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روزنامه فرهنگی ، اجتماعی، سیاسی ، اقتصادی و ورزشی

شهردارواعضای شورای اسالمی شهراصفهان در دیدار تیم ذوب آهن اصفهان با العین امارات؛

تیم های ورزشی و ورزشکاران شهر اصفهان اخالق محور هستند

مریم  شهردار و اعضای شورای اسالمی شهر اصفهان در آستانه 
دیدار ذوب آهن اصفهان در بازی های برگش��ت مرحله یاوری

یک ش��انزدهم جام باش��گاه های آس��یا ب��ا کادر فنی و 
بازیکنان این تیم نشست صمیمانه داشتند.

نمایندگان ورزشی كشور نقش موثری در تبادالت فرهنگی دارند
اصغر آذربایجانی، رییس کمیس��یون فرهنگی، اجتماعی و ورزش��ی ش��ورای 
اسالمی ش��هر اصفهان گفت: نمایندگان ورزش��ی نمایندگان فرهنگی کشور 
نیز هس��تند و در تبادالت فرهنگی نقش موثری دارند و اقتدار کشور در عرصه 

فرهنگی حاصل همین تبادالت فرهنگی صورت گرفته است.
وی اظهار کرد: امروزه موضوع ورزش یک نگاهی متفاوت نسبت به گذشته است 
و ورزش در یک جایگاهی است که در حقیقت در حوزه بین الملل عزت و افتخار 
کشورها موثر است، به ویژه که تیم ها به عنوان نمایندگان کشورها وارد میدان 

مسابقات شوند.
آذربایجانی با اش��اره به حضور ذوب آهن در جام باش��گاه های آس��یا به عنوان 
نماینده کشور اضافه کرد: باید حمایت های همه جانبه از تیم ذوب آهن شکل 
بگیرد تا ش��اهد موفقیت تیم ذوب آهن در این دوره از مس��ابقات باشگاه های 
آسیا باشیم و در همین راستا امروز به اتفاق آقای جمالی نژاد شهردار اصفهان و 
اعضای شورای شهر اصفهان به دیدن بازیکنان و کادر فنی تیم ذوب آهن آمدیم 

تا بگوییم که پشتیبان تیم ذوب آهن هستیم.
وی با بیان اینکه با هم افزایی میان شورای شهر، شهرداری و باشگاه های مطرحی 
نظیر ذوب آهن و سپاهان می توانیم حمایت های خوبی از نظر مادی و معنوی در 
راستای حضور این تیم ها در مسابقات مختلف داشته باشیم، گفت: با قهرمانی 
باشگاه ذوب آهن در مسابقات آسیایی بنابر قولی که از سوی شهرداری و شورای 
شهر داده ش��د هدایای ارزنده ای طی مراس��می به این تیم اهدا شود و شاهد 

درخشش نام کشور در عرصه جهانی باشیم.
آذربایجانی به نقش آفرینی نمایندگان ورزشی کشور در عرصه فرهنگ اشاره 
کرد و ادامه داد: نمایندگان ورزشی نمایندگان فرهنگی کشور نیز هستند و در 
تبادالت فرهنگی نقش موثری دارند و اقتدار کشور در عرصه فرهنگی حاصل 

همین تبادالت فرهنگی صورت گرفته است.
رونق دادن ورزش شهر با شعار دادن و كلمات زیبا عملی نخواهد شد

ندا واشیانی پور، سخنگوی شورای اسالمی شهر اصفهان در این نشست حمایت 
جدی مسئوالن و مدیران  از ورزشکاران در رشته های مختلف ورزشی را ضروری 

دانست و اظهار داشت: یکی از رویکردهای شورای چهارم بحث حمایت از ورزش 
شهر است.

وی اف��زود: طبیعتا در ش��هر اصفهان از ورزش ه��ای تخصص��ی و حرفه ای تا 
ورزش های همگانی، از کودکان ورزش��کار تاپیشکسوتان ورزشی وجود دارد و 
واقعیت این است که رونق دادن ورزش شهر با شعار دادن و کلمات زیبا عملی 

نخواهد شد.
سخنگوی شورای اسالمی ش��هر اصفهان اضافه کرد: اگر بخواهیم ورزش شهر 
رونق پیدا کند باید به سراغ ورزشکاران شهر رفته، با دردها و مشکالت آنها آشنا 
شویم و تالش کنیم تا در چارچوب قوانین به نوعی مش��کالت آنها را مرتفع یا 

حداقل در کاهش این مشکالت سهمی داشته باشیم.
وی با اش��اره به لزوم حمایت از ورزش��کاران در رش��ته های مختلف از س��وی 
مسئوالن تصریح کرد: وقتی ورزشکاران ما به ویژه افرادی که در عرصه جهانی 
و بین المللی افتخار آفرینی می کنند نظیر تیم های ذوب آهن و سپاهان، بدانند 
منتخبان شان در شورای ش��هر از آنها حمایت می کنند و به فکر آنها هستند، 
طبیعتا با انگیزه ای بهتر و بیش��تر در میدان مس��ابقه حاضر می شوند و تالش 
می کنند تا امید مردم ناامید نش��ود و با افتخار آفرینی خ��ود لبخند را به مردم 

هدیه دهند.
شورای ش�هر اصفهان دفاع و زمینه س�ازی از ورزش و ورزشکاران را 

تکلیف خود می داند
احمد ش��ریعتی، نایب رییس شورای اسالمی ش��هر اصفهان نیز در این جلسه 
گفت: شورای اسالمی شهر اصفهان دفاع و زمینه سازی از ورزش و ورزشکاران 
را تکلیف خود می داند و در راس��تای حمایت  از تیم های ورزشی و ورزشکاران 

اصفهان تالش می کند.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه نماین��دگان ش��ورای ش��هر اصفه��ان وظیف��ه دارند تا 
از خواس��ته های م��ردم حمای��ت کنن��د و در راس��تای تقوی��ت مطالب��ات 
و خواس��ته ه��ای م��ردم گام ب��ردارد، اظه��ار ک��رد: یک��ی از توجهات��ی 
که مردم ش��هر اصفهان دارن��د در زمین��ه ورزش ب��ه ویژه فوتبال اس��ت که 
 ب��ا توج��ه ب��ه نتای��ج بس��یار خ��وب و درخش��ان تیم ه��ای اصفهان��ی طی 
سال های گذشته توقعات از این تیم ها باال رفته است و به هیچ عنوان برای مردم 

قابل تحمل نیست که این تیم ها به رده های پایین جدول سقوط کنند.

شریعتی با اشاره به اینکه اگر می خواهیم که این تیم ها عالوه بر حفظ جایگاه 
فعلی خود روز به روز بهتر از گذشته باشند باید همراهی و همکاری برای تشویق 
این تیم ها را در چهار سطح داش��ته باش��یم، اضافه کرد:حمایت از باشگاه ها و 
مدیران باشگاه ها، کادر فنی، بازیکنان و هواداران از مسائل مهمی است که اگر به 

درستی به آن توجه داشته باشیم حتما به نتایج خوبی خواهیم رسید.
نایب رییس شورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره به تالش شورای اسالمی شهر 
اصفهان در راستای حمایت  از تیم های ورزش��ی و ورزشکاران اصفهان تصریح 
کرد: شورای اسالمی هرکاری در حد توانش بوده است، از حضور در ورزشگاه در 
بازی های حساس و دعوت از مربیان و کادر فنی در جلسه علنی شورا تا پیگیری 

امور مربوط به شورا را انجام داده است.
ش��ریعتی در ادامه تاکید کرد: باید با حمایت از ورزش، امی��د و انگیزه مردم را 
افزایش داده و به عنوان یک عامل نشاط آور و شادی بخش برای اصفهان، بحث 
ورزش را دنبال کنیم و با وجود تمام مشکالتی که اعضای شورای شهر اصفهان 
با آن درگیر هستند و باید در تمام صحنه ها فعالیت داشته باشند باید مراقبت 
کنیم که از ام��ر ورزش خدای نکرده غفلت نکنیم و همواره حامی و پش��تیبان 

ورزش شهرمان باشیم.
تقویت ورزش در شهر دغدغه اعضای شورای شهر است

علیرضا نصر اصفهانی، نایب رییس کمیس��یون حمل و نقل، محیط زیس��ت و 
فناوری اطالعات شورای اسالمی ش��هر اصفهان گفت: اعضای شورای اسالمی 
شهر اصفهان هر کمکی را بتوانند در راستای حمایت از ورزش و توسعه ورزش 

در شهر انجام می دهند.
وی اظهار ک��رد: این کمیت��ه ورزش توجهی ویژه به بحث راه اندازی س��ازمان 
ورزش داشت که سازمان ورزش ش��هرداری به خوبی قدرت گرفت و در هفته 
گذشته مشعل بازی های محالت روشن شد و توانستیم در راستای شناسایی 
ظرفیت های ورزش��ی محالت گام برداریم تا از این طریق س��بب ایجاد شور و 

نشاط در محالت شهر شویم.
وی اضافه کرد: با توجه به وجود دو تیم قدرتمند ذوب آهن و سپاهان در اصفهان، 
به ویژه در مقطع فعلی که ذوب آهن با برخورداری از توانمندی ها و ظرفیت های 
بسیار خوب خود با کمترین امکانات توانسته است درخشش خوبی داشته باشد، 
وظیفه ما به عنوان اعضای شورای اسالمی شهر بود که با حضور در جمع این تیم 

بتوانیم به صورت مادی و معنوی به حمایت از این تیم بپردازیم.
تیم های ورزشی و ورزشکاران شهر اصفهان اخالق محور هستند

نورا... صلواتی، عضو کمیس��یون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسالمی 
شهر اصفهان نیز در این جلسه گفت: تیم های ورزشی و ورزشکاران شهر اصفهان 
اخالق محور هستند و این موضوع از نظر فرهنگی و اجتماعی بسیار تاثیرگذار 

خواهد بود و می تواند نقشی موثر در توسعه فرهنگی داشته باشد.
وی با اشاره به حمایت ش��ورای اسالمی ش��هر اصفهان از ورزش و ورزشکاران 
اظهار کرد: حضور مسئوالن در کنار ورزش��کان و حمایت های مادی و معنوی 
از ورزشکاران از نظر روحی و روانی و جنبه های مختلف تاثیرگذارخواهد بود و 

انرژی مضاعفی به تیم ها و ورزشکاران خواهد بخشید.
وی با بی��ان اینکه امیدواریم که همه ورزش��کاران ش��هر اصفه��ان بتوانند به 
موفقیت های چشمگیری دست پیدا کنند و پا برقله موفقیت بگذارند، ادامه داد: 
قطعا هر مجموعه و تشکالت و نهادی که از ورزشکاران حمایت کند در پیشرفت 
و رشد ورزش موثر خواهد بود و امیدواریم که این فعالیت ها نتیجه بخش باشد.

صلواتی تصریح کرد: تیم های ورزشی و ورزشکاران شهر اصفهان اخالق محور 
هستند و این موضوع از نظر فرهنگی و اجتماعی بسیار تاثیرگذار خواهد بود و 
می تواند نقشی موثر در توس��عه فرهنگی و حتی در زمینه گردشگری و جذب 

توریست از کشورهای مختلف داشته باشد.
مردمی بودن ضامن موفقیت  تیم های ورزشی و ورزشکاران است

عباس حاج رس��ولی ها، عضو کمیس��یون امور اقتصادی، حقوقی و گردشگری 
شورای اسالمی شهر اصفهان نیز در این جلسه اظهار داشت: مردمی بودن ضامن 
موفقیت  تیم های ورزشی و ورزشکاران است و دوری از حواشی یکی از گام های 

موفقیت برای تیم های ورزشی محسوب می شود.
وی با بیان اینکه ش��ورای اس��المی ش��هر اصفهان حامی تیم های ورزش��ی و 
ورزشکاران شهر اصفهان است و این موضوع را یک وظیفه می داند، اظهار کرد: به 
طور قطع این حمایت های مادی و مهنوی تاثیر مثبت و سازنده ای بر ورزشکاران 
و تیم های ورزشی خواهد داش��ت.وی مردمی بودن را ضامن موفقیت  تیم های 
ورزشی و ورزشکاران دانست و ادامه داد: تیم های مردمی بی حاشیه تر هستند 
و این دوری از حواشی یکی از گام های موفقیت برای تیم های ورزشی محسوب 
می ش��ود و ما به دنبال حمایت جدی از تیم های ذوب آهن و سپاهان هستیم و 
تالش می کنیم تا با آماده شدن ورزشگاه نقش جهان شرایط بهتری برای حضور 

مردم در راستای حمایت از این تیم ها فراهم شود.

سندروم کالنشهری
درد مشترک شهرهاست

جمهوری اسالمی ایران از گسترش 
روابط با هند استقبال می کند

بی توجهی دستگاه های اجرایی به حقوق كودكان؛

 قانون تراشی نکنیم!

نرخ تورم
 تابستان تک رقمی می شود

حذف یارانه پردرآمدها 
تا آخر تیرماه

سپاهان با شکار سومین شاه ماهی 
قهرمان می شود؟ 

سریال هایی که ماه رمضان 
دیده می  شوند 
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اس��تاندار اصفهان گفت: در دانش��گاه های آزاد 
نیازمند تحولی جدی هستیم و اگر این تحول در 
دانشگاه آزاد اس��المی صورت نگیرد، قطعا دچار 

مشکل می شویم. ..

استاندار اصفهان:
دانشگاه های آزاد نیازمند 

بازنگری و تحول جدی
 هستند

12

در پیام رهبرانقالب با اشاره به وظایف مجلس خبرگان 
آمده است: این مسئولیت حراست دقیق از هویت اسالمی 
و انقالبی نظام حاکم بر کش��ور و هدایت دستگاه های 

درهم تنیده  این نظام به سمت...

پیام رهبر انقالب به مجلس خبرگان؛
حراست دقیق از هویت 
 اسالمی و انقالبی نظام

 مهم ترین وظیفه خبرگان است

کش و قوس بانک مرکزی با موسسه مالی اعتباری 
ثامن الجج سپرده گذاران این موسسه را سر درگم 
 کرده اس��ت.  به دنبال متوقف ک��ردن فعالیت های 
غی��ر قانونی موسس��ه مالی اعتب��اری ثامن الحجج 
توسط بانک مرکزی وابالغ بخشنامه بانک مرکزی به 
این موسسه که الزاما باید تابع مقررات بانک مرکزی 

 باش��د این موسس��ه در اقدامی یک طرفه نسبت به
 کس��ر س��ود س��پرده گذاران ت��ا 18 درص��د و از 
آن ط��رف اخ��ذ س��ود تس��هیالت پرداخت��ی به 
نامب��ردگان را ب��ه باالت��ر از30 درص��د نم��وده 
 اس��ت.الزم ب��ه ذک��ر اس��ت ع��دم واری��ز س��ود 

سپرده گذاران  و فشار بیش از حد...

نعل وارونه موسسه ثامن الحجج به بخشنامه بانک مركزی؛

رویای شیرین سپرده گذارانی 
که به سراب تبدیل شد
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شهردار اصفهان در سمینار مشترک ایران و آلمان:
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دبیر شوراي عالي شهرسازي و معماري: 

اصفهان از صنایع
 انباشته شده رنج می برد
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فرمانده کل سپاه پاس��داران گفت: س��پاه و بسیج اجازه 
نخواهند داد برخ��ی از جریان های نف��وذی غرب گرا در 
ارکان نظام با دسیس��ه های مختلف، جهل نظری خود را 
بر حیات طیبه  انقالب مبارک اسالمی تحمیل کرده و آن 

را آلوده سازند.
ب��ه گ��زارش تس��نیم، سرلش��کر پاس��دار محمدعل��ی 
جعفری فرمانده کل سپاه پاس��داران انقالب اسالمی در 
مراس��م دانش آموختگی دانش��جویان افس��ری و تربیت 
 پاسداری دانشگاه امام حس��ین)ع( که با حضور حضرت 
آیت اهلل خامنه ای فرمانده معظم کل قوا برگزار شد، با بیان 
اینکه ما امروز در قلب بزرگ ترین رویداد سرنوشت س��از 
تاریخ اس��الم و ایران به س��ر می بریم گف��ت: این مقطع 
حس��اس از یک س��و حاصل مقابله همه جانب��ه انقالب 
اسالمی با نظام استکبار و اس��تبداد بین المللی و از سوی 
دیگر توطئه های مستمر و دسیسه های پی در پی دشمنان 
در عرصه های سیاس��ی، اطالعاتی، فرهنگی و اقتصادی، 
برای مقابله با نظام اسالمی است تا از الگو شدن این نظام 

در پی ریزی تمدن عظیم اسالمی جلوگیری شود.
وی اف��زود: نظام س��لطه و در رأس آن آمری��کا با پیروان 
منطق��ه ای اش، تمامی ظرفیت ه��ای خ��ود را در مقابل 
پیشرفت انقالب اسالمی متمرکز کرده اند، اما به حول و 

قوه الهی، این تمرکز در حال فروپاشی است.
سرلش��کر جعفری قدرت واقعی ملت ای��ران را درایمان 
به خدا و کفر به طاغوت دانس��ت و اظهار داش��ت : مردم 
ما خوب می دانن��د که نقطه اصلی اقتدار نظام اس��المی، 
 ایس��تادگی در مقاب��ل زیاده خواه��ی و زیاده گویی های 

آمریکاست .
وی ب��ا برش��ماری راهبردهای س��پاه در خنثی س��ازی 
توطئه های دشمنان اظهار داشت: انتقال تدابیر و ایده های 
رهبری معظم انقالب اسالمی به سطوح عملیاتی، تولید 
قدرت برای تعقیب اهداف متعالی انقالب و پاسداری غیر 
محافظه کاران��ه از آن، بازشناس��ی و بازخوانی صورت و 
سیرت انقالب اس��المی برای جلوگیری از استحاله  آن و 
ساخت حقیقی و استحکام داخلی نظام و نیز مقابله با نفوذ 
جریان فرهنگی، سیاس��ی و فکری تم��دن غرب و مقابله 
 با زمینه س��ازان نفوذ از مهم ترین راهبردهای س��پاه در

 سال های اخیر است.
فرمانده کل س��پاه دنبال کردن رویکرد جنگ س��االری 
آمری��کا  از طریق رژیم ه��ای خبیث و مرتج��ع منطقه را 
حاصل موفقیت های پی در پی انقالب اسالمی و بی توفیقی 
نظام سلطه در مهار نفوذ انقالب اسالمی توصیف و تصریح 
کرد : شهوت قدرت طلبی این رژیم های فاسد، آنان را به 
فجایع غم انگیزی همچون حمله به مردم مظلوم و بی دفاع 
یمن، آواره کردن مردم سوریه، برهم زدن نظام سیاسی و 
امنیتی در عراق، تسلیح گروه های تکفیری، سرکوب مردم 

بی پناه بحرین و مصایب دیگر کشانده است .
 وی افزود: ب��ا وجود ای��ن ش��رایط متأس��فانه نهادهای 
بین الملل اس��المی که بای��د ملجأ و پناه��گاه ملت های 
مس��لمان باش��ند، وقیحانه به ابزاری ب��رای حفظ منافع 

آمریکا و اسرائیل در منطقه تبدیل شده اند.
سرلش��کرجعفری با تاکید ب��ر اینکه بی��داری و مقاومت 
اسالمی همچنان ادامه دارد، گفت: تالش های مذبوحانه 
سیاس��ی در س��طح منطقه و صدور بیانیه های آمریکایی 
اسرائیلی از سوی این نهادهای به اصطالح اسالمی، علیه 
وحدت امت اس��المی، نمی تواند مانع اس��تمرار حرکت 

انقالب و بیداری اسالمی، در منطقه باشد.
وی با تاکید بر اینکه به حول و قوه الهی به زودی مسلمانان 
بیدار، آرزوها و امیدهای آین��ده خود را به واقعیت تبدیل 
خواهند کرد، گفت: بیانیه های حقیقی را حزب اهلل لبنان، 
انتفاضه  مردم س��تمدیده فلس��طین، مقاومت مظلومانه  
مردم یمن، اتحاد مردم فهیم لبنان و استغاثه مردم بزرگوار 

بحرین در میدان های مبارزه علیه ظلم صادر می کنند.
فرمانده کل سپاه تصریح کرد: در حالی که عصر جدیدی 
در عالم با الهام بخشی انقالب اسالمی و بیداری بشریت در 
راستای گسترش باورهای توحیدی و اسالمی در منطقه 
و جهان آغاز شده است و لجن زار اباحیگری تمدن غرب را 
در مسیر نابودی حتمی قرار داده، صاحبان تفکری خاص 
در داخل کش��ور، با نیم نگاهی به بیگانگان از ارزش های 
تمدن پوس��یده غربی در برابر ارزش های دینی و فرهنگ 

اصیل ایرانی سخن می گویند.
وی افزود: این افراد بدانند ملت مؤمن، انقالبی و شهیدپرور 
ایران اسالمی، این اندیش��ه ها و صاحبان آن را در ساحت 
سیاسی و فرهنگی کش��ور تحمل نخواهند کرد و بدانند 

چنانچه در طی مسیر انحرافی خود اصرار بورزند، به بالی 
گذشتگانی گرفتار می ش��وند که از خط مستقیم والیت 
و امامت زاویه گرفتن��د و بدنامی و س��وء عاقبت، تصویر 

ماندگار آنان در حافظه تاریخی ملت ایران شد.
سرلش��کر جعفری با تاکید بر اینکه همانند س��ی و هفت 
سال گذش��ته جانانه از انقالب دفاع خواهیم کرد، گفت: 
سپاه و بس��یج همراه با سیره و س��لوک ارزشی و انقالبی 
مردم بزرگوار ای��ران، هرگز اجازه نخواهن��د داد برخی از 
جریان های نفوذی غرب گرا در ارکان نظام با دسیسه های 
مختلف، جهل نظری خود را بر حیات طیبه  انقالب مبارک 

اسالمی تحمیل کرده و آن را آلوده سازند.
فرمانده کل سپاه با تاکید بر اینکه آحاد پاسداران آماده اند 
تا رسالت تاریخی خود را در جغرافیای انقالب اسالمی بر 
دوش گرفته و همه وجود خ��ود را وقف آن نمایند، گفت: 
امروز نیز پاس��داران جوان آمده اند تا با اله��ام گرفتن از 
اندیش��ه های حکیمانه  رهبر عظیم الشأن شان، افق های 
روش��ن انقالب، همان وعده های الهی و س��نت تاریخی 
آفرینش را محقق ساخته و نقش انقالبی خود را در تغییر 

هندسه  قدرت جهانی ایفا نمایند.
سرلش��کر جعفری در پایان با ارایه گزارش��ی از وضعیت 
دانشگاه تربیت پاس��داری حضرت امام حسین)ع( اظهار 
داش��ت: در این دانشگاه در حال آماده س��ازی پاسدارانی 
هس��تیم که همانند بیرق داران نس��ل اولیه س��پاه، بلکه 
رفیع تر، روح دانایی، جهاد، بصیرت و ش��هادت طلبی را با 
مهارت های حرفه ای در هم آمیخته اند، تا در میدان های 
دش��وار و پیچیده آینده، از اس��الم انق��الب و عزت نظام 
اسالمی، درست پاس��داری کرده و از همه ابعاد آن جانانه 

دفاع کنند.

خبر

درگیری  بین نیروهای عراقی و تروریست های داعش در مناطق اطراف 
ش��هر فلوجه به ش��دت جریان دارد و نیروهای عراقی توانس��ته اند در 

چندین محور پیشروی کنند.
 عملیات آزادسازی شهر فلوجه در استان االنبار، با دستور حیدر العبادی 
و با مشارکت نیروهای ارتش، الحش��د الشعبی و عشایر اهل سنت آغاز 

شده است.
دراین درگیری ها، نیروهای عراقی توانستند پیشروی قابل مالحظه ای 
داشته باشند و بنا بر گزارش منابع رس��می، 70 تروریست داعشی در 

درگیری ها کشته شدند.
به نوش��ته منابع خبری عراقی، درگیری ها در منطقه »الصقالویه« در 
شمال ش��هر فلوجه بین نیروهای ارتش و الحشد الش��عبی از یک سو 
 و تروریس��ت های داعش از س��وی دیگر از بامداد روزسه شنبه جریان 

دارد.
در محور غربی فلوجه، نیروهای بس��یج مردمی )الحش��د الش��عبی( 
موفق ش��دند پیش��روی را تا بعد از »پل ژاپنی« ادامه بدهند و منطقه 

»المالحمه« را از فلوجه جدا کنند.
 خبرگ��زاری »اعم��اق« وابس��ته ب��ه داع��ش نی��ز اع��الم ک��رد که 
 ی��ک عملی��ات انتح��اری -وب��ه گفته ای��ن س��ایت استش��هادی- 
علیه نیروهای ارتش عراق در البوشجل در ش��مال غرب فلوجه انجام 

داده است.
 ش��بکه خبری الجزیره با اش��اره به این اق��دام انتحاری مدعی ش��د 
 ک��ه ح��دود 16 نف��ر از نیروه��ای ارت��ش عراق و الحش��د الش��عبی 

جان باختند.
در عین حال، مواض��ع داع��ش در محله های »الج��والن«، »نزال« و 

»الصناعه« زیر آتش ارتش قرار گرفته است.
همراه با ای��ن درگیری ها، نیروی هوای��ی ارتش ع��راق و توپخانه نیز 

نیروهای عراقی را پشتیبانی می کنند.
 از س��وی دیگ��ر، فرماندهی عملی��ات غرب بغ��داد از نزدیک ش��دن 
نیروهای عراقی به اتوبان شهر فلوجه در ش��رق االنبار خبر داد تا پس 
از آزادسازی این اتوبان، نیروها به سمت منطقه »الموظفین« حرکت 

کنند.
در همین ح��ال، یگان مهندس��ی ارتش عراق در حال خنثی س��ازی 
مین های کاشته شده در منطقه »النعیمیه« و دیگر مناطق آزاد شده 

در منطقه »الکرمه« است.
 فرمانده��ی پلی��س االتحادیه )نه��ادی در ع��راق ب��ا 200000 نیرو 
و زیر نظر وزارت کش��ور ب��رای مبارزه با تروریس��م( نی��ز اعالم کرده 
 است که نیروهای پلیس االتحادیه توانس��ته اند روستای »ابوعوده« و 
»العباس��ی« و کارخانه مصالح س��اختمانی را به طور کامل پاکسازی 

کنند.
همراه با پیشروی نیروهای عراقی، تروریس��ت های داعش اما اقدام به 

اعزام تیم های اعدام به مناطق مختلف شهر فلوجه کرده اند.
ساکنان این ش��هر در تماس تلفنی با روزنامه ایندپندنت با اعالم این 
خبر گفته اند که طبق هش��دار داعش هر کس��ی قصد فرار یا تس��لیم 
 داشته باشد یا هر گونه پرچم سفیدی بر بام خانه خود نصب کند، اعدام 

خواهد شد.

رییس س��ازمان حج و زیارت برای مذاکره درباره ح��ج تمتع در صدر 
هیئتی عازم عربستان شد.

س��عید اوحدی ، با بیان اینکه به لحاظ محدوده زمان��ی حج تمتع در 
محدوده قرمز زمان بندی قرار داریم گفت: به اعتقاد ما این سفر آخرین 

تالش برای اقامه حج تمتع امسال است.
وی گفت: بعد از تغییراتی که اخیرا در وزارت حج عربس��تان سعودی 
شاهد بودیم وزیر حج این کشور در نامه ای اعالم کرد که مشکل صدور 
روادید زائران ایرانی در داخل ایران رفع شده است و سپس در نامه ای 
دیگر از هیئت ایرانی دعوت کردند که در دور جدید مذاکرات در جده 

حضور پیدا کنند.
 اوحدی افزود: پ��س از جلس��ات کارشناس��ی با حض��ور نمایندگان 
دس��تگاه های مختلف، تصمیم گرفته ش��د که هیئ��ت ایرانی در این 

مذاکرات حضور پیدا کند.
وی درباره دس��تور کار این مذاکرات گفت: همواره در تضمین و حفظ 
حرمت، عزت و کرامت زائران ایرانی که به اعتراف مسئوالن عربستان 
س��رآمد زائران به لحاظ رعایت نظم، اخالق و ادب اس��المی هس��تند 
تاکید شده است و راهکارهای حفظ و تضمین حرمت و عزت زائران در 

تفاهم نامه حتما باید لحاظ شود.
 اوحدی اف��زود: پ��س از س��ه حادثه بس��یار تل��خ پارس��ال، دغدغه 
جدی و نگرانی منطقی در میان زائران ما وج��ود دارد که راهکارهای 
تامین امنیت از طرف مس��ئوالن و دولت عربس��تان برای حج امسال 

چیست.
وی گفت: ما 20 پیش��نهاد به عنوان راهکاره��ای عملیاتی و علمی به 
وزارت حج عربستان ارایه و همچنین در نامه ای به آن ها اعالم کرده ایم 
که حل مشکل صدور روادید یکی از 11 ش��رط ما بوده است و انتظار 
داریم وزارت حج عربستان به صورت جدی و شفاف مواضع خودش را 

درخصوص موضوعات مطرح شده، بیان کند.
اوحدی با بیان اینکه هرگونه تعلل بیشتر از طرف عربستان به هیچ وجه 
پذیرفتنی نیست افزود: این کش��ور باید در خصوص تعلل و کارشکنی 
 در پذی��رش زائران ایرانی در مجامع بین المللی و اس��المی پاس��خگو 

باشد.

مواضع داعش زیر آتش

آخرین تالش هابرای اقامه حج تمتع

در پیام رهبرانقالب با اشاره به وظایف مجلس خبرگان آمده است: این مسئولیت حراست 
دقیق از هویت اسالمی و انقالبی نظام حاکم بر کشور و هدایت دستگاه های درهم تنیده  

این نظام به سمت هدف های واالی آن است.
جلسه افتتاحیه پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری با حضور منتخبان جدید و جمعی 

از مقامات لشکری و کشوری در ساختمان مجلس قدیم آغاز به کار کرد.
پس از تالوت آیات قرآن و پخش سرود جمهوري اسالمي و استقرار هیئت رییسه سني 
در جایگاه، پیام مقام معظم رهبري به مناسبت افتتاحیه پنجمین دوره خبرگان رهبري 

توسط حجت االسالم محمدی گلپایگانی رییس دفتر رهبرمعظم انقالب قرائت شد.
متن کامل این پیام بدین شرح است:

»بسم اهلل الرحمن الرحیم
آغاز به کار پنجمین دوره مجلس خبرگان در ایام والدت حضرت ولی اهلل االعظم ارواحنا 
فداه تقارن مبارکی است که باید به فال نیک گرفت و اطمینان به تسدید و تأیید الهی و 
رعایت و رضایت َولَوی را در دل مؤمن به صدق وعده های الهی، افزون و پایدار س��اخت. 
همچنین همزمانی با س��وم خرداد را که نماد پیروزی مقاومت و افراش��تن پرچم فتح و 

نصرت الهی است، باید قدر دانست و از آن پدیده  شگفت آور، درس آموخت.
خداوند عزیز و حکیم را با همه  دل س��پاس می گزارم که به ملت مؤمن و ش��جاع و باوفا 
توفیق تشکیل این مجلس را ارزانی فرمود و نظام جمهوری اسالمی را بار دیگر به بیعتی 

عمومی سرافراز ساخت.
به ش��ما برگزیدگان نیز به خاطر دس��تیابی به اعتماد و انتخاب ملت تبریک می گویم و 
توفیق در تقدیم خدمت شایسته به کشور و مردم را برای ش��ما از خداوند علیم و بصیر 

مسألت می کنم.
اهمیت این مجلس عظیم الشأن، ناشی از عظمت مسئولیتی است که بر دوش منتخب 

آن نهاده شده است. این مسئولیت در یک جمله:
حراس��ت دقیق و همه جانبه از هویت اس��المی و انقالبی نظام حاکم بر کشور و هدایت 
دستگاهه ای درهم تنیده  این نظام به سمت هدف های واال و عالی قدر آن است. ادای این 
مسئولیت سنگین نیازمند صالحیت هایی اس��ت که در قانون اساسی به آن اشاره شده 
است.تشخیص وجود و بقای این صالحیت ها برعهده  این مجلس معظم است و این به نوبه  
خود مسئولیت های بزرگی را متوجه آن می سازد: آشنایی با جایگاه جمهوری اسالمی 
در دنیای کنونی؛ توجه به پدیده  جذاب مردم س��االری دینی در میان انبوه ش��یوه های 
گوناگون حکومت که در آنها یا معنویت و دین، یا مردم، و یا هر دو قربانی شده اند؛ توجه 
به نقش بی مانند ایمان و باورهای برآمده از معارف اسالمی در نوع گزینش های مردمی؛ 
توجه به تأثیر تقوای فردی و سیاس��ی ش��خص رهبر در حفظ اعتماد مردم و سالمت و 
صالبت و استواری نظام ... اینها بخشی از مسئولیت های این مجلس معظم را که متشکل 

از فقهای مردمی و اثرگذار است، یادآور می شود و ادای آن را مطالبه می کند.
 هریک از سرفصل های مذکور متضمن وظایفی است که حسن انجام آن، کشور و نظام 
را به صالح و س��داد رهنمون می گردد و رهبر را در ادای آن مسئولیت بزرگ و بی همتا 

مدد می رساند.
توفیق ش��ما حضرات محترم و خود را در پیمودن این مس��یر مبارک که راه امام راحل 

بزرگوار و هدف بزرگ و حیاتی ایشان بود، از خداوند منان مسألت می کنم.
سیدعلی خامنه ای

پیام رهبر انقالب به مجلس خبرگان؛

حراست دقیق از هویت اسالمی و انقالبی نظام 
مهم ترین وظیفه خبرگان است

بین الملل

خبر

دبیر ش��ورای نگهبان گف��ت: مجلس خب��رگان مظهر مردم 
ساالری دینی و حاکمیت ارزش های اسالمی و دینی است.

آیت اهلل احمد جنتی در افتتاحیه مجلس خبرگان پنجم با ارایه 
گزارشی از روند انتخابات این مجلس گفت: مجلس خبرگان 
راهی برای تحقق آرمان های مردمی مسلمان و ستم دیده بر 
اساس نظریه مترقی والیت فقیه اس��ت که مردم آن را انتظار 

می کشیدند.
جنتی با بی��ان این که مجل��س خبرگان به تعبی��ر امام )ره( 
مسئولیتی در رأس همه مسئولیت ها را بر عهده دارد اظهارکرد:  
مجلس خب��رگان جایگاهی مه��م دارد و از جمل��ه نهادهای 
برآمده از انقالب اسالمی اس��ت و خدای بزرگ را شاکریم که 
موجبات شکل گیری یک نظام سیاسی بر پایه  اسالم و نظریه 
مترقی والیت فقیه با انقالب اسالمی فراهم آمد.نماینده مردم 
ته��ران در مجلس خبرگان با اش��اره به س��خنان رهبری در 
آخرین دیدار ایش��ان با اعضای مجلس خبرگان دوره چهارم 
اظهار کرد:  رهبری حفظ خصوصیات انقالبی و حل نش��دن 
در هاضمه خطرناک جهانی را مورد اشاره و تاکید قرار دادند و 
وظیفه مجلس خبرگان را انقالبی ماندن و انقالبی فکر کردن 

عنوان کردند.
جنتی افزود:  انتخابات دوره پنجم مجلس خبرگان در حالی 
برگزار شد که حساس��یت ها و ش��رایط خاصی آن را احاطه 

کرده بود اما خدا را شاکریم که در کمال صحت و سالمت این 
انتخابات برگزار شد. نماینده مردم تهران در مجلس خبرگان 
رهبری با اش��اره به این که انتخابات هفتم اس��فند عالوه بر 
رضایت مردم ، رضایت رهبری را نیز به دنبال داش��ت اظهار 
کرد: ما از حمایت و هدایت ایش��ان از شورای نگهبان بر خود 
می بالیم و خدا را در این زمینه ش��کر گذاریم. جنتی در پایان 
اظهار کرد: امید اس��ت خبرگان ملت با توجه به جایگاه رفیع 
این مجلس و نقش بسیار حس��اس آن در انجام وظایف خود 

موفق باشند.

 رییس جمهور با بی��ان اینکه وظیف��ه مجلس خبرگان
  آن اس��ت که در روز مبادا، رهبر را در ش��رایطی که در

 قانون اساسی آمده است انتخاب کند، گفت: امیدواریم 
 س��الیان دراز عمر بابرکت رهبر معظم انق��الب پایدار

 بماند.
حس��ن روحانی رییس جمهور اظهار داش��ت: مجلس 
خبرگان، مجلس��ی است که به مردم کش��ورمان، برای 
 شرایط سختی که چه بس��ا پیش روی تاریخ ملت قرار 

می گیرد، اطمینان خاطر می دهد.
رییس جمهور گفت: یک بار مجلس خبرگان در آزمونش 
بسیار موفق بوده است و آن در 14 خرداد بعد از رحلت 
حضرت امام )ره( بود که توانس��ت هم با سرعت و هم با 
دقت رهبر شایسته ای را انتخاب کند به گونه ای که در 
14 خرداد وقتی انتخابات تمام شد دنیا از سرعت عمل 

مجلس خبرگان دچار شگفتی شد.
 وی افزود: امیدواریم س��الیان دراز عم��ر بابرکت رهبر

 معظم انقالب پای��دار بماند و مجلس خب��رگان نیازی 
نداشته باشد در این زمینه تصمیم بگیرد اما بسیار مهم 
است که فقهایی تصمیم گیر باش��ند که منتخب مردم 

هستند.
رییس جمهور تصریح کرد: در واقع مردم ساالری دینی 

به معنای واقعی کلمه تبلور پیدا می کند نخس��ت همه 
نمایندگان منتخب مردم هستند دوم همه آنها فقهای 
شایسته ای هستند، فقهای شورای نگهبان آنان را تأیید 

کرده اند.
روحانی در پایان اظهار امیدواری کرد: مجلس خبرگان 
پنجم در ادای وظایفش و در کمیسیون هایی که پیش 
رو دارد در فع��ال کردن کمیس��یون ها فعال تر باش��د 
و مردممان هم با اس��تقرار مجلس پنج��م خبرگان از 

آینده شان مطمئن باشند.

حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به بسترهای همکاری میان ایران و هند فرمودند: 
عالوه بر نفت و گاز، چابهار یکی از نقاط ارتباطی مهم بین شرق و غرب و شمال و جنوب 
است که می تواند بستر همکاری های عمیق، بلندمدت و مفید میان ایران و هند باشد. 
حضرت آی��ت اهلل خامنه ای رهب��ر معظم انقالب اس��المی در دیدار آق��ای »نارندرا 
دامورداس مودی« نخس��ت وزیر هند، با اش��اره به سابقه بس��یار طوالنی و تاریخی 
ارتباطات فرهنگی، اقتص��ادی و مردمی میان ایران و هن��د، زمینه های همکاری دو 
کشور را بسیار گسترده دانستند و گفتند: جمهوری اسالمی ایران از گسترش روابط با 
هند که یکی از اقتصادهای نوظهور و رو به پیشرفت در دنیاست، استقبال می کند و در 
اجرای توافق های دوجانبه کامال جدی است و تحت تأثیر هیچ سیاستی قرار نمی گیرد.

حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به آینده  اقتصادی خوب هند و همچنین منابع نفت 
و گاز ایران که در مجموع غنی ترین کش��ور دارنده این منابع است، افزودند: عالوه بر 
نفت و گاز، همانگونه که جنابعالی اشاره کردید چابهار یکی از نقاط ارتباطی مهم بین 
شرق و غرب و شمال و جنوب است که می تواند بستر همکاری های عمیق، بلندمدت 
و مفید باشد.رهبر انقالب با اشاره به سیاست صحیح دولت هند مبنی بر وارد نشدن به 
هیچ یک از ائتالف های غربی وآمریکایی در به اصطالح مبارزه با تروریسم، گفتند: مبارزه 
واقعی و جدی با تروریسم می تواند یکی دیگر از زمینه های همکاری ایران و هند باشد 

 زیرا برخی از کشورهای غربی در مقابله با تروریس��م جدی نیستند و در شکل گیری
 جریان های تروریس��تی در افغانس��تان و همچنین گروه های تروریس��تی در عراق 
و سوریه، نقش داش��ته اند. ایش��ان با تأکید بر اینکه باید در امر مبارزه با تروریسم که 
متأسفانه به نام اسالم س��ر برآورده، به مسلمانان و کشورهای اس��المی واگذار شود، 
خاطرنشان کردند: البته در این مبارزه، باید آن دسته از کشورهای اسالمی حضور داشته 
باشند که تابع سیاست های آمریکا و غرب نیستند، زیرا این کشورها قصد مبارزه جدی 
و واقعی با تروریس��ت ها را ندارند. حضرت آیت اهلل خامنه ای تأکید کردند: جمهوری 
اسالمی ایران در مبارزه با تروریسم جدی است و از همه امکانات خود برای مقابله با آن، 
استفاده خواهد کرد. رهبر انقالب با اشاره به استفاده  سازمان ها و گروه های تروریستی 
از برخی مشکالت و نقاط ضعف جامعه مسلمانان در کشورها برای جذب نیرو، تأکید 

کردند: کشورها باید این بهانه ها را از دست تروریست ها بگیرند.
ایشان، تروریسم را یک بیماری خطرناک خواندند و خاطرنشان کردند: همانگونه که 
امکان مهار هر بیماری واگیردار وجود دارد، با تروریسم نیز می توان مقابله و آن را مهار 
کرد. در این دیدار که آقای روحانی رییس جمهور نیز حضور داشت، نخست وزیر هند با 
اشاره به سفر حضرت آیت اهلل خامنه ای به هند در سال 1359، آن را زمینه ساز تعمیق 
روابط دو کشور خواند و گفت: در سفر کنونی، توافق های خوبی انجام و تصمیم های 

بزرگی گرفته شده اس��ت که مطمئن هس��تم با اراده جدی دو طرف، به نتایج خوبی 
خواهند رسید. آقای نارندرا مودی با تأیید سخنان رهبر انقالب اسالمی در خصوص 
خطر تروریس��م و لزوم مبارزه جدی با آن، افزود: متأسفانه برخی کشورها، تروریسم 
را به »خوب« و »بد« تقس��یم کرده اند و در خصوص مبارزه با تروریس��م، فقط حرف 
می زنند.نخس��ت وزیر هند با تأکید بر اینکه اسالم دین عش��ق و محبت است و هیچ 
ارتباطی با تروریسم ندارد، خاطرنشان کرد: هند چند سال پیش، پیشنهاد برگزاری 
کنفرانس جهانی مبارزه با تروریسم را با حضور کشورهای اسالمی داد که با مخالفت 
برخی کشورهای غربی مواجه شد. وی افزود: باید کشورهایی که در مبارزه با تروریزم 
جدی هستند، در کنار یکدیگر قرار گیرند و همکاری های نزدیکی با هم داشته باشند. 

آیت اهلل جنتی:

مجلس خبرگان، مظهر مردم ساالری دینی است
روحانی در حاشیه اجالس خبرگان:

مجلس خبرگان مجلسی اطمینان بخش برای مردم است

فرمانده کل سپاه پاسداران: 

پاسداران جوان آماده  تغییر »هندسه  قدرت جهانی«  هستند

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار نخست وزیر هندوستان:

جمهوری اسالمی ایران از گسترش روابط با هند استقبال می کند
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نعل وارونه موسسه ثامن الحجج به بخشنامه بانک مرکزی؛
رویای شیرین سپرده گذارانی 

که به سراب تبدیل شد

رییس اتحادیه فروشندگان لبنیات اعالم کرد:

ثبات قیمت لبنیات 
در ماه رمضان

کش و قوس بان��ک مرکزی با موسس��ه مالی 
اعتباری ثامن الجج سپرده گذاران این موسسه 

را سر درگم کرده است. 
 ب��ه دنب��ال متوق��ف ک��ردن فعالی��ت های 
 غی��ر قانون��ی موسس��ه مال��ی اعتب��اری 
ثام��ن الحج��ج توس��ط بان��ک مرک��زی و 
 اب��اغ بخش��نامه بان��ک مرک��زی ب��ه ای��ن 
موسس��ه که الزاما بای��د تابع مق��ررات بانک 
 مرک��زی باش��د ای��ن موسس��ه در اقدام��ی 
یک طرفه نسبت به کسر سود سپرده گذاران 
تا 18 درصد و از آن طرف اخذ سود تسهیات 
پرداختی به نامبردگان را به باالتر از30 درصد 

کرده است.
 الزم ب��ه ذک��ر اس��ت ع��دم واری��ز س��ود 
 س��پرده گ��ذاران  و فش��ار بیش از ح��د این 
 موسس��ه به س��پرده گذاران که باعث ش��ده 
 فس��خ ق��رارداد ف��ی مابی��ن از ط��رف 
 س�����پرده گ���ذاران ص�����ورت گی���رد 
 و س��پرده گ��ذاران ب��ا تس��ویه حس��اب و 
کس��ر س��ود دریافتی ک��ه از موسس��ه بابت 

 س��پرده گذاری دریاف��ت کرده ان��د و عودت 
 آن ب��ه موسس��ه و همچنین پرداخت س��ود 
 کان 32 درص��دی تس��هیات  دریافت��ی 
 ض���رر جب���ران ناپذی���ری را متحم���ل 

می شوند.
این در حالیست که بخش��نامه بانک مرکزی 
کسر سود سپرده گذاران و تسهیات اعطایی 
 به متقاضی��ان را از هم��ه بانک ها خواس��تار 

شده است.

رییس اتحادیه فروش��ندگان لبنیات از ثبات 
قیمت محصوالت لبنی در ماه رمضان خبر داد 
و گفت: در خصوص قیمت شیر، کاهش قیمت 
 به دلیل ارای��ه تخفیف نخواهیم داش��ت. اما 
در خصوص برخی مواد همچون ماست و پنیر، 
تخفیفاتی از س��وی برخی کارخانه ها به ویژه 

کارخانه های مطرح خواهیم داشت.
 علی رجب��ی برزآبادی، در خص��وص افزایش 
 ی��ا کاه��ش قیم��ت م��واد لبن��ی ب��ا توجه 
به نزدیک ش��دن به ماه مبارک رمضان اظهار 
کرد: قیمت  مواد لبنی ثابت می ماند و افزایشی 
در خصوص قیم��ت این مواد در م��اه رمضان 
نداری��م؛ هرچن��د ک��ه ممکن اس��ت برخی 
فرآورده ها نیز کاهش قیمت داش��ته باشند و 

برخی کارخانه ها تخفیفاتی در نظر بگیرند.
وی ادام��ه داد: مطمئن��ا در خص��وص قیمت 
 ش��یر کاهش قیمت ب��ه دلیل ارای��ه تخفیف 
نخواهیم داش��ت. اما در خصوص برخی مواد 
همچون پنیر و ماست ممکن است تخفیفاتی 
از سوی برخی کارخانه ها به ویژه کارخانه های 

مطرح ارایه شود.
 ریی��س اتحادی��ه فروش��ندگان لبنی��ات 
 در ادام��ه ب��ا بی��ان این که ب��ازار م��واد لبنی 
رکود خاص��ی را تجربه می کن��د، اظهار کرد: 
زمانی که ساخت وس��از دچار رکود می ش��ود 
کلیه صنوف نیز با این مس��ئله درگیر خواهند 
 ش��د و بازار لبنیات نیز از این قضیه مستثنی

نیست.
برزآبادی با اش��اره ب��ه این که در م��اه مبارک 
رمضان با توجه به این که پس از نان قوت قالب 
س��فره ها، لبنیات اس��ت، فضای رقابتی بین 
شرکت ها ایجاد می شود، افزود: کارخانه های 
 مختل��ف در ای��ن م��اه ب��ا یکدیگر ب��ا توجه 
به تقاضای بیش��تر توس��ط م��ردم در فضای 
رقابت��ی قرار می گیرن��د. عمده این م��واد نیز 
 ش��یر، ماس��ت، پنیر، ک��ره و دوغ هس��تند. 
به هر ح��ال در م��اه مبارک رمض��ان افزایش 
قیمتی در مواد لبنی نخواهیم داشت و ممکن 
 اس��ت محصوالت��ی از جمل��ه پنیر و ماس��ت 

با تخفیف بیشتری به مردم ارایه شود.

خبر خبر فوالد

دبیر اتحادیه سنگبری های اس��تان اصفهان بازار سنگ خاورمیانه 
اکنون در اختیار ترکیه اس��ت، گفت: جری��ان بانک ها برای بهبود 

وضعیت صادرات هنوز برقرار نشده است.
حسین حجاری با اشاره به وضعیت صادرات سنگ با توجه به رکود 
اقتصادی اظهار داش��ت: یکی از عمده ترین مش��کات واحدهای 
 سنگبری اس��تان اصفهان مس��ئله رکود اس��ت، در این راستا باید 
به کاهش صادرات نیز اشاره کرد، اکنون مقداری صادرات به کشور 

ترکیه داریم که حجم آن بسیار کم و در حد گرانیت است.
وی افزود: عاوه بر ترکیه، بخشی از سنگ ایران به اربیل عراق نیز 
صادر می ش��ود که باید در این باره به صادرات سنگ های درجه 2 
 و 3 اش��اره کرد، عاوه بر این باید گفت بازار سنگ خاورمیانه فعا 

در اختیار کشور ترکیه است.
 دبیر اتحادیه س��نگبری های اس��تان اصفهان با بیان اینکه ترکیه 
از صادرکنندگان سنگ خود حمایت می کند در حالی که در ایران 
اوضاع به گونه دیگری اس��ت، تصریح کرد: ما حمایت کننده مالی 
نداریم و این در حالی است که جریان بانک ها برای بهبود وضعیت 

صادرات هم هنوز برقرار نشده است.
وی درباره وضعیت س��نگبری های ش��هرک صنعتی محمودآباد و 
اخباری که مبنی بر آلودگی این منطقه مطرح ش��ده است، گفت: 
 س��نگ با آب بریده می ش��ود و آلودگی ندارد، ضایع��ات آن را نیز 
از منطقه خارج می کنند، اما در این منطقه پاالیش��گاه هوا را آلوده 

می کند.
حجازی با اشاره به خرید زمین های ش��هرک صنعتی محمودآباد 
از سوی س��نگبری ها اظهار داشت: این ش��هرک خصوصی است و 
زمین ها توسط س��نگبری ها خریده شده است، همچنین براساس 

مصوبات270 هکتار نیز به این منطقه افزوده می شود.
وی خاطرنشان کرد: س��نگبری های خیابان امام خمینی )ره( که 
باید به ش��هرک محمود آباد منتقل ش��وند دچار مشکات اداری 
هس��تند، تعدادی از این س��نگبری ها در محدوده ش��هرک زمین 
 خریده اند، اما چون جز شهرک نیست ش��هرداری ایراداتی را وارد 

کرده است.
دبیر اتحادیه س��نگبری های اس��تان اصفهان بیان کرد: اکنون40 
کارخانه در مح��دوده خیابان امام خمین��ی )ره( فعالیت می کنند 
که موفق به بازسازی نشده اند و چون در شهرک محمودآباد زمین 
خریداری کرده اند بای��د نقل مکان کنند، اما چون مش��کل اداری 

وجود دارد تاکنون اجازه انتقال پیدا نکرده اند.
حجاری تصریح کرد: مشکل واحدهای صنفی سنگبری این است 
که هیچ ارگانی از آنها حمایت نمی کند، ما برای حل مشکات اداری 
خود به هر اداره ای مراجعه کنیم نگاه متفاوتی دارند و این موضوع 

مشکات سنگبری ها را بیش از پیش کرده است.

دوازدهمین جش��نواره ملي فن آفریني ش��یخ بهایي با حض��ور وزیر علوم، 
تحقیقات و فناوري، رییس ش��هرک علمي و تحقیقات��ي اصفهان، نماینده 
 ISTIC یونسکو، دبیر کل انجمن تکنوپولي جهاني، مدیر مرکز منطقه اي
و بیش از100 سرمایه گذار از کشورهاي کره جنوبي، عمان، فناند، فرانسه، 
چین، پاکستان، آلمان و ایرانیان مقیم خارج در هتل عباسي اصفهان برگزار 

شد.
به گزارش خبرنگار فوالد، در جشنواره ملي ش��یخ بهایي که با هدف ترویج 
و توس��عه فن آفریني، خاقیت و ن��وآوري، معرفي فن آفرین��ان به عنوان 
موتورحرکت و توس��عه اقتصاد دانش بنیان و ایجاد فض��اي تعامل در میان 
فعاالن عرصه هاي مختلف فن آفریني هر س��اله برگزار مي ش��ود شرکت 

فوالدمبارکه با برپایي غرفه در این جشنواره حضوري متفاوت داشت.
شهرام عباسي مدیرتحقیق و توس��عه فوالدمبارکه در این خصوص گفت: 
یکي از طرح هاي جالب توجه در جشنواره امسال اجراي طرح » نشا « یا » 
نقطه شروع ارتباط « به عنوان فضاي مذاکره بین سرمایه گذاران و سازمان 
هاي بزرگ با فن آفرینان و صاحبان فرصت هاي سرمایه گذاري بود. طرح 
» نشا « براي نخستین بار در این جشنواره اجرا شد تا از آن طریق طرحهاي 
متقاضي س��رمایهگذاري به سرمایهگذاران دعوت ش��ده، معرفي شوند که 
ش��رکت فوالد مبارکه اصفهان در طرح » نش��ا « مش��ارکت جدي داشت 
و در طول زمان اجراي این ط��رح به گفت وگو و مذاکره ب��ا صاحبان طرح 
هاینوآورانه ) پانزده طرح ( پرداخت. همچنین س��ه طرح، فرآوري سرباره 
گرم و سرد ) ناحیه فوالد س��ازي (، بریکت سازي آهک )ناحیه آهن سازي( 
 و احداث نیروگاه خورش��یدي ) انرژي و س��یاالت ( به عن��وان فرصت هاي

 سرمایه گذاري ش��رکت فوالد مبارکه جهت جذب س��رمایه گذار معرفي 
ش��دند. این گزارش حاکي است، مراس��م اختتامیه این جشنواره با حضور 
دکتر سورنا ستاري معاون علمي و فناوري رییس جمهور، استاندار اصفهان  
و سایر مسئوالن اس��تاني در هتل عباس��ي اصفهان برگزار ش��د که دکتر 
 مهدي کشمیري رییس شهرک علمي و تحقیقاتي اصفهان در این مراسم 
با بیان اینکه فضاي جش��نواره امس��ال فضایي جدید و نوآورانه بود، گفت: 
مسئوالن استاني و سرمایه گذاران به خوبي از این جشنواره حمایت کردند و 

اگر این پشتیباني نبود این موفقیت ها حاصل نمیشد. 
کشمیري با اشاره به 2 رویکرد اصلي جشنواره ملي فن آفریني شیخ بهایي 
افزود: ملي شدن جشنواره و ایجاد فضاي تعامل سرمایه گذار و ایده پردازان 
2 رویکرد اصلي جشنواره بود که قصد داریم این جشنواره را به محلي براي 

تجمع فعاالن حوزه فن آفریني تبدیل کنیم.
 برگزاري س��مینار آموزش��ي با موضوع کارآفریني اجتماعي و فرصت هاي 
 بی��ن الملل��ي ف��ن آفرین��ي و داوري ط��رح ه��اي کس��ب و کار، داوري 
ش��رکت هاي فن آفرین رش��د پیدا کرده از دیگر برنامه ه��اي دوازدهمین 
جشنواره ملي فن آفریني شیخ بهایي در اصفهان بود و در مراسم اختتامیه از 
ایده پردازان برتر دوازدهمین جشنواره ملي فن آفریني شیخ بهایي تجلیل 

شد.

دبیر اتحادیه سنگبری های اصفهان؛

جریان بانک ها برای بهبود وضعیت 
صادرات برقرار نشده

 درخشش فوالد مبارکه 
در دوازدهمین جشنواره ملي

فن آفریني شیخ بهایي 

رییس کل بانک مرکزی که در بیس��ت و ششمین همایش 
ساالنه سیاست های پولی و ارزی سخن می گفت پایدارسازی 
تورم تک رقمی را از اولویت های اصلی بانک مرکزی عنوان 
 ک��رد و گف��ت: بانک مرک��زی عزم ج��دی دارد تا ب��ا تداوم 
سیاست های انضباطی در جهت تقویت ثبات اقتصاد کان، 
تورم را در محدوده تک رقمی حفظ و شرایط را برای ارتقای 

اطمینان سرمایه گذاران فراهم کند.
 ولی اله س��یف با بی��ان اینک��ه در می��ان ش��قوق مختلف 
سیاس��ت های اقتصادی، بان��ک مرکزی متولی سیاس��ت 
پولی اس��ت که سیاس��ت های ارزی و اعتباری نیز در ذیل 
آن تعریف می ش��ود، گفت: سیاس��ت پولی به طور طبیعی 
 اهداف متنوعی را دنبال می کند که در این میان حفظ ثبات 
 قیمت ها مهم ترین هدف سیاست  پولی به شمار می آید. اما 
در کنار ثبات قیمت ها به عنوان هدف اصلی، سیاست پولی 
باید به حفظ رشد اقتصادی و همچنین توازن بخش خارجی 

اقتصاد نیز توجه داشته باشد.
 سیف با بیان اینکه در س��ال های اخیر حفظ ثبات مالی نیز 
به یکی از اهداف مهم سیاست پولی تبدیل شده است، گفت: 
با این وجود، دستیابی همزمان به تمامی این اهداف ممکن و 
مقدور نیست و پیچیدگی سیاستگذاری بانک مرکزی زمانی 
بیش��تر خواهد ش��د که این اهداف در تقابل با یکدیگر قرار 
می گیرند. بر همین اساس بانک مرکزی در دولت تدبیر و امید 
تاش کرده است در اعمال سیاس��ت پولی، با اولویت بندی 
اهداف اقتصادی متناس��ب با مقتضیات زمانی، در راس��تای 

دستیابی به بهترین عملکرد اقتصادی ممکن حرکت کند.
وی افزود: کنترل تورم اولویت اصلی و تامین رشد اقتصادی، 
ثبات مالی و توازن بخش خارجی هدف اصلی، کنترل تورمش 

به عنوان اهداف نهایی بانک مرکزی قرار داش��ته اس��ت. اما 
طبیعی اس��ت با توجه به محدودیت های ش��رایط محیطی 
 اقتصاد و امکان بروز تکان��ه های مختلف اقتص��ادی، لزوما 

هر یک از نتایج به تنهایی بهترین نباشد.
 س��یف اعمال سیاس��ت های مناس��ب پولی و مالی در طول 
س��ال های اخیر را منجر به کسب موفقیت قابل ماحظه ای 
در خصوص مه��ار فش��ارهای تورمی دانس��ت و گفت: نرخ 
 تورم در ادامه روند کاهنده خ��ود از نرخ های باالی40 درصد 
در نیمه س��ال 1392 به 11/2 درصد در فروردین ماه س��ال 
جاری کاهش پیدا کرده است که به زعم کارشناسان داخلی و 
خارجی دستاوردی مهم و کلیدی برای اقتصاد کشور به شمار 
می آید. پیش بینی ها حاکی از آن است که با استمرار شرایط 
فعلی، روند کاهش��ی نرخ تورم ادامه خواهد داشت و پس از 
گذشت 25 سال، نرخ تورم در تابس��تان سال جاری سطوح 

تک رقمی خود را تجربه خواهد کرد.
وی افزود: در حوزه تولید و در حالی که اقتصاد ایران توانست 
با ثبت رش��د اقتصادی مثب��ت 3 درصدی در س��ال 1393 
فرآیند خروج از رکود اقتصادی را کلید بزند، کاهش ش��دید 
قیمت نفت و طوالنی شدن مذاکرات هسته ای و تداوم عملی 
تحریم ها طی سال 1394، فرآیند خروج از رکود را کند کرد. 
صادرات نفت خام که تا پیش از آن به واسطه کاهش صادرات 
نفت به حدود نصف کاهش پیدا ک��رده بود، به دلیل کاهش 
قیمت نفت، کاهش مضاعف 45/5 درصدی را در سال 1394 
تجربه کرد. کاهش درآمدهای نفتی از مسیر تضعیف بودجه 
دولت و تضعیف تراز پرداخت ها، ش��رایط محیطی نامطلوب 

اقتصادی را در سال 1394 تشدید کرد.
رییس شورای پول و اعتبار در خصوص اقدامات بانک مرکزی 

به منظور کاهش اثرات منفی کاهش درآمد نفتی عنوان کرد: 
بانک مرکزی کوشید تا از طریق اتخاذ سیاست های اعتباری 
مناسب و تمرکز بر تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی 
و نیز ایفای نقش موثر در زمینه اجرای بس��ته تحریک رشد 
اقتصادی و انبساط هدفمند و موثر نقدینگی، پیامدهای منفی 
ناشی از کاهش درآمد نفت را به حداقل برساند. خوشبختانه 
با اجرای برجام و لغو بخ��ش عم��ده ای از تحریم ها در کنار 
سیاست های پولی، ارزی و اعتباری بانک مرکزی در راستای 
خروج از رکود، فرآیند بهبود شرایط اقتصاد از زمستان سال 
گذشته آغاز شده و پیش بینی می شود طی سال جاری فرآیند 

خروج از رکود و ورود به دوره رونق اقتصادی شتاب گیرد.
لزوم کاهش نرخ سود بانکی با تحوالت نرخ تورم

س��یف با بیان اینکه با وجود موفقیت های حاصله در زمینه 
کاهش نرخ تورم و بر خاف انتظ��ارات اولیه موجود، کاهش 
نرخ های سود بانکی با چسبندگی زیادی همراه بود و به طور 
متناس��ب با تحوالت نرخ تورم کاهش پیدا نکرد، گفت: نرخ 
سود حقیقی در سال گذشته باالترین سطوح تاریخی خود 
را در دوره قبل و بعد از انقاب تجربه کرد. نتایج بررسی های 
بانک مرکزی در سال 93 حاکی از این بود که باال بودن نرخ  
سود بانکی و چس��بندگی رو به پایین آن، عمدتا تحت تاثیر 
 مش��کات موجود در ترازنامه بانک ها و راکد ش��دن بخش 
قابل توجهی از دارایی  آنها به ص��ورت مطالبات غیرجاری و 
 مطالبات از بخش دولت��ی و دارایی های غیرمالی اس��ت که 
در مجموع، زمینه ساز بروز پدیده تنگنای اعتباری در شبکه 
بانکی بوده اس��ت. وی افزود: این امر در کنار نقش نامساعد 
 موسس��ات اعتباری غیرمجاز، به شکل گیری جنگ  قیمتی 

در بازار پول و افزایش نرخ  سود واقعی منجر شد. 
بر مبنای چنین تحلیلی ک��ه متعاقبا م��ورد پذیرش غالب 
کارشناس��ان اقتصادی و بانکی نیز قرار گرفت. رویکرد بانک 
 مرک��زی در س��ال 94 در خص��وص نرخ های س��ود بانکی، 
بر کاهش تدریجی نرخ های س��ود بانکی از طریق رفع علل 
تنگنای مالی و س��اماندهی موسس��ات اعتباری غیرمجاز، 
متمرکز ش��د. س��یف با ذکر اینکه افزایش قاب��ل توجه نرخ 
 حقیقی س��ود بانکی، آثار نامطلوبی را برای رش��د اقتصادی 
به ویژه از ناحیه کاهش تقاضای موثر و همچنین تضعیف طرف 
عرضه و تضعیف عملکرد نظام بانکی، به همراه دارد، تصریح 
کرد: بر این اس��اس الزم بود اقدامات عاجل��ی در این زمینه 
صورت گیرد. در اولین گام در اردیبهش��ت ماه سال 1394 
بانک مرکزی پیش��نهادات خود در زمینه اصاح مولفه های 
سیاست پولی را به ش��ورای پول و اعتبار ارایه و این شورا نیز 
ضمن تاکید بر کاهش تدریجی و غیردستوری نرخ سود بانکی، 
با تعدیل رو به پایین نرخ های س��ود بانکی و کاهش نس��بت 

سپرده قانونی بانک های تجاری موافقت کرد.

دولت موظف است تا پایان تیرماه جاری تمام افرادی 
که در بندهای بودجه به آنها اشاره ش��ده را از لیست 
یارانه بگیران حذف کند.  در حالی که تا به امروز شصت 
و س��ه مرحله از یارانه نقدی به حس��اب سرپرس��تان 
 خانوار واریز شد، در اوایل هفته جاری بودجه از سوی 
رییس جمهور برای اجرا اباغ شده است که در زمان 
بررسی الیحه پیشنهادی بودجه اعضای هیئت دولت 
بارها نظر مخالف خود در رابطه با حذف یارانه بگیران 
را به مجلس اعام کرده بودند، اما مجلس در تبصره 14 
قانون بودجه سال 95 تعدادی از یارانه بگیران را حذف 
کرده است. در این تبصره آمده است، در اجرای قانون 
هدفمند کردن یارانه ها مصوب 1388/10/15 به دولت 
اجازه داده می شود در سال 1395 منابع مالی حاصل 
 از اصاح قیمت کاالها و خدمات موضوع قانون مذکور 
تا مبلغ480 هزار میلیارد ری��ال و ردیف های یارانه ای 
 این قانون با استفاده از انواع روش های پرداخت نقدی 
و غیر نقدی ب��ه خانوارهای ه��دف و نیازمند، توزیع و 
همچنین برای ارایه خدمات حمایتی و کمک به بخش 

تولید اقدام کند.
الف- دولت موظف است در س��ال 1395 یارانه نقدی 
خانوارهایی که سرپرس��ت آنها مش��مول عناوین زیر 

هستند را حذف کند:
1- تمام تجار و صاحبان مشاغل آزاد که درآمد ساالنه 

آن ها حداقل350 میلیون ریال باشد.
2- نماین��دگان مجلس ش��ورای اس��امی، قضات و 
اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزشی و 

پژوهشی دولتی و غیر دولتی، پزشکان و دامپزشکان.
3-تمام کارکنان دولت و قوای سه گانه و شهرداری ها و 
کلیه موسسات عمومی و موسسات عمومی غیر دولتی 
و کلیه کارکنان نیروهای مسلح. بازنشستگان کشوری 
و لش��کری و کلیه حقوق بگیران و مس��تمری بگیران 
مش��مول تامین اجتماعی و هم��ه دریافت کنندگان 
حقوق و مستمری بخش دولتی و غیر دولتی که ساالنه 

آن ها بیش از سیصد و پنجاه میلیون ریال است.
4- تمام مدی��ران و اعضای هیئت مدیره و بازرس��ان 
ش��رکت های دولتی و غیر دولتی و وابسته به دولت و 

نهادهای عمومی غیردولت��ی و کلیه مدیران و اعضای 
هیئت مدیره و روسا و معاونان مناطق و شعب بانک ها 
و بیمه ها و موسسات مالی و اعتباری و کلیه کارکنان 
اشخاص حقوقی دولتی و غیر دولتی که دریافتی ساالنه 

آن ها بیش از سیصد و پنجاه میلیون ریال باشد.
5- تمام ایرانیان مقیم خارج از کشور.

6- تمام اش��خاصی که در س��ه دهک باالی درآمدی 
کشور هستند و در موارد فوق ذکر نشده اند.

ب- از ابتدای تیر ماه 1395 پرداخت یارانه به اشخاص 
مشمول تبصره در اموال عمومی بوده و جرم محسوب 

می شود.
ج- دریافت یارانه توسط افرادی که به موجب تبصره 
اس��تحقاق دریافت یارانه را ندارند مستوجب جریمه 

نقدی به میزان دو برابر مبلغ دریافتی است.
دولت خود را مکلف ب��ه اجرای بنده��ای این تبصره 
می داند در حالی که بانک اطاعات��ی کاملی از یارانه 
بگیران در دست ندارد و باید دید تدبیر دولت می تواند 

قفل یارانه ها را باز کند.

رییس اتاق بازرگانی ایران و چین ضمن اعام 
آمادگی کامل برای تضمین سرمایه گذاری تجار 
چینی  در ایران، گف��ت: هرچند غربی ها تمایل 
دارند جای چین را بگیرند، ام��ا ما هرگز جای 

چینی ها را با هیچ کشوری عوض نمی کنیم.
حبیب ا... عس��گراوالدی در حاش��یه همایش 
همکاری ه��ای تج��اری و نشس��ت بازرگانان 
 ایران و چین در ارتب��اط با وضعیت تجاری این 
دو کشور گفت: اتاق ایران و چین ظرف 16 سال 
گذشته سعی بر این داش��ته تا روابط دو کشور 
همواره بهتر از قبل باشد. ما قول داده ایم بتوانیم 
در برنامه ششم توسعه و سند چشم انداز حجم 
مبادالت را از مرز60 میلیارد دالر عبور دهیم و 

حتی بتوانیم به مرز70 میلیارد دالر برسیم.
وی با اشاره به این که پس از برجام هیئت های 
مختلفی به ایران آمده و می آیند، بیان کرد: اما 
ایران روابط خ��ود را با چین تا50 س��ال آینده 
ترسیم کرده اس��ت و ورود هیئت های مختلف 

لطمه ای به روابط ایران و چین نمی زند.
عس��گراوالدی با بی��ان این که ب��ه کارآفرینان 
ماموریت داده ایم ک��ه مب��ادالت را به مرز60 
میلیارد دالر برسانیم، گفت: در10 سال آینده 
امیدواریم این مبادالت به مرز80 میلیارد دالر 
برس��د. حتی ریی��س جمهور اب��راز امیدواری 
کردند که طی20 س��ال آینده این عدد به مرز 
 100 میلیارد دالر برسد. ما باید سهم صادرات 
با چین را همان طور که تاکنون در رتبه اول قرار 
 داش��ته ایم، حفظ کنیم و در زمینه  واردات نیز 

به آنها نیاز مبرم داریم.
 رییس ات��اق بازرگانی ای��ران و چین همچنین 
با تشویق تجار چینی به منظور سرمایه گذاری 
در ای��ران عنوان ک��رد: در ای��ران تضمین های 
الزم را به تج��ار چینی می دهی��م و مطمئنیم 
هی��چ طوفان��ی حری��ف س��رمایه گذاری های 
مش��ترک نمی ش��ود؛ بنابراین ب��رای تضمین 

سرمایه گذاری ها آمادگی کامل داریم.

عس��گر اوالدی ب��ا بی��ان این که ش��اهد ورود 
بزرگ ترین هیئت های تجاری از چین به ایران 
هس��تیم، ادامه داد: چابهار می تواند به عنوان 

جاده ابریشم دریایی قرن 21 باشد.
وی در ادامه  صحبت هایش با اش��اره به موضوع 
گردش��گری فی مابین ایران و چین اظهار کرد: 
توریس��ت هایی که از ایران به چی��ن می آیند 
ایران را به عنوان کش��ور ترانزی��ت مدنظر قرار 
می دهن��د، اما م��ا از دولت چی��ن می خواهیم 
 ک��ه ای��ران به عن��وان کش��ور مقص��د مدنظر 

قرار گیرد.
رییس اتاق بازرگانی ایران و چین در پایان خاطر 
نش��ان کرد: چین جایگاه ویژه ای برای ما دارد؛ 
هرچند غربی ها نیز تمای��ل دارند جای چین را 
بگیرند، اما ما هرگز جای آنها را با هیچ کشوری 
عوض نمی کنیم؛ هرچند برای پیشرفت بیشتر 
روابط نیازمند این هستیم که رابطه بانکی ایران 

با چین باز شود.

دولت موظف شد؛

حذف یارانه پردرآمدها تا آخر تیرماه
عسگراوالدی: 

جای چینی ها را با هیچ کشوری عوض نمی کنیم

رییس بانک مرکزی:

نرخ تورم، تابستان تک رقمی می شود

معاون ایمیدرو خبر داد:

احداث کارخانه آلومینیوم
 مشترک ایران و هند در چابهار

معاون سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی 
) ایمیدرو ( از تفاهم اح��داث کارخانه تولید آلومینیوم 

مشترک میان ایران و هند خبر داد.
 امی��ر خرمی ش��اد، با اش��اره به س��فر هیئ��ت هندی 
 ب��ه ای��ران و امض��ای 12 تفاهم نامه اقتص��ادی گفت: 
در بین تفاهم نامه های امضا شده میان ایران و هند که 
در حضور رییس جمهور انجام شد یک تفاهم نامه معدنی 

بین شرکت نالکوی هند و ایمیدرو به امضا رسید.
وی افزود: تفاهم انجام شده با شرکت نالکو، پیرو جلسات 
حدود دو ماه گذشته بود که به امضای تفاهم نامه  علمی 
) MOU ( ختم شد که براساس آن قرار شد کارخانه 
مشترک آلومینیوم در ایران تاس��یس شود که در این 
مش��ارکت تامین کننده گاز و انرژی آن طرف ایرانی و 
تامین کننده مواد اولی��ه تولید آلومینیوم طرف هندی 

باشد.
معاون برنامه ریزی و توانمندسازی ایمیدرو با بیان اینکه 
حمل ونقل همچنان معضل باالبرنده قیمت تمام شده 
محصوالت مدنی در کشور به شمار می رود، اظهار کرد: 
بحث حمل ونق��ل و نزدیکی با آب های آزاد باعث ش��د 
مکان احتمالی احداث این کارخانه، منطقه آزاد چابهار 
باش��د. ضمن اینکه هند نیز در نظر دارد تا فعالیت های 

خود را در محدوده چابهار گسترش دهد.
خرمی ش��اد با بیان اینکه اولویت ایمی��درو همکاری و 
تولید مشترک است و نه خرید مواد اولیه گفت: درباره 
 همکاری با ش��رکت نالکو کمیته مش��ترکی با حضور 
هر دو طرف ایرانی و هندی تش��کیل خواهد ش��د که 
جزییات در آن بررسی می شود و در این بین پیشنهاد 
تاسیس یک شرکت صادرات  محور هم از طرف ما مطرح 
شد که مورد استقبال طرف هندی قرار گرفت و درباره 

آن در آن کمیته مشترک تصمیم گیری خواهد شد.
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عکس روز

خبـرخبر

به گزارش »پاما« اولين نشست فصلي سازمان هاي مردم نهاد 
زيست محيطي استان در سالجاري با حضورمديركل حفاظت 
 محيط زيست اس��تان اصفهان در شهرستان س��ميرم برگزار 

شد.
دراين نشس��ت فصلي مش��كالت، معضالت زيس��ت محيطي 
شهرستان ها و برنامه هاي س��ال جاري مورد بررسي و تبادل 

نظرقرار گرفت. 
 مهن��دس ظهراب��ي در اين نشس��ت با اش��اره ب��ه اقدامات و

 فعاليت هاي اداره كل حفاظت محيط زيس��ت استان اصفهان 
در بخش هاي مختلف در سال گذشته گفت: اميدواريم در سال 
جاري با همراهي و مشاركت س��ازمان هاي مردم نهاد زيست 
محيطي استان براي برون رفت از چالش هاي زيست محيطي 

راهكارهايي اساسي پيدا كنيم.
وي با اش��اره به نقش سازنده و تاثير گذار س��ازمان هاي مردم 
نهاد زيس��ت محيطي اس��تان اصفهان در حفظ محيط زيست 
و ارتقاي فرهنگ زيس��ت محيطي اظهار داشت: سازمان هاي 
مردم نهاد در س��ال گذش��ته همگام با اداره كل محيط زيست 
 استان در برگزاري برنامه هايي مانند همايش بزرگ روز جهاني 
تاالب ها، پانزدهمين نمايش��گاه بين المللي محيط زيست در 
تهران و ساير فعاليت ها با محيط زيست استان مشاركت خوبي 

داشتند كه در نوع خود بي نظير بود.
وي با اشاره به نقش مردم در حفظ محيط زيست به اقدام هاي 
خود جوش سال گذشته مردم شرق اصفهان در رساندن آب به 
تاالب بين المللي گاوخوني اش��اره كرد و افزود: س��ال گذشته 
اهالي محلي ش��رق اصفهان با يك اقدام خود جوش و حركتي 
مردمي در آن منطقه با تالش خستگي ناپذيري بعد از ۱۰ سال 

آب را به تاالب بين المللي گاوخوني رساندند.
مهن��دس ظهراب��ي ب��ه مس��ئوليت اجتماع��ي در ح��وزه 
محي��ط زيس��ت صناي��ع ب��زرگ  ني��ز اش��اره ك��رد و 
 گف��ت: س��ازمان ه��اي م��ردم نه��اد زيس��ت محيط��ي 
 م��ي توانن��د در وارد ك��ردن صناي��ع ب��زرگ به اي��ن حوزه 

وارد شوند.
مدي��ركل حفاظت محيط زيس��ت اس��تان اصفه��ان تقويت 
 س��ازمان هاي مردم نهاد زيس��ت محيطي، افزايش كيفيت ،

 كمي��ت و مش��اركت بيش��تر س��ازمان هاي م��ردم نه��اد را 
از جمله برنامه هاي امس��ال اين اداره كل در اين بخش عنوان 

كرد.
سازمان هاي مردم نهاد زيست محيطي در اين نشست مشكالت 
و معضالت زيست محيطي استان و شهرهاي خودرا در جلسه 
پرسش و پاسخ با مديركل حفاظت محيط زيست استان مطرح 

كردند.

دومين مجمع محيط زيس��ت ملل متح��د با ابالغ پيام ب��ان كی مون، 
دبيركل سازمان ملل متحد به UNEA_۲ در نايروبی كنيا ،از ۳الی ۷ 

خرداد ماه آغازشد.
اين مجمع با حضور ۲۵۰۰ نفر از نمايندگان بيش از ۱۷۵ كش��ور عضو 
سازمان ملل متحد در مقر برنامه محيط زيست ملل متحد UNEP واقع 
در نايروبی كنيا، شروع به كار كرد. پيگيری وضعيت قطعنامه های اولين 
مجمع محيط زيست شامل مديريت و سياست گذاری های بين المللی 
محيط زيستی در خصوص تجارت غيرقانونی حيات وحش، تعامل علم و 
سياست،بهبود كيفيت هوا، سيستم جهانی پايش محيط زيست، توسعه 
پايدار و فقرزدايی، موضوعات نوظه��ور همچون درگيری ها و منازعات 
منطقه ای و مهاج��رت آوارگان و پناهندگان جنگ��ی و تأثير بر محيط 
زيست كشورها، هم افزايی ميان توافقنامه های مرتبط با تنوع زيستی در 

دستور كار دومين مجمع محيط زيست است.
پس از تش��كيل اولين مجمع محيط زيس��ت ملل متحد در خردادماه 
۱۳۹۳، برنامه محيط زيس��ت UNEP بيش از پيش تقويت يافته و با 
حضور تمامی كشورهای عضو ، حساسيت پرداختن كشورها در تمامی 
سطوح تصميم گيری سياسی افزايش يافت ، در اين راستا نمايندگان 
كشورها بر اين تالش هستند تا با توجه به وضعيت محيط زيست ملی و 
منطقه ای خود توجه جهانی را به آن جلب نموده تا بتواند با جلب حمايت 

كشورها وضعيت محيط زيست را بهبود بخشد.
لذا برخی كش��ورهای عضو مجمع محيط زيست ملل متحد به فراخور 
چالش های محيط زيستی كشور خود كه جنبه فرامرزی داشته، پيش 
نويس قطعنامه در خصوص موضوعاتی همچون اجرای موثر توافقنامه 
تغييرات آب و هوا موسوم به توافقنامه پاريس، مديريت پسماند و مواد 
شيميايی و پسماندهای غذايی،  توليد و مصرف پايدار، مديريت پايدار 
جزاير مرجانی، دور ريزهای پالستيكی دريايی،  حفاظت از محيط زيست 
در منازعات نظامی به ويژه در نوار غزه، را به مجمع ارايه دادند كه در اين 
راستا و با توجه به وضعيت بحرانی كش��ور ، جمهوری اسالمی ايران به 
عنوان پيش��رو در همكارهای منطقه ای و بين المللی در كاهش اثرات 
گرد و غبار و همچنين جلوگيری از گس��ترش آن، در تالش يك ساله 
خود ، نسبت به جاری سازی پيش نويس قطعنامه تالش كند و با جلب 
 حمايت و حساسيت بسياری از كشورها نسبت به پيشبرد اين هدف ملی،

 منطقه ای  و جهانی همت گمارد.
نشس��ت عالی رتبه مجمع محيط زيس��ت ملل متحد با حضور بيش از 
۱۳۰ وزير و مقام عالی رتبه محيط زيستی، اقتصادی و سياسی  به منظور 
تصويب قطعنامه ها و در چارچوب ارايه دستور كار توسعه تا سال ۲۰۳۰، 
تشكيل خواهد شد كه در اين راستا هيئت اعزامی از كشورمان به رياست 
خانم دكتر ابتكار معاون رييس جمهور و رييس سازمان حفاظت محيط 
زيست، به منظور ارايه مواضع كشورمان، رياس��ت نشست عاليرتبه با 
موضوع محيط زيست و سالمت در نشست عاليرتبه حضور خواهد يافت.

نشست فصلي سازمان هاي مردم نهاد 
زيست محيطي استان در سميرم 

 دومين مجمع محيط زيست 
ملل متحد در نايروبی کنيا 

دریچه

شجریان، روحانی و کامکار از ابتکار حکم گرفتند

اولين دوره آموزشی محيط بانان جديد االستخدام ايثارگر از ابتدای خرداد ماه به 
مدت دو هفته در دانشكده محيط زيست آغاز شد. كيومرث كالنتری سرپرست 
دفتر آموزش محيط زيست در حاش��يه برگزاری اين دوره آموزشی گفت: دوره 
آموزشی محيط بانان در راس��تای توانمند سازی نيروهای يگان حفاظت محيط 
زيست با اولويت محيط بانان جديداالستخدام كه از ايثارگران می باشند؛ از ابتدای 

خردادماه ۱۳۹۵ در دانشكده محيط زيست آغاز شده است.
وی افزود: در اين دوره آموزشی كه برای ۱۵۷ نفر از محيط بانان واجد شرايط از ۱۹ 
استان كشور برنامه ريزی شده، تعداد ۱۱۲ محيط بان با مدرک تحصيلی ديپلم و 
4۵ محيط بان با مدرک تحصيلی فوق ديپلم با سابقه كمتر از يك سال حضور دارند 
و با توجه به هدفگذاری آموزش حداقل 6۰۰ نفر از محيط بانان در سال جاری، پس 
از ماه مبارک رمضان اين دوره ها برای حدود 4۵۰ محيط بان ديگر نيز ادامه خواهد 
داش��ت. كالنتری ادامه داد: عالوه بر ارايه مطالب فنی و تخصصی مرتبط با شغل 
محيط بانی، قوانين و مقررات و آموزش ه��ای نظامی و صحرايی نيز به فراگيران 

آموزش داده خواهد شد.
اين مقام مسئول تصريح كرد: استفاده از اساتيد مجرب دانشگاهی و نيروی انتظامی 
و نظارت متناوب دفتر آموزش محيط زيست و فرماندهی يگان حفاظت محيط 

زيست به افزايش اثربخش اين دوره ها كمك شايانی كرده است.
سرپرست دفتر آموزش محيط زيس��ت با موثر ارزيابی كردن دوره های آموزش 

محيط بانی گفت: در حال حاضر حدود ۳۵۰۰ محيط بان در كشور داريم و به زودی 
هيچ محيط بان آموزش نديده ای نخواهيم داشت.

كالنتری در پايان افزود: با عنايت به ارتقای جايگاه آموزش در س��ازمان حفاظت 
محيط زيست، تقويم آموزش ضمن خدمت تمامی پرسنل در سال جاری تدوين 
شده و باتوجه به اهميت و مسئوليت های س��نگين محيط بانان، آموزش شغل 

محيط بانی در اولويت قرار دارد.

مديرعامل شركت كنترل كيفيت هوای شهر تهران ضمن اشاره به تداوم اختالف 
نظر س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت و وزارت بهداش��ت درباره نحوه محاسبه 
شاخص آلودگی هوا، گفت: اين دو نهاد بايد هرچه زودتر به جمع بندی برسند چون 
به تفسير درس��ت از قوانين در اين زمينه احتياج داريم.وحيد حسينی، در مورد 
آيين نامه مواقع اضطرار آلودگی هوا، با اشاره به اينكه در تعيين شاخص آلودگی هوا 
يك اختالف نظر فنی وجود دارد، گفت: در حال حاضر شاخص آلودگی هوا در نقاط 
مختلف شهر)حدود 4۰ نقطه( و به تفكيك آالينده ها محاسبه می شود. وی با بيان 
اينكه وزارت بهداشت معتقد است بيشينه شاخص به عنوان شاخص آلودگی اعالم 
ش��ود، اظهار كرد: اين درحالی است كه سازمان حفاظت محيط زيست ميانگين 

شاخص را به عنوان شاخص صحيح آلودگی مطرح می كند.
پيشنهاد وزارت بهداشت چندان عملياتی نيست

مديرعامل شركت كنترل كيفيت هوای شهر تهران افزود: روش محاسبه تاكنون 
بين سازمان حفاظت محيط زيست و شركت كنترل كيفيت هوای تهران بر مبنای 
ميانگين شاخص های همه ايستگاه ها برای آالينده های بحرانی بوده است. هرچند 
وزارت بهداشت اعتقاد دارد بايد بيشينه شاخص به عنوان شاخص روز اعالم شود 

كه با توجه به گستردگی شهر، شايد زياد عملياتی نشود.
حس��ينی در اين باره تصريح كرد: الزم اس��ت دو نهاد حاكميتی يعنی سازمان 
حفاظت محيط زيست و وزارت بهداش��ت در خصوص نحوه محاسبه شاخص به 

جمع بندی برسند و نتيجه را به ما ابالغ كنند چون شركت كنترل كيفيت هوا صرفا 
راهبر ايستگاه های پايش بوده و نقشی در تعيين نحوه محاسبه ندارد.

وی در پايان با بيان اينكه تاكنون جلسات متعددی برای اين مسئله با حضور اين 
دستگاه ها برگزار شده است، اظهار كرد: شركت كنترل كيفيت هوا در همه جلسات 
برگزار ش��ده در خصوص اين موضوع حضور داشته اس��ت ولی در كل به تفسير 

درست از قوانين در اين زمينه نياز است.

اختالف نظر سازمان محيط زيست و وزارت بهداشت در تعيين آالينده های بحرانیآغاز آموزش 3500 محيط بان در کشور

همايون شجريان، ش��هرداد روحانی، اردش��ير كامكار، هنگامه اخوان، سيدعباس 
سجادی و هانا كامكار برای عضويت در شورای سياست گذاری نخستين جشنواره 

ملی »موسيقی سبز« از معصومه ابتكار حكم گرفتند.
نخستين جشنواره ملی »موسيقی سبز« به دبيری محسن روحانی بهار سال آينده و 

با حمايت سازمان حفاظت از محيط زيست برگزار خواهد شد.
محسن روحانی - دبير جشنواره موسيقی س��بز - درباره جزييات اين رويداد هنری 
توضيح داد: جشنواره »موسيقی سبز« مثل جشنواره »فيلم سبز« از اتفاقات فرهنگی 
و هنری سازمان حفاظت از محيط زيست اس��ت كه قصد دارد هنرمندان را با خود 

همراه كند، زيرا زبان هنر برنده تر و تيزتر است.
دبير نخستين جشنواره ملی موس��يقی س��بز ادامه داد: اين جشنواره شش بخش 
اصلی كالسيك ايرانی، مدرن و تلفيقی، بی كالم، ترانه ها و موسيقی كودكانه، نواحی 
و اركسترال و كرال را خواهد داشت. بخش جنبی جشنواره نيز شامل نماهنگ است 

و يكی از دغدغه های ما اين است كه فضای مجازی هم با اين رويداد همراه شود.
وی اظهار كرد: ششم ارديبهشت ماه امس��ال احكام اعضای شورای سياست گذاری 
جشنواره توسط معصومه ابتكار - رييس س��ازمان حفاظت محيط زيست - به چند 
هنرمند مطرح اهدا ش��د و فراخوان اين رويداد هم منتشر ش��ده است. هنرمندان 
می توانند تا ۳۰ دی ماه امس��ال آثار خود را به دبيرخانه ارس��ال كنند. از طرفی دوم 
ارديبهشت ماه سال آينده كه مصادف با روز جهانی »تنوع زيستی« است، اين جشنواره 

رقم خواهد خورد.
روحانی همچنين گفت: تجليل و تقدير از فعاالن محيط زيست در زمينه هنری از ديگر 
برنامه های ماست، البته قصد داريم شش شب شعر و موسيقی محلی در شش استان 
برگزار كنيم. اين جشنواره در دوره  نخس��ت به صورت ملی و در دوره بعد به صورت 

بين المللی برگزار می شود.
او در پاسخ به پرسش خبرنگار ايسنا مبنی بر اينكه آيا اعضای شورای سياست گذاری 
قصد ارايه اثر به اين جشنواره را دارند؟ گفت: ما دوست داريم اين اتفاق بيفتد، حتی 
وقتی با تعدادی از هنرمندان برای دعوت به شورای سياست گذاری تماس گرفتيم، 
خيلی از آن ها پاسخ دادند كه صرفا به اين جشنواره اثر خواهند داد. آثاری كه به اين 

جشنواره ارسال می شود، حوزه های مختلف محيط زيستی را شامل خواهد شد. ما 
فقط قصد داريم هنرمن��دان را ترغيب كنيم تا آنچه را كه در پس ذهن ش��ان در باره 

محيط زيست دارند، بروز دهند.
او ادامه داد: آثاری كه به دبيرخانه ارسال می شوند، در مراسمی در تاالر وحدت معرفی 

خواهند شد.
 در نشس��تی كه در مركز حفاظت از محيط زيس��ت برگزار شد، ش��هرداد روحانی 
- موسيقيدان و رهبر اركستر - نيز در س��خنانی اظهار كرد: هشت  ماه است كه تور 
رس��يتال پيانوی خود را در ايران آغاز كرده ام و هميشه سعی می كنم به عنوان يك 
هنرمند پيش از اجراهايم درباره محيط زيس��ت صحبت كنم. من اثری را با عنوان 
»پروانه« ساخته ام كه می خواهم با آن بگويم شرايط محيط زيست بايد طوری باشد 

كه يك پروانه هم بتواند به راحتی در آن زندگی كند.
رهبر مهمان اركستر سمفونيك تهران ادامه داد: قطعات موسيقی من بی كالم است. 
هرچند كالم تأثير بيش��تری دارد، اما به عنوان يك موزيسين نمی توانم در برابر اين 

موضوع بی تفاوت باشم.
سيدعباس سجادی - مدير مجموعه فرهنگی و هنری نياوران - نيز كه در اين نشست 
حضور داشت، در سخنانی گفت: رويكرد وزارت ارشاد در قبال چنين جشنواره هايی 

تسهيل روند صدور مجوز است؛ اما خودش در اين راستا سرمايه گذاری نمی كند.
كاظم دينانی نيز به عنوان عضو ش��ورای سياس��ت گذاری و ريي��س انجمن روابط 
 عمومی ايران در اين نشست ش��ركت كرده بود و درباره اهميت پرداختن به موضوع 

محيط زيست سخن گفت.
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فرهنگ یک جامعه اساسی ترین بن مایه هویت و تشخیص آن جامعه بوده 
و اساس��ی ترین نقش را در نحوه حیات جامعه و چگونگی رش��د و پرورش 
افراد بازی می کند مردم شناس��ان و جامعه شناسان فرهنگ را در معنای 
کلی به تمام داشته هاو س��اخته های یک جامعه اعم از مادی و غیرمادی 

تعریف کرده اند.
در این معنا تمامی علوم، هنرها، تکنولوژی، امکانات مادی و دستاوردهای 
معنوی جامعه جز فرهنگ محسوب می ش��ود. به عبارت ساده تر فرهنگ 
همه چیز جامعه اس��ت. به نوعی می توان گفت فرهنگ، شخصیت جامعه 
 اس��ت و بر تمامی ش��ئون و ابعاد زندگی اجتماعی و ش��خصی افراد تاثیر 

می گذارد.
طبیعی اس��ت که با این زاوی��ه دید، وقوع ج��رم، کاه��ش و افزایش آن و 
 حتی فراتر از آن، تعریف و بازش��ناخت جرم نیز بستگی به فرهنگ جامعه 

و گروه های اجتماعی دارد.
چه عناصر فرهنگی ممکن است سبب پیدایش جرم و آسیب های اجتماعی 

شوند؟
از یک طرف احتم��ال دارد عناصر بیگانه فرهنگ ک��ه از جوامع دیگر وارد 
نظام ارزشی و فرهنگی ش��ده و باعث به وجود آمدن آسیب های اجتماعی 
 شوند. از طرف دیگر وجود خرده فرهنگ های کجرو در داخل خود جامعه 
می تواند منجر به ب��روز جرم و انحراف��ات اجتماعی ش��ود هرچند که در 
بس��یاری از موارد، ب��ی توجه��ی جامعه به ای��ن خرده فرهنگ ها اس��ت 

 که باع��ث پیدایش برس��اخت اجتماع��ی انحراف نس��بت به ای��ن خرده 
فرهنگ ها می ش��ود. به عنوان مثال، نابرابری ش��رایط طراحی شهری و 
امکانات و خدمات دولتی، رفاهی، تفریحی و بهداش��تی نواحی حاشیه ای 
شهرها می تواند سبب پیدایش برس��اخت اجتماعی انحراف در این نقاط 
ش��ود، به عبارت دیگر توجه به اقدامات فرهنگی با موازات برقراری عدالت 
ش��هری در این نواحی گام بسیار مهمی جهت پیش��گیری از وقوع جرم و 

آسیب های اجتماعی خواهد بود.
چه عناصر فرهنگی می تواند سبب پیش��گیری از وقوع جرم و آسیب های 

اجتماعی شوند؟
عناصر متجانس و درونی فرهنگی که با ذات و هویت جامعه همخوانی دارند 
 س��بب ترمیم همبس��تگی های اجتماعی و ایجاد پیوند میان افراد جامعه 
می شوند، تحقیقات مختلف نقش سبک زندگی اسالمی ایرانی در افزایش 
احساس امنیت، کاهش ترس از جرم و اساسا تاثیر آن را بر کاهش جرایم و 
آسیب های اجتماعی تایید کرده اند، از سوی دیگر، اگر پیشگیری از جرم 
به صورت یک عنصر ثابت فرهنگی و یک الگوی رفتاری سازمان ها و افراد 
 درآید و اصطالحا به یک نهاد فرهنگی تبدیل ش��ود، نقش بس��یار موثری 

در کاهش جرایم خواهد داشت.
همچنین با عنایت به سفارشات موکد دین مبین اسالم در خصوص نقش 
 انس��ان در کمک به دیگران و دس��تگیری از نیازمن��دان، ضرورت کمک 
به خانواده های زندانیان مش��خص می ش��ود. آنان که سرپرست و نان آور 
خانواده ش��ان قادر به تامین نیازهای مادی ومعنوی شان نبوده و در تنگنا 
و مضیقه قرار دارند. با حمایت از این خانواده ها عالوه برآنکه از دس��تورات 
مکتب حیات بخش اس��الم پیروی ش��ده واجر دنیا وآخ��رت را برای خود 
تضمین می کنیم، موجب کاهش بسیاری از مشکالت جامعه و آسیب های 

اجتماعی  در این زمینه خواهیم بود.
 چرا که برطبق آمار رس��یده یکي از مهم ترین آس��یب هاي اجتماعي که 
 مي تواند تمام ابع��اد زندگي افراد را تح��ت تاثیر قرار دهد ع��دم توجه به 
 خانواده ه��اي بزهکاراني اس��ت ک��ه در زندان به س��ر مي برن��د. این امر 
باعث شده زمینه ارتکاب وقوع انواع جرم از س��وي خانواده هاي زندانیان 
افزایش پیدا کند به طوري که این موضوع توجه بسیاري از جامعه شناسان، 

مددکاران و صاحبنظران را به سوي خود جلب کرده است.
 بر همین اس��اس اس��ت که انجمن هایي با نام انجمن حمایت از زندانیان 

با فلسفه وجودي حمایت از خانواده زنداني و رسیدگي هاي مالي و معنوي 
به جهت مصون ماندن خانواده بزه دیده از خطرات احتمالي و شکست هاي 
بعدي تاسیس شده است. تا زماني که یکي از اعضاي خانواده در زندان است 
از زنداني و خانواده زنداني باید به گونه اي حمایت ش��ود که عالوه بر فرد 
خاطي، خانواده بزه دیده دچار بزهکاري یا خطاي فاحش نشود و این گونه 
نباشد که فرد بزهکار به دلیل بزه دستگیر ش��ده باشد و خانواده در فقدان 
سرپرست خانواده مجبور به خطایي دیگر جهت گذران امور باشند یا اینکه 
آنقدر مصیبت و اندوه بر خانواده زنداني وارد شود که در هدف اصلي از زندان 

که اصالح زنداني است چیزي به نام اصالح و تربیت گم باشد.

 جزییات ثبت نام آزمون 
کاردانی به کارشناسی اعالم شد

مدیر کمیته امداد شهرستان اصفهان خبر داد:

 اهدای بیش از 180 میلیون ریال 
از طرف خیر اصفهانی به 7 خانوار 

رییس مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت:

افزایش مصرف قلیان بین زنان

اخبار کوتاه

پرسه در شهر

خبر

یکی از شاخص های اساسی توسعه کش��ورها داشتن جمعیت پویا، 
 فعال و بارور اس��ت که در کش��ور ما نی��ز به این مس��ائل توجه ویژه 

شده است تا جمعیتی باقابلیت باروری داشته باشد.
 مدیرکل بهزیستی اس��تان اصفهان گفت: سیاس��تمداران در همه 
کشورها برنامه های جمعیتی گوناگونی را جهت افزایش نرخ جمعیت 
با توجه به پیشگیری از آسیب های اجتماعی دنبال می کنند تا نسلی 

دانش بنیاد و سالم داشته باشند.
صادقی یکی از شاخص های اساسی توسعه کشورها را داشتن جمعیت 
پویا، فعال و بارور دانست و افزود: در کشور ما نیز به این مسائل توجه 

ویژه شده که جمعیتی باقابلیت باروری داشته باشد.
وی با اشاره به فرمایش 14 بندی مقام معظم رهبری )مدظله العالی( 
در خصوص جمعیت اظهار داشت: ایش��ان در فرمایشات شان فقط 
در یک بند اشاره مستقیم به افرایش نرخ باروری و جمعیت داشتند 
و در 13 بند دیگر الزاماتی که در کنار افزایش جمعیتی انجام ش��ده 

را بیان کردند.
مدیرکل بهزیستی استان اصفهان ادامه داد: این سوال ایجاد می شود 
که چرا با توجه به کاهش نرخ جمعیت در س��ال های اخیر ما شاهد 
افزایش آسیب های اجتماعی هس��تیم و باید اذعان داشت که عدم 
توجه الزم و کافی به آموزش تحکیم بنیان خانواده با اصالح و تکمیل 
 آموزش عمومی، ارایه آموزش های الزم و ارایه خدمات مش��اوره ای 

بر مبنای فرهنگ ایرانی اسالمی ازجمله علل این افزایش است.
صادقی گفت: گاه��ی تغییرات جمعیتی علت واح��د ندارد و دالیل 
زیادی همچون تبلیغات، رس��انه های جمعی و سیاست های اجرایی 
دولت ها هم باعث ایجاد این تغییر می شود، امروز نبود زیرساخت های 
مناس��ب، تورم، احس��اس ناامنی، عدم ش��غل و مس��کن هم��راه با 
 ایج��اد بحران های اقتصادی جهان��ی می تواند عل��ل کاهش ازدواج 

و نرخ جمعیت و افزایش آسیب های اجتماعی باشد.
وی خاطرنشان کرد: همه قوانین و دستورالعمل ها خوب و متناسب 
تدوین می شود ولی در فاز عملیاتی باید به صورت گسترده اقدام شده 
و زیرس��اخت ها آماده شود تا ش��اهد فرزند آوری و افزایش جمعیت 

باشیم.
مدیرکل بهزیستی استان اصفهان افزود: باید به این نکته توجه کنیم 
که تبلیغات جمعیتی همانند تبلیغات کاال نیست زیرا باید نیازهای 
نسل جدید را فراهم کنیم تا با آس��یب های اجتماعی مواجه نشده و 

نسلی سالم و پویا و کارآمد داشته باشیم.
بهزیستی خدمات زیادی را درراستای کاهش آسیب های اجتماعی 
و پرورش نسلی سالم ارایه می دهد که ارایه خدمات مشاوره ژنتیک 
به زوجین، مش��اوره پیش از ازدواج، آم��وزش مهارت های زندگی، 
آموزش مهارت های زندگی خانواده و تربیت مربی جهت پیشگیری 

از معلولیت ها و اعتیاد و ... ازجمله این فعالیت هاست.

ثبت نام و ش��رکت در آزمون کاردانی به کارشناسی 
 ناپیوس��ته س��ال 13۹۵ به صورت اینترنت��ی از روز 
س��ه ش��نبه 11 خرداد آغاز و در روز س��ه شنبه 1۸ 
خرداد پایان می پذیرد. تمام��ی متقاضیان، ضرورت 
دارد که در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه 
دقیق دفترچ��ه راهنمای ثبت نام و انتخاب رش��ته و 
فراهم کردن م��دارک و اطالعات م��ورد نیاز ثبت نام 
به پایگاه اطالع رسانی سازمان س��نجش به نشانی: 
www.sanjesh.org مراجع��ه و نس��بت به ثبت 
نام در آزمون مذکور اقدام کنن��د. ثبت نام و انتخاب 
رش��ته در این آزمون در یک مرحله انجام می ش��ود 
 داوطلبان باید همزمان با ثبت نام نسبت به درج رشته 
محل های تحصیلی خود در فرم تقاضانامه اینترنتی 
با توجه به رش��ته های اعالم شده در دفترچه راهنما، 
اقدام کنند. با توجه به اینکه پرداخت هزینه ثبت نام 
به ص��ورت اینترنتی انجام می ش��ود، داوطلبان الزم 
است به وس��یله کارت های بانکی عضو شبکه شتاب 
که پرداخت الکترونیکی آنها فعال اس��ت، با مراجعه 
به پایگاه اطالع رس��انی مذکور و پرداخت مبلغ۲3۰ 

هزار ریال ) ۲3 هزار تومان ( ب��ه عنوان وجه ثبت نام 
 اقدام کنن��د. داوطلبان��ی که عالقه مند به ش��رکت 
در گزینش رش��ته های تحصیلی موسسات آموزش 
عالی غیردولتی و غیرانتفاعی هس��تند، الزم اس��ت 
عالوه بر پرداخت مبلغ ثبت نام، نس��بت به پرداخت 
مبل��غ 4۶ هزار ری��ال ) 4 هزار و۶۰۰ توم��ان ( دیگر 
 نیز برای اع��الم عالقه مندی به ش��رکت در گزینش 
رشته های موسس��ات مذکور اقدام کنند. آزمون آن 
دسته از رش��ته هایی که پذیرش در آنها »با آزمون« 
اس��ت، در بعداز ظه��ر روز جمعه ۲۲ م��رداد برگزار 

می شود.

مدیر کمیته امداد شهرس��تان اصفه��ان گفت: یک 
خیر اصفهانی در بازدید از 7 خانواده تحت پوش��ش 
کمیته امداد منطقه ۵ اصفهان، بیش از1۸۰ میلیون 
ریال به آن��ان اهدا کرد. علی جعفری ب��ا بیان اینکه 
طرح مفتاح الجنه با حضور یکی از خیرین نیکوکار 
 در شهرس��تان اصفهان اجرا ش��د، خاطرنشان کرد:  
در این طرح، خیرین و مسئوالن با هماهنگی کمیته 

امداد در منازل مددجویان حضور پیدا کرده و ضمن 
آشنایی با خدمات کمیته امداد، از نزدیک با مسائل 
 و مش��کالت خانواده ها آشنا می ش��وند. وی افزود: 
این دی��دار که با حض��ور یکی از خیری��ن در منزل 
7 خان��واده تحت حمای��ت کمیته ام��داد منطقه ۵ 
اصفهان و همزمان با اعیاد خجسته شعبانیه و میالد با 
 سعادت امام زمان)عج( صورت گرفت، با هدف ایجاد 

حس همدلی و استحکام روابط عاطفی انجام شد.
مدیر کمیته امداد شهرس��تان اصفهان اضافه کرد: 
همچنین گس��ترش فرهنگ انفاق و نوع دوس��تی 
 در جامع��ه و ج��ذب کمک های خیری��ن و مردمی 
در راستای مرتفع ساختن مشکالت افراد نیازمند و 
مددجویان تحت پوشش از اهداف مهم دیگر اجرای 

این طرح محسوب می شود.
جعفری تصریح کرد: در ای��ن بازدیدها بیش از1۸۰ 
میلیون ریال از طرف این فرد نیکوکار به خانواده ها 

اهدا شد.

رییس مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت 
گفت:متاس��فانه مطالعات پراکنده نش��ان از رشد 
مصرف قلیان در زنان دارد و این رش��د بیش��تر از 

مردان ارزیابی می شود.
دکتر خسرو صادق نیت، در دومین همایش مدیران 
گروه های بهداش��ت محیط دانش��گاه های علوم 
پزشکی کش��ور ضمن بیان اهمیت موضوع شعار 
روز جهانی بدون دخانیات گفت: امس��ال موضوع 
قلیان محور اصل��ی توجه قرار گرفت��ه و لذا هفته 
ملی بدون دخانیات، به عنوان قلیان؛ س��می برای 
 سالمت خانواده، نامگذاری شده است و اقدامات و 
فعالیت های گس��ترده ای جه��ت ارتقای آگاهی 
عمومی به ویژه در نس��ل نوجوان، ج��وان و زنان 
کش��ور در س��طح ملی و همچنین در دستور کار 
بازرس��ان دانشگاه های علوم پزش��کی کشور قرار 

خواهد گرفت.
صادق نیت خاطر نش��ان کرد: رشد مصرف قلیان 
در بی��ن زنان بیش��تر از م��ردان اس��ت و مضرات 
تنباکوهای معطر ک��ه به ترکیبات س��رطان زای 

قطعی مانند:بنزین و فلزات سنگین آلوده هستند 
نگران کننده است. ضروری است به منظور کاهش 
و حذف مصرف قلیان به وی��ژه تنباکو های معطر 

اطالع رسانی دقیق صورت گیرد.
وی افزود: مطابق پایش بازرسان بهداشت محیط، 
میزان عرضه مواد دخانی از جمله قلیان در حوزه 
تحت نظارت ۲۵ دانش��گاه علوم پزش��کی کشور 
کاهش و تقریبا به صفر رس��یده اس��ت که در این 
میان تعامل نیروی انتظامی، اصناف و دانشگاهای 

علوم پزشکی کشور نتیجه بخش بوده است.
رییس مرکز س��المت محیط و کار گفت: امسال، 
مطابق قانون جامع کنت��رل دخانیات و آیین نامه 
اجرایی و دستور العمل س��اماندهی مراکز عرضه 
دخانیات، ممنوعیت اس��تعمال م��واد دخانی به 
ویژه قلیان در اماکن عمومی و مراکز تهیه و توزیع 
مواد غذایی در دستور کار دبیرخانه ستاد کشوری 
کنترل دخانیات قرار گرفته اس��ت و دانشگاه های 
علوم پزشکی بر کاهش و حذف مصرف مواد دخانی 

تمرکز و تالش بیشتری خواهند داشت.

مدیرکل بهزیستی استان اصفهان:

 داشتن جمعیت پویا، فعال و بارور 
از شاخصه های توسعه است

 در حالی ش��رایط اجتماع��ی و اقتص��ادی و کمبودهای 
 آموزش��ی تاثیر وی��ژه ای بر ش��رایط زندگ��ی کودکان 
می گذارد که متاس��فانه نوک پیکان حمالت به وضعیت 

آنان به حوزه قوانین و حقوق بازمی گردد.
 » ش��ما هم هم��راه هنرمن��دان، بازیگ��ران و ب��زرگان، 
 به گروه ه��ای حمای��ت از ک��ودکان بپیوندی��د «، پیام 
 یا پیامکی ک��ه بارها و بارها ب��رای هر کدام از ما ارس��ال 
 ش��ده اس��ت. پیام��ی انس��ان دوس��تانه، خیرخواهانه 

و با توجه به سن حمایت شوندگان مملو از مهر 
و عطوفت! در زندگی های امروز که 

حتی افراد برای بس��یاری 

از اعضای خان��واده خود 
هم وقت نمی گذارن��د، توجه به وضعیت 

زندگی هم ن��وع در مرحل��ه اول و مهم ت��ر از آن حمایت 
از کسانی که از ش��رایط مناس��ب و یا حداقلی برخوردار 
نیستند، شاید انس��انی ترین و اخالقی ترین رفتار ممکن 

در جامعه امروز باشد.
دعوت به کار خی��ر در ابعاد مختلف از کم��ک به خانواده 
زندانیان تا کودکان بدسرپرس��ت و بی سرپرست، امری 
قابل تحس��ین اس��ت که س��بک زندگی های ماشینی و 
صنعتی امروز را م��ی تواند کمی اخالق��ی کند. علیرغم 
اینکه هدف تشکیل دهندگان گروه های مردمی حامی، 
چه در حوزه حقوق کودک و چه در س��ایر حوزه ها، خیر 
و مثبت اندیشی است، اما س��وال اصلی اینجاست که آیا 
عضو شوندگان در این گروه ها یا به اصطالح امروزی آن، 
 کمپین های حامی حقوق اقش��ار مختلف، ت��ا چه اندازه 
بر اساس عواطف و احساس خود دست به عضویت زده و 
اقدام های انسان دوستانه انجام می دهند؟ و سوال بعدی 
اینکه گروه های حامی به ویژه در حوزه حمایت از حقوق 
 کودکان آن هم کودکان بدسرپرس��ت و بی سرپرس��ت 

چه می خواهند؟

بس��یاری از گروه های حامی حقوق کودکان و نوجوانان، 
خواهان تغییر، اصالح و برخ��ی از آنها هم به دنبال ایجاد 
قوانین در این حوزه هس��تند. خواس��ته های��ی که برای 
رس��یدن به آنها عالوه بر افراد ع��ادی جامعه، بازیگران و 

هنرمندان و برخی از چهره های مش��هور را همراه خود 
کرده است.

اما سوال اصلی اینجاست که برخالف همه فعالیت های 
پراکنده مردمی و غیرمردمی در راس��تای ایفای حقوق 
 کودکان و نوجوانان، آیا به راس��تی کمبود و نقص قوانین 

در این حوزه وجود دارد؟
در پاس��خ به این س��وال و با نگاهی گذرا به قوانین حوزه 
کودکان و نوجوانان، می توان دید که نخستین بار پس از 
پیروزی انقالب اسالمی ماده 1173 قانون مدنی بود که 
در ۵ بند هرچند کوتاه و جامع اما ضروری در 11 آبان ماه 
137۶ مورد بازبینی و تصویب قرار گرفت و با تایید شورای 
نگهبان ابالغ شد. اما کلی بودن این ماده موجب شد تا باز 
هم الیحه ای جداگانه برای کودکان تصویب شود. برای 
همین در ۲۵ آذرماه 13۸1 قان��ون حمایت از کودکان و 

نوجوانان شکل گرفت.
 با این ح��ال در این قانون دادرس��ی به جرایم این قش��ر 
از جامعه و همچنین چالش ه��ای اجتماعی پیش روی 

 ک��ودکان و نوجوان��ان دیده نش��د و همین موجب ش��د 
تا در تاریخ ۲۲ اردیبهشت سال 13۸۸ الیحه ای در قالب 

۵4 ماده تقدیم دولت شود.
 پس از ارس��ال الیح��ه حمای��ت از ک��ودکان و نوجوانان 

 به دولت مواد ای��ن الیحه به 4۹ م��اده کاهش پیدا کرده 
و در تاریخ1۰ مرداد13۹۰ در کمیسیون لوایح دولت دهم 

به تصویب رسید و به مجلس ارسال شد.
در این الیحه که از س��ال۹۰ در مجلس 
مطرح بوده اس��ت، سرپرس��تی، فرار 
از خانه، زندانی والدین، خش��ونت 
مس��تمر، ع��دم ثب��ت والدت، 
سورفتار بهره کشی و فعالیت 
مجرمانه ب��ه وس��یله کودک 
 از جمل��ه م��واردی اس��ت که 
 به آن اش��اره ش��ده و مقرر شد 
ت��ا دفتری ب��ا عن��وان حمایت 
قضای��ی از ک��ودکان و نوجوانان 
تحت نظر دادس��تان پیش بینی شود 
و دستگاه هایی مانند س��ازمان بهزیستی، 
س��ازمان اقدامات تامین تربیتی، وزارت آموزش 
و پرورش، وزارت کار و همچنین نیروی انتظامی وظایف 
مهمی را در ای��ن خصوص بر عهده بگیرن��د که می توان 
به شناس��ایی کودکان در معرض خطر، توانمندس��ازی، 
برقراری امنیت و معرفی به مراجع قضایی یا حمایتی برای 

برداشتن خطر از کودک اشاره کرد.
محمدعلی اسفنانی، عضو کمیس��یون حقوقی و قضایی 
 مجلس ش��ورای اس��المی در خصوص این الیحه گفت: 
باید نسبت به دغدغه ها و مشکالت کودکان توجه جدی 
داش��ت و در این الیحه وضعیت و ش��رایط مخاطره آمیز 

کودکان لحاظ شده است.
وی افزود: بخش قابل توجه و عمده ای از مواد این الیحه 
در کمیس��یون مجلس نهم به تصویب رسید، اما تصویب 

نهایی و کلی آن به مجلس بعدی واگذار شد.
سند ملی حقوق کودک

س��ند ملی حقوق کودک که بنا به گفته وزیر دادگستری 
یک برنامه جامع در حوزه حقوق کودک است در مرحله 
ابالغ به دس��تگاه ها و نهادهای متولی ق��رار دارد. در این 
س��ند قوانین و دس��تور العمل های موجود در این حوزه 
 جمع آوری، شفاف س��ازی و دس��ته بندی ش��ده و سهم 
هر دستگاه در اجرای آن مشخص شده است که امیدواریم 
دستگاه ها و نهادهای متولی تابع و مجری این سند باشند. 

س��ند ملی حقوق کودک یک برنامه عمل مشترک بین 
دستگاه هاس��ت که افق آن برای1۰ س��ال یعنی تا سال 
14۰4 تنظیم شده است، این س��ند راهبردها، برنامه ها 
و اهدافی را ب��ه دنبال دارد و دقیقا مش��خص ش��ده که 
دستگاه های متولی چه برنامه ای دارند و چه فعالیت هایی 
را در طول1۰ س��ال می خواهند، در زمینه حقوق کودک 
انجام دهند. اگر چه در سایر قوانین از جمله قانون مجازات 
اسالمی، آیین دادرس��ی کیفری هم به وضعیت کودکان 
توجه شده اس��ت، اما در این قوانین بیش��تر به وضعیت 
کیفری و کودکان مجرم نگاه ش��ده اس��ت. با این حال با 
وجود قوانین و سند های مختلف س��والی که مطرح می 
شود این است که آیا قوانین و لوایح حوزه حقوق کودکان و 
نوجوانان نیاز به اصالح دارد؛ سوالی که ما را به سراغ دبیر 

مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک کشاند.
قوانین حوزه کودکان نیاز به اصالح ندارد

مظف��ر الوندی، دبی��ر مرجع مل��ی کنوانس��یون حقوق 
کودک در همین راستا در خصوص فعالیت کمپین های 
 حمایتی از حقوق کودکان با محوریت حمایت از کودکان 
بی سرپرس��ت، بدسرپرس��ت و کار، گفت: اینکه اقش��ار 
مختلف جامعه به کودکان توج��ه می کنند، قابل قبول و 
اتفاق خوبی است، اما این نکته که کمپین ها داعیه اصالح 

قوانین کودکان را دارند، قابل قبول نیست.
 دبیر مرجع مل��ی کنوانس��یون حقوق کودک ب��ا تاکید 
بر اینکه در حوزه قوانین کودکان، کمبودی نداریم، گفت: 
حتی  در حوزه حمایتی از کودکان نیز قوانین بسیار خوبی 
در کشور وجود دارد و مشکل ما در این قوانین به ساختار 

و عدم اجرای قوانین برمی گردد.
نگاه صدقه ای به کودکان نداشته باشیم

الوندی با تاکید بر اینکه نگاه به حوزه کودکان نباید نگاه 
 صدقه ای باش��د، اظهار داش��ت: کودکان ه��م مثل همه 
انس��ان ها حقوقی دارند، آنها نیاز به حمایت ندارند بلکه 
باید حق و حقوق شان رعایت شده و به آن برسند بنابراین 

نگاه به این گروه نباید صدقه ای باشد.
 دبیر مرج��ع ملی کنوانس��یون حق��وق ک��ودک افزود: 
مس��ئله قابل تاملی که گروه ها و کمپی��ن های حمایتی 
مطرح می کنند این اس��ت که اعضای این گروه حساس، 
ناتوان هستند و نیاز به حمایت دارند، اما واقعیت این است 

که ایفای حقوق کودکان مهم تر از چتر حمایتی است.
الوندی بر ضرورت دانستن قوانین و حقوق کودکان تاکید 
و تصریح کرد: ک��ودکان در ابعاد مختلف حقوق متعددی 
دارند که باید نس��بت به آن آگاهی داشته باشند بنابراین 
 نیاز به حمایت ندارند. مش��اور وزیر دادگستری با انتقاد 
از نگاه عاطفی کمپین های حامی کودکان گفت: متاسفانه 
در حالی کمپین ها نگاه کامال حمایتی و عاطفی دارند که 
در حوزه حقوق و قوانین کودکان، جمهوری اسالمی ایران 
هم در اسناد بین المللی و هم در حقوق داخلی، قوانینی را 

در این حوزه امضا و تصویب کرده است.

بی توجهی دستگاه های اجرایی به حقوق کودکان؛

 قانون تراشـی نکنیم!

به مناسبت روز حمایت از خانواده زندانیان؛ 

نقش فرهنگ در افزایش یا کاهش جرایم



Society,Cultural  Newspaper No.1868 |  May 25.2016 |  16 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPER Mosavar.zayanderoud@gmail.com

روزنامه فرهنگی،اجتماعی، سیاسی ، اقتصادی و ورزشی | شماره 1868 | چهارشنبه 5 خرداد 1395 | 18 شعبان 1437 6

 فیلم سینمایی » پسرانی با گوش های شکس��ته « به کارگردانی نیما شایقی 
در سینما سوره اصفهان اکران شد. این فیلم روایت بلوغ نوجوانان کشتی گیری 
 اس��ت که قهرمان��ی المپی��ک را آرزو دارند ولی آنچ��ه با آن دس��ت و پنجه 
نرم می کنند نه تنها قهرمانی، بلکه واقعیات و مصائب زندگی خودشان است. 
پس��رانی با گوش های شکس��ته، نگاهی انس��انی و صمیمانه دارد به آرزوها و 
چالش های زندگی کشتی گیران نوجوانی که در حال گذار و آماده سازی برای 
مواجهه با بزرگ ترین رویداد زندگی شان هستند؛ مس��ابقات جهانی. در این 
نخستین مستند سینمایی کشتی ایران، زندگی 5 نوجوان کشتی گیر در طول 
یک سال از زوایای مختلف دنبال می ش��ود؛ پس زمینه های قومی/ فرهنگی، 
وضعیت معیشتی، آمال و آرزوها و نوع و تغییر نگرش آنان به زندگی و کشتی.

نیما شایقی که فیلمنامه این اثر را نوش��ته درباره ساخت این فیلم گفت: قشر 
کشتی گیر حرف های بس��یاری برای گفتن دارند و در فرآیند ساخت مستند 
»پسرانی با گوش های شکس��ته« به این نکته مطمئن شدم که باید فضایی را 
برای بیان این حرف  ها ایجاد کرد. این فیلم از سوی گروه سینمای هنر و تجربه 

در سینما سوره اصفهان درحال اکران است.

کنسرت موسیقی » راس��ت پنجگاه افشاری « به خوانندگی مجتبی عسگری 
در هنرسرای خورشید برگزار می شود. در این اجرا کاوه معتمدیان نوازندگی 
کمانچه، جعفر قاضی عسگر نوازندگی تنبک، نوا س��لیمانی نوازندگی عود و 
حمیدرضا حسن پور نوازندگی تار و همچنین آهنگسازی قطعات را بر عهده 
دارد. این کنس��رت 6 و 7 خردادماه از س��اعت 20:45 در هنرسرای خورشید 
واقع در پ��ل چمران، جنب ش��هرداری منطق��ه 7 اجرا می ش��ود. » مجتبی 
عسگری «، آواز خوان جوان اما با سابقه و خوش سابقه موسیقی ایرانی، از ۱5 
 سالگی دوره های آواز را در کالس های آزاد هنرس��تان موسیقی اصفهان نزد 
قاس��م معمارزاده آغاز کرده، س��پس به پیشنهاد یکی از دوس��تان نزدیکش 
دوره هایی را زیر نظر سید رضا طباطبایی ) از شاگردان زنده یاد تاج اصفهانی-

فراگیری ردیف های مکتب آوازی اصفهان به مدت 4 سال ( گذرانده و پس از آن 
در چرخه ای معتبر و پربار از محضر دیگر اساتید به نام آواز و موسیقی کشورمان 
همچون مرحوم دکتر حس��ین عمومی، حمیدرضا نور بخش ) صداس��ازی (، 
محمدعلی کیانی نژاد و نهایتا استاد محمدرضا شجریان بهره جسته است. این 
هنرمند اصفهانی خود نیز به تدریس آواز، اجراهای موفق و متعددی در ایران 
و خارج از ایران و با همراهی گروه های مختلف موس��یقی از جمله »میراث«، 
» پالیز «، » مهتاب «، » خزان « و » نوبانگ « در قالب اجراهای جش��نواره ای 
و کنس��رت های مس��تقل و همکاری در آلبوم های عدیده ای با آهنگس��ازان 
 شناخته شده کشورمان من جمله مجید درخش��انی، امیر عباس ستایشگر،

 احسان ذبیحی فر، آرمین جوانبخت، سعید نایب محمدی و سعید کرد مافی 
 مشغول بوده و در جهت کسب تجارب بیش��تر همچنان بر متدهای مختلف 

در زمینه آواز به تحقیق و تمرین می پردازد.

 » پسرانی با گوش های شکسته « 
به سوره آمدند

» مجتبی عسگری « در هنرسرای 
خورشید  می خواند

دین واندیشه اخبار فرهنگی شهر

اخبارکوتاه موسیقی

مسئوالن طرح ملی تالوت در هفته های اخیر در جلسه ای با دبیر مجمع جهانی 
شهرهای اسالمی س��عی در توسعه طرح ملی تالوت داش��تند تا از این طریق 

نوجوانان بیشتری را با آموزه های قرآنی آشنا کنند.
مجمع جهانی شهرهای اسالمی یک سازمان مردم نهاد است که در شهرهای 
اسالمی جهان به ویژه خاورمیانه فعالیت دارد. بر اساس توافق نامه ای مقرر شد 
 با شناس��ایی فعاالن قرآنی و افراد مس��تعد برای یادگیری تالوت قرآن کریم 

در طرح ملی تالوت مشارکتی سازنده داشته باشد.
» حس��ین مقدم کیا « دبیر طرح ملی تالوت با اشاره به اینکه همکاری مجمع 
جهانی ش��هرهای اس��المی با طرح ملی ت��الوت می تواند در رون��د این طرح 
تاثیرات خوبی داشته باشد، اظهار داش��ت: با همراهی این مجمع با طرح ملی 
 تالوت می توان در شهرهای اس��المی سایر کش��ورها نیز این طرح را اجرایی 

کرد.
وی با بیان اینکه هدف اصلی ما توس��عه طرح ملی تالوت در کشورمان است، 
افزود: پس از فراگیری طرح در سطح کشور باید سایر کشورها را نیز به مشارکت 

با طرح ملی تالوت تشویق کنیم.
مقدم کیا با بیان اینکه توس��عه طرح ملی تالوت در س��ایر کش��ورها می تواند 
زمینه ساز رقابتی سازنده و ارتقای توانمندی های قاریان نوجوان ایران اسالمی 
باشد، خاطر نشان کرد: با مشارکت مجمع جهانی شهرهای اسالمی از این پس 
شهرداری های شهرهای اس��المی با ما همراه می شوند و می توانیم با همکاری 

بیشتر به هدف متعالی تربیت قاریان اخالق محور برسیم.

محمد حسین محمد زاده، مدیر رادیو قرآن با اشاره به برنامه های رادیو قرآن 
 در ماه رمضان گف��ت: اصلی ترین برنامه رادیو قرآن ب��رای ماه مبارک رمضان 
 بررس��ی هر جز قرآن در روز خ��ود و تفس��یر و تحلیل آن برای ش��نوندگان 

به خصوص نوجوانان است.
وی افزود: رادیو قرآن هر روز در دو  ویژه برنامه نیم  روزی و عصرگاهی به بررسی 

آموزه های مختلف هر جز از قرآن در قالب مسابقه و سرگرمی می پردازد.
محمدزاده عن��وان کرد: ط��رح » قرآن کت��اب زندگی « نیز امس��ال با هدف 
 غنی س��ازی اوقات فراغ��ت قرآن��ی خانواده ه��ا از ابتدای ماه رمضان ش��روع 
خواهد ش��د. وی افزود: از آنجایی که در ای��ن ماه به ش��نوندگان رادیو قرآن 
افزوده می شود، برنامه های رادیو به صورت س��ریالی و30 قسمتی تهیه شده 
 تا عالقه من��دان به آم��وزش، حفظ، ترتیل، تجوی��د و دیگر برنامه ه��ا بتوانند 

به نحو احسن از آن بهره مند شوند.
مدیر رادی��و ق��رآن در پای��ان گف��ت: در ماه ش��وال نیز به بررس��ی س��وره 
»حدی��د« و آی��ات آن ب��ه توصی��ه ب��زرگان دی��ن خواهی��م پرداخ��ت                                                                                                 
 این آیات بس��یار زیبا بوده و س��بک زندگی قرآنی را برای نس��ل ج��وان ارایه 

می دهد.

آلبوم موس��یقی » از دور تا دیر « جدیدترین اثر مشترک » ارژنگ سیفی زاده « 
و »نوید افقه« منتشر و روانه بازار موسیقی کشور شد که همزمان با پخش، این 
اثر به صورت مجازی و از طریق س��ایت » بیپ تونز « نیز در دسترس مخاطبین 
قرار گرفته است. بعد از » نغمه س��از ضربه آواز « دوباره شاهد همکاری » ارژنگ 
صیفی زاده « و » نوید افقه « هس��تیم. از این دو هنرمند پیش تر آثار بسیاری از 
جمله » آفرینش «، » جوی نقره مهتاب «، » ش��بی در قونیه « و » برگ بازیچه 
 باد « ش��نیده ایم. آلبوم از » دور تا دیر « سرش��ار از نغمه هایی است نوآورانه اما 
با تکیه بر اصالت ها. این اثر در دس��تگاه نوا س��اخته و پرداخته ش��ده و ش��امل 
 قطع��ات » گ��رد گ��ردون «،» س��از س��امان« ، » مینوی ن��وا « ،» س��از تر «،

 » پی خجس��ته «،» نو آیین « و » نهان سو « اس��ت. فراز و فرودهای چابک تار 
 با همراه��ی متن��وع و مبتکران��ه تنبک فضای��ی ش��نیدنی ایجاد ک��رده اند. 
 » ارژنگ صیفی زاده « در رابطه با این آلبوم می گوید: » در این اثر س��عی ش��ده 
نش��انه های ردیفی که نقطه قوت موس��یقی  ایران اس��ت، با تعاریف نوپردازانه 
ویژه امروز در هم آمیخته شود. کاری که هم بتواند اصالت داشته باشد هم توقع 

شنوندگان موسیقی حال حاضر را برآورده سازد. «
عالق��ه من��دان ب��رای تهی��ه آلب��وم موس��یقی » از دور ت��ا دیر « ب��ه صورت 
نس��خه اصلی می توانن��د ب��ه مراکز معتب��ر ف��روش محص��والت فرهنگی و 
 هنری سراس��ر کش��ور مراجعه کنن��د، همچنی��ن این اث��ر از طریق س��ایت 
» بییپ تون��ز beeptunes.com « نیز به صورت دیجیت��ال قابل خریداری و 

دانلود قانونی است.

ارکستر » رامش��ه « با همراهی امین ا... رشیدی شش��م خرداد در تاالر اندیشه 
روی صحنه خواهد رفت. علیرضا مهرابی سرپرس��ت ارکس��تر گفت: ارکس��تر 
 رامشه به سرپرس��تی بنده به عنوان ارکستر مایستر رهبری علی محمد شاهی، 
 ب��ه خوانندگی اس��تاد امین ا... رش��یدی و مرتض��ی خنجری در تاریخ شش��م 
خرداد ماه در تاالر اندیش��ه به روی صحنه می رود.  وی اف��زود: رپرتوار اجرایی 
این کنسرت نیز متش��کل از قطعاتی خاطره انگیز از ساخته های آقای رشیدی، 
 گزیده ای از س��اخته های آق��ای علیرضا مهراب��ی و یک قطعه از س��اخته های 
علی محمد شاهی است. ارکستر بزرگ رامش��ه60 نوازنده دارد و گروه سازهای 
زهی، بادی چوبی، س��ازهای ایرانی به عنوان تکنوازان، پرکاشن شامل سازهای 
کوبه ای ایرانی و غیر ایرانی، پیانو و گروه کر تشکیل دهنده ارکستر رامشه برای این 
کنسرت هستند. او ادامه داد: فعالیت ارکستر رامشه از سال۱390 کلید خورد. 
البته که اولین فعالیت ها پیشینه بیشتری دارند که در قالب گروهی دیگر در شهر 
ری انجام می شدند، اما پس از گذشت زمان سبک و س��یاق کار تغییر کرد و در 
سال 9۱ ارکستر رامشه در اداره ارشاد تهران به صورت رسمی ثبت شد و اولین 
اجرای رسمی خود را در سال 93 در س��الن ایوان شمس به خوانندگی مرتضی 
خنجری و محمد رحمانی به صحنه برد. در آن کنس��رت رامشه برای اولین بار 
میزبان آقای رش��یدی بود و در واقع آن دیدار زمینه س��از همکاری امروز شد. 
 رامشه در سال 93، در جش��نواره شب های تهران رامشه توانس��ت مقام برتر را 
در شاخه  ارکسترال تلفیقی به دست آورد.  مهرابی در پایان گفت: ارکستر رامشه 
می کوشد تا روز به روز کیفیت کاری خود را افزایش دهد و در این مسیر حمایت و 

پشتیبانی پیشکسوتان بسیار حائز اهمیت است.

مجموعه انیمیش��ن » یکی بود یکی نبود س��رزمین من ایران بود « بر اساس 
کت��اب » پویایی فرهنگ و تمدن اس��الم و ایران « نوش��ته عل��ی اکبر والیتی 
در مرکز صبا تولید ش��د. مجموعه انیمیش��ن » یکی بود یکی نبود س��رزمین 
من ایران بود « بر اس��اس کت��اب » پویایی فرهن��گ و تمدن اس��الم و ایران 
 « نوش��ته علی اکبر والیت��ی در50 قس��مت ۱5 دقیقه ای ب��ه تهیه کنندگی 
امی��د نجی��ب زاده و کارگردانی روانبخ��ش صادقی در مرکز صبا تولید ش��د. 
داس��تان این مجموعه ماجراهای پدر بزرگی را به تصویر می کشد که در زمان 
حال برنامه ای کامپیوتری برای آشنایی بچه ها با تاریخ و تمدن ایران نوشته و 
بر اس��اس اتفاقاتی دو نوه او مریم و بهمن وارد برنامه ش��ده و در دل تاریخ قرار 
می گیرند. پدر بزرگ س��عی در برگرداندن آنه��ا دارد و در این حین دوره های 
 مختلف تاریخی را مرور می ش��ود و با بچه ها پیش می رود و با مش��اهیر آشنا

 می شوند. مجموعه انیمیشن »یکی بود یکی نبود سرزمین من ایران بود« در این 
50 قسمت به دوره زکریای رازی می رسد و بنا است سریال ادامه داشته باشد.

علی انصاریان و س��ید مهرداد ضیایی در آخرین روزهای تصویربرداری جلوی 
 دوربین » آس��پرین « رفتن��د. در حالی ک��ه تصویربرداری س��ریال معمایی

  ۱5 قس��متی » آس��پرین « ب��ه کارگردانی فرهاد نجف��ی به زودی ب��ه پایان 
خواهد رسید، علی انصاریان و سید مهرداد ضیایی به این مجموعه پیوستند و 
جلوی دوربین رفتند. امیرحسین صادقی نیز اخیرا صداگذاری چند قسمت اول 
را به پایان برده است. سریال » آسپرین « به کارگردانی و تهیه کنندگی فرهاد 
نجفی که از زمستان سال گذش��ته در مرحله تولید و تصویربرداری قرار دارد، 
درامی روانشناس��انه، معمایی و پرماجرا را به تصویر می کشد. این مجموعه به 
زودی در شبکه نمایش خانگی توزیع خواهد ش��د. » آسپرین « با چهار فصل 
پانزده قسمتی، تازه ترین تجربه کارگردانی فرهاد نجفی است که در کارنامه خود 
آثاری نظیر فیلم های سینمایی » چارسو « و » حرکت اول « را ثبت کرده است.

ویالیي ها به کارگردان��ي منیر قی��دي، دریاچه ماهي ب��ه کارگرداني مریم 
دوستي، روزگار مجنون به کارگرداني یاس��من نصرتي و به کودکان شلیک 
نکنید به کارگرداني انس��یه ش��اه حس��یني عناوین فیلم هایي هستند که 

باموضوع دفاع مقدس و با کارگرداني بانوان در حال تولید هستند.
حبیب ایل بیگي، معاون نظارت و ارزش��یابي پیش از سفر به خوزستان براي 
 حضور در پش��ت صحنه فیلم ویالیي ها اعالم کرد که س��ه بانوي فیلم ساز 

فیلم اولي در سال 95 فیلم خود را با موضوع دفاع مقدس تولید مي کنند.
فیلم برداري ویالیي ها از هفته گذش��ته در اندیمشک آغاز شده و فیلم هاي 

دریاچه ماهي و روزگار مجنون در مرحله پیش تولید قرار دارند.
 انسیه شاه حسیني نیز که پروانه س��اخت فیلمش را در سال گذشته گرفته،

به زودي کار ساخت فیلم به کودکان شلیک نکنید را با موضوع حضور آمریکا 
در عراق آغاز خواهد کرد.

حمایت مجمع جهانی شهرهای 
اسالمی از طرح ملی تالوت

 آموزش تجوید  و  ترتیل 
ویژه برنامه های رادیو قرآن در ماه رمضان

آلبوم » از دور تا دیر « شنیدنی شد 

امین ا... رشیدی با » رامشه « 
روی صحنه می رود

کتاب علی اکبر والیتی انیمیشن شد 

آسپرین با دو بازیگر جدید
 به ایستگاه آخر رسید

 بانوان فیلم ساز 
چهار فیلم دفاع مقدس می سازند

 » ابراهیم حاتمی کیا « کارگردان سینمای دفاع مقدس 
با گالیه از اینکه در طول س��ال های گذش��ته هیچ گاه به 
 خاطر پرداختن به امام خمینی )ره( در آثارش مورد تشویق 
قرار نگرفته، اب��راز امیدواری کرد، برگ��زار کنندگان این 
رویداد فیلم سازان جوانی که در این حوزه فعالیت می کنند 

را مورد حمایت و تشویق قرار دهند.
 در مراسم افتتاحیه جشنواره  نخس��تین جشنواره فیلم 
 روح اهلل  ک��ه عصر روز دوش��نبه س��وم خ��رداد همزمان 
با سالگرد فتح خرمشهر در نگارس��تان امام خمینی )ره( 
شهر اصفهان برگزار ش��د، حاتمی کیا در سخنانی با ابراز 
خوش��حالی از حضور در جمع فیلم س��ازان و زنده شدن 
 این جش��نواره خواب آلوده توس��ط محمد آفریده گفت: 
» با توجه به تعریف امام خمین��ی )ره( از هنرمند و تعهد 
او در نمایش معضل شان و مش��کالت، اگر این جشنواره 
به این چیزها بپردازد خوب است واال تبدیل به رویدادی 

فرمایشی می شود. « 
 به خاطر نمایش امام خمینی در فیلمم هو شدم! 

حاتمی کیا در ادامه در توصیف فضای فکری امام خمینی 
 در حوزه ه��ای مختلف گفت: » امام مس��یری را روش��ن 
ک��رده بودند و هرچه ب��ه پایان حیات نزدیک می ش��دند 
 صریح تر می ش��دند. اواخ��ر دهه60 به هفت��ه فیلم ایران 
در وین رفته بودم و ق��رار بود فیلم مهاج��ر نمایش داده 
ش��ود. در این فیلم دو رزمن��ده حضور دارن��د که هنگام 
 سپردن هدایت هواپیمای بی سرنشین به یکدیگر از رمز 
» ا... اکبر « و » خمینی رهبر « استفاده می کردند. وقتی 
این فیلم در ایران پخش شد، اتفاقی رخ نداد ولی در خارج 
از کش��ور هنگام نمایش مرا هو کردن��د. در طول فیلم هر 
جا رزمنده می گفت ا... اکبر، خمینی رهبر هو شدم. آنجا 
فهمیدم اوضاع جور دیگری است و برای امام خمینی بحث 
دیگری باز است. آن ها که س��رباز خمینی اند راه سختی 
 پیش رو دارند. اما ح��اال که می بینیم ای��ن میزان جوان 

در این حوزه کار می کنند، خدا را شکر می کنم. « 
 وقایع دوران امام در حال تکرار شدن است 

حاتمی کیا در ادامه با یادآوری سالروز حماسه عظیم سوم 
خرداد گفت: » در زمان این حماس��ه ب��زرگ، رزمندگان 
با سربازانی از ۱9 کش��ور جهان می جنگیدند. من شخصا 
سودانی ها را در میان اس��رای عراقی دیده بودم. آن زمان 
سربازان خمینی به این مسئله فکر نمی کردند که جهان 
علیه آن هاس��ت و حاال آن ها باید به ج��ای جنگ به فکر 
 مصالحه باش��ند. حاال همی��ن وضعیت به ش��کلی دیگر 
در جشنواره مدافعان حرم در حال زنده شدن است و من 
که داور این رویداد هستم، باز هم شاهد ایستادگی و غربت 
 بچه هایی هستم که باید بایس��تند و حرف شان را این بار 

در کشوری غریب بزنند. « 
 باید رودربایستی را کنار بگذاریم 

 حاتمی کیا س��پس ب��ا ذکر خاط��ره ای از س��اخت فیلم 
 » از کرخه تا رای��ن « گفت: » پ��س از بازتاب های مهاجر 
در خ��ارج از کش��ور، برای از کرخ��ه تا رای��ن هم صحنه 

ارتحال امام را در فیلم گنجاندم. زمانی که می خواس��تند 
فیلم را به خارج بفرستند، حالم بد شد و گفتم نفرستید، 
چون ممکن اس��ت باز هم فیلم را هو کنن��د. در آن زمان 
عده ای به من گفتند هنر، زبان غیر مس��تقیم گویی است 
و بهتر اس��ت وقای��ع حاش��یه زندگی ش��خصیتی مانند 
 ام��ام را بگوییم. کم ک��م عکس و ح��رف خمین��ی را از 
فیلم ه��ای م��ان ح��ذف کردی��م ت��ا اآلن ک��ه دیگ��ر 
س��ینما کام��ال از ای��ن قضی��ه خال��ی ش��ده اس��ت. 
البت��ه در ای��ن زمین��ه فیل��م س��از مقص��ر نیس��ت. 
 مس��ئوالن مهم هس��تند. بای��د ح��رف زده می ش��د و 
علت یابی می ش��د که چرا امام خمین��ی از فیلم ها حذف 
 ش��د. باید در آن مقط��ع به م��ن می فهماندند ک��ه باید 
حرف مان را بزنیم و نترسیم. درست مثل همان جوانی که 
بدون رو دربایستی می جنگید. به نظرم اگر سینمایی که 
می خواهد از خمینی حرف بزند، اما به این مسائل نپردازد، 

دچار مشکل می شود. « 
امام صراحت داشت 

این فیلم ساز دفاع مقدس سپس با تاکید بر این مطلب که 
» خمینی صراحت داشت و هرجا بوده قدرت داشته « ادامه 
داد: » قدرت او ممکن است در جشنواره ها دیده نشود، اما 
در مناطق محروم حس می ش��ود. حتی در مناطق پایین 
شهر اسم خمینی جریان ساز است و خودم از نزدیک شاهد 
این ماجرا بوده ام. امیدوارم این اتفاق در جشنواره روح ا... رخ 
دهد و ما میراث دار جریانی باشیم که امام ایجاد کرده که 
همان شجاعت و صراحت در بیان است. جشنواره باید این 

جریان را تشویق کند. « 
 نشان دادن نماز تشویق می شود اما نمایش امام نه! 
حاتمی کیا سپس با اشاره برگزاری چندین دوره جشنواره 

آیینه و آفتاب و بی توجهی این رویداد به فیلم های او گفت: 
» من تا به حال در این جشنواره نبودم و این رویداد مرا که 
در چندین فیلم به امام پرداخته ام را ندیده است. منظورم 
این است که باید نس��لی که کار می کند و وارد این عرصه 

می شود را تشویق کنیم. 
حجت االس��الم قرائت��ی زمان��ی می گف��ت هرکس در 
 فیلمش نماز بگذارد من او را تشویق می کنم حاال چطور 
 در س��رزمینی ک��ه ق��رار اس��ت از خمینی گفته ش��ود، 
فیلم س��ازی مانند من تشویق نمی ش��ود؟ امیدوارم این 
جشنواره چنین رویه ای را درخصوص فیلم سازان جوان 

به کار نگیرد. « 
 تقدیر از خانواده شهید هنرمند توسط حاتمی کیا 

در ادام��ه این مراس��م که با حض��ور هنرمندان اس��تان، 
نمایندگان رس��انه های گروه��ی و هنرمندانی همچون: 
 » ابوالفض��ل جلیل��ی « برگزار ش��د، از خانواده ش��هید 
» مجید تیغ س��از « هنرمند اصفهانی ب��ا حضور حاتمی 
کیا تجلیل ش��د. این ش��هید نق��اش در ۱9 س��الگی به 
 ش��هادت رس��یدند و آثار هنری مختلفی از وی به یادگار 
مانده اس��ت. گفتنی است در این مراس��م حجه االسالم 
کمساری رییس نگارستان امام خمینی )ره( در اصفهان، 
ضمن خیر مقدم ب��ه حاضران در جش��نواره گفت: » اگر 
سخن حمایتی امام از سینما نبود، ما سینمای پر نشاط پس 
از انقالب را نداشتیم. امام به سینمای بعد از انقالب خدمت 
کرد و نشاط داد و انشاا... هنرمندان سعی کنند اقدام عملی 

که امام در پویایی سینما ایجاد کردند را جبران کنند. «
این جش��نواره تا روز پنجم خرداد در اصفهان برپا است. 
همچنین فیلم های جشنواره در سیزده شهر کشور در این 

ایام نمایش داده می شود.

 امس��ال هم تلویزیون س��ریال هایی را ویژه ماه مب��ارک رمضان ترتیب 
داده است.

هرسال با نزدیک ش��دن به ایام ماه مبارک رمضان، بینندگان رسانه ملی 
چشم انتظار تماش��ای مجموعه های تلویزیونی هس��تند که سازندگان 
آنها برای مخاطبان در نظرگرفته اند. البته باید یادآورش��د که پخش این 
مجموعه ها چند سالی است که به طور جدی در نظرگرفته می شود. نکته 
دیگر مورد توجه قرارگرفتن این مجموعه هاست. چرا که اکثر آنها دارای 
موضوعات روز جامعه و گاهی با تلفیقی از رگه های طنز و... همراه هستند 
که به جلب مخاطب کمک می کنن��د. عامل بعدی که م��ی توان به آن 
 اش��اره کرد، گنجاندن مضامین دینی - مذهبی ومطرح کردن اخالقیات 
در این مجموعه هاست. بار آموزشی، تفریحی و سرگرمی نیز ازجمله موارد 
دیگری اس��ت که بینندگان را همراه خود می کند. امسال هم با نزدیک 
شدن به ماه رمضان، مجموعه سازان از مدتی قبل دست به کار شده اند و 

خود را برای ساخت کارهای این ایام آماده کرده اند. 
 دراین بین شبکه هایی که همیشه در این مناسبت کاری را برای پخش 
درنظرگرفته اند، امس��ال هم ازمدتی قبل دست به کار شده اند و ساخت 

مجموعه های مناسبتی خود را آغازکرده اند. 
شبکه اول سیما؛ » علی البدل « 

 سریال » علی البدل « به کارگردانی سیروس مقدم و تهیه کنندگی الهام 
غفوری هفته گذشته در روستایی حوالی همدان مقابل دوربین رفته است. 
داستان سریال در روستایی در اطراف همدان رقم می خورد که قصه طنز 
و متفاوتی خواهد داشت و در مورد کسانی که در مجالس و شوراها اعضای 

علی  البدل هستند و در جریان همه امور قرار دارند، اما حق رای ندارند. 
با وجود اینکه تا مدتی قبل عنوان ش��ده بود مجموعه » سنگ پا « برای 
 ماه مبارک رمضان در نظرگرفته ش��ده اس��ت، اما مجموع��ه تلویزیونی 
» علی البدل « جایگزین » س��نگ پا « ش��د. این در حالی است که الهام 
غفوری تهیه کننده آن اعالم کرده است که در حال حاضر هیچ قطعیتی 
برای رسیدن این مجموعه به ماه مبارک وجود ندارد، اما با این حال گروه 

تمام تالش خود را می کنند تا بتوانند به موقع کار را به پخش برسانند. 
 بازیگران » علی البدل « عبارتند از: مهدی هاش��می، مهدی فخیم زاده، 
احمد مهرانفر، حسین محب اهری، هادی کاظمی، هومن حاج عبدالهی، 
محمود جعفری، عزت ا... رمضانی فر، بهرام افش��اری، ف��روغ قجابگلی، 
هدیه آزاده، مهسا باقری، فرشته گلچین، میثم چگینی و محسن تنابنده. 

 شبکه دو؛ » برادر « 

جواد افش��ار که چندی پیش مجموعه » کیمیا « طوالنی ترین مجموعه 
 تلویزیونی را روی آنتن داش��ت، این بار با س��ریال » برادر « به شبکه دو 
 آمده اس��ت. س��اخت ای��ن مجموع��ه تلویزیون��ی از اواخ��ر بهمن 94 
به نویسندگی آرش قادری و تهیه کنندگی نعمت چگینی آغازشده است 

و تا کنون هم ادامه دارد.  
» برادر « داستان حاج کاظم مردی خیر و از تجار سرشناس برنج ایران را 
روایت می کند که با تاکید بر حمایت از تولید ملی، فقط در زمینه تجارت 
برنج ایرانی فعالیت می کند. او همراه پسرش مسعود و دخترش مریم که 
یک روزنامه  نگار پر جنب و جوش است، ضد واردات قاچاق برنج  های تاریخ 
گذشته و مسموم به ایران مبارزه می  کند. این اقدام باعث دشمنی دالالن 
و قاچاقچیان این تجارت با وی شده است. دش��منان با اغفال ناصر پسر 
دیگر او، وارد تجارت سالم حاج کاظم شده و همین امر به وقوع ماجراهایی 

منجر می شود که . . . 
بازیگران » برادر « عبارتند از: حس��ین یاری، حس��ن پورشیرازی، پوریا 
پورسرخ، گالره عباسی، سهیال رضوی، سوگل طهماسبی، مجید واشقانی،  
کاوه خداش��ناس، محمدرس��ول صفری، قدرت ا... صالحی، سیدمهرداد 
ضیایی، رضا توکلی، بهن��ام قربانی، مژگان بی��ات، علیرضا درویش  زاده، 
امیرمنصور فالح، حسین پارسا، افسانه تهرانچی، سمیرا مهدوی  شکیبا، 

مهرداد ایل  بیگی و زهرا فراهانی. 
 شبکه سه؛ » چرخ فلک « 

 شبکه سه سیما از جمله شبکه هایی است که با مجموعه های مناسبتی 
پرمخاطبی همراه بوده اس��ت. مجموعه هایی که از بین دیگرکارها جزو 

پرمخاطب ترین ها بوده اند. 
 داستان » چرخ فلک « در مورد تاثیر اعمال انسان بر روی زندگی روزمره 
اوست و اینکه تقاص در همین دنیاست و هر عملی که ما انجام می دهیم 

نتیجه اش به خودمان باز می گردد. 
بازیگران ثاب��ت » چرخ فلک « می��الد کی مرام، بهناز جعفری، اندیش��ه 
فوالدوند، لیال اوتادی، احسان امانی، فرزانه نشاط خواه، علیرضا جعفری 
عباس غزالی، مریم بوبانی، مینا جعغرزاده و فتانه ملک محمدی هستند. 
 اما امس��ال خبرها حاکی از آن اس��ت با توجه به پخش زنده مس��ابقات 

والیبال شبکه سه مجموعه ای را برای پخش در نظر نگرفته است. 
 شبکه پنج؛ » شاید برای شما هم اتفاق بیفتد « 

 ش��بکه پنج نیز هرس��اله با پخ��ش این س��ریال بینندگان بس��یاری را 
همراه خود س��اخته اس��ت. در همین راس��تا برای ماه رمضان امس��ال 
هم گروه مجموعه » ش��اید برای ش��ما ه��م اتفاق بیفتد « س��اخت این 
 کار را آغازکرده اند. هفته گذش��ته س��اخت یک قس��مت از آن به اتمام 
 رس��یده اس��ت و امروز قس��مت دوم آن به کارگردانی راما قویدل کلید 
 خورده اس��ت. گفتنی اس��ت این مجموعه در20 قس��مت تدارک دیده 
شده است. قسمت های بعدی آن درحال نگارش است که به محض اتمام 

متن هر قسمت، ساخت آن آغاز می شود. 
 با این تفاس��یر تلویزیون امس��ال با پخش مجموعه های مناسبتی خود 
بار دیگر روزه داران را همراه خود می سازد. بنابراین باید منتظر ماند و دید 
که این بار چه مجموعه هایی با چه محوریتی برای س��اعات بعد از افطار 

بینندگان در نظر گرفته شده است.

سریال هایی که ماه رمضان دیده می  شوند 

حاتمی کیا: 

سینماگری که از امام خمینی)ره( 
سخن می گوید باید تشویق شود
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اخباراخبار

 نعیم امام��ی رییس صنع��ت، معدن و تج��ارت اس��تان چهارمحال
 و بختیاری، در ستاد اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: امسال 50 طرح در 
دست اجرا با پیشرفت فیزیکی باالی 60 درصد و اعتبار 180 میلیارد 

تومان راه اندازی می شوند.
وی افزود: راه اندازی این واحدها زمینه اشتغال بیش از 2 هزار و 100 

نفر را تا پایان امسال فراهم می کند.
رییس صنعت، معدن و تجارت استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به 
245 واحد فعال، نیمه  فعال و راکد استان بیان کرد: برای راه اندازی این 
واحدها تا پایان سال جاری 220 میلیارد تومان تسهیالت از بانک های 
عامل نیاز است که راه اندازی این واحدها زمینه اشتغال 6 هزار نفر را 

فراهم می کند.
امامی تصریح کرد: از مجموع 245 واحد 50 واحد تعطیل و مابقی با 

ظرفیت 30 تا 70 درصد نیمه فعال هستند.
وی با اش��اره به راه ان��دازی کمیته تخصصی رون��ق صنایع کوچک و 
متوسط در استان و اولویت واحدهای شهرستانی گفت: در شهرستان 
 ش��هرکرد 630 واحد با اش��تغال 120 ه��زار نفر پایش ش��ده که از
  این مجموع 286 واحد با ظرفیت ب��االی 50 درصد فعال، 91 واحد

  ب��ا ظرفی��ت زی��ر 50 درص��د نیمه فع��ال و 253 واح��د تعطی��ل 
هستند.

 ریی��س اداره ام��ور قرآن��ی تبلیغات اس��المی اس��تان چهارمحال و
 بختیاری از فعالیت 126 خانه قرآنی در چهارمحال و بختیاری خبر 

داد.
 مهدی پرتوی با اشاره به این مطلب اظهار داشت: این خانه های قرآنی

  در روس��تاها و ش��هرهای اس��تان چهارمحال و بختی��اری فعالیت 
می کنند.

 وی افزود: آموزش روخوانی، روان خوانی و فصیح خوانی قرآن کریم، 
 حف��ظ و ترجم��ه و مفاهیم از مه��م تری��ن فعالیت ه��ای قرآنی در

 خانه های قرآنی در چهارمحال و بختیاری است.
 وی اظهار داشت: در س��الجاری 9 مجوز خانه قرآنی جدید روستایی

 و شهری در چهار محال و بختیاری صادر شده است.
رییس اداره امور قرآنی تبلیغات اسالمی استان چهارمحال و بختیاری 
بیان کرد: خانه های قرآنی جدید در شهرستان های سامان و لردگان 

راه اندازی می شوند.

رییس جهادکشاوری استان چهارمحال و بختیاری گفت: خرید حمایتی شیر 
از دامداران استان آغاز می شود.

ذبیح اهلل غریب در حاشیه س��تاد اقتصاد مقاومتی در جمع خبرنگاران اظهار 
داشت: در راس��تای حمایت از دامداران، جلوگیری از نوسانات قیمت شیر و 
ایجاد آرامش در صنعت تولید و واحدهای دامداری با پیگیری های انجام شده 

توسط مسئوالن استان خرید حمایتی شیر آغاز شده است.
وی با بیان اینکه خرید حمایتی متفاوت از خرید تضمینی است، افزود: در خرید 
حمایتی شیر مازاد دامداران، که بازار فروش ندارد به ازای هر کیلوگرم 500 تا 

1000 ریال بیشتر از قیمت بازار خریداری می شود.
رییس جهادکشاوری استان چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه در این شرایط 
هیچ گونه دخالتی در بازار فروش یا عرضه شیر وجود ندارد، خاطرنشان کرد: 
کمیته ای متش��کل از س��ازمان تعاون روستایی، جهادکش��اورزی، اتحادیه 
دامداران و تش��کل های بخش خصوصی بازار را رصد و مازاد ش��یر موجود را 

خریداری می کنند.
غریب بیان کرد: ماهانه 250 تن سهمیه شیر در روز به صورت مشترک برای 
استان چهارمحال و بختیاری و اصفهان در نظر گرفته شده که با توجه به وجود 
کارخانه شیر خشک پگاه و مصرف شیر مازاد توسط کارخانه این مسئله فرصت 

خوبی برای استان است.
وی با اشاره به اینکه سال گذشته 225 هزار تن شیر در استان تولید شد، گفت: 

پیش بینی می شود امسال میزان تولید شیر به 240 هزار تن افزایش یابد.

خانواده اردلی که چندی پیش صاحب فرزند چهار قلو شدند، هم اکنون 
به منظور نگهداری فرزندان خود به کمک مسئوالن و خیران نیازمندند.

 مس��ئول روابط عمومي دانش��گاه علوم پزش��کي گفت: س��یزدهم 
فروردین ماه پدر و مادر جوان اردلي صاحب چهار فرزند کوچک شدند 

که دو نوزاد آن ها دختر و دو نوزاد دیگر پسر هستند.
وي با بیان اینکه این خانواده اکنون پنج فرزند دارند، افزود: شادی این 
موهبت الهی البته در کنار سختی ها و مش��کالتي است که برای این 

خانواده وجود دارد.
بحریني به وجود فرزندي شش ساله در این خانواده اشاره و خاطرنشان 
کرد: چهارقلوها به دلیل نارس بودن به مدت 50 روز در مرکز درماني 

هاجر شهرکرد بستري بودند.
 مسئول روابط عمومي دانشگاه علوم پزشکي هزینه بیمارستاني این 
نوزادان را بالغ بر 60 میلیون ریال عنوان کرده و گفت: هزینه نگهداري و 
تعلیم و تربیت این فرزندان براي والدین باالست و امید است با حمایت 

مسئوالن و خیران استان این راه دشوار براي این خانواده هموار شود.

رییس صنعت و معدن استان:

بهره برداری  از ۵۰ طرح تولیدی
در چهارمحال و بختیاری

رییس اداره امور قرآنی تبلیغات اسالمی استان: 
 فعالیت ۱۲۶ خانه قرآنی 
در چهارمحال و بختیاری

رییس جهادکشاورزی استان:

خرید حمایتی شیرآغاز شد

 چهارقلوهای اردلی
 در انتظار کمک خیران

کامل نب��ودن کمربندی ها در ش��هرکرد موجب ورود 
کامیون ها به این ش��هر ش��ده که این امر مش��کالت 

ترافیکی ایجاد کرده است.
ش��هرکرد بزرگ ترین س��کونتگاه ش��هری در استان 
چهارمحال و بختیاری به ش��مار م��ی رود و روزبه روز 

جمعیت این شهر در حال افزایش است.
مهاجرت روستاییان و دیگر شهرهای استان به شهرکرد 
موجب ش��ده جمعیت این منطقه افزای��ش پیدا کند. 
افزایش جمعی��ت موجب افزایش خودروها در س��طح 
شهرکرد ش��ده اس��ت به طوری که هم اکنون این شهر 
با مش��کالت ترافیکی بس��یاری روبه رو ش��ده و معابر 
و خیابان ها جوابگوی تردد خودروها در س��طح ش��هر 

نیست.
کامل نبودن کمربندی ها در اطراف ش��هرکرد موجب 
ورود باالجب��ار کامی��ون به س��طح ش��هر ش��هرکرد 
ش��ده که ورود کامیون ه��ا در میدان معل��م و میدان 
ش��هدا)چهارمحال( موجب تش��دید ترافیک و ایجاد 

تصادف در برخی مواقع شده است.
وجود اراضی کش��اورزی در اطراف شهرکرد و مالکیت 
شخصی اجازه تکمیل کمربندی ها در اطراف شهرکرد 
نداده که همین امر سال هاست که برای شهرکرد مشکل 

ایجاد کرده است.

یکی از ش��هروندان ش��هرکرد با اش��اره به اینکه ورود 
کامیون ها به س��طح ش��هرکرد در میدان معلم موجب 
ایجاد ترافیک و آلودگی صوتی شده است، اظهار داشت: 
تردد کامیون ها همیشه در منطقه ورودی شهرکرد در 

بیشتر اوقات موجب تصادف می شود.
فاطمه موس��وی تصریح کرد: ت��ردد کامیون ها و ورود 
آن ها ب��ه خیابان های ش��هرکرد خطری ج��دی برای 
دانش آم��وزان و ش��هروندان در ت��ردد از خیابان هابه 

شمار می رود.
وی اظهار داشت: در بیش��تر اوقات راننده کامیون ها از 
بوق های آزار دهنده خود در خیابان استفاده می کنند 
که این مهم موجب ایجاد آلودگی صوتی و در بسیاری از 

اوقات موجب وحشت مردم می شود.
وی اذعان داش��ت: بای��د زمین��ه ب��رای جلوگیری از 
ورود کامیون ها به س��طح شهر فراهم ش��ود و احداث 
کمربندهای در اطراف شهرکرد موردتوجه قرار بگیرد.

یکی از کسبه میدان معلم ش��هرکرد نیز در این زمینه 
گفت: تردد کامیون ها همیش��ه در میدان معلم موجب 

ایجاد تصادف و ترافیک می شود.
وی افزود: عبور عابرهای پی��اده ازجمله دانش آموزان 
از خیابان آزادی ش��هرکرد به واس��طه عبور کامیون ها 
باید بااحتیاط کامل انجام شود چراکه می تواند حادثه 

ناگواری را ایجاد کند.
وی بیان کرد: دود غلیظ سیاه رنگ، صدای آزار دهنده 
تردد و بوق خودروهای سنگین همیشه موجب ناراحتی 

شهروندان و کسبه منطقه می شود.
فرماندار ش��هرکرد در این خصوص با اش��اره به اینکه 
احداث کمربندی های ش��هرکرد ضروری است، عنوان 
کرد: کمبود اعتبارات یکی از مش��کالت مهم در مسیر 
احداث کمربندی ها در سطح شهرکرد به شمار می رود.

حمید ملک پور اظهار داشت: به دنبال این هستیم که 
کمربندی شهرکرد را هرچه زودتر اجرا کنیم تا جاده از 
داخل بافت شهری عبور نکند و تردد کامیون ها از داخل 
بافت شهری نباش��د.وی بیان کرد: در همین راستا در 
شورای ترافیک چندین جلسه برگزارشده و مشاورهای 

بسیاری در این زمینه انتخاب شده است.
حمید ملک پور تأکید ک��رد: امیدواری��م که وضعیت 
اعتبارات خوب ش��ود تا دولت بتواند در مسیر احداث 

کمربندی های شهرکرد وارد شود.
وی بیان ک��رد: اح��داث کمربندی ش��هرکرد نیازمند 
میلیاردها تومان اعتبار اس��ت و اج��رای کمربندی ها، 

پروژه بسیار سنگینی به شمار می رود.
فرماندار ش��هرکرد اظهار داش��ت: آزادس��ازی اراضی 

نیازمند اعتبار قابل توجهی است.

ضرورت احداث کمربندی ها؛

کامیون هـا معضـل تـرافیـک شهـرکرد

ابالغ وقت رسیدگی
3/46 در خصوص پرونده کالس��ه 2134/94  خواهان بان��ک مهر اقتصاد 
با وکالت آقای حمید خرمیان دادخواس��تی مبنی بر مطالبه به طرفیت حمید 
کاظمی زهرانی – اسکندر صیفی شلمزاری تقدیم نموده است وقت رسیدگی 
برای مورخه 95/4/9 س��اعت 10/30 صبح تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این ش��عبه واقع در خیابان سجاد – اول 
خیابان ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 
کدپس��تی 8165756441 مجتمع ش��ورای حل اختالف اصفهان ش��عبه 6 
شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می ش��ود. م الف: 5345 ش��عبه 6 حقوقی مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان ) 126 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/47 در خصوص پرونده کالسه 94-2154  خواهان تقی علی مرادی جزی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت طاهره شاه زیدی تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای مورخه 95/4/9 ساعت 11  تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این ش��عبه واقع در خیابان سجاد – اول 
خیابان ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 
کدپستی 8165756441 مجتمع شورای حل اختالف اصفهان شعبه 6 شورای 
حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.

در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود. م الف: 5343 شعبه 6 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان ) 118 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3 ش��ماره ابالغی��ه: 9510100353600538 ش��ماره پرون��ده:  /48
9409980353600005 ش��ماره بایگانی ش��عبه: 940105 خواهان س��ید 
احمد میرلوحی یزدآبادی دادخواس��تی به طرفیت خوانده عباسعلی حسین 
زاده فانی��د به خواس��ته مطالبه خس��ارت تاخیر تادیه و مطالبه خس��ارت 
دادرسی و مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه 110 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان 
) 110 جزایی س��ابق( – مجتمع ش��هید بهش��تی واقع در اصفهان- خیابان 
ش��ریعتی- حد فاصل بیمارس��تان ش��ریعتی و چهار راه پلی��س ارجاع و 
ب��ه کالس��ه9409980353600005  ثبت گردی��ده که وقت رس��یدگی آن 
1395/04/09 و ساعت 8/30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده / متهم  پس از نشر آگهی و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 
گردد.   م الف:5398  شعبه 110 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان) 110جزایی 

سابق( ) 180 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

3/50 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 134/95  خواهان حس��ین زراعتی 
دادخواس��تی مبنی بر مطالبه به طرفیت علیرضا حاج��ی زکی تقدیم نموده 
است وقت رس��یدگی برای روز چهارش��نبه مورخه 95/4/9 ساعت 4/30 
عصر تعیین گردیده اس��ت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب 
تقاضای خواهان مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شعبه واقع در خیابان سجاد – اول خیابان ارباب – روبروی مدرسه 
نیلی  پور– جنب س��اختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 مجتمع 
شورای حل اختالف اصفهان شعبه 6 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه 
و نسخه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور 

وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 4476 
شعبه 28 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

) 118 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3 ش��ماره ابالغی��ه: 9510106825301149 ش��ماره پرون��ده:  /51
9409986825301207 شماره بایگانی ش��عبه: 941340  خواهان/ شاکی 
هاجر قاسمی فالورجانی  دادخواستی به طرفیت  خوانده/ متهم مسعود نوری 
دیزیچه  به خواس��ته مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه 
خس��ارت تاخیر تادیه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده 
که جهت رسیدگی به ش��عبه 31 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
واقع در اصفهان- خ چهار باغ باال – خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگستری 
کل استان اصفهان ارجاع و به کالسه 9409986825301207 ثبت گردیده 
که وقت رسیدگی آن  1395/04/09 و ساعت 11/30 تعیین شده است. به علت 
مجهول المکان بودن خوانده/ متهم  و درخواست خواهان/ شاکی  و به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود 
تا خوانده/ متهم  پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و 
در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف:4572 شعبه 31 دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان) 175 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3 ش��ماره ابالغی��ه: 9510106825301150 ش��ماره پرون��ده:  /52
9409986825301231 شماره بایگانی ش��عبه: 941364  خواهان/ شاکی 
مهران محمدی دادخواستی به طرفیت  خوانده/ متهم محمد رضا شریفی به 
خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و مطالبه وجه بابت ... تقدیم دادگاه 
های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 31 دادگاه 
 عمومی حقوقی شهرس��تان اصفهان واقع در اصفه��ان- خ چهار باغ باال – 
خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگستری کل استان اصفهان ارجاع و به کالسه 
9409986825301231 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  1395/04/09 و 
ساعت 9  تعیین ش��ده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم  و 
درخواست خواهان/ شاکی  و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیراالنتشار آگهی می ش��ود تا خوانده/ متهم  پس از نشر آگهی و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 
 گردد. م الف:4571 ش��عبه 31 دادگاه عمومی حقوقی شهرس��تان اصفهان

) 172 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3 ش��ماره ابالغی��ه: 9510106825301155 ش��ماره پرون��ده:  /53
9409986825301199 شماره بایگانی ش��عبه: 941332  خواهان/ شاکی 
مهدی کرمی دادخواس��تی به طرفیت  خوانده/ مته��م غالمرضا رحیمی و 
مهدیقلی گودرزی و بنیاد تعاون سپاه پاسداران انقالب اسالمی به خواسته 
مطالبه خسارت و تامین خواسته و مطالبه خسارت دادرسی و الزام به ایفای 
تعهد )مالی( مبنی بر  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع 
در اصفهان- خ چهار باغ باال – خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگستری کل 
استان اصفهان ارجاع و به کالس��ه 9409986825301199 ثبت گردیده که 
وقت رسیدگی آن  1395/04/09 و س��اعت 8/30  تعیین شده است. به علت 
مجهول المکان بودن خوانده/ متهم  و درخواست خواهان/ شاکی  و به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود 
تا خوانده/ متهم  پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و 

در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف:4570 شعبه 31 دادگاه 
عمومی حقوقی شهرستان اصفهان) 188 کلمه، 2 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
3/54 در خصوص پرونده کالس��ه 252/95 خواهان محمود میرزایی وکیل 
مسرور گیتی فر دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت بهمن مهرآور تقدیم 
نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 95/4/9  ساعت 9 تعیین گردیده است 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 
73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 
2 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می ش��ود. م الف:3801 ش��عبه 33 حقوقی مجتمع شماره دو 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان ) 112 کلمه، 1 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

3/55 در خصوص پرونده کالس��ه 74/95 خواهان علی قاسم زاده شهرکی  
دادخواس��تی مبنی بر مطالبه شش فقره چک به طرفیت ش��ایان هایل مقدم 
فرزند کیوان تقدیم نموده است وقت رس��یدگی برای روز چهارشنبه مورخ 
95/4/9  س��اعت 5 بعد از ظهر تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی 
مدنی مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در اصفهان خیابان کمال اسماعیل جنب بانک مسکن پ 72 شورای حل 
اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. 
در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود. م الف:6160 شعبه 47 حقوقی مجتمع شماره سه شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان ) 124 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

3/56 در خصوص پرونده کالس��ه 254/95 خواهان محمود میرزایی وکیل 
مسرور گیتی فر دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت محمد احمدی حسین 
خانی تقدیم نموده اس��ت وقت رس��یدگی برای مورخ 95/4/9  ساعت 8/30 
تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان 
آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. م الف:3802 شعبه 33 
حقوقی مجتمع شماره دو ش��ورای حل اختالف شهرستان اصفهان ) 114 

کلمه، 1 کادر( 
ابالغ رای

3/57 کالسه پرونده اصلی: 495/94 شماره دادنامه: 500- 94/6/31 مرجع 
رسیدگی کننده: ش��عبه 24 ش��ورای حل اختالف اصفهان، خواهان: اصغر 
کریمی  به نش��انی اصفهان- زینبیه دارک کوی طالب کوچه 45 جنب قرض 
الحسنه آل یاس��ین کوچه ش��هید مجتبی س��لیمانی پ 22، خوانده: حسین 
کریمی به نشانی مجهول المکان ، خواسته: صدور حکم محکومیت خوانده 
به پرداخت بخشی از چک 619458 بانک موسسه مهر به مبلغ پنجاه میلیون 
ریال بانضمام کلیه خس��ارت های قانونی، به تاریخ شعبه 24 شورای حل 
اختالف اصفهان به تصدی امضا کننده زیر تشکیل، پرونده کالسه 495/94 
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 
اصغر کریمی به طرفیت حسین کریمی به خواسته مبلغ 50/000/000 ریال 
wموضوع یک فقره چک به شماره  619458-93/1/22 – 16/الف  به انضمام 
هزینه دادرسی و خسارات 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 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 مس��تنداً به مواد 198- 515-519-522 قانون آیین 
دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال 
بابت اصل خواسته و مبلغ 160/000 ریال )یکصد و شصت هزار ریال (  بابت 
هزینه های دادرسی و خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سررسید ) 93/1/22( 
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 
دیگر قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
می باش��د. م الف:3304 ش��عبه 24 حقوقی مجتمع ش��ماره دو شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان ) 320 کلمه، 3 کادر( 
ابالغ رای

3/58  ش��ماره کالس��ه: 1135/94 ش��ماره دادنام��ه:42-95/1/30 مرجع 
رسیدگی: ش��عبه 24 ش��ورای حل اختالف اصفهان، خواهان: مصطفی آقا 
داود به نشانی اصفهان س��ه راه س��یمین کوچه امام پالک طبقه اول درب 
حیاط، خوانده: مهناز کالهدوزان به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه 
وجه س��فته، با عنایت به محتوی��ات پرونده و اخذ نظریه مش��ورتی اعضا 
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 
دعوی مصطفی آق��ا داود  به طرفیت مهناز کالهدوزان به خواس��ته مطالبه 
 مبلغ 10/000/000 ریال وجه س��فته به ش��ماره خزانه داری کل 507427 
)س��ری ز / 1(  به انضمام مطلق خس��ارات قانونی با عنایت به بقای اصول 
مستندات در ید خواهان 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 هرگونه تعرض و تکذیب شورا دعوای مطروحه 
را وارد و ثابت تشخیص داده لذا به استناد مواد 307و309 قانون تجارت و 
مواد 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب 
در امور مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخ��ت مبلغ ده میلیون ریال 
بابت اصل خواسته و مبلغ 155/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر 
آگهی بر مبنای تعرفه قانونی  و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم 
دادخواس��ت 94/11/17 لغایت تاریخ وصول 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 شورا و 
ظرف بیست روز پس از انقضای مهلت واخواهی قابل تجدید نظرخواهی در 

دادگاههای عمومی حقوقی اصفهان می باشد.
م الف:3305 شعبه 24 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان 

) 288 کلمه، 3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

3/68 ش��ماره:1395/04/227312چون تمام��ی شش��دانگ قطع��ه زمین 
مزروعی و قطعه زمین بائره جنب رودخانه متصل بهم معروف هفت قفیزی 
و روله  پالک شماره 1289 فرعی از 100- واقع در طامه بخش ثبت نطنز که 
طبق س��وابق و پرونده ثبتی به نام محمد علی مومنی طامه فرزند اصغر در 
جریان اس��ت و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده اس��ت. اینک 
بنا به دس��تور قس��مت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاض��ای نامبرده 
تحدید حدود پالک مرقوم در روز دوش��نبه مورخ 1395/03/31  ساعت 9 
صبح در محل ش��روع و به عمل خواهد آمد لذا به موج��ب این آگهی به کلیه 
مجاورین اخطار می گردد که در روز و س��اعت مقرر در این آگهی در محل 
حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاوری��ن مطابق ماده 20 قانون ثبت 
از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد.تاریخ 

انتشار:1395/03/05 
 م الف:105  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نطنز) 147 کلمه، 2 کادر(
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محققان دانش��گاه هاروارد موفق به توسعه یک ربات 
پرنده بسیار کوچک شده اند که می تواند با استفاده از 
الکتریسیته ساکن به هر سطحی بچسبد. میزان انرژی 
مصرفی ای��ن ربات مینیاتوری ب��رای متصل ماندن به 
سطوح مختلف، ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ بار از نیروی الزم برای 
در هوا ماندنش کمتر است. تیم توسعه دهنده معتقد 
است که توانایی فوق می تواند به تولید نسل تازه ای از 
ربات های حشره مانندی منجر شود که توانایی انجام 
ماموریت های نظارتی برای مدت زمانی بسیار طوالنی 

را خواهند داشت.
 به گزارش دیجیاتو به نقل از س��اینس، وزن این ربات 
که نام RoboBee را به خود گرفته، تنها ۸ صدم گرم 
است و برای پرواز یک جفت بال شبیه بال های مگس 
دارد که می تواند با س��رعت ۱۲۰ بار در ثانیه آنها را در 

هوا حرکت دهد. 
ربات فوق تا قبل از این برای فرود متکی به یک سه پایه 
کوچک بوده است، یعنی تنها می توانست روی سطوح 
صاف و افقی فرود بیاید. اما با مکانیزم جدید می تواند 
در هر زاویه ای روی هر سطحی از جمله برگ گیاهان، 

شیشه، چوب، سنگ آجر بنشیند یا بچسبد. 
 مزیت این مکانیزم تنه��ا مربوط به توانای��ی فرود آن

 نمی شود، بلکه این ربات را برای انجام ماموریت های 
نظارتی طوالنی مدت نیز ایده ال می سازد؛ یک پهپاد 
بیش از ۲۰ دقیقه نمی تواند در هوا باقی بماند، چرا که 
ظرفیت باتری آن محدود است. اما RoboBee رباتی 
است که با مصرف انرژی بسیار ناچیزی می تواند به یک 
سطح چسبیده و در همان وضعیت باقی بماند تا ساعت 
ها به ماموریت خود ادامه دهد. RoboBee برای اتصال 
به س��طوح مختلف مجهز به یک پد دایره ای شکل در 

باالی سر خود شده است که در زیر الیه نازک پلیمری 
آن، الکترودهایی از جنس مس برای القای الکتریسیته 
ساکن قرار دارد. مفصل اتصال پد فوق به ربات حالتی 
اسفنجی دارد تا پرنده کوچک ما بتواند با هر زاویه ای به 

سطح مورد نظرش نزدیک شده و به آن بچسبد. 
پد اتصالی RoboBee برای چس��بیدن به سطوح از 
همان روشی استفاده می کند که یک بادکنک با کشیده 

شدن به موهای سر به هر سطحی می چسبد. 
یک جریان الکتریک��ی ناچیز الکترون ها را بر س��طح 
الکترودهای مسی متمرکز می کند، که این کار باعث 
 ایجاد قطب های مغناطیس��ی روی س��طح دایره آن

 می شود. با نزدیک شدن سطح باردار پد به سطح جسم 
هدف، در آنج��ا نیز قطب های مغناطیس��ی در جهت 
مخالف القا می شود و همین امر سبب چسبیدن ربات 
به سطح می گردد. شاید به نظر عده ای این طور برسد 
 که چه لزومی به اس��تفاده از این مکانی��زم پیچیده و

 انرژی بر )هرچند ناچیز( برای فرود است؟ 
پاسخ در اینجاست که ما با رباتی بسیار کوچک و سبک 
سر و کار داریم. اگر طبیعت را در نظر بگیرید، بسیاری از 
حشرات کوچک مثل مگس ها، از میلیون ها زائده ریزی 
که در پاهای خود دارند، به عنوان ابزار نگه دارنده خود 

روی سطوح مختلف استفاده می کنند.
 RoboBee توسعه ابزار مش��ابهی برای رباتی با ابعاد 
بس��یار دش��وار اس��ت. بنابرای��ن روش جایگزی��ن 
الکترواستاتیکی بیش از سایر تکنیک ها به کار خواهد 
آمد. به ع��اوه این که، بزرگ تر کردن هر چه بیش��تر 
یک ربات پرنده، به معنی نیاز بیشتر آن به سنسورها و 

ابزارهای هدایتگر است.
یعنی هر قدر ربات ش��ما کوچک تر و س��بک تر باشد، 

هدایت آن هم آس��ان ت��ر خواهد بود. برای مقایس��ه 
 RoboBee می توان اینگونه تصور کرد که یک ربات
معادل یک زنبور عسل در طبیعت عمل می کند. اما اگر 
وزن ربات به ۱۰۰ گرم برس��د نیاز به قدرت و ابزار یک 
عنکبوت است که بتواند به هر سطحی بچسبد و اگر وزن 
ربات به یک کیلوگرم برس��د آن گاه به نیرو و ابزار یک 
عقاب نیاز است تا بتوان ربات را به هر سطحی چسباند 
و اگر ربات به ۱۰ کیلوگرم برسد تقریبا می توان گفت که 
هیچ معادلی در طبیعت برای آن وجود ندارد. پلتفورم 
RoboBee با تمام خاقیتی که در طراحی آن به کار 
رفته، هنوز راه درازی تا تکمیل شدن در پیش دارد. در 
حال حاضر منبع تغذیه و سیستم هوشمند هدایتگر آن، 

خارج از بدنه اش قرار دارند. 
یعنی این پرنده مینیاتوری برای زنده ماندن و هدایت 
شدن به سیم های متصل به خود وابسته است تا بتواند 
انرژی الزم را برای حرکت از منبع خارجی تامین کند. 

به عاوه این که در مقاب��ل کوچک ترین تغییر جریان 
هوا نیز دچار اختال در پرواز می شود و کنترل خود را 
از دست می دهد. حتی رد شدن یک نفر از کنار آن نیز 
س��بب برهم خوردن تعادل پرواز RoboBee خواهد 
شد. بنابراین الزم اس��ت تا طراحان فکری برای حفظ 

تعادل و پایداری این پرنده کوچک در هوا کنند.
 قدم بعدی نیز افزودن منبع نیرو و سیستم هدایتگر به 

این ربات است. 
تیم تحقیق تصور می کند که ۲ سال زمان برای انجام 
چنین کارهایی نیاز است. به عاوه این که ۵ تا ۱۰ سال 
دیگر وقت نیاز است تا این زنبور رباتیک کوچک با همین 
ابعاد پا به دنیای واقعی و انج��ام ماموریت هایی مانند 

ماموریت های نظارتی،  بگذارد.

بازویرباتیککهنقشدستسومراایفامیکند؛

مثلکارآگاهگجتدستاضافهنیازدارید؟
سامسونگازسنسورعنبیهچشمخبرمیدهد؛

رمزعبورشمادرچشمشماست!
ساختنوعیمادهخودترمیم،باقابلیتحفظخواص؛

پوشیدنیهایهوشمندواردمرحلهایتازهشدهاند

»دو تا دست که بیشتر ندارم!«؛ این جمله آشنا برای 
خیلی  هاست. محققان دانشگاه MIT اما حاال کاری 
کرده اند که وقتی واقعا س��رتان ش��لوغ اس��ت دست 
 سومی به کمک تان بیاید و کارهای مدنظرتان را انجام

 دهد.  محققان این دانشگاه بازوی رباتیکی ساخته اند 
که به مچ دس��ت کاربر وصل می ش��ود و به کمک او 

می آید.
این بازوی رباتیک قادر اس��ت به عنوان نمونه بارهای 
سنگین را به جای دست تان بر دارد، کاغذ یادداشت ها 
را ب��رای نوش��تن تان نگ��ه دارد ی��ا وقت��ی کلید را 
می چرخانید در را باز کند! این بازو در واقع از ۱۱ موتور 
الکتریکی تشکیل شده که هر کدام قابلیت مانور ۱۸۰ 
درجه ای را دارند کنترل آن به وس��یله سیگنال های 
الکترومیوگرافی از بازو و ماهیچه ها صورت می گیرد. 
الکترومیوگراف��ی )Electromyography( ب��ه 
صورت مخفف ای ام جی )EMG( تکنیکی است برای 
محاس��به و ضبط حاالت عضات بدن که این بازوی 

رباتیک از سیگنال های آن برای فهمیدن قصد کاربر و 
دستورات تعریف شده استفاده می کند. به عنوان نمونه 
به صورت پیش فرض وقتی این بازو به دست تان بسته 
شده با مشت کردن انگشت ها بازوی رباتیک به حالت 
تعلیق یا خواب موقت می رود و شما را تنها می گذارد.

 محققان دانش��گاه MIT می گویند در طراحی این 
بازوی رباتیک پیش��رفته فاکتوره��ای مهمی مانند 
عدم تداخل با فعالیت های دس��ت انس��انی را مدنظر 

داشته اند.
 این بازوی رباتیک به سنس��ورهای وصل شده روی 
بازو و همچنین یک کامپیوتر مرکزی متصل است تا با 
فهمیدن دستورها سریع ترین واکنش را داشته باشد. 
محققان فرصت ها و استفاده های بسیاری را برای این 

بازو در نظر دارند.
 به عنوان نمونه حتی قصد امتحان کردن این بازو روی 
موسیقی دان ها برای امکان نواختن متفاوت سازشان با 

دست سوم در نظر گرفته شده است.

در هفت��ه های اخیر ش��ایعات متع��ددی در خصوص 
گلکس��ی نوت ۶ به فضای مجازی راه یافته، اما یکی از 
قدیمی ترین شایعاتی که در خصوص فبلت پرطرفدار 
سامس��ونگ مطرح بوده، بهره گیری از سنسور اسکنر 
عنبیه چشم بوده که البته زمان مطرح شدن آن، به سال 
گذشته میادی بر می گردد. به گزارش دیجیاتو، این 
طور که خبر می رسد، گلکسی نوت ۶ از سامسونگ، در 
کنار استفاده از تراش��ه حافظه دسترسی تصادفی پویا 
)DRAM( از نوع LPDDR4 با ظرفیت ۶ گیگابایتی، 
قرار است به حسگر بیومتریک عنبیه چشم کاربر مجهز 
شود که اگر لومیاهای مایکروسافت را نادیده بگیریم، تا 
کنون به شکل فراگیر مورد استفاده قرار نگرفته است. 
اکنون خبر می رسد که سامس��ونگ، دو نام و عامت 
تجاری را در اتحاده اروپا به ثبت رسانده که احتمال داده 
می شود به نسل بعدی فبلت نوت این شرکت مرتبط 
باشد. هر چند که هنوز تا معرفی گلکسی نوت ۶ زمان 
زیادی باقی مانده و مش��خص نیس��ت آیا سامسونگ 

واقعا راه��کاری کاربردی ب��رای اس��تفاده از این نوع 
فناوری در موبایل خود یافته اس��ت یا خیر. دو عامت 
و نام تجاری که از سوی سامسونگ به ثبت رسیده اند، 
 »Samsung Eyeprint« و »Samsung Iris«
هستند. در حال حاضر گفته می شود که شرکت کره ای 
تصمیم دارد در ماه اوت از گلکسی نوت ۶ پرده بردارد و 
باید دید تا آن زمان، می تواند رم ۶ گیگابایتی و اسکنر 
عنبیه چشم را به دستگاه مورد بحث اضافه کند یا خیر.

 محدودیت ه��ای فیزیک��ی م��واد ام��روزی از جمله
 اصلی ترین مشکاتی هستند که در ساخت تجهیزات 
الکترونیکی منعطف مطرح می ش��وند.  اگر یک ماده 
منعطف دچار شکستی شود، به همان صورت می ماند 
و چنان چه در مقابل، خواص خود ترمیمی داشته باشد 
عملکرد سابق را نخواهد داش��ت. با این همه، تیمی از 
محققان دانشگاه پنسیلوانیا موفق به ساخت نوعی ماده 
خود ترمیم و منعطف ش��ده اند که می ت��وان از آن در 
داخل قطعات الکترونیکی مختلف بهره گرفت وحتی 
 شکسته شدن چندباره اش نیز تاثیری روی عملکرد آن 

نمی گذارد. 
اصلی ترین چالش پیش روی این گروه از محققان که 
سرپرستی شان را هم پروفسور Qing Wang بر عهده 
داش��ته حصول اطمینان از این امر بوده که تجهیزات 
الکترونیکی خودترمیم همچنان بتوانند مجموعه ای از 
ویژگی ها و کارکردهای خود را حفظ نمایند. به عنوان 
مثال توضی��ح داده اند که چه طور ی��ک قطعه ممکن 

اس��ت مقاومت الکترونیکی خود را نگه دارد، اما بعد از 
ترمیم توانایی انتقال گرما را نداشته باشد که این مسئله 
می تواند خطر داغ شدن بیش از اندازه پوشیدنی های 
 س��اخته ش��ده با آن را به دنبال داش��ته باش��د. ماده

 نانو-کامپوزیت��ی تولید ش��ده توس��ط این گ��روه از 
دانشمندان به لحاظ مکانیکی بسیار محکم و در برابر 
جریان های الکترونیکی و رسانایی حرارتی بسیار مقاوم 

بوده و عاوه بر این خواص یک عایق را دارد. 
دانش��مندان قطعه ای از این ماده را به دو نیم تقسیم 
کرده و س��پس با کاربرد حرارت آنه��ا را به هم متصل 
کردند که در ادامه هیچ ردی از خط برش بر جای نماند. 
همچنین باید اش��اره کنیم که یک رشته باریک از این 
ماده قادر اس��ت تا ۲۰۰ گرم بار را بعد از ترمیم ش��دن 
تحمل کند. نانو صفحات بور نیترات بر خاف دیگر مواد 
خود ترمیم، تاثیری از رطوبت نمی گیرند؛ بدان معنا که 
می توان از این ماده در محیط های بسیار مربوط نظیر 

دوش آب نیز استفاده کرد.

محققاندانشگاههارواردرباتچسبندهبههرسطحیراساختند؛

چسب الکتریسیته ساکن

یک مقام مسئول در س��ازمان فناوری اطاعات از توافق جدید این سازمان 
با س��ازمان پژوهش های علمی و صنعت��ی ایران و یک ش��رکت خصوصی، 
برای عملیاتی کردن پروژه »شبکه علمی کش��ور« ظرف ۱۸ ماه آینده خبر 
داد.تعریف پروژه ای به نام ش��بکه علمی، س��ابقه ای بیش از ۲۱ سال دارد و 
طبق تاکیدات برنامه پنجم توس��عه قرار بود بالغ بر ۲۵۰۰ نقطه دانش��گاهی 
تا پایان سال ۹۳ به این ش��بکه متصل ش��وند اما وضعیت این پروژه، تاکنون 
بی��ن دو وزارتخانه عل��وم و ارتباطات، نامعلوم مانده اس��ت. بهن��ام ولی زاده، 
مدیرکل مدیریت یکپارچه ش��بکه ملی اطاعات از برنام��ه های جدید برای 
اجرای پروژه شبکه علمی کشور خبر داد و گفت: طبق توافقنامه ای که میان 
سازمان فناوری اطاعات ایران و س��ازمان پژوهش های علمی و صنعتی که 
پروانه اپراتوری این پروژه را در اختیار دارد، منعقد ش��ده، شبکه علمی کشور 
وارد فاز اجرایی و عملیاتی شده است. وی پروژه شبکه علمی را جزیی از پازل 
شبکه ملی اطاعات عنوان کرد و گفت: به تازگی نیز، پیرو این توافقنامه، توافق 
همکاری ۳ جانبه ای میان س��ازمان فناوری اطاعات ای��ران به نمایندگی از 
وزارت ارتباطات و فناوری اطاعات، س��ازمان پژوهش های علمی و صنعتی 
به نمایندگ��ی از وزارت علوم و تحقیقات و یک ش��رکت خصوص��ی به امضا 
رسید. این مقام مس��ئول در س��ازمان فناوری اطاعات هدف از امضای این 
توافقنامه را مشارکت در توسعه شبکه علمی دانست و افزود: با توجه به اینکه 
اجرای پروژه شبکه علمی، نیازمند سرمایه گذاری بود، یک شرکت خصوصی 
پی��ش از این آمادگی خ��ود را برای حض��ور در این پروژه به صورت س��رمایه 
گذاری پیمانکاری س��اخت، بهره برداری و انتقال )BOT( اعام کرده بود که 
براساس توافقنامه منعقد شده، سرمایه گذاری و ارایه سرویس به این شرکت 
 واگذار ش��د. وی با بیان اینکه هم اکن��ون این پیمانکار در حال آماده س��ازی 

طرح های اولیه برای این طرح اس��ت خاطرنشان کرد: این شرکت، مذاکرات 
خود را با اپراتورهای مخابراتی برای ایجاد زیرساخت های شبکه علمی انجام 
داده و قرار است به زودی، زمان بندی اجرای این پروژه را اعام کند. ولی زاده 
گفت: قرار است ظرف مدت ۱۸ ماه تمامی مراکز علمی و دانشگاهی و پژوهشی 
در مراکز استان و شهرهای بزرگ و مهم کشور، به شبکه علمی دانشگاهی متصل 
شوند. وی با بیان اینکه عاوه بر شبکه سازی و ایجاد بسترهای زیرساختی، این 
پیمانکار نسبت به ارایه محتوا و سرویس ش��بکه علمی هم اقدام خواهد کرد، 
ادامه داد: عاوه بر این، چنانچه هر شرکتی بخواهد روی این شبکه سرویس و 

محتوا ارایه دهد، این امکان برای آن نیز وجود خواهد داشت.
 مدیرکل مدیریت یکپارچه شبکه ملی اطاعات با اشاره به اینکه تا ۵ ماه آینده، 
فراخوان کمیته ۳ جانبه شبکه علمی کش��ور برای سرویس دهندگان محتوا 
اعام می شود، تاکید کرد: ش��بکه علمی کشور قرار است تمامی مراکز علمی 
اعم از دانشگاه ها، مراکز پژوهشی و حوزه های علمیه را به هم متصل کند تا این 
مراکز بتوانند از منابع علمی و کتابخانه های دیجیتال یکدیگر استفاده کنند. 
استفاده از ظرفیت پهنای باند داخلی با هزینه های کمتر از دیگر ویژگی این 
شبکه است. ولی زاده با اشاره به پیاده سازی زیرساخت شبکه علمی با همکاری 
اپراتورهای ارتباطی گفت: پیمانکار شبکه علمی، عاوه بر آماده سازی تجهیزات 
الزم از جمله سوئیچ و روتر می تواند از امکاناتی که پیش از این در تهران برای 
شبکه علمی کشور، ایجاد شده بود استفاده کند. وی با بیان اینکه در دولت قبل، 
شبکه علمی به عنوان نمونه در تهران و با اتصال ۱۶ مرکز علمی، راه اندازی شد 
افزود: برای توسعه این طرح، نیاز به سرمایه گذاری و تولید محتوا بود که هم 
اکنون با انتخاب پیمانکار برای اجرای این پروژه، راه اندازی شبکه علمی وارد 

فاز اجرایی می شود.

به تازگی وقوع آتش سوزی خفیفی در سیستم تولید برق از انرژی خورشیدی 
Ivanpah واقع در کالیفرنیا، سبب ش��ده تا ژنراتورهای این تاسیسات برای 
مدتی از کار بیفتن��د. بنابر گزارش ها، ناهمترازی آینه های تعبیه ش��ده برای 
جذب اشعه های خورشیدی، سبب ش��ده تا برخی از سیم های این سیستم، 
ذوب شده و دچار آتش سوزی شوند. این سیس��تم تبدیل انرژی خورشیدی 
به الکتریس��یته در حالت عادی، به بی��ش از ۱7۳ هزار خورپ��ا )آفتاب یاب یا 
خورپا آینه هایی هس��تند که در طول روز نور خورش��ید را دنبال کرده و آن را 
به هدفی مش��خص منعکس می کنند( دسترسی دارد که نور خورشید را روی 
یک برج متمرکز کرده و به دیگ های بخار انع��کاس می دهند تا در آنجا، آب 
موجود در دیگ ها داغ شده و به حرکت درآمده تا در اثر آن توربین ها شروع به 
حرکت کرده و الکتریسیته تولید شود. الزم به ذکر است انرژی تولیدی در این 
سیستم، برای برق رس��انی به ۱4۰ هزار خانه در منطقه کالیفرنیا کافی است. 
این سیستم خورشیدی، با اینکه فواید بسیاری به ارمغان می آورد، اما ممکن 
است با مشکات خاص خود نیز همراه باش��د؛ برای مثال در برخی گزارش ها 
آمده که پرندگان، به هنگام پ��رواز از کنار خورپاها و یا حت��ی برج تمرکز نور 
خورش��ید، دچار س��وختگی می ش��وند و حاال بعد از این اتفاق در تاسیسات 
Ivanpah، ظاهرا ذوب خورش��یدی را هم می توان به لیست اثرات زیان بار 
 Mike( این دس��ت از سیس��تم ها اضافه کرد. به گفته مایک مک کلینتاک
McClintock(، مدیر ایستگاه آتش نشانی منطقه سن برناردینو، آینه های 
ناهمتراز این تاسیسات، اشعه های خورشیدی را به سمت سیم های الکتریکی 
یکی از برج های دیگ بخار انعکاس داده اند و آتش س��وزی، از آن جا آغاز شده 
است. اگر چه در تصاویر منعکس شده در اخبار این اتفاق، صدمات ناشی از ذوب 
خورشیدی در لوله های آب و بخار را به وضوع نمایش می دهد، اما خوشبختانه 
هیچ کس در این واقعه آسیب ندیده و کارکنان توانسته اند اوضاع را در کمتر 
از ۲۰ دقیقه، تحت کنترل خود درآورند. در حال حاضر یکی از دیگ های بخار 
برای تعمیرات از کار افتاده است، اما سایر بخش های تاسیسات بدون مشکل 

به کار خود ادامه می دهند.

اگر تحقیقات انجام شده توسط پژوهشگران ارشد دولت آمریکا با موفقیت همراه 
ش��ود آنگاه می توان امیدوار بود خاطراتی که مدت ها قبل به دس��ت فراموشی 
سپرده ش��ده اند بار دیگر زنده ش��وند. به گزارش دیجیاتو، دانشمندان سازمان 
پروژه های تحقیقاتی پیشرفته دفاعی آمریکا موسوم به دارپا در تاشند تا با ایجاد 
ایمپلنت های مغزی، راهکار مناسب برای بازیابی خاطرات میلیون ها بیمار مبتا 
به آسیب های تروماتیک مغزی را پیدا کرده و افرادی را که حافظه خود را از دست 
داده اند، برای یادآوری این خاطرات یاری دهند. دکتر جاستین سانچز مدیر دفتر 
فناوری های بیولوژیکی این سازمان در همین رابطه گفت: ما درها را به سوی  این 
احتمال باز خواهیم کرد و در تاشیم تا مفهوم سیستم های عصبی را دریابیم. 
سوال اینجاست: آیا فناوری های الزم برای درک آن چه مغز به ما می گوید را در 
اختیار داریم؟ آنطور که به نظر می رس��د، بله این فناوری ها وجود دارند. سانچز 
در جریان رویداد معرفی فناوری س��االنه دارپا به نام »روز دمو« که در پنتاگون 
برگزار شد، جزییات مربوط به برخی از تاش های صورت گرفته خود را در این 
رابطه، دستاوردهای دو س��ال اخیر خود و البته پروژه موسوم به بازیابی حافظه 
 پویا یا RAM را برای حاضران به تصویر کشید. س��انچز در این رابطه گفت: ما

 می توانیم آثار و نشانه های مغزی دال بر این که چه زمانی خاطرات تان را به یاد 
می آورید یا چه وقت از بازیابی آنها ناتوان خواهید بود را تشخیص دهیم. او ادامه 
 داد: ما می توانیم محرک های مستقیم را به س��مت مغز انسان هدایت کرده تا 
شکل گیری و بازیابی خاطرات را سرعت ببخشیم. اگر بخواهیم به زبان ساده تر 
بگوییم دستاوردهای دارپا در پروژه RAM نشان می دهند که دانشمندان قادرند 
سیگنال های مغزی انسان را دریافت کرده و درک نمایند. آنها حتی دریافته اند 
که یک تکانه ناچیز الکتریکی می تواند گاهی اوقات به ش��کل گیری خاطرات 
منتهی شود. با این حال، دارپا همچنان باید دانش زیادی را در این زمینه کشف 
کند و مدت ها طول می کش��د که این نهاد، همانند فیلم های علمی و تخیلی 
تراشه ای را تولید کند که بشود آن را درون مغز انسان کار گذاشت و اطاعاتی را 
از طریقش به بدن انسان انتقال داد. در هر حال، تردیدی نداشته باشید که تحقق 

این ایده های عجیب زیاد هم دور از ذهن نخواهد بود.

 ژاپن برای برگزاری هرچه باش��کوه تر رقابت های المپی��ک ۲۰۲۰ توکیو ایده 
جاه طلبانه بارش شهاب سنگ مصنوعی را در س��ر دارد. یک شرکت ژاپنی در 
تاش است تا با تلفیق بی س��ابقه تازه ترین مطالعات اتمسفریک و برنامه های 
تفریحی، پروژه ای موسوم به Sky Canvas را به مرحله اجرا درآورد که طی 
آن بارش شهاب سنگی مصنوعی با استفاده از یک ماهواره ایجاد خواهد شد. این 
برنامه بی سابقه در واقع برای برگزاری هرچه باشکوه تر مراسم آغازین المپیک 
توکیو در نظر گرفته شده است و در عین حال پیش بینی می شود تأثیر به سزایی 
 Star-ALE بر توسعه آینده پروژه های اخترشناسی ژاپن داشته باشد. شرکت
که این پروژه را عملیاتی خواهد کرد آن را تلفیقی هنرمندانه از اخترشناسی و 
تازه ترین فناوری های مرتبط با حوزه تفریح و س��رگرمی دانسته است. بارش 
شهاب سنگی زمانی روی می دهد که سنگ های فضایی با سرعتی ماورای تصور 
وارد اتسمفر زمین شده و در آنها می سوزند که در نتیجه آثاری دیدنی از آنها در 
آسمان مشاهده می شود. درحالی که بارش های شهاب سنگی ساالنه ای نظیر 
Perseids در گوشه و کنار جهان مشاهده می شود اما حاال و برای نخستین بار 

قرار است نسخه مصنوعی آن شکل بگیرد.
 بر اساس یک طرح کلی، مقادیر قابل توجهی از ذرات ویژه سوار بر ماهواره ای 
کوچک شده تا از آنها برای ایجاد بارش شهاب سنگی مصنوعی استفاده شود. 
قرار است این ذرات در حد فاصل ارتفاع ۶۰ تا ۸۰ کیلومتری زمین آزاد شده تا با 
سوخته شدن در اتمسفر زمین منظره مورد نظر برگزار کنندگان مراسم آغازین 
المپیک توکیو ۲۰۲۰ ایجاد شود. نکته جالب توجه این پروژه هزینه باالی پیاده 
کردن آن است به طوری که هر یک از این ذرات که شمار آنها صدها عدد عنوان 

شده ۸۱۰۰ دالر است.

ناهمترازیدرآینهمشکلآفرید؛

آتش
ازخورشیدزبانهزد

محققانموسسهدارپابهآندستیافتند؛

آیافراموششدههافرصتیبرای
بازگشتدارند؟

برنامهژاپنیهابرایافتتاحیهالمپیک۲۰۲۰؛

بارششهابیمصنوعی

اخبارخبر

پسازیکوقفهطوالنی؛

راهاندازیشبکهعلمیازسرگرفتهشد
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ابالغ رای
3/59 کالس��ه پرونده اصل��ی: 987/94 ش��ماره دادنام��ه: 95/1/24-36 
 مرجع رسیدگی کننده: شعبه 23 ش��ورای حل اختالف اصفهان، خواهان:

 1- غالمحسن ترحمی هرندی به نش��انی پل سرهنگ مجتمع شهید توانگر 
پ��الک 347 ، 2- صدیقه صادقی، خوانده: پژمان معین  به نش��انی مجهول 
المکان، خواس��ته: مطالب��ه مبل��غ 11/000/000 ریال ناش��ی از تصادف، 
گردش��کار: به تاریخ 94/10/30 ش��عبه 23 با عنایت به محتویات پرونده 
و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم ش��ورا ضمن اعالم ختم رسیدگی 
با اس��تعانت از خداوند متعال به ش��رح آتی مبادرت به ص��دور رای می 
نماید. رای قاضی ش��ورا: در خص��وص دعوی 1- غالمحس��ن ترحمی 
هرن��دی 2- صدیقه صادقی  به طرفی��ت پژمان معین به خواس��ته مطالبه 
مبلغ 11/000/000 ریال ناش��ی از تصادف خودرو پراید 13- 943 ی 64 
با خودرو پرای��د 81-638 د 48 با عنایت به اظه��ارات خواهان، کروکی و 
گزارش پلیس، نظریه کارشناس رسمی دادگستری که مصون از اعتراض 
طرفین دعوی می باش��د و احراز مالکیت خواهان، شورا خواسته خواهان 
را ثابت تشخیص داده و مس��تنداً به مواد 198-519 قانون آیین دادرسی 
مدنی و مواد 1 و 2 قانون مس��ئولیت مدنی، حکم ب��ر محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ 11/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 290/000 ریال 
بابت هزینه دادرسی و مبلغ 1/500/000 هزینه کارشناسی در حق خواهان 
صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی اس��ت و ظرف مهلت 20 روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از مهلت 20 روز دیگر قابل 
تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:3309 
شعبه 23 حقوقی مجتمع شماره یک ش��ورای حل اختالف اصفهان ) 251 

کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

3/60 کالس��ه پرون��ده 941268 ش��ماره دادنام��ه: 50-95/1/21 مرجع 
رسیدگی: شعبه 9 ش��ورای حل اختالف اصفهان، خواهان: زهرا رضایی  
آدریانی با وکالت سکینه قجاوند به نش��انی خ پروین نرسیده به چهار راه 
صباحی ساختمان غدیر طبقه 4 واحد 11،  خواندگان: 1- سیامک سلمانی 
عالیی 2- نعمت ا... سهرابی نژاد هر دو به نشانی مجهول المکان، خواسته: 
اعزام به انتقال سند رسمی خودروی پی کی به شماره 511 ج 11 ایران 41  
علی الحساب مقوم به سی میلیون ریال، گردش��کار: پس از ارجاع پرونده 
به این شعبه و ثبت آن به کالس��ه 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 خانم زهرا 
رضایی آدریانی با وکالت خانم سکینه قجاوند به طرفیت خواندگان آقایان 
1- سیامک سلمانی عالیی 2- نعمت ا... س��هرابی نژاد به خواسته الزام  به 
انتقال سند رس��می خودروی پی کی به ش��ماره انتظامی 511  ج 11 ایران 
41 علی الحساب مقوم به سی میلیون ریال با توجه به شرح دادخواست و 
قولنامه عادی ارائه توسط خواهان که امضاء خواهان و خوانده در ذیل آن 
موجود می باشد و اظهارات خواهان در جلسه رسیدگی مبنی بر اینکه در 
مورخ 93/2/23  یک دس��تگاه خودروی پی کی را از آقای سیامک سلمانی 
عالیی خریداری کردم و ایشان تاکنون نسبت به انتقال سند اقدامی ننموده 
اس��ت و اینکه خواندگان علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور 
نیافته اند و الیحه دفاعیه ای نیز به شورا ارائه ننموده اند و نیز استعالم انجام 
ش��ده از اداره راهور که داللت بر مالکیت خودرو به نام نعمت ا... سهرابی 
نژاد خوانده ردیف دوم دارد لذا شورا به استناد مواد 10 و 219 و 220 قانون 
مدنی حکم به محکومیت خوانده ردیف دوم به حضور در دفترخانه اسناد 
رسمی و انتقال سند خودروی پی کی به شماره انتظامی 511 ج 11 ایران 41 
به نام خواهان صادر و اعالم م��ی نماید و در خصوص خوانده ردیف اول 
به اس��تناد ماده 84 ق . آ. د. م بند 4 قرار رد دعوی صادر و اعالم می نماید 

رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این 
شعبه می باشد.م الف:3313 شعبه 9 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل 

اختالف اصفهان ) 371 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

3/62 ش��ماره دادنام��ه: 9409976825301487 ش��ماره پرون��ده: 
9409986825300748 ش��ماره بایگانی ش��عبه: 940840خواهان: آقای 
حجت ا... کیانی بروجنی فرزند امیر حسین با وکالت آقای مهدی کشوری 
فرزند محمد به نش��انی اصفهان- خیابان نیکبخت مجتم��ع ماکان 5 طبقه 
چهارم واحد 46، خواندگان: 1- آقای بتول فردوانی خراسانی فرزند حسن 
2- آقای اصغر ش��هبازی دس��تجردی فرزند قدیر علی همگی به نش��انی 
اصفهان- خانه اصفهان- خ گلخانه خ گلبرگ بن بست دوم سمت چپ پ 48، 
3- آقای پرویز باطنی فرزند شکراله به نشانی مجهول المکان، خواسته ها: 
1- الزام به تنظیم سند رسمی ملک 2- تس��لیم مبیع )تحویل مورد معامله( 
مالی غیر منقول 3- مطالبه خسارت دادرسی، گردشکار: دادگاه با توجه به 
محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور 
رای می نمای��د، رای دادگاه: در خص��وص دعوی آقای حج��ت اله کیانی 
بروجنی فرزند امیرحسین با وکالت آقای مهدی کشوری به طرفیت آقایان 
پرویز باطنی فرزند شکراله و اصغر شهبازی دستجردی فرزند قدیرعلی 
و خانم بتول فردوانی خراسانی فرزند حس��ن به خواسته الزام خوانده به 
انتقال رسمی ششدانگ از ملک پالک ش��ماره 5496/28 واقع در بخش 14 
ثبتی اصفهان مقوم به چهل و سه میلیون ریال و الزام خوانده به تحویل مبیع 
و مطالبه خسارات دادرسی با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و 
قرارداد مورخ 84/7/18 که مبین فروش ملک توسط خوانده ردیف اول به 
خواهان می باشد و پاسخ استعالم واصله از اداره ثبت که داللت بر مالکیت 
رسمی خوانده بر ملک موضوع دعوی می نماید و نظر به اینکه انتقال ملک 
به نام خریدار از نتایج عرفی قرارداد و الزامات ضمنی آن اس��ت و حسب 
قرارداد مس��تند دعوی خواهان در تاریخ فوق یک باب منزل مس��کونی از 
خوانده خریداری نموده و تاریخ تخلیه و تحویل 84/9/18 تعیین ش��ده و 
خوانده در برابر دعوی خواهان و مستندات وی ایراد و دفاع موثری به عمل 
نیاورده فلذا دعوی خواهان ثابت اس��ت و دادگاه با استناد مواد 10 و 219 
و 220 و 376 قانون مدنی و 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی 
حکم به الزام خوانده ردیف اول به انتقال ملک پالک یاد ش��ده و تحویل یک 
دستگاه آپارتمان با مش��خصات مندرج در قرارداد فوق در قبال تتمه ثمن 
و پرداخت مبلغ دو میلیون و یکصد و بیس��ت و پنج هزار و یکصد و پنجاه 
ریال بابت هزینه های دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید و در 
مورد سایر خواندگان به لحاظ عدم توجه دعوی با استناد به مواد 84 و 89 
قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعالم می گردد. این رای 
غیابی و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه 
و پس از آن تا بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه های تجدید نظر 
استان اصفهان است.  م الف:3340 شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی  اصفهان 

) 454 کلمه، 5 کادر(
ابالغ رای

3/63 ش��ماره دادنام��ه: 9509970354500136 ش��ماره پرون��ده: 
9409980354500603 شماره بایگانی ش��عبه: 941191 خواهان: آقای 
بختیار سر کالنتر فرزند مصطفی به نش��انی اصفهان – خ مفتح روبروی 
کوچه بهشتی روبروی جوش��کاری س��رلک، خواندگان: 1- آقای حسن 
قاسمی زفره فرزند عبدالرحمن به نشانی اصفهان- زینبیه- خ باطوم- کوچه 
نیکنام- کوچه پیام- پالک 25، 2- آقای محمد شیاسی بزمه فرزند مرتضی 
به نشانی مجهول المکان، 3- آقای کمال نعمت اللهی فرزند رئوف به نشانی 
اصفهان- زینبیه – ش��هرک امام حسین- کوچه شهید رجائی- پالک 156، 
4- خانم مریم رضایی فرزند کریم، 5- آقای غالمرضا براتی فرزند نامدار، 

6- آقای منصور احم��دی فرزند علی، 7- آق��ای محمدرضا رفیعی فرزند 
بهرام، 8- آقای محمد حس��ن جوانبخت فرزند عین ا...، 9- آقای ناصر حق 
پرست فرزند علی اکبر همگی به نشانی مجهول المکان، 10- خانم مینا خلیفی 
نژاد فرزند کریم به نشانی اصفهان- خ زینبیه- خ آزادی- بعد از پارک اول- 
س��رپیچ- جاده خاکی- روبروی باغ قزوینی ، خواسته: اعسار از پرداخت 
محکوم به، گردشکار: دادگاه با بررس��ی محتویات پرونده ختم رسیدگی 
را اعالم و به ش��رح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید، رای دادگاه: در 
خصوص دادخواست آقای بختیار س��رکالنتر فرزند مصطفی به طرفیت 
آقایان حسن قاسمی- محمد شیاسی- کمال نعمت الهی- غالمرضا براتی- 
منصور احمدی- محمدرضا رفیعی- محمد حس��ن جوانبخت- ناصر حق 
پرست- اصغر زمانی و خانمها مریم رضایی و مینا خلیلی نژاد به خواسته 
اعس��ار، بدین ش��رح که خواهان اظهار داش��ته به موجب دادنامه شماره 
1566-89/11/15 به پرداخت رد مال در حق خواندگان محکوم گردیده ام 
که چون مال و اموالی ندارم و مدت زیادی است ) 4 سال( بعلت رد مال در 
زندانم تقاضای تقسیط دارم و به شهادت شهود استناد نموده است، دادگاه 
با توجه به محتویات پرونده و اظهارات گواهان و مدت بازداش��ت متهم به 
لحاظ رد مال ادعایش را ثابت تشخیص و به استناد ماده 11 از قانون نحوه 
اجرای محکومیت های مالی مقرر می دارد محکوم به بصورت ماهانه پنج 
میلیون ریال با ده درصد افزایش س��االنه تا پایان بدهی از طرف خواهان 
در حق خواندگان پرداخت گردد. رای صادره نسبت به محمد رضا رفیعی 
حضوری است و ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل اعتراض در دادگاه های 
تجدید نظر استان و نسبت به سایر خواندگان غیابی است و ظرف 20 روز 
از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه است. م الف:3343 شعبه 119 

دادگاه کیفری دو اصفهان) 119 جزایی سابق( ) 382 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

3/64 ش��ماره دادنام��ه: 9509973734100081 ش��ماره پرون��ده: 
9409983734100633 شماره بایگانی ش��عبه: 940719 خواهان: خانم 
تانیا منانی فرزند محس��ن ب��ا نمایندگی آقای محس��ن منانی به نش��انی 
اصفهان- نطنز، خواندگان: 1- شرکت تولیدی گوهر صفا کرکس، 2- آقای 
سید رضا قدمگاهی فرزند علی به نش��انی مجهول المکان 3- آقای ناصر 
شهریاری فرزند جالل به نش��انی نطنز جاده طرقرود شرکت گوهر صفا 
کرکس، خواسته: مطالبه وجه چک، گردشکار: دادگاه با عنایت به محتویات 
پرونده ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل 
مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دادخواست خانم 
تانیا منانی فرزند محسن به طرفیت 1- شرکت تولیدی گوهر صفا کرکس 
2- آقای ناصر شهریاری فرزند جالل و 3- آقای سید رضا قدمگاهی فرزند 
سید علی به خواس��ته مطالبه مبلغ 228/890/000 ریال وجه یک فقره چک 
به شماره 135142-94/9/23 عهده حس��اب جاری بانک سینا به انضمام 
مطالبه خسارات قانونی با عنایت به مفاد دادخواست خواهان و اظهارات وی 
به شرح صورتجلسه دادرسی و مفاد چک و  گواهینامه عدم پرداخت صادره 
از بانک محال علیه و با توجه به اینکه دفاعیات موثری از سوی خواندگان 
که برائت ذمه خویش را به اثبات برسانند ارائه نگردیده و با امعان نظر در 
اینکه وجود سند تجاری در ید خواهان داللت بر اشتغال ذمه خواندگان دارد 
بنابراین دعوی مطروحه را مقرون به صحت می داند به استناد مواد 310 و 
313 قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198 
و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی خواندگان را به پرداخت مبلغ 228/890/000 ریال به عنوان اصل 
خواسته با احتساب خس��ارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت 
زمان اجرای حکم و پرداخت 7/406/700 ریال به عنوان خسارات دادرسی 
در حق خواهان به صورت تضامنی محکوم می نماید. رای صادره غیابی 
بوده و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و 

پس از انقضای مهلت مذکور ظرف مهلت بیست روز قابل تجدید نظر خواهی 
در محاکم محترم تجدید نظر استان اصفهان می باشد. م الف:104 شعبه اول 

دادگاه عمومی حقوقی نطنز) 342 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

3/65 ش��ماره دادنام��ه: 9509973734100080 ش��ماره پرون��ده: 
9409983734100632 شماره بایگانی ش��عبه: 940718 خواهان: آقای 
محس��ن منانی فرزند محمد به نشانی نطنز روس��تای کشه محله ورتخته 
منزل شخصی، خواندگان: 1- شرکت تولیدی گوهر صفا کرکس به نشانی 
نطنز جاده طرقرود ش��رکت گوهر صفا کرکس، 2- آقای ناصر شهریاری 
کشه فرزند جالل به نشانی نطنز جاده طرقرود شرکت گوهر صفا کرکس 
3- آقای س��ید رضا قدمگاهی فرزند سید علی به نش��انی مجهول المکان، 
خواسته: مطالبه وجه چک، گردشکار: دادگاه با عنایت به محتویات پرونده 
ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت 
به صدور رای م��ی نمای��د. رای دادگاه: در خصوص دادخواس��ت آقای 
محسن منانی فرزند محمد به طرفیت 1- شرکت تولیدی گوهر صفا کرکس 
2- آقای ناصر شهریاری کشه فرزند جالل  3- آقای سید رضا قدمگاهی 
فرزند سید علی به خواسته مطالبه مبلغ 2/074/290/000  ریال وجه شش 
فقره چک به ش��ماره های 130143-94/11/17 عهده حساب جاری بانک 
سینا و 728815-94/11/11 و 709112-94/9/22 و 94/9/24-709113 
و 709133-94/11/4 و 709114-94/9/26 همگی عهده حس��اب جاری 
بانک رفاه کارگران به انضمام مطالبه خس��ارات قانونی با عنایت به مفاد 
دادخواست خواهان و اظهارات وی به شرح صورتجلسه دادرسی و مفاد 
چک و  گواهینامه ع��دم پرداخت صادره از بانک مح��ال علیه و با توجه به 
اینکه دفاعیات موثری از سوی خواندگان که برائت ذمه خویش را به اثبات 
برس��انند ارائه نگردیده و با امعان نظر در اینکه وجود سند تجاری در ید 
خواهان داللت بر اشتغال ذمه خواندگان دارد بنابراین دعوی مطروحه را 
مقرون به صحت می داند به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و تبصره 
الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون 
آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی خواندگان را به 
پرداخت مبلغ 2/074/290/000  ریال به عنوان اصل خواس��ته با احتساب 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررس��ید چکها لغایت زمان اجرای حکم و 
پرداخت 63/108/700 ریال به عنوان خسارات دادرسی در حق خواهان به 
صورت تضامنی محکوم می نماید. رای صادره غیابی بوده و ظرف مهلت 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از انقضای مهلت 
مذکور ظرف مهلت بیس��ت روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم 
تجدید نظر استان اصفهان می باشد. م الف:103 شعبه اول دادگاه عمومی 

حقوقی نطنز) 371 کلمه، 4 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

2/646 ش��ماره صادره : 1395/43/226759نظر به اینک��ه تحدید حدود 
شش��دانگ پالک ش��ماره 40/3535 مجزی ش��ده از 40/190 در اجرای 
موضوع قانون تعیین تکلیف واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق سوابق 
و پرونده ثبتی به نام قدیر علی هادیانی فرزند صادق در جریان ثبت است 
و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده اس��ت. اینک بنا به دستور 
قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک 
مرقوم در روز دوشنبه مورخ 95/03/31 ساعت 9 صبح در محل شروع و 
به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد 
که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات 
مالکین یا مجاورین مطابق م��اده 20 قانون ثبت از تاری��خ تنظیم صورت 
مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد ش��د. تاریخ انتشار: چهار شنبه 
 1395/03/05 م الف: 6225 رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان

) 152 کلمه، 2 کادر(

خبر

مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر خدمت رسانی به شهروندان 
فوالدشهر را کوچک ترین وظیفه شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر دانست 
و اظهار کرد: توزیع آس��فالت یکی از مهم ترین رویکردهای اجرایی ش��رکت 
عمران شهر جدید فوالدشهر است که با جدیت نیز پیگیری می شود و آمارهای 
 موجود در خص��وص اج��رای طرح های زیرس��اختی با محوریت آس��فالت و 
جدول گذاری موید این امر است. مجید نامداری با اشاره به اینکه شرکت عمران 
شهر جدید فوالدش��هر با هدف ساماندهی معابر ش��هری عملیات گسترده ای 
را در فوالد ش��هر به اجرا درآورده اس��ت، اف��زود: همواره تالش ش��ده بودجه 
 شرکت عمران فوالدشهر بر اساس محله محوری تقسیم بندی و اجرایی شود 
از ای��ن رو اجرای عملیات زیر س��ازی، جدول بندی و آس��فالت معابر محالت 
مختلف با رویکرد رضایتمندی س��اکنین محالت مختلف فوالدشهر اجرایی 
 شده اس��ت. مدیر عامل ش��رکت عمران شهر جدید فوالدش��هر تصریح کرد: 
 در راستای خدمت رسانی بهتر به ش��هروندان فوالدشهری وکیفیت مطلوب 
در تردد خودروها طرح تکمیل آسفالت خیابان های اصلی محله ایثار و فرهنگ 
در مسکن مهر با جدیت وکیفیت مناسب آغاز شد. وی با اشاره به اینکه آسفالت 
معابر و دسترسی محالت برزن پنجم ) ایثار ( با مس��احتی بیش از 12 هکتار 
 یا حدود 25 هزارمتر ط��ول ) 25 کیلومتر ( و اعتباری بال��غ بر3 میلیارد ریال 
به اتمام رسیده است، ادامه داد: در این راستا در سال گذشته با همت مهندسین 
و پیمانکاران شرکت عمران فوالدشهر عملیات آس��فالت در برزن های پنجم 
و ششم به اتمام رس��ید تا رضایتمندی س��اکنین این پروژه عظیم جلب شود. 
نامداری یادآور شد: همچنین در قراردادی جداگانه آسفالت معابر و خیابان های 
اصلی برزن ششم » فرهنگ « و آماده سازی و پیاده رو سازی محله فرهنگ4 
به انضمام خیابان های برزن شش��م با اعتباری بالغ بر 2 میلی��ارد ریال انجام 
 و به پایان رس��ید. وی با تاکید بر رعای��ت عدالت اجتماعی در روند توس��عه و 
عمران شهری، عنوان کرد: آنچه برای ش��رکت عمران شهر جدید فوالدشهر 
 بس��یار حائز اهمیت اس��ت، برقراری عدال��ت اجتماعی در هم��ه عرصه های 
 خدمت رس��انی اس��ت، بر این اس��اس باید گفت، اج��رای اقدامات ش��هری 
در بخش های مختلف از س��وی شرکت عمران فوالدش��هر نیاز به تدوین یک 
استراتژی مناسب و مدیریت مطلوب دارد. مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید 
فوالدشهر عنوان کرد: توسعه و عمران فوالدشهر در مناطق مختلف شهر موضوع 
بسیار مهمی است چراکه پرداختن به مسائل و مشکالت مناطق مختلف این 
شهر راهگشای حل مسائل و مشکالت شهری است از این رو تالش شده اجرای 
پروژه های عمرانی بر مبنای اقدامات کارشناسی و متکی بر برنامه ریزی صورت 
گیرد. وی بیان کرد: پروژه های شرکت عمران فوالدشهر با هدف تامین نیازهای 
به حق زندگی شهروندی تعریف و تدوین می شوند و با توجه به این مهم می توان 
گفت، این پروژه ها بر اساس نیازسنجی در دستور کار مجموعه شرکت عمران 
فوالدشهر قرار می گیرند از این رو در تالش هستیم در سال جاری آماده سازی و 

تکمیل آسفالت برزن ششم » فرهنگ 1،2،5 و6 « را داشته باشیم.

 به همت شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر 
صورت گرفت؛

اتمام 25کیلومتر آسفالت  معابر 
مسکن  مهر 

اخبار کوتاه

 ریی��س ش��بکه دامپزش��کی آران و بیدگل گفت: واکسیناس��یون سراس��ری 
تب برفکی در جمعیت دام سنگین و س��بک شهرستان آران و بیدگل از ابتدای 
خرداد ماه س��ال جاری به صورت رایگان آغاز شد. احس��ان دشتبانی ادامه داد: 
عملیات واکسیناسیون توسط دو اکیپ بخش دولتی  با همکاری شرکت تعاونی 
روستایی انجام می ش��ود و از آنجا که تب برفکی یکی از بیماری های ویروسی، 
واگیردار و پرخس��ارت در جمعیت دامی شهرستان است، واکسیناسیون دام ها 
علیه این بیماری الزم و ضروری اس��ت. رییس شبکه دامپزشکی آران و بیدگل 
تصریح کرد: در این طرح هشت هزار راس دام سنگین و20 هزار راس دام سبک 
شهرستان تحت واکسیناس��یون تب برفکی قرار می گیرد. دش��تیبانی افزود: 
عالیم این بیماری در گاو شامل تب باال، کاهش شدید تولید شیر، بی اشتهایی 
و افسردگی شدید، تشکیل وزیکول های حاوی مایع سروزی و شفاف در مخاط 

دهان، زبان و بالشتک دندانی و... است.

 رییس دانش��گاه آزاد اس��المی ش��هرضا گفت: س��االنه یکص��د تن قارچ 
دکمه ای در 6 سالن آموزشی، تحقیقاتی پرورش قارچ دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد شهرضا تولید و به فروش می رسد. علی شریف زاده اظهار داشت: در 
 راستای اهداف فعالیت های دانش بنیان دانشگاه در فاز نخست این پروژه 
2 س��الن آموزش��ی، تحقیقاتی پرورش قارچ وارد فاز تولید و سپس چهار 
 سالن دیگر با سرمایه اولیه800 میلیون ریال در محل دانشگاه احداث شد. 
وی سرمایه در گردش این پروژه را ششصد میلیون ریال اعالم کرد و افزود: 
تعداد سه نفر نیروی کار به صورت دائم و 5 نفر به صورت متغیر و فصلی در 
این 6 سالن مشغول فعالیت هستند. رییس دانشگاه آزاد اسالمی شهرضا 
 تصریح کرد: بازار فروش محصوالت قارچ دکمه ای دانش��گاه، بازار میوه و 

تره بار شهرضا و دیگر شهرهای استان اصفهان است.

سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری نطنز گفت: طرح کنترل کوچ دام 
در مراتع ییالقی نطنز با همکاری گشت های س��یار مدیریت کوچ در حال 
 اجرا است. سعید زمانی اظهار داشت: فعالیت گشت های سیار مدیریت کوچ 
در مراتع ییالقی شهرستان نطنز در سطح 258 هزار و 562 هکتار با مشارکت 
نیروهای یگان حفاظت، شرکت تعاونی کشاورزی و منابع طبیعی مرتع داران 
نطنز، نیروی انتظامی، محیط زیس��ت و قرق بانان افتخاری محلی در حال 
اجراست. وی نتایج حاصل از اجرای طرح را جلوگیری از تخریب خاک، ترویج 
رعایت ضوابط حفاظت از مراتع، فرصت زادآوری و رش��د گیاهان و افزایش 

نفوذ پذیری  بارش های جوی و تقویت سفره های آب زیر زمینی بر شمرد.

واکسیناسیون تب  برفکی 
در آران و بیدگل آغاز شد

تولید ساالنه یکصد تن قارچ دکمه ای 
در دانشگاه آزاد اسالمی شهرضا

اجرای طرح کنترل کوچ دام
 در مراتع ییالقی نطنز

 ریی��س آموزش و پرورش شهرس��تان خمینی ش��هر در 
جلسه شورا شهرستان خمینی ش��هر با اشاره به وضعیت 
 مدارس این شهرس��تان اظهار ک��رد: در حال حاضر فقط 
دو سالن ورزشی فعال ورزشی برای استفاده دانش آموزان 

در شهرستان وجود دارد.
 محمود بدیح��ی با بیان اینکه بعض��ی از مناطق و نواحی 
شهر و استان اصفهان بیش از ده سالن ورزشی در اختیار 
دارند، گفت: شهرس��تان خمینی ش��هر با 53 ه��زار نفر 

دانش آموز فقط  از دو سالن ورزشی بهره مند است.
رییس آموزش و پرورش شهرس��تان خمینی شهر افزود: 
از مجم��وع 35 درص��د م��دارس فرس��وده شهرس��تان 
خمینی ش��هر، 15 درصد مدارس در وضعیت خطرساز و 

بحرانی قرار دارند.
محم��ود بدیحی با بی��ان اینک��ه در بعض��ی از مناطق و 
 محالت با تراکم جمعیتی دانش آموزی روبه رو هس��تیم، 
تصریح کرد: 39 مدرسه در شهرس��تان دو نوبته هستند 
که با کمبود فضای آموزشی جدی در این مناطق مواجه 

هستیم و این شرایط در حال تشدید شدن است.
رییس آموزش وپرورش خمینی شهر با تاکید بر اینکه در 
سه سال گذشته با وجود محدودیت و کمبودهای موجود 
تالش کردیم از ظرفیت ها و امکانات شهرستان به بهترین 
 ش��کل اس��تفاده کنیم، افزود: در بخش فنی و حرفه ای، 

از رتبه نهم استان به رتبه سوم ارتقا پیدا کرده ایم.
وی تصریح کرد: در بخش آموزش های نظری و نهایی نیز 
از جایگاه نوزدهم اس��تان به جایگاه دوازدهم استان ارتقا 

پیدا کرده ایم و تالش می کنیم امسال به جایگاه تک رقمی 
در این بخش دست پیدا کنیم.

بدیح��ی با بی��ان اینکه در بخ��ش مس��ابقات فرهنگی و 
هنری رتبه ه��ای خوبی را در اس��تان کس��ب کرده ایم، 
 افزود: شهرستان خمینی شهر در سال گذشته موفق شد 
 در بخش مسابقات قرآنی استان40 درصد رتبه های اول 

تا سوم رشته های مختلف را به خود اختصاص دهد.
 ریی��س آموزش وپ��رورش شهرس��تان خمینی ش��هر 
تصریح کرد: از مجموع منتخبان ورزشی استان اصفهان 
67 نفر متعلق به شهرس��تان خمینی ش��هر هس��تند که 
این آمار نش��ان دهنده ظرفیت ورزش��کاران دانش آموز 
شهرس��تان اس��ت. وی ب��ا بیان اینک��ه مدارس ش��اهد 
شهرستان خمینی شهر از مجموع 72 مدرسه شاهد استان 
موفق به کسب رتبه های برتر اس��تان شدند، خاطرنشان 
کرد: از بین 12 مدرس��ه متعالی شاهد استان سه مدرسه 

در شهرستان خمینی شهر فعالیت می کند.
 بدیحی ب��ا بیان اینک��ه در بخش فعالیت ه��ای فرهنگی 
و مذهبی دانش آم��وزان خمینی ش��هر رتبه های متعدد 
برتر استان را کسب کردند، اذعان داشت: این شهرستان 
موفق شده در سال گذش��ته در رشته های تواشیح، تئاتر، 
 اذان، قرائت قرآن، شعر، مشاعره رتبه اول و سوم استان را 

به خود اختصاص دهد.
رییس آموزش وپرورش در ادامه گزارش خود با بیان اینکه 
در دو سال گذش��ته در بخش جذب مس��افرین نوروزی 
رش��د قابل توجهی داش��تیم، افزود: در نوروز 95 نسبت 

به نوروز س��ال گذش��ته هجده درصد از نظر نوع خدمات 
رش��د داش��تیم. وی با بیان اینکه خمینی شهر در بخش 
 مدارس مروج بهداش��ت و س��المت رتبه اول اس��تان را 
ب��ه خ��ود اختص��اص داده اس��ت، گف��ت: شهرس��تان 
خمینی شهر در س��ال گذشته موفق به کس��ب رتبه اول 

استان در بخش پروژه مهر شد.
رییس آموزش وپرورش شهرس��تان خمینی شهر با بیان 
اینکه در س��ال گذش��ته در کنک��ور سراس��ری 12 رتبه 
دورقمی را کسب کرد، ادامه داد: خمینی شهر موفق شده 

رتبه اول الکتروتکنیک کشور را به خود اختصاص دهد.
وی با بی��ان اینک��ه تاکی��د مس��ئوالن آموزش وپرورش 
شهرس��تان این اس��ت ک��ه محدودیت های مال��ی نباید 
 مانع رشد علمی و آموزشی شهرس��تان شود، اضافه کرد: 
 در دو سال گذشته تالش ش��د تا در بخش انضباط مالی 
در مدارس شهرس��تان حرکتی جدی ص��ورت گیرد که 
در این رابطه با تش��کیل یک تیم تخصص��ی از نیروهای 

بازنشسته تحول خوبی انجام شد.
  ریی��س آموزش وپ��رورش خمینی ش��هر با بی��ان اینکه 
با وج��ود محدودیت های مال��ی تالش کردی��م امکانات 
و خدم��ات رفاه��ی خانه معلم ب��ه بهترین ش��کل انجام 
ش��ود، ابراز کرد: تالش می کنیم فرهنگیان شهرستان از 
بهترین خدمات رفاهی مجموعه رفاهی یاس و خانه معلم 
شهرستان بهره مند شوند. جلسه شورای آموزش وپرورش 
 شهرستان خمینی شهر با حضور مدیرکل آموزش وپرورش

 استان اصفهان و مدیرکل نوسازی استان برگزار شد.

رییس آموزش و پرورش شهرستان خمینی شهر: 

35 درصد از مدارس خمینی شهر فرسوده است
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دریچه روزه داری در فصل تابستان و گرمای شدید هوا نیازمند دانستن 

و به کارگیری آداب غذایی خاصی اس��ت تا فرد روزه دار کمتر 
گرس��نه و تش��نه ش��ود. به همین منظور رعایت رژیم غذایی 
مناس��ب و مطلوب در فصل گرما و همچنین راهکارهای ساده 
تغذیه ای در افطار و س��حر می تواند روزه داران را کمک کند تا 
در زمان روزه داری در فصل تابس��تان، به فعالیت های روزمره 
زندگی به راحتی بپردازند و کمتر دچار گرس��نگی و تش��نگی 
 حاد در فصل گرما ش��وند. متن زیر حاص��ل گفت وگو با دکتر
  فریما عاب��دی، پزش��ک عموم��ی و عض��و کانون پزش��کان

 منطقه 22 است.
افراد روزه دار برای اینکه کمتر دچار تشنگی شوند، بهتر 

است چه موادغذایی مصرف کنند؟
روزه  داران برای اینکه هنگام روزه داری کمتر تشنه شوند بهتر 
است در برنامه غذایی س��حری از خوردن غذاهایی مانند انواع 
کوکو، بادمجان، سوس��یس و کالباس، سس مایونز و همچنین 
غذاهای چرب و پرنمک که س��بب تش��نگی زیاد در طول روز 
می ش��ود پرهیز کنند و از غذاهای آب پز ش��ده و خورش های 

آبدار و کم نمک استفاده کنند.
مصرف کربوهی��درات  هایی همچون نان و غ��ات و ماکارونی 
سبوس دار در وعده افطار و سحر سبب می شود گلیکوژن بدن 
در حد نرمال حفظ شده و فرد کمتر دچار تشنگی شود. برخی 
به اشتباه فکر می کنند که در وعده سحری باید مقدارزیادی آب 
نوشید، درحالی که توصیه می شود به جای مصرف مقدار زیاد 
آب، از مواد غذایی استفاده شود که سبب دفع آب از بدن نشود.

مصرف چ��ای به دلیل دارا ب��ودن مقادیر ب��االی کافئین، دفع 
ادرار را افزایش می دهد و به همین دلیل ف��رد دچار کم آبی و 

تشنگی می شود.
نوشابه های گازدار یا نوشابه های خیلی شیرین هم چون بیشتر 
باعث از دست دادن آب بدن می شوند توصیه نمی  شود. چنانچه 
روزه داران عاقه مند به مصرف چای در وعده سحری هستند، 
باید چای را کمرنگ بنوش��ند تا غلظت کمت��ری از کافئین به 

بدنشان وارد شود.
بهترین مواد غذایی که سبب نگهداری آب در بدن و جلوگیری 
از تشنگی در ساعات روز  ماه مبارک رمضان می شود، سبزی ها و 
میوه های آبدار نظیر زردآلو، آناناس، انگور، هندوانه و هلو است. 
اس��فناج، تربچه، گوجه فرنگی، کاهو، هویج، کلم و انواع ساالد 

نیزبسیار مفید هستند.
روزه داران بهتر است هنگام افطار از مخلوط آبلیموی تازه با آب 
یا چای کمرنگ یا شربت خاکشیر به جای قهوه و چای پررنگ 
اس��تفاده کنند. چای نعنا هم از نوش��یدنی هایی اس��ت که در 
این ماه بسیار مفید است ضمن اینکه بایداز خوردن قهوه هنگام 

سحر پرهیزشود.
روزه داران چه م�واد غذایی  مصرف کنن�د تا دچار افت 

ناگهانی قند خون نشوند؟
هدف اصلی این است که در طول ساعات ابتدایی روز که افراد 
بیشترین توان را در انجام کارهای فیزیکی یا ذهنی خود دارند، 
غذای اصلی مغز یعنی قند گلوکز تأمین ش��ود. اگر روزه داران 
بخواهند ک��ه بهترین بازده را در س��اعات ماه مب��ارک رمضان 

داشته باشند و در طول روز دچار نوسانات قند خون نشوند، بهتر 
است به جای مصرف مواد غذایی گوشتی در وعده سحر، از مواد 
غذایی نشاسته ای نظیر سیب زمینی، نان، به ویژه نان سبوس دار 

نظیر نان سنگک، برنج و به خصوص ماکارونی استفاده کنند.
نان س��نگک به دلیل دارا بودن س��بوس، کمت��ر روزه داران را 
دچار اف��ت ناگهانی قندخ��ون می  کن��د. روزه داران باید توجه 
داشته باشند که استفاده از قندهای ساده نظیر شله زرد، حلوا، 
قندوشکر، شیرینی، مربا و عسل، زولبیا و بامیه به سرعت سبب 
افت قند خون می شود و فرد روزه دار در همان ساعات ابتدایی 
روز دچار افت قند خون شده و این مسئله سردرد و عدم تمرکز 
را در طول روز به دنبال خواهد داش��ت. نان و پنیر کم نمک با 
س��بزی یا گردو، خرما، کشمش و ش��یر از بهترین خوردنی ها 
برای سحر محسوب می شود زیرا عاوه بر حجم کم دارای قوت 

بسیار است.
برخی از افراد تمایلی به خوردن س�حری ندارند. صرف 
وعده سحری چه کمکی به سالمت فرد روزه دار می کند؟

روزه داران نباید وعده سحری را به هیچ عنوان حذف کنند زیرا 
ادامه دادن به این روال در طول  ماه رمضان س��بب افت بدنی و 

تحلیل عضانی خواهد شد.
هنگام س�حر مردم چه م�واد غذایی مص�رف کنند و از 

خوردن چه نوع غذاهایی اجتناب نمایند؟

مصرف بیش از حد م��واد پروتئینی به خصوص هنگام س��حر 
باعث می شود در بدن گرمای بیشتری تولید شود و روزه داران 
بیشتر احساس تشنگی کنند. روزه داران بهتر است در غذاهای 
خود مقداری فلفل اس��تفاده کنند؛ چون این م��اده غذایی به 
خنک شدن بدن کمک می کند. بسیاری از مردم دنیا در مناطق 
گرمسیری به این طریق بدن خود را خنک می کنند. روزه داران 
باید از خوردن خوراکی های سرخ شده، فست فود ها و غذا های 

آماده خودداری کنند.
کلسیم و فس��فر در بس��یاری از واکنش های سیستم مغزی و 
آزاد کردن ان��رژی در بدن نق��ش دارند، لذا از آنج��ا که در ماه 
مب��ارک رمض��ان تع��داد وعده ه��ای غذایی کمتر می ش��ود، 
 متأسفانه برخی از افراد نس��بت به مصرف شیر و ماست، غافل 

می شوند. 
مصرف شیر ولرم، چه در وعده س��حر و چه افطار، بسیار مؤثر 
است. مصرف مواد غذایی حاوی ویتامین های گروه B و ویتامین

E نظیر آجیل و گردو در وعده شام بعد از افطار بسیار در تمرکز، 
حافظه و افزایش انرژی مؤثر است.

روزه داران چه نکاتی  را هنگام افطار رعایت کنند؟
بهتر است افطار خود را با یک اس��تکان آب ولرم یا یک فنجان 
شیر و عس��ل باز کنند و از خوردن غذا و ش��یرینی های فراوان 
هنگام افطار بپرهیزند تا دچار سنگینی و مشکات معده نشوند. 

وعده های غذایی مانند پلو و خورش را 2 ساعت بعد از افطار میل 
کنند تا هضم آن آسان باشد. برای جلوگیری از بروز یبوست و 
مش��کات روده، بعد از خوردن افطار آلو و انجیر خیس شده و 

میوه هایی همچون گابی، هلو و هندوانه میل کنند.
برای اینک��ه روزه داران بع��د از خوردن افطار و س��حری دچار 
سوزش معده و ترش کردن نشوند بهتر است از غذاهای سبک 
و کم چرب استفاده کنند. در ضمن مایعات را پس از اتمام غذا 
میل کنند و بافاصله بعد از خوردن سحری به رختخواب نروند. 
مصرف تخم مرغ پخت��ه، به خصوص در وعده افط��ار می تواند 
پروتئین های م��ورد نیاز برای واکنش های مغ��ز را فراهم کند. 
ورزش سبک و پیاده روی بعد از افطار به هضم غذا و جلوگیری 

از یبوست کمک زیادی می کند.
بیماران و س�المندانی که روزه می گیرند چه مواردی را 

باید رعایت کنند؟
س��المندان اگر روزه می گیرن��د باید مراقبت بیش��تری انجام 
دهند. کاهش میزان آب در بدن سالمندان و کاهش قند خون 
ممکن است موجب سرگیجه شود و اینگونه سرگیجه ها برای 

سالمندان خطرآفرین است.
مصرف میوه رنده شده، لبنیات خصوصا شیر کم چرب، استفاده 
از انواع س��وپ ها و آش ها در افطار و س��حر و نوش��یدن چای 
کمرنگ برای آنان مفید اس��ت و می تواند تع��ادل آب و اماح 

را برقرار کند.
روزه در افراد بیم��ار با توجه به نوع بیماری متفاوت اس��ت. در 
بعضی از بیماری ها افراد می توانند با مشاوره با متخصص تغذیه 
روزه بگیرند و حتی گاهی روزه داری برای آنان مفید است ولی 
بیماران باید نظر پزشک معالج خود را ماک اصلی قرار دهند 
و بدون مشورت اقدام نکنند؛ به ویژه افرادی که تحت رژیم های 

خاص درمانی هستند.
کودکان به خص��وص آنها ک��ه از نظر جثه کوچ��ک و کم وزن 
هستند بهتر است روزه کامل نگیرند. اگر مایلند در برنامه سحر 
و افطار شرکت کنند می توان آنها را تشویق کرد چون این ایام 
و گرمی حضور اعضای خانواده دور س��فره سحری و افطاری و 
محیط سرش��ار از معنویت آنها را به وجد خواهد آورد و خاطره 

شیرینی برایشان خواهد بود.
خشکی لب ها یکی ازمشکالت جدی روزه داران به ویژه 
روزه دارانی که در محیط بیرون فعالیت می کنند است. 

روزه داران با این مشکل چه کنند؟
تابش مس��تقیم نورخورشید به لب از یک س��و و از سوی دیگر 
تعریق و دفع مایعات بدن عوامل مؤثر بر خش��کی لب بوده که 
گاهی منجر به شکاف لب و خونریزی از آن می شود. کرم های 
ضد آفتاب و مرطوب کننده های مخصوص لب و پرهیز از تماس 
مستقیم با نور خورشید ازجمله توصیه های مؤثر در درمان این 

مشکل است.
همچنین مخاط خشک بینی می تواند عایمی چون خون دماغ 
را به همراه داشته باش��د که وازلین یا نرم کننده های ویتامینه 
می توانند کاما این مشکل را مهار کنند. بعد از خوردن سحری، 
بهتر است هنگام مسواک زدن برای کاهش تشنگی و خشکی 

دهان، از حجم کمتری از خمیردندان استفاده شود.

همه ما شنیده ایم که خوردن غذا در آخر شب مضر است. غذا خوردن 
در این زمان باعث آشفتگی خواب و افزایش وزن می شود. اگر هم مواد 
غذایی اضافی مثل بس��تنی، پاپ کورن، چیپس و غیره بخورید اوضاع 

بدتر می شود.
آیا فقط شام معمولی بدون هیچ گونه مواد غذایی اضافه در آخر 

شب باعث چاقی می شود؟
جواب این س��وال مثبت است. کارشناسان در س��ال های اخیر پرده از 
اطاعات بس��یاری درباره ارتباط بین خواب و چاقی برداشتند و هنوز 
سوال های زیادی بدون جواب مانده است. شواهد زیادی داللت می کنند 
بر اینکه بدن می داند چه ساعتی برای دریافت غذا بیدار شود و چه زمانی 
به خواب برود و چیزی دریافت نکند. تغذیه بدن در زمان نامناسب باعث 

برهم خوردن تعادل و توازن بدن می شود.
آنزیم هایی که در اکسیداس��یون اس��یدهای چرب درگیرند، ش��بانه 
روزی عمل می کنند. ای��ن آنزیم ها می دانند چه زمان��ی باید گلوکز را 
متابولیزه کنند. پس زمانی که در وقت غیر معمول مثا ۱۱:۳۰ شب غذا 
می خورید،  اعضای سوخت و س��ازی بدن مثل کبد فعال می شوند، اما 
چون کاما آماده فعالیت نبوده و نمی توانند با مقدار زیاد مواد غذایی که 
وارد بدن شده است برخورد کنند، پس به صورت ناقص و ناکارآمد عمل 
می کنند. این فرآیند باعث ایجاد مشکاتی در سطح انسولین و قند خون 

شده و بدن را به سمت ذخیره چربی سوق می دهد.
نتایج تحقیقات نش��ان می دهند افرادی که به دالیل مختلف زندگی یا 
شغلی دیر شام می خورند یا افرادی که س��ندرم خوردن شبانه )فردی 
که دچار سندرم خوردن شبانه اس��ت حدود 2۵ درصد از وعده غذایی 
 را بعد از شام مصرف می کند( دارند نسبت به افرادی که از روی برنامه 
زمانی منظم ش��ام مصرف می کنند، محیط دور کمر و BMI باالتری 

دارند.
همچنین بر اساس نتیجه مقاله ای که در مجله بین المللی چاقی منتشر 
شد، زنانی که دیر شام می خورند، نسبت به زنانی که زود شام می خورند، 
کربوهیدرات را با س��رعت پایین س��وخت و س��از کرده، تحمل گلوکز 

باالتری دارند و در زمان استراحت کالری کمتری می سوزانند.
راه حل چیست؟

برای آغاز از خوردن های دیر وقت ش��بانه پرهیز کنی��د. انتخاب های 
ش��بانه معموال از غذاهای ناس��الم هس��تند.انواع اس��نک ها، کلوچه و 

شیرینی جات...
 حتی اگر ای��ن انتخاب ها س��الم هم باش��ند، مصرف غ��ذا در آخرین 
وقت ش��ب باعث ب��روز مش��کاتی در سیس��تم س��وخت و س��ازی 
 بدن می ش��ود. پ��س 2 س��اعت  قب��ل از زمان خ��واب غ��ذا مصرف 

نکنید.
اما برای برخی روزها که ناچارا مصرف ش��ام به تعویق می افتد، مثا به 
خاطر تعطیات، کار یا سفر باید وعده آخر روز را سبک انتخاب کنید. 
بسیاری از مردم گرایش به مصرف صبحانه و نهار سبک و شام سنگین 
دارند، اما تعادل در وعده های غذایی و صرف صبحانه و نهار کامل و شام 

سبک به کاهش و ثبات وزن کمک خواهد کرد.

چرا خوابیدن با معده پر، ضرر دارد؟

بیشتر بدانیم

نکته

خوردن آسپرین بافاصله بعد از س��کته مغزی خفیف یا گذرا، احتمال مرگ یا 
معلولیت را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد.

متخصصان علوم پزشکی دانشگاه آکسفورد می گویند: با اینکه پزشکان می دانند 
که در این موارد باید درمان با آسپرین را شروع کنند، اما تحقیقات اخیر اهمیت 
شروع فوری آسپرین بعد از سکته مغزی خفیف را بیش از پیش روشن کرده است.

آنها می گویند خطر ناتوانی های مادام العمر یا مرگ با مصرف »فوری« آسپرین 
بعد از بروز عایم هشدار، 7۰ تا 8۰ درصد کاهش پیدا می کند.

پژوهشگران دانشگاه آکسفورد ۱۵ تحقیق درباره تاثیر آسپرین بر سکته مغزی 
را که روی ۵6 هزار بیمار انجام شده بود بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که 

بیشترین فایده آسپرین در هفته های اول بعد از سکته مغزی است.
در سکته مغزی خفیف و در قطع گذرای خون رسانی به مغز )TIA( جریان خون 
و اکسیژن به مغز قطع و باعث بروز عایمی مثل بی حسی و ناتوانی شدید دست ها 

و پاها یا مشکات بینایی و حرف زدن می شود.
قطع گذرای خون رس��انی به مغز معموال کمتر از 24 س��اعت طول می کشد و 

معموال عایم آن در عرض ۱۰ تا 6۰ دقیقه بر طرف می شود.
در سکته مغزی خفیف عایم بیشتر از 24 ساعت طول می کشند، اما اغلب در 
عرض چند روز برطرف می ش��وند. در هر دو مورد خطر سکته مغزی شدید که 
باعث آسیب ماندگار می شود در چند روز اول بعد از این حمات در حداکثر است.

آسپرین عاوه بر اثر ضددرد و التهاب، خاصیت رقیق  کردن خون را دارد از این رو 
در بیماری هایی که منشاء آن لخته شدن خون در رگ هاست؛ مثل سکته مغزی 

و قلبی، یکی از مهم ترین ارکان درمان است.
پروفسور »پیتر راتول« که این تحقیق را سرپرستی کرده می  گوید: یافته های ما 
تاثیر درمان فوری در سکته مغزی خفیف و در قطع گذرای خون رسانی به مغز را 
ثابت می کند و نشان می دهد آسپرین مهم ترین رکن آن است. این یافته ها به کار 
پزشکان هم می آید. در صورت سکته مغزی خفیف یا قطع گذرای خون رسانی به 

مغز، آنها باید بافاصله درمان با آسپرین را شروع کنند نه اینکه منتظر بررسی و 
ارزیابی های تخصصی بمانند.

به گفته پروفسور راتول، اهمیت درمانی آس��پرین »بی اندازه دست کم گرفته 
شده« و گاهی تجویز آسپرین با تاخیر انجام می شود.

وی تاکید کرد: باید مردم را تشویق کنیم اگر فکر می کنند عایمی داشته اند که 
می تواند ناشی از سکته مغزی خفیف یا قطع گذرای خون رسانی به مغز باشد در 

کنار مراجعه به پزشک و بیمارستان بافاصله مصرف آسپرین را شروع کنند.
دکتر»دیل وب« از موسسه خیریه انجمن سکته مغزی انگلیس نیز می گوید: با 
این حال باید به این نکته توجه کنیم که خوردن آس��پرین جایگزین مراقبت و 
درمان های طبی نیست و هر کس که عایم قطع گذرای خون رسانی به مغز را 

داشت باید بافاصله به اورژانس زنگ بزند.
وی افزود: این یافته ها نشان می دهد کسی که دچار سکته مغزی شده در حالی 
 که عایمش در حال فروکش است و منتظر رسیدگی پزشکی می باشد، آسپرین 

هم بخورد.

متخصصان بهداش��تی، بی دلیل صبحانه را مهم ترین وعده غذایی روز نمی نامند. با 
این حال، این بدان معنا نیست که روز خود را باید با غذاهای غنی شده از قند، چربی 
و کربوهیدرات آغاز کنید. به گفته کارشناسان، نخوردن صبحانه بدترین کاری است 
که می توانید انجام دهید ، این یک پیام واقعی به خصوص برای دختران نوجوان است.

پژوهش��گران می گویند کس��انی که صبحانه را از رژیم غذایی خود حذف می کنند 
زندگی و تغذیه سالمی نخواهند داشت.

 پژوهش��گران درباره اهمیت خوردن صبحانه می گویند صبحان��ه یکی از مهم ترین
 وعده های غذایی روزانه اس��ت، چون س��طح انرژی بدن را در ساعات نخست صبح 
تجدید می کند. وعده صبحانه شامل یک یا چند نوع نوش��یدنی )شیر، چای، قهوه، 
 یا آب پرتقال(، لبنیات )پنی�ر، مس��که یا قیماق( و غات )انواع نان به ویژه نان های

سبوس دار( که بهتر است با دانه های روغنی یا میوه ها نیز همراه شود.
خوردن نان و پنیر و چهارمغز همراه چای ش��کر، یک صبحانه اصیل و سنتی است. 
اما برخی به اش��تباه، صبحانه را برای جلوگیری از عقب مان��دن از کارهای روزمره و 
 برخی دیگر نیز آن را برای کاهش وزن حذف می کنند. همچنین کسانی که صبحانه 
نمی خورند، چاق تر هستند، به طوری که آنها برای جبران کمبود انرژی در طول روز 

میوه خشک بیشتری مصرف می کنند.
اما در اینجا ما شما را با ش��ش خوردنی که نباید در زمان صبحانه استفاده کرد آشنا 

می کنیم:
غالت شیرین تفت داده شده

اگر چه کودکان و بزرگساالن غات شیرین تفت داده شده را بسیار دوست دارند اما 
این نوع مواد غذایی انتخابی درست برای صبحانه نیست. سازمان غذا و داروی آمریکا 
)FDA( متذکر شده اس��ت که رنگ های مورد اس��تفاده در این نوع مواد غذایی، در 
کودکان منجر به بیش فعالی می شود. غات شیرین تفت داده شده، همچنین با شیرین 
کننده های مصنوعی و طعم دهنده هایی که می تواند باعث چاقی شود، بسته بندی شده 
است. اگر شما ترجیح می دهید که این نوع غات را برای صبحانه بخورید، سعی کنید 

که آنها را با فیبر باال و قند کم امتحان کنید.
شیرینی

مواد غذایی از قبیل شیرینی دانمارکی، رول دارچین و شیرینی های نان برشته شده 
از کالری و چربی باالیی برخوردار هستند. عاوه بر این، زیادی خامه های روی کیک 

یا شیرینی منجر به چاقی می شود. همچنین، بسیاری از نانوایان از آرد سفید فرآوری  
شده استفاده می کنند تا  کالری های بیشتری را به آن بیفزایند. این خوشه ها با قندها 
افزایش می یابد و بدن را با انفجار اولیه انرژی مجهز می کند که به احتمال زیاد در چند 

ساعت ناپدید می شود.
شیر کامل

ش��یر مملو از چربی هایی اشباع شده که سطح کلس��ترول را افزایش می دهد، باعث 
بروز التهاب و در موارد ش��دید به انس��داد عروق نیز کمک می کند. برای آنهایی که 
نمی توانند خوردن ش��یر را ترک کنند، توصیه می ش��ود که ش��یر کم چرب مصرف 
 کنند؛ این نسخه کم چرب شیر عاری از چربی اس��ت و تنها شامل کلسیم، پتاسیم، 

ویتامین D و پروتئین است.
پن کیک

پن کیک ها موادغذایی محبوبی برای صبحانه محسوب می شوند و امروزه با مخلوط های 
آماده در فروشگاه ها موجود هستند که حتی راحت تر درست می شوند . شما فقط این 

پودر را با آب مخلوط کنید و سپس آن را در یک ماهی تابه گرم بریزید.
پن کیک  ها غنی از کربوهیدرات ها هس��تند که به طور حتم معده شما را پر می کند، 
اما دوباره، نبودن کالری باعث می شود که شما سریع گرسنه شوید. به عاوه انتخاب 
چاشنی های روی غذا، مانند شربت افرا، پودر شکر و بیکن به چاقی و ناسالمی منتهی 

می شود.
نان شیرینی حلقوی

از نشاسته سفید و نان شیرینی حلقوی با طعم هایی نظیر پیاز، سیر و دانه خشخاش 
اجتناب کنید؛ چرا که این نوع شیرینی ها با آرد گندم تصفیه شده که حاوی هیچ مواد 

مغذی و فیبر نیستند، درست می شوند.
اکثر شیرینی ها در حال حاضر حاوی مقادیر باالیی از قند و سرشار از پنیر خامه ای و 
کره که کالری های بیشتر و چربی های اشباع شده را اضافه می کنند منجر به افزایش 

قند و سطوح انسولین در بدن می شوند.
فست فود

آماده کردن صبحانه و غذا خوردن می تواند وقت گیر باشد، از این رو خرید صبحانه از 
سر راه محل کار یا مدرسه به نظر می رسد بهترین گزینه باشد. بسیاری از ما، از جمله 
کودکانمان، از این کار لذت می برند، اما هر زمانی که در یک اشتراک فست فود توقف 
می کنید اقامی از چربی های اشباع شده،  سدیم و قندهای مصنوعی را به میزان باال 

مصرف می  نمایید.
سدیم بیش از حد می تواند باعث یک افزایش ناگهانی در فشار خون شود و همچنین 
ممکن است احتمال س��کته مغزی در افراد مبتا به فش��ار خون باال را افزایش دهد. 

بهترین غذاهای صبحانه به شما انرژی الزم برای زنده ماندن در طول روز را می دهد.
این غذاها سوخت و ساز بدن را افزایش می دهد، افزایش وزن را کنترل می کند و بدن را 
از بیماری هاحفظ می کند. از سوی دیگر، بدترین غذاهای صبحانه در چربی های اشباع 
شده و قندها به شدت زیاد هس��تند که بدن را در معرض خطر بسیاری از بیماری ها 

قرار می دهند.

 خوراکی های مضر
در مهم ترین وعده غذایی روز

روزهای گرم سال آرام آرام از راه می رس��ند. در هوای گرم شاید هیچ 
روش��ی بهتر از خوردن برش های��ی از هندوانه نتوان��د گرمای هوا و 

خستگی ناشی از آن را از تن ما بیرون کند. 
هندوانه ها با پوست های ترد و سبز رنگ و پالپ های قرمز آبدارشان، 
بسیار مناسب فصل گرما هس��تند، اما وقتی شما از این میوه خوشمزه 
می خورید، به دان��ه های کوچک آن توجهی نمی کنی��د و آنها را جدا 
ک��رده و دور می اندازید و دلی��ل آن هم این می تواند باش��د که فواید 
 و مزای��ای دانه های هندوانه هنوز هم برای بس��یاری از ما ناش��ناخته

 است.
اما مطمئن باش��ید اگر فواید دانه های هندوان��ه را بدانید آن ها را دور 
نخواهید انداخت؛ پس دانه ها را جدا کنید و بجوشانید، نتیجه شما را 

شگفت زده خواهد کرد.
دانه های هندوان��ه دارای پروتئین های ضروری ب��رای بدن، ویتامین 
"B، تیامین ها، نیاس��ین ها و مواد معدنی همچون منیزیم هستند. این
  دانه ه��ای کوچ��ک پرخاصیت سرش��ار از پتاس��یم، منگن��ز، آهن،
 روی، فس��فر و مس نی��ز هس��تند. دان��ه هندوان��ه سرش��ار از فیبر
  ب��وده، در نتیج��ه ب��رای س��امت دس��تگاه گ��وارش مفی��د

 است.
همچنین دانه های هندوانه دارای مواد ضروری برای درمان انگل های 
روده ای، هپاتیت و التهاب بدن و آنتی اکس��یدان های قوی هس��تند. 
 از تصلب ش��رایین و گرفتگی رگ ها جلوگیری می کنند و جوشانده

 دانه های هندوانه باعث از تخلیه آسان سنگ کلیه می شود.
 بیس��ت تا س��ی عدد از دانه های هندوانه را جدا کنی��د، آن ها را خرد 

کرده و بسایید.
دانه های خ��رد ش��ده را درون دو لیتر آب بریزی��د و بگذارید به مدت 
پانزده دقیقه بجوش��د. این مایع را دو روز پش��ت س��ر هم بنوش��ید و 
در روز س��وم از خوردن ص��رف نظر کنید و پ��س از وقف��ه یک روزه 
دوباره از آن بنوش��ید. تا چن��د هفته این رون��د را ادام��ه دهیدنتایج 
 جال��ب و قاب��ل توجه��ی را خواهی��د دید،ای��ن نتیج��ه ش��ما را 

شگفت انگیز خواهد کرد.

 جوشانده دانه های هندوانه 
وخواص شگفت انگیز آن 

زبان خوراکی ها

پس از سکته مغزی خفیف چه باید کرد؟

همه چیز درباره روزه داری صحیح



گردشگری
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میرزا تقی خان فراهانی )متولد 1186 – درگذش��ته 20 دی 
1230( مش��هور به امیرکبیر، یکی از صدراعظم های ایران در 
دوره ناصرالدین شاه قاجار بود.امیرکبیر، یکی از کسانی بود که 

سبب شد مردم ایران در راه تمدن قدم گذارند.
اصالحات امیرکبیر اندکی پس از رسیدن وی به صدارت آغاز 
 گش��ت و تا پایان صدارت کوتاه او ادامه یاف��ت. مدت صدارت

 امیر کبیر 39 ماه )3سال و 3ماه( بود.
امیر کبیر مردی مذهبی و متدین ب��وده و از غیرت دینی کم 
نظیری برخوردار بوده اس��ت، همین دین داری و غیرت او بود 
که او را وادار به اصالحات بسیار موثر در پیشرفت کشور و امور 
مذهبی می نمود او به سختی با بدعتگران مبارزه و با تمام قوت 
آنها را سرکوب می نمود. لذا دشمنان سرسختی داشت که برای 
او توطئه چینی می کردند و شایعاتی را علیه او تبلیغ می نمودند.

او در دوران صدارت کوتاه مدت با تدابیری که در برنامه ریزی 
کش��ور اعمال کرد اوضاع کش��ور را منظم و امور را برقرار و به 
چرخه های پیشرفت سوار نمود، که امروزه آثار برخی از اقدامات 
مهم برای ما محسوس است. خدمات دینی که امیر کبیر برای 
تشیع و مذهب انجام داده، بسیار برجسته و مهم است و می توان 
گفت اصولی ترین و زنده ترین ارزش تش��یع را از گرفتاری به 
خرافات و تحریف و فراموش��ی نجات داد. این عملکرد بسیار 
شایس��ته امیرکبیر برخورد مناسب و ریش��ه افکن با مدعیان 
مهدویت و بابیت بود که س��ال ها تش��یع را از انواع موهومات 

نجات بخشید.
در حاالت امیر کبیر آمده است که وی کامال متعبد بود و در ایام 
محرم زیارت عاشورا را با آداب خاصه به جای می آورد. در حالی 
که در میان صدر اعظم های ایران در عصر قاجار مردی نظیر او 

دیده نشده است.
 وی مس��اجد دینی و م��دارس علمی از جمله مدرس��ه دینی 
شیخ عبدالحسین در بازار تهران و ساختمان امام زاده زید تهران 
را بنا نمود، او دستور حکومتی صادر کرد که طی آن چاپخانه ها 
موظف بودند که آیات قرآنی را روی کاغذهای باطل چاپ نکرده، 
و از اهانت به قرآن جلوگیری نمایند. مشروبات الکلی را ممنوع 
کرد بنابراین در دیانت و مذهبی بودن امیر کبیر هرگز نمی توان 
تردید نمود، چون شواهد تاریخی زیادی وجود دارد که در اینجا 

نمونه کوچکی عرضه شد.
امیرکبیر مردی دیندار و ب��ا ایمان ب��ود و از آن جهت با تمام 

چیزهایی که مخالف مذهب می دید، مقابله می کرد.
امیرکبی��ر ب��ا عالم نمایانی که از موقعیت دینی ش��ان س��وء 
اس��تفاده م��ی نمودند مب��ارزه می ک��رد. او ه��رگاه می دید 
یا می ش��نید که عالمی روحانی ب��ه نام دی��ن و مذهب مانع 
اجرای اصول صحیحه ای اس��ت که وی ب��رای اداره مملکت 
و مصال��ح عامه پی��ش گرفت��ه، جل��وی کار او را م��ی گرفت 
و راه نف��وذ غی��ر مش��روعش را می بس��ت. به عن��وان نمونه 
 می ت��وان به میرزا ابوالقاس��م ام��ام جمعه ب��رادرزاده و داماد 
میر محمد مهدی حسنی حسینی خاتون آبادی که پس از فوت 
وی در سال 1263 امام جمعه تهران ش��د، اشاره نمود که وی 
در زمان صدارت امیر، احکام سراسری به دست مردم می داد 
و مجرمین را در خانه و مسجد سلطانی به بست می پذیرفت و 

مانع اجرای حکم عدالت می شد که امیر در پی اقداماتش او را 
بر سر جایش نشاند.

ضمن آنکه حرمت عمل »بست« را شکست، زیرا هیچ ریشه و 
دلیل دینی نداشت و اجازه نداد که دیگر خانه مجتهدین و غیره، 

مأمن خالفکاران گردد.
 البته ایش��ان از روحانیون مخلص حمایت م��ی کرد، چنانکه 
شیخ عبدالحسین را که از روحانیون باتقوای اصفهان بود بعد از 

مدتی به تهران طلبیده و حاکم شرع گردانید.
درگیری امیر کبیر با روحانیون

درگیری های امیرکبیر ب��ا گروهی از روحانیان و ایس��تادگی 
امیرکبیر در برابر مخالفان خود، از حب و بغض های ش��خصی 
او خالی بود. اگ��ر او میرزا ابوالقاس��م امام جمعه ته��ران را با 
عنوان برخ��ی از رویه ه��ای قضای��ی ناس��الم او از اختیارات 
قضایی اش محروم و ش��غل او را به پیش نمازی مسجدش��اه 
محدود ک��رد، در همان حال، وقت��ی تقاضای ام��ام جمعه را 
درباره ع��زل حاکم نطنز درس��ت و عادالنه یاف��ت، بی درنگ 
پذیرفت. همچنی��ن به گزارش منابع، ش��یخ مالعبدالرحمن 
بروج��ردی ک��ه ریاس��ت بزرگ تری��ن محکم��ه ش��رع 
 تهران را بر عهده داش��ت، به آن س��بب که در رس��یدگی به 
پرونده  ای برآن ش��د تا ناعادالنه به نفع یکی از طرفین پرونده 
که اتفاقا از آدم  های امیرکبیر بود حک��م صادر کند، امیرکبیر 
بی درنگ او را ع��زل و تبعید ک��رده و ش��یخ العراقین را که به 
پرهیزکاری و عدالت شهرت داشت برای بر عهده گرفتن ریاست 

بزرگ ترین محکمه شرع دعوت کرد.
اصالحات امیرکبیر اندکی پس از رسیدن وی به صدارت آغاز 

گشت و تا پایان صدارت کوتاه او ادامه یافت. 
امیرکبیر ص��دور احکام ناس��خ را ممنوع ک��رد؛ چون موجب 
بی عدالتی می ش��د، ترتیبی اتخاذ کرد تا دعواهایی را که یک 
طرف آن مسلمانان و طرف دیگر از اقلیت های مذهبی بودند، 
برای صدور حکم به دیوانخانه در تهران احاله شود تا از احتمال 

اعمال نفوذ و تعصبات دینی بر ضد اقلیت ه�ای مذهبی 
جلوگیری شود. امیرکبیر برای اولین بار در میان 

زرتشتیان، کالنتر انتخاب کرد تا خودشان 
به مش��کالت خ��ود رس��یدگی کنند. 

بی عدالتی مالیاتی را درباره مسیحیان 
مقیم ایران برانداخت. کشیش��ان 
را از پرداخ��ت مالیات معاف کرد. 

تالش فراوانی را ب��ه کار گرفت 
تا با جلوگی��ری از بی عدالتی 
نسبت به اقلیت های مذهبی 
در ای��ران، بی توجه��ی به 
حقوق آن��ان موجب ایجاد 

تفرق��ه و دس��تاویزی 
برای س��وءدخالت ها و 
توطئه ه��ای انگلیس و 

روسیه در ایران نشود.
در بررس��ی مواض��ع 
امیرکبی��ر  اق��دام  و 

در لغو آیین بست نش��ینی، که یک��ی از مهم ترین علل تنش 
گروه هایی از روحانی��ان با امیر کبیر بود، توج��ه به چند نکته 
ضروری است. در ساختار س��نتی جامعه ایرانی، بست نشینی 
از بنیادهای مدنی کهن ب��ود. از دیرباز برخ��ی از امامزاده ها و 
اماکن مذهبی، خانه مجتهدان بلندپایه، مس��جد شاه تهران، 
اصطبل شاهی و نیز بعدها برخی از س��فارتخانه های خارجی 
در ایران، پناهگاه و ملجاء ستمدیدگان و مظلومانی بود که در 

نتیجه بی قانونی و بی عدالتی ها، در 
آن اماکن پناهنده ملی ش��دند 
تا حق خود را باز س��تانند، یا 
حداقل از گزند ظالمان و ظلم 
و بی عدالت��ی آن��ان رهایی 
یابند، اما به تدریج به سبب 
بی قانونی و ع��دم انتظام 
در آیی��ن بست نش��ینی 
و سوءاس��تفاده برخ��ی 
از صاحب��ان و متولیان 
آن اماک��ن از حرم��ت 
و امتی��از آن اماک��ن 
برای س��ودجویی ها 
و رقابت طلبی ه��ا و 
قدرت جویی ه��ای 
ش��خصی و صنف��ی 
و سیاس��ی، آیی��ن 
و  بست نش��ینی 
کاربس��ت آن دچ��ار 

انحراف ش��د. گاه 
و  گناه��کار 

هرزه کار و فاسد، برای رهایی از اجرای عدالت و مجازات گناه 
و هرزگی و مفسده خود به بس��ت می نشستند. به تدریج این 
بی قاعدگی به چنان قاعده  ای تبدیل شد که عامل بی عدالتی 
و بی نظمی هایی ش��د که نه با عدالت اجتماعی سازگار بود و 
 نه با آیین نظ��م و قانونمندی که امیرکبیر به آن دلبس��تگی 

داشت.
امیرکبیر اهل قان��ون و نظم و عدالت و ایج��اد و تقویت دولت 
متمرکز ب��ود. وی چون آیین بست نش��ینی را که دس��تاویز 
سوءاس��تفاده ش��د، مغایر قانون و نظم و عدالت یافت در 
برابر آن ایستاد. ایستادگی او در برابر آیین بست نشینی، 
محدود به روحانیان برخوردار از آن امتیاز نبود. او دستور 

داد تا جلوی آخورهای مسجد شاه را تیغه بکشند.
همچنان  که بی پروا به اقدام کنس��ول انگلیس در تبریز 
برای پن��اه دادن اش��رار و مجرمان اعتراض ک��رد. البته 
هنگامی که امیر در سال 1266 آیین بست نشینی را لغو 
کرد، این تصمیم و اقدام او با جل��ب همراهی و موافقت 
امام جمع��ه تهران صورت گرفته بود. لغو بست نش��ینی 
به وس��یله امیرکبیر، نه تنها مخالفت آن گروه از افراد را 
که از این آیین به عنوان یک امتی��از برای خود منافعی 
داش��تند، برانگیخت بلکه ناخرسندی سفارتخانه های 
خارجی را نیز ک��ه از آن به عنوان یک دس��تاویز برای 
مداخله و س��وءمداخله در ایران استفاده می کردند، به 

دنبال داشت.
 مخالف��ت و اعت��راض ش��یل، وزی��ر مخت��ار انگلی��س

  ب��ه اق��دام امیرکبی��ر در لغ��و بست نش��ینی ک��ه ب��ه 
روش��نی در گزارش ش��یل به پالمرس��تون دیده می 
ش��ود، نمونه ای از ضربه ای بود که این اقدام 
امیرکبیر بر بخش��ی از امتیازات 
دولت ه��ای خارج��ی 
برای سوءدخالت 
در ایران وارد 

کرد.

دریچه

جالب است بدانید حدود 75 سال پیش از میالد مسیح، قبل از اینکه ژولیوس سزار 
امپراتور روم شود، توسط دزدان دریایی ترک اسیر شد.

او به عنوان گروگان به مدت 6 هفته در جزیره ای کوچک نگه داشته شد تا رومی ها 
پولی را برای آزادی اش پرداخت کنند. س��زار بعد از اینکه آزاد ش��د، با گروهی از 

سربازان به آنجا برگشت و همه آنان را کشت.
در مقبول ترین تعریف، دوران طالیی دزدی دریایی از دهه 1650 شروع و تا 1730 
خاتمه می یابد. این دوره 80 ساله با فجیع ترین نبردها و غارت های دریایی همراه 
بود. غارت هایی که در غرب عمدتا توس��ط ملوانان اروپایی و در شرق نیز توسط 
دزدان دریایی چینی صورت گرفت. با کشف قاره آمریکا توسط کریستف کلمب 
که تنها مسیر رفتن به آنجا آب های اقیانوس بود، انواع کشتی های باربری و نظامی 

به سوی این قاره سرازیر شدند و تشکیل کلونی های جدیدی دادند.
نقشه دزدان دریایی

در حقیقت اولین غارتگر و اس��تعمارگر این منطقه شاید به تعبیری خود کلمب 
باشد. دوران طالیی دزدان دریایی در مجموع شامل سه بخش عمده است.

اولین دوره که معروف به بوکانیر اس��ت در س��نوات 1650 تا 1680 واقع شد و 
پایه گذاری آن توسط ملوانان انگلیسی و فرانسوی با خاستگاه جامائیکا بود جهت 

حمله به مستعمرات و حمل و نقل دریایی اسپانیا در جزایر کارائیب.
دومین دوره که آغاز آن س��ال 1690 میالدی اس��ت در ارتباط با س��فرهای راه 
دور آمریکا در غ��رب و حمله به مس��لمانان و کمپانی هند ش��رقی در اقیانوس 
هند و دریای سرخ در شرق بود. س��ومین دوره نیز مربوط به دوران جانشینی و 
 Privateer گسترش امپراتوری اسپانیا از سال 1716 تا 1726 و معروف به دوره
است، در این دوره ملوانان انگلیس��ی و آمریکایی بیکار در پایان جنگ جانشینی 
اس��پانیا،ناگهان به دزدی دریایی در دریای کارائیب، س��واحل شرقی آمریکای 

شمالی، غرب سواحل آفریقا و اقیانوس اطلس پرداختند.

بی تردی��د یک��ی از مع��روف تری��ن س��اختارهای تاریخ��ی ش��هر اصفهان 
که ش��هرتی جهانی نی��ز دارد  منار جنب��ان  اس��ت. در 6 کیلو متری مس��یر 
جاده اصفهان _ نجف آباد ، در س��مت راس��ت آزاد راه، بن��ای » منار جنبان« 
قرار دارد که ب��ر فراز مقب��ره عارفی گمنام به ن��ام » عمو عب��دا… کارالدانی 
 « بنا ش��ده اس��ت و بر اس��اس تاریخ س��نگ نبش��ته این مقبره،تاریخ بنا، به

 716 هجری قمری برمی گردد.
این بنا یکی از آثار معماری دوره ایلخانان به ش��مار می رود با مساحتی حدود 
1۴6 متر مربع و مناره هایی به ارتفاع 7/5 متر از س��طح بام و البته ارتفاع بام تا 
کف حیاط نیز 10/5 متر است. در طبقه همکف بنا و در زیر قو س های اصلی و 
بر سطح هرکدام کاشی کاری تزئینی به فرم صلیبی با کاشی آبی الجوردی بر 
سطح آبی فیروزه ای دیده می شود که به عنوان یکی از ویژگی های تزئینی کم 
نظیر در این بنا به حساب می آید. بر ساقه مناره ها نیز تزئیناتی مرکب از کاشی 
های ریز در ترکیب با آجر بدنه دیده می شود که اشکال زیگزاگی و افقی آن در 
بیننده مشتاق یادآور مفاهیمی عرفانی است که در سایر آثار معماری این دوره 

نیز دیده می شود.
یکی از معج��زات من��ار جنب��ان این اس��ت ک��ه چنانچ��ه ف��ردی از طریق 
17 پله داخل هر من��اره که روی ب��ام بنا تا باالی ه��ر مناره وج��ود دارد، باال 
رود و دس��ت های خ��ود را داخ��ل یک��ی از دیوارهای واس��ط میان��ی پنجره 
های فوقانی آن قفل و ش��روع به ت��کان دادن مناره کند، مناره به نوس��ان در 
 آمده و همزم��ان با آن من��اره دیگری و در واقع کل س��اختمان به نوس��ان در

 می آید که تنها نوسان مناره قابل دیدن است و برای دیدن نوسان بنا می توان 
لیوان آبی را روی قبر » عمو عبداهلل« قرار داد و سطح لغزان آن را مشاهده کرد.

لویی نوزدهم، پادشاهی که فقط »بیست دقیقه« حکومت کرد و رکورد کوتاه ترین 
زمان سلطنت یک شاه را ثبت کرد!  در 10 ژوئیه 1830، شارل دهم پادشاه فرانسه 
که درگیری زیادی با مجلس و مطبوعات زمان خود داش��ت سرانجام فرمانی را 

درباره منحل کردن مجلس و محدودیت آزادی مطبوعات اعالم کرد.
هنگامی که شاه در 25 ژوئیه همان س��ال فرمان خویش را اعالم کرد مطبوعات 
آزاد به نکوهش او پرداختند. مردمان پاریس با شور میهنی فراوان به بسیج نیرو و 
سنگربندی در درون شهر پرداختند. آنها هم از مطبوعات آزادی خواه دفاع کردند 
و هم به مطبوعات هوادار شاه تاختند و بنیاد پادشاهی را فلج ساختند. مجلسیان 

نیز رفتار شاه را به باد سرزنش و توبیخ گرفتند.
سرانجام شاه در 30 ژوئیه با اکراه و اجبار کناره گیری کرد و پسرش »لویی آنتوان« 

به عنوان لویی نوزدهم تاج سلطنت را بر سر گذاشت و همسرش ملکه شد.
تنها بیست دقیقه بعد»لویی آنتوان« توسط انقالبیون مجبور به استعفا گردید و 

نمایندگان لوئی، فیلیپ را به شاهی برگزید و این چنین سلطنت ژوئیه آغاز شد.
پس از این حادثه »لویی نوزدهم و همسرش« برای همیشه از فرانسه به اسکاتلند 
و سپس اتریش تبعید ش��دند.این کوتاه ترین زمان س��لطنت یک شاه در تاریخ 

محسوب می شود.

معروف ترین اسیر دزدان دریایی 
کیست؟

شاهی که ۲۰ دقیقه سلطنت کرد

 پیروزي حزب اهلل لبنان 
بر رژیم صهیونیستي اسرائیل

 بر اث��ر رش��ادت ها و فداکاري هاي بي ش��مار فرزن��دان غیور اس��الم در
  جنبش ح��زب اهلل لبن��ان، جنوب این کش��ور ک��ه از س��ال 1361 ش، 
در اشغال ارتش نژادپرست اسرائیل قرار داشت، از یوغ صهیونیست ها آزاد 
شد و مزدوران اس��رائیلي، با ذلت این منطق را رها کردند و این نخستین 
 باري بود که رژیم صهیونیستي چنین شکس��تي را از مسلمانان متحمل 

مي شد. 
 پس از این پی��روزي مردم لبن��ان، ف��ارغ از هر دین و مذهبي به جش��ن

 و س��رور پرداختند و به رزمن��دگان ح��زب اهلل به دی��ده قهرمانان ملي 
نگریستند. 

از نتایج این پیروزي، انتفاضه مس��جداالقصي اس��ت که در آن مجاهدان 
فلس��طیني به پیروي از حزب اهلل لبن��ان به مقابله جدي با اش��غال گران 
پرداخته اند. به امید روزي که فلسطین و قدس شریف نیز از سلطه و اشغال 

صهیونیست ها رهایي یابد.

امیر احمدزاده استاد تاریخ دانشگاه در نشست »فلسفه 
تاریخ از منظر ام��ام علی)ع(« که در پژوهش��گاه علوم 
انس��انی و مطالعات فرهنگی برگزار شد طی سخنانی 
عنوان کرد: بنده نظریاتی دریافت کردم که آیا می توان 
فلسفه تاریخ را به عصر امام علی)ع( هم انتقال داد یا خیر 
و با چند دانشجو و استاد فلسفه علم هم بحث کردیم که 

آیا چنین بحث و بررسی وجود دارد.
وی در ادامه افزود: مسئله این است که ما فلسفه تاریخ 
را به عن��وان یک رویک��رد در نظر گرفته ای��م نه اینکه 
بخواهیم فلسفه تاریخ را به آن دوره انتقال دهیم. فلسفه 
تاریخ دارای دو شاخه اصلی اس��ت؛ نظری یا جوهری 
یکی از آنهاس��ت که تقریبا دو قرن از ش��کل گیری آن 
می گذرد و دوم فلسفه تاریخ انتقالی که در قرن بیستم 
شکل می گیرد ابتدا باید بررسی کنیم که با چه نگاهی 
می توانیم به فلسفه تاریخ بپردازیم که بتوانیم رویکرد 

امام علی)ع( را تحلیل و تبیین کنیم.
احمدزاده با اشاره به اینکه مهم ترین حوزه های فلسفه 
تاریخ ب��ه تعریف عل��م تاریخ می پ��ردازد، گفت: براین 
اساس تاریخ چیس��ت، آیا تاریخ زمان است یا گذشته 
انسانی یا مبتنی بر دین یا سنت انبیاء)ع( است؟ از این 
منظر می توانیم بگوییم که امام علی)ع( هم اهتمام به 

تاریخ داش��ته اند و هم اینک��ه از آن تعریف می کردند و 
یکی از تعاریفشان این است که تاریخ را زمان می دانند.

وی در ادامه افزود: مفهوم دوم موضوع علم تاریخ است 
اینکه چه چیز تاریخ معنی می ش��ود، چ��ه حوزه هایی 
برای مطالعه آن مطرح است؟ در س��نت فلسفه تاریخ 
اولیه، طبیعت، انسان و جامعه هر چیزی تاریخی دارد 
و از این منظر تاریخ یک حرکت س��یکل دارد و همواره 
از یک نقطه شروع و دوباره به همان نقطه باز می گردد. 
پس یکی دیگر از مفاهیمی که در تاریخ مطرح می شود 
 این اس��ت که موضوع عل��م تاریخ را چه چی��ز تعیین 

می کند.
 این اس��تاد تاریخ درباره فای��ده علم تاری��خ گفت:  آیا

 تاریخ را ام��ام علی)ع( ام��ری عبرت آمی��ز می داند یا 
آن را باعث خودآگاه��ی اجتماعی می دان��د ما زمانی 
از عبرت آمیزی تاریخ صحبت می کنی��م یعنی قواعد 
و قوانین کل��ی حاکم بر تاریخ تقریب��ا در ادوار مختلف 

تکرار می شود. 
امام علی)ع( هم نگاه عبرت آمیز به تاریخ دارد و انسان ها 
را به تالش برای عبرت گرفتن از رخدادهای پیشینیان 
دعوت می کن��د و ه��م از تاریخ به عن��وان خودآگاهی 

اجتماعی سخن می گوید.

وی با بیان اینکه در واقع امام خودآگاهی اجتماعی را در 
مقابل جهل انسان ها قرار می دهد، گفت: ایشان تاریخ را 
همانند نوری می داند که می تواند ذهن و اندیشه انسانی 

را روشن کند.
احم��دزاده در ادام��ه اظهار داش��ت: در دی��دگاه امام 
علی)ع( ما چند دسته اساسی منبع شناسی تاریخی را 
می بینیم، مهم ترین منبع امام علی)ع( در تفسیر تاریخ، 
 قرآن و نگاه پیش��ینیان متأثر از رویکرد قرآن و سپس

 نهج البالغه اس��ت خود نهج البالغه مهم ترین تفسیر 
قرآن است.

وی درباره اهمیت علم تاریخ در دی��دگاه امام علی)ع( 
با قرائت بخش��ی از نهج البالغه امام علی)ع( خطاب به 
فرزندش��ان، گفت: مورخ یا محققی که به حوزه تاریخ 
می پردازد باید بداند که دوره گسس��ت زمانی و مکانی 
بین خود و گذشته تاریخی را چگونه حل می کند، مورخ 
باید س��عی کند که خود را به گذش��ته انسانی نزدیک 
کرده و از طریق نزدیک ش��دن بدان ب��ه فهم عمیق و 

دقیقی از گذشته برسد.
وی در ادامه گفت:  امام عل��ی )ع( هم تالش کردند که 
تاریخ را تاریخ احواالت پیامب��ران، جنگ ها و فتوحات 
تعریف کند در اینجا محور و موضوع علم تاریخ را انسان 

و گذشته انسان در نظر می گیرد. انسان موجود تاریخی 
است ما در بین فیلس��وفان تاریخ هم در یکی � دو قرن 
گذش��ته می بینیم یک فیلسوف اس��پانیایی می گوید: 
»انس��ان تاریخ دارد و طبیعت تاریخ ندارد.« یعنی هر 
آنچه غیر از انس��ان، یا فراتاریخ یا مادون تاریخ اس��ت. 
درحالی که اینجا انس��ان محور تاریخ ق��رار گرفته و به 
همین دلیل در تحلیل های امام علی)ع( انسان و زندگی 

اجتماعی او محور مطالعه تاریخ قرار می گیرد.
احمدزاده با اش��اره به اینکه اینجا مش��خص است اگر 
امام علی)ع( یک رفتار ف��ردی را به عنوان تاریخ مطرح 
می کند به معنای آن نیس��ت که آن رفتار کنش فردی 
اس��ت بلکه حوزه مطالعه انس��ان کنش ه��ای جمعی 
اس��ت، افزود: به این دلیل که در عصر قهرمانان کنش 
فردی می تواند الگویی برای رفتار اجتماعی باش��د گاه 
امام عل��ی)ع( به اقدام��ات و فعالیت های اف��راد تأکید 
 می کند و آن را در تاریخ به عنوان کنش جمعی انعکاس

 می دهد.
وی دو فای��ده را درب��اره عل��م تاریخ در نه��ج البالغه 
گفت: نخس��ت عبرت آموزی و دوم هویت بخش��ی به 
عنوان اجزای مهم تاریخ است که روایات متعددی هم 

درباره شان وجود دارد.

در چنین روزی

آغاز مجدد جنگ شهرها از سوي 
عراق در اوج جنگ تحمیلي 

رژیم بعثي عراق، در طول هشت سال دفاع مقدس غیور مردان سپاه اسالم، 
همواره پس از شکست در جبهه هاي جنگ و از کف دادن بخشي از مواضع 
خود، از درماندگي، تنها راه چاره را در بمباران مناطق مسکوني و غیرنظامي 
مي دید و به این روش غیرانساني متوسل مي شد تا به زعم خود، شکستش 

را پنهان کند. 
با فرار بعثیان به عمق خاک عراق و خارج شدن شهرهاي زیادي از زیر آتش 
توپخانه و موشک هاي برد متوسط عراق، ابرقدرت ها، موشک هایي با برد 
بلند در اختیار رژیم بعث گذاش��تند و بار دیگر، سیاست بمباران مناطق 
مسکوني، از سر گرفته شد. در جریان این بمباران ها، عده زیادي از مردم 
بي پناه در شهرهاي مختلف کش��ور به خاک و خون کشیده شدند و برگ 
ننگین دیگري به کارنامه سیاه رژیم بعث و حامیان مزور آنان اضافه گشت. 
در این میان به منظور مقابله به مثل، خلبانان متهور ایراني نیز، بارها مناطق 

حساس و استراتژیک عراق را هدف حمله خود قرار دادند.

اولین اکتشاف نفت
در ایران 

در پنجم خردادماه 1287 ش برابر با 26 مي1908 م در حالي که عملیات اکتشاف 
نفت به یأس تبدیل شده بود، نخستین چاه نفت ایران در شهرستان مسجد سلیمان 
از شهرهاي استان خوزستان در عمق 600 متري زمین به نفت رسید و نفت تا ارتفاع 
25 متر از سطح زمین فوران کرد. این واقعه، باعث شد که امپراتوري انگلیس، جهت 
حفظ منابع نفتي، اقدام به احداث و گسترش تأسیسات عظیم استخراج، تصفیه، 
صدور نفت و تولیدات نفتي در جنوب ایران نماید. یک سال بعد ساخت پاالیشگاهي 
در این منطقه آغاز شد و به بنا نهادن شهر آبادان منجر گردید و پاالیشگاه آبادان، 
براي مدت هاي طوالني بزرگ ترین پاالیشگاه جهان به شمار مي رفت. شهر مسجد 
سلیمان از نظر وجود معادن و تأسیس��ات نفتي از اهمیت بسیاري برخوردار است 
و تاکنون بیش از 250 حلقه چاه نفت در آن حفر ش��ده است. یکي از نویسندگان 
انگلیسي در این باره نوشته اس��ت: »به این ترتیب، صنعتي آغاز شد که در طي دو 
جنگ جهاني، نیروي دریایي انگلستان را نجات داد ولي براي ایران زحمتي ایجاد 

کرد که از مجموع مزاحمت هاي دولت هاي دیگر، بیشتر بود.«

۲ فـایده مهـم علـم تـاریخ از منظـر امـام علـی)ع(

رابطه امیـر کبیـر با روحـانیت



خبرخبر

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان با اشاره به افول صنعت گردشگری 
اصفهان با صنعتی شدن این استان گفت: اقداماتی که تا کنون سبب ایجاد 

توسعه ناپایدار شهری شده است، شناسایی شود.
حجت اهلل غالمی در سمینار مشترک ایران و آلمان با عنوان »توسعه پایدار 
شهری اصفهان« در تاالر پیامبر اعظم دانشگاه اصفهان اظهار داشت: شهر 
اصفهان از جمله شهرهایی است که آثار کهن و دیرینه همچنین معماری 
ویژه و منحصر به فرد آن زبانزد جهانیان است و این شهر از جمله شهرهای 

تاریخی جهان است.
وی افزود: ابت��کار، خالقیت، خ��ردورزی، تولی��د، ژرف اندیش��ی و ظهور 
رویدادهای عملی و همه افتخارات اصفهان ریشه در تاریخ این شهر دارد، در 
حال حاضر استان اصفهان از نظر صنعتی به عنوان یکی از قطب های کشور 
مطرح اس��ت هر چند که در سوی دیگر صنعت گردش��گری اصفهان رو به 
افول بوده و خشک شدن زاینده رود مشکالتی برای شهروندان و مسئوالن 
به وجود آمده است.مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان با اشاره به نقش 
مهم اس��تان اصفهان در صنعت حمل و نقل کشور گفت: استان اصفهان به 
عنوان کریدوری برای اتصال راه های شرق به غرب و شمال به جنوب کشور 

است و این استان جایگاه خاصی در توسعه حمل و نقل کشوری دارد.
وی با اشاره به برخی از محورهای سمینار مشترک ایران و آلمان بیان کرد: 
تالش برای توسعه پایدار در جامعه مستلزم شروع از نقطه صفر نیست بلکه 
می توان ذهنیت شهر را به سمت و س��ویی حرکت داد که تا فرآیند توسعه 
پایدار شکل گیرد و برای این توسعه برنامه ریزی کرد به همین دلیل وجود 

چشم انداز برای توسعه پایدار ضروری است. 
غالمی با اشاره به راهبردهای پیشنهادی برای سمینار گفت: لزوم شناسایی 
اقدامات ناپایداری توسعه ش��هری، ارتقاء راهبردها و برنامه ریزی منسجم، 
پرورش و تقویت درون سازمانی و برون سازمانی، مشارکت مردمی، تداوم 
نشست ها و سمینارهای تخصصی و مشترک و استفاده از تجربه های جهانی 
از جمله راهبردهای پیشنهادی برای سمینار توسعه پایدار شهری اصفهان 

است.

 وزیر راه و شهرس��ازی گفت: توسعه نامتناس��ب اصفهان، منجر به بروز 
معضالتی درحوزه  اجتماعی و زیس��ت محیطی شده و تهدید هایی برای 
بناهای تاریخی ایجاد کرده و سیمای شهر را تحت الشعاع قرار داده است.

عباس آخوندی در پیامی به سمینار مشترک ایران و آلمان در خصوص 
توس��عه پایدار ش��هری اصفهان در دانش��گاه اصفهان که توسط محمد 
حسین شکرچی زاده قرائت شد، اظهار داشت: اصفهان که همچون نگینی 
فیروزه ای در پهنه کوی��ر مرکزی ایران آرمیده اس��ت واجد ویژگی های 

فرهنگی و آثار ارزشمندی از دوران های تاریخی ایران است.
وی ادامه داد: ارزش اصفهان فراتر از مرزهای اس��تانی می رود و شایسته 
اس��ت که اصفهان به عنوان یک س��رمایه مل��ی در برنامه های توس��عه 
س��رزمینی ایران مورد توجه قرار گیرد. اصفهان با برخورداری از نیروی 
انسانی کارآمد و منابع طبیعی سرشار یکی از مناطق مهم زیست و فعالیت 

در کشور محسوب می شود.
وزیر راه و شهرسازی در بخشی از این پیام آورده است: این شهر به دلیل 
موقعیت استقرار مناس��ب، دسترسی های خوب و طرح های محیطی که 
با مقایس��ه با مناطق اطراف به طور نس��بی از آن برخوردار است بارهای 
جمعیتی، صنعتی و اقتصادی قابل توجهی را جذب کرده است که گرچه 
موجب توسعه منطقه شهری اصفهان شده، اما چالش های قابل توجهی 

را با خود به همراه آورده است.
وی اضافه کرد: کم توجهی به ناهمگونی ساختارهای اقتصادی - اجتماعی 
و فرهنگی در مناطق مختلف استان، رشد نامتوازن این مناطق را در پی 
داشته است و دسترس��ی به اهدافی چون اس��تفاده بهینه از ظرفیت ها، 
توزیع عادالنه درآمد و در نهایت توس��عه اقتصادی اصفهان را دش��وارتر 

کرده است.
آخوندی در  ادامه این پیام بیان داشت: توس��عه نامتناسب و نامتجانس 
فعلی شهر اصفهان و مناطق اطراف، منجر به بروز معضالتی در حوزه های 
اجتماعی و زیست محیطی از جمله آلودگی هوا، آلودگی بصری و منظر 
شهری و معضالت دفع پس آب، فاضالب و تامین آب شده و تهدید هایی 
برای بناهای ارزشمند تاریخی ایجاد کرده و سیمای این شهر تاریخی را 

تحت الشعاع قرار داده است.
وی تصریح کرد: از طرفی افزایش مطالبات رفاهی، تغییر س��بک زندگی 
نسبت به گذشته و رشد آپارتمان نشینی و بلندمرتبه سازی از تهدیدات 
اساسی این شهر تاریخی از نظر تغییر سیمای شهری و معماری اسالمی 
آن است. با توجه به اهمیت این ش��هر از لحاظ صنعت توریسم ضروری 
اس��ت راهبردهای جامع با هدف دستیابی به توس��عه پایدار در منطقه 

شهری اصفهان تهیه شود.
وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از پیام به این سمینار عنوان کرد: 
باید توسعه ای با توجه به توس��عه متناس��ب و پایدار در ابعاد اقتصادی، 
اجتماعی و زیس��ت محیطی و با اس��تفاده بهینه از ظرفیت های بالقوه و 

بالفعل این شهر صورت گیرد. 

مدیرکل راه و شهرسازی اصفهان مطرح کرد:

اقدامات ناپایدار توسعه شهری 
شناسایی شود

وزیر راه و شهرسازی عنوان کرد:

 توسعه نامتناسب اصفهان  و
بروز معضالت اجتماعی و زیست محیطی

دبیر شوراي عالي شهرسازي و معماري گفت: معماران قدیم 
بهتر از معماران و شهرس��ازان امروز عم��ل می کرده اند و در 
دورانی که نه نفت داشتیم و نه امکانات، آب انبارها در گرمای 
50 درجه آب س��رد به مردم هدیه می دادند و این مفهوم بارز 

دوستی با طبیعت است.
پیروز حناچی در سمینار مشترک ایران و آلمان در خصوص 
توسعه پایدار شهری اصفهان با اش��اره به شعر »هرکسی کو 
دور ماند از اصل خویش بازجوید روزگار وصل خویش« اظهار 
کرد: اصفهانی که از اصل خود دور مانده است باید به اصل خود 
بازگردد. اصفهان ش��هری با قدمت پیش از اسالم با دو هسته 
اولیه  اس��ت که با پیشرفت این دو هس��ته در دوره سلجوقیه 
تشکیل شده و قرابتی با زاینده رود نداشته و حتی توسعه ای به 

سمت این رود در افق آن مد نظر نبوده است.
وی ادامه داد: در دوره صفویه اتفاقی کم  نظیر افتاد و اصفهان 
تحت یک طراحی در مقیاس وس��یع قرار گرفت و افقی بلند 
مدت برای آن رقم خورد. افقی که هنوز هم اس��تخوان بندی 
اصفهان را تشکیل می دهد. استخوان بندی از میدان عتیق تا 

باغ هزارجریب که سمینار در آن برگزار می شود.
معاون شهرسازي و معماري وزیر راه و شهرسازي افزود: به لطف 
افکار شیخ بهایی و مادی هایی که شوری خاک اصفهان را از بین 
برد راز سرزندگی اصفهان شکل گرفت و این راز و رمز حیات 
اصفهان انطباق تاریخ آن با زندگی امروزه است. انطباقی میان 
فرهنگ، طبیعت و زندگی. انطباقی که تجلی گر زیست بوم و 

اکوسیستم ایران زمین در معماری و شهرسازی آن است.
حناچی با اشاره به شهرهای چند هزار ساله بیابانی ایرانی ادامه 
داد: به نظر می رسد معماران قدیم بهتر از معماران و شهرسازان 
امروز عمل می کرده اند و در دورانی که نه نفت داش��تیم و نه 
امکانات و حمل و نقل و ابزار پیشرفته امروز را، آب انبارهایی 
داش��تیم که در گرمای 50 درجه بدون هی��چ مصرف انرژی 

آب س��رد به مردم هدیه می دادند و این مفهوم بارز دوستی با 
طبیعت بوده و هست.

وی گفت: سازه های کاربردی- دینامیکی عصارخانه، سازه هایی 
اس��ت که با ش��ناخت کامل از اقلیم و علم دینامیک ساخته 
شده اند و نمود بارز همزیستی با طبیعت هستند. سازه هایی 
که تعدادی مرمت ش��ده و تعدادی در انتظار مرمت هستند و 
متاسفانه آنقدر در کشور آثاری از این دست زیاد است که قدر 
آن ها را نمی دانیم. دبیر ش��وراي عالي شهرسازي و معماري 
ادامه داد: در بنای عالی قاپو به عنوان یک اثر فاخر معماری که 
از یک سردر به یک کاخ شاهی تبدیل شده فواره ای در ارتفاع 
15 متری می بینیم و سوال این است که چطور آب تا آن ارتفاع 
باال می رفته و در آن ارتفاع فوران می کرده است؟ قطعا شناخت 

علم هیدرولوژی در 400 سال پیش مبین این موضوع است.
حناچی افزود: مسجد کهنه اصفهان که دائره المعارف معماری 
ایران است آثاری از دوره های مختلف همچون ساسانی، اوایل 
اسالم، سلطه افغان ها و حتی دوران معاصر در خود دارد و برای 
نشان دادن و ش��ناخت تاریخ ایران کافی اس��ت به آن رجوع 
کنیم. کبوترخانه ها مصداق استفاده از طبیعت هستند. تولید 
کود فسفات برای کشاورزی تا انتقال پیام و تولید محصوالت 

پروتئینی از کاربردهای آن بوده است.
وی با اش��اره به اتصال میان ادبیات و معم��اری در آثار فاخر 
اصفهان گفت: ایرانیان در فرهنگی رش��د کرده اند که پیامبر 
اس��الم می گوید قطع درخت مانند قتل یک انسان است و به 
همین خاطر اس��تفاده از باغات و طبیعت در جای جای هنر و 
فرهنگ ایرانیان جای دارد. حتی پل های تاریخی اصفهان تنها 

پل نیستند و محلی برای جشن ها نیز بوده اند.
معاون شهرس��ازي و معماري وزیر راه و شهرسازي ادامه داد: 
آنچه امروز به تازگی به عنوان »نگاه یک پارچه« در شهرسازی و 
معماری مطرح است در تاریخ هزاران ساله اصفهان مطرح بوده 

است اما امروز در وضعیت خوبی به سر نمی بریم. شاید به این 
خاطر که همین نگاه یک پارچه را فراموش کرده ایم.

حناچی با اش��اره به گزارش س��ال 1967 میالدی یونس��کو 
درباره اصفهان گفت: در گزارش��ي که پی��ش از تدوین طرح 
جامع اصفهان نگاشته ش��ده بود، قطارهای شهری اصفهان، 
دانش��گاه های اصفهان و تمام تاسیس��ات زیربنایی این شهر 
مکان یابی شده است و عنوان شده نباید تراکم در این شهر باال 
برود و یا صنایع در آن مستقر شود و حتی از این اطالعات بعدها 

در طرح جامع استفاده شده است.
وی ادامه داد: امروز اصفهان از شرایطی رنج می برد که ناشی از 
صنایع انباشته حاضر در این کالنشهر است. صنایعی که ناشی از 
دوره های رقابت صنعتی شدن اصفهان است و هرکجا صنعتی 
در کشور ش��کل می گرفت ناچار باید در اصفهان نیز نمونه ای 
مستقر می شد، این در حالی اس��ت که خصیصه اول اصفهان 

صنعتی بودن نبوده است.
دبیر ش��وراي عالي شهرس��ازي و معماري با اش��اره به گفته 
استاندار اصفهان با این عنوان که »هرکس بخواهد صنایع را از 
اصفهان ببرد آماده ایم به او تحویل دهیم« افزود: باید از نقاط 
ضعف در اصفهان جلوگیری کنیم و بدانیم حل مشکل اصفهان 

در محدوده قانونی این شهر امکان پذیر نیست.
حناچی ادامه داد: الیحه منابع مالی توس��عه پایدار شهرها را 
به مجلس شورای اسالمی ارایه داده ایم که در صورت تصویب 
می تواند زیرساخت های توسعه پایدار کشور را تغییر و بهبود 
دهد. در این الیحه آمده است که برای حل مشکل شهرهایی 
همچون اصفهان باید نگاه سیس��تماتیک و حوزه ای باش��د و 

نگاه های نقطه ای پاسخ گو نخواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: توجه به حمل و نقل یکی از الزامات توسعه 
پایدار شهر اصفهان است و در کنار این مهم باید الیه اقتصادی 

نیز مورد توجه قرار گیرد.
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مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

»ازدواج سالم« 
شهروندان سالم به جامعه عرضه می کند

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان:

پیگیری مشکالت خانواده  شهدا
 رسالت  اصلی بنیاد شهید است

مسئول واحد ایمن سازی صنوف سازمان آتش نشانی شهرداری اصفهان:

بسیاری از کارگاه های نساجی 
مستعد حریق  هستند

 مس��ئول نهاد نمایندگ��ی مقام معظ��م رهبری 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: مزایای ازدواج 
سالم برای اجتماع شامل دارا بودن شهروندان سالم 

از نظر احساسی و رفتاری است.
حجت االس��الم و المسلمین حس��ین جوادی در 
همایش ازدواج سالم که در دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان برگزار ش��د، اظه��ار داش��ت: مهم ترین 
موانع ازدواج ش��امل مدرک گرایی، تجمل گرایی 
و توقع گرایی جوانان و همچنین رس��م و رسومات 

غلط در مراسم های ازدواج است.
وی بیان داشت: در کشور ما مسئله ازدواج با قید و 
بندهایی که خود مردم ایجاد کرده اند به عنوان یک 
معضل بزرگ برای جوانان مطرح شده و همین امر 

سبب شده جوانان از ازدواج سر باز زنند.
مس��ئول نه��اد نمایندگ��ی مقام معظ��م رهبری 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تصریح کرد: افزایش 
توانمندی ه��ای جوانان در راس��تای مهارت های 
ارتباطی در ازدواج، راه های شناخت زوجین، نقش 
خانواده ها در انتخاب همسر و راه های کارآفرینی 

جوانان از محورهای برگزاری این همایش است.
وی در ادام��ه افزود: مزای��ای ازدواج س��الم برای 
اجتم��اع ش��امل دارا بودن ش��هروندان س��الم از 
نظر احساس��ی و رفتاری، کاهش خش��ونت های 
خانوادگی، کاه��ش آمار ج��رم و جنایت، کاهش 
می��زان مهاج��رت و افزای��ش ارزش دارایی های 

افراد است.
جوادی با اس��تناد به آی��ه ای از ق��رآن مجید که 
»ازدواج کنید ت��ا آرامش بگیری��د« تصریح کرد: 
اگر پس از ازدواج، آرامش��ی به وجود نیاید و تنها 
آغازی برای سختی باش��د، نشان دهنده این است 
که در مسیر ازدواج و انتخاب همسر اشتباه صورت 

گرفته است.
وی ادامه داد: آیات مختلفی در قرآن کریم وجود 
دارد که ش��یوه ازدواج جوانان را ب��ه زیبایی بیان 
فرموده و اگر مردم ما به اس��الم اصیل و ناب توجه 
کرده و آن را مد نظر تمامی افکارها و رفتارها خود 
قرار دهند، بیشتر مشکالت جوانان در مسیر ازدواج 

حل خواهد شد.

مدیرکل بنیاد ش��هید و امور ایثارگران استان 
اصفهان گفت: بنیاد ش��هید و ام��ور ایثارگران 
استان اصفهان 3 رسالت اصلی شهید، شهادت 
و خانواده شهدا و ایثارگران را پیگیری می کند.

داری��وش وکیل��ی در همای��ش هم اندیش��ی 
مسئوالن هماهنگی امور ایثارگران دستگاه های 
اجرایی اس��تان اصفهان ضم��ن تبریک اعیاد 
شعبانیه اظهارکرد: یاد و خاطره 23 هزار و 500 
ش��هید، 4 هزار و 800 جانباز و 3 هزار و 500 

آزاده استان اصفهان را گرامی می داریم.
وی افزود: بنیاد ش��هید و امور ایثارگران استان 
اصفهان 3 رس��الت اصلی ش��هید، ش��هادت و 
خانواده ش��هدا و ایثارگران را پیگیری می کند 
که ب��ر ارایه خدمات و تس��هیالت ب��ه خانواده 
ش��هدا و ایثارگران تاکید بیشتری دارد چراکه 
اولویت با فراهم کردن رفاه و بهبود شرایط این 

خانواده هاست.
مدیرکل بنیاد ش��هید و امور ایثارگران استان 
اصفهان با اشاره به عظمت شهدا گفت: شهیدان 

حاجت م��ردم را روا می کنند که اگر س��ری به 
وصیت نامه این عزی��زان بزنید متوجه خواهید 
ش��د که تنها رمز پیروزی این رزمندگان طبق 
آیه »واعتصم��وا بحبل اهلل جمیع��ا« وحدت و 

همدلی است.
وی خاطرنشان کرد: شهیدانی که حاجت های 
ما را روا می کنند از ما انتظار رفتاری نیکو دارند 
و در وصیت نامه های خود ما را به اخالق حسنه 
توصیه کرده اند، این ش��هیدان از ما مسئوالن 
انتظار دارند تا مش��کالت مردم را حل و فصل 
کنیم و در خدمت رسانی به مردم ذره ای دریغ 

نکنیم.
وکیلی اذعان داشت: خوش��بختانه مشکلی در 
قوانین حمایت از جامعه ایثارگران در کش��ور 
نداریم بلکه بیش��تر در اجرای قوانین مش��کل 
داریم و این مش��کل را باید با هم��ان وحدت و 
برادری ه��ای س��ال های 57 و 58 ب��رای ارایه 
خدمات هرچه بهت��ر به خانواده های ش��هدا و 

ایثارگران حل کنیم.

مسئول واحد ایمن سازی صنوف سازمان آتش 
نشانی ش��هرداری اصفهان با اش��اره به اینکه 
بالغ بر 400 کارگاه کوچک و بزرگ نس��اجی 
در ش��هر اصفهان وجود دارد، گف��ت: با توجه 
به تولید انواع پارچه، منس��وجات پزش��کی، 
رنگرزی، چاپ، ریس��ندگی و انواع پوشاک در 
این واحدها ، بس��یاری از کارگاه های نساجی 

اصفهان مستعد حریق هستند.
نورالدین میرممتاز با بیان اینکه بزرگ ترین و 
پرخطرترین واحدهای صنفی از نظر حریق و 
حادثه کارگاه های نساجی هستند، اظهارکرد: 
اولین عام��ل آت��ش س��وزی در کارگاه های 
 نس��اجی، سیس��تم برق رس��انی غیر اصولی

است.
وی با اشاره به اینکه باید قبل از وقوع هر حادثه 
پیش بین��ی ه��ای الزم را جه��ت جلوگیری 
از پیش آمدها ب��ه کار برد، افزود: متأس��فانه 
بسیاری از ش��اغالن در واحدهای نساجی، از 
خطرات مواد اس��تفاده کننده که می تواند از 

الیاف حیوانی یا مواد ش��یمیایی باش��د، خبر 
 ندارند و حتی از چیدمان اصولی کارگاه اعم از 
دستگاه ها، لوازم های برقی و حتی انبارداری 

اطالع کافی ندارند.
مسئول واحد ایمن سازی صنوف سازمان آتش 
نشانی ش��هرداری اصفهان اضافه کرد: بالغ بر 
400 کارگاه کوچک و بزرگ نساجی در شهر 
اصفهان وجود دارد که ب��ا توجه به تولید انواع 
پارچه، منسوجات پزش��کی، رنگرزی، چاپ، 
ریس��ندگی و انواع پوش��اک در این واحدها، 

مستعد حریق هستند.
وی با ابراز تأسف از اینکه حتی تجهیزات آتش 
نش��انی و متعلقات آن در کارگاه های نساجی 
نصب نیس��ت و سیستم آتش نش��انی آنها به 
منب��ع آب آتش نش��انی وصل نمی باش��د، از 
مدیران همه ی مراکز فنی و کارگاهی خواست 
از کارشناسان پیشگیری سازمان آتش نشانی 
برای برقراری ایمنی نسبی و تجهیزات ایمنی 

استفاده کنند.

استاندار اصفهان گفت: در دانشگاه های آزاد نیازمند 
تحولی جدی هستیم و اگر این تحول در دانشگاه آزاد 

اسالمی صورت نگیرد، قطعا دچار مشکل می شویم.
رس��ول زرگر پور در دهمین جلس��ه هیئت  امنای 
دانشگاه آزاد اس��تان اصفهان اظهار کرد: قطعا همه 
خرسند هستیم که اس��اتید بزرگ به فکر مشکالت 

دانشگاه ها هستند.
وی افزود: دانشگاه آزاد اسالمی به این نتیجه رسیده 
اس��ت که باید تحولی در دانشگاه انجام بگیرد و وارد 
مرحله جدیدی شود چراکه بس��یاری از واحدهای 
آموزش��ی و برنامه ه��ای مختلف نظی��ر برنامه های 
پژوهش��ی طبق دس��تور قدیمی و گذش��ته عمل 
می کنند و باید این واحده��ا و برنامه هایی که برای 
دانشجویان برگزار می ش��ود، با رویکردهایی مانند 
فناوری که دانشجویان در جامعه امروزی نیاز دارند؛ 

صورت بگیرد.
اس��تاندار اصفهان در خصوص انج��ام این تحول در 
دانشگاه آزاد اس��المی تأکید کرد: در این خصوص 
اقداماتی را از قبل مثل فروش زمین های دانشگاه ها 

مبنا قراردادیم و همه این اقدامات نشان دهنده این 
هس��تند که ما در حال حاضر در دانش��گاه های آزاد 
نیازمند تحولی جدی هس��تیم و اگر این تحول در 
دانشگاه آزاد اسالمی صورت نگیرد قطعا بسیار دچار 

مشکل می شویم.
وی عنوان کرد: آنچه در حال حاضر وجه اش��تراک 
همه دانشگاه های آزاد اس��المی است، این است که 
باید برای دانش��گاه ها یک برنامه تغییر تحول تهیه 
کرد که همه مس��ئوالن دانش��گاه های آزاد اسالمی 
استان اصفهان اینجا گرد هم آمده اند تا به چگونگی و 

ساختار این تحول به بحث بپردازند.
زرگر پور درباره دانش��گاه آزاد اس��المی بیان کرد: 
دانش��گاه های آزاد اس��المی برخالف نظرات مردم 
آن طور که فکر می کنند، خیلی آزاد نیس��ت، دارای 
تمرکز، چارچوب کلی است و آنچه اهمیت دارد این 
است که دانشگاه ها باید بازنگری شوند و بایستی برای 
نتیجه موفق فرآیندهای این بازنگری مشخص باشند.

استاندار اصفهان خاطر نش��ان کرد: یقین داریم که 
اگر در دانش��گاه های آزاد اس��المی بازنگری انجام 

نگیرد، هیچ مشکلی حل شدنی نیست و تحول انجام 
نمی پذیرد.

وی در خص��وص اجرایی ش��دن مس��ئله تحول در 
دانش��گاه های آزاد اس��المی، اظهار کرد: با توجه به 
رأی گیری ها و تصمیماتی که در این جلس��ه انجام 
شد، مصوب شد تا دانشگاه آزاد اسالمی واحد کاشان 
مسئولیت برنامه ریزی این تحوالت را بر عهده گرفت، 
واحد کاش��ان موظف اس��ت که برنامه اجرایی این 
مس��تندات را حداکثر تا دو ماه دیگر به مس��ئوالن 

دانشگاه آزاد اسالمی و استانداری تحویل دهد.
اس��تاندار اصفهان در پایان خاطرنش��ان کرد: پس 
از ارای��ه برنامه های اجرایی مس��تندات برای تحول 
دانش��گاه های آزاد اس��المی از طرف دانش��گاه آزاد 
اسالمی واحد کاشان، مسئوالن دانشگاه های آزاد و 
استانداری این برنامه ها را مورد ارزیابی قرار می دهند 
و اگر از ارزیابی این برنامه ها نتیجه خوبی به دس��ت 
آمد، این برنام��ه را برای تم��ام دانش��گاه های آزاد 
 اسالمی اس��تان اصفهان اجرا می کنیم و به تصویب 

می رسانیم.

شهردار اصفهان با اش��اره به ضرورت ایجاد سیستم 
توزیع متوازن جمعیت گفت: با ایجاد زیرگذر و احداث 
خیابان به توس��عه شهری نمی رس��یم بلکه عالوه بر 
توزیع عادالنه خدمات در س��طح اس��تان باید نظام 
اصول شهری متعادل شود و به رشد شهرهای کوچک 
توجه گردد.مهدی جمالی نژاد در نشس��ت مشترک 
ایران و آلمان در زمینه توسعه پایدار شهری اصفهان 
اظهارکرد: اصفهان ش��هری است که در تعریف آن نه 
زبان و نه گوش از گفتن و شنیدن توصیف آن خسته 
نمی ش��ود. وی با بیان اینکه اصفهان باغ شهری روح 
نواز و مکتب خانه ای اندیشه ساز است، افزود: اصفهان 
در سه دوره آل بویه، سلجوقیه و صفویه پایتخت ایران 
بوده و نامش همیشه بر تارک جهان درخشیده است.

ش��هردار اصفهان با اش��اره به اینکه برای اینکه حس 
پایداری اصفهان باقی بماند باید به س��مت توس��عه 
پایدار ش��هری حرکت کنیم، تصریح کرد: ما همیشه 
دنبال معلول می گردیم اما باید به دنبال علت توسعه 

نیافتگی باشیم.
جمالی نژاد ادامه داد: ش��هرهای بزرگ دچار بیماری 

سندروم کالنشهر هستند که تبعات این بیماری شامل 
آلودگی هوا، آلودگی آب، خاک،ترافیک و ... است.وی با 
اشاره به اینکه این نوع بیماری برنامه ریزی های کوتاه 
مدت و بلندمدت مدیران ش��هری را به هم می ریزد، 
اضافه کرد: تاکنون داروهای مس��کن به مشکالتی از 
قبیل آلودگی هوا، ترافیک، حاشیه نشینی تزریق شده 
و درمان اصلی صورت نگرفته است.شهردار اصفهان 
اضافه کرد: برای حل مشکل عدم توسعه یافتگی باید 
یک نظام شهری مناسب و سیستم گونه تعریف کرد. 
جمالی نژاد با اش��اره به اینکه 4 میلیون نفر در استان 
اصفهان زندگی می کنند، گفت: متاسفانه از شهرهای 
اطراف به اصفهان مهاجرت می کنن��د این در حالی 
است که خالی شدن شهرهای اطراف و تجمع در مرکز 

اصفهان مطلوب نیست.
وی با اشاره به اینکه قبل از سال 1300 نظام شهری 
متعادل و سیستم کهکش��انی حاکم بود افزود: حاال 
نظام شهری به یک سیستم زنجیره ای تبدیل شده به 
طوری که توسعه متوازن رها و همه چیز متمرکز شده 
است در حالی که باید سیستم توزیع متوازن جمعیت 

لحاظ شود. ش��هردار اصفهان با اش��اره به فرمایشات 
مقام معظم رهبری مبنی بر افزایش جمعیت تصریح 
کرد: ما تنها به بند اول بیانات مقام معظم رهبری که 
در خصوص افزایش جمعیت اس��ت توجه می کنیم 
و ب��ه بندهای دیگر که م��ی فرمایند افزای��ش باید با 
توزیع جغرافیایی مناسب باشد، توجهی نمی کنیم.

جمالی نژاد ب��ا بیان اینکه رهبر انق��الب تاکید دارند 
که روستاهای کم تراکم احیا ش��ود و زمینه اشتغال 
در روس��تا ایجاد گردد، اظهارکرد: اگر قرار اس��ت که 
ش��هر پایدار داش��ته باش��یم خدمات و امکانات باید 
به خوبی توزیع ش��ود و نه تنها ش��هرداری بلکه همه 
ارگان ه��ا در این عرصه مخصوص��ا دولت باید کمک 
کنند. وی افزود: ب��ا ایجاد زیرگ��ذر و احداث خیابان 
به توسعه ش��هری نمی رس��یم بلکه عالوه بر توزیع 
عادالنه خدمات در س��طح اس��تان باید نظام شهری 
متعادل شود و به رشد شهر های کوچک توجه گردد. 
وی بیان کرد: در ص��ورت احداث ش��هرهای جدید 
 باید ام��کان تردد آنها به ش��هرهای دیگ��ر با احداث

 رینگ های ترافیکی برقرار شود.

استاندار اصفهان:

دانشگاه های آزاد نیازمند بازنگری و تحول جدی هستند
شهردار اصفهان در سمینار مشترک ایران و آلمان:

سندروم کالنشهری،درد مشترک شهرهاست 

دبیر شوراي عالي شهرسازي و معماري: 

اصفهان از صنایع انباشته شده رنج می برد
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هدف اول گل  محمدی در بازی با العین

 ابهام روز؛ غول صربستانی 
جایگزین طارمی می شود؟

س��رمربی تیم فوتبال ذوب آهن در نشس��ت خبری قب��ل از دیدار مقابل 
العین امارات در مرحله برگش��ت یک هش��تم نهایی لیگ قهرمانان آسیا، 
گفت: در بازی رفت نتیجه خوبی گرفتیم. یک بر یک نتیجه خوبی است، 
 اما این دلیل صعود ما نخواهد بود. فردا یک بازی س��خت و تعیین کننده 

داریم. 
بازی فردا بسیار سخت اس��ت. العین مربی و بازیکنان بسیار خوبی دارد و 
کار سختی خواهیم داشت. بازی مقابل العین برای هر تیمی سخت است.

یحیی گل محمدی افزود: اولویت ما این است که ابتدا گل نخوریم. اگر این 
اتفاق بیفتد، می توانیم صعود کنیم. بازیکن��ان حریف از فضای کوچک و 
لحظه ها خیلی خوب استفاده می کنند. باید مراقب باشیم تا با تمرکز کامل 

بازی کنیم. بازیکنان ما تا کنون فوق العاده بودند.
گل محمدی ادامه داد: آنها با س��ر س��ختی زی��اد و پر ت��اش هر کاری 
 که بخواهن��د انج��ام می دهند. امی��دوارم فردا ه��م با یک ب��ازی خوب 
 به مرحله بعد صعود کنیم. داشتن حمایت هواداران برای مان بسیار مهم

 است. 
بیش از هر زمانی نیاز به حمایت هواداران داریم. هواداران باید به ورزشگاه 

بیایند. امیدواریم بچه ها هم بتوانند جواب حمایت آنها را بدهند.
وی در ادامه افزود: بازیکنان حریف بسیار خوب هستند. باید بتوانیم آنها 
را کنترل کنیم. اکثر نفرات این تی��م توانایی باالیی دارد و کاما خطرناک 
 هس��تند. باید ب��ا ارایه یک بازی تحت فش��ار و بس��ته حری��ف را کنترل 

کنیم.
سرمربی ذوب آهن در پاس��خ به این س��وال که آیا با توجه به اینکه اعام 
کرده هدفش گل نخوردن اس��ت امروز به دنبال گرفتن تساوی بدون گل 
 است، اظهار داشت: منظورم این نیس��ت که ما خواهان تساوی بدون گل 

هستیم.
 اولویت ما در بازی امروز داشتن تمرکز در دفاع و گل نخوردن است نه اینکه 
بخواهیم نود دقیقه دفاع کنیم. شما در طول بازی نمایش هجومی هم از 
ما خواهید دید. تیم ما جوان و انرژیک اس��ت که آنها با انرژی فراوان خود 

می توانند به ما کمک کنند.
وی در مورد محرومان و مصدومان تیمش خاطرنشان کرد:  هادی محمدی 
محروم است. مهدی رجب زاده هم از مصدومیت رنج می برد. اما امیدوارم 

که بتوانیم از این بازیکن در بازی امروز استفاده کنیم.

 پرس��پولیس، مه��دی طارم��ی را از دس��ت داده، باش��گاه و برانک��و دیگر 
جری بنگستون را نمی خواهند و علی علیپور هم یک پیشنهاد روسیه ای دارد.

بدین ترتیب موقعیت هر سه مهاجم نوک پرس��پولیس در این تیم متزلزل 
است. با توجه به سیستمی که برانکو از آن استفاده می کند پرسپولیس باید 
چهار مهاجم داشته باشد که دو تا از آنها را در ترکیب اصلی قرار دهد و دو تای 
 دیگر را به عنوان رزرو در اختیار داشته باشد، اما االن حضور هیچ مهاجمی 
در تیم فصل بعد قطعی نیست و این می تواند یک موضوع کاما نگران کننده 

و جدی برای پرسپولیس در فصل نقل و انتقاالت باشد.
حدود یک هفته صحبت از کاوه رضایی مطرح بود تا به عنوان جانشین طارمی 
خط حمله سرخ ها را سر و س��امان دهد، اما احتمال لژیونر شدن او بیشتر از 
حضورش در پرسپولیس است. در عین حال هیچ گزینه داخلی دیگری برای 
حضور در خط حمله سرخ ها مطرح نشده و تنها از یک گزینه خارجی نامی 
به میان آمده اس��ت. فصل گذش��ته برانکو دو بازیکن کروات را به مسئوالن 
 پرس��پولیس معرفی کرد تا در صورت توافق قراردادشان را منعقد کنند که 
در نهایت مسئوالن پرسپولیس تنها با ماریچ مدافع کروات به توافق رسیدند. 
غیر از ماریچ مهاجم بلند قامتی هم در ایران حضور پیدا کرد، اما با مسئوالن 

باشگاه پرسپولیس به توافق نرسید. 
 ایوان کرش��تانوویچ که س��ابقه حضور در دیناموزاگرب کرواس��ی را دارد، 
با ۳۳ سال و ۱۹۶ س��انتیمتر قد به دلیل مشکات مالی نتوانست فصل قبل 
به پرسپولیس بپیوندد، اما با تخفیف خوبی که مدیربرنامه های این بازیکن 
به مسئوالن پرس��پولیس داده و همچنین اعتمادی که مدیران تیم نسبت 
به گزینه های مدنظر برانکو پیدا کرده اند، راضی شدند از این بازیکن دعوت 
کنند تا به ایران بیاید و مذاکرات جدی تری را در دفتر باش��گاه پرسپولیس 
انجام دهند. ش��نیده می ش��ود طی هفته های آینده این بازیک��ن به همراه 
مدیربرنامه اش به تهران خواهد آمد. طبق شنیده ها مبلغ قرارداد این بازیکن 

حدود۲۰۰هزار دالر خواهد بود.

علی علیپور زندگی مش��ترک خود را با فرستادن یک پیام احساسی برای 
مرحوم هادی نوروزی آغاز کرد.

 مهاجم تیم پرس��پولیس نوش��ت: » پاهایم یارای آمدن نداشت. دستانم 
پر از هیچ بود و جام را پشت دیوار گل ش��ماری جا گذاشته بودیم. دو گل 
کم آورده بودیم. دو گلی که شماها بودید و پرکشیدید. شما را کم آوردیم. 
پیشانی ام بستر عرق سرد شرمندگی بود. خجل از روی کاپیتان و مهرداد 
و هانی و هانا. آمدم تا رخصت بگیرم. هنوز ش��انه هایم زیر بار نبودن تان 

سنگین است و برای آغاز دوران جدید زندگی ام نیازمند بودن تان. 
آرزویم این بود در این روز و آغاز زندگی مشترک ساقدوشم باشید، اما انگار 

برای رفتن عجله داشتید. 
آمدم تا از کاپیتان و مهرداد رخصت بگیرم. گفتند خانه نیستید، آمدم خانه 

ابدی تان. کارت دعوت را به نشانی تان پست کردم: بهشت.
خیابان ۲4. پاک ۳۳. منزل هادی و مهرداد. بیایید. منتظرم. یا علی. «

کارت دعوت یک پرسپولیسی برای دیار باقی

سیری در دنیای ورزش

۲۰۹ ۲۰۹ ۲۰۹

بنا، فرمانده بزرگ ورزش ایران 
در المپیک است

محرم از چشم هواداران 
سپاهان افتاد

 واکنش فدراسیون کاراته 
به مبارزه دختر ایرانی در قفس

رییس هیئت فوتبال استان اصفهان گفت: تا االن هم اگر هواداران سپاهان 
به این بازیکن احترام می گذارند به این خاطر است که او سال ها با پیراهن 

سپاهان بازی کرده است. 
علی اکبر ابرقویی نژاد با اش��اره به اینکه ه��دف نویدکیا از بیان حرف هایش 
در برنامه۹۰ را نمی داند، اظهار داش��ت: نمی دان��م نویدکیا به چه علت این 
صحبت ه��ا را بی��ان کرده. اما به نظر من او تحت فش��ار، ای��ن کار را انجام 
داده اس��ت. زیرا نویدکیا به کسانی حمله ور شده که جزو خوب های فوتبال 
کشورمان هستند. وی افزود: با توجه به این صحبت ها تصور می کنم نویدکیا 

دیگر محبوب هواداران نخواهد بود و به نوعی از چشم آنها افتاده است. 
ضم��ن اینک��ه در چن��د بازی پایان��ی فص��ل چهاردهم به کمک س��پاهان 
آم��د. ریی��س هیئ��ت فوتب��ال اصفه��ان ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه در زمان 
 س��رمربیگری فرک��ی ب��ا نویدکی��ا صحب��ت ک��رده ت��ا ب��ه تی��م برگردد 
 تصری��ح ک��رد: در آن زم��ان با هماهنگ��ی فرکی ای��ن کار را انج��ام دادم 
 و از نویدکیا خواستم به سپاهان برگردد و شرایط بازگشتش را به سپاهان فراهم 

کردم.
ابرقویی ن��ژاد در پای��ان صحبت هایش خاطرنش��ان کرد: تعری��ف و تمجید 
 نویدکیا از س��اکت به ضرر مدیرعامل پیش��ین سپاهان ش��د. زیرا او همه را 
زیر سوال برد و وقتی از یک نفر تعریف می کند به ضرر او تمام خواهد شد. 
من بابت صحبت های نویدکیا متاس��فم هس��تم و این بازیکن باید جوابگوی 
 من و مردم باش��د. البته باید به او کمک کنیم تا از فش��ار درونی که با آن 

روبه رو است، نجات پیدا کند.

واکن��ش  در  کارات��ه  فدراس��یون  سرپرس��ت  طباطبای��ی،   سیدحس��ن 
به منتشر شدن فیلم مبارزه یک دختر ایرانی در مسابقات ارمنستان، اظهار 
داش��ت: فیلم مبارزه دختر ایرانی در مس��ابقاتی که به میزبانی ارمنس��تان 
برگزار ش��د را دیدم. این رش��ته مربوط به س��بکی اس��ت که اصا مجوزی 
ن��دارد و زیر مجموعه هیچ کدام از فدراس��یون های رزمی نیس��ت. در حال 
 حاضر نیز این رش��ته در ایران فعالیتی ندارد. متاس��فانه لباسی که ورزشکار 
مورد نظر در قفس ارمنس��تان به تن کرده مربوط به کاراته اس��ت، اما کف 
قفس نام مس��ابقات MMA نوشته شده اس��ت و عدم کاراته کار بودن این 
ورزش��کار ثابت می ش��ود. وی در ادامه افزود: باید این طور بگویم که اصا 
هیچ کدام از مبارزات کاراته در قفس انجام نمی شود، اما ما شاهدیم که این 
مبارزه در قفس انجام شده و حتی نام رشته در کف قفس نوشته شده است.

سرپرس��ت فدراس��یون کاراته در ادامه صحبت های خود عنوان کرد: ما باید 
ش��رایط را طوری آماده کنیم ک��ه خانواده ها بدانند که فرزندان خود به چه 
مس��ابقاتی اعزام می شوند. اصا باید آگاهی های الزم ارایه شود و خانواده ها 
به سمت فدراسیون هایی بروند که فرزندان شان با اجازه شورای برون مرزی 
راهی مسابقات می شوند نه اینکه بدون اطاع مسئوالن ورزش برخی ها آنها 
را به مسابقاتی نامجهول اعزام می کنند، باید جلوی این اتفاقات گرفته شود.

طباطبای��ی در پایان صحبت های خود عنوان کرد: چه فرقی می کند که این 
ورزش��کار به فدراس��یون کاراته ارتباط دارد یا فدراسیون ورزش های رزمی، 
باید برای حل صورت مسئله اقدام کنیم. اینکه ما بخواهیم توپ را به زمین 

دیگران بیندازیم کار درستی نیست باید بگردیم و معضل را حل کنیم.

رییس فدراس��یون کش��تی گفت: محمد بنا، فرمان��ده بزرگ ورزش 
 ایران در المپیک اس��ت و همه وظیفه داریم ش��ان و جایگاه وی را 

به عنوان پرافتخارترین مربی تاریخ ورزش کشور حفظ کنیم.
رس��ول خادم با بیان این مطلب افزود: این درس��ت اس��ت که همه 
انتظار دارند محمد بنا س��عه صدری متناس��ب ب��ا جایگاه فنی خود 
داش��ته باش��د، اما باید شرایط س��خت و فشار ناش��ی از مسئولیت 
س��نگین وی را نی��ز درک کنی��م. اینکه بخواهیم ب��ا پررنگ کردن 
برخی س��و تفاهمات پیش آمده زحم��ات و توانایی محمد بنا را در 
 ورزش ملی کشور، کشتی، نادیده بگیریم، صحیح نیست. ما باید این 
س��و تفاهمات را به احترام زحمات بی دریغ وی برای کشتی فرنگی 

کشور رها کنیم.
دارنده مدال طای المپیک آتانتا در مورد اینکه سطح جام جهانی 
 کش��تی فرنگ��ی پایین بوده اس��ت، اظهار داش��ت: این ک��ه تیم ها 
با ترکی��ب اصلی یا غیر اصلی خود به رقاب��ت های مذکور آمده اند 
 مس��ئله ما نیس��ت، مهم این اس��ت که کادر فنی و کشتی گیران ما 

در جام جهانی ماموریت خود را با تدبیر به درستی انجام دادند.
 دارنده مدال برنز المپیک بارس��لونا ادامه داد: به یاد داش��ته باش��یم 
 در سال های نه چندان دور کشتی آزاد و فرنگی ما، بارها با تیم های

اصل��ی خود هم مقابل تیم غیر اصلی روس��یه یا س��ایر کش��ورهای 
 مدعی شکس��ت خورده است. این قهرمانی مقتدرانه نشان از درایت 
محمد بنا و شایستگی قهرمانان ملی فرنگی کار ایران در جهان دارد.

س��پاهان هرگاه با س��رمربی تیمی که قهرمان شده 
قرارداد بس��ته توانس��ته عنوان قهرمانی لیگ جدید 

 را ب��ه خ��ود اختص��اص ده��د. آیا ویس��ی برای 
س��ومین بار سپاهان را در نقش��ه ای که دارد 

همراهی خواهد کرد؟
عبدا... ویس��ی برای لیگ شانزدهم با سپاهان 
به توافق رسید و فصل بعد باید روی نیمکت 

پرافتخارترین تیم لیگ برتر بنشیند. 
این سومین مرتبه است که سرمربی 

ادوار  در  قهرم��ان  تی��م   ی��ک 
لی��گ برت��ر راهی س��پاهان 
می ش��ود و این در نوع خود 

اتفاق جالبی است.
بررس��ی ادوار لیگ نشان 
 می ده��د تاکن��ون تنه��ا 
دو مربی موفق ش��ده اند 
 ب���ا دو تی���م مختل��ف 
در دو فص��ل پی در پی 
قهرمان شوند و اگر این 
اتفاق در لیگ شانزدهم 

روی ده��د، ویس��ی پس 
از امیر قلعه نویی و حس��ین 

فرکی س��ومین مربی خواهد 
 ب��ود که ب��ه این مهم دس��ت 

پیدا می کند.

از صعود تا سقوط
در ادوار پیش��ین لیگ برتر لزوما سرمربی تیمی 
که قهرمان شد، در فصل آتی موفق نبود. 
به طور مثال علی دایی در لیگ شش��م 
با سایپا قهرمان شد، اما در لیگ هفتم 
خودروس��ازان با این سرمربی یازدهم 
ش��دند. اتفاقی که در فصل اخیر برای 

سپاهان روی داد.
 

یعن��ی تیم��ی که ب��ا حس��ین فرکی قهرم��ان لیگ 
سیزدهم شده بود، ابتدا با فرکی و سپس با استیماچ 

کروات یازدهم شد.
برای 3 نفر؛ راه تیم ملی از قهرمانی لیگ گذشت

ی��ک نکت��ه جالب توجه در بررس��ی ج��دول عاقبت 
سرمربیان قهرمان در لیگ برتر حضور سه نفر از آنها 

در تیم ملی است.
در لیگ پنجم امیر قلعه نویی با استقال قهرمان شد. 
این سرمربی در لیگ ششم ابتدا مدیرفنی آبی ها شد 
و بعد روی نیمکت هدایت تیم ملی در جام ملت های 

سال ۲۰۰7 نشست.
 بع��د نوب��ت ب��ه عل��ی دای��ی رس��ید. م��ردی ک��ه 
در لیگ شش��م با سایپا قهرمان شد. شهریار در لیگ 
هفتم همزمان هدایت خودروس��ازان را در هفته های 

پایانی لیگ و تیم ملی برعهده داشت.
و این سرنوش��ت برای افش��ین قطبی در پرسپولیس 
تک��رار ش��د. م��ردی ک��ه قرمزه��ا او را امپرات��ور 
 خواندن��د، ب��ا پرس��پولیس قهرم��ان لی��گ هفت��م 

شد. 
قطبی اواس��ط لیگ هش��تم ترجیح داد به نیمکت 
تیم ملی برس��د و به همین دلیل جای خود را اول 
 به افش��ین پیروان��ی و بعد نلو وین��گادای پرتغالی 

داد.
در واقع این سومین بار بود که یک سرمربی قهرمان 
در ادوار لی��گ برتر مس��یر خود را به س��وی نیمکت 

تیم ملی تغییر می داد.
ویسی سومین سرمربی قهرمان

و اما س��پاهان و س��رمربی جدیدش عبدا... ویس��ی. 
نصف جهانی ها در ش��رایطی با س��رمربی تیم قهرمان 
 اس��تقال  خوزس��تان ب��ه تواف��ق و به ی��ک قدمی 
عق��د قرارداد ب��ا این مربی جوان رس��یده اند که قبل 
از این، تجربه خوبی را در جذب س��رمربیان قهرمان 

کسب کرده اند.
 س��پاهان نخس��تین ب��ار در دومی��ن دوره لیگ برتر 
با فره��اد کاظمی قهرمان ش��د. نصف جهانی ها برای 
رس��یدن به دومین قهرمانی خود ش��ش س��ال صبر 
کردن��د تا اینکه در ابتدای لیگ نهم با امیر قلعه نویی 

قرارداد بستند.
 این س��رمربی با اس��تقال در لیگ هش��تم قهرمان 
ش��ده بود. به ای��ن ترتیب انتخاب س��رمربی قهرمان 
لبخن��د را بع��د از ش��ش س��ال به ل��ب ه��واداران 

نصف جهانی برگرداند.
ای��ن  دوب��اره  چهارده��م  لی��گ  در  اصفهانی ه��ا 
تجرب��ه را تک��رار کردن��د. تیم��ی ک��ه در لیگ های 
 دوازده��م و س��یزدهم نتیجه را در ج��دال قهرمانی 
 به اس��تقال و فوالد واگذار کرده بود، تصمیم گرفت 
 حس��ین فرکی را از فوالد قهرم��ان به دیار زاینده رود 

بکشاند.
حسین آقا با فوالد قهرمان لیگ سیزدهم شده بود آن 
هم در شرایطی که تیمش 57 امتیاز گرفت و باالتر از 

پرسپولیس، نفت، سپاهان و استقال ایستاد.
 و ح��اال تیم��ی ک��ه در لی��گ پانزدهم س��رمربی را 
تغییر داده قصد دارد با اس��تخدام س��ومین سرمربی 
 قهرم��ان اعتب��ار از دس��ت رفت��ه اش را ب��ا قهرمانی 

در لیگ شانزدهم باز پس بگیرد.

تیم فوتبال ذوب آهن ایران، امروز در دیدار برگش��ت یک هش��تم نهایی لیگ قهرمانان آس��یا به مصاف العین امارات 
می رود. دو تی��م در حالی خود را برای دیدار برگش��ت آم��اده می کنند که 
نتیجه دیدار رفت در دوبی تس��اوی یک بر یک بود. نتیج��ه ای که قطعا به 
سود نماینده پرامید ایران است چون ضمن این که در خانه حریف نباخته، 
موفق ش��ده دروازه  این تیم را نیز باز کند. ذوب آه��ن برای صعود به مرحله 
 یک چهارم نهایی لی��گ قهرمانان آس��یا، تنها به یک پی��روزی با اختاف 
یک گل نیاز دارد که با توجه به توانایی های ش��اگردان یحیی گل محمدی 
 و عملکردش��ان در مرحل��ه گروه��ی چن��دان دور از ذه��ن هم نیس��ت. 
 ذوب آهن و العی��ن، امروز س��اعت ۲۰:45  در فوالدش��هر ب��ه مصاف هم 
می روند. پیش از این دیدار، سیدنی اف سی اس��ترالیا ازشاندونگ لیوننگ 
 چی��ن پذیرایی می کند. دی��دار رفت ای��ن دو تیم هم یک بر یک مس��اوی 

شده بود. اف سی سئول کره جنوبی در خانه به مصاف اوراوردز ژاپن می رود. نماینده ژاپن در دیدار رفت یک بر صفر به 
پیروزی رسیده است. الجیش قطر هم به دیدار لخویا می رود. در بازی رفت، الجیش 4 بر صفر به برتری دست پیدا کرده بود.

وزیر ورزش و جوانان از دیدار معاون اول رییس جمهور با ورزش��کارانی که موفق به کس��ب سهمیه بازی های المپیک 
و پارالمپیک ۲۰۱۶ ریو ش��ده اند، خبر داد. محمود گودرزی اظهار داشت: 
دولت از کاروان المپیک و پارالمپی��ک حمایت کامل دارد و ظرف روزهای 
آینده اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور با قهرمانان ایران دیدار 
خواهد داشت. وزیر ورزش و جوانان در پایان سفر خود به استان سیستان و 
بلوچستان در جمع خبرنگاران درباره بدرقه کاروان ورزشکاران کشورمان 
به بازی های ریو گفت: حسن روحانی، رییس جمهور به طور ویژه و مجموعه 
هیئت دولت نسبت به مسائل ورزش و خصوصا المپیک و پارالمپیک توجه 
 زیادی دارند و ان ش��اا... با قولی ک��ه گرفته ایم، قبل از اع��زام کاروان ایران 
به بازی های ریو مراس��م بدرقه باش��کوهی را با حضور ریی��س جمهور و 
اعضای هیئت دولت، نمایندگان مردم و خانواده های ورزش��کاران اعزامی 
 در تهران برگزار خواهیم کرد. مراسم افتتاحیه المپیک ریو ۱5 مرداد ۱۳۹5 برگزار می شود و بازی ها نیز به طور رسمی 

از ۱۶ مرداد آغاز شده و مراسم اختتامیه ۳۱ مرداد برگزار خواهد شد.

دیدار معاون اول رییس جمهور با ورزشکاران اعزامی به ریو ۲۰۱۶ذوب شادی در چشم اماراتی ها

 دو دروازه ب��ان پرس��پولیس و اس��تقال ب��رای جذب 
ملی پوش نفت تهران حسابی تاش می کنند تا تیم شان 

برای لیگ شانزدهم یک بمب بزرگ را ترکانده باشد.
 لیگ پانزدهم تمام ش��د و خیلی ها گم��ان می کردند 
با اتمام این دوره از رقابت ه��ا حداقل یکی، دو هفته ای 
فوتبال باش��گاهی و لیگ ما از تب و تاب اخیرش بیفتد 
 و با روندی آهس��ته تر به کار خود ادامه دهد و تمرکزها 
به س��مت تیم ملی و لیگ قهرمانان آس��یا برود، اما این 

اتفاق، عما رخ نداد.
 تیم ه��ا، زودت��ر از حد تص��ور، تقریبا یک م��اه پیش از 
آغاز رس��می نقل و انتقاالت تابستانی ش��روع به جذب 
بازیکنان مورد نظر خود کرده اند. در این بین هس��تند 
بازیکنانی که نقش ش��اه ماهی یا بمب نق��ل و انتقاالت 

را ایفا می کنند و سر خواستن آنها، حسابی دعوا است.
یکی از این بازیکنان کس��ی نیس��ت جز، وحید امیری. 
وینگر ملی پوش باش��گاه نفت ته��ران در لیگ پانزدهم 
 ک��ه با درخش��ش در نف��ت و تی��م کی روش حس��ابی 
س��ر زبان ها افتاد و به خاطر اخ��اق خوبش، محبوب 

هواداران فوتبالی هم شد.
از فصل قب��ل و بعد از صحب��ت های او مبن��ی بر اینکه 
تمایل ندارد لیگ شانزدهم را در نفت بگذراند؛ چند تیم 
 داخلی و خارجی از جمله س��رخابی های پایتخت برای 

به تور انداختن این صید شیرین، دندان تیز کردند.

امیری رسما وارد لیست خرید س��رخابی ها شد و حاال 
این روزها، هر لحظه امکان دارد خبر انتقال او به یکی از 
این دو تیم رسمی ش��ود. با اینکه در حال حاضر به نظر 
می رسد امیری به پرسپولیس نزدیک تر است، اما گویا 
استقالی ها هم نا امید نش��ده اند و رایزنی های خود را 

انجام می دهند.
در این بین نقش دو نفر بس��یار حیاتی اس��ت، رحمتی 
 و بیرانون��د. گلره��ای اصلی س��رخابی ه��ای پایتخت 
در لیگ شانزدهم، پیش از آغاز لیگ و بازی دربی، دوئل 
خود را خارج از زمین آغاز کرده اند. رحمتی که نش��ان 
 داده در جذب بازیکن ید طوالیی دارد مقابل بیرانوندی 
قرار گرفت��ه که ب��رای محبوب ش��دن بین ه��واداران 
 پرس��پولیس حاضر به انجام هر کاری اس��ت. هر دو نفر 

می خواهند امیری را به سمت تیم خودشان بیاورند.
 بیرانون��د به واس��طه چند س��ال ه��م تیمی ب��ودن با 
امیری، مامور ویژه باش��گاه برای جذبش ش��ده است و 
از آن ط��رف رحمتی هم به واس��طه نفراتی مثل س��ید 
ج��ال حس��ینی و ... رابط��ه خوب��ی با وحی��د امیری 
 دارد و طال��ب این اس��ت ت��ا او را برای لیگ ش��انزدهم 
آبی پوش کن��د. خ��ود وحید امی��ری که نش��ان داده 
کلی هم خجالتی اس��ت؛ در بین ی��ک دوراهی عجیب 
گیر کرده و نمی دان��د باید چه تصمیم��ی در قبال این 
فش��ارها بگیرد. تنها حرف او در این چن��د روز این بوده 

 که گزینه اولش، ترانس��فر شدن اس��ت و اگر این اتفاق 
رخ نداد به س��رخابی ها فک��ر می کند. بای��د دید پایان 
این دوئل جذاب و سرنوش��ت س��از به س��ود کدام یک 
 از طرفی��ن خاتمه پی��دا می کن��د. رحمت��ی، بیرانوند 

یا هیچ کدام.

دوئل رحمتی، بیراوند در جذب بازیکن نفتی

سرنوشت سرمربیان قهرمان لیگ؛

سپاهان با شکار سومین شاه ماهی قهرمان می شود؟ 

لنز دوربین
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مفاد آرا
 3/6 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه اجرایی قانون تعیـین

تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
 برابر آراء صــادره هیئت موضوع قانــون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی
 اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان
 لنجان تصرفــات مالکانه و بالمعــارض متقاضیان محرز گردیده اســت
 لذا مشــخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور
 اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه های زاینده رود و
 اصفهان امروز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور
 سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند ، می توانند از تاریخ انتشار
 اولین آگهی به مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل
 تســلیم و پس از اخذ رســید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض
 ، دادخواســت خود را به مرجع صالح قضایی تقدیم نمایند . بدیهی اســت
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصــول اعتراض ، طبق مقررات

 سند مالکیت صادر خواهد شد 
 1 - رای شــماره 139460302015002219 مــورخ 94/05/27  اشــرف
 سلیمیان ریزی فرزند محمد نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت
 110/38 مترمربع مفروزی از پالک 107 - اصلی  واقع در زرین شهر بخش
 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان
 2 - رای شماره 139460302015003810 مورخ 94/10/26  سعیده کرمی
 چمگردانی فرزند محمد علی نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت
 199/08 مترمربع مفــروزی از پالک 53 فرعــی از 103 - اصلی  واقع در
 چمگردان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی

 نعمت اله اسمعیلی چمگردانی
 3 - رای شماره 139460302015003845 مورخ 94/10/28  ایران احمدی
 ریزی فرزند مانده علی نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 208/98
 مترمربع مفروزی از پالک 107 - اصلی  واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت

 اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان
 4 - رای شــماره 139460302015003848 مــورخ 94/10/28  صغری
 آقاجانی ریزی فرزند حسن نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت
 264/48 مترمربع مفروزی از پالک 107 - اصلی  واقع در زرین شهر بخش
 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان
 5 - رای شــماره 139460302015004098 مــورخ 94/11/24  صدیقه
 صادقی کله مســلمانی فرزند حاجی آقا نسبت به ششــدانگ یکباب خانه
 به مساحت 215/92 مترمربع مفروزی از پالک 348 - اصلی  واقع در کله
 مسلمان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی

 حسینعلی صادقی کله مسلمانی
 6 - رای شماره 139460302015004111 مورخ 94/11/25  مهران قربانی
 چم کهریزی فرزند عبدالعلی نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت
 222/78 مترمربع مفروزی از پالک 290 - اصلی  واقع در چم کهریز بخش
 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی حسین قربانی

 7 - رای شماره 139460302015004116 مورخ 94/11/26  محمد رضا
 امینی چرمهینی فرزند مرتضی به نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت
 523/16 مترمربع مفــروزی از پالک 379/1 - اصلی  واقــع در امین آباد
 چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی

 رضا امینی چرمهینی
 8 - رای شــماره 139460302015004117 مورخ 94/11/26  عوضعلی
 کرمی فرزند حسن نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 681/32
 مترمربع مفروزی از پالک 351 - اصلی  واقع در کله مســیح بخش 9 ثبت
 اصفهان مع الواســطه خریداری شــده از مالک رســمی بهرام کرمی کله

 مسیحی
 9 - رای شماره 139460302015004118 مورخ 94/11/26  محمد حسن
 شهریاری کله مسیحی فرزند نادعلی نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به
 مســاحت 504/05 مترمربع مفروزی از پالک 351 - اصلــی  واقع در کله
 مسیح بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریداری شده از مالک رسمی

 نادعلی شهریاری کله مسیحی
 10 - رای شــماره 139460302015004126 مــورخ 94/11/26  علــی
 نوروزی چم یوســفعلی فرزند سیدال نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به
 مســاحت 155/64 مترمربع مفروزی از پالک 290 - اصلــی  واقع در چم
 کهریز بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریداری شده از مالک رسمی

 سیدال نوروزی
 11 - رای شماره 139460302015004142 مورخ 94/11/27  احمد بیگی
 ریزی فرزند کریم نســبت به ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 52/70
 مترمربع مفروزی از پالک 107 - اصلی  واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت

 اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان
 11 - رای شماره 139460302015004159 مورخ 94/11/28  اکبر قربانی
 چم کهریزی فرزند عبدالعلی نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت
 243/64 مترمربع مفروزی از پالک 290 - اصلی  واقع در چم کهریز بخش
 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی حسین قربانی

 12 - رای شــماره 139460302015004160 مورخ 94/11/28  عبدالعلی
 قربانی چم کهریزی فرزند حســین نســبت به ششــدانگ یکباب خانه به
 مســاحت 170/84 مترمربع مفروزی از پــالک 290 - اصلی  واقع در چم
 کهریز بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریداری شده از مالک رسمی

 حسین قربانی
 13 - رای شــماره 139460302015004163 مــورخ 94/11/28  ولی اله
 سلیمیان ریزی فرزند اسکندر نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت
 97/82 مترمربع مفروزی از پــالک 106 - اصلی  واقع در کمال آباد زرین
 شــهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شــده از مالک رسمی

 نوروزعلی سلیمیان ریزی
 14 - رای شــماره 139460302015004165 مورخ 94/11/28  فریدون
 امینی فرزند حسن نســبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 141/65
 مترمربع مفروزی از پالک 107 - اصلی  واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت

 اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان
 15 - رای شــماره 139460302015004166 مــورخ 94/11/28  زهــرا
 خدابخشی صادق آبادی فرزند ماشااله نســبت به ششدانگ یکباب خانه
 به مساحت 74/04 مترمربع مفروزی از پالک 107 - اصلی  واقع در زرین
 شــهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شــده از مالک رسمی

 ابوالفتح قهرمان
 16 - رای شــماره 139460302015004167 مــورخ 94/11/28  ابراهیم
 عزیزی ملک آبادی فرزند عبدالخلیل نســبت به ششــدانگ یکباب خانه به
 مســاحت 423/79 مترمربع مفروزی از پالک 320 - اصلی  واقع در ملک
 آباد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریداری شــده از مالک رسمی

 عبدالحسین آقایی ملک آبادی
 17 - رای شــماره 139460302015004175 مورخ 94/11/29  مرتضی
 رجائی ریزی فرزند محمد نسبت به 4 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه
 به مساحت 89/53 مترمربع مفروزی از پالک 106 - اصلی  واقع در کمال
 آباد زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک

رسمی محمود سلیمیان ریزی
 18 - رای شماره 139460302015004176 مورخ 94/11/29  علی رجائی
 ریزی فرزند مرتضی نسبت به 2 دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب خانه به

 مساحت 89/53 مترمربع مفروزی از پالک 106 - اصلی  واقع در کمال آباد
 زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی

محمود سلیمیان ریزی
 19 - رای شماره 139460302015004177 مورخ 94/11/29  قاسمعلی
 جهاندار ملک آبادی فرزند نیاز نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب
 خانه به مساحت 354/18 مترمربع مفروزی از پالک 320 - اصلی  واقع در
 ملک آباد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی

 ابوالقاسم کریمی ملک آبادی
 20 - رای شــماره 139460302015004179 مــورخ 94/11/29  خاور
 کریمی ملک آبادی فرزند ابوالقاسم نســبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ
  یکباب خانه به مســاحت 354/18 مترمربع مفروزی از پالک 320 - اصلی
 واقع در ملک آباد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک

 رسمی ابوالقاسم کریمی ملک آبادی
 21 - رای شــماره 139460302015004188 مــورخ 94/11/29  مهدی
 قربانی چم کهریزی فرزند حســین نســبت به ششــدانگ یکباب خانه به
 مســاحت 129/95 مترمربع مفروزی از پــالک 290 - اصلی  واقع در چم
 کهریز بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریداری شده از مالک رسمی

 امیر آقا قربانی چم کهریزی
 22 - رای شــماره 139460302015004332 مــورخ 94/12/22  بختیار
 علیخانی فرزند قربانعلی نســبت به ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت
 290/58 مترمربع مفــروزی از پالک 67 فرعــی از 103 - اصلی  واقع در
 چمگردان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی

 رمضانعلی هاشمی
 23 - رای شــماره 139460302015004333 مــورخ 94/12/22  محمد
 عسگری فرزند مصطفی نسبت به ششدانگ یکباب ویال به مساحت 659/77
 مترمربع مفروزی از پالک 279 - اصلی  واقع در قریه زرد خشوییه بخش
 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی اسد اله ضیایی
 24 - رای شماره 139460302015004334 مورخ 94/12/22  حمید رضا
 رنجبر ریزی فرزند علی نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 171/65
 مترمربع مفروزی از پالک 107 - اصلی  واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت

 اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان
 25 - رای شماره 139460302015004335 مورخ 94/12/22  احمد ملک
 زاده قلعه قاسمی فرزند ناصر نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت
 199/53 مترمربع مفروزی از پالک 111 - اصلی  واقع در حاجی آباد قلعه
 قاســم بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شــده از مالک رسمی

 نوروز علی ملک زاده قلعه قاسمی
 26 - رای شــماره 139460302015004336 مــورخ 94/12/22  زهــرا
 رمضانی ریزی فرزند فتح اله نسبت به 2/5 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب
 خانه به مســاحت 208/78 مترمربع مفروزی از پالک 107 - اصلی  واقع
 در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریداری شده از مالک

 رسمی ابوالفتح قهرمان
 27 - رای شــماره 139460302015004337 مــورخ 94/12/22  مهدی
 کریمیان ریزی فرزند اسداله نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت
 111/23 مترمربع مفروزی از پالک 107 - اصلی واقع در زرین شهر بخش
 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان
 28 - رای شــماره 139460302015004338 مورخ 94/12/22  حجت اله
 رمضانی ریزی فرزند ید اله نسبت به 3/5 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب
 خانه به مســاحت 208/78 مترمربع مفروزی از پالک 107 - اصلی  واقع
 در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریداری شده از مالک

 رسمی ابوالفتح قهرمان
 29 - رای شماره 139460302015004339 مورخ 94/12/22  سعید رفیعی
 دورباطی فرزند ابوالقاســم نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت
 409/31 مترمربع مفروزی از پالک 3 فرعی از 194 - اصلی واقع در مزرعه
 محمود آباد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریداری شــده از مالک

 رسمی عبدالحمید نوری دورباطی
 30 - رای شــماره 139460302015004340 مورخ 94/12/22  اله مراد
 آفرین فرزند رمضانعلی نسبت به ششدانگ یکباب خانه و سه باب مغازه
 متصله به مساحت 232/13 مترمربع مفروزی از پالک 338 - اصلی واقع
 در قریه بیستجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک

 رسمی حسن موذنی بیستگانی
 31 - رای شــماره 139460302015004341 مورخ 94/12/22  سهراب
 شهریاری کله مسیحی فرزند رجبعلی نســبت به ششدانگ یکباب خانه به
 مساحت 613/16 مترمربع مفروزی از پالک 351 - اصلی واقع در قریه کله
 مسیح بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریداری شده از مالک رسمی

سبزعلی نجفی کله مسیحی
 32 - رای شــماره 139460302015004342 مورخ 94/12/24  عبدالبابا
 علی زاده دمابی فرزند باقر نســبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت
 182/82 مترمربع مفروزی از پالک 105 - اصلی واقع در جعفر آباد لنجان
 بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شــده از مالک رسمی خیراله

 مهدیان ریزی
 33 - رای شــماره 139460302015004343 مــورخ 94/12/24  محمد
 عمو زادی ریزی فرزند حسن نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت
 219/77 مترمربع مفروزی از پالک 107 - اصلی  واقع در زرین شهر بخش
 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان
 34 - رای شــماره 139460302015004344 مورخ 94/12/24  ســجاد
 بختیاروند فرزند محمد کریم نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت
 102/15 مترمربع مفروزی از پالک 105 - اصلی واقع در جعفر آباد لنجان
 بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی شکراله

 اسماعیلی
 35 - رای شماره 139460302015004346 مورخ 94/12/24  زهرا قجه
 ریزی فرزند جواد نســبت به ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 84/19
 مترمربع مفروزی از پالک 107 - اصلی  واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت

 اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان
 36 - رای شــماره 139460302015004347 مــورخ 94/12/24  مهدی
 ضیائی ریزی فرزند مصطفی نســبت به ششــدانگ یکباب ســاختمان به
 مســاحت 159/14 مترمربع مفروزی از پالک 107 - اصلی  واقع در زرین
 شــهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شــده از مالک رسمی

 ابوالفتح قهرمان
 37 - رای شــماره 139460302015004348 مــورخ 94/12/24  فاطمه
 دهقانی قلعه قاسمی فرزند رحیم نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت
 267/24 مترمربع مفروزی از پالک 110 فرعــی از 121 - اصلی  واقع در
 قلعه قاسم بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی

 محمد حسن شرافت قلعه قاسمی
 38 - رای شــماره 139460302015004349 مورخ 94/12/24  علیمراد
 قاســمیان چرمهینی فرزند مهر علی نســبت به ششــدانگ یکبابخانه به
 مساحت 859/33 مترمربع مفروزی از پالک 379 - اصلی  واقع در نصیر
 آباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواســطه خریداری شده از مالک

 رسمی کربالیی حیدر امیری
 39 - رای شــماره 139460302015004350 مــورخ 94/12/24  مهدی
 ضیائی ریزی فرزند مصطفی نســبت به ششــدانگ یکباب ســاختمان به

 مســاحت 179/66 مترمربع مفروزی از پالک 107 - اصلی  واقع در زرین
 شــهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شــده از مالک رسمی

 ابوالفتح قهرمان
 40 - رای شــماره 139460302015004351 مــورخ 94/12/24  عدنان
 بحرانی پور فرزند حســن نســبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت
 234/48 مترمربع مفروزی از پالک 107 - اصلی واقع در زرین شهر بخش
 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان
 41 - رای شماره 139460302015004352 مورخ 94/12/24  رضا مرادی
 ریزی فرزند علی نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت
 90/02 مترمربع مفروزی از پالک 107 - اصلی واقع در زرین شهر بخش
 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان
 42 - رای شــماره 139460302015004353 مورخ 94/12/24  روح اله
 کرمی چمگردانی فرزند عباس نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب
 خانه به مســاحت 90/02 مترمربع مفروزی از پالک 107 - اصلی واقع در
 زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی

 ابوالفتح قهرمان
 43 - رای شــماره 139460302015004355 مورخ 94/12/24  شــهناز
 مباشــری بهجت آبادی فرزند علی نســبت به ششــدانگ یکباب خانه به
 مساحت 443/28 مترمربع مفروزی از پالک 373 - اصلی واقع در بهجت
 آباد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی یداله

 کریمی
 44 - رای شــماره 139460302015004356 مــورخ 94/12/24  رضــا
 کریمی بهجت آبادی فرزند یداله نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت
 443/28 مترمربع مفروزی از پالک 373 - اصلی واقع در بهجت آباد بخش

 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی یداله کریمی
 45 - رای شــماره 139460302015004357 مــورخ 94/12/24  فرزانه
 محمدی چم علیشــاهی فرزند یار محمد نسبت به ششدانگ یکباب خانه به
 مســاحت 289/26 مترمربع مفروزی از پالک 281 - اصلی واقع در قریه
 پرکستان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی

 عبدالغفار نوری
 46 - رای شــماره 139460302015004362 مــورخ 94/12/25  علــی
 نوروزیان چم یوسفعلی فرزند عبداله نســبت به ششدانگ یکباب خانه به
 مســاحت 432/71 مترمربع مفروزی از پالک 296 - اصلــی واقع در چم
 یوسفعلی بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی

علی باز نوروزی چم یوسفعلی
 47 - رای شــماره 139460302015004363 مورخ 94/12/25  سید اکبر
 هاشمی ریزی فرزند سید ناصر نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت
 167/62 مترمربع مفروزی از پالک 105 - اصلی واقع در جعفر آباد لنجان
 بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شــده از مالک رسمی علی و

عباس وفتح اله مرادی فرزندان  نصراله و علی
 48 - رای شماره 139460302015004366 مورخ 94/12/25  علی بخش
 حاجی چرمهینی فرزند محمد نسبت به ششــدانگ یکبابخانه به مساحت
 738/77 مترمربــع مفروزی از پــالک 379 - اصلی  واقــع در نصیر آباد
 چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی

 عیدی محمدی
 49 - رای شــماره 139460302015004367 مورخ 94/12/25  علی اکبر
 عبدی چرمهینی فرزند درویش نســبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت
 391/23 مترمربــع مفروزی از پــالک 379 - اصلی  واقــع در نصیر آباد
 چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی

 علی اکبر امینی
 50 - رای شماره 139460302015004368 مورخ 94/12/25  کاظم قربانی
 چم کهریزی فرزند سیف اله نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 472
 مترمربع مفروزی از پالک 290 - اصلی  واقــع در چم کهریز بخش 9 ثبت

 اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی اسکندر قربانی
 51 - رای شــماره 139460302015004369 مــورخ 94/12/25  زینــب
 موسائی هاردنگی فرزند محمد علی نســبت به2 دانگ مشاع از ششدانگ
  یکباب خانه به مســاحت 244/78 مترمربع مفروزی از پالک 353 - اصلی
 واقع در قریه هاردنگ بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از

 مالک رسمی خیراله موسی یی هاردنگی
 52 - رای شــماره 139460302015004370 مورخ 94/12/25  سید اکبر
 خادمی هاردنگی فرزند سید عبداله نســبت به 4 دانگ مشاع از ششدانگ
  یکباب خانه به مســاحت 244/78 مترمربع مفروزی از پالک 353 - اصلی
 واقع در قریه هاردنگ بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از

 مالک رسمی خیراله موسی یی هاردنگی
 53 - رای شــماره 139460302015004371 مــورخ 94/12/25  حمزه
 سلیمیان ریزی فرزند حسین نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت
 141/60 مترمربع مفروزی از پالک 107 - اصلی واقع در زرین شهر بخش
 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان
 54 - رای شــماره 139460302015004373 مــورخ 94/12/26  محمد
 رضا خاوران چرمهینی فرزند غالمرضا نسبت به ششدانگ یکبابخانه به
 مساحت 354/45 مترمربع مفروزی از پالک 379 - اصلی  واقع در نصیر
 آباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواســطه خریداری شده از مالک

 رسمی حسن امینی چرمهینی
 55 - رای شــماره 139460302015004374 مــورخ 94/12/26  ربابــه
 اســحاق زاده ریزی فرزند ابراهیم نســبت به ششــدانگ یکباب خانه به
  مســاحت 324/14 مترمربع مفــروزی از پالک 5 فرعــی از  106 - اصلی
 واقع در حیدر آباد کمال آباد زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه

 خریداری شده از مالک رسمی فرج اله رمضانی
 56 - رای شــماره 139460302015004375 مورخ 94/12/26  حســین
 عبدی ریزی فرزند یداله نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 131/66
 مترمربع مفروزی از پــالک 106 - اصلی  واقع در کمال آباد زرین شــهر
 بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی شکراله

 جوادی ریزی
 57 - رای شماره 139460302015004376 مورخ 94/12/26  علی جعفری
 ریزی فرزند محمد نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 129/13
 مترمربع مفروزی از پــالک 106 - اصلی  واقع در کمال آباد زرین شــهر
 بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شــده از مالک رسمی اسداله

 جعفری ریزی
 58 - رای شماره 139460302015004381 مورخ 94/12/26  احمد رضا
 مرادی ریزی فرزند رحمت اله نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت
 117/41 مترمربع مفروزی از پالک 107 - اصلی واقع در زرین شهر بخش
 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان
 59 - رای شماره 139460302015004382 مورخ 94/12/26  عباس علی
 مرادی چمگردانی فرزند ابراهیم نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت
 187/70 مترمربع مفروزی از پالک 301 فرعــی از 103 - اصلی  واقع در
 چمگردان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی

 ذبیح اله ضیایی چمگردانی
 60 - رای شماره 139460302015004384 مورخ 94/12/26  عیدی محمد
 قاسمی فرزند خیراله نسبت به 3 دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب خانه به
 مســاحت 187/28 مترمربع مفروزی از پالک 106 - اصلی  واقع در کمال

 آباد زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک
 رسمی یداله جعفری ریزی

 61 - رای شــماره 139460302015004385 مورخ 94/12/26  اشــرف
 کرباسیان ورنامخواستی فرزند علی نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ
  یکباب خانه به مســاحت 187/28 مترمربع مفروزی از پالک 106 - اصلی
 واقع در کمال آباد زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری

 شده از مالک رسمی یداله جعفری ریزی
 62 - رای شماره 139460302015004387 مورخ 94/12/26  هدایت اله
 کبیری سامانی فرزند محمد نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت
 126/93 مترمربع مفروزی از پالک 107 - اصلی واقع در زرین شهر بخش
 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان
 63 - رای شــماره 139460302015004389 مورخ 94/12/27  قربانعلی
 امینی چرمهینی فرزند مراد نســبت به ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت
 562/50 مترمربع مفروزی از پالک 375 - اصلی  واقع در گنج آباد چرمهین
 بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی علی اکبر

 امینی چرمهینی
 64 - رای شــماره 139460302015004393 مــورخ 94/12/27  ســید
 مهدی عطائی کچوئی فرزند سید ناصر نسبت به ششدانگ یک درب باغ به
 مســاحت 3065/76 مترمربع مفروزی از پالک 325 - اصلی واقع در چم
 آسمان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریداری شده از مالک رسمی

 حبیب اله دهقانی چم آسمانی
 65 – رای شــماره 139460302015004410 مــورخ 94/12/27  عباس
 صالحی فرزند سبزعلی نســبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به
 مســاحت 110/69 مترمربع مفروزی از پالک 107 - اصلی واقع در زرین
 شــهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شــده از مالک رسمی

 ابوالفتح قهرمان
 66 – رای شــماره 139460302015004413 مــورخ 94/12/27  طیبــه
 سلیمیان ریزی فرزند علی نسبت به یک دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه
 به مساحت 110/69 مترمربع مفروزی از پالک 107 - اصلی واقع در زرین
 شــهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شــده از مالک رسمی

 ابوالفتح قهرمان
 67 – رای شــماره 139460302015004415 مــورخ 94/12/27  پروانه
 شــلتوکی ریزی فرزند رمضانعلی نسبت به 3 دانگ مشــاع از ششدانگ
 یکبابخانه به مســاحت 110/69 مترمربع مفــروزی از پالک 107 - اصلی
 واقع در زرین شــهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از

 مالک رسمی ابوالفتح قهرمان
 68 - رای شــماره 139460302015004416 مــورخ 94/12/27  محمد
 جعفری فرزند خدارحم نســبت به ششــدانگ یک درب باغ به مســاحت
 503/67 مترمربع مفروزی از پالک 85 فرعی از 132 - اصلی واقع در اردال
 باغبادران بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی

 حسین ذوالفقاری باغبادرانی
 69 - رای شماره 139460302015004417 مورخ 94/12/27  محمد عبدی
 ریزی فرزند یداله نســبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 107/70
 مترمربع مفروزی از پــالک 106 - اصلی  واقع در کمال آباد زرین شــهر
 بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریداری شــده از مالک رسمی یداله

 عبدی ریزی
 70 - رای شــماره 139460302015004418 مــورخ 94/12/27  عزیــز
 محمدی فرزند حسن علی نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 201/40
 مترمربع مفروزی از پالک 11 فرعی از 194 - اصلی واقع در مزرعه محمود
 آباد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریداری شــده از مالک رسمی

 عبدالعلی سماعی
 71 - رای شــماره 139560302015000030 مورخ 95/01/17  اسماعیل
 بابائی چرمهینی فرزند محمد نســبت به ششــدانگ یکبابخانه به مساحت
 170/50 مترمربــع مفروزی از پــالک 379 - اصلی  واقــع در نصیر آباد
 چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی

 علی اکبر امینی
 72 - رای شــماره 139560302015000031 مورخ 95/01/17  حســن
 ســلیمیان ریزی فرزند عباس نسبت به ششــدانگ یکبابخانه به مساحت
 220/74 مترمربع مفروزی از پالک 107 - اصلی واقع در زرین شهر بخش
 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان
 73 - رای شــماره 139560302015000031 مورخ 95/01/17  قدرت اله
 ملکزاده فرزند نوروز علی نســبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت
 206/83 مترمربع مفروزی از پالک 111 - اصلی  واقع در حاجی آباد قلعه
 قاســم بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شــده از مالک رسمی

 نوروز علی ملک زاده قلعه قاسمی
 74 - رای شــماره 139560302015000034 مــورخ 95/01/17  خدایار
 ایزدی زمان آبادی فرزند امیدعلی نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت
 180/78 مترمربع مفروزی از پالک 107 - اصلی واقع در زرین شهر بخش
 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان
 75 - رای شــماره 139560302015000036 مورخ 95/01/17  سلیمان
 ابن علی فرزند اله یار نسبت به ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 773/07
 مترمربع مفــروزی از پــالک 379 - اصلی  واقع در نصیــر آباد چرمهین
  بخش 10 ثبــت اصفهان مع الواســطه خریداری شــده از مالک رســمی

 حسین امینی فر
 76 - رای شــماره 139560302015000045 مــورخ 95/01/18  صدیقه
 موسوی ریزی فرزند ســید حسین نسبت به 3 دانگ مشــاع از ششدانگ
 یکبابخانه به مســاحت 266/57 مترمربع مفــروزی از پالک 107 - اصلی
 واقع در زرین شــهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از

 مالک رسمی ابوالفتح قهرمان
 77 - رای شــماره 139560302015000046 مــورخ 95/01/18  مهدی
 شــلتوکی ریزی فرزند رمضانعلی نسبت به 3 دانگ مشــاع از ششدانگ
 یکبابخانه به مســاحت 266/57 مترمربع مفــروزی از پالک 107 - اصلی
 واقع در زرین شــهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از

 مالک رسمی ابوالفتح قهرمان
 78 - رای شــماره 139560302015000047 مــورخ 95/01/18  زهــرا
 عزیزی ملک آبادی فرزند حســینعلی نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به
 مساحت 82/48 مترمربع مفروزی از پالک 320 - اصلی  واقع در ملک آباد
 بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی فضل اله

 عزیزی ملک آبادی
 79 - رای شــماره 139560302015000048 مــورخ 95/01/18  فاطمه
 جان کرمی چمگردانی فرزند حاجتعلی نسبت به ششدانگ یکباب خانه به
  مســاحت 226/96 مترمربع مفروزی از پالک 155 فرعی از 103 - اصلی
 واقع در چمگردان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک

 رسمی یداله و خدامراد و عباس علیرضایی چمگردانی
 80 - رای شــماره 139560302015000048 مــورخ 95/01/18  خدایار
 محمدی چرمهینی فرزند علی رحم نسبت به ششدانگ یکبابخانه مساحت
 494/10 مترمربع مفــروزی از پالک 379/1 - اصلی  واقــع در امین آباد
 چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی

 رضا امینی چرمهینی
ادامه در صفحه 15
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81 - رای شماره 139560302015000051 مورخ 95/01/18  یداله نقدی 
دورباطی فرزند فتح اله نس��بت به شش��دانگ یکبابخانه مساحت 230/41 
مترمربع مفروزی از پ��اک 321 - اصلی  واقع در دورب��اط بخش 9 ثبت 
اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی فتح اله نقدی دورباطی .

82 - رای ش��ماره 139560302015000059 م��ورخ 95/01/18  صفورا 
محمدی چم علیشاهی فرزند یارمحمد نسبت به ششدانگ یکبابخانه مساحت 
612/95 مترمربع مفروزی از پاک 281 - اصلی  واقع در قریه پرکس��تان 
بخش 9 ثبت اصفهان مع الواس��طه خریداری شده از مالک رسمی رجبعلی 

نوری پرکستانی .
83 - رای ش��ماره 139560302015000060 مورخ 95/01/21  علیرضا 
سلیمیان ریزی فرزند حسن نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 189/55 مترمربع مفروزی از پاک 107 - اصلی واقع در زرین 
ش��هر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری ش��ده از مالک رسمی 

ابوالفتح قهرمان .
84 - رای ش��ماره 139560302015000061 م��ورخ 95/01/21  عبداله 
سلیمیان ریزی فرزند حسن نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 189/55 مترمربع مفروزی از پاک 107 - اصلی واقع در زرین 
ش��هر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری ش��ده از مالک رسمی 

ابوالفتح قهرمان .
85 - رای شماره 139560302015000062 مورخ 95/01/21  احمد رضا 
نادی ریزی فرزند حسین نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 98/33 
مترمربع مفروزی از پاک 107 - اصلی واقع در زرین ش��هر بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
86 - رای شماره 139560302015000063 مورخ 95/01/21  محمد شفائی 
فرزند حسن نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 37/58 مترمربع 
مفروزی از پاک 107 - اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
87 - رای ش��ماره 139560302015000064 مورخ 95/01/21  علی رحم 
قاسم پور چرمهینی فرزند قاسم نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
167/20 مترمربع مف��روزی از پاک 267 فرع��ی از 366 - اصلی  واقع در 
چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی 

رحمت اله و علی محمدی چرمهینی .
88 - رای ش��ماره 139560302015000065 مورخ 95/01/21  مس��عود 
قاسمیان چرمهینی فرزند رجبعلی نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
500 مترمربع مفروزی از پاک 375 - اصلی  واق��ع در گنج آباد چرمهین 
بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی عبدالکریم 

امیری چرمهینی .
89 - رای ش��ماره 139560302015000066 م��ورخ 95/01/21  بهم��ن 
قاسمیان چرمهینی فرزند رجبعلی نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
500 مترمربع مفروزی از پاک 375 - اصلی  واق��ع در گنج آباد چرمهین 
بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی عبدالکریم 

امیری چرمهینی .
90 - رای شماره 139560302015000088 مورخ 95/01/23  حمید محمد 
باقری فرزند حسن نس��بت به شش��دانگ یکباب مغازه به مساحت 19/17 
مترمربع مفروزی از پاک 107 - اصلی واقع در زرین ش��هر بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
91 - رای ش��ماره 139560302015000089 م��ورخ 95/01/23  اکب��ر 

صدرائی بیس��تگانی فرزند میرزا آقا نس��بت به شش��دانگ یکباب خانه به 
مساحت 94/97 مترمربع مفروزی از پاک 107 - اصلی واقع در زرین شهر 
بخش 9 ثبت اصفهان مع الواس��طه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح 

قهرمان .
92 - رای شماره 139560302015000090 مورخ 95/01/23  اکرم پناهی 
ریزی فرزند محمد نس��بت به شش��دانگ یکباب خانه به مساحت 220/97 
مترمربع مفروزی از پاک 107 - اصلی واقع در زرین ش��هر بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
93 - رای ش��ماره 139560302015000091 م��ورخ 95/01/23  رض��ا 
محمدی فرزند ابوطالب نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 69/94 
مترمربع مفروزی از پاک 107 - اصلی واقع در زرین ش��هر بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
94 - رای ش��ماره 139560302015000092 مورخ 95/01/23  سبزعلی 
ابراهیمی چرمهینی فرزند مرتضی نسبت ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
352/89 مترمربع مفروزی از پاک 375 - اصلی  واقع در گنج آباد چرمهین 
بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی حسین 

امینی فرد چرمهینی .
95 - رای ش��ماره 139560302015000119 م��ورخ 95/01/29  فاطم��ه 
چراغی ریزی فرزند احمد نس��بت به شش��دانگ یکباب خانه به مس��احت 
190/45 مترمربع مفروزی از پاک 107 - اصلی واقع در زرین شهر بخش 
9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .

96 - رای ش��ماره 139560302015000120 م��ورخ 95/01/29  ش��هره 
جواهری باغبادرانی فرزند امیر نسبت به ششدانگ یک درب باغ به مساحت 
658/49 مترمربع مف��روزی از پاک 737 فرع��ی از 131 - اصلی واقع در 
باغبادران بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی 

عبداله فرزند رجبعلی .
97 - رای ش��ماره 139560302015000121 مورخ 95/01/29  س��لطنت 
توانگر ریزی فرزند حسین نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
به مساحت 143/85 مترمربع مفروزی از پاک 107 - اصلی واقع در زرین 
ش��هر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری ش��ده از مالک رسمی 

ابوالفتح قهرمان .
98 - رای شماره 139560302015000122 مورخ 95/01/29  محمد عباس 
زاده فرزند غامرضا نسبت به 3 دانگ مشاع از شش��دانگ یکباب خانه به 
مس��احت 143/85 مترمربع مفروزی از پاک 107 - اصلی واقع در زرین 
ش��هر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری ش��ده از مالک رسمی 

ابوالفتح قهرمان .
99 - رای ش��ماره 139560302015000124 مورخ 95/01/29  ام البنین 
حاجی رحیمی ریزی فرزند مرتضی نس��بت به ششدانگ یکباب ساختمان 
به مساحت 111/23 مترمربع مفروزی از پاک 107 - اصلی واقع در زرین 
ش��هر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری ش��ده از مالک رسمی 

ابوالفتح قهرمان .
100 - رای شماره 139560302015000126 مورخ 95/01/29  سید یحیی 
موسوی ریزی فرزند سید حسن نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
187/23 مترمربع مفروزی از پاک 107 - اصلی واقع در زرین شهر بخش 
9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .

101 - رای ش��ماره 139560302015000127 م��ورخ 95/01/29  باق��ر 
آقائی ریزی فرزند احمد نسبت به 4 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به 

مس��احت 151/55 مترمربع مفروزی از پاک 107 - اصلی واقع در زرین 
ش��هر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری ش��ده از مالک رسمی 

ابوالفتح قهرمان .
102 - رای ش��ماره 139560302015000128 مورخ 95/01/29  طاهره 
آقائی ریزی فرزند رمضان نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
به مساحت 151/55 مترمربع مفروزی از پاک 107 - اصلی واقع در زرین 
ش��هر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری ش��ده از مالک رسمی 

ابوالفتح قهرمان .
103 - رای شماره 139560302015000129 مورخ 95/01/29  خدارحم 
خدابخشی چرمهینی فرزند غفار نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
331/09 مترمربع مفروزی از پاک 7 فرعی از 370 - اصلی واقع در مریم 
بیگم چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواس��طه خریداری شده از مالک 

رسمی محمد تقی و محمد علی محمدی .
104 - رای ش��ماره 139560302015000130 مورخ 95/01/29  حس��ن 
س��لیمیان ریزی فرزند محمد نسبت به شش��دانگ یکباب خانه به مساحت 
90/15 مترمربع مفروزی از پاک 107 - اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 

ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
105 - رای ش��ماره 139560302015000382 م��ورخ 95/02/26  مجید 
کنارگ دستنائی فرزند محمود نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
208/39 مترمربع مفروزی از پاک 1943 - اصلی واقع در باباش��یخعلی 
بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی محمد علی 

سلیمی باباشیخعلی .
106 - رای ش��ماره 139560302015000383 مورخ 95/02/26  صدیقه 
س��لیمیان ریزی فرزند علی نس��بت به شش��دانگ یکباب خانه به مساحت 
162/40 مترمربع مفروزی از پاک 107 - اصلی واقع در زرین شهر بخش 
9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .

107 - رای ش��ماره 139560302015000384 م��ورخ 95/02/26  حمزه 
علی علی محمدی چرمهینی فرزند عبداله نسبت به ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 211/09 مترمربع مفروزی از پاک 368/1 - اصلی واقع در مبارک 
آباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواس��طه خریداری شده از مالک 

رسمی حسین قاسمی چرمهینی .
تاریخ انتشار نوبت اول :  روز چهارشنبه  مورخ 95/03/05
تاریخ انتشار نوبت دوم : روز چهارشنبه  مورخ 95/03/19

م الف: 303 محمد رضا رئیسی زاده  رئیس ثبت اسناد و اماک لنجان
فقدان سند مالکیت

3/32 ش��ماره صادره: 1395/43/221867 نظر به اینک��ه خانم زهرا نصر 
اصفهانی با تسلیم دو برگ استشهاد شهود شماره: 1395/02/08-71656 
دفترخانه 25 اصفهان، مدعی مفقود ش��دن س��ند مالکیت سه دانگ مشاع 
از شش��دانگ پاک ش��ماره 1905 فرعی از 5 اصلی واقع در بخش 14 ثبت 
اصفهان که در ذیل ثبت 208959 مورد ثبت در صفحه 558 دفتر جلد 873 
اماک تحت شماره چاپی 674578 صادر و تس��لیم گردیده و سابقه دفتر 
اماک داش��ته و اظهار داشته که س��ند مالکیت مرقوم در اثر اسباب کشی 
مفقود گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است. لذا مراتب 
به اس��تناد تبصره یک اصاحی 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 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. م الف: 6397 

اداره ثبت اسناد و اماک غرب استان اصفهان ) 213 کلمه، 2 کادر(  
فقدان سند مالکیت

3/33 ش��ماره صادره: 1395/43/222145 نظر به اینکه آقای ناصر نصر 
اصفهانی با تسلیم برگه های استشهاد شهود شماره 1395/02/01-10872 
دفترخانه 167 اصفهان، مدعی مفقود ش��دن دو جلد اسناد مالکیت یکی دو 
حبه و دو – یازدهم حبه مش��اع باس��تثنای بهای ثمنیه اعیانی از 72 حبه و 
دیگری یکدانگ مشاع از ششدانگ پاک شماره 1256 فرعی از 5 اصلی واقع 
در بخش 14 ثبت اصفهان که در ذیل ثبت 119979 و 101334  مورد ثبت در 
صفحه 330 و 371  دفتر جلد 657 و 563 اماک تحت شماره چاپی 279244 
و 684512 صادر و تسلیم گردیده و به اظهار داشته که سند مالکیت مرقوم 
در اثر اسباب کش��ی مفقود گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی 
نموده است. لذا مراتب به اس��تناد تبصره یک اصاحی ذیل ماده 120 آیین 
نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می ش��ود چنانچه کس��ی 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 تس��لیم و رسید اخذ نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل س��ند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی 
است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرس��ید یا در صورت اعتراض اصل 
سند مالکیت یا سند معامله ارائه نش��ود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی 
طبق مقررات خواهد شد. م الف: 6396 اداره ثبت اسناد و اماک غرب استان 

اصفهان ) 235 کلمه، 3 کادر(  
ابالغ رای

3/61 ش��ماره دادنام��ه: 9409970350301810 ش��ماره پرون��ده: 
9409980350300896 شماره بایگانی شعبه: 941017 خواهان: آقای علی 
قربانی فرزند محمد علی به نشانی اصفهان- خ امام خمینی- شهرک رسالت 
خ رسالت 1 س��اختمان هخامنش��یان پ 6 ط همکف تلفن 09133086330 
خواندگان: 1- آقای زین��ب یکه زاده فرزند علی 2- آق��ای محمد تقی رباط 
میلی فرزند موسی همگی به نشانی مجهول المکان، خواسته ها: 1- مطالبه 
خسارت تاخیر تادیه 2- اعسار از پرداخت هزینه دادرسی 3- مطالبه وجه 
چک 4- تامین خواسته 5- مطالبه خس��ارت دادرسی، گردشکار: دادگاه با 
بررسی محتویات پرونده ختم رس��یدگی را اعام و به شرح ذیل مبادرت 
به صدور رای می نماید، رای دادگاه: در خصوص دادخواس��ت آقای علی 
 قربان��ی فرزند محمد علی به طرفی��ت 1- آقای زینب یک��ه زاده فرزند علی

 2- آقای محمد تقی رباط میلی فرزند موسی به خواسته صدور حکم مبنی بر 
اعسار از پرداخت هزینه دادرسی با توجه به محتویات پرونده و استشهادیه 
محلی پیوست و اظهارات مقرون به صحت گواهان تعرفه از سوی خواهان 
و اینکه از سوی خوانده نیز دلیلی بر تمکن مالی خواهان به نحوی که قادر 
بر پرداخت هزینه دادرسی باشد ارائه نشده است لذا دادگاه دعوی خواهان 
ها را ثابت دانسته و مستنداً به مواد 198 و 504 و 505 قانون آیین دادرسی 
مدنی حکم به اعسار موقت خواهان ها از پرداخت هزینه دادرسی صادر و 
اعام می نماید. رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس از اباغ قابل 
اعتراض در محاکم تجدید نظر استان اصفهان می باشد. م الف:3339 شعبه 

3 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ) 245 کلمه، 3 کادر(

فقدان سند مالکیت
3/34 ش��ماره صادره: 1395/43/222231 نظر به اینکه آقای ناصر نصر 
اصفهانی با تسلیم برگه های استشهاد شهود شماره 1395/02/01-10875 
دفترخانه 167 اصفهان، مدعی مفقود شدن سند مالکیت چهل و شش- پنجاه 
و پنجم سهم مشاع باستثنای بهای ثمنیه آن از سیزده سهم ششدانگ پاک 
شماره 971 فرعی از 5 اصلی واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که در ذیل ثبت 
120139   مورد ثب��ت در صفحه 577   دفتر جلد 657  اماک تحت ش��ماره 
چاپی 276784 صادر و تس��لیم گردیده و به اظهار داشته که سند مالکیت 
مرقوم در اثر اسباب کش��ی مفقود گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت 
المثنی نموده اس��ت. لذا مراتب به اس��تناد تبصره یک اصاحی 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 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 سند مالکیت یا سند معامله ارائه نش��ود اقدام به صدور سند مالکیت 
المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 6392 اداره ثبت اسناد و اماک غرب 

استان اصفهان ) 219 کلمه، 2 کادر(  
فقدان سند مالکیت

3/35 ش��ماره صادره: 1395/43/223550 نظر به اینکه آقای ناصر نصر 
اصفهانی با تسلیم  دو برگ استشهاد شهود ش��ماره 1395/2/1-10876 
دفترخانه 167 اصفهان، مدعی مفقود ش��دن س��ند مالکیت یک سهم و نه – 
یازدهم سهم مشاع باس��تثنای بهای ثمنیه اعیانی از یازده سهم ششدانگ 
پاک شماره 964 فرعی از 5 اصلی واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که در ذیل 
ثبت 131251  مورد ثبت در صفحه 499  دفتر جلد 663  اماک تحت شماره 
چاپی 081807 صادر و تس��لیم گردیده و به اظهار داشته که سند مالکیت 
مرقوم در اثر اسباب کش��ی مفقود گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت 
المثنی نموده اس��ت. لذا مراتب به اس��تناد تبصره یک اصاحی 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 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 سند مالکیت یا سند معامله ارائه نش��ود اقدام به صدور سند مالکیت 
المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 6395 اداره ثبت اسناد و اماک غرب 

استان اصفهان) 219 کلمه، 2 کادر(   
فقدان سند مالکیت

3/36 ش��ماره صادره: 1395/43/223548 نظر به اینکه آقای ناصر نصر 
اصفهانی با تسلیم دو برگ استشهاد شهود ش��ماره 10873 – 1395/2/1 
دفترخانه 167 اصفهان مدعی مفقود شدن سند مالکیت سیزده حبه و یک – 
یازدهم حبه مشاع باستثناء بها ثمنیه اعیانی آن از هفتاد و دو حبه ششدانگ 
پاک ش��ماره 366  فرعی از 5 اصلی واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که در 
ذیل ثبت 119969   مورد ثبت در صفح��ه 315   دفتر جلد 657  اماک تحت 
شماره چاپی 260278 صادر و تس��لیم گردیده و به اظهار داشته که سند 
مالکیت مرقوم در اثر اسباب کش��ی  مفقود گردیده و تقاضای صدور سند 
مالکیت المثنی نموده است. لذا مراتب به اس��تناد تبصره یک اصاحی ذیل 
ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می ش��ود چنانچه کسی 
 مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود س��ند 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 نرس��ید یا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند 
مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد ش��د. م الف: 6394 اداره ثبت اس��ناد و 

اماک غرب استان اصفهان ) 223 کلمه، 3 کادر(  
فقدان سند مالکیت

3/37 ش��ماره صادره: 1395/43/221873 نظر به اینک��ه خانم زهرا نصر 
اصفهانی با تسلیم دو برگ استشهاد شهود شماره 1395/02/08-71656 
دفترخانه 25 اصفهان مدعی مفقود شدن س��ند مالکیت سه دانگ مشاع از 
شش��دانگ پاک ش��ماره 1905 فرعی از 5 اصلی واق��ع در بخش 14 ثبت 
اصفهان که در ذیل ثبت 208959 مورد ثبت در صفحه 558 دفتر جلد 873 
اماک تحت شماره چاپی 674578 صادر و تس��لیم گردیده و سابقه دفتر 
اماک داش��ته و اظهار داشته که س��ند مالکیت مرقوم در اثر اسباب کشی 
مفقود گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است.  لذا مراتب 
به اس��تناد تبصره یک اصاحی 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 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. م الف: 6394 

اداره ثبت اسناد و اماک غرب استان اصفهان) 213 کلمه، 2 کادر(   
فقدان سند مالکیت

3/38 ش��ماره صادره: 1395/43/221888 نظر به اینک��ه خانم زهرا نصر 
اصفهانی و آقای ناصر نصر اصفهانی بالسویه نسبت به ششدانگ با تسلیم 
برگه های استشهاد شهود شماره 71656-1395/2/8 دفترخانه 25 و 167 
اصفهان، مدعی مفقود شدن شش جلد اسناد مالکیت ششدانگ پاک شماره 
1837 فرعی از 5 اصلی واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که در ذیل ثبت های 
3422 و 106744 و 107275 و 107274 و 89125 و 100059 و صفح��ات 
174 و 23 و 437 و 434 و 346 و 116 دفاتر جلد 28 و 591 و 593 و 593 و 
593 و 557 اماک تحت شماره های چاپی 802883 و 410579 و 418468 
و 418467 و 598979 و 384078  صادر و تس��لیم گردیده و سابقه دفتر 
اماک داش��ته و اظهار داشته که س��ند مالکیت مرقوم در اثر اسباب کشی 
مفقود گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است.  لذا مراتب 
به اس��تناد تبصره یک اصاحی 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 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. م الف: 6393 

اداره ثبت اسناد و اماک غرب استان اصفهان) 262 کلمه، 3 کادر(   
ابالغ وقت رسیدگی

3/39 در خص��وص پرون��ده کاس��ه 192/95 خواهان س��عید خیراللهی 
دادخواس��تی مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت حامد زردکوهی تقدیم نموده 
است وقت رسیدگی برای روز سه شنبه مورخ 95/4/8  ساعت 4 عصر تعیین 
گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع 

در ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع ش��ماره دو شورای حل اختاف مراجعه  
و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور 
وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:6207 
ش��عبه 31 حقوقی مجتمع ش��ماره دو ش��ورای حل اختاف شهرس��تان 

اصفهان) 104 کلمه، 1 کادر(    
ابالغ وقت رسیدگی

3/40 در خصوص پرونده کاس��ه 240/95 خواهان احس��ان میراحمدی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه خسارت به طرفیت محمد رضا واسعی تقدیم 
نموده است وقت رس��یدگی برای مورخ 95/4/8  س��اعت 10 صبح تعیین 
گردیده اس��ت با توجه به مجهول الم��کان بودن خوانده حس��ب تقاضای 
خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان 
آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختاف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
اباغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. م الف:4494 شعبه 14 
حقوقی مجتمع شماره دو ش��ورای حل اختاف شهرستان اصفهان ) 111 

کلمه، 1 کادر(   
ابالغ وقت رسیدگی

3/41 ش��ماره اباغی��ه: 9510100352401409 ش��ماره پرون��ده: 
9409980351501193 شماره بایگانی شعبه: 950116  خواهان مصطفی 
قربانی  دادخواستی به طرفیت  خواندگان پروین تربتیان و شهین صادقی 
و مس��عود صادقی و ژاله بهرامی و علی بیگی و کامبیز صادقی و حس��ین 
بیگی و اصغر صادقی و حمید حسینی پور و بهمن بهادر و صدیقه صادقی 
و مهین صادقی و حسن فدائی و اس��داله امین نژاد و سید مجید طباطبایی 
کوپایی و دفتر خانه اسناد رسمی ش��ماره 11 اصفهان و شهریار بهادر و 
احسان امین زواره و اداره ثبت اسناد و اماک ش��مال اصفهان و امان اله 
امین زواره ) امینی زاده( و الهه صادقی و رضا پاکروان و رضا مرکزی و 
سهیا هنرجو و نوشین صادقی و مهدی بهشتی و ملیحه صبحیان و محمود 
فاخران اصفهانی و حمید ستار بروجنی  به خواسته اعام بطان معامله و 
اعام بطان معامله و اعام بطان معامله و ابطال سند ) موضوع سند مالی 
است( و ابطال سند ) موضوع سند مالی است( و ابطال سند ) موضوع سند 
مالی است( و اعام بطان معامله و مطالبه خسارت دادرسی واعام بطان 
معامله و ابطال سند) موضوع سند مالی است( و ابطال سند) موضوع سند 
مالی است( و اعام بطان معامله و ابطال سند ) موضوع سند مالی است( و 
ابطال سند) موضوع سند مالی است ( و اعام بطان معامله و اعام بطان 
معامله و اعام بطان معامله و ابطال سند ) موضوع سند مالی است( و ابطال 
سند ) موضوع سند مالی است ( و ابطال سند )موضوع سند مالی است ( و 
اعام بطان معامله و ابطال سند ) موضوع سند مالی است( و اعام بطان 
معامله و ابطال سند ) موضوع سند مالی است( و اعام بطان معامله و ابطال 
سند ) موضوع سند مالی است( و ابطال س��ند )موضوع سند مالی است( و 
اعام بطان معامله و اعام بطان معامله و ابطال سند )موضوع سند مالی 
است( و ابطال سند ) موضوع سند مالی اس��ت( تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرستان اصفهان نموده که جهت رس��یدگی به شعبه 24 دادگاه عمومی 
حقوقی شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان- خ چهار باغ باال – خ شهید 
نیکبخت- ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 352  
ارجاع و به کاسه 9409980351501193 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  
1395/04/08 و ساعت 10  تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن 
خواندگان و درخواست خواهان  و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان  پس از نشر آگهی 
و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه 

دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
حاضر گردد. م الف:4553 ش��عبه 24 دادگاه عمومی حقوقی شهرس��تان 

اصفهان) 450 کلمه، 5 کادر(  
ابالغ وقت رسیدگی

3/42 در خص��وص پرونده کاس��ه 94/1543 خواهان مجی��د کنگازیان 
دادخواس��تی مبنی بر مطالبه به طرفیت ابوالقاسم محمدی – کمال عباسی 
تقدیم نموده است وقت رس��یدگی برای مورخ 95/4/8  ساعت 9/30 صبح 
تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان 
آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختاف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
اباغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. م الف:4505 ش��عبه 8 
حقوقی مجتمع شماره دو ش��ورای حل اختاف شهرستان اصفهان ) 111 

کلمه، 1 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

3/43 در خص��وص پرون��ده کاس��ه 95-304 خواهان حمی��د گل آمیز 
دادخواس��تی مبنی بر اعتراض ثالث به طرفیت رامین روانفر تقدیم نموده 
است وقت رسیدگی برای مورخه 95/4/8 ساعت 8/30 تعیین گردیده است 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در 
جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان 
س��جاد – اول خیابان ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان 
صبا – پاک57 کدپستی 8165756441 مجتمع شورای حل اختاف اصفهان 
شعبه 6 شورای حل اختاف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و 
تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 5351 شعبه 13 حقوقی مجتمع شماره 

یک شورای حل اختاف شهرستان اصفهان ) 117 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/44 در خص��وص پرون��ده کاس��ه 941542 خواهان مجی��د کنگازیان 
دادخواس��تی مبنی بر مطالبه به طرفیت سیامک کریم بیدگانی تقدیم نموده 
است وقت رس��یدگی برای مورخ 95/4/8  ساعت 10 تعیین گردیده است با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان برابر ماده 
73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از 
وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع 
شماره 2 شورای حل اختاف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی 

و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف:4506 ش��عبه 8 حقوقی مجتمع ش��ماره دو ش��ورای ح��ل اختاف 

شهرستان اصفهان ) 109 کلمه، 1 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

3/45 در خصوص پرونده کاس��ه 941329 خواهان محمد علی خدادادی 
دادخواستی مبنی بر اعتراض ثالث به طرفیت فاطمه سعیدی- عیسی کیانی 
تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 95/4/9  ساعت 8 تعیین گردیده 
است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر 
ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از 
وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع 
شماره 2 شورای حل اختاف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی 

و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف:6176 ش��عبه 7 حقوقی مجتمع ش��ماره دو ش��ورای ح��ل اختاف 

شهرستان اصفهان ) 112 کلمه، 1 کادر( 



گردشگری

خواندنی

عکس نوشت

 تا به ح��ال در ی��ک اقامت��گاه تفریحی لوکس ک��ه زمان��ی اردوگاه 
کار اجباری بوده، حضور داشته اید؟

 زمانی که دولت با طرح تبدیل این مکان تاریخی در مونته نگرو به یک 
اقامتگاه فوق لوک��س موافقت کرد این تصمیم باعث خش��م خانواده 

زندانیان این قلعه دریایی شد.
قلعه مامولو ) Mamula ( در س��ال ۱۸۵۳ توسط ژنرال الزار مامولو 
فرمانده امپرات��وری اتریش- مجارس��تان به عنوان یک اس��تراتژی 
 برای جلوگی��ری از ورود کش��تی های بیگانه به خلیج بوکا س��اخته 

شده بود.
در زمان جنگ جهانی دوم رهبر فاشیست ایتالیا، »بنیتو موسیلینی«، 

قلعه مامولو را به یک اردوگاه کار اجباری تبدیل کرد. 
نزدیک به دو هزار نفر در این اردوگاه زندانی شدند، که۸۰ نفر از آن ها 
اعدام شدند و بیش از۵۰ نفر هم به دلیل گرسنگی و شرایط سخت و 

ظالمانه در این اردوگاه درگذشتند.
با وجود گذشته  سیاه این مکان، پارلمان مونته نگرو پیشنهاد شرکت 
مصری - س��وئدی را که این قلع��ه متروکه را به یک اقامتگاه ش��امل 
رستوران، چشمه آبگرم و کلوپ شبانه تبدیل می کند قبول کرده است.

خانواده زندانیان این تصمیم را یک بی حرمتی تلقی  می کنند.
اولیورا داکلس��تیک که پ��در پدربزرگش در این م��کان زندانی بوده، 
 می گوید: س��اخت یک هتل لوکس در ای��ن مکان که اف��راد زیادی 
 در آن هالک ش��ده اند، یک مثال آش��کار برای غفلت از تاریخ است. 
در هیچ جای جهان، هیچ اردوگاه کار اجباری تاکنون به زندان تبدیل 

نشده است.
دولت مونته نگرو از تصمیمش دفاع می کند و عنوان کرده که این طرح 
اقتصاد محلی را تقویت می کند. وزیر گردشگری مونته نگرو می گوید: 
دو راه پیش روی ماست، این مکان را رها کنیم تا نابود شود یا با جذب 
 س��رمایه گذار این مکان را بازس��ازی کنیم تا بازدیدکنندگان بتوانند 

از این مکان دیدن کنند.
مجری این ط��رح می گوید: ای��ن پروژه س��ازگار ب��ا طراحی محلی 
 این م��کان اج��را خواهد ش��د و ارزش تاریخ��ی این م��کان را حفظ 

خواهد کرد.
 همچنین این شرکت متعهد شده که یک مکان برای یادبود قربانیان 

این زندان احداث کند. 
اما مخالفان ترجیح می دهند که تمام تاریخ این جزیره حفظ شود.

مراسم جالب جشن بلوغ دختران کره ای!ساخت هتل ۵ ستاره درون زندان

این سیاره فراخورشیدی مملو از آب است
باز هم فضا و باز هم کش��ف هیج��ان انگیز دیگری، 
ای��ن ب��ار اخترشناس��ان موفق به کش��ف س��یاره 
فراخورش��یدی ش��ده اند که مقادیر زیادی آب در 
خود دارد. تیمی از اخترشناسان بین المللی سیاره 
 EPIC۲۱۲۵۲۱۱۶۶b فراخورشیدی موس��وم به
را شناس��ایی کرده اند که اگرچه از حیث جرم توده 
با نپتون برابری می کند، اما از بعد چگالی شباهت 
زیادی به زمین دارد. این اخترشناسان که زیر نظر 
 هاگ اوسبورن از دانش��گاه وارویک بریتانیا فعالیت 
می کنند در قالب ماموریت K۲ موفق به شناسایی 
این س��یاره ش��دند. ماموریت K۲ توسط تلسکوپ 
فضایی کپل��ر و با هدف شناس��ایی س��یارات قابل 
سکونت پیگیری می شود. ستاره ای که این سیاره 
 به دور آن م��ی چرخد تنه��ا با تف��اوت یک حرف

 b یعنی EPIC۲۱۲۵۲۱۱۶۶ شناخته می شود. 
 این س��تاره کوتوله ۸ میلیارد س��ال عمر داش��ته 

و در فاصله۳۸۰ سال نوری از ما قرار دارد.
 طبق برآورد اخترشناسان، این سیاره طی ۱۴ روز 
به دور ستاره اش می چرخد. این سیاره ۱۸/۳ برابر 
زمین ج��رم ت��وده دارد. آنها تخمین م��ی زنند که 
س��یاره EPIC۲۱۲۵۲۱۱۶۶b با چگالی ۵/7گرم 
بر سانتیمتر مکعب دارای هسته صخره ای عظیمی 
 enstatite باش��د. بخش مهمی از این هس��ته را 
)7۰ درصد ( و آهن )۳۰ درصد ( تشکیل می دهند.  
اما نکته جالب توجه درباره این س��یاره به احتمال 
وجود آب در آن مربوط می شود به طوری که برآورد 
می ش��ود مقادیر زیادی آب در آن وجود داش��ته و 
در عین حال از اتمس��فر هیدروژنی – هلیومی نیز 

برخوردار باشد.

این نش�انه بدن، زمان مرگ را به انس�ان 
هشدار می دهد!

یافته های علمی نش��ان داده ممکن اس��ت بدن انسان 
مدت کوتاهی قبل از مرگ با انتشار بویی خاص از خود 

زمان مرگ را نشان دهد.
گفته می شود بس��یاری از حیوانات بوی جسد را حس 
می کنند و از خود واکنش نش��ان می دهند. مطالعه ای 
جدید نش��ان داده انس��ان ها نیز مانند برخی حیوانات 
چنین بوی��ی را منتش��ر می کنند. در واق��ع زمانی که 
حیوانات می میرند از خود بوی بس��یار ناخوشایندی را 

منتشر می کنند.
 این بو به دلیل انتشار ماده ای شیمیایی به نام پوترسین 
 در فضا پخش می ش��ود که از تجزیه اسیدهای چربی 
در بافت های فاسد شده به وجود می آید. این بو می تواند 
مدت زمان کوتاه��ی قبل از مرگ از طری��ق عرق فرد 
منتشر شود و گویای این موضوع باشد که زمان مرگ 

نزدیک است یا بخشی از بافت های بدن در حال فساد 
است.

در قلمرو حیوانات زمانی که این بو در محیطی منتشر 
می ش��ود، از رفتن به آن محیط جلوگیری می ش��ود و 
حیوان��ات را در موقعیتی همچون جنگ ی��ا فرار قرار 
می دهد. ب��ه این دلیل که انس��ان ها م��دام از عطرها و 
رایحه های متفاوت استفاده می کنند، تشخیص این بو 

دشوارتر و ممکن است اصال حس نشود.

 نرم اف�زاری ب�رای ح�ل مس�ائل ریاض�ی
 از روی کاغذ 

به کمک نرم افزار » Mathpix « و با گرفتن عکس از 
فرمول نوشته ش��ده بر روی کاغذ در چند ثانیه مسئله 
ریاضی خ��ود را حل کنید.  رابط کارب��ری دوربین این 
 اپلیکیش��ن هم س��از و کار پیچیده ای ندارد و همانند 
هر اپلیکیشن معمولی دوربین در گوشی های هوشمند 
عمل می کند، ب��ا این حس��اب کافی اس��ت تا عکس 
صفحه ای که فرمول ها بر روی آن نوشته شده اند را از این 
طریق گرفته و حل آنها را به عهده Mathpix بسپارید! 
 جالب اینجاست که این اپلیکیش��ن حل فرمول های 
ریاضی، از عهده حل فرمول های سخت و پیچیده ریاضی 
بر می آید و در کنار آن شیوه حل فرمول را نیز به صورت 
مرحله به مرحله در اختی��ار کاربر، قرار می دهد. به این 
ترتیب دانش آموزان در سر کالس نه تنها جواب را قادر 

 هستند از این طریق به دس��ت آوردند، بلکه می توانند 
به شیوه حل معادله نیز نگاهی بیاندازند. 

 این اپلیکیشن معادالت ریاضی شما را با عکس گرفتن 
از روی همان کاغذ حل خواهد کرد.

 حل مع��ادالت در ای��ن اپلیکیش��ن بر روی گوش��ی 
انجام نمی ش��ود و پس از گرفتن عکس، وظیفه فرآیند 
تشخیص بصری معادالت را گوشی انجام می دهد، اما 
حل کردن و بررسی فرمول های پیچیده نیازمند ارتباط 
گوشی با سرور اصلی این اپلیکیشن است. به این ترتیب 
برای استفاده از Mathpix ارتباط دائمی اینترنت نیاز 
است.  اپلیکیشن Mathpix را نیکو جیمنز  دانشجوی 
 دکترای دانش��گاه اس��تنفورد ابداع کرده است. سایر 
توس��عه دهندگان این اپلیکیش��ن را نیز مایکل لی و 
آگس��ت ترول بک که آنها هم دانش آموزان دبیرستانی 

هستند، تشکیل می دهند. 

در مدارا، 
فزونى و بركت است، و هر كس از 

مدارا محروم باشد، از خير، محروم شده است.

امام علی علیه السالم:
 كس��ى كه بر مركب صبر و بردبارى س��وار شد،

 به ميدان پيروزى خواهد رسيد.
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 این مراس��م که مش��ابه آن درتم��ام م��دارس دخترانه ک��ره جنوبی 
برگزار می شود به مراسم سن بلوغ معروف اس��ت. دختران پس ازاین 

مراسم وارد بزرگسالی می شوند وخود را برای آموختن آداب و رسوم و 
پذیرش مسئولیت های جدید آماده می کنند.

در دومین نشس��ت همکاری های مش��ترک صنعت آب 
و فاضالب ای��ران و ژاپن مدیرعامل ش��رکت آبفا اس��تان 
اصفهان گفت : در ۳ س��ال گذش��ته همکاری صنعت آب 
و فاضالب کش��ور با مرکز خاورمیانه ژاپن بسیار گسترش 
پیدا کرده است به طوری که طی این سال ها حدود۲۴۰ 
نفر از کارشناس��ان صنع��ت آب و فاضالب کش��ور تحت 
آموزش های نوین در رابطه با موضوعاتی همچون کاهش 
آب بدون درآمد، فرآیند تصفی��ه بهتر و دقیق تر فاضالب 
و آب مدیریت بح��ران و کنترل کیفی خدمات از س��وی 

کارشناسان ژاپن قرار گرفتند.
مهندس هاش��م امین��ی به فضای پ��س از برجام اش��اره 
کرد و خاطرنش��ان س��اخت: در دوسال گذش��ته فعاالن 
صنعت آب و فاضالب کشور ژاپن نگران تحریم های وضع 
 ش��ده برعلیه ایران بودند که مانع از فعالیت گسترده آنها 
ش��ده بود، اما هم اکنون بس��یاری از فعاالن صنعت آب و 
فاضالب ژاپن بس��یار خرس��ند از فعالیت دوجانبه میان 
ایران و ژاپن هس��تند و بای��د برمبنای اقتص��اد مقاومتی 
تعامل دوجانب��ه میان صنعت گ��ران آب و فاضالب ایران 
و ژاپن بیش از پیش صورت گیرد. وی با اش��اره به حضور 
۱۰ ش��رکت برتر ژاپنی در اصفهان گفت: ما امروز میزبان 
۱۰ شرکت صنعتی مهم ژاپن هستیم این درحالیست که 
ژاپنی ها در سال های اخیر با انعقاد قراردادهایی در قالب 
BOO – BOT و  فاینانس مش��غول ب��ه ارایه خدمات و 
سرمایه گذاری در بسیاری از کش��ورها هستند. درحالی 

 که سابقه تعامل ایران و ژاپن سابقه دیرینه دارد. بنابراین 
به نظر می رس��د صنعت گران ژاپنی که ب��ه ویژگی های 
سخت کوشی، دقت و تعهد در انجام کارها در ایران معروف 
هس��تند انفعال و احتیاط در همکاری و تعامل با صنعت 
 گران ایران��ی را کنار بگذارن��د و با الگو ب��رداری از برخی 
از کشورهای آسیای جنوب ش��رقی تعامل خود را با ایران 

بیش از پیش در دستور کار قراردهند. 
رییس هیئت مدی��ره و مدیرعامل ش��رکت آبفا اس��تان 
اصفهان به تاثیر آموزش علم روز ب��ه کارکنان پرداخت و 
افزود: بعد از اینکه برخی از کارکنان ش��رکت آبفا استان 
تحت آموزش هایی در کش��ور ژاپن ق��رار گرفتند منجر 
به هوشمند س��ازی شبکه آب اصفهان ش��د به طوری که 
میزان آب بدون درآمد در اصفهان به ۱7 درصد رسید که 
کمترین میزان آب بدون درآمد در کشور است. همچنین 
آبفا استان اصفهان در نظر دارد این رقم را به کمترین حد 

ممکن برساند.
در ادامه این نشس��ت مهندس شیش��ه ف��روش مدیرکل 
مدیریت بحران استانداری با اشاره به تدوین سند سندای 
میان ایران و ژاپن گفت: براساس سند سندای میان ایران 
و ژاپن تعامل برای استفاده از تجهیزات و تاسیسات مقاوم 
در برابر حوادث غیرمترقبه مانند زلزله و سیل بوده براین 
اس��اس از ش��رکت های ژاپنی انتظار می رود تکنولوژی 
 و دانش ب��ه کارگیری مقابل��ه در کمترین زم��ان ممکن 
 با ح��وادث را در اختی��ار صنعت گ��ران ای��ران و به ویژه 

اصفهانی ها قرار دهند.
وی افزود : در س��ال های اخیر شرکت آبفا استان اصفهان 
مواج��ه با بح��ران و ح��وادث غیرمترقبه مانند س��یالبی 
شدن رودخانه و ورود مواد نفتی و گازوئیل به آب تصفیه 
خانه باباشیخعلی شدند و مس��لما اگر تکنولوژی زدودن 
 سریع آالینده ها به آب وجود داش��ته باشد مهار حوادث 
در کمترین زمان ممکن ص��ورت می گیرد که باید در این 

زمینه تبادل دانش میان ایران و ژاپن صورت گیرد.
در ابتدای این نشست خانم اخوان عضو هیئت نمایندگان 
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان گفت: 
اصفهان یک��ی از بزرگ ترین ش��هرهای صنعتی کش��ور 
محسوب می ش��ود که در حال حاضر در صنعت نساجی، 

پتروشیمی و فوالد در کشور پیشرو است.
وی افزود: باتوجه به سفر هیئت بلندپایه ژاپن به اصفهان 
باید بس��ترهای بهره مندی از دانش نوین در صنعت آبفا 
مهیا ش��ود چرا که هم اکنون یکی از مش��کالت اساس��ی 
اصفهان کم آبی است. بنابراین باید با به کارگیری از دانش 
و علم روز مصرف بهین��ه در جامعه رواج پیدا کند هرچند 
که جوانان تحصیل کرده و مس��تعد یک��ی از مزیت های 

مهم کشور محس��وب می ش��ود. عضو هیئت نمایندگان 
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان گفت: 
بومی س��ازی دانش فنی تکنول��وژی روز دنی��ا در زمینه 
صنعت آب و فاضالب یکی از اهداف برگزاری این نشست 

است.
در این نشس��ت دکتر ناکازاکی مدیری��ت منابع آب ژاپن 
گفت: از اینکه به شهر تاریخی و زیبای اصفهان سفر کردم 
بسیار خوشحال هستم. مردم ایران مانند ژاپنی ها از تمدن 
غنی برخوردار هستند کشور ژاپن دارای اقلیم آب و هوایی 
متنوعی است و با این که در برخی از مناطق ژاپن بارندگی 
به میزان کافی صورت نمی گیرد در حال حاضر 97 درصد 

کشور ژاپن تحت پوشش سیستم آبرسانی قرار دارند.  
در چند س��ال اخیر تالش جهت کاهش آب بدون درآمد 
صورت گرفته و هم اکنون میزان آب بدون درآمد در ژاپن 
 به ۶ درصد رسیده اس��ت و نیز تالش می شود آب رسانی 
به مردم با حداقل مصرف انرژی صورت گیرد تا انرژی برای 
آینده ذخیره شود و با توس��عه دانش و تمرکز بر آموزش 

خدمات خود را به مشترکین ارتقا دهیم.
در ادام��ه ای��ن نشس��ت نماین��دگان ش��رکت ه��ای 
HITACHI ، MITSUBISHI، ب��ه ارایه خدماتی 
که می توانند به صنعت گران در ای��ران و اصفهان بدهند 
پرداختند به طوری ک��ه نماین��ده HITACHI اعالم 
آمادگی پیرامون طراحی تاسیس��ات آب و فاضالب و نیز 
احداث تصفیه خانه آب و فاضالب در اقصی نقاط کش��ور 
کرد و ب��ر توانایی بازچرخان��ی و تولید پس��اب با کیفیت 
مطلوب اش��اره کرد به طوری که هم اکن��ون بازچرخانی 
 آب در کشورهای اردن، فلس��طین، مصر و مالزی را انجام 
می دهند و با تولید فیلترهای MBR تصفیه آب با صرف 

انرژی کمتری صورت می گیرد. 
در ادام��ه نماین��ده ش��رکت MITSUBISHI به ارایه 
خدماتی که با به کارگیری آن م��ی توان به کاهش میزان 
 هدررفت آب امیدواربود و نی��ز فیلترهایی که با نصب آن 
در خطوط انتق��ال تصفیه فاضالب به ص��ورت اتوماتیک 
انجام می گیرد اش��اره کردکه به کارگیری این تکنولوژی 
صرفه اقتصادی بس��یاری در امر تصفیه فاضالب به همراه 
دارد. در این نشس��ت ده نفر از نمایندگان ش��رکت های 
حاضر در هیئت ژاپنی به توانایی و نوع خدمات قابل ارایه 
 با ایران در جمع تولیدکنندگان و سرمایه گذاران اصفهان 

پرداختند.
در بازدید هیئت ژاپنی از تاسیس�ات آبفا اس�تان 

اصفهان اعالم شد: 
آمادگی ش�رکت های ژاپنی ب�رای ارایه تکنولوژی 

روز دنیا به صنعت آب و فاضالب در استان اصفهان

در بازدی��د هیئ��ت ۱7 نف��ر ژاپن��ی از ش��رکت ه��ای 
  TORAY – KOBOOTA – HITACHI
  MITSUBISHI – MICROZA - METIRO
YOKOGAWA –AICHI  ژاپ��ن از تاسیس��ات 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان همانند تصفیه خانه 
فاضالب بهارس��تان، تصفیه خانه آب باباشیخعلی و اتاق 
فرمان تامین، توزیع آب ش��هرهای تحت پوشش سامانه 
 بزرگ آبرس��انی زمینه ه��ای چگونگی ارای��ه تکنولوژی 
در رابطه ب��ا صنعت آب و فاضالب به آبفا اس��تان اصفهان 
مورد بررسی قرار گرفت و دراین بازدید هیئت ژاپنی اعالم 
کردند که آمادگی ارایه تکنولوژی در زمینه فیلتر، کنتور 
آب، سیس��تم تله متری لوله های چدن��ی دربرابر زلزله و 
 نیز ارایه مواد شیمیایی تصفیه آب و احداث مخزن آب را

 دارند.
مدیرعامل بهارس��تان در بازدید هیئت ژاپن��ی از تصفیه 
 خانه فاضالب بهارستان به تشریح فرآیند تصفیه در واحد 
 آش��غال گیر مکانیکی، دانه گیر و چربی گیر، حوض های 
ته نشینی اولیه، حوض های هوادهی، گندزدایی پساب و 

آب گیری لجن پرداخت.
در ادام��ه هیئت ژاپنی از اتاق فرمان سیس��تم آبرس��انی 

اصفهان بزرگ، دیدن کردند. 
 سپس درخصوص چگونگی توزیع آب شرب میان ۵۶ شهر 
و۳۰۰ روستای تحت پوشش طرح آبرسانی اصفهان بزرگ 
مهندس اکبری مدیر آبرس��انی آبفا استان اصفهان گفت: 
هم اکنون از طریق اتاق فرمان و سیستم تله متری، تمام 
تاسیسات آبرس��انی اصفهان بزرگ اعم از خطوط انتقال، 
ش��یرخانه ها، مخازن، والف ها، انش��عابات اصلی توسط 
سیستم تله متری کنترل می شود به طوری که با تنظیم 
دبی و فشار آب در خطوط انتقال به صورت متعادل انجام 

می گیرد. 
همچنین عنوان شد پارامترهای شیمیایی از قبیل کدورت 
و کلر باقی مانده در آب از طریق اتاق فرمان مورد ارزیابی 

قرار می گیرد.
مهن��دس اکب��ری مدیر آبرس��انی ش��رکت آبفا اس��تان 
اصفه��ان در پاس��خ س��واالت برخ��ی از بازدیدکنندگان 
ژاپن پیرامون چگونگی مقابله با بحران کم آبی و حوادث 
پیش آمده عنوان کرد: با اس��تفاده از تکنولوژی فش��ار و 
 دبی آب به طور ش��بانه روزی از طریق این سامانه کنترل 
می شود و با استفاده از ابزارهای کنترلی منابع آب موجود 
تحت کنترل قرار می گی��رد به گونه ای ک��ه آب عادالنه 
میان مش��ترکین ۵۶ شهر و۳۰۰ روس��تا توزیع می شود 
و نیز با اطالعاتی که از منابع آب و تاسیس��ات آبرس��انی 
داریم تاکنون ح��وادث پیش آمده در کوت��اه ترین زمان 

ممکن مهار شدند  این درحالیست که تخصص نیروهای 
 انس��انی هم در کاهش مدت زمان مهار حوادث بی تاثیر 

نیست.
همچنین در دی��دار هیئ��ت ژاپ��ن از تصفی��ه خانه آب 
باباش��یخعلی مهندس گرج��ی رییس تصفی��ه خانه آب 
باباش��یخعلی اصفهان گفت: تصفیه خانه آب باباشیخعلی 
بزرگ ترین تصفی��ه خانه آب خاورمیانه اس��ت به طوری 
 که آب دهی این تصفیه خانه ۱۲ هزار و۵۰۰ لیتر در ثانیه

 است.
وی در این بازدید باتوجه به توضیح پروسه فرآیند تصفیه 
آب گفت: هم اکنون تصفیه خانه آب باباش��یخعلی برای 
آنکه فرآیند تصفیه آب را با سرعت و دقت بیشتری انجام 
دهد نیاز به تجهیز دارد به طوری که پمپ ها، سیستم های 
کنترلی، شیرآالت، سیستم های آشغال گیر باید تعویض 
شوند و از تکنولوژی روز دنیا در این زمینه استفاده شود. 
همچنین ش��رکت های ژاپنی می توانند در ارایه برخی از 
مواد شیمیایی که به منظور تصفیه به آب تزریق می شوند 

همکاری الزم را با آبفا استان اصفهان داشته باشند.
مهندس گرجی افزود : کمپرسورهای ازن زنی، آنالیزهای 
کل��ر، PH ازن باقی مان��ده، سنس��ورهای هیدروکربن و 
به طور کلی تجهی��زات مربوط به کنت��رل کیفی آب نیاز 
به تجهی��ز و تعویض دارند ک��ه می توان در ای��ن رابطه از 
تکنولوژی کشور ژاپن بهره مند شد و نیز فلومترهای اندازه 
گیری قدیمی و مغناطیسی است که به نظر می رسد باید 

از تکنولوژی نوین در این خصوص استفاده کرد.

بازدید هیئت ژاپنی ها از تاسیسات آبفا استان اصفهان؛

دومین نشست همکاری های مشترک 
صنعت آب و فاضالب ایران و ژاپن
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