
پیام رهبر انقالب در مراسم افتتاحیه دهمین دوره مجلس شورای اسالمی:

مجلس را سنگری در برابر افزون خواهی گستاخانه استکبار بسازید
رهبر معظم انقالب در پیامی به مجلس دهم تاکید کردند: وظیفه  انقالبی 
شما آن است که مجلس را سنگری استوار در برابر افزون خواهی گستاخانه  

استکبار و نقطه  اتکای درخشان مردم مؤمن و انقالبی بسازید.
به گزارش مهر، حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی در 
پیامی به مراسم افتتاحیه دهمین دوره مجلس شورای اسالمی با سپاس 
از حضور حماس��ی مردم در انتخابات مجلس قانون گ��ذاری، نمایندگان 
مجلس ش��ورای اس��المی را به دنبال کردن الزامات تحقق اقتصاد مقاوم 
و گسترش و تعمیق فرهنگ اس��المی و همچنین پرهیز از سرگرم شدن 
ب��ه زایده های جناح��ی و غالب س��اختن انگیزه های ش��خصی بر مصالح 
عمومی توصیه و خطاب به آن��ان تأکید کردند: وظیف��ه  انقالبی و قانونی 

شما آن اس��ت که مجلس را سنگری اس��توار در برابر ترفند و 
 فسون و افزون خواهی گستاخانه  اس��تکبار و نقطه

 اتکای درخشان مردم مؤمن و انقالبی بسازید.
مت��ن پی��ام رهب��ر انقالب اس��المی ک��ه از 
المس��لمین  و  حجت االس��الم  س��وی 
محمدی گلپایگانی رییس دفتر مقام معظم 
رهبری در مراسم افتتاحیه دهمین دوره 
مجلس شورای اسالمی قرائت شد، به این 

شرح است:
»بسم اهلل الرحمن الرحیم

آغ��از دهمی��ن دوره  مجل��س ش��ورای 
اس��المی در ماه مب��ارک ش��عبان را که 

ماه معنویت و خش��وع و م��اه اعیاد بزرگ 
مذهبی اس��ت، به ملت عظیم الشأن ایران 
 اسالمی و به ش��ما برگزیدگان و پذیرندگان

مس��ئولیت های بزرگ تبری��ک می گویم و از 
آحاد مردم عزیز که با حماسه  انتخابات، چرخه  

بی وقفه قانون گذاری را تداوم بخشیده و 
حلقه دیگری ب��ر این زنجیره حیاتی 

افزوده اند، سپاسگزاری می کنم.
این همه، برآمده از توفیق الهی 

و نش��انه لطف و رحمت ذات 
اقدس اوست که دست قدرت 
بی همت��ا را م��ددکار ملت و 

کشور و نظام اسالمی ساخته 
است. دل و زبان از سپاس گویی 

این نعمت ناتوانند.
مل����ت ای����ران ب�����ا حض����ور 

پ��ر  انتخاب��ات  در  حداکث��ری 
اهمی��ت مجل��س قانون گ��ذاری، بیع��ت دیری��ن خ��ود 

 با نظام جمه��وری اس��المی را ب��ار دیگر تک��رار کردن��د و با ای��ن زبان 
 رسا به بدخواهان پاسخ گفتند. وفاداری ارزش��مند ملت، مسئوالن نظام

 را در بخش ه��ای گوناگون به احس��اس مس��ئولیت و ش��کر نعمت فرا 
می خواند. 

ذمه  ما مسئوالن، اکنون سنگین بارتر از گذشته است.
س��وگند نمایندگان –که در نخس��تین روز کاری خود ادا خواهند کرد و 
سوگندی شرعی و الزام آور است- سرفصل های اساسی وظایف نمایندگی 

در مجلس را بیان کرده است؛ ش��ما برادران و خواهران محترم می توانید 
با حکمت و خردمندی و اخالص و پارسایی، این وظایف را در خالل عمل 
قانونی خود –که عمدتا قانون گذاری و نظارت است- تحقق بخشیده، نزد 

خدا و خلق سرافراز گردید.
در این صورت است که مجلس شورای اسالمی را در جایگاه ویژه خویش 

یعنی »در رأس امور کشور« نگاه خواهید داشت.
شرایط توفانی منطقه و جهان و ماجراجویی های بین المللی سلطه گران و 
اتباعشان، ایران اسالمی را با اوضاع پیچیده تری از گذشته روبه رو ساخته 
است. اقتدار کشور برای مواجهه با این شرایط، به هوشمندی و عزم راسخ 
و در دست داش��تن ابتکار عمل از سوی همه مس��ئوالن نیاز دارد. وظیفه  
انقالبی و قانونی ش��ما نمایندگان محترم آن اس��ت که مجلس را 
سنگری استوار در برابر ترفند و فسون و افزون خواهی 
گستاخانه استکبار و نقطه  اتکای درخشان مردم 

مؤمن و انقالبی بسازید.
تحقق بخش��یدن به اقتصاد مقاوم با همه 
الزامات قطع��ی آن و نیز تالش مجدانه 
برای گس��ترش و ژرف سازی فرهنگ 
اس��المی، دو اولویت ف��وری کنونی 

است. 
 اولوی��ت ه��ای مه��م دیگ��ری در

بخش های گوناگون مربوط به اقتدار 
ملی و اس��تحکام امنیت و مصونیت 
کش��ور، وجود دارد که تضمین کننده  
اس��تقرار عدال��ت اجتماعی و اس��تقالل 
 و پیش��رفت کش��ور اس��ت. ش��ناخت این

 اولوی��ت ه��ا از جمل��ه  وظای��ف نماین��دگان 
آن��ان هوش��مند  ذه��ن  دس��ترس  در   و 

 است.
نمایندگان محت��رم را به توکل و حس��ن ظن 
به وعده های خداوند قادر و اس��تقامت در 
صراط مستقیم الهی توصیه می کنم 
و از سرگرم ش��دن به زایده های 
جناح��ی و غالب س��اختن 
انگیزه ه��ای ش��خصی 
بر مصالح عمومی بر 
حذر م��ی دارم. الزم 
می دانم از نمایندگان 
محت��رم مجل��س نهم و 
رییس پر ت��الش و خدوم آن 
و همه  هیئت رییس��ه و نیز از 
همه دست اندرکاران انتخابات 

مجلس دهم، در همه بخش های آن صمیمانه تشکر و قدردانی کنم.
یاد امام راحل عظیم الشأن و شهدا و ایثارگران این راه را گرامی می دارم و با 
سالم و تعظیم به حضرت ولی اهلل االعظم ارواحنا فداه توفیقات همه  شما را 

از خدای متعال مسألت می کنم«
و السالم علیکم و رحمه اهلل و برکاته

سید علی خامنه ای

آگهی مزایده عمومی 

اطالعیه

مدیری��ت ش��عب بان��ک کش��اورزی در نظ��ر دارد تع��دادی 
صندل��ی-  می��ز-  ش��امل  اس��قاطی  ملزوم��ات  و  ثاث��ه  ا

فاک��س دس��تگاه  چاپگ��ر-  تلف��ن-  گوش��ی  کپ��ی-  دس��تگاه   مانیت��ور- 
 و ... را از طری��ق مزایده عمومی به فروش برس��اند متقاضیان واجد ش��رایط می توانند 
جهت دریافت اس��ناد مزایده و بازدید از اثاثه از تاریخ انتش��ار آگهی لغایت پایان وقت 
اداری م��ورخ 95/3/12 به نش��انی اصفه��ان- خیاب��ان مطهری- جنب آتش نش��انی 
س��اختمان مدیریت ش��عب بانک کش��اورزی طبقه دو واحد تدارکات مراجعه نمایند. 

* ضمناً هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

» سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردش��گری در نظر دارد، نسبت به ثبت 

ملک به پالک ثبتی 71 فرعی از 481 اصلی واقع دراس��تان چهارمحال و بختیاری، 

شهرستان سامان، بخش مرکزی، شهر س��امان، خیابان ارشاد 22 متری، جنب خانه 

امام جمعه، در فهرست آثار ملی کشور اقدام نماید ، لذا در اجرای قانون راجع به حفظ آثار ملی، بدینوسیله از مالک با 

مالکین محترم دعوت می گردد ، حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشار آگهی با دردست داشتن اسناد و مدارک 

معتبر به اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردشگری استان چهارمحال و بختیاری  به نشانی: شهرکرد، 

انتهای بلوار فارابی، روبروی هتل آزادی  مراجعه نمایند. بدیهی اس��ت در صورت عدم مراجعه در زمان مقرر برابر  

مقررات اقدام  و هیچ گونه اعتراضی از مالک پذیرفته نخواهد شد.«

مدیریت شعب بانک کشاورزی استان اصفهان

میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان چهارمحال و بختیاری

نوبت اول

)م الف: 6748(
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 گنجی که »مفت« از
دسـت می رود

نقش مجلس، در بسیج 
 امکانات علیه دشمن 

بی بدیل است

2

قهوه  خانه های اصفهان از قلیان 
پاک می شود

12 23

 فضای معنوی در ایام ارتحال
امام خمینی)ره( ایجاد شود
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اعتراض دانش آموزان
به امتحانات نهایی بی مورد بود

12

فوتبال اصفهان چشم انتظار 
قهرمانی ذوبی ها

13
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فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی در جلس��ه هم اندیشی مجلس دهم 
نقش مجلس در بسیج امکانات علیه دشمن 
را بی بدیل دانس��ت و خواس��تار تداوم آن از 
سوی مجلس دهم شد. سردار سرلشکر قاسم 
سلیمانی در جلسه هم اندیشی مجلس دهم 
که برای اداره بهتر آن تشکیل شد به تبیین 
مسایلی همچون ایس��تادگی ایران در برابر 
تکفیری ها، مواضع داعش، ش��رایط سوریه، 

حمله عربستان...

رهبر معظم انق��الب در پیامی ب��ه مجلس دهم 
تاکید کردند: وظیفه  انقالبی ش��ما آن اس��ت که 
مجلس را سنگری اس��توار در برابر افزون خواهی 
گستاخانه  استکبار و نقطه  اتکای درخشان مردم 
مؤمن و انقالبی بسازید. حضرت آیت اهلل خامنه ای 

رهبر معظم انقالب اس��المی در پیامی به مراسم 
افتتاحیه دهمین دوره مجلس ش��ورای اسالمی 
با س��پاس از حضور حماس��ی مردم در انتخابات 
مجلس قانون گذاری، نمایندگان مجلس شورای 

اسالمی را به دنبال کردن الزامات...

رییس جمهور با بیان اینکه تهران – ویلنیوس باید به 
سمت ایجاد رابطه اقتصادی گس��ترده گام بردارند بر 
ضرورت ایس��تادگی در برابر کشورهای حامی داعش 
تاکید کرد.  حجت االس��الم حس��ن روحانی در دیدار 
»لناس لینکه ویچیوس« اظهارداشت: ایران و لیتوانی  
برای توسعه و تعمیق همکاری های مشترک، از امکانات 
گسترده ای برخوردارند که باید با بهره گیری مناسب 
از این امکانات، فصل نوینی را در روابط خود بگشایند. 

روحانی با اشاره به زمینه های همکاری...

اس��تاندار اصفه��ان گفت: در ح��ال حاضر 
محدودیت های مالیاتی و تامین اجتماعی 
که باعث می شد تس��هیالت به واحدهای 
تولیدی تعلق نگیرد، حذف ش��ده اس��ت. 
رس��ول زرگرپور در هفدهمین جش��نواره 
تجلیل از  پیشکسوتان، نخبگان و چهره های 
شایسته صنعت و معدن استان اصفهان، با 
اشاره به شعار سال و اقتصاد مقاومتی، گفت: 
اقدام و عمل نیازمند عزم ملی همه فعاالن 

حوزه تولید...

روزنامه فرهنگی ، اجتماعی، سیاسی ، اقتصادی و ورزشی

6

در دیدار وزیر خارجه لیتوانی:
روحانی بر ضرورت ایستادگی در برابر 

کشورهای حامی داعش تاکید کرد

پیام رهبر انقالب در مراسم افتتاحیه دهمین دوره مجلس شورای اسالمی:

مجلس را سنگری در برابر افزون خواهی گستاخانه 
استکبار بسازید

همین صفحه
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استاندار اصفهان عنوان کرد:

حذف محدودیت های مالیاتی و 
تامین اجتماعی واحدهای تولیدی

غبار فراموشی بر روی تصویر جنگ شاه عباس صفوی و ازبکان در میدان نقش جهان؛

وقتی از تاریخ هاله ای باقی می ماند

بازاری که در قبضه ترک ها قرار گرفت؛
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فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی در جلسه هم 
اندیشی مجلس دهم نقش مجلس در بسیج امکانات علیه دشمن 
را بی بدیل دانست و خواستار تداوم آن از سوی مجلس دهم شد.به 
گزارش ایرنا، سردار سرلشکر قاسم سلیمانی در جلسه هم اندیشی 
مجلس دهم که برای اداره بهتر آن تشکیل شد به تبیین مسایلی 
همچون ایس��تادگی ایران در برابر تکفیری ه��ا، مواضع داعش، 
شرایط سوریه، حمله عربس��تان به یمن و نقش مهم مجلس در 

بسیج امکانات علیه دشمن پرداخت.
نقش بی بدیل مجلس در بسیج امکانات علیه دشمن

سردار سلیمانی با بیان اینکه آمریکا، سعودی و شرکای آنها امروز 
علیه ایران بس��یج عمومی کرده اند، گفت: آمریکایی ها معتقدند 
 با پیروزی انقالب اس��المی دچار شکس��ت در منطقه خاورمیانه 
ش��ده اند لذا این تصور را دارند که باید برای بازسازی قدرت خود 
از نقطه ای آغاز کنند که در آن شکس��ت خ��ورده اند و آن غرب 
آسیاس��ت.وی افزود: آمریکایی ها در زمینه اعتمادسازی موفق 
بودند، ام��ا نتیجه ای نگرفتن��د و در زمینه فیصل��ه دادن به امور 
هیچ موفقیتی نداشتند چنانچه 20 سال است قصد اشغال کامل 
 فلس��طین را دارند، اما نتوانس��ته اند همچنین ب��ه این نکته پی

 برده اند که حوزه عربی حوزه وابس��ته ای اس��ت که امروز باید با 
جمهوری اسالمی ایران برای آن وارد مذاکره شوند.

فرمانده نیروی قدس سپاه پاس��داران انقالب اسالمی در ادامه با 
بیان اینکه در حال حاضر کشور در شرایطی مانند بعد از عملیات 
بیت المقدس ق��راردارد گفت: امروز قدرت بس��یج تمام امکانات 
علیه دشمن در سطوح مختلف را داریم که در این خصوص نقش 
مجلس نیز بی بدیل است که الزم اس��ت به کارکردهای مجلس 

نیز اشاره شود.
مجلس دهم به قانونمند ش�دن بسیج امکانات علیه 

دشمن کمک کند
وی ادامه داد: تسهیل تصمیم گیری اثر جدی در بسیج امکانات 
دارد که عمدتا برعهده ریاست مجلس است و به قانونی شدن امور 
در این زمینه کمک به سزایی می کند و نقش خاصی دارد همچنین 
نقش مجلس در قانونمند کردن بس��یج امکانات و تجهیزات در 
راستای رسیدن به اهداف نظام، اساسی است و هرجا ایستادگی 
کرده توانسته است بر دولت تأثیر گذاشته و جهت دهی در مردم 

داشته باشد.
فرمانده نیروی قدس س��پاه پاسداران انقالب اس��المی در ادامه 
اف��زود: از مجلس ده��م خواهش��مندم در جاهایی ک��ه باید به 
سیاست خارجی کمک ش��ود این همکاری را داش��ته باشد چرا 
 که نقش آنها گاهی از وزارت خارجه نیز مهم تر اس��ت؛ همچنین 
تشکل های اسالمی بین المللی که مجلس در آن حضور دارد مثل 

بین المجالس تقویت شود.
وی در عین حال با بیان اینکه مجلس می تواند بر دولت و مردم تأثیر 
بگذارد گفت: قانونمند کردن بسیج امکانات علیه دشمن ازجمله 
توانایی های مجلس برای کمک به اهداف اساس��ی نظام در حوزه 

سیاست خارجی است.
وی با تشکر از علی الریجانی رییس مجلس نهم به  خاطر حمایت 
از بخش دفاعی و امنیت کشور گفت: شرایط ما در منطقه مثل قبل 
و بعد از عملیات بیت المقدس اس��ت که تشابهات مهم سیاسی 
دارد چنانچه نس��بت ب��ه تغییراتی که در جنگ ص��ورت گرفت 

امام)ره( فکر انقالبی را بر جنگ حاکم کرد و باعث ش��د 15هزار 
کیلومترمربع از 20هزار کیلومترمربع از خاک کش��ور آزاد شود. 
این در حالی بود که از نیمه س��ال 59 تا زمان برکناری بنی صدر 
مش��کالت زیادی داش��تیم و حتی با توجه به شکست هایی که 
 پیش از آن متحمل ش��ده بودی��م ، امیدی به پی��روزی عملیات

 بیت المقدس نبود.
فرمانده نیروی قدس س��پاه پاسداران انقالب اس��المی در ادامه 
تصریح کرد: با تغییرات جدید مجموع��ه جوانی روی کار آمد که 
کانون جنگ را تحت تأثیر قرار داد و منجر به تأثیرات به س��زایی 

روی بسیج، ارتش و طراحی های جنگ شد.
وی افزود: در نهایت پیروزی بیت المق��دس به این خاطر بود که 
دش��من جمع بندی صحیحی از توانمندی جمهوری اس��المی 
نداش��ت که بعد از این عملیات ی��ک مرتبه 15هزار نفر س��رباز 
عراقی به اسارت درآمدند؛ لذا بعد از آن بسیج امکانات و تجهیزات 
 به لحاظ مالی و سیاس��ی علیه ایران اوج گرفت چ��را که از ایران 

می ترسیدند.
 سوریه و داعش

وی در س��خنان خود به شرایط امروز سوریه اش��اره کرد و گفت: 
اگرچه در ابت��دای امر در خصوص تصمیم گیری ه��ا در ایران در 
خصوص س��وریه اختالف نظر بود که میان ش��یعه و سنی تفرقه 
نیفتد اما در نهایت تصمیماتی گرفته شد که آقای الریجانی نیز در 

آن نقش به سزایی داشت.
فرمانده نیروی قدس سپاه پاس��داران انقالب اسالمی در ادامه با 
تأکید بر اینکه جغرافیای سوریه و حاکمیت آن بسیار مهم است، 
گفت: جمهوری اس��المی توانست در طول س��ال ها به مقاومت 
سوریه کمک کند و مانع بروز حادثه خطرناکی شود در حالی که 

40 کشور که 25 کشور آن قدرتمند و ثروتمند هستند با تشکیل 
ائتالف علیه داعش هنوز نتوانسته اند کاری کنند.

 اوضاع عراق و نقش جریان های مردمی
وی افزود: امروز دو س��ال از حضور داعش در ع��راق می گذرد اما 
موصل هنوز در چنگ آنهاس��ت. جمهوری اس��المی ایران سهم 
مهمی در مقابله علیه داعش در عراق دارد و منجر به شکل گیری 
جریان های مردمی بسیاری مانند حشدالشعبی شده است که به 
ایران دلبستگی دارند؛ البته عبارت حشد ایرانی که گفته می شد 

صرفا یک اتهام است.
برکت وجود آیت اهلل سیستانی نیازی به مداخله ما در 

جنگ های داخلی عراق ندارد
وی در ادامه با بیان اینکه به برکت وجود آیت اهلل سیستانی مرجع 
بزرگ شیعیان عراق، ایران نیازی به دخالت در عراق ندارد، گفت: 
ما زمانی وارد عمل می شویم که مرجعیت حاکم عراق نیاز سیاسی 
و بین المللی داشته باش��د. لذا باید به کلیات فلوجه هم اشاره ای 
کنم که عموما خودروها با تصاویر دو چهره مهم یعنی مقام معظم 
رهبری و آیت اهلل سیستانی آراسته می شوند در حالی که ما قصد 
نداشتیم این حمالت به ما منتسب ش��ود و این کار مردم از روی 

عالقه آنها به ایران است.
 دیوانگی سعودی ها در حمله به یمن

سردار سرلشکر س��لیمانی در ادامه، حمله عربستان سعودی به 
یمن را دیوانگی محض دانست و گفت: مطمئنا این حمله چیزی 
جز شکست برای سعودی ها ندارد و یکی از خطاهای بارز دشمن 
است؛ چنانچه پیش از آن کسی اطالعی از زیدی ها نداشت اما این 
حمالت موجب رشد آنها شد. لذا این جنگ از الزامات منطقه بود 
مثل مستی صدام در حمله به کویت که منجر به سقوط وی شد، از 

طرف دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس هستند که در این جنگ 
همکاری می کنند، که البته اگر پیروز می شدند جنگ بزرگ تری 
در منطقه رخ می داد با این حال نتیجه این جنگ چیزی نیست 
جز آشوب در منطقه اس��تراتژیک یمن که محل اتصال دریاهای 

بزرگ است.
فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی ادامه داد: باید 
گفت کمتر جامعه ای است که یک میلیون نفر رزمنده داشته باشد 
که امروز این تعداد، مشتاق عبدالملک حوثی رهبر خود هستند، 
اما در نهایت سرنوشت یمن مثل افغانستان رقم خواهد خورد مانند 
همان هرج و مرجی که پاکس��تان را به هم ریخ��ت. وی در ادامه 
افزود: زمانی پیش از شهادت احمدشاه مسعود و حادثه 11سپتامبر 
بود که به پاکستان رفتیم تا در خصوص طالبان صحبت کنیم اما 
جواب سرباال گرفتیم؛ لذا امروز می بینیم آنهایی که می خواستند 
رهبری عالم اسالم را داشته باشند خود امروز وضعیت نابسامانی 
دارند و فلج ش��ده اند از این رو وضعیت یمن نیز به همین ترتیب 
است. هرجا که با کمک آمریکا تخریب شد دیگر درست نمی شود 

چیزی که امروز در لیبی شاهد آن هستیم.
برخورداری از منطق قوی، تفاوت ایران و آمریکا در 

قبال سیاست خارجی منطقه است
سردار سلیمانی در ادامه افزود: از آن آنجایی که هر پیروزی فشار 
جدیدی در پی دارد، ما بعد از عملیات بی��ت المقدس روز به روز 
حضور مس��تقیم و جدی دشمن را شاهد ش��دیم و آمریکایی ها 
با صدام مخلوط شدند و رقابت ش��رق و غرب و ارتجاع عرب برای 
اتحاد علیه ایران کنار گذاشته شد که امروز نیز شاهد چنین صحنه 

ای هستیم.
وی گفت: ما مثل آمریکا لشکرکشی نمی کنیم و صرفا کار محدود 
انجام می دهیم اما به دلیل برخ��ورداری از یک منطق داخلی که 
نمونه آن راه اندازی حشدالش��عبی در عراق بود موفق می شویم. 
نیروهای مردمی )حش��د الشعبی ( عراق توانس��تند ظرف 3 روز 
در جنگ به پیروزی دس��ت پیدا کنند و تکریت را تنها با 5درصد 
خس��ارت آزاد کنند در حالی که آمریکا رم��ادی را با 95 درصد 
خسارت آزاد کرد و صرفا تلی از خاک از آن برجای گذاشت لذا فرق 

سیاست های ایران و طرف مقابل در این اتفاقات است.
سردار سرلشکر سلیمانی ادامه داد: در شرایطی که آمریکا تصور می 
کرد گروه های سیاسی برآمده از ایران نمی توانند سهمی از عراق 
بگیرند مجلس اعالی عراق در رأس ق��رار گرفت و امروز فرمانده 

سپاه بدر باالترین درصد محبوبیت بین عراقی ها را دارد.
ح�زب اهلل از ق�درت بازدارندگ�ی ج�دی در منطقه 

برخوردار است
فرمانده نیروی قدس سپاه پاس��داران انقالب اسالمی در ادامه به 
شرایط لبنان اشاره و بیان کرد: هدف دش��من در لبنان، نابودی 
حزب اهلل بود اما هربار نتیجه عکس ش��د لذا امروز هر اعالمی که 
رهبر حزب اهلل می کند از سوی دش��من به صورت پیامی جدی 
دریافت می ش��ود.وی ادامه داد: نقش حزب اهلل باالست و بر سه 
صحنه اثرگذار است اول بر دش��من که تردید نمی کند که حزب 
اهلل توان غلبه بر آن را دارد، دوم در صحنه داخلی و سوم در صحنه 
عمومی و منطقه ای اس��ت که همین باعث افزایش فشارها بر آن 
شده است چنانچه حتی نمی توانند ش��بکه ای مثل »المنار« را 

ببینند و آن را از ماهواره ها حذف می کنند.

سردار سلیمانی:

نقش مجلس، در بسیج امکانات علیه دشمن بی بدیل است

فرماندهی عملیات آزادس��ازی فلوج��ه از محاصره کامل این ش��هر و آمادگی 
نیروهای عراقی برای آغاز عملیات حمله به شهر خبر داد.

 فرماندهی مشترک عملیات آزادسازی شهر فلوجه در گفت و گو با شبکه اسکای 
نیوز، اعالم کرد که محاصره شهر فلوجه کامل شده و عملیات پیش رو برای ورود 

به شهر پی ریزی می شود.
در همین حال، فرماندهی یگان واکنش س��ریع عراق نی��ز از خارج کردن 65 
خانواده عراقی که عمدتا زنان و کودکان هستند، از شرق فلوجه به سمت مناطق 
امن خبر داد. شبکه المیادین نیز اعالم کرده است نیروهای عراقی توانسته اند 

محور جنوبی فلوجه را به طور کامل به تسلط خود در بیاورند.
سخنگوی گردان های حزب اهلل عراق، با تاکید بر اینکه نیروهای بسیج مردمی 
هیچ راه فراری برای تروریست های داعش از فلوجه باقی نگذاشته اند، از قطع 
راه های کمک رس��انی به داعش برای آغاز قریب الوقوع حمله به داخل ش��هر 

خبر داده است.
عملیات آزادسازی ش��هر فلوجه از اواخر شب یکش��نبه گذشته )2 خرداد( به 
دستور »حیدرالعبادی« نخست وزیر و فرمانده کل نیروهای عراقی، آغاز شده 
اس��ت. در این عملیات، نیروهای پلیس ضد تروریسم عراق، الحشد الشعبی و 

عشایر اهل سنت استان االنبار حضور دارند.

تعدادی از عناصر گروهک منافقین س��اکن لیبرتی در عراق، به دس��تور مژگان 
پارس��ایی مس��ئول فعلی گروهک منافقین در اردوگاه لیبرتی ب��ا خانواده های 
فریب خ��ورده فرقه رج��وی درگیر ش��دند. تع��دادی از عناص��ر گروهک نفاق 
س��اکن لیبرتی در عراق به دس��تور مژگان پارسایی، مس��ئول فعلی گروهک 
منافقی��ن در اردوگاه لیبرتی برای جلوگی��ری از دیدار فریب خ��وردگان فرقه 
 رجوی با خانواده ه��ای خود، با خانواده های مس��تقر در مقاب��ل لیبرتی درگیر 
ش��دند.  تعدادی از خانواده ه��ای فریب خ��وردگان فرقه رجوی ب��رای دیدار و 
بازگرداندن و رها کردن فرزندان خود به مقاب��ل اردوگاه لیبرتی در عراق رفتند 
 که به دستور س��ران منافقین مورد حمله قرار گرفتند و تعدادی از آنان مجروح

 شدند.
این درگیری ب��ا دخالت نیروهای حافظ صلح س��ازمان مل��ل متحد که وظیفه 

حفاظت از اردوگاه لیبرتی را بر عهده دارند، کنترل شد و به پایان رسید.

محاصره فلوجه کامل شد 

منافقین با صورت پوشانده شده بازهم درگیر شدند؛

 تجمع فریب خوردگان فرقه رجوی 
مقابل اردوگاه لیبرتی عراق

اخبار ویژه

معاون امور راهبردی و اش��راف فرماندهی کل قوا تأکید 
کرد که آزمایش موشکی هیچ ارتباطی با چارچوب های 

مطرح شده در برجام ندارد.
 سرلش��کر مصطف��ی ای��زدی مع��اون ام��ور راهبردی 
 و اش��راف فرمانده��ی کل ق��وا، ب��ا اش��اره به توس��عه 
صنعت موش��کی ایران، اظهار کرد: همان طور که همه 
مس��ئوالن کش��ور مطرح کردند، ایران در تمامی ابعاد 
دفاعی با تکیه به آموزه ه��ای قرآنی به تقویت بنیه خود 
اقدام می کن��د و هیچ محدودیتی را ب��رای این موضوع 

قائل نیست.
وی درب��اره ادعای برخ��ی که آزمایش های موش��کی 
ایران را نق��ض برجام می دانند، تأکی��د کرد: همان طور 
ک��ه هم��ه کارشناس��ان و دس��ت اندرکاران مختل��ف 
 اع��الم کرده ان��د، آزمایش موش��کی هی��چ ارتباطی با 

چارچوب های مطرح شده در برجام ندارد.
سرلش��کر ایزدی در پاس��خ به این پرس��ش که برخی 
می گویند آزمایش های موش��کی نباید اطالع رس��انی 
شود، متذکر ش��د: کار نیروهای مس��لح چارچوب دار و 
حساب شده است و از تمامی جوانب مورد مالحظه قرار 

می گیرد.
این قبیل اقدامات در مبادی ذی ربطی که مس��ئولیت 

دارند تصمیم گیری می شود و بر اس��اس آن رزمایشی 
انجام و درباره آن اطالع رسانی می ش��ود. این یک روند 
طبیعی در همه رزمایش هاس��ت و در آین��ده نیز ادامه 

پیدا می کند.
این مقام عالی س��تادکل نیروهای مس��لح کش��ورمان 
درباره حضور برخی نیروهای ارتش در سوریه هم گفت: 
نیروی زمینی ارتش، وارد سوریه نشده بلکه حضورش 
 صرفا به صورت مستشاری برای کمک به ارتش سوریه

 است.

رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، به مراسم خوب 
افتتاح دو مجلس تازه نفس مجلس ش��ورای اسالمی و 
مجلس خبرگان رهبری اشاره کرد و گفت: هر دو مراسم، 

متین و قابل تحسین برگزار شد.
مجمع تش��خیص مصلحت نظام در جلس��ه ای که به 
ریاست آیت اهلل هاشمی رفسنجانی تشکیل شد، ادامه 
بررسی و تدوین سیاس��ت های کلی نظام قانون گذاری 

را پیگیری کرد.
در ابتدای جلسه آیت اهلل هاشمی رفسنجانی با توجه به 
ایام شروع به کار دو مجلس مهم مجلس شورای اسالمی و 
مجلس خبرگان که به خوبی انجام شد، گفت: مجموعا در 
کشور دو انتخابات خوب، همراه با آرامش قابل تحسین 
برگزار شد و خوشبختانه حوادث تلخ در جریان انتخابات 
نداش��تیم و در نتایج انتخابات نیز آنچنان اعتراضی که 

تشنج در کشور ایجاد کند، وجود نداشت.
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، به مراسم خوب 
افتتاح دو مجلس تازه نفس مجلس ش��ورای اس��المی 
و مجلس خبرگان رهبری اش��اره کرد و گف��ت: هر دو 
مراسم، متین و قابل تحسین برگزار شد که از این بابت 
خداوند را ش��اکریم. همچنین باید از حضور حماس��ی 
مردم در انتخابات و از زحمات و تالش های مسئوالن و 

برگزارکنندگان خوب انتخابات تشکر و قدردانی کرد.
هاشمی رفسنجانی، با ابراز نگرانی از شرایط بد و بحرانی 
کش��ورهای منطقه به دلیل توسعه و تش��دید اقدامات 
تروریس��تی، گفت: در منطقه ای زندگ��ی می کنیم که 
انتخاباتی در این حجم وس��یع در آن وج��ود ندارد و به 
خاطر ویژگی های منطقه، برگزاری دو انتخابات موفق در 
جمهوری اسالمی ایران می تواند حاکی از صالبت و نشان 

دادن رشد و بالندگی نظام اسالمی باشد.
وی افزود: اگر رس��انه های دنیا منصف باش��ند، اقتدار و 
امنیت جمهوری اس��المی ایران را نمونه خوبی از نظام 

دموکراتیک در دنیا معرفی می کنند.
هاشمی رفسنجانی، عمل به اصل قرآنی »وامرهم شورا 
بینهم« را که دومین خصیصه انسان های عبادالرحمن 
اس��ت از تأکیدات دین مبین اس��الم دانس��ت و گفت: 
امیدواریم تالش بیش��تر مس��ئوالن، معط��وف به حل 
مش��کالت مردم، به عنوان صاحبان اصلی انقالب و در 

نهایت جلب رضایت خداوند قرار گیرد.
به دلی��ل طوالنی ش��دن مباح��ث در م��ورد بندهای 
باقی مانده، مقرر ش��د ادامه بررس��ی سیاست های کلی 
 نظام قانون گذاری کشور در جلسات آتی مجمع پیگیری

 شود.

دبیر مجمع تش��خیص مصلحت نظام از بررس��ی حدود و اختیارات قانون گذاری در کشور در 
جلس��ات مجمع خبر داد و گفت: خط فاصل دولت و مجلس در نظام قانون گذاری مش��خص 
می شود. محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در نشست خبری که در مجمع 
تشخیص برگزار شد، ضمن تبریک ش��روع فعالیت مجلس شورای اسالمی و مجلس خبرگان 
اظهار داشت: تشکیل این دو مجلس با اس��تانداردهای خوب انتخاباتی از نظر اجرا و مشارکت 
مردمی یک برگ موفقیت دیگری در کارنامه مردم ساالری است. چرا که هم گروه های سیاسی 

فعاالن شرکت کردند و هم مردم با مشارکت باالیی نمایندگان خود را انتخاب کرده اند.
 وی با اش��اره به نقش دس��تگاه های اجرایی و رس��انه های حاکمیتی مانند صدا و سیما افزود:

 قابلیت های خوبی در انتخابات مجلس و خبرگان در سال گذشته وجود داشت و در منظر افکار 
عمومی، کشور ما در منطقه پیشگام نظام مردم ساالری است.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: نظام های مدعی دموکراسی مانند آمریکا و اروپا 
از همین حکومت های استبدادی حمایت می کنند و ضد حکومت های مردم ساالر نیز دست به 
کارشکنی و مخالفت می زنند. رضایی با اشاره به مصوبه  مجمع درباره تعیین حدود و اختیارات 
دولت و مجلس در لوایح قانونی،  اظهار کرد: این مصوب ها تعیین حدود و اختیارات مراجع قانونی 

در کشور، دولت و مجلس در لوایح و برنامه ها و لوایح پیشنهادی بود.
وی تصریح کرد: ما وارد یکی از گره گشایی های مهم در اداره کشور شدیم تا تعیین کنیم خط 
فاصل بین دولت و مجلس در نظام قانون گذاری کجاست و دولت تا کجا می تواند در قانون گذاری 

مجلس دخالت کند و در عین حال مجلس تا چه میزان می تواند لوایح را تغییر دهد.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: برخی دولت ها می گویند که ماهیت لوایح ما زمانی که 
به مجلس می رود دچار تغییر می شود و حتی به ضد خود مبدل می شود و از اینکه این امر باعث 
کندی کار است انتقاد داشتند و از طرف دیگر مجلس هم می گفت که دولت قانون ما را اجرایی 
نمی  کند از این رو این مباحث بارها مطرح شد و رهبر انقالب این موضوع را با مجمع به مشورت 
گذاشتند و ما نیز در دبیرخانه و مجمع جلسات زیادی را با اعضای دولت، مجلس و صاحب نظران 

برگزار کردیم.رضایی تصریح کرد:  این طرح گذش��ته از مباحث قانون گذاری شامل مباحثی 
همچون تعیین تعداد وزرا، انحالل یک وزارتخانه، الیحه بودجه و برنامه دولت نیز می شود.

وی بیان کرد: ما در مصوبه اول قید کردیم که باید به موازین اسالمی و سیاست های کلی به عنوان 
اصلی ترین منشأ قانون گذاری در تصویب طرح ها و لوایح توجه شود و تصویب کردیم که ایجاد 

ساز و کار الزم برای تضمین عدم مغایرت مصوبات مراجع باید در نظر گرفته شود.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اش��اره به حدود اختیارات مراجع برای وضع قوانین در 
ش��وراها از جمله ش��ورای عالی انقالب فرهنگی و ش��ورای فضای مجازی خاطرنشان کرد: ما 
در این باره تعیین تکلیف می کنیم که آیا ش��وراها می توانند قانون تصویب کنند یا باید در حد 
مقررات باشند. رضایی با اشاره به بررسی اختیارات رییس جمهور در این طرح افزود: ما همچنین 
اختالفات مجلس و دول��ت و رییس جمهور با برخی از مراجع مانند قوه قضاییه را نیز بررس��ی 
می کنیم. وی با اشاره به تصویب سه ماده در این زمینه افزود: چون مجلس در حال تعیین ریاست 
جدید است و رییس جمهور نیز در جلسه حضور نداشت، قرار شد ما این موضوع را مشورت کنیم 
و سپس به صحن مجمع آورده و خدمت مقام معظم رهبری بدهیم. از این رو مصوبات ما جنبه 

مشورتی دارد و ممکن است ایشان اصالحات را روی آن به عمل آورند.
وی در ادامه و در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برخی ادعا دارند برجام در ایجاد جنگ علیه ایران 
موثر بوده اظهار داشت: بحث برجام و پسابرجام باید تفکیک قائل شویم، و نکته دیگر این است 
که خود برجام هم سه نوع دارد، برجام مصوبه شورای عالی امنیت ملی، برجام مصوب مجلس و 
برجام مصوب رهبر انقالب که ما به آن برجام مشروط مصوبه رهبر انقالب می گوییم و این حکم 

سند حقوقی را دارد که از طرف ایران صادر شده و مورد قبول جمهوری اسالمی است.
رضایی ادامه داد: کسانی که برجام را نقد می کنند حواسشان باشد چه چیزی را نقد می کنند آیا 
نقد برجام شورای امنیت است و یا نقد برجام مجلس و یا نقد برجامی که مورد تائید رهبر انقالب 
قرار گرفته است. وی با بیان اینکه برخی در کش��ور این برجام ها را با یکدیگر قاطی می کنند، 
افزود: آنچه مهم است برجام مشروط مصوب رهبر انقالب است که ایشان هم گفتند اگر موضع 
اقتدار نبود ما نمی توانستیم امتیازی بگیریم. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: نکته 
دوم موضوع پسابرجام است که ما در آن به همه تعهدات خود عمل کردیم اما آمریکایی ها تنها 
به 10 درصد از تعهدات خود عمل کردند و 90 درصد دیگر را دستگاه دیپلماسی،  رییس جمهور 
و مسئوالن باید به طور جدی دنبال کنند و ادامه دهند. چرا که غرب با ظاهرسازی تشریفاتی از 

فشارهای جمهوری اسالمی فرار می کند.
رضایی با اشاره به اظهارات کری درباره درخواست از بانک ها برای تبادل ارزی با ایران تصریح 
 کرد:  این مس��ئله یک تعارف اس��ت و زمانی عملیاتی می ش��ود که وزیر خزانه داری آمریکا به 
بانک های اروپایی و آمریکایی  آن را بخشنامه کند و بگوید که محدودیتی برای مبادله با ایران 

ندارند. بنابراین این مسئله باید از سوی دولت پیگیری شود.
وی با تاکید براینکه  ما حتی زودتر از زمان موعد به تعهدات خود عمل کردیم یادآور شد: اروپا و 
آمریکا باید وادار شوند که تعهدات خود را عمل کنند لذا نقدها باید به سمت مطالبه گری از دولت 

و مجلس در این زمینه برود تا حقوق ایران احقاق شود.
ما معتقدی��م بح��ث پس��ابرجام ب��ا برج��ام متف��اوت ب��وده و بای��د تفکی��ک ش��ود. دبیر 
مجمع تش��خیص مصلح��ت نظ��ام ب��ا ت�أکید ب��ر اینک��ه باید ب��ه م��ردم گفته ش��ود چه 
 بخ��ش های��ی از برج��ام از س��وی ط��رف مقاب��ل انج��ام نش��ده اس��ت، اف��زود: دول��ت 
اهرم های مهمی را بر عهده دارد و باید برای طرف مقابل زمان تعیین کند و به طور مثال بگوید اگر 
تا یک تاریخ معین تعهدات خود را انجام ندهید، ایران هزار سانتریفیوژ اضافه می کند. بنابراین ما 

نباید مانند یک بچه مودب در مقابل گرگ صفت ها قرار بگیریم.

سرلشکر ایزدی:

آزمایش های موشکی ارتباطی با برجام ندارد
 مراسم افتتاح مجلس شورای اسالمی و خبرگان 

متین و قابل تحسین برگزار شد

رییس جمهور با بی��ان اینکه ته��ران – ویلنیوس باید به س��مت ایجاد رابطه 
اقتصادی گسترده گام بردارند بر ضرورت ایستادگی در برابر کشورهای حامی 

داعش تاکید کرد.
 حجت االسالم حسن روحانی در دیدار »لناس لینکه ویچیوس« اظهارداشت: 
ایران و لیتوانی  برای توس��عه و تعمی��ق همکاری های مش��ترک، از امکانات 
گس��ترده ای برخوردارند که باید با بهره گیری مناس��ب از این امکانات، فصل 

نوینی را در روابط خود بگشایند.
روحانی با اشاره به زمینه های همکاری دو کشور در عرصه فناوری های نوین، 
دانشگاهی و مراکز تحقیقاتی و همچنین توریسم، گفت: تهران – ویلنیوس با 
توجه به امکاناتی که در اختیار دارند باید روابط خود را تنوع بخشیده و توسعه 
دهند و در ح��وزه اقتصادی باید فرات��ر از یک رابطه تجاری، به س��مت روابط 
اقتصادی گسترده، گام بردارند. رییس جمهور به ضرورت همکاری دو کشور در 
مبارزه با تروریسم ، افراط گرایی و قاچاق مواد مخدر اشاره کرد و افزود: اراده و 
همکاری همه کشورها در مبارزه با تروریسم ضروری است و برخی کشورها باید 
درک کنند که حمایت و استفاده از تروریست ها برای پیشبرد اهداف سیاسی 

و منطقه ای، انتخاب مناسبی نیست و نتیجه نخواهد داد.
روحانی تصریح کرد: بنابر این در گام نخست در روند مبارزه با تروریسم و به ویژه 
داعش، باید با شناسایی عوامل پشت پرده، در برابر کشورهای حامی تروریسم و 
داعش ایستاد تا نتوانند سالح های مدرن و کمک های مالی در اختیار این گروه 
تروریستی قرارداده و نفت و آثار باستانی غارت شده سوریه را در اختیار بگیرند.

وزیر خارجه لیتوانی نیز در این دیدار تصریح کرد: ویلنیوس خواهان گسترش 
روابط با تهران در همه حوزه های مورد عالقه است.

»لن��اس لینکه ویچیوس« با اش��اره به حضور نمایندگان ش��رکت های بزرگ 
تجاری کش��ورش در قال��ب هیئت هم��راه، گف��ت: لیتوانی در زمین��ه نانو و 
بیوتکنولوژی از توانمندی های خوبی برخوردار اس��ت که می تواند تجربیات 

خود را در این عرصه ها با ایران به اشتراک بگذارد.
وی افزود: در این سفر توافقنامه همکاری اقتصادی و یک تفاهمنامه همکاری 
نیز میان وزارتخانه های خارجه دو کشور امضا می شود که این اسناد، زمینه را 

برای روابط  ساختاری، رو به رشد و منظم دو کشور هموارتر می کند.

در دیدار وزیر خارجه لیتوانی:

روحانی بر ضرورت ایستادگی در برابر 
کشورهای حامی داعش تاکید کرد

خبر

رضایی در نشست خبری:

دولت برای اجرای برجام زمان تعیین کند
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از ابتدای سال جاری رقم خورد:

بیکاری 1800 کارگر اصفهانی
در واحدهای تولیدی

مدیرکل دفتر میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری:

تامین و ذخیره سازی
خرمای ماه رمضان 

معاون روابط کار اداره کل تع��اون، کار و رفاه 
اجتماعی اس��تان اصفهان از بی��کاری۱۸۰۰ 
 نفر کارگر به دلیل تعطیلی واحدهای تولیدی 

از ابتدای سال ۹۵ خبر داد.
محس��ن نیرومند با تاکید بر افزایش واردات 
بی رویه به جای ص��ادرات محصوالت داخلی، 
اظهار داشت: این مسئله سبب کاهش وضعیت 
تولید در واحدهای اقتصادی شده و بازار رقابت 

از واحدها رخت بربسته است.
وی با ش��رایط اقتص��ادی کش��ور و تعطیلی 
واحدهای اقتصادی حفظ اش��تغال موجود را 
بزرگ تری��ن دغدغه حوزه روابط کار اس��تان 
اصفهان برش��مرد و افزود: در وضعیت سخت 
کنونی که واحدهای تولی��دی و اقتصادی به 
 س��مت ریزش نی��روی کار یا تعطیلی س��وق 
 پیدا می کنند حفظ رواب��ط کارفرما و کارگر 
با حمایت امکان پایداری بیشتر از اهداف اصلی 
ما است. معاون روابط کار اداره کل تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی اس��تان اصفهان پوشش بیمه 
بیکاری تنها اقدام اساس��ی ب��رای حمایت از 

کارگران دانس��ت و تاکید کرد: برخالف رشد 
کارگران بیمه شده طی سال های گذشته، اما 
در سال گذشته در مقایسه با سال ۹۳ با کاهش 

۳۰ هزار بیمه کارگری مواجه شدیم.
وی یادآور ش��د: طی سال گذش��ته۳۰ هزار 
 پرونده در ح��وزه روابط کار اس��تان اصفهان 

مورد رسیدگی قرار گرفته است.
نیرومن��د ع��دم ف��روش محص��والت را یکی 
دیگر از مش��کالت واحده��ای اقتصادی بیان 
 کرد و گف��ت: برخالف کاهش ت��ورم به دلیل 
 وجود رکود، ف��روش محص��والت داخلی نیز 

با کاهش مواجه شده است.
وی تصریح ک��رد: افزای��ش تع��داد مراجع و 
کاهش زمان های رسیدگی به شکایات، پیش 
بینی یک میلیون س��اعت جلس��ات آموزشی 
برای رش��د آگاه��ی کارفرمای��ان و کارگران 
 برای تحمل پذیری و انعطاف پذیری بیش��تر 
در ش��رایط موجود اقتصادی از جمله اهداف 
اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اس��تان 

پیرامون تحقق شعار سال بوده است.

 مدی��ر کل دفت��ر می��وه ه��ای گرمس��یری و 
نیمه گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی گفت: در 
آستانه ماه مبارک رمضان خرمای مورد نیاز کشور 

تامین است و کمبودی در این زمینه نداریم.
ابوالقاسم حس��ن پور افزود: با اقدام های صورت 
گرفته ح��دود۳۰ هزار تن خرما در اس��تان های 
خرماخیز کش��ور از جمله خوزس��تان، بوش��هر 
 و ف��ارس ب��رای تامی��ن خرم��ای م��اه رمضان 
ذخیره سازی شده اس��ت که به تدریج وارد بازار 

می شود.
وی اظهار داش��ت: همچنین تولیدکنندگان۱۰ 
هزار تن خرما را برای خودمصرفی و عرضه به بازار 

ذخیره سازی کرده اند.
به گفته وی بخش عمده خرمای ذخیره س��ازی 
ش��ده ماه مبارک رمضان از ارق��ام مضافتی بم، 

برحی، شاهانی جهرم و استعمران است.
مدیرکل میوه های گرمسیری ونیمه گرمسیری 
وزارت جهادکش��اورزی تاکید کرد، خرمای ماه 
مبارک رمضان تامین است و هیچ افزایش نرخی 
در ای��ن محصول نداری��م، اما کنت��رل قیمت ها 

نیازمند تشدید کنترل دستگاه های نظارتی است. 
به گفته وی، در حال حاضر سطح زیرکشت باغات 
خرما حدود2۳۰ هزار هکتار است که از2۰۰ هزار 
هکتار بارور س��الیانه بیش از یک میلیون و۱۰۰ 

هزارتن انواع خرما تولید می شود.
حس��ن پور خرمای ایران را کیفی ترین محصول 
در جهان دانس��ت و افزود: س��الیانه بیش از۱7۰ 
هزار تن انواع خرم��ا معادل بی��ش از ۱۵ درصد 
تولید به کشورهای متقاضی امریکایی و اروپایی 

صادر می شود. 
همچنین چندی پیش محس��ن رش��ید فرخی 
 ریی��س انجم��ن مل��ی خرمای کش��ور نی��ز از 
ذخیره سازی مناسب خرمای ماه مبارک رمضان 
و ارسال خرمای رایگان به مناطق مسلمان نشین 
چین خبر داده بود. در سه سال گذشته هر سال 
در ماه رمضان تعدادی کانتین��ر خرما به صورت 
هدیه به استان های مسلمان نشین چین ارسال 
می شود تا بدین ترتیب مردم این کشور با خرمای 
ایران آشنا شوند. کشورهای مالزی، روسیه، هند و 

چین نیز متقاضیان خرمای ایران هستند.

خبر خبر

معاون رییس جمهور با انتقاد از مالیات گریزی در کش��ور و اینکه 
 عده ای ف��رار مالیاتی را یک هن��ر می دانند، گفت: اقتصاد کش��ور 

در حال خروج از رکود است.
محمدباقر نوبخت در اجالس سراس��ري مدیران مالیاتي کش��ور، 
ضمن تاکید بر بند مصرح ۱7 سیاست هاي اقتصاد مقاومتي گفت: 
با توجه به این بند، سهم مالیات ها در درآمدهاي دولت باید افزایش 
پیدا کند و امس��ال ش��اهد اقدام و عمل در عرصه سیاست اقتصاد 

مقاومتي خواهیم بود.
معاون رییس جمهور رشد وصول مالیات در دو ماهه نخست امسال 
نسبت به دوره مش��ابه س��ال قبل را افتخار آفرین دانست و افزود: 
تامین هزینه هاي کشور به تالش کارکنان مالیاتی بستگي دارد و 
دولت نیز باید ابزارها، امکانات و منابع مورد نیاز را در اختیار سازمان 
قرار دهد تا بتواند نس��بت۱۰ درصدي مالیات ب��ه تولید ناخالص 

داخلي پیش بیني شده در قانون برنامه ششم را محقق سازد.
نوبخت با بیان اینکه اقتصاد کش��ور در حال خروج از رکود اس��ت، 
عنوان کرد: با توجه به شرایط رونق اقتصاد، باید به سمتي برویم که 
سهم مالیات ها از بودجه افزایش پیدا کند؛ البته نه از محل افزایش 
نرخ ها و فشار بیشتر بر مودیان موجود، بلکه با شناسایي آن بخش 
از اقتصاد که هم اکنون از مالیات مستثني یا معاف است یا ما از آن 

مغفول مانده ایم.
سخنگوي دولت اظهارداشت: کار در دستگاه مالیاتي، کار سختي 
اس��ت از آن جهت که هم ش��ما باید قاطعانه مالی��ات اخذ کنید و 
هم عادالنه و همین امر، باعث مي ش��ود کار ش��ما س��خت باشد و 
 همچنین باید مراقبت کنید محبوبیت و اعتبار سازمان به واسطه 
 مالیات ستاني خدش��ه دار نش��ود. وي با اش��اره به اینکه عده اي 
در کشور فرار مالیاتي را یک هنر مي دانند، گفت: متاسفانه درکشور 
فرهنگ مالیات گریزي وجود دارد و هنر شما این است که با رعایت 

عدالت، قاطعانه مالیات را وصول کنید.
 رییس س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی کش��ور، خواس��تار تالش 
 همه جانب��ه و کار جه��ادي هم��کاران این دس��تگاه ب��ه منظور 

اجرایي کردن سیاست هاي اقتصاد مقاومتي شد.

مدیرکل گمرکات استان اصفهان گفت: طی دو ماه نخست امسال 
 ۱2 ه��زار و 2۱۵ تن کاال ب��ه ارزش ۴۶ میلی��ون و۵۳۰ هزار دالر 
به گمرک اصفهان وارد ش��ده که از حیث ارزش ۱7 درصد افزایش 

پیدا کرده است.
اسداله احمدي ونهري با اش��اره به اینکه در 2 ماهه نخست امسال 
گمرکات اس��تان اصفهان با داش��تن پنج گمرک تابعه فعال و۱۱ 
انبار اختصاصي، تشریفات صادرات 2۴۸ هزار تن و به ارزش ۱27 
 میلیون و ۹ ه��زار دالر انجام داده اس��ت، اظهار داش��ت: این آمار 
در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزن یک درصد افزایش 

و از حیث ارزش 2۱ درصد کاهش داشته است.
وي عمدترین کاالهاي صادراتي از گم��رک اصفهان را آهن آالت 
و فوالد با ۳۴ درصد، مواد پتروش��یمي با 2۹ درص��د،  فرش با ۱۱ 
درصد و محصوالت لبني با ۵ درصد عنوان کرد و افزود: مهم ترین 
کش��ورهاي مقصد کاالهاي صادراتي گمرک اصفهان عراق با ۳۵ 
درصد، افغانستان با 2۵ درصد، پاکستان با ۱7 درصد و ترکمنستان 

با ۴ درصد است.
مدیر کل گمرک استان اصفهان با بیان اینکه این گمرکات با داشتن 
۱۳۸ کارمند، در 2 ماه سال ۹۵، بالغ بر ۱۶2 میلیارد و 72۱ میلیون 
ریال درآمد کسب و به خزانه واریز کرده اس��ت، افزود: این میزان 
درآمد نسبت به مدت مشابه س��ال قبل بالغ بر 2۴ درصد افزایش 

داشته است.
 به گفته وی، طی دو ماه نخس��ت امس��ال ۱2 هزار و 2۱۵ تن کاال 
به ارزش ۴۶ میلیون و۵۳۰ هزار دالر به گمرک اصفهان وارد شده 
که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزن سه درصد کاهش 

و از حیث ارزش ۱7 درصد افزایش پیدا کرده است.
احمدی ونهری با اشاره به اینکه در این مدت ۹ میلیون و ۱۶۱ هزار 
دالر کاال مربوط به واحدهاي تولیدي با معافیت ترخیص شده است، 
افزود: این میزان حدود2۰  درصد از کل واردات گمرکات اس��تان 
اصفهان را به خود اختصاص داده و نسبت به مدت مشابه سال قبل 

2/۵ برابر شده است.
وی درخص��وص حمایت از تج��ار و تولیدکنن��دگان داخلي، بیان 
 داشت: در دو ماهه امسال برای کاالهاي وارداتي همچون مواد اولیه، 
ماشین آالت، اجزا و قطعات و کاالهاي واسطه اي و... ، ۴۳ میلیارد و 
۵۸۱  هزار ریال از حقوق ورودي با اخذ ضمانت نامه بانکي مدت دار 
۶ الي۱۰ ماهه ترخیص شده است که این میزان نسبت به دو ماهه 

اول سال ۹۴ حدود پنج برابر شده است.
مدیرکل گم��رکات اس��تان اصفه��ان در ادامه اف��زود: عمدترین 
کش��ورهاي صادر کننده به مقص��د گمرک اصفه��ان چین با 2۴ 
درصد، ایتالیا با 2۱ درص��د، آلمان با ۱۶ درصد، ک��ره جنوبي با ۸ 

درصد بوده اند.

نوبخت خبرداد:

 عده ای فرار مالیاتی 
را هنر می دانند

در دو ماهه نخست امسال ثبت شد؛

واردات 46/5 میلیون دالری
کاال به گمرک اصفهان

صنعت س��نگ به دلیل ارزآوری مناسب طی سال های 
اخیر در اس��تان اصفه��ان می توان��د به عن��وان یکی از 
طالیه داران اقتصاد مقاومتی مطرح ش��ده و در این بین 
برنامه ریزی مسئوالن امر در رفع مشکالت ساختاری و 

نقدینگی این صنایع بسیار ضروری است.
وجود معادن غنی س��نگ های س��اختمانی در اس��تان 
اصفهان و سرمایه گذاری مناس��ب در زنجیره تولید این 
محصول طی دهه های اخیر باعث ش��ده صنعت سنگ 
 همیش��ه به عنوان یکی از پرمزیت ترین صنایع اصفهان 
در امر فروش داخلی و خارجی تلقی شده و سهم اصفهان 
از بازار این محصول در کش��ور به7۰ درصد برسد. وجود 
 2 ه��زار و۳۰۰ واحد تولی��د و فرآوری س��نگ و تمرکز 
بر ایج��اد ارزش افزوده در این صنع��ت از جمله عواملی 
است که طی ده س��ال اخیر موجب رش��د متوسط ۱۵ 

درصدی تولید سنگ در استان اصفهان شده است.
اثرات رکود بر پیکره صنعت سنگ استان

با این حال و برخالف رشد باالی تولیدات این محصول 
در اس��تان اصفه��ان، در ده��ه۹۰ ایجاد مش��کالتی 
همچون تحری��م بازارهای صادراتی، رکود گس��ترده 
 ساختمان در داخل، مالیات بر ارزش افزوده، عدم توجه 
به ادغام عمودی و افقی، صرفه به مقیاس، مش��کالت 
 تامین تجهی��زات به روز و نوس��انات متع��دد نرخ ارز 
 با مش��کالت متع��ددی روب��ه رو ش��ده و ب��ه گفته 
نایب رییس خانه معدن ای��ران، ضعف کنونی صنعت 
سنگ، حاصل ضعف مدیریتی این صنعت و نبود نگاه 

استراتژیک مناسب است.
از دید وی، ایران باوجود در اختیار داشتن رتبه دوم تولید 
س��نگ در دنیا، تنها به دلیل نبود تعامل تشکل ها برای 
تصمیم س��ازی و همچنین عدم پایداری قوانین تجارت 
خارجی نتوانسته نقش آفرینی قابل توجهی در بازارهای 

جهانی ایفا کند.
 بازاری که در قبضه ترک ها قرار گرفت

در سال ها و همزمان با تشدید مش��کالتی که ذکر شد، 
شرکت های ترک و چینی به سرعت اصالحات ساختاری 
در صنایع خود را کلید زده و با کاهش بهای تمام ش��ده، 
تمامی بازارهای منطقه خاورمیانه، جنوب اروپا و شمال 
آفریقا را که بازار هدف محصوالت ایرانی بود به مالکیت 
خود در آوردن��د. محمد زینلی پور، مع��اون برنامه ریزی 
 س��ازمان صنعت، مع��دن و تج��ارت اس��تان اصفهان، 
عدم توجه به به��ره وری در مقیاس کوچ��ک را در کنار 
مشکالت تحریم، رکود و نبود نقدینگی به عنوان عوامل 
اصلی این اتف��اق ارزیابی می کند. به گفت��ه وی، به طور 
 متوس��ط در هر واحد س��نگ بری اس��تان اصفهان یک 
تا ۳ اره سنگ بر استفاده می شود و این در حالی است که 
در ش��رکت های چینی و ترکیه ای حداقل2۰ اره در یک 

واحد مشغول فعالیت است.
 همگن سازی و ادغام به عنوان یک ضرورت

لزوم ادغام و همگن س��ازی تش��کل های صنعت س��نگ 
اس��تان اصفهان، یکی دیگ��ر از عواملی اس��ت که اغلب 
فعاالن و مس��ئوالن تصمیم س��از صنعت س��نگ بر سر 
آن متفق القول هس��تند. بر همین اس��اس، از نظر سید 
عبدالوهاب س��هل آبادی، رییس اتاق بازرگانی اس��تان، 
»انسجام بخشی واحدهای کوچک و تشکیل تعاونی های 
قدرتمند راه��کار خروج واحدهای س��نگ بری از بحران 
 کنون��ی و ورود ب��ه بازارهای جهانی اس��ت.« مش��کل 
عدم توجه به ادغام عم��ودی و افقی، تعدد تش��کل ها و 
نبود تعامل مثب��ت بین آن ها البته تنها مش��کل صنعت 
س��نگ نیس��ت و در دیگر صنایع کوچک و متوسط نیز 
این مشکل به وفور قابل مشاهده است. تعداد واحدهای 
فعال صنعت سنگ در سطح کشور به باالی ۶ هزار واحد 

رسیده و در این بین تشکل های فراوانی نیز در بخش های 
مختلف تولید اعالم حیات کرده اند، اما نبود تعامل مثبت 
بین این تشکل ها طی این سال ها موجب ضعف سیستم 
تصمیم گیری و کاهش بهره وری در کل صنعت شده است. 
پیشنهاد فعاالن صنعت س��نگ نیز شبکه سازی و تعامل 
بهتر تشکل های حامی صنعت است. برای مثال، تشکیل 
کنسرس��یوم های صادراتی و ایجاد یک نهاد مالی درون 
صنفی دو پیشنهادی است که انجمن سنگ به تازگی آن 
را ارایه کرده و به گفته رییس کمیسیون صادرات انجمن 

سنگ ایران، در سال جدید عملیاتی خواهد شد. 
در همی��ن رابط��ه، احم��د ش��ریفی، دبی��ر ش��ورای 
سیاس��ت گذاری صنعت س��نگ وزارت صنعت، معدن و 
تجارت معتقد است، تشکل های زیادی در رابطه با صنعت 
سنگ و معدن در کشور وجود دارد که باید با هم منسجم 

شوند و با همدلی یکدیگر مسائل را پیگیری کنند.
 موانع تحقق اقتصاد مقاومتی در صنعت سنگ

بر اس��اس اصول اقتصاد مقاومتی، بهترین راهکار رشد، 
توسعه و پیشرفت در صنایع کشور، نگاه به درون با تمرکز 
بر صادرات پایدار است و به نظر می رسد در مورد صنعت 
سنگی که همیشه مزیت ارزآوری را با خود همراه داشته، 
درس گرفتن از اتفاقات سال های قبل و توجه به توسعه 
ص��ادرات پایدار، بهتری��ن راه ممکن باش��د. محمدرضا 
برکتین در رابط��ه با این موضوع اظهار کرد: مش��کالت 
پولی و مالی حاصل از کاهش قیمت نفت و رکود گسترده 
 در س��طح اقتصاد عرصه را ب��رای تولیدکنندگان تنگ 
ک��رده اس��ت و ب��ا ای��ن ح��ال در صنع��ت س��نگ، 
س��رمایه گذاری های عظیمی تاکنون صورت گرفته، اما 
به دلیل رکود در بازار مس��کن کشور و کامل حل نشدن 

ارتباطات خارجی نتوانسته ایم از آن استفاده کنیم.
رییس خانه صنعت، مع��دن و تجارت اس��تان در ادامه 
 درب��اره موضوع ص��ادرات پایدار س��نگ، عن��وان کرد: 
 اگر ق��رار اس��ت در صادرات س��نگ موفق باش��یم باید 
از اف��رادی که در ای��ن زمینه فعال هس��تند، بپرس��یم 
مس��ئوالن چ��ه بای��د بکنن��د ک��ه تولیدکنن��دگان و 

صادرکنندگان بتوانند بازار خود را گسترش دهند. 
نب��ود نقدینگی در دس��ت واحده��ای تولید و ش��رایط 
سخت اخذ تس��هیالت، س��رمایه در گردش واحدها را 
با تنگن��ا مواجه ک��رده و به نظر می رس��د تجمیع منابع 
موجود واحدها در ی��ک صندوق و ب��ه کارگیری آن در 
 موضوع توس��عه پایدار صادرات، راهکاری عملی و مفید 
خواه��د ب��ود و ب��ه گفت��ه مس��ئوالن انجمن س��نگ، 
تفاهم نامه ای میان بانک توسعه صادرات، انجمن سنگ 
 و صندوق بیمه مع��ادن در این رابطه در حال بررس��ی 

است.

بازاری که در قبضه ترک ها قرار گرفت؛ 

گنجی که » مفت « از دست می رود

نعمت زاده عنوان کرد؛

روابط ایران و چین
گسترش پیدا می کند

 وزیر صنعت با بیان این ک��ه روابط اقتصادی ایران با 
چین بلندمدت و استراتژیک و به نفع دو کشور است، 
گفت: رفع موانع بین المللی بانکی علیه ایران می تواند 

آینده خوبی را برای تجار ایران فراهم کند.
محمدرضا نعم��ت زاده در دی�دار ب��ا رییس کمیته 
مش��اورین بخش تحقیقات و توس��ع�ه بین المللی 
 آکادم��ی عل��وم اجتماع��ی کش��ور چی���ن گفت: 
 در فضای جدی��د بین المللی، نه تنه��ا همکاری ما 
با کش��ور چین کم نمی ش��ود؛ بلکه این روابط  ارتقا 
 پیدا ک��رده و ب��ا ترکی��ب توانای��ی و ظرفیت های 

دو کشور می توان به هم افزایی خوبی رسید.
 وزی��ر صنع��ت، مع��دن و تج��ارت ب��ا اش��اره 
به عالقه مندی برای در اختیار گذاش��تن بازار چین 
و ایران به یکدیگر، افزود: جمهوری اسالمی ایران به 
عنوان مرکز خاورمیانه، بازاری۴۰۰ میلیونی است و 
این فرصت خوبی برای چینی ها در گسترش روابط 
تجاری و صنعتی محسوب می ش��ود؛ در عین حال، 
زمینه های همکاری اقتصادی با کشور چین فراوان 
 است که شامل فوالد، آلومینیم، خودرو، لوازم خانگی، 
صنایع هوایی و سایر زمینه ها است که باید برای هر 

کدام از این ها مکانیزمی را تعریف کنیم. 
وی تصریح کرد: کش��ور چین می توان��د در احداث 
ش��هرک های صنعتی به ویژه در مناطق آزاد ایران 
 ک��ه از معافیت ه��ای مالیاتی ویژه برخوردار اس��ت 
با جمهموری اس��المی ایران همکاری خوبی داشته 
باشد؛ این در حالی است که همکاری های آموزشی 
با کش��ور چین برای س��طوح مدیریتی ب��ه منظور 
انتقال عل��وم فنی، تکنول��وژی و استانداردس��ازی 
تولی��دات صنعتی نیز م��ورد تاکید اس��ت؛ در عین 
حال، با رف��ع موان��ع بین المللی بانکی علی��ه ایران 
می توان آین��ده خوبی را برای تج��ار ایرانی و چینی 
متصور ش��د؛ چراکه تجار از وضعیت موجود آسیب 
جدی می بینن��د. در این دی��دار خان��م باگی جائو، 
رییس کمیته مش��اورین بخش تحقیقات و توسعه 
بین الملل��ی آکادم��ی عل��وم اجتماعی چی��ن نیز 
گفت: بای��د مکانیزم و مدل های همکاری درس��تی 
 بین ایران و چی��ن تعریف ش��ود؛ همچنین قوانین 
 به صورت اس��تراتژیک تدوین شوند و در عین حال، 
با تجمیع شرکت های معروف و قوی ایرانی و چینی، 

همکاری های خوبی را شکل داد.

استاندار اصفهان گفت: در حال حاضر محدودیت های مالیاتی 
و تامین اجتماعی که باعث می ش��د تس��هیالت به واحدهای 

تولیدی تعلق نگیرد، حذف شده است.
رسول زرگرپور در هفدهمین جشنواره تجلیل از  پیشکسوتان، 
نخبگان و چهره های شایسته صنعت و معدن استان اصفهان، 
با اشاره به شعار س��ال و اقتصاد مقاومتی، گفت: اقدام و عمل 
نیازمند عزم ملی همه فعاالن ح��وزه تولید، اقتصاد و فرهنگ 
است و در این میان، مردم میدان دار اصلی هستند. وی افزود: 
اقتصاد مقاومتی فرصت مغتنمی برای بخش خصوصی است تا 
با تکیه بر توانمندی خود در دستیابی به اقتصاد پویا و ... نقش 

اساسی را داشته باشد.
وی با بی��ان اینکه دول��ت تدبیر و امی��د ب��رای ورود به رونق 
 اقتص��ادی در جه��ت اجرای��ی کردن ش��عار س��ال اقدامات 
گسترده ای را انجام داده اس��ت، گفت: تامین مالی بنگاه های 
اقتصادی کوچک و متوس��ط و طرح های نیمه تمام از جمله 
اقدامات است. زرگرپور اضافه کرد: دولت با اعطای تسهیالت 
و بس��ته های حمایتی به واحده��ای مش��کل دار تولیدی و 
 کشاورزی از آنها حمایت می کند. وی ادامه داد: در حال حاضر 
محدودیت های مالیاتی و تامین اجتماعی که باعث می ش��د 

تسهیالت به واحدها تعلق نگیرد، حذف شد.
زرگرپور اعالم کرد: کارگروه ستاد تس��هیل استان با تشکیل 
۱۵۴ جلس��ه در س��ال ۹۴ و تصمیم گیری برای ۵۹2 پرونده 
و تثبیت اش��تغال 2۵ هزار نفر، نقش مهمی در رفع مشکالت 
 واحده��ا ایفا کرد. وی ادامه داد: تش��کیل مس��تمر ش��ورای 
 گفت و گوی دولت و بخش خصوصی اس��تان در ۳۶ جلس��ه 

با ۴۳۱ مصوبه در بهبود فضای کسب و کار تاثیر داشته است.
استاندار اصفهان با بیان اینکه دولت یازدهم با رفع تحریم ها 
زنجیر را از پای اقتصاد برداشته است، اظهار داشت: در یک سال 
گذشته ده ها گروه اقتصادی از کشورهای مختلف به اصفهان 
آمده اند و مذاکرات خوبی را انجام داده اند و این تولیدکنندگان 
هستند که باید از این فضا استفاده کنند. وی در ادامه در پاسخ 
به صحبت مجری که از وی خواست مساعدت هایی را درباره 
 جریان زاین��ده رود انجام ده��د، گفت: مس��ایل حوضه آبریز 
زاینده رود در چند دهه ایجاد ش��ده و نمی توان انتظار داشت 

که در یک یا دو سال مسئله حل شود.
رسول زرگرپور با بیان اینکه اصفهان در حال حاضر از ۵ استان 
 خشک کش��ور به حساب می آید، اظهار داش��ت: در سال آبی 
۹۵-۹۴ با خشکسالی بی سابقه در۴۰ س��ال گذشته روبه رو 

هستیم.
 وی اعالم کرد: در کل اس��تان با ۳۵ درصد، در مرکز اس��تان 
با۵۰ درصد، در شرق اصفهان با۸۰ درصد و در سرشاخه های 
زاینده رود با 2۵ درصد کاهش بارندگی مواجهیم با این وجود 

گردش مالی کشاورزی ما اکنون۳۰۰ میلیارد تومان است.
رییس خانه صنعت، معدن وتجارت استان اصفهان نیز در این 
مراسم با اش��اره به اینکه امروز در حالی هفدهمین جشنواره 
تجلیل از  پیشکسوتان، نخبگان و چهره های شایسته صنعت و 
معدن استان را برگزار می کنیم که جامعه با بیم ها و امیدهای 
زیادی روبه روس��ت، اظهار داش��ت: متاس��فانه در سال های 
 گذش��ته با وجود دالرهای نفت��ی، کاری ص��ورت نگرفت که 
در زم��ان کاهش قیمت نفت، پش��توانه ما باش��د. محمدرضا 
برکتین با اشاره به آثار دالرهای نفتی برای کشور، گفت: دولت 

بسیار بزرگ و بروکراسی آهنین ناشی از همین دالرهاست.
رییس خانه صنعت، معدن وتجارت استان اصفهان با بیان اینکه 
کشور امروز باید ساز و کار خود را تغییر دهد و خودش را برای 
شرایط ایجاد شده آماده کند، افزود: مسئوالن همه دلسوزند، 

اما در بروکراسی فعلی نمی توانند کاری از پیش ببرند. 
وی بیان داشت: دولت در حالی که در چالش بی پولی بزرگی 

به سر می برد، یارانه هم باید بدهد. 
وی افزود: نقش تولیدکنندگان امروز در حفظ اشتغال بسیار 

مهم است و چشم جامعه به مدیران واحدهای تولیدی است.
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران نیز در این جشنواره، 
گفت: مرکز SPX برای نخستین بار در کشور در اتاق اصفهان 
 راه اندازی ش��ده اس��ت و حضور تولیدکنن��دگان و بازرگانان 
در آن م��ی توان��د ارتب��اط آنه��ا ب��ا جه��ان را ق��وی کن��د. 
س��یدعبدالوهاب س��هل آبادی افزود: بعد از حضور اس��تان 
 اصفهان در نمایش��گاه هانوف��ر آلمان، اس��تقبال خارجی ها 
 از حضور در اصفهان بس��یار خوب بوده اس��ت ب��ه طوری که 
در ۴۵ روز گذشته، ۱7 ش��رکت برای حضور در اصفهان با ما 
تماس داشته اند. رییس اتاق بازرگانی اصفهان با اعالم اینکه 
۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیالت به کمک تولید می آید، گفت: 
هزار میلیارد تومان از آن مربوط به اصفهان است که امیدواریم 
 هر چ��ه زودتر ب��ه دس��ت واحدها برس��د. وی بیان داش��ت: 
همان طور که در جنگ موف��ق بودیم، در جنگ اقتصادی هم 
موفقیم. س��هل آبادی از اس��تاندار اصفهان خواست تا دستور 
همراهی بیش��تر با تولیدکنندگان را به س��ازمان ها و ادارات 

دولتی استان صادر کند.

استاندار اصفهان عنوان کرد:

حذف محدودیت های مالیاتی و تامین اجتماعی واحدهای تولیدی
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عکس روز

خبراخبار

به گزارش »پاما« به دنبال دريافت گزارشي مبني بر تعقيب آهو توسط 
يك موتورس��يكلت در پناهگاه حيات وحش موت��ه اصفهان بالفاصله 

محيط بانان به محل مورد نظر اعزام شدند.
 فرمان��ده يگان محيط زيس��ت اس��تان اصفه��ان در اين ب��اره گفت:

 محيط بانان پس از حضور در محل، يك موتورسيكلت تريل را مشاهده 
نموده و جهت برخورد قانوني با متخلف وارد عمل شدند.

مرتضي جمش��يديان اظهار داشت: راكب موتورس��يكلت با مشاهده 
ماموران اقدام به فرار كرد، اما محيط بانان پس از مدتي تعقيب و گريز 
وي را متوقف و دستگير كردند. مامورين پس از دستگيري  متخلف در 
مسير فرار وي به جست و جو پرداخته و يك آهوي نر زنده كه با دست 

و پاي بسته در زير بوته اي مخفي شده بود كشف كردند.
متاسفانه آهو كه بر اثر تعقيب با موتور و دوندگي زياد دچار خونريزي 
داخلي ش��ده بود دقايقي پس از كشف توس��ط محيط بانان و پيش از 

انتقال به دامپزشكي ازبين رفت.
متخلف شكار وصيد دستگير شده با تشكيل پرونده به مراجع قضايي 
معرفي شد.  بر اساس نرخ جديد بهاي جانوران وحشي به لحاظ مطالبه 
ضرر و زيان وارده به محيط زيست، جريمه قابل پرداخت از بابت صيد 
و ش��كار غيرمجاز هر يك آهو معادل يكصد ميليون ريال تعيين شده 
است كه متخلفان مي بايست اين مبلغ را به حساب دولت واريز كنند.

به گزارش »پاما« از اداره پارك ملي و پناهگاه حيات وحش كاله قاضي 
اصفهان، در پي گشت و كنترل محيط بانان اين اداره يك متخلف شكار 
و صيد پرندگان  حين پهن كردن تور براي صيد ، شناس��ايي و دستگير 
شد. اين متخلف  با تشكيل پرونده به  مراجع  قضايي تحويل داده شد.يك 
دستگاه موتورس��يكلت و تور صيد پرندگان از اين متخلف شكار وصيد 
 كش��ف و ضبط ش��د. منطقه كاله قاضي داراي ارتفاع��ات صخره اي و

 صعب العبور مي باش��د. ارتفاع اين منطقه بي��ن ۱۶۵۰ تا ۲۵۳۰ متر 
)از س��طح دريا( متفاوت اس��ت به عالوه وجود چش��مه هاي آب گوارا 
در هرچه غني تر كردن اين منطقه، نقش بس��زايي ايف��ا نموده؛ اقليم 
اين منطقه گرم و خش��ك مي باش��د. در اي��ن منطقه تاكن��ون ۲۵۲ 
گونه گياه��ي مانند كاس��ني، درمنه، علف ش��ور، بنه و ب��ادام كوهي، 
۱۷ گون��ه پس��تاندار، ۴۵ گون��ه پرن��ده و ۱۱ گونه خزنده شناس��ايي 
ش��ده اس��ت. از حيات وحش اين منطقه م��ي توان به پلن��گ، گرگ، 
كفتار، روب��اه، كل و بز، ق��وچ و ميش، آه��و، انواع پرندگان ش��كاري، 
 ان��واع پرس��تو، چ��كاوك، چكچ��ك، كب��ك و تيه��و اش��اره نمود و 

گونه هاي شاخص منطقه كل و بز مي باشند.

برنامه اقدام مشترك ميان سازمان محيط زيست و برنامه محيط زيست 
سازمان ملل متحد )UNEP( به امضاي رييس سازمان محيط زيست 

كشور و مدير اجرايي برنامه محيط زيست ملل متحد رسيد.
به گزارش پايگاه اطالع رساني محيط زيست اصفهان»پاما«، اين سند 
براي تقويت مركز منطقه اي بازل و استكهلم كه در تهران مستقر است، 
در حاشيه دومين مجمع محيط زيست ملل متحد در مقر يونپ به امضاي 
معصومه ابتكار و آخيم اشتاينر معاون دبيركل سازمان ملل متحد و مدير 

اجرايي برنامه محيط زيست ملل متحد رسيد.
ظرفيت س��ازي مديريت م��واد ش��يميايي و پس��ماندهاي خطرناك، 
ارتقاي پژوه��ش و تحقيق��ات، برنامه  ريزي براي برگ��زاري حداقل دو 
كارگاه آموزشي فني منطقه اي، ايجاد مركز منطقه اي داده و اطالعات 
كشورهاي عضو مركز، تسهيل تبادل تجربيات داده ها ميان كشورهاي 
عضو، برگزاري كارگاه آموزشي، فني منطقه اي درخصوص پسماندهاي 
الكترونيك و مطالعات مشترك براي بازيافت پسماندهاي الكترونيك از 

محورهاي اين برنامه مشترك عنوان شده است.
ابتكار و اش��تاينر در اين ديدار درخصوص مسايل روز محيط زيستي از 

جمله وضعيت محيط زيست غزه و درياي خزر تبادل نظر كردند.
نشست شبكه وزيران زن محيط زيست جهان با حضور ۵۰ وزير و مقام 
زن محيط زيستي در نايروبي پايتخت كنيا كه ميزبان برگزاري دومين 
مجمع محيط زيست ملل متحد است، همچنين نشست شبكه وزيران 
محيط زيست جهان با حضور ۵۰ وزير و مقام محيط زيستي برگزار شد.

دس��تور كار نشس��ت وزراي زن محيط زيس��ت جهان، تبادل نظر در 
خصوص تاثير زنان بر اجراي اهداف توس��عه پايدار و دستور كار ۲۰۳۰ 
بوده و معصومه ابتكار، رييس سازمان حفاظت محيط زيست كشورمان 

سخنران اصلي اين نشست بود.
وي كه از آغاز تاسيس شبكه وزيران زن محيط زيست عضو آن بوده، به 
پيشرفت اهداف تعيين شده اش��اره كرده و گفت: شبكه پيشرفت قابل 
توجهي داشته و بر بسياري اسناد باالدستي تاثير گذاشته است، مانند 
اهداف توس��عه پايدار و توافقنامه تغييرات اقليم كه در پاريس به امضاء 
رسيد. ابتكار با اشاره به اينكه عدالت جنسيتي و ايفاي نقش زنان و مردان 
در تحقق توسعه پايدار و حفاظت از ممحيط زيست اهميت فراوان دارد، 
گفت: تداوم مسير حركت اين شبكه مي تواند هماهنگي بيشتر و برنامه 

ريزي براي نظارت بر اجرا و ارزيابي تحقق اهداف توسعه پايدار باشد.
معاون رييس جمهور افزود: ايران درسطح ملي برنامه هاي متعددي براي 
تقويت نقش زنان در حفاظت از محيط زيست داشته، مانند توان افزايي 
زنان روس��تاهاي اطراف درياچه اروميه و ايجاد صندوق زنان روستايي 
براي تقويت معيشت آنان در كنار كشاورزي براي حفاظت از پارك ملي 
درياچه اروميه، كارآفريني سبز با همكاري س��ازمان هاي مردم نهاد و 
افزايش اشتغال زنان در مشاغل محيط زيس��تي، بازيافت، انرژي هاي 

نو و مديريت پسماند.

دستگيري متخلف شكار يك آهو 
در پناهگاه حيات وحش موته

 دستگيري متخلف شكار 
وصيد پرندگان در اصفهان

نشست شبكه وزيران زن محيط 
زيست جهان در اجالس نايروبي

دریچه

معاون دفتر س��واحل و تاالب های ساحلی س��ازمان حفاظت 
محيط زيست ضمن بحرانی خواندن وضعيت كاهش تراز دريای 
خزر، به ضرورت وجود رژيم حقوقی برای اين درياچه تاكيد كرد.

شهرام فداكار، در مورد كاهش تراز دريای خزر با اشاره به اينكه 
اين رويداد متاثر از سه عامل كالن است، گفت: كاهش ۱8 تا ۲۰ 
سانتی دريای خزر به طور ساالنه، متاثر از عوامل داخل و خارج 

كشور و تغيير اقليم و خشكسالی است.
وی با بيان اينكه دريای خزر دوره های سی ساله تغيير تراز آب 
دارد كه ۳۰ سال باال می آيد و ۳۰ سال پايين می رود، اظهار كرد: 
اين دوره های نوسانات تغييرات اقليمی و جوی در همه مسايل 

جوی از جمله بارندگی و تراز درياها وجود دارد.
کاهش ورودی خزر از رودخانه ولگا

معاون دفتر سواحل و تاالب های ساحلی سازمان حفاظت محيط 
زيست با تاكيد بر اينكه كل منطقه خاورميانه از پديده افزايش 
دما و خشكسالی رنج می برد، افزود: در سال گذشته حدود ۶۵ 
كيلومتر مكعب آب از رودخانه ولگا نس��بت به سال های قبل 
وارد خزر شده است. اين رودخانه واقع در كشور روسيه، حدود 
8۰ درصد آب خزر را تامين می كند، اما در شرايطی كه به دليل 
گرم شدن هوا، موقعيت كشت و كار مناسب تری در حاشيه اين 
رودخانه برقرار می شود زمين های اطراف آن زير كشت می رود 
و آب ولگا برای اي��ن كار صرف می ش��ود، درنتيجه حجم آب 

دريافتی خزر از طريق رودخانه ولگا كاهش می يابد.
افزايش تبخير سطحی خزر

فداكار با اشاره به اينكه با گرم شدن هوا ميزان برداشت های آب 

در حاشيه رودخانه ولگا افزايش می يابد، افزود: از سوی ديگر به 
دليل قرار گرفتن در محدوده جغرافيايی گرم، با افزايش دمای 

هوا تبخير سطحی خزر نيز افزايش می يابد.
وی با بيان اينكه در كشور ما روی اكثر رودخانه های منتهی به 
خزر بند كشيده و سد ساخته شده است، گفت: در نتيجه ايجاد 
انحراف در مسير رودخانه ها و حوزه آبخيز خزری، آب كمتری 

وارد خزر شده و تاثير منفی زيادی روی خزر داشته است.
کاهش 24 درصدی ورودی خزر از ولگا در 2015

اين كارشناس سازمان حفاظت محيط زيست با اشاره به اينكه 
بررسی نمودار تراز آب دريای خزر طی سال های آبی ۱۳9۱ تا 
۱۳9۴ كاهش ۱/۵مت��ری تراز دريای خزر را نش��ان می دهد، 
افزود: رودخانه ولگا در سال ۲۰۱۵ حدود ۶۵/۵ كيلومتر مكعب 
نسبت به شرايط مشابه كمتر آب وارد خزر كرده در نتيجه ۲۴ 
در صد آب كمتری را در مقايس��ه با سال ۲۰۱۴ دراختيار خزر 

قرار داده است.
ورودی خليج گرگان به دريای خزر مسدود شده است

به گفته فداكار، ورودی ۱۵ رودخانه  به خليج گرگان از س��ال 
۱۳8۷ ت��ا س��ال ۱۳9۰، از ۱۰ متر مكعب در ثاني��ه به حدود 
۲/۰۱متر مكعب در ثانيه رسيده است. بنابراين ورودی خليج 
گرگان به خزر به حد چشم گيری كاهش يافته و تقريبا مسدود 
شده است. كاهش ورودی سفيدرود و ساير رودخانه ها به خزر 

نيز به دليل ساخت سد و مصارف كشاورزی اتفاق افتاده است.
معاون دفتر سواحل و تاالب های ساحلی سازمان حفاظت محيط 
زيست افزود: اكوسيستم ساير كشورهای حاشيه خزر به اندازه 

سواحل كشور ما تاثيرپذير از دريای خزر نيست و سواحل زيبا 
با وجود جنگل های انبوه خاص ايران است، درحالی كه سواحل 
كشورهای قزاقس��تان و تركمنس��تان از اين مواهب برخوردار 

نيست. بنابراين اثرپذيری از خزر در كشور ما بيشتر می شود.
وی با بيان اينكه در كنوانس��يون تهران برای حفاظت محيط 
زيس��ت دريايی خزر بين كش��ورها همخوانی وج��ود ندارد، 
اظهار كرد: از جمله مش��كالت دريای خزر نبود رژيم حقوقی 
 مشخص است كه موضوعی منطقه ای است كه بايد با همكاری 

سازمان های ذی ربط انجام پذيرد.
معاون دفتر س��واحل و تاالب های ساحلی س��ازمان حفاظت 
محيط زيس��ت در مورد علت عدم توجه به بحران كاهش تراز 
دريای خزر، با اش��اره به اينكه هنوز مشكالت كاهش آب خزر 
خود را نشان نداده است، گفت: اين مسئله تنها در خليج گرگان 
به مشكل بزرگی تبديل شده و در سواحل ديگر اين امر ملموس 

نيست،بنابراين به آن توجهی نمی شود.
تشكيل کميته نجات خليج گرگان و تاالب ميانكاله

فداكار با اشاره به تش��كيل كميته نجات خليج گرگان و تاالب 
ميانكاله گفت: در بخش های ديگر دريای خزر هنوز به بحران 
كاهش تراز توجه نمی شود، درحالی كه بايد اين موضوع بررسی 
و پايش شده و راهكارهای كاهش اثرات پيش بينی و اقدامات 

ملی - منطقه ای برای آن در نظر گرفته شود.
وی در پايان با اشاره به عوامل غيرمستقيم كاهش تراز دريای 
خزر گفت: ورود فاضالب و پساب به خزر نيز در كاهش تراز اين 

درياچه تاثير می گذارد.

معاون دفتر سواحل و تاالب های محيط زيست خبر داد:

تشکیل کمیته نجات خلیج گرگان وتاالب میانکاله

معاون محيط زيست انسانی سازمان حفاظت محيط زيست گفت:  در حال  حاضر 
۵۱ مورد پروژه در س��طح كش��ور نيازمند ارايه گزارش ارزيابی زيست محيطی 
هس��تند كه متاس��فانه مس��ئوالن امر از ارايه اين گزارش ها اس��تقبال مثبتی 
نمی كنند. سعيد متصدی در مراسم توديع و معارفه مديركل حفاظت از محيط 
زيست اس��تان اردبيل گفت: يكی از مهم ترين سياس��ت های سازمان حفاظت 
از محيط زيس��ت كش��ور توجه به موضوع علم مداری، قانون م��داری و تعامل 
هوشمندانه با تمام دستگاه های اجرايی است؛ چرا كه اين سازمان مسير تعادل 

و تعامل را برای تعالی كشور دنبال می كند.
وی بيان كرد: س��ازمان حفاظ��ت محيط زيس��ت وظيفه نگهبان��ی از مواهب 
خدادادی كشور را دارد؛ چرا كه اين نعمت ها بايد برای آيندگان و فرزندان اين 
سرزمين در سال های آينده نيز حفظ شود و به همين منظور است كه سازمان 
حفاظت محيط زيست در احداث برخی از پروژه ها و واحدهای صنعتی توليدی 
حساسيت هايی را نش��ان می دهد كه دليل تمامی اين كارها حفاظت از منابع 
طبيعی و محيط زيست كشور است. معاون سازمان حفاظت محيط زيست افزود: 
ارايه گزارش ارزيابی زيست محيطی برای پروژه های در حال احداث و صنعتی 
ضرورت دارد كه در حال حاضر ۵۱ پروژه در س��طح كشور بايد گزارش ارزيابی 
خود را ارايه كنند كه متاسفانه مسئوالن امر از ارايه اين گزارش استقبال مناسبی 

ندارند و سازمان محيط زيست با مشكالتی در اين زمينه مواجه می شود.

متص��دی تصريح كرد: در طول س��ال های گذش��ته به منظور توانمندس��ازی 
استان های كشور، كارگروه های استانی در اواسط سال 9۲ تشكيل شده كه هدف 

از اين اقدام توانمندی استان ها در انجام ماموريت های معوقه است.
  وی اظهار كرد: در س��ال گذش��ته گزارش ارزياب��ی حدود ۲۱ پروژه توس��ط 
ادارات كل حفاظت محيط زيس��ت استان های كشور ارايه ش��د كه اين امر نيز 
در راستای توجه به توانمندسازی استانی در راستای حفاظت از محيط زيست 

است.

استاد دانش��گاه تهران با اشاره به پيش��رفت هايی كه در قرن ۱۷ تا ۲۰ 
روی كره زمين اتفاق افتاده، گفت: اين پيشرفت ها سبب تسلط انسان 
 بر كره زمين و طبيعت ش��د و به طور كلی س��يمای كره زمين را تغيير

داد.
حسين آخانی، افزود: دخالت های انس��ان در طبيعت و بهره وری از آن 
باعث ش��د كه برای مردم بر كره زمين رفاه ايجاد شود ولی پس از مدت 
كوتاهی مشخص شد كه بهره وری از طبيعت و استفاده از ظرفيت های 
آن بيش از ت��وان ترميمی زمين بوده اس��ت و به همين دلي��ل با انواع 
مش��كالت طبيعی مانند گرمايش زمين، ايجاد آلودگی های متفاوت، 
افزايش ريزگردها و باران اس��يدی در مناطق مختلف مواجه ش��ويم و 
همين مشكالت باعث شد »رفاهی« را كه ما امروزه از نظر محيط زيستی 

در اختيار داريم آيندگان از آن محروم بمانند.
اين فعال محيط زيس��ت بيان كرد: ما در كشور خود تمام منابع محيط 
زيستی را به صورت غيرقابل كنترل مصرف كرده ايم و حال با آثار سوء 

اين نوع برخورد مواجه هستيم.
آخانی با اشاره به پيشرفت دانش بش��ری، گفت: ما امروزه راهكارهای 
 الزم ب��رای اصالح اش��تباهات در زمين��ه محيط زيس��ت را در اختيار 

داريم.

وی گفت: سدس��ازی های غيرعلمی و گس��ترش چاه های عميق باعث 
اسراف و از بين رفتن آب می ش��ود، اين در حالی است كه با استفاده از 

راهكارهای علمی می توانيم جلوی اين اسراف را بگيريم.
اين استاد دانشگاه همچنين چرای »بی رويه دام« در كشور را سه برابر 
ظرفيت مراتع دانست و تصريح كرد: اين عمل فرسايش شديد خاك را 

به دنبال دارد.
آخانی با بيان اينكه توليد گازهای گلخانه ای در ايران بسيار زياد است، 
گفت: چون در كشور ما ميزان بارندگی كم است نبايد به سمت صنايعی 
كه گازهای گلخانه ای توليد می كنند بروي��م و همچنين صنايع آلوده 

كننده را از كشور دور كنيم.
اين فعال محيط زيست همچنين با اش��اره به بحث حمل و نقل گفت: 
بايد مردم را تشويق كرد كه از وسايل حمل و نقل عمومی استفاده كنند 
و به جای گسترش جاده ها و حمايت از صنايع خودروسازی در توسعه 

راه آهن و مترو در شهرها سرمايه گذاری كنيم.
وی در پايان گفت: ساليانه ميزان زيادی از محصوالت غذايی و كشاورزی 
با وجود هزينه های زيادی كه برای توليد آنها می شود، از بين می روند؛ در 
حالی كه می توانيم با استفاده از تكنولوژی های الزم و مديريت صحيح 

جلوی اين كار را بگيريم.

معاون محيط زيست انسانی سازمان حفاظت محيط زيست مطرح کرد:

51 پروژه در حال احداث، نيازمند ارايه گزارش ارزيابی زيست محيطی
يك استاد دانشگاه عنوان کرد:

چرای »دام« ، 3 برابر بيشتر از ظرفيت مراتع است
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 رییس س��ازمان زندان ها گفت: بیش��ترین آمار زندانیان کش��ور مربوط به جرایم 
مواد مخدر است و اکثر آنها قاچاقچیان یا فروشندگان خرده پا هستند.

علی اصغر جهانگیر در نشست شورای معاونان به ضرورت ارتقا فرهنگ حمایت از 
خانواده زندانیان و نقش رسانه ملی در این زمینه تاکید کرد. وی با اشاره به ضرورت 
حمایت از خانواده های زندانیان گفت: حقوق خانواده زندانیان در جامعه به درستی 
شناخته شده نیست و اغلب آنها در گروه طبقات محروم جامعه قرار دارند و متاسفانه 
هنوز تفکری که بین زندانی و خانواده او تفاوت قائل نیست در جامعه حاکم است که 

باید تالش کنیم در وهله اول این نگاه را تغییر دهیم.
 رییس س��ازمان زندان ها گفت: در سال گذش��ته و از طریق اقدامات حمایتی 
عالوه بر انجام تعداد بیش از۵۰ هزار مورد مشاوره با زندانیان و خانواده های آنان، 
دو هزار و۴۴۰ مورد آزادی زندانیان سرپرست خانواده با کمک انجمن حمایت 

از زندانیان داشته ایم.
وی از برگ��زاری ۱۰۶ جش��ن گلری��زان در ماه مبارک رمضان در س��ال گذش��ته 
خب��ر داد و افزود: برگزاری این جش��ن ها و مش��ارکت های مردم��ی، نمود عینی 
 نوع دوس��تی مردم ایران اس��ت که بای��د تالش کنی��م این فرهنگ توس��عه پیدا 
کند.                                                                                                                                                                                 
رییس س��ازمان زندان ها گفت: برخالف همه تالش هایی که صورت گرفته است 
 هنوز اقدامات کافی نیست و باید به س��متی برویم که حمایت از خانواده زندانیان 
به صورت جامع و نهادینه شده انجام شود تا از توسعه چرخه جرم جلوگیری کنیم.

رییس دفتر بازرس��ی ویژه قوه قضاییه با اش��اره به اینکه باید بین زندانی و خانواده 

 او تفکی��ک قائل ش��د، گفت: فرهن��گ کمک ب��ه خان��واده زندانیان بای��د مانند 
سایر امور خیریه مثل مدرسه سازی، مسجد سازی و غیره در تفکر مردم به صورت 
یک فرهنگ انسانی – اخالقی نهادینه ش��ود چرا که در غیر این صورت تداوم این 

مشکالت را شاهد خواهیم بود.
جهانگیر گفت: با زندانی شدن فرد، خانواده سرپرست خود را از دست می دهد و این 
تبعات بسیار سنگینی برای خانواده دارد که از آن جمله می توان به توسعه چرخه 
جرم در خانواده ها اش��اره کرد. وی افزود: متاس��فانه چون کار فرهنگی در جامعه 
صورت نگرفته اس��ت یک نگاه منفی به خانواده های زندانیان هست که باید تالش 

کنیم این نگاه تغییر کند.
مشاور رییس دستگاه قضا با اشاره به جایگاه انجمن های حمایت از زندانیان گفت: 
برخالف وجود قریب به۲۰۰ انجمن حمایت از زندانیان در سراسر کشور اما به دلیل 

عدم اطالع رسانی الزم فعالیت های این انجمن ها شناخته شده نیست.
مشاور رییس دستگاه قضا با اشاره به جایگاه انجمن های حمایت از زندانیان گفت: 
اکنون ۲۰۵ انجمن حمایت از زندانیان در سراسر کشور داریم که نسبت به یک سال 
گذشته رشد ده درصدی داشتیم و طبق برنامه ریزی ها باید به تعداد۲۳۰ انجمن 
حمایت برسیم هرچند به دلیل عدم اطالع رسانی الزم فعالیت های این انجمن ها 

تا امروز شناخته شده نیست.

این مقام ارش��د قضایی افزود: اقدام های انجمن های حمای��ت از زندانیان در کنار 
سایر اقدامات حمایتی س��ازمان زندان ها از خانواده زندانیان از این جهت است که 
 اگر ما خانواده زندانی را رها کنیم قطعا آنها گرفتار باندهای تبهکار و افراد نامطلوب 
 می ش��وند و واقعیت این اس��ت که نیز ب��ه خاطر مش��کالت اقتصادی ب��ه ناچار 

به سمت آنها گرایش پیدا خواهند کرد.
رییس سازمان زندان ها گفت: متاسفانه مسئوالن استانی رغبت الزم را برای کمک 
به خانواده زندانیان ندارن��د و وقتی ما این خانواده ها را ره��ا می کنیم در حقیقت 
فرصتی برای افراد سود جو ایجاد می کنیم که با نزدیک شدن به خانواده ها عالوه 
بر پیشبرد اهداف ناصواب خود، آنها را از بدنه جامعه دور می کنند و این یک هشدار 
جدی برای س��المت و امنیت جامعه است. رییس س��ازمان زندان ها گفت: حضور 
قریب به یک صد و پنجاه هزار زندانی متاهل که اغلب از خانواده های ضعیف هستند 
یک معیار برای س��نجش و تعیین س��قف برای کمک به خانواده زندانیان است که 
باید اذعان کرد در حال حاضر کمک هایی که صورت می گیرد در مقایسه با تعداد 
 خانواده ها ناچیز اس��ت و نباید فکر کنیم مش��کالت خانواده های زندانیان با این 
 کمک ها حل خواهد شد. رییس س��ازمان زندان ها در پایان تاکید کرد: در کمک 
 به خانواده زندانیان باید ش��ان و آبروی آنها حفظ ش��ود و خ��دای ناکرده به خاطر 

کمک های ناچیز آنها را شرمنده نکنیم و آبروی آنها را به مخاطره نیاندازیم.

مدیرعامل سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان خبرداد:

رضایت 92 درصدی شهروندان
از بازارهای روز کوثر

معاون مرکز اطالع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش؛

بخشنامه  ارفاق در نمرات امتحان نهایی سوم متوسطه 
جعلی است

 مدیرکل نظارت و ارزشیابی سازمان بیمه سالمت ایران؛

بیش از ۱۰ هزار نفر تحت پوشش
بیمه درمان اعتیاد هستند

اخبار کوتاه

پرسه در شهر

ویژه

مصرف قلیان در جامعه ما روز ب��ه روز در حال افزایش اس��ت. این پدیده 
خطرناک، س��المت جامعه را تهدید می کند و هزینه ه��ای درمانی را نیز 

افزایش می دهد.
 در حالی که دانش��گاه های علوم پزشکی در شهرس��تان ها توانسته اند که 
در حوزه مقابله با قلیان، پیشرفت هایی داشته باشند، اما تاکنون مجموعه 
 اقدام��ات دانش��گاه های علوم پزش��کی برای مقابل��ه با اس��تعمال قلیان 

در پایتخت، چندان موفقیت آمیز نبوده است.
اگرچه در سال 8۵، اقداماتی برای جلوگیری از توزیع قلیان در پایتخت انجام 
شد، اما به دلیل فشار برخی محافل و گروه ها، این اقدامات متوقف شد، زیرا 
مثال عده ای معتقد بودند که با جمع آوری قلی��ان، عده ای از کار بیکار می 
شوند. نفوذ قلیان در جامعه، شیوع روزافزونی دارد، به طوری که هم اکنون 
بسیاری از نوجوانان و افراد کم سن و سال هم به استعمال قلیان می پردازند 

و متاسفانه قبح مصرف قلیان در جامعه شکسته شده است.
نباید فراموش کنیم که در دهه های گذشته، مشکالت مشابهی را در حوزه 
مصرف سیگار داشتیم، به طوری که آن زمان ها حتی گاهی برخی ها برای 

اموات و رفتگان خود، در مساجد محل شان، سیگار خیرات می کردند.
مقابله جدی با سیگار به طور جدی از اواسط دهه۶۰ شروع شد و در نتیجه 
 چندین دهه فعالی��ت، حاال به جایگاهی رس��یده ایم که مصرف س��یگار 
در بس��یاری از اماکن عمومی مثل اتوبوس و س��ینما، کامال به عنوان یک 
ضد ارزش در جامعه پذیرفته شده است و افراد کمی پیدا می شوند که به خود 
اجازه دهند در اماکن عمومی، این هنجار اجتماعی را بشکنند، اما متاسفانه 
هنوز در حوزه مصرف قلیان به این باور نرسیده ایم و قلیان کشیدن چندان 

به عنوان یک ضدارزش در جامعه تلقی نمی شود.
 قلیان حدود۳۵۰ س��ال پیش اختراع ش��ده، اما مصرف آن در کش��ور ما 
 در یک دهه اخیر، ش��دت گرفته، ب��ه خصوص ب��ا ورود تنباکوهای معطر 
و میوه ای، استقبال نس��بت به مصرف این ماده دخانی بیشتر شده است. 
 بس��یاری از مردم به اش��تباه گمان می کنن��د که چون دود قلی��ان از آب 
می گذرد، پس دود قلیان تصفیه می ش��ود و خطرناک نیست، اما این باور 
کامال اشتباه است و عبور دود از آب، خطر تنباکوی قلیان را کم نمی کند. 
در مسیر مقابله با قلیان، رسانه ها و نهادهای فرهنگ ساز هم نقش موثری 
دارند. این نهادها می توانند مردم را نسبت به مضرات این ماده دخانی آشنا 
کنند و به آنها بیاموزند که مصرف قلیان حتی بسیار خطرناک تر از مصرف 

سیگار است.

مدی��ر عام��ل س��ازمان میادی��ن و س��اماندهی 
 مش��اغل ش��هری ش��هرداری اصفهان گفت: طبق 
نظرس��نجی ه��ای انجام ش��ده بی��ش از 9۲ درصد 
 ش��هروندان مراجعه کننده ب��ه بازاره��ای روز کوثر 
 از نحوه خدمت رس��انی و قیمت کاالهای ارایه شده 

در این بازارها راضی بوده اند.
اصغر کش��اورزراد اظهارکرد: در حال حاضر ۱۳ بازار 
روز کوثر تحت نظارت ش��هرداری اصفهان مشغول 
ب��ه فعالیت هس��تند که تم��ام فعالیت آنها توس��ط 
بازرسان سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری 

شهرداری مورد بررسی و نظارت قرار می گیرد.
 وی با اش��اره ب��ه حضور ی��ک نفر ناظر دامپزش��کی 
در تمام فروشگاه های کوثر اصفهان به منظور نظارت 
در غرفه های فرآورده های گوشتی و پروتئینی، افزود: 
نیروهای کنترل قیمت نیز در این بازارها حضور دارند 
 تا ب��ا حداقل قیم��ت و بهترین کیفی��ت محصوالت 

در اختیار مردم قرار گیرند.

اصغر کش��اورز راد در ادامه به مصرف روزانه یک تن 
نایلون پالستیکی در فروش��گاه های کوثر اصفهان، 
اش��اره و اظهارکرد: با توجه به مطالعات انجام شده، 
برگ��زاری جلس��ات ب��ا کارشناس��ان این س��ازمان 
 و هماهنگی ب��ا بهره ب��رداران کوثر،  ب��رای حمایت 
 از محیط زیس��ت از ابت��دای خردادماه س��ال جاری 
نایلون های تجدید پذیر ب��ه مجموعه های کوثر وارد 
شد. وی گفت: در شهر اصفهان ۱۳ بازارکوثر به عنوان 
زیرمجموع��ه های این س��ازمان در س��طح مناطق 
مختلف احداث شده و به شهروندان ارایه خدمت می 
کنند. مدیرعامل سازمان میادین و ساماندهی مشاغل 
شهری شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: شهروندان 
 می توانن��د در ص��ورت مش��اهده هرگون��ه تخلف 
در بازار های روز کوثر شهرداری اصفهان با مراجعه به 
نماینده سازمان در آن بازار یا از طریق تلفن های ۱۳7، 
۳۲۲۲۵۵۳۵ مسائل و مشکالت خود را اعالم کنند تا 

در اسرع وقت پیگیری شود.

معاون مرکز اط��الع رس��انی و روابط عمومی 
وزارت آموزش و پ��رورش اعالم کرد که تصویر 
 منتش��ر ش��ده از بخش��نامه ای مبنی بر ارفاق 
 در امتحان��ات نهایی س��ال س��وم متوس��طه 

در فضای مجازی جعلی است.
رس��ول پاپایی، تاکید کرد: تصویر بخشنامه ای 
مبنی بر اعالم نمرات ارفاقی به امتحانات نهایی 
سال سوم متوس��طه در دروس عربی، شیمی، 
آزمایشگاه و دین و زندگی که در روزهای اخیر 
در فض��ای مجازی پخش ش��ده، جعلی بوده و 
وزارت آموزش و پرورش چنین بخش��نامه ای 

صادر نکرده است.
معاون مرکز اط��الع رس��انی و روابط عمومی 
 وزارت آموزش و پرورش اف��زود: اخیرا عده ای 
با انگیزه های مختلف ش��روع به انتش��ار اخبار 
کذب پیرامون آم��وزش و پ��رورش در فضای 
مج��ازی کرده ان��د و انتظار م��ی رود خانواده، 

معلمان و دانش آموزان اخبار آموزش و پرورش 
را از طری��ق پایگاه اط��الع رس��انی آموزش و 
پرورش یا مراجع رسمی دنبال کنند و از بازنشر 

این گونه اخبار خودداری کنند.

 مدیرکل نظارت و ارزش��یابی س��ازمان بیمه 
س��المت ایران گفت: در حال حاض��ر بیش از 
۱۰ هزار نفر در سراس��ر کش��ور تحت پوشش 
بیمه درمان اعتیاد سازمان بیمه سالمت ایران 

قرار دارند.
 دکت��ر فره��اد فیروزبخ��ت اظ�ه��ار داش��ت: 
 هم اکن��ون ۱۴۶ مرک�ز درمان ت��رک اعتیاد 
با سازمان بیم�ه سالمت ای�ران ط�رف ق�رارداد 
اس��ت ک�ه ۵8 م�رکز آن خصوصی و 8۶ مرکز 

نیز دولتی است.
فیروزبخت اف���زود: ب�رای مراجع���ه بیماران 
معتاد به مراک��ز مذکور، مراکز ط��رف قرارداد 
دولتی در اولویت هس��تند، اما در صورت نیاز 
از ظرفیت بخش خصوصی در ای��ن زمینه نیز 

استفاده می شود.
مدی��رکل نظارت و ارزش��یابی س��ازمان بیمه 
سالمت ایران تصریح کرد: تا کنون حدود ۱۰ 

هزار و۱9۰ نفر تحت پوشش بیمه درمان اعتیاد 
این سازمان قرار دارند که یک هزار و 9 نفر آنان 
را زنان و 9 هزار و ۱8۱ نفر را  آقایان تش��کیل 

می دهند.
فیروزبخت، خدمات تایید ش��ده برای درمان 
و ترک اعتیاد را درمان نگ��ه دارنده با متادون، 
بوپره نورفین، تنتور اپیوم، س��م زدایی با بوپره 
نورفی��ن، کلونیدین و درمان با روان شناس��ی 

فردی و گروهی دانست.
دکتر فرهاد فیروزبخت همچنین یادآوری کرد: 
 س��امانه الکترونیکی پاب��ا دارای امنیت باالیی 
به لحاظ حف��ظ اطالعات اس��ت ک��ه تمامی 
اطالعات مرب��وط به بیم��اران معت��اد در این 

سامانه ثبت و نگه داری می شود.
فیروزبخت از مزایای س��امانه الکترونیکی پابا 
را عدم هم پوش��انی بیمه ای بیماران متفاوت 

عنوان کرد.

قبح مصرف قلیان در جامعه 
شکسته شده است  زن کنار خیابان ایس��تاده و خودش را زیر هفت قلم آرایش 

مخفی کرده اس��ت، لباس هایش هم خیلی مناس��ب یک 
 زن با حیای ایرانی نیس��ت، وقتی ماشینی از مقابلش عبور 
می کند نگاهش را روی راننده آن قفل می کند و اگر راننده 

مردی جوان و تنها باشد این نگاه ممتد می شود.
ترمز ه��ای پ��ی در پ��ی مقاب��ل پ��ای زنان��ی که ن��ه در 
 ایس��تگاه اتوبوس ایس��تاده اند و نه به تاکس��ی ها یا حتی 
مس��افرکش های ش��خصی توجه می کنند مطمنا چهره 
زیبایی به ش��هر نمی دهد، اما نمی توان منکر وجود چنین 

معضلی در شهرها به ویژه شهرهای بزرگ کشور شد.
 خودرویی می ایس��تد، شیشه آن پایین کش��یده می شود 
و مردی با صدای کلفت و مردانه با زن مذاکره ای می کند، 
در خودرو باز می شود و » پرنسس اجاره ای « چند ساعتی 

مسافر مرکب عیش و شهوت می شود.
 رخ��دادی که روزان��ه زیر پوس��ت ش��هر اتفاق م��ی افتد 
و می تواند بمبی باش��د برای نش��ر آلودگی های آمیزشی، 

جنسی و جلدی.
عالوه بر آن بسیاری از جرایم خشن و غیر خشن اجتماعی 
 نیز بر بس��تر معض��الت اخالقی س��وار هس��تند و هرچند 
 دس��تگاه ه��ای متول��ی اراده زی��ادی ب��ه باز ش��دن پای 
دانشگاه ها در ریشه یابی و بررس��ی علمی این معضالت از 
خود نشان نداده اند، اما در اظهارات بیش از نیمی از متهمان 
جرایم عمدی مختلف کش��ور، همیش��ه پای ی��ک زن در 
 میان بوده است. دکتر محمد رضا صفری نژاد، ارولوژیست 
در این زمینه گفت: بیماري هایي که از طریق روابط جنسي 
منتقل مي شوند تحت عنوان بیماري هاي آمیزشي نامیده 
مي ش��وند. بیماري آمیزش��ي مي توان��د از طریق آمیزش 

منتقل شود.
وی با اش��اره به این که ناقل اصلی بیماری های آمیزش��ی 
 خانم ها هس��تند، خاطر نش��ان س��اخت: ی��ک خانم اگر 
در مواجهه با یک بیماري آمیزشي قرار گیرد، احتمال اینکه 
مبتال شود بیشتر از مردان بوده و عالوه بر آن احتمال اینکه 
بدون عالمت باش��د نیز بیش��تر اس��ت، در نتیجه به دنبال 

درمان نرفته و بیماري را در جامعه منتقل مي کند.
صفری نژاد ادامه داد: براي بیماري هاي آمیزش��ي دو نوع 
پیش��گیري متصور اس��ت؛ پیش��گیري اولیه که از طریق 
 آموزش اس��ت و پیش��گیري ثانویه که از طریق تشخیص 
به موقع و درمان مناسب شخص مبتال است که از گسترش 

آن در جامعه جلوگیري مي کند.
همچنین باید گفت که بر اس��اس آمار س��ازمان بهداشت 
جهاني، سالیانه ۳۳۳ میلیون مورد جدید بیماري آمیزشي 
قابل درمان ) سیفیلیس، س��وزاک، کالمیدیا و تریکومونا ( 
در جهان منتقل می ش��ود و از هر۲۰ فرد ج��وان یک نفر 

 آن در س��ال مبتال به بیماري هاي آمیزش��ي قابل درمان 
مي ش��وند که در این آمار بیماري هاي آمیزشي  ویروسي 

مثل ایدز کنار گذاشته شده اند.
اما بر اساس یافته های وزارت بهداشت کشورمان، در سال 
۶۵ انتقال ایدز از طریق روابط جنسی ۵ درصد بود که این 
رقم در سال 9۱ به ۳۳ درصد رسیده اس��ت و این موضوع 
زنگ خطری اس��ت زیر گوش مس��ئوالن؛ چرا که اگر این 
آمار کنترل نش��ود، خانم ها بدون آن که خودش��ان بدانند 
آلوده می ش��وند و حتی این خطر ممکن است به کودکان 

هم منتقل شود.
کابوس های زنانه از عیش های مردانه

 ب��ا ای��ن آم��ار، هس��تند زنانی ک��ه ب��ا کاب��وس خیانت 
همسران شان شب را به صبح و صبح را به شب می رسانند.

 لیال ، زن ۴۲ س��اله ای اس��ت که ب��رای مش��اوره در یکی 
از مراکز مشاوره استان اصفهان حضور پیدا کرده است.

او می گوید روزهای اول ازدواج ش��ان خیل��ی ارتباط گرم 
و صمیمی با همس��رش داش��ته اس��ت، اما بعد از گذشت 
 چند س��ال این ارتباط س��رد و س��ردتر ش��د تا جایی که 
به حضور فرد س��ومی در زندگی شان مش��کوک شد. لیال 
پ�س از بررس���ی های مختل�ف متوجه شد همسرش غیر 
از او شری�ک جنس���ی دارد و حاال کابوس آلودگی و انتقال 
بیماری دست از سر این زن خانه دار بر نمی دارد. کابوسی 
که پررنگ تر از کابوس خیانت همسرش شده و اگر بتواند 

همس��رش را به خاطر خیانت ببخش��د، به خاطر احتمال 
انتقال بیم��اری از او کین��ه ای عمیق به دل گرفته اس��ت.

مش��ابه این وضعیت را زنی به نام زهرا دارد، زهرا ۳7 ساله 
و کارمند بخش خصوصی اس��ت که وقتی از دور و از درون 
تاکسی، با صحنه سوار شدن یک زن خیابانی داخل خودرو 
همسرش مواجه شده مدام بر این تصور است که همسرش 

دچار بیماری مقاربتی بوده و او را نیز آلوده کرده است.
احساس ترسی که حاال بر ش��یوه برخورد با فرزندانش هم 
تاثیر گذاشته و به قول خودش دیگر نمی تواند محبتی که 
به دخترش به عن��وان یک موجود آس��یب پذیر اجتماعی 
 دارد را به پس��رش ک��ه در آینده م��ی تواند ی��ک موجود 

آسیب رسان باشد، داشته باشد.
 قانون، اقتدار یا سکوت؟

هردوی این زن ها از قانون می خواهند تا با زن های خیابانی 
شدیدترین برخوردها را داشته باشد، حتی چیزی در حد » 
مرگ «، اما قانون در این زمینه خیلی واضح و روشن نیست.

نوشین فتحی، وکیل پایه یک دادگس��تری در مورد اینکه 
 زن��ان خیابانی این روزه��ا تبدیل به معضلی ب��رای جامعه 
شده اند، گفت: این معضل در قانون جرم محسوب نمی شود 
زیرا اصوال نوعی بیماری است. پس باید دنبال درمانی برای 
این مشکل باشیم. همانند اعتیاد که اصوال افراد معتاد مجرم 
نیستند بلکه بیمارند. وی ادامه داد: متاسفانه از نظر حقوقی، 
قانونی که مختص این زنان باش��د نداریم. فقط همان مواد 

قانون مجازات اس��المی که از ۶۳7 تا ۶۴۱ درمورد جرایم 
منافی با عفت است.

 ماده ۶۳7 اعالم می دارد: » هرگاه زن و مردی که بین آنها 
علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی 
عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه ش��وند، به شالق 
تا 99 ضربه محکوم خواهند ش��د و اگر عمل با عنف و اکراه 

باشد، فقط اکراه کننده تعزیر می شود. «
در ماده ۶۳8 قانون مجازات اسالمی نیز آمده است: »هرگاه 
کس��ی علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل 
حرامی کند، عالوه بر کیفر عمل به حبس از۱۰ روز تا ۲ ماه 
یا تا 7۴ ضربه ش��الق محکوم خواهد ش��د و در صورتی که 
مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نباشد؛ اما 
عفت عمومی را جریحه دار کند، تنها به حبس از۱۰ روز تا ۲ 

ماه یا تا 7۴ ضربه شالق محکوم خواهد شد. «
این حقوقدان در مورد اینکه جرمی به نام »زنان خیابانی« 
در قانون تعبیه نشده است، خاطر نشان کرد: البته ما برای 
برخورد با ولگردها و افرادی که منافی عفت و اخالق حسنه، 
رفتار ناشایستی انجام دهند در قانون مواد مشخصی داریم، 
ولی با توجه ب��ه اینکه قانونی تحت عن��وان برخورد با زنان 
خیابانی نداریم، در نتیجه نحوه برخورد با این افراد همانند 

همه مجرمانی است که مرتکب کار خالفی شده باشند.
 برخورد انتظامی یا اقدامی فرهنگی

 از س��وی دیگر این روزها بحث فرهنگ س��ازی به ش��دت 
در جامعه باب ش��ده و برای ه��ر معضلی لف��ظ »فرهنگ 
سازی« مطرح می شود. به همین منظور دست و پای پلیس 
 در برخورد با معضالت اجتماعی بس��ته ش��ده و بس��یاری 
می گوین��د وقتی می ش��ود گره ای را با دس��ت ب��از کرد، 
 چرا دندان؟ نظری که برخی عقیده ش��ان خالف آن است 
 و می گویند » پلیس باید با زنان خیابانی که چهره زش��تی 
 به ش��هرها می دهند، برخورد کند و رس��ما ب��ه آن ها که 
از خطوط قرمز اجتماعی و عرفی رد می شوند دندان قروچه 

برود. «
معضلی که اگر دچار مسامحه ش��ود، چیزی نمی گذرد که 
مانند یک بیماری پوس��تی تمام صورت شهر را می گیرد و 
 محله های پاک و فرهنگی را به محل��ه هایی خاص مبدل 
می سازد و می تواند از دل این محله ها »خاک سفیدهای« 

دیگری را پدید آورد.
س��ردار حس��ین اش��تری در این زمینه گفت: تنها بخشي 
هس��تند که این معضالت را در حوزه هاي حجاب و عفاف، 
آلودگي صوتي، موادمخدر، سرقت و آسیب هاي اجتماعي 
دارندبنابراین پیش از علنی شدن آن در سطح جامعه باید 
جلوی آن را بگیریم و این جلوگیری نیز در راس��تای ایجاد 

آرامش اجتماعی است.

» پرنسس های اجاره ای « یا بمب های آلودگی؟

رییس سازمان زندان ها اعالم کرد:

۱۵۰هزار زندانی متاهل در کشور
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مدیرکل ارشاد و فرهنگ اسالمی اس��تان اصفهان در جشنواره ملی فرهنگی 
و گردشگری » اینجا سرزمین من است «، گفت: در دو سال گذشته تحوالت 
زیادی در ش��هر محمدآباد جرقویه اتفاق افتاده که مرهون زحمات و خدمات 
 شورای ش��هر و ش��هرداری محمدآباد اس��ت. حجت االس��الم و المسلمین 
حبیب رضا ارزانی محمدآباد را ش��هری فرهنگی با داشتن فرهیختگان زیاد 
 خوان��د و تصریح کرد: برخی صنعت گردش��گری را تهدی��د قلمداد می کنند 
در حالی که برکات زیادی در سفرکردن وجود دارد. مدیرکل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی استان اصفهان افزود: یکی از بهترین راه های انتقال ارزش های اصیل 
توسعه گردشگری است که البته قبل از آن باید حوزه فرهنگ را مهیا و آماده 
کنیم. وی اعالم کرد: پیش��رفت منطقه محمدآباد طی دو سال گذشته بسیار 
عالی است و توسعه این منطقه بعد از گذشت این مدت جای خوشحالی دارد. 
ارزانی بیان داشت: تصور ما از منطقه محمدآباد، ش��هری با دو عالم برجسته 
یعنی آیت اهلل میرجهانی و عالمه فقیه است، اما در این جشنواره متوجه شدیم 
این شهر استادان و عالمان برجسته بی شماری دارد. مدیرکل ارشاد و فرهنگ 
اسالمی استان اصفهان گفت: صنعت گردشگری تهدید نیست بلکه یک نعمت 

بزرگی است که برکات بسیاری را به همراه دارد.

آیین اختتامیه نخستین جشنواره فیلم کوتاه سپهر اصفهان با حضور جمعی از 
مسئوالن و هنرمندان شاخص هنر سینما برگزار شد.

سیدمهدی سیدین نیا رییس حوزه هنری اس��تان اصفهان در آیین اختتامیه 
نخستین جشنواره فیلم کوتاه سپهر که در چهارشنبه 5 خرداد 95 در سالن کوثر 
اصفهان برگزار شد، گفت: مهم ترین نکته در جشنواره ها تداوم جشنواره است و 
امیدوارم این جشنواره بتواند جایگاه خود را در میان دانشجویان حفظ کند. رییس 
حوزه هنری استان اصفهان ضمن تقدیر و تش��کر از برگزارکنندگان نخستین 
جشنواره فیلم کوتاه سپهر اصفهان عنوان کرد: نکته ای که در همه جشنواره های 
فرهنگی و هنری به خصوص در جش��نواره های فیلم کوتاه بسیار حائز اهمیت 
اس��ت تداوم این گونه جشنواره هاس��ت. وی افزود: امیدوارم که جشنواره فیلم 
 کوتاه سپهر اصفهان بتواند با استعدادیابی گسترده از میان دانشجویان عالقه مند 
به هنر سینما و فیلم سازی گام مهمی را در راستای بهبود سطح کیفی فیلم های 
کوتاه و همچنین فیلم های سینمایی بردارد. گفتنی است، نخستین جشنواره 
دانشجویی فیلم کوتاه سپهر اصفهان در ۳ خرداد س��ال جاری آغاز و 5 خرداد 
به کار خود پایان داد. این جش��نواره با بزرگداش��ت کیومرث پوراحمد و زاون 
قوکاسیان، با معرفی بهترین ها در بخش های بازیگران زن ومرد، فیلم های مستند 
و داستانی، فیلم نامه و کارگردانی و تدوین و فیلم برداری، به پایان رسید. مجری 
این برنامه امیرحسین مدرس بود و در این مراسم کیومرث پوراحمد لوح تقدیر 
خود را از دستان مهدی باقربیگی )بازیگر نقش مجید در سریال قصه های مجید( 
گرفت و در حضور اهالی هنر قول داد که به صورت افتخاری در دانش��گاه سپهر 

تدریس کند.

بهترین راه  انتقال ارزش های اصیل 
توسعه گردشگری است

تداوم جشنواره 
مهم ترین نکته جشنواره ها ست

دین واندیشه اخبار فرهنگی شهر

سینمااخبارکوتاه

 آیت اهلل ج��واد آمل��ی در درس اخ��الق هفتگی خ��ود ک��ه در بنیاد 
بین المللی علوم وحیانی اس��راء برگزار شد، بیان داشت: آن ها که اهل 
سیر و سلوك هستند س��ال عبادي و اخالقي شان را از اول ماه مبارك 
رمضان ش��روع مي کنند و ماه ش��عبان، آخر سال آن هاس��ت و تمام 
 سعي و کوش��ش آن ها این است که در آخر س��ال همه حقوق الهي را 
 از عهده خود خارج کنند که با یک احرام پاك وارد ماه مبارك رمضان 

بشوند.
این مرجع تقلید اظهار داش��ت: در بعضي از تعبی��رات دیني آمده که 
صراط مستقیمي که ما ماموریم آن را طي کنیم هم باریک تر از موست، 
هم تیزتر از شمش��یر؛ این حرف بدین معنا است که معرفت به صراط 
از شناخت و دیدن موی باریک، دش��وار تر و عمل به آن از رفتن روی 

شمشیر تیز، دشوار تر است.
این مفسر قرآن کریم افزود: اگر صراط، باریک تر از موست چطور برای 
بعضی میدان وسیع است و اگر رفتن این کار از لبه شمشیر تیز دشوارتر 
��ْرنَا الُْقْرآَن این دین، سهل است؟ این سوال  است، چرا فرمود: لََقْد یَسَّ
همراه با بعضي از سوال هاي دیگر یک جا طرح مي شود و یک جا جواب 
 داده مي ش��ود، پس صراط از نظر معرفت شناس��ي باریک تر از موست 

و از نظر عمل، دشوارتر از رفتن روي لبه تیز شمشیر.
وی بی��ان داش��ت: در امور معن��وی بر خالف ام��ور مادی ای��ن گونه 
است که می ش��ود از یک طرف دوری باش��د و از طرف دیگر نزدیکی، 
بنابراین ما اگ��ر رابطه بی��ن خود و خدا را بررس��ی کنی��م می بینیم 
 آنها که الهی نمی اندیش��ند از خ��دا دورترند، اما خدا ب��ه آنها نزدیک

است.
آیت اهلل جوادی آملی با بیان اینکه درك دین کار آسانی نیست، بیان 
داشت:  این صراط مستقیم، درك دین، کار آساني نیست، آن ظرایف 
دین کار آس��اني نیس��ت از مو باریک تر و عمل به آن هم خیلي سخت 
است اینکه عمل به دین برای بعضی ها سخت و برای بعضی آسان است 
برای این است که مثال وقتی ماه رمضان فرا می رسد آنهایی که بدنی 
فکر می کنند غصه دار می شوند که من آب می خواهم، نان می خواهم 
ولی آنهایی که الهی می اندیش��ند، اصال منتظرند ماه رمضان ش��روع 
 شود و حتی  در ش��وق دیدار آن شادند و مش��تاق حضور ماه رمضان 

هستند.
این مفس��ر قرآن کریم عنوان کرد: انس��ان روح و بدن دارد، اس��اس 
روح اس��ت نه ب��دن. اگ��ر روح ملکوت��ی اندیش��ید درد را احس��اس 
نمی کند، ب��دن او آب نم��ی خواهد ن��ه اینکه آب بخواه��د و تحمل 
 کند، چ��ون اگر انس��ان در حال نش��اط کاری را انج��ام دهد، مریض 

نمی شود.
وی بیان کرد: اگر روح، شوق به لقاء الهی داش��ته باشد شاد و با نشاط 
است  و به ندای حق لبیک می گوید، وقتی صدای حبیب را می شنود 
 که یا أَیَُّها الَّذیَن آَمُنوا تمام خس��تگی هایش رفع می ش��ود و سر از پا 

نمی شناسد، چون صدای محبوب است.

 در پی طرح گمانه هایی مبنی ب��ر کناره گیری علی اصغر پورمحمدی 
از معاونت سیما، وی این گمانه را تایید کرد و از سیدمرتضی میرباقری 

به عنوان جایگزین خود نام برد. 
وی اف��زود: در هفته ای که گذش��ت، جلس��اتی با حض��ور عبدالعلی 
علی عسکری ) رییس سازمان صداوسیما ( برگزار و در نهایت، تصمیم 
گرفته ش��د که س��یدمرتضی میرباقری به عنوان معاون جدید سیما 

معرفی شود.
پورمحم��دی همچنین از معرفی ش��دن میرباقری به عن��وان معاون 
سیما در چند روز آینده خبر داد. گفتنی است سیدمرتضی میرباقری 
که به عنوان گزینه جایگزین پورمحمدی معرفی می ش��ود، در دوره 
ریاست سیدعزت اهلل ضرغامی، معاون سیما بود و سپس جای خود را 

به علی دارابی داد.

 فیلم های س��ینمایی » م��ن سالوادورنیس��تم « و » رس��وایی2 « به ترتیب 
یکه تازان نوبت اول و دوم اکران نوروزی هستند. اهالی شورای صنفی نمایش 
اعالم کرده اند که آمار فروش فیلم های سینمایی اردیبهشت امسال پنج برابر 
پارسال است. این روزها س��ینما روزهای نسبتا ش��لوغی را می گذراند. فیلم 
سینمایی » من س��الوادور نیس��تم « به کارگردانی منوچهر هادی که از اوایل 
اسفند پارسال روی پرده سینماهاس��ت و اکرانش در شهرستان ها همچنان 
ادامه دارد، توانسته است 15 میلیارد و600 میلیون تومان بفروشد و به رکورد 
فیلم سینمایی محمد رسول اهلل )ص( نزدیک شود. فیلم سینمایی »بادیگارد« 
ابراهیم حاتمی کیا و » ابد و یک روز « س��عید روس��تایی ک��ه جزو فیلم های 
نوبت اول اکران نوروز هستند  نیز توانسته اند 9 میلیارد و500 میلیون تومان 
بفروشند. فیلم پر حاشیه »50 کیلو آلبالو « هم  به مرز 8 میلیارد تومان نزدیک 
شده است. فیلم سینمایی» رسوایی 2 « ساخته مسعود ده نمکی که چهار هفته 
ای است اکرانش آغاز شده به فروش 1 میلیارد و570 میلیونی رسیده است. فیلم 
» اژدها وارد می شود « مانی حقیقی نیز در چهار هفته نمایش توانسته 1میلیارد 
و۳00 میلیون تومان بفروش��د. همچنین » یک دزدی عاشقانه « امیر شهاب 
رضویان جزو فیلم های نوبت دوم اکران نوروزی است و توانسته770 میلیون 
تومان بفروشد. فیلم سینمایی » خنده های آتوسا « به کارگردانی علیرضا فرید 
با فروش460 میلیون تومانی و » دلبری « سید جالل اشکذری با فروش 156 

میلیون تومان در قعر جدول فروش فیلم های سینمایی هستند.

رضا رفیع با اعالم آغاز س��ری جدید برنامه » قندپهلو « در ماه رمضان، 
 اظهار کرد که ای��ن س��ری از برنامه با رویک��رد آموزش��ی و تغییراتی 
 در آیتم ها راه��ی آنتن می ش��ود. او با بی��ان اینکه رویکرد آموزش��ی 
در برنامه » قندپهلو « غیرمس��تقیم خواهد بود، افزود: در سری جدید 
برنامه » قندپهلو «، تغییراتی را در بخش محتوا و آیتم ها خواهیم داشت؛ 
در همین راستا آیتم های جدیدی را اضافه می کنیم تا گونه های جدیدی 
 آموزش طنز را هم در برنامه داش��ته باش��یم. س��ردبیر و مجری برنامه 
» قندپهلو « با تاکید بر رویکرد آموزش��ی این دوره از برنامه یادآور شد: 

تالش مان بر این است که در برخی جنبه ها تخصصی تر برخورد کنیم.
رفیع در پاسخ به این پرس��ش که آیا محتوای سری جدید » قندپهلو « 
متناسب با ایام رمضان اس��ت، توضیح داد: ما هیچ وقت ظاهر برنامه ها 
را متناس��ب با ایام مناس��بتی تغییر نمی دهیم. از آنجا ک��ه هدف ماه 
مبارك رمضان ایجاد انبساط و فرح درونی روزه داران است، ما هم این 
 رویکرد را هدف خودمان قرار می دهیم و کلیت » قندپهلو « در این ماه 
در همی��ن راستاس��ت. او ادام��ه داد: » قندپهلو « بع��د از افطار پخش 
 می ش��ود بنابراین تالش می کند لحظات شاد و فرح بخش��ی را همراه 
با تبسم و تفکر فرآروی مخاطبان قرار دهد و این حرکت به سمت شاد 

شدن، بخشی از فلسفه روزه داری است.

 مایا، فیلم��ی متفاوت ب��ا دغدغه ای ج��دی برای محیط زیس��ت اس��ت که
نفیسه روشن به همراه یک ببر در آن به ایفای نقش می پردازد. اکران خصوصی 
 فیلم مایا با حض��ور عوام��ل و هنرمن��دان آن، روز جمعه 7خرداد در س��الن 
همایش های سازمان محیط زیست کش��ور برگزار شد. فیلم مایا عنوان اولین 
فیلمی است که کل عوامل آن با ۳ قالده ببر کار کردند. این فیلم به کارگردانی 
هادی رحیمی پیرامون ارتباط و زندگی یک انسان با ببر هیرکانی یا ببر مازندران 
است که در معرض قرار گرفته. فیلم، درصدد القای ارتباط  و نوع ارتباط درست 
انسان با محیط زیست  و به خصوص با حیوانات اس��ت. در ابتدای این اکران، 
مهندس درویش به عنوان فعال محیط زیست سخنرانی را پیرامون علت اهمیت 
 و نقش حیوانات در زندگی انس��ان و خطر انقراض آنان آغ��از کرد، وی گفت: 
 زنده ماندن حیوانات گوش��ت خ��وار همچون بب��ر و یوزپلن��گ و... به معنای 
زنده ماندن طعمه های آنان است و زنده ماندن این حیوانات علف خوار به معنای 
وجود گیاهان. در واقع همه این چرخه در سالمت و زندگی انسان تاثیر به سزایی 
دارد. درویش ضمن تقدیر از س��اخت فیلم مایا گفت: ای��ن فیلم یک نوع خط 
شکنی است برای بیان دغدغه های محیط زیست و جایگاه و اهمیت حیوانات در 
زندگی انسان... در بخش دیگری هادی رحیمی، کارگردان فیلم مایا طرح و ایده 
ساخت فیلم را کامال اتفاقی دانست و گفت: این ایده هنگام یک سفر جمعی به 
همراه خانم روشن برای خیریه در مشهد، مطرح شد و ما از این اتفاق، در جهت 
ساخت یک فیلم با مضمون صحیح استفاده کردیم. وی با بیان این مسئله که 
مهم ترین گزاره برای یک بازیگر، چهره اوست، گفت: نفیسه روشن در بازی این 
 فیلم ریسک کرد و حاضر شد با یک حیوانی بازی کند که هر لحظه امکان داشت 

به صورت او آسیبی بزند و این کار او قابل تقدیر و ارزشمند است.

 اگر روح، شوق به لقاء الهی 
داشته باشد، شاد و با نشاط است

پورمحمدی از معاونت سیما
 رفتنی شد

یکه تازی فیلم های کمدی در گیشه

نفیسه روشن » قند پهلو « رمضانی چگونه است؟
همبازی ببر مازندران شد! 

اصفهان امروز هر آنچه دارد وام گرفته از اصفهان 
دوران درخش��ان کاش��ی های معرق و هفت رنگ 
 و نق��وش حیرت انگی��ز و بناه��ای اعجاب انگی��ز 
دوره صفوی است، نقوش��ی که در و دیوار شهر را 
آذین بسته و روحی الهی را در شهر از خود انعکاس 
می دهد و در این میان نقوش و نقاشی های زیبای 
اس��تادکاران در طول تاریخ روایتی دیگر را از این 

شهر بیان می کند.
نقاش��ی ها و نگاره های��ی ک��ه ع��الوه ب��ر زیبایی 
منحصربه ف��رد خ��ود، روای رخداده��ا و اتفاقات 
زمان ساخت آن اس��ت که نمونه آن نقاشی جنگ 
چالدران در دیواره های کاخ چهل ستون و نقاشی 
کمرنگ و محو س��ردر ب��ازار قیصری��ه در میدان 
نقش جهان است که امروز دیگر هاله ای از آن همه 

شکوه دیده می شود.
در انتهای شمالی میدان نقش جهان، بازار قیصریه 
واقع شده و داالن های بازارهای کوچک از اطراف 
منشعب و به قلب شهر قدیم منتهی می شود، سردر 
بازار قیصریه هم زمان با سردر مسجد امام ساخته 
شده و درست روبه روی هم قرار گرفته اند و روایتگر 
نوعی جریان زندگی در میدان اس��ت و مهم ترین 
بنایی که هنوز نش��ان اصفهان را بر پیش��انی دارد  

سردر قیصریه است.
مسجد و بازار بازتابی که روش و منش زندگی مردم 
اصفهان را در زمان صفویه حکایت می کند که بنای 
سردر بازار قیصریه به دس��ت معمار معروف عصر 
صفویه، اس��تاد علی اکبر اصفهانی در سال 1011 

هجری قمری ساخته شد.
این سردر با زیبایی خاصی بنا ش��ده و در ورودی 
چوبی کهنه آن حکایت از گذشت چهار قرن دارد 
و  بر باالی این در چوبی، آث��ار هنری قابل توجهی 
انسان را به خود جلب می کند، اما در باالی سردر و 
طاق نمای ورودی دیوارنگاره ای از جنگ شاه عباس 
صفوی با ازبکان وج��ود دارد یا بهتر بگوییم وجود 
داشته که در طول سال های اخیر کمرنگ و محو 

شده است.
 س��ردر قیصریه در گذش��ته نه چندان دور دارای 
س��ه طبقه و اکنون دارای دو طبقه  است و طبقه 
س��وم آن که تخریب ش��ده، نقاره  خانه را تشکیل 
می داده  که در آن با صدای موسیقی، اوقات روز را 

اعالم می  کرده  اند.
در واق��ع س��ردر قیصری��ه ورودی ب��ازار اصفهان 
 است، بازاری که به سبب خرید و فروش کاالهای 
گران قیمت و نفیس، » قیصریه « یا »بازار شاهی« 

خوانده می ش��ود و نمادی از اقتصاد پویا و پررونق 
آن روزگار پایتخت صفویان است. 

سردر بازار قیصریه تلفیقی از تزئینات کاشی کاری 
معرق، نقاش��ی های دیواری در دولچکی کاش��ی 
سردر، تیراندازی با نیم تنه انس��ان و نیم تنه ببر و 
دم اژدها اس��ت و همچنین در درون سردر تصویر 
شکارگاه شاه عباس صفوی و ش��ماری از مردان و 

زنان اروپایی دیده می شود.
مدی��رکل می��راث فرهنگ��ی، صنایع دس��تی و 
گردش��گری اس��تان اصفه��ان درب��اره مرم��ت 
نقاشی های س��ردر بازار قیصریه به تسنیم گفت: 
مرمت نقاشی های بازار قیصریه از حساسیت باالیی 
برخوردار اس��ت و در مرمت این بنا باید اصالت آن 

حفظ شود.
فری��دون الهی��اری اف��زود: بازس��ازی و مرم��ت 
نقاش��ی های س��ردر بازار قیصریه از اولویت های 
میراث فرهنگی اس��ت که دراین باره عزمی جدی 

دارد.
وی با بیان اینکه ب��رای مرمت ب��ازار قیصریه که 
شامل بدنه، کف سازی و بام است و نیاز به بازسازی 
دارد، تصریح کرد: میراث فرهنگ��ی در زمینه بام 
اقدامات خود را در اس��تحکام بخشی انجام داده و 
بدنه بازار نیز قرار شده کسبه برای آن هزینه برای 
اقدامات مرمتی را تهیه کنند. اما سوال و دغدغه ای 
 که ذهن بس��یاری از گردش��گران و دوس��تداران 
میراث فرهنگی را در مواجه با این اثر شگفت انگیز 
تاریخی مشغول می کند اینکه آیا با توجه به غنی 
بودن آثار مکتوب، تصویر و روایت های س��یاحان 
در طول 4 سده گذش��ته از اصفهان، تصویر کامل 
این نقاشی در دسترس نیس��ت تا بتوان بر اساس 

آن تصویر این نقاشی را به طور کامل مرمت کرد؟
در این زمینه با ش��خصی که مدعی مرمت این بنا 
بود در حاش��یه بازدید از س��ردر قیصریه صحبت 
کردیم، وی گفت که هیچ اثر مکتوب و مستندی 
 درب��اره این نقاش��ی وجود ن��دارد و ما بر اس��اس 
هر آنچ��ه در س��ال های اخی��ر از تصوی��ر جنگ 
شاه عباس با ازبکان باقی مانده آن را مرمت کردیم.

فریبا خطابخش، مدیر پای��گاه جهانی میدان امام 
)ره( درباره روند مرمت این بنا می گوید: مرمت این 
بنا تمام شده و هیچ مشکلی در این بخش میدان 

وجود ندارد.
 با این  حال حفظ و نگهداری آیینه تاریخی اصفهان 
یک وظیفه ملی و بین المللی اس��ت و باید با دقت 
و نظر بیش��تری به حفظ این آثار توجه شود زیرا 
تک تک آثار، ابنی��ه و نقوش ب��ر روی دیواره های 
شهر اصفهان و به ویژه میدان نقش جهان است که 
اصفهان را به عنوان موزه ای زنده و ماندگار در ذهن 

جهانیان معرفی می کند.

 رییس سازمان س��ینمایی کش��ور در نشس��ت کارگروه س��ینمایی جشنواره
 امام رضا )ع( گفت: اولویت ما در وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��المی تولید فیلم 
حرفه ای با محوریت امام رضا )ع( است. جلسه کارگروه سینمایی چهاردهمین 
جشنواره بین المللی فرهنگی هنری امام رضا )ع( با حضور حجت اهلل ایوبی رییس 
سازمان سینمایی کشور، سیدجواد جعفری مدیر عامل بنیاد بین المللی امام رضا 
)ع(، علیرضا رضاداد مشاور رییس سازمان سینمایی و دبیر سابق جشنواره فیلم 
فجر، بابک رضایی مشاور امور استان های سازمان سینمایی و مدیران کل ارشاد 
استان های خراسان رضوی، یزد، گلستان و لرس��تان  در وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسالمی برگزار شد.
خبر خوب ایوبی برای دیدگان منتظر فیلم رضوی

 ایوب��ی در این نشس��ت، همه ظرفی��ت های فرهنگی کش��ور برای جش��نواره 
امام رضا )ع( را اتفاق مهمی در عرصه فرهنگی و هنری کشور دانست و گفت: برای 
استفاده حداکثری از ظرفیت هنرمندان باید آداب و اصول برپایی جشنواره های 
سینمایی رعایت شود، به همین منظور استفاده از مشاوران هنری و سینمایی برای 
برپایی جشنواره های کیفی ضروری است. رییس سازمان سینمایی کشور ادامه 
داد: این اقدام باعث ارتباط دایمی هنرمندان با جشنواره بین المللی امام رضا )ع( 
می شود. ایوبی با بیان اینکه فعالیت برخی استان ها در جشنواره سیزدهم بسیار 
رضایت بخش بود، اظهار کرد: به جای سفارش تولید باید به شناسایی آثار تولید 
شده، بپردازیم. وی با اعالم این خبر که اعتباراتی برای ساخت فیلم حرفه ای دینی 
در نظر گرفته شده است، گفت: اولویت ما ساخت فیلم با محوریت فرهنگ رضوی 

است. ایوبی به حاضران توصیه کرد: عمل به احتیاط نکنید و با ظرافت، چالش های 
فضای سینمایی را رفع کنید.

ارسال ۶۹۲ اثر به برنامه های سینمایی جشنواره امام رضا )ع(
مدیرعامل بنی��اد بین المللی ام��ام رضا )ع( نیز در ادامه جلس��ه ب��ا بیان اینکه 
 براس��اس آموزه های رضوی خدم��ت در عرص��ه فرهنگ از افتخارات اس��ت، 
به سخنان رهبر معظم انقالب در استفاده بهینه از ابزار هنر و سینما برای تبلیغ 
و تفهیم مسایل دینی اشاره کرد و افزود: جش��نواره های سینمایی در ۳ استان 
یزد، گلس��تان و لرس��تان تاکنون 692 اثر  در قالب های مس��تند، فیلم کوتاه، 
انیمیش��ن و تولیدات تلویزیونی رضوی دریافت کرده اند. سید جواد جعفری با 
ابراز امیدواری برای ارایه آثار فاخر در جش��نواره های س��ینمایی امام رضا )ع( 
گفت: باید ش��رایط به گونه ای رقم بخورد که هرس��ال نس��بت به سال گذشته 
گامی به جلو برداشته ش��ود. دبیر چهاردهمین جش��نواره بین المللی امام رضا 
)ع( با تاکید بر اینکه محتوای آثار باید منطبق با فرهنگ رضوی باش��د، تصریح 
کرد: باید تالش ش��ود ت��ا خروجی جش��نواره در اختیار مردم ق��رار گیرد. دبیر 
چهاردهمین جش��نواره بین المللی امام رضا )ع( اف��زود: باید از همه ظرفیت ها 
برای ارایه آثار باکیفیت باالتر استفاده ش��ود. وی در خاتمه تاکید کرد: خروجی 
 تالش های یک س��اله همه اعضای فع��ال چهاردهمین جش��نواره بین المللی 
امام رضا )ع( در مراسم اختتامیه در استان ها نمود خواهد داشت، بنابراین همه 
تالش باید بر این باش��د که در اس��تان های میزبان برای برنامه های سینمایی 

مراسمی شایسته و  با شکوه برگزار شود.

 

تهیه کننده برنامه » سینما و دوبله « با اشاره به بخشی از این برنامه بیان کرد که 
قرار است نسخه اولیه بعضی از فیلم های قدیمی پخش شود.

حسین مطمئن زاده تهیه کننده برنامه » س��ینما و دوبله « درباره این برنامه که 
قرار است بعد از ماه مبارك رمضان از شبکه نمایش به پخش برسد، گفت: حدود 
10 روز است که تولید این برنامه را ش��روع کرده ایم و تا االن 12 قسمت ضبط 
شده است. وی با اش��اره به جزییات این برنامه یادآور شد: منتقدان، کارگردانان 
و هنرمندانی که دغدغ��ه ای درباره دوبله دارند به این برنام��ه می آیند و درباره 
 تاثیر دوبله روی مردم و س��ینمای ایران صحبت می کنند. » س��ینما و دوبله « 
تا ح��دی تاریخ نگاری و نوعی آس��یب شناس��ی دارد ک��ه م��ا در دوران موفق 
دوبله کجا بودیم و اکنون به کجا رس��یده ایم و دلیل آن چیس��ت. تهیه کننده 

 برنامه » س��ینما و دوبله « با اش��اره به دیگ��ر مباحث مطرح ش��ده اظهار کرد: 
از دیگر بخش های این برنامه، گفت وگو درباره دوبله فیلم های خارجی اس��ت 
و اینکه اگر فیلم های خارجی به طور گس��ترده دوبله و اکران ش��ود چه تاثیری 
در دوبله کشور خواهد داشت. وی با اش��اره به این برنامه گفت وگومحور درباره 
میهمان��ان آن توضیح داد: تاکن��ون چنگیز جلیلوند، محمود قنبری، حس��ین 
عرفانی، فری��دون جیرانی و حامد بهداد مهمان ما ب��وده اند. بخش اصلی برنامه 
به گفت وگو با این میهمانان اختصاص دارد که منوچهر والی زاده آن را اجرا می 
کند. در بین این گفت وگوها بخش هایی از فیلم هایی ک��ه درباره آنها صحبت 
 می ش��ود روی آنتن می رود. در بخش��ی ه��م تاریخچه دوبله ایران را بررس��ی 
می کنیم و گذری داریم به کش��ورهای دیگ��ر و دوبله ایرانیان در کش��ورهای 
دیگر را بررس��ی می کنیم. مطمئ��ن زاده اضافه ک��رد: نام یک��ی از بخش های 
برنامه » جعبه خاطرات « اس��ت ک��ه در آن دوبله هایی را که به نوعی ش��نیده 
نشده است، پخش می کنیم؛ از جمله دوبله فیلم هایی که در قدیم انجام شده، 
یک نس��خه اولیه از آنها باقی مانده و اثر، دوباره دوبله ش��ده است. به طور مثال 
 دوبله اولیه فیلم » لورنس عربس��تان « تهیه ش��ده و بخش های��ی از آن پخش 
می شود. بخشی هم پش��ت صحنه دوبله هایی که اکنون ضبط می شود، است. 
تهیه کننده » س��ینما و دوبله « در پایان اظهار کرد: هفته ای س��ه یا چهار روز 
 ضبط داریم و ویژگی این برنامه این اس��ت ک��ه اطالعات و تاریخچ��ه ای ارایه 

می کند که در حوزه دوبله هیچ گاه در برنامه یا کتابی بیان نشده است. 
مدت زمان اولیه این برنامه۳0 دقیقه است و احتمال دارد هر شب پخش شود.

تولید فیلم حرفه ای با محوریت امام رضا )ع( اولویت وزارت ارشاد است

سینما و دوبله پس از ماه رمضان می آید

غبار فراموشی بر روی تصویر جنگ شاه عباس صفوی و ازبکان در میدان نقش جهان؛

وقتیازتاریخهالهایباقیمیماند
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خبراخبار

مدیرکل راه و شهرسازی اس��تان چهارمحال و بختیاری گفت: پیش فروش 
واحدهای س��اختمانی اعم از مسکونی و تجاری  توس��ط اشخاص حقیقی و 
حقوقی توسط شرکت های ساختمانی منوط به اخذ مجوز از راه و شهرسازی 

استان است.
قاسم قاسمی با اعالم این خبر، اظهار کرد: بر این اساس سازنده ها موظفند طبق 
آیین نامه اجرایي قانون پیش فروش، براي هر نوع تبلیغات رسانه اي بابت فروش 
پروژه هاي در حال ساخت، ابتدا از ادارات استاني وزارت راه وشهرسازي مجوز 
بگیرند و مطبوعات استانی و کشوری می بایست از درج آگهی پیش فروش بدون 
مجوز راه و شهرس��ازی خودداری کنند. وی افزود: دستورالعمل پیش فروش 
واحدهای ساختمانی از سوی مجلس شورای اسالمی ابالغ شده و باید موارد 

تعیین شده در این دستورالعمل در استان رعایت شود.
قاسمی تصریح کرد: براس��اس مصوبه مجلس شورای اس��المی، وزارت راه و 
شهرسازی مرجع صدور مجوز پیش فروش واحدهای ساختمانی بوده و صدور 
مجوز در استان ها نیز بر عهده اداره کل راه و شهرسازی هر استان است. مدیرکل 
راه و شهرسازی استان خاطرنشان کرد: اگر کسی بخواهد در استان پیش فروش 
مسکن و واحدهای ساختمانی داشته باش��د ابتدا باید مجوز پیش فروش را از 

اداره کل راه و شهرسازی بگیرد، در غیر این صورت دچار تخلف شده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری  استان چهارمحال و بختیاری گفت: 500 
تن انواع گیاهان دارویی با اجرای طرح جایگزینی کشت گیاهان دارویی به جای 
چرای بی رویه دام از مراتع کوهس��تانی چهارمحال و بختیاری برداشت شد.  
علی محمدی مقدم اظهار کرد: با اجرای این طرح از سال گذشته  برای نخستین 
بار در کشور به ازای هر واحد دامی دو هکتار زمین به روستاییان چهارمحال 
وبختیاری واگذار و  در 500 هکتار از مناطق سبزکوه در شهرستان  های کیار و 

اردل گیاهان دارویی کرفس، آنغوزه، موسیر و باریجه کشت شد.
وی تعداد بهره ب��رداران در این طرح را 500 نفر اعالم کرد و افزود: برداش��ت 
گیاهان دارویی 25 میلیارد ریال برای بهره برداران درآمدزایی داش��ته است.

به گفته محمدی مقدم طرح جایگزینی کشت گیاهان دارویی به جای چرای 
 بی رویه دام زمینه اش��تغال دو هزار نفر را در چهارمح��ال و بختیاری فراهم

 کرد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: 
امس��ال در دو هزار هکتار از مراتع کوهس��تانی، انواع گیاهان دارویی کشت 

خواهد شد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار چهارمحال و بختیاری 
گفت: فضای معن��وی در ایام س��الروز ارتح��ال امام 

خمینی)ره( در چهارمحال و بختیاری ایجاد شود.
خدابخش مرادی در جلس��ه کمیته فرهنگی اعزام به 
مرقد امام خمینی)ره( با تأکید بر ایجاد فضای معنوی 
در ایام ارتحال امام خمین��ی)ره(، گفت: با این فضای 
معنوی، س��المت و پویایی و انس��جام جامعه بیشتر 
می شود. وی با بیان اینکه س��فر به مرقد امام)ره( یک 
سفر معنوی است، گفت: باید مس��ئوالن با کمک به 
معرفت افزایی زائرین، معنویت این سفر را بیشتر کنند.

وی بر انتخاب ی��ک کتاب به عنوان هم��راه فرهنگی 
زائران تأکید ک��رد و گفت: ارایه محص��والت متعدد 
فرهنگی آس��یب هایی در بردارد که باید به آن توجه 

کرد.
مرادی از اعضای کمیته فرهنگی خواست که در تهیه 
کتاب »همدلی با رایحه روح اهلل« با اداره کل تبلیغات 

اسالمی همکاری و همراهی داشته باشند.
وی با بیان اینکه یک جل��د از این کتاب به پنج هزار و 
200 زائر مرقد امام خمینی)ره( اهدا می شود، گفت: 
برای آش��نایی با افکار و اندیش��ه ه��ای حضرت امام 
خمینی)ره(، مستند امام خمینی)ره( در مسیر سفر به 

نمایش گذاشته می شود.
مدیر کل تبلیغات اس��المی چهارمح��ال و بختیاری 
نیز در این نشست گفت: جامعه بش��ری مدیون امام 
خمینی)ره( است.حجت االسالم سید جعفر مرتضوی 
گفت: برای بزرگداش��ت امام خمینی)ره( بایدبا تمام 

توان کار کرد.وی با اشاره به اینکه خواندن وصیت نامه 
امام خمینی)ره( باید مورد توجه بیش��تر قرار بگیرد، 
گفت: باید ب��ا تمام توان و باور در پاسداش��ت این ایام 

تالش کرد.

 به گ��زارش رواب��ط عموم��ي اداره کل حم��ل و نق��ل وپایانه هاي اس��تان 
چهارمحال و بختیاري، ای��ن اداره کل با همکاري اداره کل راه و شهرس��ازي 
اقدام به شناس��ایي و جمع آوري تابلو هاي تبلیغاتي بدون مجوز ازجاده هاي 

استان مي نماید.
 محم��د کریم��ي مس��ئول بازرگان��ي اداره کل حم��ل و نق��ل و پایانه هاي 
 اس��تان با بیان ای��ن ک��ه  نصب هرگون��ه تابل��و مس��تلزم رعای��ت قوانین 
 و مق��ررات ب��راي تامی��ن ایمن��ي عب��ور و مرور اس��ت گف��ت: متاس��فانه 
 اش��خاص حقیقي و حقوقي ب��ا زیر پا گذاش��تن قوانی��ن و مق��ررات اقدام 
 به نص��ب تابلو هاي غی��ر مجاز )ب��دون قرارداد نص��ب ( در راه هاي اس��تان 

نموده اند .
 وي گفت : اداره کل حمل و نقل وپایانه هاي اس��تان با همکاري اداره کل راه 
و شهرسازي نسبت به شناسایي 110تابلو تبلیغاتي در محورهاي مواصالتي  
مختلف استان اقدام کرده اس��ت و به زودي عملیات جمع آوري این تابلوها 

اجرایي مي شود.
 محم��د کریم��ي مس��ئول بازرگان��ي اداره کل حم��ل و نق��ل و پایانه هاي 
 اس��تان تصریح کرد: از به��ره برداران و اش��خاصي ک��ه اقدام ب��ه نصب این 
 تابلو ها نموده ان��د تقاضا دارد قب��ل از برخورد و جمع آوري تابلو ها توس��ط 
 اداره کل حمل و نقل و پایانه ها و اداره کل راه شهرسازي، تابلو هاي فاقد قرارداد  
و غیر مجاز را جمع آوري نمایند و در ایجاد امنیت در جاده هاي استان سهیم 

باشند .
تبلیغات در محورهاي مواصالتي  رسانه اي منحصر به فرد  است و تحقیقات 
نش��ان مي دهد نمایش هاي تبلیغاتي نوعي تجارت قانوني و مشروع در کنار 
جاده ها و بخش سازمان یافته اي از اقتصاد ملي است که باید در جهت ترویج 
 فرهنگ ایمني و س��المت ، رفاه و آسایش مس��افران و کاربران جاده ها قرار 

گیرد .

مدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری:

پیش فروش ساختمان، منوط به اخذ 
مجوز از راه و شهرسازی است

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خبر داد:

برداشت 500 تن گیاه دارویی از مراتع 
کوهستانی چهارمحال و بختیاری

فضای معنوی در ایام ارتحال امام خمینی)ره( ایجاد شود

روابط عمومي اداره کل حمل و نقل و پایانه هاي استان :

 جمع آوري تابلوهاي تبلیغاتي
 بدون مجوز از جاده ها

مع��اون بهبود تولی��دات گیاه��ي س��ازمان جهاد 
کش��اورزي چهارمحال و بختیاري از تولید ساالنه 

120 تن توت فرنگي در استان خبر داد.
حمیدرضا دانش با اش��اره به اینکه س��ه گلخانه در 
سطح استان زیر کشت توت فرنگي قرار دارد، اظهار 

کرد: از این تعداد گلخانه دو هکتار زیر کش��ت توت 
فرنگي است.

وي افزود: کاماراس��و، س��لوا و گاویوتا از مهم ترین 
ارقام توت فرنگي هستند که در گلخانه هاي استان 

کشت مي شوند.

دانش با بیان اینکه کش��ت این محصول به صورت 
نشاء در گلخانه ها انجام مي ش��ود، گفت: تولید این 
محصول گلخانه اي ساالنه 120 تن است که به طور 
میانگین در هر مترمربع ش��ش کیلوگرم برداش��ت 

مي شود.
وي با اش��اره به اینکه این محصول به اس��تان هاي 
همجوار صادر مي شود، تصریح کرد: توت فرنگي در 
شهرهاي بلداجي و هفش��جان و همچنین روستاي 
کاکلک به صورت گلخانه اي کشت مي شود که عالوه 
بر تامین نیاز داخل استان به استان هاي همجوار نیز 

صادر مي گردد.
دانش با اش��اره به ش��رایط آب و هوایي مناسب در 
چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد: کشت گلخانه اي 
مي تواند راهکار مناسبي براي محدودیت هاي منابع 
آبي باشد که گلخانه ها نسبت به مکان هاي باز 10 تا 
12 برابر نیاز به آب را کاهش داده و میزان عملکرد 

در واحد سطح نیز افزایش مي یابد.
مع��اون بهبود تولی��دات گیاه��ي س��ازمان جهاد 
کشاورزي استان خاطرنش��ان کرد: از سیاست هاي 
سازمان جهاد کش��اورزي، توسعه کشت گلخانه اي 
است که ساالنه سه هکتار سطح گلخانه هاي استان 
در زمینه گل هاي شاخه بریده و توت فرنگي افزایش 
یابد و همچنین س��بزیجات و صیفي ج��ات نیز به 

صورت گلخانه اي کشت شوند.

معاون بهبود تولیدات گیاهي جهاد کشاورزي استان خبر داد:

تولید ساالنه 120 تن توت فرنگی در چهارمحال و بختیاری

ابالغ وقت رسیدگی
3/175 در خصوص پرونده کالس��ه 95-21 خواهان اردالن حس��نی با 
وکالت محمد دانش��ور مبنی بر مطالبه مبلغ دویست میلیون ریال وجه یک 
فقره چک با مش��خصات تفصیلی بانضمام مطلق خس��ارات دادرسی  به 
طرفیت علیرضا زارع اسحر نبی تقدیم نموده اس��ت وقت رسیدگی برای 
روز چهارشنبه مورخ 95/4/23  ساعت 8/30 تعیین گردیده است با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه به نشانی خ هشت بهشت 
ش��رقی بعد از چهار راه پیروزی روبه روی مس��جد امام علی)ع( مجتمع 
شماره 3 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:6161 شعبه 102 حقوقی مجتمع 

شماره سه شورای حل اختالف شهرستان اصفهان) 133 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

3/171 در خصوص پرونده کالسه 22/95 خواهان اردالن حسنی به وکالت 
محمد دانشور دادخواس��تی مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت آقای علیرضا 
زارع تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه مورخ 95/4/23  
ساعت 10 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 شعبه به نشانی خ هشت بهشت شرقی بعد از چهار راه پیروزی روبه 
روی مسجد امام علی)ع( مجتمع شماره 3 ش��ورای حل اختالف اصفهان  
شعبه 53  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 شود. م الف:6194 شعبه 53 حقوقی مجتمع 

شماره سه شورای حل اختالف شهرستان اصفهان) 125 کلمه، 2 کادر( 
فقدان سند مالکیت

3/116 شماره صادره: 1395/43/228585 نظر به اینکه آقای محمد سعید 
باقرصاد فرزند عبدالحسین وکیل مالک خانم فاطمه بیگم خشه فرزند عباس 
به شماره وکالت 27787-91/6/8 دفترخانه 137 اصفهان با تسلیم یک برگ 
استشهاد شهود شماره: 895839-95/3/1 دفترخانه 137 اصفهان، مدعی 
مفقود شدن سند مالکیت 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ پالک شماره 1731 
فرعی از 3 اصلی واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که در ذیل ثبت 101339 
صفحه 386 دفتر 563 امالک تحت شماره چاپی 684516 صادر و تسلیم 
گردیده و به موجب س��ند انتقال ش��ماره 91/6/8-27786 دفترخانه 137 
اصفهان به نامبرده انتقال یافته و اظهار داش��ته که سند مالکیت مرقوم در 
اثر جابه جایی مفقود گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده 
است لذا دفترچه سند مالکیت مذکور از درجه اعتبار ساقط و مقتضی است 
چنانچه سند مالکیت مفقودی جهت انجام هر گونه معامله به آن دفترخانه 
ارائه گردید از انجام معامله خودداری و آن را جهت اعمال مقررات به این 
اداره ارسال نمائید. انجام هر نوع معامله با سند مالکیت المثنی موکول به 
استعالم از این اداره می باشد.  لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل 
ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی 
 مدعی انجام معامله نس��بت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود 
می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ 
نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد 
گردد بدیهی اس��ت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرس��ید یا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند 

مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد.  
م الف: 6698 اداره ثبت اسناد و امالک غرب اس��تان اصفهان) 292 کلمه، 

3 کادر(  

فقدان سند مالکیت
3/119 شماره:1395/04/228247 نظر به اینکه سند مالکیت سه ربع دانگ 
مشاع از ششدانگ پالک ثبتی شماره 1074 فرعی از 9 اصلی واقع در کوی 
علیاء جز  بخش 9 حوزه ثبتی نطن��ز  ذیل ثبت 10207 در صفحه 309 دفتر 
امالک جلد 75 به نام زهرا صنوبری تحت شماره چاپی مسلسل 503350 
ثبت و صادر و تسلیم گردیده است، سپس نامبرده با ارائه درخواست کتبی 
به شماره وارده 95040706886449-1395/02/25 به انضمام دو  برگ 
استشهادیه محلی که امضا شهود آن ذیل ش��ماره 61883 الی 61885 به 
گواهی دفترخانه 7 نطنز رسیده است مدعی است که سند مالکیت آن به علت 
اسباب کشی مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنای سند مالکیت 
ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به اس��تناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 
120 آیین نامه قانون ثبت  در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی 
انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد 
از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید 
تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد 
بدیهی است اگر ظرف مهلت 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: 107 عباس��علی عمرانی رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز) 233 کلمه، 

3 کادر( 
اخطار

3/120 نظر به اینکه در پرونده کالسه 950032 این شعبه آقای حسن امیدی 
نطنز به اتهام مشارکت در انتقال مال به قصد فرار از دین تحت تعقیب قرار 
گرفته است و با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به متهم و 
صدور کیفرخواست و در اجرای مقررات ماده 174 قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در ام��ور کیفری به نامبرده ابالغ می گردد تا 
در جلسه رسیدگی مورخه 95/4/20 روز یکشنبه ساعت 10/30 جهت دفاع 
از اتهام انتسابی در این شعبه حاضر گردد، در صورت عدم حضور مطابق 
مقررات، رسیدگی غیابی به عمل خواهد  آمد.  م الف:101 شعبه 101 دادگاه 

کیفری دو نطنز ) 106 کلمه، 1 کادر( 
حصر وراثت

3/121  آقای عباس افشاری به  شناسنامه شماره 19  به شرح دادخواست 
به کالسه 24/95 از این شورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان حوا کالنتر نیستانکی به شماره شناسنامه 
285 در تاریخ 1392/8/9 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- متقاضی: عباس افشاری )پسر( 
 2- حسن افشاری)پسر( 3- حسین افش��اری) پسر( 4- علی اکبر افشاری

) پسر( 5- هادی افشاری) پس��ر( 6- مهدی افشاری) پسر( 7- گیتی دخت 
افشاری) دختر( 8- رزاق افشاری) همسر(.  اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را یکمرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و 
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک 
ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 68 شعبه 3 
حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف نایین) 143 کلمه، 2 کادر(  

حصر وراثت
3/122  آقای عباس افشاری به  شناسنامه شماره 19  به شرح دادخواست 
به کالسه 25/95 از این شورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان رزاق افشاری به شماره شناسنامه 305 
در تاریخ 1393/12/10 در اقامتگاه دائمی خ��ود بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- متقاضی: عباس افشاری )پسر( 
 2- حسن افشاری)پسر( 3- حسین افش��اری) پسر( 4- علی اکبر افشاری

) پسر( 5- هادی افشاری) پس��ر( 6- مهدی افشاری) پسر( 7- گیتی دخت 
افشاری) دختر( . اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
یکمرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 69 شعبه 3 حقوقی مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف نایین) 139 کلمه، 2 کادر(  
ابالغ وقت رسیدگی و احضار متهم 

3/207  ش��ماره درخواس��ت: 9510463727100003 ش��ماره پرونده: 
9409983728400004 شماره بایگانی ش��عبه: 950367 نظر به اینکه در 
پرونده کالسه 950367 کیفری آقای حامد براتی فرزند محمد رضا متهم 
است به سرقت یک دستگاه گوشی تلفن همراه نوکیا حسب شکایت، خانم 
اعظم مفیدیان نایینی فرزند حسین فرزند سید جواد، لذا با توجه به مجهول 
المکان بودن نامبرده به اس��تناد ماده 115 قانون آیین دادرس��ی کیفری 
دادگاه های عمومی و انقالب مراتب در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار 
آگهی می گردد تا نامبرده در جلسه رسیدگی روز چهارشنبه 1395/4/30 
ساعت 12 ظهر در شعبه اول دادگاه عمومی نایین جهت رسیدگی حاضر 
شود. نتیجه عدم حضور اتخاذ تصمیم قانونی خواهد بود. م الف: 71 شعبه 

اول دادگاه عمومی شهرستان  نایین) 116 کلمه، 2 کادر( 
تحدید حدود اختصاصی

3/206 ش��ماره صادره : 1395/43/227794نظر به اینک��ه تحدید حدود 
شش��دانگ پالک ش��ماره 540 فرعی از 22/268  واق��ع در بخش 14 ثبت 
اصفهان که طب��ق رای قانون تعیی��ن تکلیف اراضی فاقد س��ند ثبت غرب 
اصفهان  به نام سید جواد میر معصومی کرمی فرزند سید جعفر مفروز و 
در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. 
اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده 
تحدید حدود پالک مرقوم در روز س��ه ش��نبه مورخ 95/04/01 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 ماده 20 قانون ثبت از 
تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ 
انتشار: 1395/03/09 م الف: 6732 رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب 

اصفهان) 155 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

3/205 ش��ماره صادره : 1395/43/228292نظر به اینک��ه تحدید حدود 
شش��دانگ پالک ش��ماره 543 فرعی از 22/268  واق��ع در بخش 14 ثبت 
اصفهان که طب��ق رای قانون تعیی��ن تکلیف اراضی فاقد س��ند ثبت غرب 
اصفهان  به نام سید جواد میر معصومی کرمی فرزند سید جعفر مفروز و 
در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. 
اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده 
تحدید حدود پالک مرقوم در روز س��ه ش��نبه مورخ 95/04/01 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 ماده 20 قانون ثبت از 
تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ 
انتشار: 1395/03/09 م الف: 6733 رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب 

اصفهان) 155 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

3/204 ش��ماره صادره : 1395/43/228264نظر به اینک��ه تحدید حدود 
شش��دانگ پالک ش��ماره 541 فرعی از 22/268  واق��ع در بخش 14 ثبت 
اصفهان که طب��ق رای قانون تعیی��ن تکلیف اراضی فاقد س��ند ثبت غرب 
اصفهان  به نام سید جواد میر معصومی کرمی فرزند سید جعفر مفروز و 

در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. 
اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده 
تحدید حدود پالک مرقوم در روز س��ه ش��نبه مورخ 95/04/01 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 ماده 20 قانون ثبت از 
تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ 

انتشار: 1395/03/09 
م الف: 6734 رئیس منطقه ثبت اس��ناد و امالک غرب اصفهان) 155 کلمه، 

2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

3/203 ش��ماره صادره : 1395/43/228285نظر به اینک��ه تحدید حدود 
شش��دانگ پالک ش��ماره 542 فرعی از 22/268  واق��ع در بخش 14 ثبت 
اصفهان که طب��ق رای قانون تعیی��ن تکلیف اراضی فاقد س��ند ثبت غرب 
اصفهان  به نام سید جواد میر معصومی کرمی فرزند سید جعفر مفروز و 
در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. 
اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده 
تحدید حدود پالک مرقوم در روز س��ه ش��نبه مورخ 95/04/01 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 ماده 20 قانون ثبت از 
تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ 
انتشار: 1395/03/09 م الف: 6736 رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب 

اصفهان) 155 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

3/219 ش��ماره دادنام��ه: 9509970353200242 ش��ماره پرون��ده: 
9009980364700506 شماره بایگانی شعبه: 941338 شکات: 1- آقای 
محمد حسین افضلی به نشانی اصفهان خ ابن س شهید ذاکر اصفهانی منزل 
 سوم سمت راست، 2- آقای س��ید منصور میر عالئی به نشانی اصفهان 
خ ابن سینا کوی شهید ذاکر اصفهانی منزل سوم سمت راست، متهم: آقای 
محمد صیادی ، اتهام: ضرب و جرح عمدی، گردش��کار: دادگاه با توجه به 
محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور 
رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای محمد صیادی فرزند 
غالمحسین دائر بر مشارکت در ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به آقایان 
سید منصور میر عالئی فرزند سید حس��ن و محمد حسین افضلی فرزند 
اکبر در مورخ 89/8/10 در شهر اصفهان، این دادگاه با توجه به تحقیقات 
معموله، شکایت شکات، گواهی پزشکی قانونی، تحقیق محلی صورت گرفته 
از سوی مامورین انتظامی و اینکه متهم علی رغم چندین بار ابالغ احضاریه 
و دستور جلب و مضافًا نشر در آگهی، حضوری در محل دادسرا و جلسه 
دادگاه نداشته و الیحه ای نیز ارسال ننموده است و توجهًا به کیفرخواست 
صادره از دادس��رای عمومی و انقالب اصفهان لذا بزه انتسابی را محرز 
دانسته و مس��تنداً به مواد 559 و 709 و 710 و 714 و 715 قانون مجازات 
اس��المی مصوب 92 حکم به محکومیت متهم به پرداخت یک سوم از کل 
چهار و نیم صدم دیه کامله بابت حارصه بینی و ش��قیقه چپ و الله گوش 
راست و سمت راست صورت و تورم مچ دست راست در حق محمد حسین 
افضلی و یک س��وم از کل دو صدم دیه کامله و سه هزارم دیه کامله بابت 
حارصه سمت چپ پیشانی و سمت راس��ت گردن و کبودی بازوی چپ و 
آرنج چپ در حق س��ید منصور میر عالئی صادر و اع��الم می دارد رای 
صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین 
شعبه و پس از آن قطعی می باشد. م الف: 6284 شعبه 106 دادگاه کیفری 

دو شهر اصفهان) 323 کلمه، 4 کادر(
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اگر در آینده به چین س��فر کردید و با اتوبوس هایی شبیه 
به کرم روبه رو شدید که ماش��ین ها را یکی بعد از دیگری 
می بلعند، متعجب نشوید؛ چراکه مقامات این کشور قصد 
دارند با استفاده از این وس��یله نقلیه مشکل ترافیک را در 
 خیابان های آن حل کنند. وس��یله عجیبی که در تصویر

 می بینید straddling bus یا اتوبوس هوایی نام دارد که 
در اصل قطاری عظیم الجثه است و بخش زیرین آن خالی 
شده تا ماشین ها بتوانند به راحتی از داخلش عبور کنند. 
حدودا 1400 نفر می توانند سوار این اتوبوس های تونلی 
ش��وند و در نتیجه می توانند به میزان قابل توجهی نیاز به 
خطوط ریلی زیرزمینی و اتومبیل های مولد آلودگی را از 
بین ببرند. شرکت سازنده این اتوبوس ها پیش بینی کرده 
که هرکدام از این وسایل می توانند میزان مصرف سوخت 
را تا 800 تن و تصاع��دات کربنی را ت��ا 2500 تن پایین 
بیاورند. پیاده سازی و طراحی این اتوبوس ها و خیابان های 
آن با چالش های زیادی همراه اس��ت. زمانی برای کاهش 
ترافیک خودروها در خیابان ها ماجرای مس��یرهای چند 
طبقه پیشنهاد می شد و تا حدود زیادی هم این پیشنهادها 
)تقاطع های غیر هم س��طح و پل ها( به واقعیت رسید. اما 
ترافیک دست بردار نیست و دائم در حال رشد است. شاید 
به همین علت باشد که خودروها برای چند طبقه شدن در 
مرحله بعد انتخاب شدند. این اتوبوس ها برای عبور و مرور 
نیاز به آماده شدن خیابان ها هم دارند. برای مثال اگر قرار 
باش��د خودروهای موجود در خیابان ه��ا از زیر آن ها عبور 
کنند، باید تمهیداتی را اندیشید که مانع برخورد خودروها 
با دیواره چرخ های این اتوبوس ها شود یا حتی مانع رفتن 
خودروها زیر چرخ های این اتوبوس ها شود. عالوه بر این ها 
باید برای ایس��تگاه های این اتوبوس ها نیز چاره ای جدید 
اندیشید چرا که به طور عادی در ورودی به این اتوبوس ها 
در ارتفاعی باالت��ر از 2 متر ق��رار دارد. همین ارتفاع بیش 
از 2 متر، ارتفاع کلی اتوبوس را به 3 متر یا بیش��تر تبدیل 

خواهد کرد که حرکت خودرویی س��ه متری در خیابان ها 
خود مشکل دیگری است که س��ازندگان این اتوبوس ها با 
آن درگیر خواهن��د بود. البته فرهن��گ رانندگی در میان 
ش��هروندان چین هم س��طح با رانندگان آمریکا نیست و 
ممکن است چنین پروژه ای با شکست روبه رو شود، اما در 
سرزمینی که بالغ بر یک میلیارد جمعیت دارد، حتی اگر 
نصف این جمعیت تمایل به استفاده از خودروی شخصی 
داش��ته باش��ند، جاده ها از صدها میلیون ماشینی که در 
داخل خیابان ها و بزرگراه های آن ت��ردد خواهند کرد پر 
شده و پارکینگی بسیار عظیم ایجاد می گردد. بدتر از همه 
اینکه تصاعدات دی اکسیدکربن ناشی از این ترافیک )در 
کنار آلودگی ایجاد ش��ده از کارخانجات متعدد مستقر در 
خاک این کشور( هوایی بسیار آلوده را در سرزمین اژدهای 
سرخ ایجاد خواهد کرد. دیجیاتو گزارش داد، در ماه دسامبر 
سال قبل، نخستین هش��دار اضطراری نسبت به دودهای 
مخرب موج��ود در هوای پکن اعالم گردی��د. در هر حال، 
این اتوبوس ه��ا تماما الکتریکی خواهند ب��ود و می توانند 

با سرعت حدودی 64 کیلومتر بر س��اعت حرکت نمایند. 
ارتفاع سطح زیرین این وسایل از روی زمین نیز بالغ بر دو 
متر عنوان شده و در نتیجه ماشین ها می توانند به راحتی 
از زیر آن حرکت کنند. Song Youzhou یکی از مهندسان 
ش��رکت طراح این اتوب��وس ها اعالم کرده که نخس��تین 
آزمایش ها روی مدل تمام اندازه این وسایل تیرماه یا بعد 
از آن، در اس��تان Changzhou چین اتفاق خواهد افتاد. 
اگر این آزمایش ها با موفقیت همراه باشند، این نخستین 
باری خواهد بود که اتوبوس های تونلی از یک طرح تخیلی 
فاصله گرفته و رنگ واقعیت پیدا می کنند. گفتنی اس��ت 
که ایده س��اخت این محصول نخستین بار در سال 1969 
میالدی مطرح شد و سانگ نیز آن را در سال 2010 مجددا 
مطرح کرد که متاسفانه به جایی نرسید. باید اشاراه کرد که 
ماکتی از این اتوبوس در جریان نوزدهمین نمایشگر بین 
المللی فناوری های پیشرفته چین به نمایش درآمد و حاال 
باید دید که عملکرد این اتوبوس ها در بزرگراه های کنونی 

به چه صورت است.

در حالی که تا عرضه نسخه نهایی اندروید N زمان زیادی 
باقی نمانده، گوگل برای یافتن نام جدیدترین نس��خه 
از سیس��تم عامل موبایلی خود دست به کار شده است. 
شرکت س��اکن »مانتین ویو« برای پیدا کردن بهترین 
گزینه به کاربران خود روی آورده و از آنها درخواس��ت 
کرده که پیش��نهادات خود را برای نام اندروید N ارایه 
دهند. ظاهرا غول جست وجو تمایلی به شکستن سنت 
دیرینه خود و انتخاب اسامی خوشمزه برای اندرویدها 
ندارد و از کیت کت و آبنبات چوبی گرفته تا مارش��ملو 

همگی شاهدی بر این مدعی هس��تند،اما باز گردیم به 
سراغ اصل خبر؛ به نقل از دیجیاتو، اگر شما هم تمایل به 
 N مشارکت دارید می توانید نامی انتخابی خود را که با
شروع می شود، برای نسخه بعدی از اندروید روی سایت 
رس��می آن به نش��انی goo.gl/IyLoaw ارایه دهید. 
پیشنهادات تا تاریخ 20 خردادماه پذیرفته خواهند شد 
و تا اینجای کار ظاهرا هندی ها بیشتر از سایرین تمایل 
دارند که در این فراخوان مش��ارکت کنند و نام یکی از 
شیرینی های بومی خود را برای اندروید N برگزینند. در 

واقع شماری از عالقه مندان به فناوری از ایالت جنوبی 
Kerala در هند س��عی دارند که نام نوعی دس��ر محلی 
به نام Neyyappam )نوعی س��رخ کردنی متشکل از 
برنج و ش��کر زرد( را برای جدیدترین نسخه از اندروید 

انتخاب کنند.
البته ب�ه غی���ر از ای�ن م�ورد اس��ام�ی دیگ�ری نظی�ر 
nectarines )ب��ه معنای ش��لیل(، nachos )چیپس 
ذرت( و navy bean )لوبیای چش��م بلبلی سفید( نیز 
پیشنهاد شده اند که Neyyappam در صدر قرار دارد.

روسیه در حال کار روی یک تاکسی فضایی به مقصد ماه است؛

به ماه برید و برگردید! 
آیا تسال در پروژه اتومبیل خودران موفق بوده است؟

پیمایش خودکار 160 میلیون کیلومتری
کنترل حساس ترین ها توسط فناوری دهه هفتاد؛

فالپی دیسک در قلب حساس ترین مراکز دفاعی

به تازگی یک ش��رکت تولید کننده راکت های 
فضایی در کشور روس��یه اعالم کرده که مشغول 
کار روی یک تاکس��ی فضایی برای انتقال خدمه 
از ایس��تگاه فضای��ی بی��ن المللی به ک��ره ماه و 
 بالعکس است. این خبر در خالل یک کنفرانس 
بین المللی در خصوص اکتشافات فضایی در شهر 

مسکو اعالم شد.
این ش��اتل که نام »ری��وک« )Ryvok( بر خود 
دارد، قرار است به طور دائمی متصل به ایستگاه 
فضایی بین المللی و یا جایگزین آن باقی بماند تا 
در موارد لزوم فضانوردان و تجهیزات را به کره ماه 

برده و بازگرداند.
س��وخت الزم برای هر بار رفت و آمد توسط یک 

»بلوک شتاب دهنده« تامین می شود.
این بلوک های ش��تاب دهنده در هنگام ارسال 
راکت از روی زمین، از پیش در بخش انتهایی آن 

جاسازی خواهند شد.

گفته می ش��ود این تاکس��ی فضایی قرار است 
 ب��ا موش��ک ه��ای س��نگین وزن نس��ل جدید 

»Angara A5« به فضا پرتاب شوند.
طبق برنامه، این موش��ک ه��ا در آینده نزدیک 
جایگزین س��ری قدیمی، ام��ا قاب��ل اطمینان 

»سایوز« خواهند شد.
بر طبق توضیحات شرکت س��ازنده، راکت های 
ریوک می توانند ط��ی 5 روز دوب��اره خود را به 

ایستگاه بین المللی برسانند.
قرار اس��ت چترهایی به مس��احت 55 متر مربع 
سرعت این شاتل ها را در حین نزدیک شدن به 
ایس��تگاه کاهش دهند. اولین نمونه از این شاتل 
در سال 2021 رونمایی خواهد شد و اولین پرواز 
نیز دو سال بعد از آن محقق می شود. از دیدگاه 
سازنده، ایده سفر از ایس��تگاه بین المللی به ماه، 
 به جای سفر مس��تقیم به این قمر زمین، بسیار 

ارزان تر و عملیاتی تر خواهد بود.

 تس��ال ب��ه تازگ��ی اع��الم ک��رده ک��ه دارن��دگان
 اتومبیل های الکتریکی این شرکت، تا امروز به کمک 
سیستم ناوبری خودکار یا همان Autopilot، مسافتی 
مع��ادل 100 میلیون مای��ل )اندکی بیش��تر از 160 
میلیون کیلومتر( را پیموده اند. تس��ال در حال حاضر، 
بالغ بر 70 هزار اتومبیل الکتریکی به مشتریان فروخته 
که از ناوبری خودکار پشتیبانی می کنند و افرادی که 
این قابلیت را فعال نم��وده اند، به ص��ورت میانگین 
 در هر روز مس��افتی معادل 2/6 میلی��ون مایل طی 
کرده اند. این مقدار، به مراتب از مس��افت ثبت شده 
توس��ط اتومبیل های خودران گوگل بیشتر است که 
از ابتدای پروژه تا به امروز، تنها 1/5 میلیون کیلومتر 
پیموده اند. تسال سیس��تم ناوبری خودکارش را برای 
 Model S اولین بار در س��ال 2014 و برای س��دان
معرفی نمود و در 2015 آن را به دس��ت مش��تریان 
Model S و Model X رساند. با ارایه نسخه 7 پلتفورم 
نرم اف��زاری خودروهای تس��ال، ویژگ��ی هایی نظیر 

هدایت خودکار، کروز کنترل )امکان حرکت اتومبیل 
با سرعت دلخواه راننده(، پارک خودکار و تغییر الین 
خودکار ب��ه آنها افزوده ش��د. الزم به ذکر اس��ت که 
اتومبیل های تسال برخالف خودروهای گوگل، کامال 
خودران نیستند، اما Model S حاال می تواند از عهده 
اکثر وظایف راننده بر آمده و بدون نیاز به قرار گرفتن 
دست روی فرمان، در بزرگراه ها حرکت نماید. همان 
طور که تسال پیش از این بارها تاکید کرده، رانندگان 
اتومبیل های مجهز به ناوبری خودکار، همچنان باید 
گواهینامه داش��ته و هنگام رانندگی کامال هوش��یار 
باش��ند؛ به بیان واضح ت��ر، راننده بای��د در هر لحظه، 
آماده دخالت و به دست گیری کنترل اتومبیل باشد 
تا از وقوع حوادث مختل��ف جلوگیری به عمل آید. به 
گ��زارش دیجیاتو، یکی ازدارن��دگان Model S قصد 
داشت اتومبیل خود را از پارکینگ خارج کند و از آن 
جایی که خود به صورت فیزیکی در آن حضور نداشت، 
شاهد برخورد ماشین گران قیمتش با یک تریلی بود.

گزارش جدیدی که اخیرا منتش��ر ش��ده نش��ان 
می ده��د بخش اعظمی از موش��ک های هس��ته 
ایاالت متح��ده آمریکا هنوز توس��ط فناوری دهه 
70 دیسک های فالپی 8 اینچی کنترل می شوند. 
بر اساس این گزارش، س��ازمان دفاع آمریکا برای 
انجام پرتاب های موشکی اش از جمله بمب های 
هسته ای و موشک های بالستیک، هنوز از سیستم 
کامپیوتری از تاریخ گذشته فالپی دیسک استفاده 

می کند.
در واقع سیستم ها بر آن اساس توسعه یافته بودند 
و طی نیم قرن، هیچ تغیی��ری در کنترل و ناوبری 

آنها ایجاد نشده است.
در همین خبر آمده که 61 میلی��ارد دالر مالیات 
س��االنه ای که آمریکایی ها به دولت می پردازند 

خرج چه می شود.
 والری هندرس��ون، س��خنگوی پنتاگون توضیح 
می دهد که این سیس��تم باقی می ماند و تغییری 

نمی کند چون هنوز کارآیی کاملی دارد و لزومی 
به انجام تغییرات در آن دیده نمی شود.

فالپی دیسک ها حجم حافظه 237.25 کیلوبایتی 
را می توانند درون خود نگه دارن��د که این حجم 
از حافظه معادل چیزی در ح��دود 15 ثانیه صدا، 
یکی-دو ثانیه ویدئو و دو-سه عدد عکس نسبتا با 

کیفیت بزرگ می باشد.
اگر بخواهید این دیس��ک ه��ا را ب��ا حافظه های 
32 گیگابایتی مقایس��ه کنید، نیازمند 130 هزار 
دیسک فالپی مش��ابه آنچه که در این سیستم ها 

استفاده می شود، هستید.
حاال این دیس��ک ها را روی هم بگذارید تا ارتفاع 

آنها به 200 متر برسد.
با این حال، هندرس��ون می گوید تا اواخر س��ال 
2017 برنامه دارند تا فالپی دیسک ها را از سیستم 
کنترل این موشک ها حذف کرده و سیستم های 

پیشرفته تری را جایگزین کنند.

اتوبوس ها باز هم به کمک حل مشکل ترافیک شهر ها می آیند؛

اتوبوستونلمیشود!

دبیر چهارمین جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری گفت: تالش برای فراهم 
ساختن س��ازوکار تعالی و بلوغ ش��رکت  های ایرانی به عنوان هدف اصلی، از 

نخستین سال برگزاری این جایزه است.
به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی محمدی یادگیری فناورانه و تالش شرکت ها 
برای حرکت در مس��یر تعالی فناوری و نوآوری را اصلی ترین رس��الت جایزه 
ملی مدیریت فناوری و نوآوری دانست و گفت: هدف و رسالت این جایزه که 
با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری برگزار می شود، ایجاد 
سازوکاری مناسب برای تالش شرکت ها در مسیر تعالی و توجه بیش تر آن ها 
به ضرورت فناوری و نوآوری در آن مد نظر قرار گرفته اس��ت. دبیر چهارمین 
جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری، یادگیری فناورانه و توسعه اقتصاد دانش 
بنیان را شعار امسال جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری عنوان و اظهار کرد: 
تالش برای فراهم ساختن س��ازوکاری برای تعالی و بلوغ شرکت  های ایرانی 
به عنوان هدف اصلی، از نخستین سال برگزاری جایزه ملی مدیریت فناوری 
و نوآوری، مورد توجه قرار گرفته اس��ت و هم اکنون بعد از 4 سال و با حضور 
بیش از 200 ش��رکت که در این جایزه حضور داش��ته اند، ماموریت ترویج، 
فرهنگسازی و تعالی مدیریت فناوری و نوآوری در بنگاه های ایرانی تا حدودی 

به تحقق پیوسته است.
وی با اشاره به حضور و ارزیابی 87 ش��رکت مختلف در این دوره جایزه ملی 
مدیریت فناوری و نوآوری اظهار کرد: امس��ال هم مثل دوره های گذش��ته، 
شرکت ها بر اساس اظهارنامه ای که خود شرکت ها به دبیرخانه ارایه می  دهند، 
در 2 دسته شاخص های توانمندساز و نتایج ارزیابی می شوند و یکی از 4 سطح 

جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری را دریافت خواهند کرد.
محمدی با اش��اره به برگزاری جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری با حضور 

3 س��طح از ش��رکت ها یعن�ی هولدین�گ ها، بنگ�اه ه�ای بال���غ خدم�اتی و 
تولی�دی و شرکت های کوچک فناوری محور عنوان کرد: این شرکت ها پس 
از ارزیابی، در 4 سطح تعهد، توانمندی، شایستگی و رقابت پذیری سطح بندی 
شده اند که هر سطح نشان دهنده س��طحی از بلوغ و تعالی مدیریت فناوری 

و نوآوری می باشد.
وی با اش��اره به ارزیابی بیش از 80 شرکت توس��ط 150 ارزیاب و متخصص 

گفت: باالی 150 نفر تیم ارزیاب، بیش از 80 ش��رکت را م��ورد ارزیابی قرار 
می دهند و هر تیم ارزیابی ش��امل 3 تا 5 نفر می باش��د که هر شرکت را طی 

فرآیندی 2 تا 4روزه ارزیابی می کند.
دبیر چهارمین جایزه ملی مدیریت فناوری و ن��وآوری با بیان این که در دوره 
چهارم هیچ یک از شرکت ها، شایسته دریافت تندیس رقابت پذیری شناخته 
نشدند، اظهار کرد:  از 87 شرکت 20 ش��رکت در سطح تعهد، 54 شرکت در 

سطح توانمندی و 13 شرکت در سطح شایستگی قرار دارند.
دبیر چهارمین جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری، یکی از مهم ترین اهداف 
این جایزه را حرکت ش��رکت ها در مس��یر فناوری و نوآوری دانست و گفت: 
تالش ش��ده اس��ت جایزه فناوری و نوآوری به جزیی اساس��ی از کار آن ها و 

دغدغه هایشان بدل شود تا مسیر بلوغ و توانمندی را طی کنند.
وی با بیان این که همه ساله با برگزاری این جشنواره ضمن ارزیابی و بررسی 
شرکت ها، نقاط ضعف و قوت را به آن ها نشان می دهیم و آنان را به حرکت در 
مس��یر نوآوری هدایت می کنیم، بیان کرد: تالش داریم تا با گسترش جایزه 
به دیگر نهاده��ای فعال حوزه فن��اوری و نوآوری مانند دانش��گاه ها و مراکز 
تحقیقاتی، صندوق ه��ای پژوهش و فناوری؛ پارک های عل��م و فناوری و ... 
این فرهنگ را در تمامی بخش های بدنه نظام ملی نواوری کشور ترویج کنیم 
و در نهایت در ش��کل گیری و تقویت توانمندی های هم��ه ارکان این نظام 

تاثیرگذار باشیم.
چهارمین دوره جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری با حمایت ستاد توسعه 
فرهنگ علم، فناوری و اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاس��ت 
جمهوری و توس��ط  انجمن ملی مدیریت فناوری خردادماه س��ال جاری در 

دانشگاه شهید بهشتی برگزار خواهد شد.

شرکت های فیسبوک و مایکروس��افت دیروز خبر از برنامه ای مشترک 
برای کشیدن س��ریع ترین کابل اینترنت جهان در زیر اقیانوس اطلس 
دادند که از ویرجینیای شمالی تا شهر بیلبائو اسپانیا درازا خواهد داشت. 
این خط انتقال که MAREA نامیده ش��ده، طولی مع��ادل 4100 مایل 
داشته و می تواند پهنای باندی بیش��تر از 160 ترابیت بر ثانیه را فراهم 
کند. دو شرکت مورد اشاره، شرکت دیگری به نام Telxius را به استخدام 
خود درآورده اند تا هاب های ش��بکه MAREA را از اروپا به دیگر مناطق 

جهان مانند آفریقا، خاور میانه و آسیا گسترش دهد.
انتظار می رود که روند تولید زیرساخت های الزم MAREA از اوت امسال 
 Frank( »شروع شده و پروژه، تا اکتبر 2017 به اتمام رسد. »فرانک ری
Rey(، یکی از سخنگویان مایکروسافت معتقد است که این پروژه، به این 
شرکت کمک خواهد کرد تا اتصالی با کمترین تاخیر در اختیار مشتریان 
خود بگذارد و زیرس��اخت های جهانی اینترنت و نیز سیستم ابری خود 

را ارتقا دهد.
 به گفت��ه وی، پ��روژه MAREA گام��ی بلند ب��رای ایجاد نس��ل بعدی 
زیرساخت های اینترنتی به شمار می رود. هدف اصلی پروژه مورد اشاره 
این است که مایکروسافت و فیسبوک بتوانند با گسترش شبکه و مراکز 
داده خود، اطالعات را با سرعت بیشتر و به کمک تجهیزاتی بهتر به دست 

مردم اقصی نقاط جهان برسانند.
این دو ش��رکت حاال عملیات پردازش ابری بس��یاری در دس��ت دارند 
که MAREA می تواند آنها را تا حد ش��گرفی بهبود بخش��د؛ از یک سو 
شبکه اجتماعی فیس��بوک حاال نزدیک به 1/65 میلیارد کاربر دارد و از 
سوی دیگر، مایکروسافت س��رویس های آنالینی چون Azure، بینگ، 
اکس باکس الیو و آفی��س 365 را در اختیار مش��تریان خود می گذارد. 
س��رمایه گذاری روی کابل ه��ای زیردریایی، چیزی نیس��ت که اخیرا 
توجه ش��رکت های غول فناوری را به خود جلب کرده باشد و فیسبوک 
و مایکروس��افت، هردو برای سالیان متمادی نقش��ی کلیدی در توسعه 

زیرساخت های اینترنتی ایفا کرده اند.
در همین حال، گذش��ته از پروژه مش��ترک فیس��بوک و مایکروسافت، 
کمپانی گوگل هم روی دو کابل زیردریایی س��رمایه گذاری کرده که از 
آمریکا تا ژاپن کشیده شده و آفریقای جنوبی و بخش هایی از آسیا را تحت 

پوشش قرار می دهد.

هنوز زمان زیادی از دزدی س��ایبری 80 میلی��ون دالری از بانکی در 
بنگالدش نگذشته که حاال خبر می رسد هکرها این بار با روشی مشابه 
12 میلیون دالر از پول های بانکی دیگر در کش��ور اک��وادور را مورد 

دستبرد قرار داده اند.
هردوی این دزدی ه�ا ب�ا اس��تف�اده از رخن���ه امن�یت�ی موج�ود در 
س��امانه تبادالت بین بانکی، موس��وم به س��وئیفت )SWIFT(، انجام 

شده است.
بر اس��اس گزارش دیجیاتو به نقل از  خبرگزاری رویت��رز، این دزدان 
 حرف��ه ای 9 میلی��ون دالر از مبلغ فوق را ب��ه 23 بان��ک مختلف در 
هنگ کنگ و 3 میلیون دالر دیگر را به بانک هایی در دبی و سایر نقاط 

دنیا منتقل کرده اند.
ای�ن تب�ادالت بر بس��ت�ر شب�ک�ه جهانی س��وئیف�ت و مابی�ن بان�ک 
Wells Fargo اک��وادور و بانک ه��ای HSBC و Hang Seng انجام 

شده است.
به نظر می رسد مقصد تمام پول های دزدیده شده حساب های جعلی 

و تقلبی بوده است.
مشابه موارد قبل، این بار نیز هکرها توانسته اند با دستیابی به اطالعات 
ورود، خود را به عنوان یک بانک حقیقی به سرویس تبادل پیام سوئیفت 
معرفی کنند و از این طریق درخواست انتقال وجوه را به بانک قربانی 

ارسال نمایند.
گفته می ش��ود دزدی بنگالدش با اس��تفاده از ضعف یک سوئیچ 10 
دالری و نبود فایروالی قدرتمند انجام گرفته و اگر دزدان در متن یکی 
از پیام های خود کلمه »foundation« را با امالی درست تایپ کرده 
بودند، رقم از دس��ت رفته از 80 میلیون دالر فعل��ی به 1 میلیارد دالر 

افزایش می یافت.
هنوز مش��خ�ص نیس���ت ک�ه س��رق�ت از بان�ک اک�وادوری نی�ز به 
دالیل مشابهی انجام ش���ده، یا ای�ن که دزدان راه ت�ازه ای برای نفوذ 

به سوئیفت یافته اند.
بانک های آمریکایی و خود موسس��ه SWIFT ت��الش های تازه ای را 
برای کشف و اصالح ضعف های امنیتی این سامانه ارتباط بین بانکی 
آغاز کرده اند تا ش��ای�د دیگر در آین�ده ش��اهد وقوع دزدی هایی این 

چنین نباشیم.

 درد یکی از ابزاره��ای دفاعی بدن در مقابل آس��یب ه��ای فیزیکی و 
 بیماری هاس��ت که ب��ا اخطارهایی خود م��ا را از خطره��ای احتمالی

 می رهاند. حال دو ت��ن از محققان آلمانی به دنبال آن هس��تند تا این 
حس حیاتی را برای ربات ها نیز فراهم کنند. به عبارت دقیق تر، آنها به 
دنبال توسعه رباتی هستند که عالوه بر »حس« کردن، می تواند به آن 
واکنش مناسب نیز نشان دهد. هدف نهایی ایجاد مکانیزمی است که به 
کمک آن ربات ها بتوانند اجزای تشکیل دهنده خود را از آسیب حفظ 
کنند.این امر می تواند به افزایش عم��ر مفید آنها و کاهش هزینه های 
تعمیرات منجر شود. یوهانس کوئن )Johannes Kuehn( و پروفسور 
سامی حدادین )Sami Haddadin( از دانشگاه الیبنیتز هانوفر مبدع 
طرح مذکور هستند. در تصاویر منتشر شده از این ربات می توان طرحی 
اولیه از سیستم عصبی رباتیک آنها را که با الهام از پوست انسان طراحی 

شده، مشاهده کرد.
این سیس��تم عصبی مصنوعی می تواند درد را در س��ه کالس مالیم، 
 متوسط و ش��دید )آس��یب زا( رده بندی کرده و متناس��ب با هرکدام

 عکس العملی نش��ان دهد. گرچه ابداع فوق می تواند در نهایت منجر 
به توسعه ربات هایی با شباهت بیشتر به انسان ها شود، اما می توان از 
توانایی های آن در ماشین های امروزی هم استفاده کرد. به عنوان مثال، 
 یکی از دس��تگاه های خط تولید کارخانه ای را در نظر بگیرید که خود 
می تواند متوجه شرایط نامساعد یکی از قطعات تشکیل دهنده اش شود 
و پیش از آن که آسیبی اساسی به کل س��اختار ماشین وارد آید، کار را 

متوقف کرده و تکنیسین ها را مطلع سازد.

فیسبوک و مایکروسافت برای خدمات ابری، پهنای باند ارایه می دهند؛

ماریا متولد می شود
آیا سوئیفت امن است؟

شبکه سوئیفت باز هم هک شد

گوگل فراخوان زده است؛

برای اندروید بعدی نامی را انتخاب کنید

به دست دو محقق آلمانی انجام شد؛

ربات ها درد را فهمیدند

اخبارخبر

جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری
برگزار می شود
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3/181 ش��ماره دادنام��ه: 9509970354300067 ش��ماره پرون��ده: 
9409980365501140 ش��ماره بایگانی ش��عبه: 940544 ش��اکی: آقای 
مهدیه پدرام فرزند دوشنبه به نشانی شهرس��تان اصفهان خانه اصفهان 
نوبهار 12 مت��ری گلبهار ک صب��ا پ 6، متهم: آقای عبدال��ه تاجیک فرزند 
نصر اله به نشانی شهرستان اصفهان خانه اصفهان فلکه نوبهار 12 متری 
گلبهار ک صبا پ 6 ) مجهول المکان(، اتهام: تهدید، گردش��کار: دادگاه پس 
از بررسی محتویات پرونده به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید، 
رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای عبدال��ه تاجیک فرزند نصراله دائر بر 
ترک انفاق همس��ر و فرزندش و افترا موضوع ش��کایت خانم مهدیه پدرام 
فرزند دوشنبه به شرح کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقالب 
اصفهان با عنایت به مندرجات پرونده شیوه اظهارات شاکی در مقام طرح 
شکایت، تحقیقات انجام یافته، مودای ش��هادت شهود، مالحظه متن پیامک 
های ارس��الی و نظر به متواری بودن متهم و عدم حضور وی در دادسرا 
و دادگاه با وصف درج آگهی در روزنامه، وقوع بزه از ناحیه مشارالیه بر 
دادگاه محرز و مسلم است، لذا مستنداً به ماده 53 قانون حمایت خانواده و 
ماده 697 قانون مجازات اسالمی )کتاب پنجم تعزیرات( و رعایت ماده 134 
قانون مجازات اسالمی مصوب 92 حکم بر محکومیت متهم به تحمل دو سال 
حبس بابت اتهام ترک نفقه و تحمل یک سال حبس تعزیری دیگر بابت افترا 
صادر و اعالم می گردد از بین مجازات های تعیین شده صرفًا مجازات اشد 
قابل اجراست. رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف همان مهلت قابل تجدید نظر خواهی 

در دادگاه محترم تجدید نظر استان اصفهان است. 
م الف: 3812 شعبه 117 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان) 117 جزایی سابق( 

) 274 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

3/180 ش��ماره دادنام��ه: 9509970350400077 ش��ماره پرون��ده: 
9409980350401021 ش��ماره بایگانی ش��عبه: 941101 خواهان: بانک 
مهر اقتصاد ) س��هامی عام(ب��ه نمایندگی علیرضا زمانی ب��ا وکالت خانم 
نرگس صادقی قهساره فرزند مصطفی به نش��انی اصفهان- خیابان شیخ 
صدوق ش��مالی نبش خیابان نیکبخت شرقی س��اختمان وکالی مهر طبقه 
دوم، خواندگان: 1- آقای محمد نیکبخت نصر آبادی فرزند یوس��فعلی به 
نشانی اصفهان- خ مولوی- خ پوریای ولی ک مهر پالک 718، 2- آقای عادل 
چرومی فرزند بارونی به نشانی اصفهان- شاهین شهر- خ عطار- فرعی 6- 
پ 1- مجتمع آسمان 5- واحد 5، 3- آقای علی محقق دولت آبادی فرزند علی 
به نشانی استان اصفهان- شهرستان برخوار- دولت آباد- خ آزادگان- ک 
خادم بن بست صداقت پالک 36، 4- آقای محمد عابد ابراهیمی فرزند باقر 
به نشانی استان اصفهان- شهرستان برخوار- دولت آباد- فلکه سجاد- ک 
شهید ملکی بن بس��ت خلیل، خواس��ته ها: 1- مطالبه وجه چک 2- مطالبه 
خسارت دادرسی 3- مطالبه خسارت تاخیر تادیه، رای دادگاه: در خصوص 
دعوی بانک مهر اقتصاد با وکالت خانم نرگس صادقی قهساره به طرفیت 
آقایان علی محقق دولت آب��ادی و محمد عابد ابراهیم��ی و محمد نیکبخت 
نصرآبادی  عادل چرومی به خواسته مطالبه وجه بخشی از یک فقره چک به 
شماره 173696-94/6/7 بانک ملی ایران و با احتساب خسارات دادرسی و 
تاخیر در تادیه نظر به مالحظه رونوشت مصدق چک موضوع دعوی نظر 
به اینکه خواندگان با وصف ابالغ در زمان رس��یدگی مورخه 1395/1/29 

حضور به هم نرس��انده و اصواًل دفاعی در قبال دع��وی مطروحه به عمل 
نیاورده اس��ت، فلذا با احراز بقاء دین، دعوی خواهان را وارد تش��خیص، 
مستنداً به مواد 310 و 314 قانون تجارت و 198 و 515 قانون آیین دادرسی 
مدنی وماده واحده استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک 
مصوب 1377 مجمع تش��خیص مصلحت نظام خوان��دگان را متضامنًا به 
پرداخت مبلغ 123/288/390 ریال و با احتساب هزینه دادرسی، حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه و نیز خس��ارت تاخیر در تادیه بر مبنای ش��اخص بانک 
مرکزی جمهوری اس��المی ایران که از تاریخ سررس��ید چک لغایت زمان 
اجرای حکم که در مرحله اجرایی محاس��به و وصول خواهد ش��د در حق 
خواهان محکوم می نماید. این رای غیابی بوده و ظرف مهلت بیس��ت روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه می باش��د.  م الف: 3822 شعبه 4 

دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ) 368 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

3/179 ش��ماره دادنام��ه: 9409970350901573 ش��ماره پرون��ده: 
9409980350900490 شماره بایگانی ش��عبه: 940539  خواهان: آقای 
منصور حس��ن پور خادمی فرزند احمد با وکالت آقای س��ید مجید خدائی 
فرزند سید کریم به نشانی اصفهان- چهار راه توحید طبقه فوقانی بانک ملت 
ساختمان بهسامان واحد 4، خوانده: آقای فضل ا... تحسیری فرزند اسدا... 
به نشانی اصفهان- خ بزرگمهر- ک ش شماعی زاده- نبش ک گل سرخ – پ 
9- به کدپستی 8154983435 خواس��ته ها: 1- مطالبه خسارت دادرسی 
2- الزام به تنظیم سند رسمی ملک 3- مطالبه خسارت، گردشکار: به تاریخ 
94/10/1 در وقت فوق العاده پرونده تحت نظر است دادگاه پس از بررسی 
محتویات پرونده به شرح زیر مبادرت به صدور رای می کند. رای دادگاه: 
دعوی خواهان آقای منصور حس��ن پور خادمی با وکالت آقای سید مجید 
خدائی به طرفیت خوانده آقای فضل ا... تحسیری به خواسته الزام خوانده به 
تنظیم سندرسمی یک باب آپارتمان به پالک ثبتی 22692-5000 بخش 5 ثبت 
اصفهان و مطالبه خسارات تاخیر در تحویل و خسارات دادرسی می باشد 
با توجه به دادخواس��ت تقدیمی و قرارداد ارائه شده که حسب آن خواهان 
اقدام به خرید یک باب آپارتمان از مجموعه آپارتمان احداثی بر روی پالک 
ثبتی 5000/15670 واقع در خیابان آبش��ار سوم کرده است در قرارداد و 
متمم آن مقرر گردیده تحویل آپارتمان در پایان خرداد 1383 انجام پذیرد که 
حسب اعالم خواهان آپارتمان در تاریخ 89/10/1 تحویل شده است و مقرر 
گردیده در صورت تاخیر خسارات پرداخت شود که مستلزم کارشناسی 
می باشد و با توجه به پاسخ استعالم ثبتی و لزوم انتقال سند مالکیت دادگاه 
به استناد مواد 10 و 219 و 220 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آئین 
دادرسی مدنی خوانده را به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال 
رسمی مالکیت پالک ثبتی 22692-5000 بخش 5 ثبت اصفهان و پرداخت 
مبلغ 2/520/000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل وفق 
تعرفه قانونی در حق خواهان محکوم می کند پرونده در خصوص مطالبه 
خس��ارات تاخیر در تحویل مفتوح است. رای صادر ش��ده غیابی و ظرف 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و ظرف بیست روز پس 
از آن قابل تجدید نظر خواهی اس��ت. م الف: 3841 شعبه 9 دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان ) 358 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

3/189 کالس��ه پرونده: 94-957 مرجع رسیدگی: ش��عبه 29 شورای حل 
اختالف اصفهان، خواهان: س��ید مصطفی ش��اهی- خ عبدال��رزاق- اول 

عبدالرزاق فروشگاه رعنائی، خوانده: عماد کریم زاده اصفهانی به نشانی 
مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه چک، گردشکار: پس از ارجاع پرونده 
به این شعبه و ثبت آن به کالس��ه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه 
مشورتی اعضاء قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت 
به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست سید 
مصطفی شاهی به طرفیت عماد کریم زاده اصفهانی به خواسته مطالبه مبلغ 
50/000/000 ریال وجه یک فقره چک به ش��ماره 297214 عهده بانک ملی 
به انضمام خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با توجه به محتویات 
پرونده و گواهینامه عدم پرداخت وجه چ��ک از ناحیه بانک محال علیه و با 
توجه به اظهارات خواهان در جلسه رسیدگی مورخه 95/2/4 و عدم حضور 
خوانده در جلس��ه رسیدگی ش��ورا و نظر به اینکه اصل سند تجاری در ید 
دارنده چک حکایت از مدیونیت صادر کننده و ظهور در اش��تغال ذمه وی 
دارد و نظر به اینکه از ناحیه خوانده دلیلی که حکایت از پرداخت وجه چک 
نماید ارائه نگردیده فلذا با توجه به نظریه مش��ورتی اعضاء شورا به شرح 
صورتجلسه مورخه 95/2/4 و با احراز اشتغال ذمه خوانده و استصحاب 
دین و مستنداً به ماده 11 قانون شوراهای حل اختالف و مواد 310 ، 311، 
313 از قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تش��خیص مصلحت 
نظام به ماده 2 قانون صدور چک و م��واد 198، 519 و 522 از قانون آئین 
دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده و به پرداخت مبلغ 50/000/000 
بابت اصل خواس��ته و پرداخت خس��ارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 
چک تا زمان اجرای حکم بر اساس شاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی 
و پرداخ��ت 285/000 ریال در حق خواهان ص��ادر و اعالم می گردد رای 
صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز از تاری��خ ابالغ قابل واخواهی در این 
شعبه و ظرف 20 روز پس از آن قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان می باشد.  
م الف: 4498 شعبه 29 حقوقی ش��ورای حل اختالف اصفهان ) 343 کلمه، 

4 کادر(
ابالغ رای

3/192 کالس��ه پرونده 941477ش��ماره دادنام��ه: 82-95/1/31 مرجع 
رسیدگی: شعبه هشتم شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: مهدی عباسی 
به نشانی اصفهان آتشگاه بعد از سه راه نبوی منش سمت چپ کشاورزی 
 عباس��ی با وکالت حس��ین محمدیان و مهری نمازیان به نشانی اصفهان 
خ شیخ صدوق ش��مالی س��اختمان بانک تجارت )ارغوان( ط 3 واحد 18،  
خوان��ده: بهزاد تحویلیان به نش��انی مجه��ول المکان، خواس��ته: مطالبه ، 
گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی 
تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی 
را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی شورا: 
در خصوص دعوی آقای مهدی عباسی با وکالت آقای حسین محمدیان و 
خانم مهری نمازیان به طرفیت آقای بهزاد تحویلیان به خواس��ته پرداخت 
مبلغ 42/520/000 ریال باقیمانده وجه 9 فقره فاکتور به شماره های 6728 
و 6716 و 6718 و 6954 و 7051 و 6501 و 7174، 5928 و 7054 باب��ت 
فروش بذر و سم کشاورزی به انضمام کلیه خسارات دادرسی و حق الوکاله 
وکیل و تاخیر تادیه نظر به محتویات پرونده و کپی مصدق فاکتورها و اینکه 
خوانده علیرغم ابالغ نش��ر آگهی در جلسه دادرسی شرکت نکرده و الیحه 
دفاعیه ای ارائه نکرده اس��ت لذا ش��ورا دعوی خواهان را وارد تشخیص 
مستنداً به مواد 1301 قانون مدنی و 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی 

مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 42/520/000 ریال بابت اصل 
خواس��ته و 195/000 ریال هزینه دادرس��ی و هزینه نش��ر آگهی به مبلغ 
120/000 ریال و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تاخیر و تادیه از 
تاریخ 94/11/20 لغایت وصول در حق خواهان ص��ادر و اعالم می نماید 
رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این 
شعبه می باشد و سپس ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر 
خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:4504 شعبه 8 
حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان) 320 کلمه، 3 کادر( 

ابالغ رای
3/200 کالسه پرونده: 1148/94 ش��ماره دادنامه: 121-95/4/11 مرجع 
رسیدگی: شعبه 28 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: منصور حسن 
زاده دستجردی به نشانی اصفهان هفتون کوچه ملکوتی بن بست شریعتی 7 
متری شریعتی پ 335، خوانده: محمد طالبی حبیب آبادی به نشانی مجهول 
المکان، خواسته: الزام به انتقال سند رس��می موتور سیکلت، گردشکار: با 
عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مش��ورتی اعضای محترم شورا 
ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت 
به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوای خواهان به 
طرفیت خوانده یاد شده باال به خواس��ته الزام به انتقال سند رسمی موتور 
س��یکلت بهرو مدل cc 86 125 رنگ آلبالوئی  به شماره انتظامی اصفهان- 
14- 28573 به انضمام مطلق خسارات وارده  با عنایت به محتویات پرونده، 
استعالم به عمل آمده از مرجع انتظامی در خصوص آخرین مالک خودرو، 
مالحظه قولنامه های ارائه ش��ده از طرف خواهان، ع��دم حضور خوانده 
محمد طالبی حبیب آبادی و مصون ماندن خواس��ته از هرگونه تعرض و 
تکذیب، شورا دعوای مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده، لذا به استناد 
ماده 198 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
و مواد 10 و 219 و 220 و 221 و 223 و 225 قانون مدنی حکم بر محکومیت 
خوانده محمد طالبی حبیب آبادی به حضور در دفترخانه اس��ناد رسمی و 
انتقال رسمی سند موتور سیکلت به شماره انتظامی 28573- اصفهان 14به 
نام خواهان و پرداخت مبلغ 300/000 ریال بابت هزینه دادرسی و نیز نشر 
آگهی طبق تعرفه 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 نظر خواهی 
در دادگاه های عمومی حقوقی اصفهان می باش��د.  م الف:5320 شعبه 28 

مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان) 302 کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/176 در خصوص پرونده کالس��ه 941536 خواهان ناصر زارع حسین 
آبادی دادخواس��تی مبنی بر صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به طرفیت 
مجتبی فانی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 95/4/23  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 ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. م الف:4479 شعبه 33 
حقوقی مجتمع شماره دو ش��ورای حل اختالف شهرستان اصفهان) 115 

کلمه، 1 کادر( 

ابالغ رای
3/191 کالس��ه پرونده: 940836 ش��ماره دادنامه:28-95/1/18 مرجع 
رسیدگی: شعبه 12 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: شهربانو ملکی 
به نشانی پارک الله دینان کوچه برج کوچه شاهد پ 333،  خوانده: میثم 
حسینی به نشانی مجهول المکان، خواس��ته: مطالبه وجه چک،  با عنایت 
به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را 
اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورای 
حل اختالف: در خصوص دعوای خانم ش��هربانو ملکی به طرفیت میثم 
حسینی  به خواسته مطالبه مبلغ 10/000/000 ریال وجه چک به شماره 
902004/163006-93/11/28 به عه��ده بانک رفاه کارگران به انضمام 
مطلق خس��ارات قانونی با توجه  ب��ه محتویات پرون��ده و بقای اصول 
مس��تندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه 
که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن 
دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور 
نداش��ته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مس��تند و محکمه پسندی در مقام 
اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی 
خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رس��د که به اس��تناد مواد 310 و 
313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی 
حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبل��غ ده میلیون ریال بابت اصل 
خواسته و 165/000 ریال بابت هزینه دادرس��ی و هزینه نشر آگهی به 
مبلغ یکصد و بیست هزار ریال و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 
چک موصوف )93/11/28(  تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر 
و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف 
 بیس��ت روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان

 می باشد. 
م الف:4509 ش��عبه 12 حقوقی مجتمع شماره دو ش��ورای حل اختالف 

اصفهان ) 294 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

3/190 کالس��ه پرونده: 940831 ش��ماره دادنامه:39-95/1/18 مرجع 
رسیدگی: ش��عبه 12 ش��ورای حل اختالف اصفهان، خواهان: شهربانو 
 ملکی به نش��انی اصفهان پ��ارک الله دین��ان کوچه برج کوچه ش��اهد

 پ 333،  خوانده: مهدی خردمند فرد به نشانی مجهول المکان، خواسته: 
مطالبه وجه چک،  با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مش��ورتی 
اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای 
می نماید. رای قاضی ش��ورای حل اختالف: در خصوص دعوای خانم 
ش��هربانو ملکی  به طرفیت مهدی خردمند فرد  به خواس��ته مطالبه مبلغ 
6/600/000 ریال وجه چک به شماره 514948-92/10/25 به عهده بانک 
سرمایه به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه  به محتویات پرونده و 
بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک 
محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه 
وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی 
حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در 
مقام اعتراض نس��بت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا 
دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310 
و 313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی 
حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ شش میلیون و ششصد هزار 
ریال بابت اصل خواسته و 165/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه 
نش��ر آگهی به مبلغ 120/000 هزار ریال و خس��ارت تاخیر در تادیه از 

تاریخ سررسید چک موصوف )92/10/25(  تا تاریخ اجرای حکم در حق 
خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت 
واخواهی ظرف بیس��ت روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی 

حقوقی اصفهان می باشد.
 م الف:4508 شعبه 12 حقوقی مجتمع ش��ماره دو شورای حل اختالف 

اصفهان ) 298 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

3/187 کالس��ه پرونده: 941388 ش��ماره دادنامه:156-95/2/4 مرجع 
رسیدگی: شعبه 33 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: علی شیاسی 
به نش��انی اصفهان پل چمران ابونعیم کوچه آزادی بن بس��ت ش��هیل، 
خوانده: مدینه اصالنی  به نش��انی مجهول المکان، با عنایت به محتویات 
پرونده و نظریه مش��ورتی اعضا ش��ورا ختم رس��یدگی را اعالم و به 
ش��رح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی ش��ورا: دعوی 
علی شیاس��ی  به طرفیت مدینه اصالنی  به خواس��ته مطالبه مبلغ چهل 
و پنج میلیون  ریال ) 45/000/000ریال( وجه یک فقره چک به ش��ماره 
1441/075271/46-93/9/7 عه��ده بانک ملت ش��عبه اصفهان خیابان 
ماه فرخی به انضمام مطلق خس��ارات قانونی- با توجه  به  بقای اصول 
مس��تندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک 
محال علیه  که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه 
وجه خواسته دارد و این که خوانده در جلسه به هر دلیلی حضور نیافته و 
دلیلی که اعالم برائت ذمه اش را اقتضا نماید ابراز نداشته، بر شورا ثابت 
اس��ت لذا به اس��تناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198و519و522 
قانون آیین دادرس��ی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
چهل و پنج میلیون ری��ال) 45/000/000 ریال(  بابت اصل خواس��ته و 
پرداخت مبلغ  315/000 ریال بابت هزینه دادرس��ی و همچنین خسارت 
تاخیر و تادیه  از تاریخ 93/9/7  تا تاریخ وصول که محاسبه آن بر اساس 
نرخ اعالمی از س��وی بانک مرکزی بر عهده اجرای احکام می باشد در 
حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 20 روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی به این مرجع خواهد بود  و پس از اتمام مدت 
واخواهی ظرف مهلت 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی 

حقوقی اصفهان می باشد. 
م الف:4480 ش��عبه 33 حقوقی مجتمع شماره دو ش��ورای حل اختالف 

اصفهان ) 285 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

3/186 کالسه: 941413 شماره دادنامه:163-95/1/31 مرجع رسیدگی: 
شعبه 14 ش��ورای حل اختالف اصفهان، خواهان: ابوالقاسم کریمی به 
نشانی اصفهان خ مشیرالدوله فروشگاه بزرگ دانگ فنگ کریمی با وکالت 
1- حسین محمدیان 2- مهری نمازیان به نشانی اصفهان خ شیخ صدوق 
شمالی ساختمان بانک تجارت )ارغوان( طبقه 3 واحد 18،  خوانده: علی 
احمدی به نشانی مجهول المکان، خواس��ته: مطالبه مبلغ 34/060/000 
ریال طبق رسید عادی وجه سه فقره فاکتور فروش لوازم یدکی ماشین 
و خس��ارات دادرس��ی و حق الوکاله وکیل و تاخیر تادی��ه،  با عنایت به 
محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا ش��ورا ختم رسیدگی را 
اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورای 
حل اختالف: در خصوص دعوای آقای ابوالقاسم کریمی با وکالت آقای 
محمدیان و خانم نمازیان به طرفیت علی احمدی به خواسته مطالبه مبلغ 
34/060/000 ریال طبق رس��ید فاکتور م��ورخ 92/9/18 و 94/1/31 و 
92/9/23  به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه  به محتویات پرونده 

و بقای اصول مس��تندات در ید خواهان و  اینکه خوان��ده علی رغم ابالغ 
قانونی در جلسه رس��یدگی حضور نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیات 
مس��تند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نس��بت به دعوی خواهان از 
خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت تشخیص 
داده و با استناد مواد 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی 
حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چهارده میلیون ریال بابت وجه 
فاکتور تاریخ 92/9/18 اصل خواسته  و سیصد و بیست هزار ریال بابت 
هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و هزینه نشر آگهی 
طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 
94/11/15  تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید 
رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل 
تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باش��د. ضمنًا 
شورا نسبت به مابقی خواسته مبلغ 20/060/000 ریال با استناد به ماده 
2 ق.آ.د.م قرار رد دعوی صادر می نماید و نس��بت به درخواست تامین 
خواسته به دلیل عدم پرداخت خسارت اجتماع با استناد به ماده 2 ق.آ.د.م 

قرار رد دعوی صادر می نماید. 
م الف:4495 ش��عبه 14 حقوقی مجتمع شماره دو ش��ورای حل اختالف 

اصفهان) 367 کلمه، 4 کادر( 
ابالغ رای

3/185 کالس��ه پرونده:94-1638 ش��ماره دادنامه:94/12/15-2267 
مرجع رس��یدگی: ش��عبه 32 ش��ورای حل اختالف اصفهان، خواهان: 
شهربانو ملکی به نش��انی اصفهان پارک الله دینان کوچه برج بن بست 
ش��اهد پالک 333،  خوانده: ابراهی��م مرادی به نش��انی مجهول المکان، 
خواس��ته: مطالبه ، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی 
اعضا  شورا ختم رسیدگی را اعالم و  به شرح آتی مبادرت به صدور رای 
می نماید. رای قاضی ش��ورا: در خصوص دعوای خانم شهربانو ملکی 
به طرفیت ابراهیم مرادی  به خواس��ته مطالبه مبل��غ 50/000/000 ریال 
وجه یک چک به ش��ماره  946783 به عهده بانک مل��ی ایران به انضمام 
مطلق خس��ارت قانونی با توجه  ب��ه محتویات پرون��ده و بقای اصول 
مس��تندات در ید خواهان و ص��دور گواهی های عدم پرداخت توس��ط 
بانک محال علیه که ظهور در اش��تغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان 
در مطالبه وجه آن دارد و ای��ن که خوانده علی رغم در جلس��ه حضور 
ندارد و هیچگونه الیحه و دفاعیات مس��تند و محکمه پس��ندی در مقام 
اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی 
 خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که مستنداً به مواد 212 و 214 
قانون تجارت و 198و515و519و522 قان��ون آ.د.م  حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ 50/000/000  ریال بابت اصل خواس��ته و مبلغ 
455/000 ریال بابت هزینه دادرس��ی و حق الوکاله وکی��ل طبق تعرفه 
قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک های موصوف 
)94/3/30 ( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید 
رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین 
مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومی 

حقوقی اصفهان می باشد. 
م الف:4497 شعبه 32 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان ) 279 کلمه، 

3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/178 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 941529 خواه��ان احمدرضا 
دهش دادخواس��تی مبنی بر مطالبه به طرفیت سید هاشم هاشمی تقدیم 

نموده اس��ت وقت رس��یدگی برای روز ش��نبه مورخ 95/4/26  ساعت 
8 تعیین گردیده اس��ت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب 
تقاضای خواهان براب��ر ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب در 
جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در 
اصفهان ابتدای خیابان آتش��گاه مجتمع ش��ماره 2 شورای حل اختالف 
اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایید. در 
 صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی

 اتخاذ می شود. 
م الف:6191 ش��عبه 11 حقوقی مجتمع شماره دو ش��ورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان) 111 کلمه، 1 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

3/174 در خصوص پرونده کالسه 327/95 خواهان تعاونی اعتبار ثامن 
االئمه به نمایندگی آقایان محمد حسین نظری توکلی و مسعود مهردادی با 
وکالت حسین کبیری دادخواستی مبنی بر محکومیت تضامنی خواندگان 
به طرفیت مجید عطایی کچوی��ی و فاطمه گودرزی تقدیم نموده اس��ت 
 وقت رس��یدگی برای مورخ 95/4/23  س��اعت 12 تعیین گردیده اس��ت

 با توجه به مجهول المکان 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 ش��عبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه 
مجتمع ش��ماره 2 ش��ورای 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 شود. م الف:5358 شعبه 33 
حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان) 130 

کلمه، 2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

3/158 در خص��وص پرونده کالس��ه 600/94 خواهان حس��ن قادری 
زفره دادخواس��تی مبنی بر مطالبه به طرفیت جالل ویالنی تقدیم نموده 
است وقت رسیدگی برای مورخ 95/4/21  ساعت 4 عصر تعیین گردیده 
اس��ت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
برابر م��اده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتش��ر تا 
خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در اصفه��ان ابتدای 
خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و 
 نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور

  وق��ت رس��یدگی اب��الغ ش��ده تلق��ی و تصمی��م مقتض��ی اتخ��اذ 
می شود. م الف:5335 ش��عبه 39 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان) 110 کلمه، 1 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

3/157 در خصوص پرونده کالس��ه 941054 خواهان محمد ابراهیمی 
دادخواس��تی مبنی بر مطالبه ب��ه طرفیت بهرام آقابابای��ی تقدیم نموده 
است وقت رس��یدگی برای روز دوش��نبه مورخ 95/4/21  ساعت 8/30  
صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان براب��ر ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب در 
جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در 
اصفهان ابتدای خیابان آتش��گاه مجتمع ش��ماره 2 شورای حل اختالف 
اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایید. در 
 صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی

 اتخاذ می شود. 
م الف:6192 ش��عبه 11 حقوقی مجتمع شماره دو ش��ورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان) 111 کلمه، 1 کادر( 
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10
دهان و دندان دانستنی ها

 امروزه افراد ب��ه زندگی طوالنی  تر اهمیت بیش��تری 
می  دهند، ان��واع و اقس��ام روش  های س��الم زندگی 
 کردن، اهمیت دادن به تغذیه، ورزش  ها، مکمل  ها و ... 
توصیه  هایی هس��تند که هر روز برای زندگی سالم  تر 
و طوالنی  تر می  شنویم، اما به نظر می  رسد مهم  تر از 
آن ها، مواردی باشند که در توصیه  های معمول، زیاد به 
آن  ها پرداخته نشده است. شما به یک الگوی بلندمدت 

سالم برای عمر طوالنی نیاز دارید.
داشتن یک زندگی سالم طوالنی، ابدا تصادفی نیست 
و درست مانند بسیاری چیزهای با ارزش دیگر حاصل 

شهود و نیز درایت است.
برای رسیدن به این هدف،چند نکته مطرح می  شود:

محافظت از دی ان آ:
 با افزایش س��ن، انتهای کروموزوم ها به نام تلومورها، 
کوتاه تر می ش��ود و این روند فرد را بیشتر در معرض 
بیماری ها قرار می دهد. این در حالی است که تغییرات 
در ش��یوه زندگی و انج��ام ورزش در براب��ر این روند 
محافظت ایجاد می کن��د. در واق��ع در پیش گرفتن 
عادات سالم در زندگی ممکن است روند پیر شدن در 

سطح سلولی را کند کند.
داشتن روابط طوالنی مدت: 

افرادی که ب��ا فراوانی باالتری به تعامل با دوس��تان و 
افراد خانواده می  پردازند، به نسبت چشمگیری طول 
عمر بیش��تری دارند. اگر این تعامل  ها گاهی ش��امل 
کمک کردن به یکدیگر باش��د، این تاثیر حتی بیشتر 
هم خواهد بود. بنابراین، بی��ن کارهایتان،  وقت خالی 
پیدا کنید و زمان بیش��تری را با اطرافیان بگذرانید. به 
 عالوه، اگر در کارتان رواب��ط اجتماعی خوبی را تجربه

 می  کنید، س��عی کنید به این زودی  ها، بازنشس��ته 
نشوید.

ترک سیگار:
 یک مطالعه انگلیسی 50 ساله نشان می دهد که ترک 
سیگار در سن 30 س��الگی می تواند طول عمر را یک 

دهه افزایش دهد.
تجربه خواب بعد از ظهر: 

خواب بعد ازظهر، یک روند اس��تاندارد در بسیاری از 
نقاط جهان است و در حال حاضر شواهد علمی نشان 
می دهد که چ��رت زدن در هنگام بع��د از ظهر تا 37 
درصد خطر مرگ و میر ناشی از بیماری های قلبی را 
کاهش می دهد و به پایین نگه داش��تن هورمون های 

استرس کمک می کند.
پیروی از رژیم غذایی مدیترانه ای: 

این رژیم سرش��ار از میوه ها، سبزیجات، غالت کامل، 

روغن زیتون و ماهی اس��ت. تجزیه و تحلیل ها نشان 
داده اس��ت که پی��روی از رژی��م مدیتران��ه ای خطر 
 چاقی، قند خون باال، فش��ار خون و عوامل دیگر که با 
بیماری های قلب��ی عروقی و دیابت ارتب��اط دارند را 

کاهش می دهد.
پیروی از رژیم غذایی اوکیناوایی: 

م��ردم اوکیناوا در ژاپ��ن به طور س��نتی 80 درصد از 
بش��قاب غذایی خود را با سبزیجات س��بز و زرد و کم 
کالری پر می کنند و پیروی از این رژیم در آنها یک راز 

اساسی در افزایش طول عمر است.
ازدواج: 

 کمت��ر از یک  س��وم مردانی که از همس��ر خ��ود جدا 
شده  اند، به سن 70 سالگی می  رس��ند. بنابراین، اگر 
مرد هس��تید و می  خواهید عمر طوالنی  تری داش��ته 

باشید، بهتر است به ازدواج فکر کنید.
پرتحرک بودن: 

ده ها مطالعه حاکی از آن است که فعالیت بدنی منظم 
خطر ابتال به بیماری قلبی، س��کته مغزی و دیابت به 
عالوه انواع خاصی از س��رطان و افس��ردگی را کاهش 
می دهد. انجام2/5 ساعت ورزش منظم در هفته برای 

تجربه طول عمر بیشتر الزم است.
استفاده از تجهیزات ایمنی: 

حوادث رانندگی به عنوان پنجمین علل ش��ایع مرگ 
و میر در ایاالت متحده و عل��ت اصلی مرگ برای افراد 
س��نین 1 تا 24 سالگی شناخته ش��ده اند. استفاده از 

تجهیزات ایمنی یک راه ساده برای افزایش شانس شما 
و تجربه زندگی طوالنی تر است. به عنوان مثال کمربند 
ایمنی احتمال مرگ و آس��یب های ناشی از تصادفات 
اتومبیل را تا 50 درصد کاهش می دهد. از مرگ های 
ناشی از حوادث دوچرخه سواری و موتورسیکلت نیز 

می توان با استفاده از کاله ایمنی کاست.
خواب کافی: 

خواب با کیفیت و کافی خطر ابتال ب��ه چاقی، دیابت، 
 بیماری قلب��ی و اخت��الالت خلق و خ��وی را کاهش

 می دهد. خواب کافی به بهبود سریع تر بیماری ها نیز 
کمک می کند. این طور ثابت شده که خواب کمتر از 
5 ساعت در ش��بانه روز خطر مرگ زودرس را افزایش 
می دهد بنابراین اطمینان از داشتن خواب کافی، یک 

اولویت است.
مدیریت استرس: 

با انجام تکنیک های یوگا، مدیتیشن و یا تنفس عمیق، 
اس��ترس خود را برای تجربه عمر طوالنی تر، کنترل 
کنید و خطر ابت��ال به التهاب مزمن و فش��ار خون باال 

ناشی از استرس مزمن را کاهش دهید.
حرکات کششی: 

حرکات کششي به مدت10 دقیقه هر روز صبح فواید 
گوناگوني دارد، از جمله این فواید مي توان به کاهش 
خطر حمله قلبي، کاهش استرس و بهبود گردش خون 
اشاره کرد. شما به راحتي مي توانید تاثیر این عادت را 

تنها ظرف مدت 10 روز مشاهده کنید.

متخصص آسیب های دهان، فک و صورت، عنوان کرد: به افراد توصیه می شود 
هر سه ماه یک بار مسواک خود را تعویض کنند.

دکتر نصرت اهلل عشقیار، متخصص آس��یب های دهان، فک و صورت، با بیان 
اینکه برای حفظ و ارتقای سالمت دهان و دندان باید مسواک را هر دو یا سه 
ماه یک بار تعویض کرد، گفت: اگر مس��واک بیش از این مدت مورد استفاده 
قرار بگیرد می تواند میکروارگانیسم ها را در خود نگه داری کند که این امر برای 
سالمت دهان و دندان مضر است. وی افزود: هم چنین برس های مسواک هایی 
که بیش از سه ماه مورد استفاده قرار گرفته باش��د خاصیت خود را از دست 
می دهد.استاد دانشکده دندانپزشکی دانش��گاه علوم پزشکی تهران، درباره 
ویژگی های یک مس��واک اس��تاندارد، عنوان کرد: به افراد توصیه می شود از 
مسواک های نرم استفاده کنند و از تهیه مس��واک های سخت و متوسط که 

موجب سایش مینای دندان می شود به شدت خودداری کنند.
عشقیار با اینکه نحوه مسواک زدن مهم تر از نوع آن است، گفت: هر بار مسواک 
زدن باید به مدت پنج دقیقه به طول بیانجامد و مسواک به صورت دورانی روی 

دندان ها کشیده شود.

یک متخصص دهان و دندان گفت: اس��تفاده دراز م��دت از خمیر دندان بر 
سالمت بدن تاثیر منفی ندارد.

عزت اهلل خامس��ی متخصص دهان و دندان ،گفت:س��ال هاست که احتمال 
آسیب زا بودن خیمر دندان برای سالمتی انسان به یکی از نگرانی های دندان 
پزشکان بدل شده است. نگرانی که به واسطه تبلیغات بی حد و حصر موجود 
درباره محصوالت بهداشتی رو به افزایش اس��ت و از یک ماده ضد میکروبی 

موجود در خمیردندان ها ناشی می شود.
وی ادامه داد:محصوالت بهداش��تی مرتبط با دهان و دندان در گذش��ته ای 
نه چندان دور ح��اوی مواد آنتی بیوتیکی ب��ود ، اما از آن جای��ی که بدن در 
مقابل  آنتی بیوتیک ها از جمله پنی سیلین و غیره مقاوم شده بود ، طراحان 

محصوالت بهداشتی ترکیبات این خمیر دندان ها را تغییر دادند.
خامسی اظهار داشت:درگذشته از پنی سیلین برای از بین بردن میکروب های 
محیط دندان استفاده می شد و دندانپزش��کان برای درمان عفونت لثه ها در 

نسخه هایشان پنی سیلین تجویز می کردند.
 امروزه در خمیردن��دان ها از م��اده ای  ب��ه ن��ام Triclosan که خاصیت

 میکروب کشی دارد استفاده می شود که هنوز مضرات این مواد اثبات نشده 
و کف کنندگی خمیر دندان ها اغلب به علت وجود این این نوع ماده است.

وی در پایان یادآور شد:مردم باید محصوالت بهداشتی خود را از فروشگاه ها و 
داروخانه های معتبر تهیه و از محصوالت دارای نشان استاندارد استفاده کنند.

یک روان شناس گفت: همه ما به نوعی در طول زندگی و در مواجهه با 
موقعیت های تنش زا، با حمالت پانیک مواجه شده ایم؛ اما عالیم آن را 

نمی شناسیم.
نسرین یوسفی ، اظهار کرد: گاهی اوقات عالیم پانیک به قدری حاد و 

نگران کننده می شود که فرد را راهی اورژانس می کند. 
 در واق��ع ه��ر کس��ی پانی��ک را تجرب��ه ک��رده اس��ت؛ مث��ال وقتی 
خودروی مان روی یخ سر می خورد و از کنترل خارج می شود یا زمانی 
 که خودمان را برای یک سخنرانی بزرگ آماده می کنیم، احساس نگرانی 
و استرس بر ما مستولی می ش��ود، طوری  که می لرزیم، نفس مان بند 

می آید و عرق می کنیم.
 این روان ش��ناس ب��ا تاکید ب��ر این ک��ه نق��ص عملکرد س��لول های 
 عصب��ی در س��اقه مغ��ز باع��ث ای��ن حمل��ه می ش��ود، ادام��ه داد: 
 هنگامی که دچار حمله پانیک می ش��ویم، ترس��ی ش��دید و ناگهانی 
آغاز می ش��ود؛ به طوری  که معم��وال در عرض 10 دقیق��ه به اوج خود 
می رسد و در عرض یک ساعت برطرف می شود؛ از این رو، وقتی ضربان 
قلب افزایش می یابد، تندتر نفس می کش��یم و همی��ن تغییرات باعث 
احساس سوزن سوزن شدن، بی حسی، سرگیجه، تهوع، تعریق و تپش 

قلب می شود.
وی اف��زود: در مواجهه با حمله پانیک، ممکن اس��ت ب��ه لحاظ روانی 
 احس��اس گسس��تگی کنیم. همچنین ترس از مرگ، از دس��ت دادن 
کنترل و از کوره در رفتن نیز از جمله عوارض احتمالی حمالت پانیک 

است. 
حتی گاهی ممکن اس��ت ط��وری به نظر برس��د که ف��رد دچار حمله 
 قلبی ش��ده و نیاز به اورژانس داش��ته باش��د؛ این در حالی اس��ت که 
 برخی افراد اولین حمل��ه خود را پس از یک اتفاق آس��یب زای روحی، 
یا رخدادهایی مانند اخراج از کار یا برهم خ��وردن نامزدی و ... تجربه 

کنند.
یوس��فی تصری��ح ک��رد: ممک��ن اس��ت برخ��ی جوان��ان ب��ه خاطر 
 اس��ترس های محیط��ی، حی��ن خ��واب دچ��ار چنی��ن مش��کالتی 

شوند. 
 در این قش��ر و به دنبال بروز رویدادهای کوچک، احتمال بروز اختالل 

در سلول های عصبی مغز محتمل تر از سایر افراد است. 
در واقع، برخی ممکن اس��ت فقط یک یا دو حمل��ه را تجربه کنند، اما 
بعضی ها دچ��ار حمالت پیاپی و ت��رس از حمله می ش��وند. در چنین 
 ش��رایطی، اگر فرد تحت درمان قرار نگیرد، به م��رور دچار انزواطلبی 

می شود.
 این روان ش��ناس با تاکی��د بر ل��زوم درمان حم��الت پیاپ��ی پانیک 
 در مقابل��ه با ه��ر موضوع کوچ��ک و بی اهمیت��ی، خاطرنش��ان کرد: 
 حم��الت پیاپ��ی پانی��ک، ف��رد را از مواجه��ه ب��ا موقعیت های��ی که 
قادر به فرار از آن نیست، می ترس��اند. امروزه نیز متاسفانه یک سوم از 
افراد مبتال به انزوا طلبی یا ترس از مکان های ش��لوغ، به خانه نش��ینی 

پناه آورده اند.

متخصص آسیب های دهان، فک و صورت مطرح کرد:

 هر 3 ماه یک بار مسواک تان را 
تعویض کنید

آیا خمیر دندان به سالمتی انسان 
آسیب می رساند؟

»حمالت پانیک«  چیست؟

نکته ها

بیشتر بدانیم

 بوی بد دهان از موارد آزاردهنده ای اس��ت که برخ��ی روزه داران با آن مواجه
 می شوند؛به گفته متخصصان تغذیه، طوالنی بودن مدت روزه داری در روزهای 
گرم تابستان، خشک شدن دهان در اثر کاهش آب بدن، پر و بدخوری از جمله 

دالیل بوی بد دهان هستند.
 دکت��ر س��یدضیاء الدین مظه��ری کارش��ناس تغذی��ه گفت:مص��رف زیاد

 موادغذایی حاوی پروتئین مانند گوش��ت قرمز، آبزی��ان و پرندگان می تواند 
 سبب بروز بوی بد دهان ش��ود، بنابراین برای پیش��گیری از این مشکل باید 
از این نوع موادغذایی در وعده های افطار و سحر در ماه رمضان کمتر استفاده 

شود.
 وی با بی��ان اینک��ه مصرف می��وه و س��بزی در فواص��ل بین افطار و س��حر

  م��ی توان��د از ب��روز بوی ب��د ده��ان پیش��گیری کن��د، ادام��ه داد:مصرف 
 موادغذایی حاوی انواع س��بزی ها به ص��ورت پخته نیز در ای��ن زمینه موثر

 است.
 مظهری برای رفع ب��وی بدن ده��ان، تصری��ح ک��رد:روزه داران از مایعات و 
 میوه و س��بزی های ح��اوی فیبر ف��راوان مانند س��یب، کاهو، کل��م و هویج 
 در فواص��ل بی��ن افط��ار تا س��حر و ب��ه وی��ژه وعده س��حر بیش��تر مصرف 

کنند.
 این کارش��ناس تغذیه ب��ا تاکید ب��ر پرهیز از پرخ��وری برای پیش��گیری از 

 مش��کالت گوارش��ی اظهار ک��رد: پرخ��وری و انباش��ته ش��دن موادغذایی 
 فش��ار زیادی روی معده و روده ها وارد می کند و در نتیجه به س��وء هاضمه، 
 ع��دم ج��ذب مناس��ب موادغذای��ی و در نهای��ت بوی ب��د ده��ان منتهی 

می شود.
مظهری گفت: پرخوری و افزایش حجم موادغذایی در داخل معده همچنین 
ممکن است سبب بروز ریفالکس )بازگشت غذا از معده به مری( در افراد و به 
دنبال آن افزایش بوی بد در دهان شود؛ بنابراین پرهیز از پرخوری می تواند به 

پیشگیری از بوی بد دهان کمک کند.
وی گفت: حذف وعده سحری و خوردن غذاهای سنگین که بر عملکرد دستگاه 
گوارش تاثیر می گذارد، عفونت های دهان و دندان، عفونت های س��ینوس و 
 لوزه و مش��کالت گوارش��ی نیز می تواند از دالیل بروز بوی بد دهان در زمان 

روزه داری باشد.
 به طور کل��ی به گفته پزش��کان، بیماری های��ی مانند عفونت ه��ای کبدی، 
کلیوی، دیابت پیشرفته، عفونت های دندان و لثه، سینوزیت، ترشحات مزمن 
سینوس و التهاب حفره های بینی می تواند سبب بروز بوی بد دهان در افراد 

شود.
مشکالت گوارشی مانند زخم های دستگاه گوارش فوقانی )معده و روده باریک(، 
ریفالکس و رش��د باکتری ها در روده کوچک که همراه با نفخ معده است نیز 

سبب بروز بوی بد در دهان می شود.
تحقیقات نش��ان می دهد که در حالت عادی که فرد روزه نیست بدن از قند 
خون برای سوخت و ساز خود استفاده می کند، اما در هنگام روزه داری که قند 
 کافی در بدن وجود ندارد، چربی ها در بدن تجزیه می ش��وند و موادی به نام

 کتون ها را تولید می کنند که به صورت گاز از دس��تگاه تنفس خارج و سبب 
بوی بد دهان می شوند.

 مظهری خش��ک ش��دن دهان در اثر کاهش آب ب��دن در ط��ول روزه داری 
 را یکی دیگر از دالیل بوی بد ده��ان عنوان کرد و برای رف��ع آن توصیه کرد: 
روزه داران از مایعات و میوه و سبزی های حاوی فیبر فراوان مانند سیب، کاهو، 
کلم و هویج در فواصل بین افطار تا س��حر و به ویژه وعده سحر بیشتر مصرف 

کنند.
وی همچنین روزه داران را به پرهیز از مصرف موادغذایی مانند سیر و پیاز توصیه 
کرد و گفت: رعایت بهداشت دهان و دندان ها و مسواک زدن صحیح، استفاده 
از نخ دندان و دهان شویه های آنتی باکتریال قبل و بعد از افطار و سحر نیز برای 

رفع این مشکل بسیار موثر است.

D یک مجله علم��ی آمریکایی به تازگی اعالم ک��رد: کمبود ویتامین 
  در بی��ن نوجوان��ان و بزرگس��االن درآمری��کا افزای��ش یافته اس��ت 
 به ط��وری که یک س��وم ای��ن جمعیت از کمب��ود ویتامی��ن D رنج

 می برند.
ویتامین D در بدن موجب تنظی��م ژن ها، تولید ویتامین B و تحریک 

بسیاری از مراحل در سیستم های مختلف بدن می شود. 
  بدن انس��ان با قرار گرفتن در معرض نور خورش��ید بدون استفاده از 
 کرم ضد آفتاب این ویتامین را دریافت می کن��د. میزان این ویتامین 
 در اف��راد مختل��ف ب��ر اس��اس ژنتی��ک، جن��س و س��ن متف��اوت 

است. 
 ویتامین D با دیگ��ر ویتامین ها تفاوت دارد. دریاف��ت این ویتامین با 
مکمل ها نیز ممکن است، اما اگر عالیم ذیل را در بدن مشاهده کردید 

به سراغ پزشک بروید. 
  فش�ارخون: با کمب��ود ویتامین D فش��ار خون افزای��ش می یابد.
  به طور طبیع��ی این ویتامین موج��ب توقف افزایش فش��ار خون در
  ش��ریان و افزای��ش آب می ش��ود. ب��ا کمب��ود آن نی��ز محدودی��ت
  واکن��ش آنزیم��ی ایج��اد خواهد ش��د و هی��چ راه طبیع��ی دیگری

نیز برای محدودیت تولید پپتید وجود ندارد. 
  اخت�الل در سیس�تم ایمنی ب�دن: ای��ن ویتامین نق��ش مهمی
  در سیس��تم ایمن��ی ب��دن ایف��ا می کن��د. گلبول ه��ای س��فید
  دارای گیرنده ه��ای ویتامی��ن D هس��تند. دریاف��ت مناس��ب

  ویتامی��ن D عملک��رد ای��ن سیس��تم را افزای��ش داده و موج��ب 
 تولی��د پپتیده��ای ضدمیکروب��ی حیات��ی می ش��ود. ای��ن ویتامین
  از ه��ر واکس��نی بهتر ب��وده و موجب افزای��ش طبیع��ی ایمنی بدن

 می شود. 
  اوضاع قلبی: بر اس��اس آمار ارایه ش��ده بیماران قلبی دارای کمبود
  این ویتامین هس��تند. غلظ��ت پایی��ن آن منجر ب��ه افزایش غلظت

 کلس��یم در ش��ریان ها، بیماری قلبی و سکته می ش��ود. کاهش این 
ویتامین نیز باعث چاقی، افزایش کلس��ترول و ابتال ب��ه دیابت نوع 2 

خواهد شد. 
 تعریق مفرط: کمبود ویتامین D موجب افزایش تعریق به خصوص 

در اطراف گردن و پیشانی خواهد شد. 
 مشکالت گوارشی: افراد دارای مشکالت گوارشی همچون سلیاک، 

کرون و غیره با کمبود ویتامینD مواجه هستند. 
  افس�ردگی و غ�م و ان�دوه: می��زان دریاف��ت ویتامی��ن D در

  فصل های مختلف تاثی��رات متفاوت��ی در ب��دن دارد. به طوری که با 
 دریافت D3 در افراد افس��رده تاثیرات منفی روح��ی کاهش خواهد

 یافت. 
 درد م�داوم و ناراحت�ی: تاثی��رات ویتامی��ن D در ضع��ف و درد 
 مشخص اس��ت. درد مفاصل، س��وزش و گزگز در ماهیچه ها از دیگر 
 عالیم کمب��ود ویتامینD اس��ت. ای��ن ویتامی��ن موج��ب انقباض

 ماهیچه ها و افزایش قدرت بافت ها و استخوان ها می شود. 
مش�کالت خواب: کمبود ویتامی��نD موجب آپن��ه خوابی، خواب 
س��بک، بیدارش��دن مکرر و س��ندروم پا خواهد ش��د. میزان مناسب 

ویتامین D نقش اساسی در ریتم خواب بدن دارد.

8نشانه کمبود ویتامینD در بدن

دریچه

تخم مرغ از آن دست موادی است که خیلی سریع فاسد 
می ش��ود. خوردن تخم مرغ فاس��د با مسمومیت شدید 
غذایی همراه اس��ت. در اس��تفاده این م��اده غذایی و هر 
خوراکی که با تخم مرغ تهیه می ش��ود باید دقت بسیار 

زیاد داشته باشید. 
پس برای شناسایی تخم مرغ س��الم و نحوه نگهداری آن 

حتما مطلب زیر را بخوانید.
 تخم مرغ بایس��تی در یخچ��ال و در درجه حرارت 
پایین تر از 10 درجه س��انتیگراد ) 8-4 ( نگهداری شود 
برای اینکه آلودگی های تخم مرغ از بین برود باید آن را به 
نحوی پخت که ب��ه کلیه قس��مت ه��ای آن 70 درجه 
سانتیگراد حرارت برسد و هم زرده و هم سفیده آن کامال 

سفت شده باشد .
باقیمان��ده غذاهایی ک��ه در تهیه آنه��ا از تخم مرغ 
استفاده گردیده است بایستی در یخچال و در دمای کمتر 
از 10 درجه س��انتیگراد و یا در درجه حرارت باالتر از 60 

درجه سانتیگراد نگهداری شود.
 در صورتی که بخواهید ماده غذایی دارای تخم مرغ 
را که در یخچال نگهداری نموده اید مصرف نمایید بایستی 
آن را به نحوی گرم کنید  که حرارت 70 درجه سانتیگراد   

به تمامی قسمت های آن ماده غذایی برسد.

 از تماس  تخم مرغ خام با سایر مواد غذایی خودداری 
کنید.

 بعد از دس��ت زدن به پوس��ته تخم مرغ بایس��تی 

دست ها را شست.
پوسته تخم مرغ خام نباید شسته شود بلکه بایستی 
تخم مرغ را به صورت نشسته در یک ظرف در بسته قرار 

داده و در یخچال نگهداری کنید.
 در صورتی که پوس��ته تخم مرغ به مدفوع یا خون 

آغشته باشد آن را بشویید وبالفاصله مصرف کنید.
 احتمال آلودگی تخم مرغ ترک دار بیشتر است لذا 

الزم است در مصرف این گونه  تخم مرغ ها تسریع شود.
ویژگی های تخم مرغ سالم :

پوسته تخم مرغ شفاف است و ترک ندارد.
بعد از شکستن تخم مرغ ، زرده آن گلوله ای بوده وبا 

سفیده مخلوط نشده باشد.
 سفیده تخم مرغ بعد از شکستن شفاف است.

توصیه های الزم برای مصرف کنندگان تخم مرغ
مصرف کنندگان و به خصوص مسافران بایستی از خوردن 
تخم مرغ خام و یا غذاهای دارای تخم مرغ خام بپرهیزند 
مواد غذایی نظیر س��س مایونز و بس��تنی در صورتی که 
 در تهیه آنها دقت الزم نش��ود ممکن اس��ت برای انسان 

بیماری زا باشند.
تخم مرغ را بعد از به جوش آمدن آب به مدت 9-7 دقیقه 

در حال جوش نگهدارید تا زرده آن کامال سفت گردد.
در پختن مواد غذایی نظیر کوکو و... دقت شود تا حرارت 
به تمام قسمت های آن برسد به طوری که قسمت های 

مختلف آن سفت شده و شل نباشد.

توصیه های مهم بهداشتی درباره تخم مرغ

12 راز برای تجربه یک زندگی طوالنی و سالم

راهکار رفع بوی بد دهان روزه داران 
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آگهي فراخوان عمومی فروش  )شماره 95/1166/ ص مورخ 95/03/04 (

م الف: 6714روابط عمومـی شرکت عـمران شهر جدیـد فوالدشهـر 

لیست واحدهای مسکونی آپارتمانی و ویالیی محالت مختلف شهر جدید فوالدشهر آگهی فراخوان عمومی سال 1395

لیست واحدهای مسکونی ویالیی محالت شهید اشرفی اصفهانی )A4( و شهیدمفتح )C5( شهر جدید فوالدشهر آگهی فراخوان عمومی سال 1395

ف 
طبقه شماره واحدنام محلهردی

ت 
اح

مس
صه 

عر
ع(

مرب
تر

)م

ت 
اح

مس
 

ی 
یان

اع
تر 

)م
ع( 

مبلغ پایه فراخوان مرب
نقد )ریال(

 مبلغ سپرده نقد شركت 
در فراخوان )ریال( 

 مبلغ پایه فراخوان
 نقد و اقساط )ریال(

 مبلغ سپرده نقد و اقساط 
مالحظات شركت در فراخوان )ریال( 

1
شهید اشرفی 
)A4( 50 درصد نقد و مابقي اقساط سه ساله123,705,877 2,474,117,545 105,000,000 2,100,000,000 151/10125-134/1اصفهانی

2)C5( 654,290,281 13,085,805,627 555,353,400 11,107,068,000 8721609/72-496/5شهید مفتح
50 درصد نقد و مابقي اقساط سه ساله . مجموعه مسکونی آپارتمانی 
24 واحدی در چهار طبقه با وضع موجود - كلیه هزینه های تکمیل و 

اخذپایان كار و انتقال سنـد به عهده خریــدار می باشد. 

1- موضوع فراخوان عمومی:  واگذاري تعدادي از واحدهای مسکونی آپارتمانی و ویالیی محالت مختلف 
شهر جدید فوالدشهر بصورت 50%  نقد و مابقی اقساط سه ساله )36 ماهه(

2- فراخوان عمومی:  توسط شركت عمران شهر جدید فوالدشهر برگزار می گردد.
 3- مهلـت و محـل دریافـت اسـناد فراخـوان عمومـی: از تاریـخ 95/03/06 بـا مراجعـه بـه  پایـگاه
 اینترنتی WWW.OMRANFOOLADSHAHR.COM  یا http://iets.mporg.ir و یا به شركت 

عمران شهر جدید فوالدشهر به نشانی، بلوار ولی عصر- میدان ولی عصر، تلفن:  031-52630161-5.
4- محـل و زمـان تسلیم پیشنهاد قیمت و تاریخ گشایش آن: زمـان تحویل پیشنهاد قیمت تا پـایـان 
وقت اداري مـــورخ 95/03/20 به دبیرخانه شركت عمران بوده و زمان گشایش پاكتهاي پیشنهاد قیمت 

در تاریخ 1395/03/22 مي باشد.
5- مبلغ و نوع سپرده شركت در فراخوان عمومی: مبلغ سپرده شركت در مزایده معادل 5% )پنج درصد( 

قیمت پایه هر پالک و صرفاً ضمانت نامه بانکی در وجه شركت عمران شهر جدید فوالدشهر دارای حداقل 
اعتبار سه ماه و قابل تمدید به مدت سه ماه و یا فیش واریزی به حساب شماره 2173690205004 سیبا بانک 

ملی بنام تمركز وجوه سپرده شركت عمران شهر جدید فوالدشهر.
 تذكـر: متقاضیان مي تواننـد در فراخوان عمومـی بیش از یک پالک شـركت كنند، در ایـن صورت باید 

سپرده هاي جداگانه تهیه نمایند.

ف 
شماره نام محلهردی

طبقه واحد

ت   
اح

سـ
 م

ع( 
مرب

تر
)م

 مبلغ سپرده نقدمبلغ پایه  فراخوان نقد )ریال(
 شركت در فراخوان )ریال( 

مبلغ پایه فراخوان
 نقد و اقساط )ریال(

 مبلغ سپرده نقد و اقساط شركت
مالحظات  در فراخوان )ریال( 

1)C4( 50 درصد نقد و مابقي اقساط سه ساله77,563,585 1,551,271,701 65,835,000 1,316,700,000 99اول547/1/1هشت بهشت

2)C4( 50 درصد نقد و مابقي اقساط سه ساله85,357,055 1,707,141,106 72,450,000 1,449,000,000 105اول547/1/2هشت بهشت

3)C4( 50 درصد نقد و مابقي اقساط سه ساله70,877,577 1,417,551,538 60,160,000 1,203,200,000 94اول547/1/3هشت بهشت

4)C4( 50 درصد نقد و مابقي اقساط سه ساله72,862,762 1,457,255,234 61,845,000 1,236,900,000 93اول547/1/4هشت بهشت

5)C4( 50 درصد نقد و مابقي اقساط سه ساله86,711,929 1,734,238,584 73,600,000 1,472,000,000 115اول547/1/5هشت بهشت

6)C4( 50 درصد نقد و مابقي اقساط سه ساله74,647,661 1,492,953,216 63,360,000 1,267,200,000 99اول547/1/6هشت بهشت

7)C4( 50 درصد نقد و مابقي اقساط سه ساله78,729,955 1,574,599,095 66,825,000 1,336,500,000 99دوم547/2/1هشت بهشت

8)C4( 50 درصد نقد و مابقي اقساط سه ساله86,594,114 1,731,882,282 73,500,000 1,470,000,000 105دوم547/2/2هشت بهشت

9)C4( 50 درصد نقد و مابقي اقساط سه ساله73,958,442 1,479,168,847 62,775,000 1,255,500,000 93دوم547/2/4هشت بهشت

10)C4( 50 درصد نقد و مابقي اقساط سه ساله88,832,601 1,776,652,028 75,400,000 1,508,000,000 116دوم547/2/5هشت بهشت

11)C4( 50 درصد نقد و مابقي اقساط سه ساله75,814,031 1,516,280,610 64,350,000 1,287,000,000 99دوم547/2/6هشت بهشت

12)C4( 50 درصد نقد و مابقي اقساط سه ساله82,264,408 1,645,288,168 69,825,000 1,396,500,000 105دوم547/2/7هشت بهشت

13)C4( 50 درصد نقد و مابقي اقساط سه ساله70,877,577 1,417,551,538 60,160,000 1,203,200,000 94دوم547/2/8هشت بهشت

14)C4( 50 درصد نقد و مابقي اقساط سه ساله75,601,963 1,512,039,266 64,170,000 1,283,400,000 93دوم547/2/9هشت بهشت

15)C4( 50 درصد نقد و مابقي اقساط سه ساله92,249,240 1,844,984,798 78,300,000 1,566,000,000 116دوم547/2/10هشت بهشت

16)C4( 50 درصد نقد و مابقي اقساط سه ساله79,896,324 1,597,926,489 67,815,000 1,356,300,000 99سوم547/3/1هشت بهشت

17)C4( 50 درصد نقد و مابقي اقساط سه ساله87,831,173 1,756,623,457 74,550,000 1,491,000,000 105سوم547/3/2هشت بهشت

18)C4( 50 درصد نقد و مابقي اقساط سه ساله73,092,501 1,461,850,024 62,040,000 1,240,800,000 94سوم547/3/3هشت بهشت

19)C4( 50 درصد نقد و مابقي اقساط سه ساله75,054,123 1,501,082,459 63,705,000 1,274,100,000 93سوم547/3/4هشت بهشت

20)C4( 50 درصد نقد و مابقي اقساط سه ساله90,199,257 1,803,985,136 76,560,000 1,531,200,000 116سوم547/3/5هشت بهشت

21)C4( 50 درصد نقد و مابقي اقساط سه ساله76,980,400 1,539,608,004 65,340,000 1,306,800,000 99سوم547/3/6هشت بهشت

22)C4( 50 درصد نقد و مابقي اقساط سه ساله83,501,467 1,670,029,343 70,875,000 1,417,500,000 105سوم547/3/7هشت بهشت

23)C4( 50 درصد نقد و مابقي اقساط سه ساله71,985,039 1,439,700,781 61,100,000 1,222,000,000 94سوم547/3/8هشت بهشت

24)C4( 50 درصد نقد و مابقي اقساط سه ساله76,697,644 1,533,952,878 65,100,000 1,302,000,000 93سوم547/3/9هشت بهشت

25)C4( 50 درصد نقد و مابقي اقساط سه ساله93,615,895 1,872,317,906 79,460,000 1,589,200,000 116سوم547/3/10هشت بهشت

26)C4( 50 درصد نقد و مابقي اقساط سه ساله81,062,694 1,621,253,883 68,805,000 1,376,100,000 99چهارم547/4/1هشت بهشت

27)C4( 50 درصد نقد و مابقي اقساط سه ساله89,068,232 1,781,364,633 75,600,000 1,512,000,000 105چهارم547/4/2هشت بهشت

28)C4( 50 درصد نقد و مابقي اقساط سه ساله74,199,963 1,483,999,267 62,980,000 1,259,600,000 94چهارم547/4/3هشت بهشت

29)C4( 50 درصد نقد و مابقي اقساط سه ساله76,149,804 1,522,996,072 64,635,000 1,292,700,000 93چهارم547/4/4هشت بهشت

30)C4( 50 درصد نقد و مابقي اقساط سه ساله91,565,912 1,831,318,244 77,720,000 1,554,400,000 116چهارم547/4/5هشت بهشت

31)C4( 50 درصد نقد و مابقي اقساط سه ساله78,146,770 1,562,935,398 66,330,000 1,326,600,000 99چهارم547/4/6هشت بهشت

32)C4( 50 درصد نقد و مابقي اقساط سه ساله84,738,526 1,694,770,519 71,925,000 1,438,500,000 105چهارم547/4/7هشت بهشت

33)C4( 50 درصد نقد و مابقي اقساط سه ساله73,092,501 1,461,850,024 62,040,000 1,240,800,000 94چهارم547/4/8هشت بهشت

34)C4( 50 درصد نقد و مابقي اقساط سه ساله77,793,325 1,555,866,491 66,030,000 1,320,600,000 93چهارم547/4/9هشت بهشت

35)C4( 50 درصد نقد و مابقي اقساط سه ساله94,982,551 1,899,651,014 80,620,000 1,612,400,000 116چهارم547/4/10هشت بهشت

36)C4( 50 درصد نقد و مابقي اقساط سه ساله82,229,064 1,644,581,277 69,795,000 1,395,900,000 99پنجم547/5/1هشت بهشت

37)C4( 50 درصد نقد و مابقي اقساط سه ساله90,305,290 1,806,105,808 76,650,000 1,533,000,000 105پنجم547/5/2هشت بهشت

38)C4( 50 درصد نقد و مابقي اقساط سه ساله75,307,425 1,506,148,509 63,920,000 1,278,400,000 94پنجم547/5/3هشت بهشت

39)C4( 50 درصد نقد و مابقي اقساط سه ساله77,245,484 1,544,909,684 65,565,000 1,311,300,000 93پنجم547/5/4هشت بهشت

40)C4( 50 درصد نقد و مابقي اقساط سه ساله92,932,568 1,858,651,352 78,880,000 1,577,600,000 116پنجم547/5/5هشت بهشت

41)C4( 50 درصد نقد و مابقي اقساط سه ساله79,313,140 1,586,262,792 67,320,000 1,346,400,000 99پنجم547/5/6هشت بهشت

42)C4( 50 درصد نقد و مابقي اقساط سه ساله85,975,585 1,719,511,694 72,975,000 1,459,500,000 105پنجم547/5/7هشت بهشت

43)C4( 50 درصد نقد و مابقي اقساط سه ساله74,199,963 1,483,999,267 62,980,000 1,259,600,000 94پنجم547/5/8هشت بهشت

44)C4( 50 درصد نقد و مابقي اقساط سه ساله78,889,005 1,577,780,103 66,960,000 1,339,200,000 93پنجم547/5/9هشت بهشت

45)C4( 50 درصد نقد و مابقي اقساط سه ساله96,349,206 1,926,984,122 81,780,000 1,635,600,000 116پنجم547/5/10هشت بهشت

46)C4( 50 درصد نقد و مابقي اقساط سه ساله83,395,434 1,667,908,671 70,785,000 1,415,700,000 99ششم547/6/1هشت بهشت

47)C4( 50 درصد نقد و مابقي اقساط سه ساله91,542,349 1,830,846,984 77,700,000 1,554,000,000 105ششم547/6/2هشت بهشت

48)C4( 50 درصد نقد و مابقي اقساط سه ساله76,414,888 1,528,297,752 64,860,000 1,297,200,000 94ششم547/6/3هشت بهشت

49)C4( 50 درصد نقد و مابقي اقساط سه ساله78,341,165 1,566,823,297 66,495,000 1,329,900,000 93ششم547/6/4هشت بهشت

50)C4( 50 درصد نقد و مابقي اقساط سه ساله94,299,223 1,885,984,460 80,040,000 1,600,800,000 116ششم547/6/5هشت بهشت

51)C4( 50 درصد نقد و مابقي اقساط سه ساله80,479,509 1,609,590,186 68,310,000 1,366,200,000 99ششم547/6/6هشت بهشت

52)C4( 50 درصد نقد و مابقي اقساط سه ساله88,712,643 1,774,252,869 74,025,000 1,480,500,000 105ششم547/6/7هشت بهشت

53)C4( 50 درصد نقد و مابقي اقساط سه ساله75,307,425 1,506,148,509 63,920,000 1,278,400,000 94ششم547/6/8هشت بهشت

54)C4( 50 درصد نقد و مابقي اقساط سه ساله79,984,686 1,599,693,716 67,890,000 1,357,800,000 93ششم547/6/9هشت بهشت

55)C4( 50 درصد نقد و مابقي اقساط سه ساله97,715,862 1,954,317,231 82,940,000 1,658,800,000 116ششم547/6/10هشت بهشت

ا طال ع رسا نی



خبر

رییس شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: الزم است با بهره گیری از 
ظرفیت ها و ابزارهای فرهنگی و تبلیغاتی، مضرات دخانیات را هر چه 

بیشتر در جامعه تبیین کنیم.
رضا امینی در جلسه شورای اسللالمی شهر اصفهان با اشاره به هفته 
ملی بدون دخانیات اظهارکرد: با توجه به اینکه متأسللفانه قلیان به 
عنوان وسیله ای تفریحی در میان برخی خانواده ها جای باز کرده و 
همچنین اسللتعمال آن در فضاهای شللهری نیز به چشم می خورد 
امسال شعار »قلیان، سمی برای سالمت خانواده« برای هفته بدون 

دخانیات انتخاب شده است.
وی افزود: در این راستا الزم اسللت حوزه خدمات شهری به فعالیت 

قهوه خانه های شهر توجه بیشتری داشته باشد.
رییس شورای اسالمی شللهر اصفهلان تصریح کرد: همچنین الزم 
اسللت با ایجاد فضاهای تفریحی و نشلللاط  آفرین و با بهره گیری از 
ظرفیت ها و ابزارهای فرهنگللی و تبلیغاتلی، مضرات دخانیات را هر 
چه بیشتر تبیین کرده و در تأمیلن سالملت و نشاط جامعه قدم های 

موثرتری برداریم.
امینی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به نشست مشترک روسای 
شوراهای اسالمی و شهرداران کالنشللهرهای کشور در شهر مشهد 
گفت: نتیجه نشست مشترک روسای شوراهای اسالمی و شهرداران 
کالن شللهرها بیانیه 9 ماده ای بود که امیدواریم مورد توجه جدی 

دولت قرار گیرد.
رییللس شللورای اسللالمی شللهر اصفهللان بللا اشللاره بلله اینکه 
»شللوراهای اسللالمی« یکی از مردمی ترین نمادهللای نظام مردم 
 سللاالری دینی اسللت، تصریح کللرد: نقش سرنوشللت سللاز مردم

 در اداره کشللور که همواره مللورد تاکید امام راحللل و مقام معظم 
 رهبری بوده اسللت همواره مردم را به عنوان صاحبان اصلی انقالب،

منشاء شکل گیری ارکان جمهوری اسللالمی دانسته اند و در قانون 
اساسی جمهوری اسللالمی نیز 9 اصل آن، به امر شوراها اختصاص 

یافته است.
رضا امینی  خاطرنشان کلرد: اگلر چه قانون شللوراها هنلوز هلم با 
اهداف قانون اساسللی در خصوص شللوراها فاصلله دارد و شرایلط 
تحقق اصل یکصدم قانون اساسی مبنی بلر واگذاری اداره همه امور 
شهرها به شللوراها فراهم نشللده و به تبلع آن نیز مدیریت یکپارچه 
شهری تحقق واقعی نیافته است، اما دستاوردهای ارزشمند تشکیل 
شوراها در چهار دوره گذشته در روند توسعه و آبادانی شهرها بر کسی 

پوشیده نیست.
امینی اظهارکرد: با وجود هزار راه رفته، هنوز هزاران راه نرفته پیش 
روی شوراها و توسعه شهرهاست و انتظار می رود نهاد قانون گذاری 
و دستگاه های اجرایی کشللور گام های بلندتری را در جهت تحقق 

اهداف قانون اساسی در نظام شورایی بردارند.

رییس شورای اسالمی شهر اصفهان:

 مضرات دخانیات را هر چه بیشتر
 در جامعه  تبیین کنیم

شللهرداری اصفهان تصمیم گرفته به عنوان دروازه ورود 
 فناوری های جدید که مشللکالت شللهری را حل و فصل

 می کننللد، عمل کرده و بللا برگزاری اولین نمایشللگاه و 
جشللنواره بین المللی فناوری های نوین شهری از 27 تا 
30 شهریور 95 ،زمینه حضور شرکت ها و سرمایه گذاران 
خارجی در شللهرهای کشللور و رفع مشللکالت مدیریت 

شهری را فراهم کند. 
 این جشللنواره و نمایشللگاه قرار اسللت پذیرای شرکت 
 های فعللال در زمینه فناوری مدیریت شللهری خارجی و 
سللرمایه گذارانی باشللد که به امید همللکاری با 1300 
شهرداری بزرگ و کوچک در کشور قدم به شهر گنبدهای 

نیلگون گذاشته اند.
اصفهان دروازه و مرکز فناوری های نوین شهری

معاون برنامه ریزی و پژوهش شهرداری اصفهان با اشاره 
به حضور 14 رایزن اقتصادی از کشللورهای چین، ژاپن، 
فنالند، فرانسه، عمان، سللوئیس، ایتالیا، ازبکستان، نروژ، 
آلمان، قزاقستان، هلند در این نشست، هدف از برگزاری 
این نمایشگاه و جشنواره را معرفی  توانمندی شرکت های 
داخلی و خارجللی در عرصه فناوری های نوین شللهری و 
آشنایی سرمایه گذاران خارجی با فرصت های اقتصادی 
در کالنشللهر اصفهان عنوان کرد و گفت: با توجه به نقش 
و جایگاه شهرداری اصفهان، رویکرد جدی شهرداری این 
اسللت که دروازه ورود و مرکزی برای فناوری های جدید 

مدیریت شهری در کشور باشد.
محمود محمدی افزود: برگزاری این نمایشگاه را به عنوان 
رسللالتی ملی و منطقه ای دنبال می کنیم و امیدواریم با 
همکاری دسللت اندرکاران داخلی و کشللورهای صاحب 
تجربه دراین عرصه، شهرداری اصفهان و سایر شهرداری 
کالنشللهرها از فرصت های پدید آمده و بسترجشللنواره، 
در حوزه های محیط زیسللت، ارتباطات، مصرف انرژی و 

توسعه شهری استفاده کنند.
مشللاور شللهلردار و رییلس مرکلز فنلاوری هلای نوین 
شللهرداری اصفهان نیز در ادامه ضمن قدردانی از وزارت 
امورخارجه برای بسترسللازی برگزاری این نشست گفت: 
باتوجه به استعدادهای مدیریت شهری و فعالیت 1300 
شهرداری در کشور، این جشللنواره زمینه سازی مناسبی 
را برای فعالیت های بین المللی شللهرداری های کشللور 

فراهم می کند.
نیلفروشان ادامه داد: اصفهان به عنوان پایتخت فرهنگ و 
تمدن ایران اسالمی، دومین شللهر علمی ایران، با داشتن 
32 هزار دانشللجوی دکتللرا و فوق لیسللانس، نزدیک به 
180 دانشللگاه، 80 هللزار کارخانلله در این اسللتان، 80 
منطقه صنعتی در اسللتان، هزار و 800شللرکت تجاری، 

بازرگانی عضو اتاق بازرگانی، حدود 120 هزار فروشللگاه 
در 100 طبقه و رده شللغلی، بلله عنوانشللهری خالق از 
سوی یونسللکودر سال 2015 شناخته شللد و سال آینده 
نیز پایتخت گردشگری جهان اسللالم خواهد. وی گفت: 
دراین جشنواره و نمایشگاه بخش های مختلفی از جمله 
کنفرانس های علمی، کارگاه های تجاری، نمایشگاه های 
متمرکز، نمایشللگاه های شللهری و متحرک، رونمایی از 
دستاوردهای جدید فناوری های نوین شهری، مورد توجه 

بازدیدکنندگان و عالقه مندان قرار خواهد گرفت.
همچنین از شللهرداران 13 شللهر خواهرخوانده اصفهان 

برای حضور در این نمایشگاه دعوت شده است.
از سوی دیگر شللهرداران 14 کالنشهر دنیا که در فناوری 
نوین نقللش آفرینی می کننللد در این نمایشللگاه حضور 

خواهند داشت.
 گردهمایی شهرداران سراسر کشور در اصفهان

نیلفروشللان گفت: احسللاس می کنیم دراین جشللنواره 
بسللتر خوبی برای عرضه فنللاوری های نویللن در زمینه 
مدیریت شهری به وجود بیاید که بتوانند شهرداری های 

ما رامتحول کنند.
نیلفروشان با اشللاره به اینکه در ایران، شرکت های دانش 
بنیان نقش موثری در تولید و عرضه فناوری های روز دارند، 

گفت: شللرکت های زیادی برای حضور در این نمایشگاه 
اعالم آمادگی کرده اند و همچنین شللهردار اصفهان، این 
شهر را به عنوان شهری دانش محور در سال 1395 معرفی 
کرده است، لذا انتظار داریم فعالیت شهرداری اصفهان در 
زمینه هوای سالم، گردشگری سالم، نرم افزارها، فناوری 
اطالعات و موتورهای برقی گسترش یابد و امکان معرفی 
آخرین دسللتاوردها و فناوری ها درایللن عرصه به وجود 

بیاید.
وی به حضور چهره های علمی جهانی دراین جشللنواره 
اشاره کرد و گفت: در بین دعوت شدگان به این جشنواره، 
استادان دانشگاه های مطرح جهان، مدیران و پژوهشگران 
شللرکت های مهم فعال در فناوری هللای نوین مدیریت 
شهری، شللهرداران کالنشللهرهای فعال جهان در زمینه 

فناوری های مدیریت شهری حضور خواهند داشت.
 چهره های علمی جهان در راه اصفهان

دبیر اجرایی برگزاری جشللنواره به عنوان دیگر سخنران 
این نشسللت با اشللاره به اینکه در چند مللاه اخیر پس از 
امضای توافقنامه برجللام، هیئت های تجللاری زیادی از 
کشورهای خارجی به ایران و اصفهان آمده و با شهرداری 
این کالنشللهر مذاکراتی داشللته انللد، گفللت: از رایزنان 
اقتصادی کشللورهای مختلف درخواست کرده ایم درباره 

برگزاری این جشنواره با شهرداری اصفهان همکاری کنند.
 مجید کرباسللچی افزود: این نمایشللگاه برای این برگزار 
می شود که همه شهرداران ایران از نتایج آن استفاده ببرند.

لذا اولین زمینلله همکاری، دعوت از شللرکت های دانش 
بنیان و دارای فناوری کشللورهای خارجی اسللت که این 
جشنواره می تواند، بازار خوبی برای همکاری های آنها با 

شهرداری ایران و شرکت های ایرانی باشد.
وی با اشللاره به اینکه دومین زمینه همکاری رایزنی های 
اقتصادی سللفارتخانه ها با شللهرداری اصفهان برقراری 
ارتباط با انجمن های علمی، صنفی، اتحادیه های تجاری 
مرتبط با موضوع در کشللورهای متبوع رایزنان اقتصادی 
سللفارتخانه های حاضللر در این نشسللت اسللت، ادامه 
داد:  یکی دیگللر از بخش های جشللنواره کنفرانس های 
علمی اسللت و لذا از چهره های علمی کشورهای مختلف 
 دعوت می شود به عنوان سللخنران و هیات علمی در این 

کنفرانس ها شرکت کنند.
 شهرهای پاک را معرفی کنید

دبیر اجرایی اولین جشنواره فنلاوری های ملدرن شهری 
در ادامه سخنانش با اشاره به این که برخی ازشهرهای دنیا 
در زمینه استفاده از فناوری های روز به عنوان »شهرهای 
پللاک « خوانده مللی شللوند از مرتبطین سللفارتخانه ها 
خواست، شهرداران این شللهرها را برای دعوت رسمی از 
سوی شللهرداری اصفهان جهت حضور در این جشنواره 

معرفی کنند.
 کرباسللچی خواسللتار ارتبللاط با رسللانه های رسللمی 
کشللورهای خارجی به عنللوان حامیللان مطبوعاتی این 
جشللنواره شللد و گفت: امیدواریم بتوانیم پوشش خبری 
بهتری به شهروندان کشللورهای حاضر در این نمایشگاه 

بدهیم.
کرباسچی به تسهیالتی که شهرداری اصفهان برای حضور 
شرکت های خارجی و سرمایه گذاران در این جشنواره و 
نمایشگاه ارایه می کند اشللاره کرد و گفت: برای کسانی 
 که در این جشنواره حضور دارند، امکاناتی در نظر گرفته
 می شود که از جمله این امکانات، تسهیالت گمرکی است.

همچنین برگزاری سللمینارهای تجاری برای شهرداران 
ایرانی وکارگاه های علمی توسللط مدیران شللرکت های 
دانش بنیان خارجی برای مدیران شرکت های دانش بنیان 
ایرانی و فضای خوب و مناسب برای نمایش امکانات جدید 

شهری در این رویداد در نظر گرفته شده است.
 در ادامه این نشسللت رایزنان اقتصادی سفارتخانه های 
کشللورهای فنالند، هلند، آلمللان، ایتالیا، چیللن، ژاپن، 
آفریقای جنوبی، عمان و قزاقسللتان به بیان دیدگاه ها و 

پرسش های خود پرداختند.
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عضو شورای اسالمی شهر اصفهان:

خرمشهر،  نماد
صبر و تحمل است

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان:

اعتراض دانش آموزان
به امتحانات نهایی بی مورد بود

مدیرکل زندان ها و اقدامات تامینی زندان های استان اصفهان:

زندانیان جرایم غیرعمد
نیازمند۹۳ میلیاردتومان اعتبار هستند

عضو شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: پیروزی 
خرمشهر در دوران جنگ تحمیلی بیانگر روحیه 

مقاومت و ایثار رزمندگان است.
کریم نصر اصفهانی در جلسلله شللورای اسالمی 
شللهر اصفهان اظهار کرد: طبق فرمایش حضرت 
امام خمینی)ره( فتح خرمشهر پیروزی حق علیه 
باطل بود و باید در تمام عرصه های دیگر فتوحاتی 

صورت گیرد.
وی تصریح کرد: خرمشهر یعني مقاومت، تحمل 
سللختي ها، فداکاري و ایثار و شللهادت، توکل بر 
خداونللد متعال و فائللق آمدن بر مشللکالت و در 
نهایت فتح خرمشللهر که به رهبري داهیانه رهبر 
کبیر انقالب و با تدبیللر و برنامه ریزي پیام آزادي 

خرمشهر، غیرممکن ها ممکن شد.
عضو شورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره به اینکه 
اصفهان در فتح خرمشللهر نقش به سزایی داشته 
است افزود: حضور سرداران خرازی و کاظمی در 

این میدان بسیار موثر بود.
نصر اصفهانی با توجه به فرمایشللات مقام معظم 

رهبری مبنی بر آبادانی هرچه بیشتر کشور اضافه 
کرد: جهاد کبیر در عرصه هاي سیاسي، اقتصادي، 
فرهنگي و هنري تجلي و ظهور دارد. وی بیان کرد: 
در عرصه هللای فرهنگی باید کارهای مناسللبی 
صورت بگیرد، جامعه ما این خأل را حس می کند 

که نیاز به یک فعالیت مناسب فرهنگی دارد.
عضللو کمیسللیون امللور اقتصللادي، حقوقللي و 
گردشگري شوراي اسالمي شللهر اصفهان گفت: 
رسالت و مسئولیتي که شوراي اسالمي و مدیریت 
شللهري دارد زنده نگه داشتن شللهر، رونق کار و 
حتي کسللب و سللاخت و سللاز مناطق محروم و 
استفاده از ظرفیت هاي محلي و منطقه اي و حتي 

خارجي و خواهر خوانده هاست.
وي اظهار کللرد: در بعللد فرهنگللي و هنري که 
مدیریت شللهر از امکانات زیادي برخوردار است، 
از تبلیغللات شللهري و روزناملله اصفهللان زیبا و 
خبرگزاري ایمنا و مجموعه هاي فرهنگي در شهر 
و ظرفیت هاي مردمي که در همه محالت ما وجود 

دارد باید استفاده شود.

 مدیرکل آموزش و پرورش اصفهان با اشللاره 
به اینکلله اعتراض دانش آموزان بلله امتحانات 
نهایی بی مورد بود،گفت: براساس گزارشات به 
دست آمده میانگین نمرات 1/5نمره بیشتر از 

میانگین سال گذشته است.
محمدحسللن قائدی ها در خصللوص اعتراض 
دانش  آموزان سوم متوسطه در قالب تجمع آنها 
روبه روی اداره کل آموزش و پرورش اسللتان 
اصفهان اظهار داشت: این اعتراض در خصوص 
نحوه طراحی برخی از سواالت امتحانات نهایی 

اتفاق افتاده بود.
وی با بیان اینکه این تجمع در بسیاری دیگر از 
استان های کشور نیز اتفاق افتاده است، گفت: 
فراگیر شللدن این تجمعات به دلیل طرح این 
موضوع در شللبکه های اجتماعی و سراسری 
شللدن تفکرات اولیه برخللی از دانش آموزان 

بوده است.
مدیرکل آموزش و پرورش اسللتان اصفهان با 
بیان اینکه بعد از تصحیللح اوراق امتحانی در 

اسللتان اصفهان اعتراض دانش آموزان نسبت 
به طراحی سللواالت امتحانی بی دلیل عنوان 
شللده اسللت، افزود: باید توجه داشللت که بر 
اساس گزارشات به دست آمده میانگین نمرات 
دانش آموزان اسللتان به ویژه در درس شیمی 
1/5 نمره بیشللتر از میانگین نمرات در سللال 

گذشته بوده است.
وی اضافه کللرد: اعتراض دانش آمللوزان نیز 
به صورت مکتوب به آمللوزش و پرورش ارائه 

شده است.

مدیرکل زندان ها و اقدامللات تامینی زندان های 
اسللتان اصفهان آمار زندانیان جرایللم غیر عمد 
استان اصفهان را یک هزار و 305نفر عنوان کرد 
و گفت:بدهی ایللن زندانیللان 93 میلیارد تومان 

اعالم شده است.
رمضان امیری با اشاره به اینکه از مجموع زندانیان 
استان اصفهان چهار و نیم درصد از آنها زندانیان 
جرایم غیر عمد هستند، اظهار داشت: آزادی این 

زندانیان از طریق ستاد دیه پیگیری می شود.
وی با بیللان اینکه 1/9 درصللد از زندانیام جرایم 
غیر عمد استان اصفهان به دلیل تصادف محکوم 
به زندان شده اند، اضافه کرد: 87/7 درصد از این 
زندانیان محکومیت مالی دارند که به دلیل چک 
و بدهللی در زندان هسللتند و 10/4درصد از این 
زندانیان نیز به دلیل مهریه و نفقلله در زندان به 

سر می برند.
مدیرکل زندان هللا و اقدامات تامینللی و تربیتی 
اسللتان اصفهان آمار عددی زندانیان جرایم غیر 
عمد اسللتان اصفهان را نیز یک هللزار و 305 نفر 

عنوان کرد و بیان داشت: بدهی این زندانیان 93 
میلیارد تومان اعالم شده است.

وی در خصللوص تفکیک جنسللیتی محکومان 
جرایم غیر عمد استان اصفهان اضافه کرد: چهار 

نفر از این زندانیان زن و مابقی مرد هستند.
امیللری در خصوص برنامه هللای در نظلر گرفته 
شللده بللرای آزادی زندانیان جرایللم غیر عملد 
اسللتان اصفهان نیز گفت: در این راسللتا امسال 
با همکاری صدا و سللیما، تهیلله کننلده برنامله 
یلک شللهر یک ضیافلللت و توجلله رییس کلل 
دادگستری استان اصفهلان و دادستان عموملی 
و انقالب اصفهان تفاهللم نامه چهار جانبه برنامه 
 یک شهر یلک ضیلافت منعقد شد و در راستای 
جمللع آوری کمک هللای مردمی بللرای آزادی، 
حمایت از خانواده ها و اشتغال زندانیان این برنامه 

تهیه می شود.
وی افزود: این برناملله در ماه مبارک رمضان و هر 
روز به مدت 100 دقیقه میزبان خانه مردم استان 

اصفهان خواهد بود.

لزوم ساماندهی ادامه کاشت درختان توت در حاشیه خیابان های اصفهان و توجه 
مجلس دهم به تصویب طرح دو فوریتی حذف مالیات برای مسکن سازان به مدت 

دو سال از اهم تذکرات اعضای شورای شهر بود.
علیرضا نصر اصفهانی، در یکصد و سی و پنجمین جلسه علنی شورای اسالمی شهر 
اصفهان با اشاره به ثمر دادن درختان توت در حاشیه خیابان های اصفهان اظهار 
داشت: این امر سالمتی شهروندان را تهدید کرده و مشکالتی را برای آنها ایجاد 
کرده است. وی با بیان اینکه سازمان خدمات شهری و سازمان پارک ها و فضای 
سبز شهرداری اصفهان باید نسبت به این امر توجه ویژه داشته باشند، اضافه کرد: 
بر این اساس ضروری است که ادامه کاشللت درختان توت در حاشیه خیابان ها 

ساماندهی و در صورت لزوم متوقف شود.
عضو شورای اسالمی شللهر اصفهان همچنین به لزوم اسللتمرار نصب تابلوهای 
کنترل ترافیک آموزشی در چهار راه های شهر اصفهان اشاره کرد و افزود: این اقدام 
که طی چند ماه گذشته توسللط معاونت حمل و نقل ترافیک شهرداری اصفهان 
و پلیس راهور صورت گرفته نتایج خوبی را داشللته و برای تاثیرگذاری و آموزش 

کوتاه مدت باید این امر در همه چهار راه های شهر اصفهان ادامه یابد.
عباس حاج رسولی ها، عضو شورای اسالمی شهر اصفهان، نیز در این جلسه با اشاره 
به اینکه در حال حاضر وضعیت مسکن در کشور و به ویژه اصفهان نامناسب است 
و در حالت کما قرار دارد، اظهار داشللت: از این رو ضروری است که مجلس دهم 

در قالب طرحی دو فوریتی و برای مدت دو سللال قانون پرداخت مالیات توسط 
سازندگان مسکن را حذف کنند.

سید احمد شریعتی، نایب رییس شللورای اسالمی شهر اصفهان نیز در ادامه این 
جلسه علنی با اشاره به لزوم ساماندهی ترافیک ایجاد شده در خیابان جی به دنبال 
عملیات اجرایی خطوط تندرو اتوبوسرانی اضافه کرد: ضروری است این امر زودتر 
در دستور کار باشللد ضمن اینکه لزوم راه  اندازی پل عابر پیاده دانشگاه در بلوار 

ارغوانیه نیز مورد توجه باشد.
 تردد موتورسیکلت ها در حاشیه زاینده رود ساماندهی شود

سید کریم داوودی، دیگر عضو شورای اسالمی شللهر اصفهان نیز در این جلسه 
از وضعیت ترافیکی در اصفهان و به ویژه در منطقه غرب اصفهان سخن به میان 
آورد و گفت: ترافیک در اتوبان شهید خرازی اصفهان اشباع شده و این امر زمینه 
نارضایتی شهروندان را فراهم آورده است. وی اضافه کرد: مدیریت شهری اصفهان 
باید با همکاری دیگر نهادهای ذی ربط اقدامی اساسی در راستای کاهش ترافیک 
بردارد. عضو شورای اسالمی شهر اصفهان سللاماندهی تردد موتورسیکلت ها در 
حاشللیه رودخانه زاینده رود را نیز امری مهم خواند و افزود: باید توجه داشت که 
تردد موتورسیکلت ها در محدوده فضای سبز رودخانه زاینده رود امنیت خانواده ها 
را مخدوش کرده و خدمات شللهری بایللد در این زمینه تمهیللدات الزم را برای 

جلوگیری از تردد موتورسیکلت ها بیندیشد.

معاون اجتماعی فرمانده انتظامی اسللتان اصفهان گفللت: با هماهنگی 
مسئول اماکن و اداره بهداشت هرگونه چایخانه و قهوه خانه فاقد مجوز را 
پلمپ کردیم تا بتوانیم با محدودسازی اماکن چایخانه ها و قهوه خانه ها را 

از وجود قلیان پاک کنیم.
سرهنگ جهانگیر کریمی پیرامون اقدامات پیشگیرانه نیروی انتظامی در 
بحث مصرف قلیان در اصفهان اظهار داشت: ما معتقد هستیم که مصرف 
سیگار و قلیان شاهراه اصلی ورود به سللوءمصرف مواد مخدر صنعتی و 
سنتی است و اگر بخواهیم از مصرف مواد مخدر پیشگیری کنیم باید به 
مردم و خانواده ها درباره آثار مخرب مصرف سیگار و قلیان اطالع رسانی 
کنیم. وی افزود: با وجود اطالع رسللانی و اقدامات آگاهی بخشللی درباره 
مصرف قلیان متأسللفانه شللاهد مصرف این ماده سللمی در خانواده ها و 
تفرجگاه ها هستیم و قبح مصرف قلیان در خانواده ها شکسته شده است.

معاون اجتماعی فرمانده انتظامی اسللتان اصفهان با اشللاره به اقدامات 
فرهنگی نیروی انتظامی در این راسللتا بیان کرد: جلسات مختلفی را با 
نهادهای متولی ازجمله اداره بهداشت و آموزش وپرورش برگزار کردیم و 
با تولید محتواهای آموزشی با استفاده از نظرات متخصصان امر، کتاب، 
تیز تبلیغاتی و فیلم تهیه شده است و توسط مدرسان آموزش همگانی در 
مراکز آموزشی و کارگری آموزش داده شده است. وی پیرامون اثربخشی 

این اقدامات در راستای کاهش مصرف قلیان تصریح کرد: ما نباید انتظار 
داشته باشیم که اقدامات فرهنگی و آگاه سللازی امروز انجام شود و فردا 
بازخورد داشللته باشللد این اقدامات در بلندمدت جواب می دهد و باید 
اطالع رسانی و آگاه سازی بیشتر شود تا جوانان و خانواده ها از عمق مسئله 

و زوایای مختلف مصرف ضرر آفرین قلیان مطلع شوند.
سرهنگ کریمی با بیان اینکه در طول سال گذشته تبلیغات در سطح شهر 
انجام شود و محتوای ویژه در این راستا تهیه شد، ادامه داد: راهی مؤثرتر 
از آموزش و اطالع رسانی برای پیشللگیری و جلوگیری از مصرف قلیان و 

سیگار وجود ندارد و در طوالنی مدت این روش جواب می دهد.
وی با بیان اینکه سیاسللت کلی نیروی انتظامی در بحللث مبارزه با مواد 
مخدر اقدامات پیشگیرانه و آگاه سازی است، خاطرنشان کرد: 65 درصد 
از کسللانی که به مصرف مواد مخدر معتاد می شللوند از سیگار و مصرف 

قلیان شروع کردند.
معاون اجتماعللی فرمانللده انتظامی اسللتان اصفهان دربللاره قلیان در 
قهوه خانه هللا و چایخانه ها بیان کرد: با هماهنگی مسللئول اماکن و اداره 
بهداشللت هرگونه چایخانه و قهوه خانلله فاقد مجوز را پلمللپ کردیم تا 
بتوانیم با محدودسازی اماکن چایخانه ها و قهوه خانه ها را از وجود قلیان 

پاک کنیم.

در یکصد و سی و پنجمین جلسه علنی شورای شهر اصفهان مطرح شد؛

کاشت درختان توت ساماندهی شود
معاون اجتماعی فرمانده انتظامی؛

قهوه  خانه های اصفهان از قلیان پاک می شود

اولین نشست مدیران شهرداری اصفهان با رایزنان اقتصادی 14 کالنشهرجهانی برگزار شد؛

1300 شهـردار در راه اصفـهان
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اعتراض ذوب آهنی ها؛ 
جام را دودستی به استقالل بدهید

وحید امیری ۲میلیارد از پرسپولیس 
طلب کرد!

 اختالف ۶ میلیاردی دلیل جدایی ویسی
 از اس خوزستان!

دستبرد شکارچی های استقالل
 از گزینه  پرسپولیس!

اصرارهای باشگاه ذوب آهن برای تغییر تاریخ برگزاری جام حذفی به جایی 
نرسید و این بازی در تاریخ مقرر یعنی امروز برگزار خواهد شد. سعید آذری 
مدیرعامل باشگاه ذوب آهن اصفهان با ناراحتی هرچه تمام تر در این باره 
گفت:» با تمام ظلمی که در حق ما ش��د، آماده فینال حذفی هستیم. من 
 قبال هم گفته بودم که نه از تیم ذوب آهن و نه از تیم اس��تقالل، بازیکنی 
به تیم ملی دعوت نخواهد شد. نمی دانم چرا مسئوالن سازمان لیگ اجازه 
ندادند بازی فینال به تعویق بیافتد. در این شرایط ما هم » چوب را خوردیم 
و هم پیاز و هم پول دادیم. « ما هم لیگ قهرمانان آسیا را واگذار کردیم، هم 

دو بازیکن مان مصدوم شدند و هم بازیکن ملی پوش نداریم. 
فدراس��یون به یک باره جام را دو دستی به اس��تقالل می داد و خیالش را 

راحت می کرد. دیگر نیازی به برگزاری بازی نبود. «

پرس��پولیس به دنبال جذب وحید امیری است، اما او هنوز جواب قاطعی 
به سرخ پوشان نداده است.

 امیری در گفت وگو با مسئوالن باش��گاه پرسپولیس درخواست مبلغ دو 
میلیارد تومان برای یک فصل حضور در این تیم کرده است. این در حالی 
است که س��رخ ها اعالم کرده اند این مبلغ را برای دو فصل حضور امیری 
 در پرس��پولیس پرداخت خواهند کرد. به نظر می رسد مذاکرات طرفین 

در مورد مبلغ قرارداد همچنان ادامه دارد.

اختالف ٦ میلیاردی بین ویسی و مسئوالن استقالل خوزستان دلیل اصلی 
جدایی این سرمربی بود. عبدا... ویسی پس از قهرمانی استقالل خوزستان 
از این تیم جدا شد و به سپاهان اصفهان پیوست. اما دلیل جدایی ویسی از 

استقالل خوزستان چه بود؟
 عبدا... ویس��ی برای لیگ ش��انزدهم در خواس��ت افزایش١٠٠ درصدی 
بودجه نس��بت به لیگ پانزدهم را کرده بود و درخواس��ت داشت بودجه 
باشگاه استقالل خوزستان ٢٢ میلیارد شود و البته این سرمربی قولی برای 
قهرمانی نیز نداده است. مسئوالن استقالل خوزستان با افزایش حدودا ٥٠ 
درصدی موافق بودند و این باعث شد عبدا... ویسی از تیم قهرمان جدا شود 
و به سپاهان بپیوندد. پس از این اتفاق س��ید سیروس پورموسوی کمک 

عبدا... ویسی هدایت تیم قهرمان را برعهده گرفت.

هافبک ٢۴ ساله صبای قم با مسئوالن باشگاه استقالل به توافق رسیده و 
به زودی قرارداد خود را نهایی می کند تا نخستین خرید آبی ها لقب بگیرد.

فرش��ید باقری که با پایان قرارداد دو س��اله اش با صبای ق��م مورد توجه 
تیم های زیادی قرار داشت با مسئوالن باشگاه اس��تقالل به توافق نهایی 

دست پیدا کرد تا فصل آینده پیراهن آبی ها را بر تن کند.
  این بازیکن ٢۴ س��اله قابلیت بازی در پس��ت هافبک دفاعی را دارد، اما 
علی دایی در دو بازی نیم فصل دوم نیز او را در دفاع میانی به کار گرفت که 

جواب هم داد و عملکرد خوبی از خود ارایه کرد.
باقری در حالی با باشگاه استقالل به توافق رس��یده که برانکو ایوانکوویچ 
 و عبدا... ویس��ی نیز تمایل به جذب او داش��تند ولی ای��ن بازیکن جوان 
 پس از بررسی پیش��نهاداتش تصمیم گرفت با آبی های پایتخت به توافق 

برسد.
در حالی که فصل نقل و انتقاالت به صورت رسمی آغاز نشده، اما باشگاه ها 
برای ج��ذب بازیکن جدید کارش��ان را ش��روع کردند و در حال بس��تن 
قراردادهای داخلی هستند که اکنون نیز استقالل نخستین خرید خود را 

با گرفتن باقری انجام داد.
با جدایی احتمالی امید ابراهیمی از اس��تقالل ته��ران و رفتن او به لیگ 
 س��تارگان قطر آبی ها باقری را ج��ذب کردند تا خیال هواداران ش��ان را 

از همین آغاز نقل و انتقاالت برای پست هافبک دفاعی راحت کنند.
 باقری که از اتکا گرگان به صبا آمد در لیگ چهاردهم ١۴ بازی و در فصل 
اخیر ٢٦ بازی برای صبا انجام داد، اما نکته قابل توجه برای او این است که 
 در بازی رفت لیگ پانزدهم مقابل استقالل تهران با دریافت دو کارت زرد 
از زمین اخراج ش��د و در مسابقه برگش��ت هم به دلیل محرومیت مقابل 
تیمی که اکنون با آن به توافق رس��یده حضور نداشت. در نقل و انتقاالت 
سال گذشته نیز روزبه چشمی از صبا به استقالل آمد و حاال یک هافبک 

دفاعی دیگر از تیم قم به آبی های پایتخت منتقل شده است.

اس��تقالل از پیراهن قهرمانی اش در جام حذفی رونمایی کرد و روی آن 
دو ستاره به نشانه دو قهرمانی در لیگ قهرمانان نقش بسته است. مشکل 
فقط اینجاست که قهرمانی استقالل در سال١97٠ به اشتباه ١97١ درج 
شده و آبی ها مجبور شدند طرح روی پیراهن های شان را دوباره و با اعداد 

درست قهرمانی چاپ کنند.

اشتباه عجیب روی پیراهن قهرمانی استقالل

سیری در دنیای ورزش
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برتری ایران برابر استرالیا
 با جادوی معروف

 رکورد جدید ناصرخان؛ 
پرفروش ترین مستند تاریخ ایران

 مدال آوران المپیک 
حقوق بازنشستگی دریافت می کنند

رقابت ه��ای والیب��ال انتخابی المپیک از صبح ش��نبه آغاز ش��د و تیم ملی 
والیبال ایران در نخستین گام، استرالیا را سه بر صفرشکست داد. عملکردی 

که در سایت فدراسیون جهانی والیبال بازتاب داشت.
س��ایت فدراسیون جهانی درباره این بازی نوشته است: کایپتان ایران سعید 
معروف در دیدار برابر اس��ترالیا با جادوی خود بهترین پاس ها را برای امیر 
غفور و س��ایر مهاجمان فراهم کرد تا ایران بتواند برابر رقیب س��نتی در سه 
س��ت پیاپی پیروز ش��ود. معروف در این بازی ٢7 پ��اس عالی را در اختیار 
آبشارزنان ایران قرار داد تا غفور با ١9 امتیاز و مجتبی میرزاجانپور و عادل 

غالمی هر کدام با١٠ امتیاز نقش پررنگی در پیروزی ایران داشته باشند.
استرالیا در آغاز بازی توماس ادگار را در اختیار نداشت، اما توانست در ست 
نخس��ت ٢-٠ پیش بیفتد، اما ایران این دو امتیاز را جبران کرد و با برتری 
8-٦ وقت استراحت فنی اول را گرفت. استرالیا هر چند تالش کرد تا عقب 
نیفتد، اما در وقت اس��تراحت فنی دوم نیز ١٦-١٥ عقب بود. اینجا بود که 
س��عید معروف به بهترین شکل هم تیمی هایش را روی تور مهندسی کرد 
و به خوبی شکاف های مدافعان استرالیا روی تور را پیدا کرد تا ست نخست 

با برتری ٢٥-١9 ایران همراه شود.
در ست دوم ایران عملکرد خوبی روی دفاع داشت و دست و پای مهاجمان 
استرالیا را بست، برتری ١٥-١٠ ایران در این ست در پایان نتیجه ٢٥- ١7 
را روی تابلوی نتایج رقم زد. در س��ت س��وم سرانجام ادگار به میدان آمد و 
فرصت عرض اندام پیدا کرد. حضور او اس��ترالیا را قوی تر کرد، اما پوش��ش 

عالی عقب زمین توسط ایران باز هم برتری ایران را رقم زد.

فیلم مس��تند » من ناصر حجازی هس��تم ... « پرفروش ترین فیلم مستند 
تاریخ سینمای ایران ش��د. این فیلم که اولین ساخته امیر رفیعی به عنوان 
تهیه کننده و مجری طرح اس��ت، چهره هایی چون: شهاب حسینی، بهرام 
رادان، پرویز پرس��تویی، مس��عود رایگان، مهران مدیری و رویا تیموریان را 
هم��راه خ��ود دارد و به زندگی ناصر حجازی از ب��دو تولد تا پرواز ابدی اش 
به آس��مان ها پرداخته اس��ت، در طی اکران خود در گروه سینماهای هنر 
و تجربه توانس��ته فقط با ١٥3 س��انس نمایش به فروش��ی نزدیک به چهل 
میلیون تومان برسد تا رکورددار پرفروش ترین فیلم تاریخ سینمای مستند 

ایران باشد. 
این فروش در حالی به دس��ت آمده است که ضمن محدودیت سانس برای 
فیلم، بیش��تر مخاطبین آن نی��ز که از عالقه مندان به فوتبال هس��تند، از 
نحوه اکران در گروه سینماهای هنر و تجربه اطالع چندانی نداشتند. » من 
 ناصر حجازی هس��تم ... « س��ال قبل نیز در جشنواره سینما حقیقت موفق 
شده بود رکورد حضور تماشاگر را بنا بر اعالم خبر سایت جشنواره بشکند.

به نظر می رسد رکورد فروش کلی این مستند در سینماهای داخل و خارج 
از کش��ور و از سویی با توجه به قراردادی که جهت پخش در شبکه نمایش 
خانگ��ی دارد، به این زودی ها شکس��ته نخواهد ش��د تا ن��ام ناصر حجازی 
دومین دروازه بان برتر قرن بیس��تم آسیا این گونه در تاریخ سینمای ایران 

نیز ثبت شود.
 قرار اس��ت » من ناصر حجازی هس��تم ... « کماکان حام��ی بیماران مبتال 

به سرطان موسسه خیریه بهنام دهش پور باشد.

 کمیت��ه مل��ی المپیک تفاهمنام��ه ای به منظ��ور حمای��ت از کاروان اعزامی 
به المپیک ریو امضا کرده که بر اساس آن مدال آوران این دوره  بازی ها، حقوق 

بازنشستگی دریافت خواهند کرد.
شاهرخ شهنازی دبیرکل کمیته ملی المپیک در نشستی که به منظور امضای 
تفاهمنام��ه با یک��ی از بیمه های دولتی به منظور حمای��ت از کاروان اعزامی 
به المپیک ریو برگزار ش��د، اظهار داشت: در راس��تای حمایت از ورزشکاران 
مذاکراتی با نهادهای مختلف و از جمله این مرکز بیمه داشتیم؛ البته پیشنهاد 
این همکاری از طرف خود مدیریت بیمه مورد نظر مطرح شد و نیت بر این بود 
که از قهرمانان حمایت الزم به عمل بیاید. وی تصریح کرد: امید داریم این گونه 
حرکات داوطلبانه از سوی سایر سازمان ها هم الگوبرداری شود، چندین طرح 
 مختل��ف را در مذاکره با این بیمه دولتی مورد بحث قرار دادیم؛ یکی مربوط 
به بیمه کردن کسانی است که سهمیه گرفتند و دیگری مربوط به ورزشکارانی 
می شود که در المپیک مدال می گیرند. خوشبختانه فضا، یک فضای المپیکی 
شده است و سازمان های دیگر هم حمایت خود را در بخش های مختلف انجام 
می دهند. دبیرکل کمیته ملی المپیک یادآور شد: برای کسانی که در المپیک 
مدال آور باش��ند، یک درآمد مستمر در نظر گرفته خواهد شد و این می تواند 
آین��ده آنها را تضمین کند و یک حمایت مس��تقل برای زمان بازنشس��تگی 
آنها باش��د. ش��هنازی در مورد اینکه آیا چنی��ن تفاهمنامه هایی برای کاروان 
 المپیک دوباره امضا خواهد شد؟ گفت: تماس هایی از نهادهای مختلف دیگر 
گرفته ش��ده که در مورد چند گزینه پیگیر مذاکرات هس��تیم؛ طی روزها و 

هفته های آینده خبرهای خوب دیگری در این زمینه خواهیم داشت.

کارلوس کی روش در مصاحبه هایش رفتاری دوگانه 
دارد و ی��ک روز از همه چی��ز ابراز رضایت می کند و 

یک روز ناراضی است و البته عصبانی.
از رفتار کی روش انتقاد می کنند و در این راه به نظر 
می رسد بی ربط هم نمی گویند، کی روش انگار طرح 
زوج و ف��رد در اعصاب��ش دارد، روزه��ای زوج حالش 
خوب اس��ت و از حل شدن مش��کالتش با تاج حرف 
می زند و روزهای فرد حالش خوب نیس��ت و از زمین 

و زمان ایراد می گیرد.
تیم ملی یک مش��کل کوچک دارد و آن این است که 
 با وجود آنکه کی روش یک س��ال قبل برنامه س��اعت 
به ساعت تیم ملی را داده است و همه می دانستند که 
در این مقطع کی روش اردو دارد و به مصاف مقدونیه 
م��ی رود، ام��روز زمین مناس��ب به تی��م ملی بزرگ 
 ایران نداده ایم چرا که ورزش��گاه آزادی زیر کش��ت 

است.
به کی روش  کمی دیگر 
این همه  می دهیم،  حق 
ب��رای برگزاری  تاری��خ 
فینال جام حذفی وجود 
دارد، چرا باید درس��ت 
وس��ط اردوی تدارکاتی 
فینال  ک��ی روش  تی��م 

برگزار شود؟
ای��ن مث��ل رد ش��دن 
جهانگ��ردی  اتوب���وس 
اس����ت از روی س����ر 
 مورچه خوار که س���الی 
یک بار از آن جاده عبور 

می ک��رد! و اوج بی توجهی به اردوی تیم ملی اس��ت 

 ک��ه تنها چند روز در س��ال در اختیار مربی خودش
 است.

به راس��تی کجای دنیا وس��ط اردوی تیم ملی فینال 
ج��ام حذفی برگزار می کنند؟ این کار را با یواخیم لو 
انجام بدهند، با اس��کوالری، مورینیو فرگوسن، بکن 

بائر و ... انجام می دادند، چه اتفاقی رخ می داد؟
انگار کمی از مشکالت هم از جانب ما است.

بل��ه کمی باید به کی روش حق داد. س��روش رفیعی 
و بختی��ار رحمان��ی هم در اردوی تیم ملی نیس��تند 
چون سرباز هستند. سربازها در همیشه تاریخ مشکل 
تیم های ملی بوده اند، کارش��ان را درست نمی کردند 
ت��ا دقیقه9٠ و مربیان همیش��ه از ای��ن بابت حرص 

می خوردند.
نکته اما اینجاس��ت که همی��ن دو بازیکن با تراکتور 
 همی��ن دو هفت��ه قب��ل از مرزه��ا گذش��تند و ب��ه 

میدان های بین المللی رفتند.
کی روش حق دارد از قراردادش 
و اعتب��ارش ه��م دف��اع کند و 
بمان��د و مب��ارزه کن��د چون از 
دید مردان بزرگ جمله » خوب 
 ول کند و برود « معنای زیادی 

ندارد. 
بای�����د  و  دارد  ق�����رارداد  او 
دف��اع اعتب��ارش  از  و   بمان��د 

کند.
ک��ی روش بای��د ای��ن را بداند 
و البت��ه از روز اول��ی ک��ه ب��ه 
ایران آمده م��ی داند که زمین 
مش��کل تمام سال های گذشته 
فوتب��ال ایران ب��وده و از قضا بهترین ش��رایط برای 

وی فراه��م ش��ده و قب��ل از ای��ن همه مربی��ان تیم 
مل��ی دارای چنین امکاناتی نبودند. ش��اید زمانی که 
تی��م ملی ایران با حش��مت مهاجرانی به جام جهانی 
 صعود کرد یک ده��م امکانات فعلی را هم در اختیار

 نداشت.
حت��ی در جام جهانی ١998 و بعد از آن جام جهانی 

٢٠٠٦ ه��م چنین امکانات��ی در اختیار تیم ملی قرار 
نداشته است.

برانکو که حاال س��رمربی پرس��پولیس است با همین 
زمین ه��ا و همین امکانات کم توانس��ت تیم ملی را 
مستقیم به جام جهانی ببرد و این همه هم غر نزد و 

این همه هم با این و آن دعوا نکرد.

بیش از١٠٠ متخصص سالمت در خواست کرده اند که المپیک ریو به تعویق بیفتد. آنها معتقدند که برگزاری المپیک باعث 
افزایش ش��یوع زیکا در سراسر دنیا می ش��ود. این متخصصان در نامه ای اعالم 

کرده اند که برگزاری المپیک آسیب بی سابقه ای به سالمت جهانی خواهد زد.
در این نامه آمده اس��ت: زمانی که٥٠٠ هزار خارجی به برزیل سفر کنند خطر 
غیر ضروری ایجاد خواهد شد. این افراد به کش��ورهای خود باز می گردند و در 
آنجا نیز زیکا به یک اپیدمی تبدیل می ش��ود. این نامه توس��ط١٥٠ متخصص 
 سالمت امضا شده و به سازمان سالمت جهانی ارسال شده است. آنها معتقدند که 
 توجه نکردن به این مس��ئله با توج��ه به عواقب گس��ترده ای ک��ه دارد، عدم 
 ،IOC مسئولیت پذیری مدیران را نشان می دهد. با وجود این، توماس باخ رییس
در ماه فوریه اعالم کرده بود که مشکل زیکا تاثیری بر برگزاری بازی های المپیک 

نخواهد داشت و این بازی ها در موعد مقرر در ریو برگزار می شود.
سازمان پیش��گیری و کنترل بیماری ها ماه هاست که اعالم کرده اس��ت زیکا برای زنان باردار بسیار خطرناک است و باعث 

نارسایی مغزی نوزادان می شود. 

قهرمان المپیک لندن درباره آخرین وضعیت خود بیان کرد: باید بعد از گذش��ت ٦ ماه از عمل جراحی، آمپول غضروف ساز 
را تزریق می کردم که برای نرم کردن زانویم اس��ت. بهداد س��لیمی در پاسخ 
به این پرس��ش که آیا هنوز نمی تواند حرکت قیچی را انجام دهد، به صحبت 
 پرداخت و گفت: باید کم کم شروع کنم. حرکت قیچی باعث می شود به ناحیه 

آسیب دیده فشار بیاورم. 
 قهرمان المپیک لندن در پاس��خ به پرس��ش دیگری مبنی ب��ر اینکه با توجه 
به ش��رایطی که دارد، صحبت درباره المپیک و کس��ب مدال زود نیست، نیز 
تصریح کرد: زود است، اما تالشم را به کار می گیرم و باید دید چه پیش می آید.

 البته با توجه به زمانی که تا المپیک باقی مانده، خوش بین هستم به المپیک 
برسم .

س��لیمی در مورد اینکه فکر نمی کند توقعات از او برای کس��ب مدال طالی 
المپیک باال است هم گفت: توقعات باال، اما به جا است. مردم همیش��ه از من مدال آوری دیدند و باز هم این را می خواهند. 

بنابراین توقعات بی جا نیست، اما با توجه به شرایطی که داشتم، کار سخت است.

بهداد سلیمی: توقع طالی المپیک از من بجاستمتخصصان سالمت:  المپیک ریو را متوقف کنید

 پ��س از ناکام��ی تیم ه��ای اصفهان��ی در لی��گ برتر، 
 لیگ دس��ته یک و لی��گ قهرمانان آس��یا، قهرمانی در 
 جام حذفی تنها روزنه امید پیش روی ورزش نصف جهان 

است.
پس از چند بار تغییر زمان، باالخ��ره امروز دیدار فینال 

جام حذف��ی به انجام می رس��د ت��ا تکلیف 
قهرمان این مسابقات مشخص شود.

تیم ذوب آه��ن اصفهان ک��ه در مرحله 
نیمه نهایی برابر تیم سپاهان به پیروزی 

دست پیدا کرد، برای دومین س��ال متوالی راهی دیدار 
فینال جام حذفی شده است و در دیدار فینال به مصاف 

تیم استقالل تهران خواهد رفت.
ذوبی ها سال گذشته در فینال تیم نفت تهران را مغلوب 
کرده و به قهرمانی دس��ت پیدا کردند و امسال نیز برای 
تکرار قهرمانی خود ناچار به قربانی کردن آبی پوش��ان 

تهرانی هستند.
دو تیم ذوب آهن و استقالل برای قهرمانی در جام حذفی 
انگیزه های متفاوتی دارند؛ ذوبی ها در لیگ برتر از کسب 
سهمیه آس��یایی بازماندند و در لیگ قهرمانان آسیا نیز 
با شکست برابر تیم العین امارات از دور مسابقات خارج 
شدند تا جام حذفی تنها فرصت باقی مانده این تیم برای 

جبران مافات باشد.
تیم استقالل نیز در لیگ برتر در دو هفته پایانی قهرمانی 

را با رتبه سومی تعویض کرد که این اتفاق 
به  هیچ  عنوان مورد رضایت هواداران این 
تیم نیس��ت و تنها با قهرمانی انتظارات 

آن ها برآورده خواهد شد.
آبی ها سرحال؛ ذوبی ها خسته

آبی پوش���ان تهران���ی پ���س از 
پای��ان لی��گ، تاکن��ون چن��د 
دی��دار دوس��تانه برگ��زار 
ن��د و بازیکن��ان  کرده ا
این تی��م مهی��ای دیدار 
جام حذف��ی هس��تند، اما 
 در مقاب��ل ذوبی ها در این مقط��ع کوتاه، 
دو دیدار دش��وار را برابر تیم العین امارات 
در چارچ��وب مرحله یک هش��تم نهایی 
لیگ قهرمان��ان آس��یا برگ��زار کرده اند 
ک��ه نتیج��ه آن مصدومی��ت دو بازیک��ن 
 کلیدی ای��ن تیم ب��وده و احتم��ال حضور 
احس��ان پهلوان و هاش��م بیک زاده در دیدار 
فینال کم ش��ده اس��ت، با این حال بازگش��ت 

 مهدی رجب زاده به ترکی��ب ذوب آهن خبر خوبی برای 
ذوبی هاست.

فوتب��ال اصفه��ان در لی��گ برت��ر، لیگ دس��ته یک و 
لی��گ قهرمانان آس��یا فص��ل ب��دی را س��پری کرد و 
قهرمان��ی در جام حذف��ی تنها روزنه پیش روس��ت که 
 می توان��د ناکامی ه��ای چندگانه را تا ح��دودی جبران 

کند.
تی��م ذوب آه��ن تاکن��ون س��ه ب��ار قهرم��ان ج��ام 
حذف��ی ش��ده اس��ت و در ص��ورت برت��ری مقاب��ل 
اس��تقالل و کس��ب چهارمی��ن ج��ام قهرمان��ی، 
 می توان��د یک��ی از تیم ه��ای برت��ر ای��ن ج��ام لق��ب

 بگیرد.
تیم اس��تقالل س��همیه آس��یایی خود را در لیگ برتر 
قطع��ی ک��رده اس��ت و در ص��ورت پی��روزی آبی ه��ا 
در فین��ال ج��ام حذف��ی، تی��م چه��ارم لی��گ نی��ز 
 فرصت آس��یایی ش��دن را به دس��ت خواه��د آورد، اما 
در مقابل تیم ذوب آهن برای بازگش��ت ب��ه رقابت های 
 باش��گاهی قاره که��ن، تنها بای��د بر حری��ف آبی پوش

غلبه کند.

زمین مشکل همیشگی فوتبال ایران بوده؛

طرحزوجوفرددررفتارهایکیروش

لنز دوربین

فینال جام حذفی؛ 

فوتبال اصفهان چشم انتظار قهرمانی ذوبی ها

تیم مل�ی ی�ک مش�کل کوچک 
دارد و آن این اس�ت ک�ه با وجود 
آنکه ک�ی روش ی�ک س�ال قبل 
برنامه ساعت به س�اعت تیم ملی 
را داده اس�ت و همه می دانستند 
ک�ه در ای�ن مقط�ع ک�ی روش 
اردو دارد و ب�ه مص�اف مقدونی�ه 
می رود، ام�روز زمین مناس�ب به 
 تیم ملی ب�زرگ ایران ن�داده ایم 
 چرا که ورزشگاه آزادی زیر کشت 

است.
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ابالغ رای

3/202 ش��ماره دادنام��ه: 9409970350502100 ش��ماره پرون��ده: 
9409980350500602 شماره بایگانی ش��عبه: 940662  خواهان: آقای 
ابوالفضل طباطبائی فرزند ابراهیم با وکالت آقای حس��ین محمدیان فرزند 
یداله به نشانی اصفهان- خیابان شیخ صدوق ش��مالی خیابان شیخ مفید 
ساختمان عقیق طبقه 1 واحد 1 کدپستی 8164774157 و خانم لیال جعفری 
فرزند اس��فندیار به نشانی اصفهان- چهار راه ش��یخ صدوق ابتدای شیخ 
صدوق ش��مالی س��اختمان 400 واحد 5، خوانده: آقای رس��ول صابری 
به نش��انی مجهول المکان، خواس��ته ها: 1- مطالبه خس��ارت تاخیر تادیه 
2- اس��ترداد ثمن معامله 3- مطالبه خسارت دادرس��ی، دادگاه با توجه به 
محتویات پرونده ختم رسیدگی اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای 
می نماید. رای دادگاه: در خصوص دادخواست آقای ابوالفضل طباطبائی 
فرزند ابراهیم به طرفیت آقای رس��ول صابری به خواس��ته استرداد مابه 
التفاوت ثمن یک دس��تگاه خودرو پ��ژو 504 جی ال ایکس به ش��رح متن 
دادخواست دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و حسب مبایعه نامه پیوست 
دادخواس��ت اتومبیل موضوع دعوی ابتدائًا از طرف آقای رسول صابری 
به آقای سید ابوالفضل طباطبائی فرزند ابراهیم به ثمن مشخص واگذار و 
مجدداً اتومبیل از طرف خریدار به مبلغ 235/000/000 ریال به فروش��نده 
واگذار می گردد و نظر به اینکه در ظهر مبایع��ه نامه مبلغ 80/000/000 از 
ثمن معامله بابت صافکاری اتومبیل کس��ر گردیده و با عنایت به اینکه ثمن 
معامله مشخص و خوانده دعوی حاضر نش��ده و دلیلی بر پرداخت مابقی 
ثمن معامله به دادگاه ارائه ننموده است لذا دادگاه دعوی خواهان را محمول 
بر صحت تلقی و مس��تنداً به مواد 198 و 519 و 520 قانون آئین دادرسی 
مدنی حکم بر محکومیت خوان��ده به پرداخ��ت 155/000/000 ریال بابت 
اصل خواس��ته و پرداخت 4/760/000 ریال هزینه دادرس��ی و خسارت 
تاخیر تادیه از م��ورخ 94/6/8 لغایت زمان اجرا در ح��ق خواهان محکوم 
 می نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیس��ت روز قابل واخواهی در همین 
شعبه است. م الف: 5396 ش��عبه 5 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ) 305 

کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

3/201 ش��ماره دادنام��ه: 9409970352401531 ش��ماره پرون��ده: 
9409980352400142 شماره بایگانی شعبه: 940159 خواهان: شرکت 
تعاونی اعتباری ثامن االئمه با وکالت آق��ای احمد انصاری فرزند عیدی به 
نشانی اصفهان- میدان آزادی- ابتدای هزار جریب- ساختمان فراز- طبقه 
اول- واحد 5، خواندگان: 1- آقای عوضعلی حیدری فرزند زین العابدین به 
نشانی اصفهان- خیابان پروین- خیابان فجر 2- بن بست منتظران مهدی- 
پالک 411، 2- آقای حسین کاشفی فرزند اکبر به نشانی اصفهان- 24 متری 
دوم- کوچه حافظ- بن بست الله- پالک 362، 3- آقای احمد آخوندی فرنزد 
نصر ا... به نش��انی مجهول المکان، 4- آقای محمد جباری فرزند منوچهر 
به نش��انی اصفهان- خیابان قائمیه- کوی شقایق- پالک 19، 5- آقای امیر 
اکبری سورلکی فرزند علی به نشانی اصفهان- خیابان شیخ طوسی- کوچه 
مخابرات- پالک 240، خواسته ها: 1- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 2- مطالبه 
وجه چک 3- مطالبه خسارت دادرس��ی، رای دادگاه: در خصوص دعوای 
آقای احمد انصاری به وکالت از ش��رکت تعاونی اعتب��اری ثامن االئمه به 
طرفیت آقایان 1- محمد جباری فرزند منوچهر 2- عوضعلی حیدری فرزند 
زین العابدین 3- احمد آخوندی فرزند نصر ا... 4- حسین کاشفی فرزند اکبر 
5- امیر اکبری سورلکی فرزند علی به خواسته مطالبه یکصد و چهل و دو 

میلیون ریال وجه یک فقره چک به شماره 12117625755329 به سررسید 
93/9/9 نظر به مالحظه تصویر چک و گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه 
که داللت بر اشتغال ذمه خواندگان می نماید و نظر به اینکه خواندگان علیرغم 
ابالغ اخطاریه و نشر آگهی و استحضار از دعوی در جلسه حضور نیافته 
دفاعی به عمل نیاورده اند دادگاه مستنداً به مواد 310 و 313 و 314 و 249 
قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون ص��دور چک و ماده 519 
قانون آئین دادرسی مدنی خواندگان را متضامنًا به پرداخت یکصد و چهل 
و دو میلیون ریال بابت اصل خواسته و متضامنًا به پرداخت 9/553/000 
ریال بابت خسارات دادرسی در حق خواهان محکوم می نماید. ضمنًا واحد 
اجرای احکام مکلف است خسارت تاخیر را بر مبنای شاخص اعالمی بانک 
مرکزی و از تاریخ سررسید لغایت وصول محکوم به احتساب و متساویًا 
از خواندگان وصول و به خواهان ایصال نماید. رای صادره غیابی و ظرف 
بیس��ت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن و ظرف 
بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان می باشد. 
م الف: 4551 شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ) 384 کلمه، 4 کادر(

ابالغ رای
3/199 ش��ماره دادنام��ه: 9509970352400205 ش��ماره پرون��ده: 
9409980352400503 ش��ماره بایگانی ش��عبه: 940561 خواهان: آقای 
مصطفی موگوئی فرزند عباس به نشانی اصفهان- خیابان پروین – خیابان 
معراج )هفتون( کوچه عمار بن بست سروش- پالک 47، خواندگان: 1- آقای 
حس��ین والیتی لیرک فرزند نعمت 2- آقای محمد رضا مدینی فرزند علی 
همگی به نش��انی مجهول المکان، خواسته ها: 1- مطالبه خسارت دادرسی 
2- الزام به تنظیم س��ند خودرو ، دادگاه نظر به اوراق و محتویات پرونده 
ختم رسیدگی را اعالم و با اس��تعانت از خداوند متعال مبادرت به صدور 
رای و انش��ای رای می نماید، رای دادگاه: دع��وی خواهان آقای مصطفی 
موگوئی فرزند عباس به طرفیت خوان��ده 1- محمد رضا مدینی فرزند علی 
2- حس��ین والیتی لیرک فرزند نعمت  به خواس��ته الزام خوانده به انتقال 
رسمی خودرو س��مند ال ایکس به ش��ماره انتظامی 12 ص 472 ایران 34 
مقوم به 51/000/000 ریال و مطالبه خس��ارات دادرس��ی دادگاه دادگاه 
نظر به دادخواس��ت تقدیمی خواهان و قرارداد عادی تاریخ 1390/11/24 
که مبین فروش خودرو توس��ط خوانده ردیف اول به خواهان می باشد و 
پاسخ استعالم واصله از پلیس راهنمایی و رانندگی که مبین مالکیت رسمی 
خوانده ردیف دوم می باشد و تصرف مالکانه خواهان در خودرو داللت بر 
مالکیت مشروع وی می نماید و اینکه انتقال خودرو به نام خریدار از الزامات 
 ضمنی قرارداد اس��ت و خوانده ایراد و دفاعی به عمل نیاورده اس��ت فلذا 
دع��وی خواه��ان را ب��ه نظ��ر ثاب��ت دانس��ته و مس��تند به م��واد 220 
قان��ون مدن��ی و 198 و 515 و 519 قان��ون آیی��ن دادرس��ی مدن��ی 
حکم ب��ه ال��زام خوان��ده ردی��ف دوم ب��ه انتق��ال خ��ودروی موضوع 
1 ری��ال باب��ت هزین��ه دادرس��ی  /910 خواس��ته و پرداخ��ت 00/
 ص��ادر و اعالم م��ی نمای��د رای ص��ادره غیاب��ی و ظرف بیس��ت روز

 قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در 
دادگاه تجدید نظر استان اصفهان می باشد.م الف: 4550 شعبه 24 دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان ) 302 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

3/198 ش��ماره دادنام��ه: 9509970352400200 ش��ماره پرون��ده: 
9309980352401132 ش��ماره بایگانی ش��عبه: 931246 خواهان: آقای 
محمود اس��دی آقبالغی فرزند رضا به نشانی شهرس��تان اصفهان بلوار 

کش��اورز خ باغ فردوس ک والفجر بعد از مدرس��ه فردوس ک آزادی بن 
باقر کریمی ساختمان نوساز، خوانده: آقای بهزاد نیر زاده فرزند محمد به 
نشانی بهارستان خ اردیبهشت ش��رقی خ عالمه حلی شقایق 2 ورودی یک 
واحد 1047، خواسته ها: 1- مطالبه خسارت 2- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 
3- مطالبه وجه چک، دادگاه با اعالم ختم رسیدگی به شرح ذیل مبادرت به 
صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دادخواس��ت آقای محمود 
اسدی آقبالغی فرزند رضا به طرفیت آقای بهزاد نیری زاده فرزند محمد به 
خواسته مطالبه پانصد و سی و نه میلیون و هشتصد هزار ریال وجه 3 فقره 
چک به انضمام خسارات دادرس��ی و تاخیر تادیه نظر به مالحظه تصویر 
چک به شماره و سررسید و مبالغ 1390/10/15-134190- 400/000/000 
ری��ال و 134169-1390/10/13- 70/000/000 ری��ال و 134170-

1390/10/10- 96/800/000 ریال و گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه 
و نظر به اینکه خوانده علیرغم دعوت از طریق نشر آگهی در جلسه رسیدگی 
حضور نیافته و الیحه ای ارسال نکرده لذا مستنداً به مواد 310 و 313 قانون 
تجارت و تبصره الحاقی ماده 2 قانون صدور چک و ماده 519 قانون  آئین 
دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت پانصد و سی و نه میلیون و هشتصد 
هزار ریال بابت اصل خواس��ته و مبلغ 16/414/000 ریال بابت خسارات 
دادسی در حق خواهان محکوم می نماید. ضمنًا واحد اجرای احکام مکلف 
است خسارت تاخیر را بر مبنای شاخص اعالمی بانک مرکزی از سررسید 
لغایت وصول محکوم به احتساب و از خوانده وصول و به خواهان ایصال 
نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
این دادگاه و پس از آن و ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم 
تجدید نظر استان می باشد. م الف: 4549 شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی 

اصفهان ) 311 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

3/197 ش��ماره دادنام��ه: 9509970352400136 ش��ماره پرون��ده: 
9409980352400708 شماره بایگانی شعبه: 940782 خواهان: آقای تقی 
اسماعیلی فرزند مصطفی به نش��انی اصفهان- خ رباط دوم – خ مخابرات 
مجتمع مروارید ش��مالی بلوک 2 طبقه همکف، خواندگان: 1- آقای جمشید 
بهین آیین فرزند هدای��ت اله 2- آقای رضا روزبهان��ی فرزند بهرام همگی 
به نش��انی مجهول المکان 3- آقای کوکب نش��اط فرزند یوسف به نشانی 
 مجهول الم��کان 4- آقای کریم عظیمی دس��تگردی به نش��انی اصفهان- 
خ مدرس- کوی مولوی پ 21، خواس��ته ها: 1- الزام به تنظیم سند رسمی 
ملک 2- مطالبه خسارت دادرس��ی، رای دادگاه: در خصوص دادخواست 
آقای تقی اسماعیلی فرزند مصطفی به طرفیت 1- کوکب نشاط فرزند یوسف 
2- رضا روزبهانی فرزند بهرام 3- کریم عظیمی دستگردی 4- جمشید بهین 
آیین فرزند هدایت ا... به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک به شماره 
117 فرع��ی از 14039 اصلی بخش 5 ثبتی اصفهان به انضمام خس��ارات 
دادرسی، خواهان توضیح داده است که ملک موضوع دعوا متعلق به خانم 
کوکب نشاط می باشد که وی آنرا به آقای جمشید بهین آیین واگذار و سپس 
به آقای رضا روزبهانی منتقل شده است و رضا روزبهانی به وی واگذار و 
اسنادی که طی آن تفویض وکالت شده اس��ت وجود دارد. نظر به استعالم 
به عمل آمده از اداره ثبت به ش��ماره 951835434-95/1/28 که حاکی از 
مالکیت رسمی خانم کوکب نشاط در ملک موضوع خواسته می باشد و نظر 
به مالحظه اسناد رسمی به شماره 154359-80/5/7 دفتر اسناد رسمی 92 
اصفهان و 170011-1382/2/10 دفتر اسناد رسمی 79 اصفهان و 19382-

1383/9/26 دفتر اس��ناد رس��می 79 اصفهان که حاکی از صحت ادعای 

خواهان در تفویض وکال��ت انتقال ملک دارد و قرین��ه ای بر صحت انتقال 
مالکیت ملک به وی دارد و نظر به اینکه خواندگان دفاعی ننموده اند دادگاه 
مستنداً به مواد 219 و 220 و بند 1 ماده 362 قانون مدنی و ماده 519 قانون 
آیین دادرسی مدنی خوانده ردیف اول را ملزم به حضور در یکی از دفاتر 
اسناد رسمی و انتقال تمامت یکصد و شصت س��هم مشاع از هفت هزار و 
سیصد و سی و شش سهم ششدانگ پالک ثبتی 14039/117 واقع در بخش 
5 اصفهان به نام خواهان می نماید. همچنین وی را به پرداخت 1/316/552 
ریال بابت خسارات دادرسی در حق خواهان محکوم می نماید. نظر به عدم 
توجه دعوی نسبت به خوانده ردیف سوم دادگاه مستنداً به بند 4 ماده 84 
قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی نس��بت به مشار الیه را صادر و 
اعالم می نماید رای صادره در قسمت اول غیابی و ظرف بیست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف بیست روز قابل تجدید 
نظر خواهی در محاکم تجدید نظر اس��تان می باش��د و قرار صادره ظرف 
بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان می باشد. 
م الف: 4548 شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ) 458 کلمه، 5 کادر(

ابالغ رای
3/196 ش��ماره دادنام��ه: 9509970352400181 ش��ماره پرون��ده: 
9409980352400593 شماره بایگانی شعبه: 940661 خواهان: آقای رضا 
س��الخ زاده فرزند صفرعلی با وکالت آقای منصور برشان فرزند رسول 
به نشانی تهران- خیابان ش��ریعتی- پل رومی- بلوار صبا- خیابان شهید 
کریمی مقابل مس��جد جعفری- پالک 10- واحد یک ک.پ 1933898511 
ت.ت 09122085225 و آقای محمدضا ش��ریفی فرزند نصراله به نشانی 
اصفهان- خیابان ش��ریعتی غرب��ی- حد فاصل حکی��م نظامی- روبروی 
امالک شریعتی- پ 105- واحد 1 دفتر آقای ادیبی )کارآموز محترم میهمان 
اصفهان میباشد( خواندگان: 1- آقای رضا محمدی فرزند عزت اله به نشانی 
مجهول المکان 2- آقای اکبر یزدانی نوگورانی فرزند جعفر علی ، خواسته 
ها: 1- مطالبه وجه چک 2- مطالبه خس��ارت دادرسی 3- مطالبه خسارت 
تاخیر تادیه، دادگاه با اعالم ختم رسیدگی به شرح ذیل مبادرت به صدور 
رای می نمای��د. رای دادگاه: در خصوص دعوای آقایان منصور برش��ان 
و محمدرضا ش��ریفی به وکالت از رضا س��الخی زاده فرزند صفرعلی به 
طرفیت آقایان 1- علی یزدانی نوگورانی فرزند جعفر علی 2- رضا محمدی 
حسین آبادی فرزند عزت ا... به خواسته مطالبه دویست میلیون ریال وجه 
یک فقره چک به شماره و سررس��ید 139517-1394/5/1 نظر به مالحظه 
تصویر چک و گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه که داللت بر اشتغال ذمه 
خواندگان می نماید و نظر به اینکه خواندگان علیرغم دعوت از طریق نشر 
آگهی در جلس��ه حضور نیافته دفاعی به عمل نیاورده اند دادگاه مس��تنداً 
به مواد 310 و 313 و 314 و 249 قانون تج��ارت و تبصره الحاقی به ماده 
2 قانون صدور چک و ماده 519 قانون آئین دادرس��ی مدنی خواندگان را 
متضامنًا به پرداخت دویس��ت میلیون ریال بابت اصل خواسته و متناصفًا 
به پرداخت 6/865/000 ریال بابت هزینه دادرسی و 6/000/000 ریال بابت 
حق الوکاله وکیل در حق خواهان محکوم می نماید. ضمنًا واحد اجرای احکام 
مکلف است خسارت تاخیر را بر مبنای شاخص اعالمی بانک مرکزی و از 
تاریخ سررسید لغایت وصول محکوم به احتساب و متساویًا از خواندگان 
وصول و به خواهان ایصال نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن و ظرف بیس��ت روز 
قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان می باشد. م الف: 4546 

شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ) 359 کلمه، 4 کادر(

ابالغ رای
3/195 ش��ماره دادنام��ه: 9509970361700038 ش��ماره پرون��ده: 
9309980361701134 شماره بایگانی شعبه: 931163 خواهان: بانک 
ملت به مدیریت محمد رضا س��اروخانی با وکالت آقای آرش ش��یرانی 
فرزند فیض اله به نش��انی اصفه��ان خیابان فروغی ابت��دای کوچه 23 
دفتر وکالت، خواندگان: 1- ش��رکت ارم نگین البرزان به نش��انی تهران 
خ ولی عصر بعد از ش��هید بهش��تی نبش کوچه راماتی��ا مجتمع تجاری 
اداری شهاب واحد 904 کدپس��تی 1511734911، 2- شرکت یکتا نگین 
ایرانیان به نشانی تهران خ ولیعصر ابتدای خ سید جمال الدین اسدآبادی 
)یوسف آباد( کوچه بوعلی سینا شرقی ساختمان بوعلی پ 5 ط 3 واحد 
16 کدپستی 1431693836، 3- ش��رکت نارگل نگار ایرانیان ) نام قبلی: 
شرکت نارگل نگار آریا( با وکالت آقای محمد رضا عابدین فرزند خلیل 
اله به نشانی تهران – خ کریمخان زند- خ ایرانشهر شمالی- پالک 243- 
طبقه اول، 4- آقای محمد طوقیان فرزند حسن، 5- آقای محمد صرافان 
چهارسوقی فرزند محسن همگی به نشانی مجهول المکان، 6- آقای احمد 
صرافان چهار سوقی فرزند محس��ن به نشانی اصفهان خ کاشانی جنب 
عکاسی ناجی، خواس��ته ها: 1- مطالبه وجه بابت ... 2- مطالبه خسارت 
3- تامین خواسته 4- مطالبه خسارت تاخیر تادیه، گردشکار: دادگاه با 
توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 
صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دعوی آقای آرش شیرانی 
 به وکالت از بانک ملت به طرفیت 1- ش��رکت ارم نگین البرزان و آقایان

 2- احم��د صرافان چهار س��وقی فرزند محس��ن 3- محم��د صرافان 
چهارس��وقی فرزند محس��ن 4- محمد طوقیان فرزند حسن 5- شرکت 
یکتا نگین ایرانیان 6- ش��رکت نارگل نگار ایرانیان با نام قبلی ش��رکت 
نارگل نگار آریا با وکالت آقای محمد رضا عابدین به خواسته محکومیت 
تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ ) 16/830/000/000 ( ریال مس��تند 
به قرارداد مشارکت مدنی ش��ماره 901488501/14 مورخ 90/12/3 به 
انضمام کلیه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه قراردادی از قرار روزانه 
مبلغ ) 10/536/236( ریال از زمان تقدیم دادخواست دادگاه با عنایت به 
مفاد قرارداد اس��تنادی فیمابین طرفین و نظر به عدم حضور خواندگان 
ردیف اول تا پنجم در جلسه رسیدگی علی رغم ابالغ قانونی و عدم ایراد 
و دفاعی از ناحیه ایشان و با توجه به نظرات بدوی و تکمیلی کارشناس 
منتخ��ب دادگاه ضمن رد اعتراض بالوجه وکی��ل خوانده ردیف آخر به 
نظریه تکمیلی کارش��ناس منتخب دادگاه دعوی خواهان را ثابت و وارد 
تش��خیص و مس��تنداً به مواد 515 و 198 قانون آئین دادرسی مدنی و 
تبصره یک اصالحی ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا خواندگان را 
متضامنًا  به پرداخت مبلغ ) 16/830/00/000( ریال بابت اصل خواسته 
و مبلغ ) 626/696/000( ریال به عنوان خس��ارات دادرس��ی و همچنین 
خس��ارت تاخیر تادیه قراردادی از زمان تقدیم دادخواست ) 93/9/18( 
لغایت هنگام پرداخت از قرار روزان��ه مبلغ ) 10/536/236( ریال در حق 
خواهان محکوم و اعالم می نماید. رای صادره نس��بت به خوانده ردیف 
ششم حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر در 
محاکم تجدید نظر استان اصفهان و نس��بت به سایر خواندگان غیابی و 
ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از 
آن ظرف بیس��ت روز دیگر قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان 
اصفهان می باشد. م الف: 4541 شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

) 518 کلمه، 5 کادر(
ابالغ رای

3/194 ش��ماره دادنام��ه: 9509970354000161 ش��ماره پرون��ده: 
9409980365300831 شماره بایگانی ش��عبه: 941371 شاکی: آقای 

فرشید فخری فرزند جمشید به نشانی شهرستان اصفهان خ امام خمینی 
گز سکه ک مشکین ک وصال ش��یرازی ک پگاه درب زرد رنگ، متهمین: 
 1- آقای رس��ول محققیان فرزند قاسم به نش��انی شهرستان اصفهان 
خ آتش��گاه رک ش��هید خلیلیان پ 28، 2- آقای ش��هاب متین به نشانی 
اصفهان، 3- آقای مهدی جمش��یدی کیا به نشانی شهرستان اصفهان خ 
هشت بهشت غربی خ گلزار خ اس��تاد همایی پ 179، اتهام: ایراد صدمه 
بدنی غیر عمدی بر اثر حوادث کار، گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات 
 پرونده ختم رس��یدگی را اعالم و به ش��رح ذیل مبادرت به صدور رای 
می نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام آقایان 1- رسول محققیان فرزند 
قاسم و 2- مهدی جمشیدی کیا فرزند غالمرضا 3- شهاب متین مبنی بر 
تسبیب در ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از عدم رعایت قوانین کار 
نسبت به آقای فرشید فخری به صورت سقوط از داربست ناشی از برق 
گرفتگی و متهم ردیف اول ب��ه میزان پنجاه درصد هر ک��دام از متهمان 
ردیف دوم و س��وم به میزان 20 درصد موضوع کیفرخواست صادره 
از دادسرا دادگاه با توجه به ش��کایت شاکی و نظریات پزشکی قانونی و 
هیات سه نفره کارشناسی و دفاعیات بالوجه متهمان و با توجه به سایر 
محتویات پرونده بزه انتس��ابی به نامبردگان محرز و مس��لم است فلذا 
دادگاه به استناد مواد 709 و 559 و 616 قانون مجازات اسالمی مصوب 
1392 و مواد 91 و 176 قان��ون کار و رعایت بند 2 ماده 3 قانون وصول 
برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین متهم ردیف اول 
را به میزان پنجاه درصد و هر کدام از متهمین ردیف دوم و س��وم را به 
میزان 20 درصد از دیات و ارش ذیل که عبارت اس��ت از: سه صدم دیه 
کامل بابت دامیه بر سر به اضافه اثر باقیمانده بر آن و یک درصد دیه کامل 
بابت ارش آسیب نسوج نرم ستون فقرات کمری و پنج درصد از یک بیستم 
دیه کامل بابت شکستگی به میزان پنج درصد از سطح نمایان دندان قدامی 
1- و پنج درصد از دو بیستم دیه کامل بابت شکستگی به میزان پنج درصد 
از سطح نمایان دندان قدامی 1 و پرداخت یک سوم از یک چهلم دیه کامل 
بابت شکستگی دندان خلفی 7- ناشی از پوسیدگی قبلی در حق مصدوم 
و از لحاظ جنبه عمومی جرم متهم ردیف اول را به پرداخت س��ه میلیون 
ریال جزای نقدی و هر کدام از متهمان ردیف دوم و سوم را به پرداخت 
دو میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می نماید. رای 
صادره در خصوص متهم ردی��ف اول حضوری و ظرف مهلت 20 روز 
پس از ابالغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدید نظر اس��تان اصفهان 
می باشد و در خصوص سایر متهمان غیابی و ظرف مهلت 20 روز قابل 
واخواهی در این مرجع می باشد. م الف: 4529 شعبه 114 دادگاه کیفری 

دو شهر اصفهان ) 114 جزایی سابق( ) 479 کلمه، 5 کادر(
ابالغ رای

3/193 ش��ماره دادنام��ه: 9509970351200153 ش��ماره پرون��ده: 
9409980351200490 شماره بایگانی شعبه: 940547 خواهان: آقای 
اش��کان یاوری زاویه فرزند خیراله با وکالت آقای امی��ن رجبی فرزند 
عبدالرضا به نش��انی اصفهان- توحی��د میانی روبروی بانک س��امان 
نبش بن بست بنفشه )پارکینگ طبقاتی شهرداری( ساختمان سرو طبقه 
اول واحد 1 دفتر وکالت آقای محم��د حاج باقری و آقای روح اله جعفری 
کوپائی فرزند عبدالکریم به نشانی اصفهان- خیابان شیخ صدوق شمالی 
حد فاصل نیکبخت و سپهس��االر مجتمع س��رو طبق��ه 5 دفترآقای اکبر 
صباغی، خوانده: آقای حسین امیری فرزند علی به نشانی استان خراسان 
رضوی- شهرستان مشهد- مشهد- جاده سنتو- شرکت پخش گلها با کد 
پستی 9177774448 خواسته ها: 1- مطالبه خسارت دادرسی 2- مطالبه 
خسارت تاخیر تادیه 3- مطالبه وجه چک، رای دادگاه: دعوی آقای اشکان 
یاوری زاویه با وکالت آقای امین رجبی و روح ا... جعفری به طرفیت آقای 

حس��ین امیری به خواس��ته مطالبه مبلغ 141/615/000 ریال وجه چک 
های شماره 13959/963409/51 مورخ 92/9/17 به مبلغ 71/615/000 
ری��ال و 1359/963436/25 مورخ 1392/9/27 ب��ه مبلغ 70/000/000 
ریال عهده بانک ملت به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه به بقای 
اصول مس��تندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره از سوی 
بانک محال علیه و اینکه خوانده دلیلی که حکایت از پرداخت دین یا بطالن 
دعوی داشته باشد اقامه و ابراز نداش��ته لذا دادگاه خواسته خواهان را 
محمول بر صحت تشخیص و به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 
198 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ 141/615/000 ریال بابت اصل خواسته و نیز خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سررسید تا تاریخ وصول بر اساس نرخ اعالمی از 
سوی بانک مرکزی و پرداخت مبلغ 9/531/210 در حق خواهان صادر 
و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و ظ��رف 20 روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف م��دت 20 روز قابل اعتراض 
در دادگاه تجدید نظر خواهد بود.  م الف: 4514 شعبه 12 دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان ) 319 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

3/184 ش��ماره دادنام��ه: 9509970353200105 ش��ماره پرون��ده: 
9409980365901186 شماره بایگانی ش��عبه: 941311  شاکی: خانم 
فاطمه مداح علی فرزند عبدالرس��ول به نش��انی اصفه��ان- خ صغیر ک 
ش��هرام بن محراب پ آخر منزل همت زاده، متهم: آق��ای رضا جعفری 
فرزند علی یار ، اتهام ها: 1- تهدید 2- افتراء، گردش��کار: دادگاه پس از 
بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 
صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای رضا جعفری 
فرزند علی یاور دائر بر ایراد تهدید نسبت به خانم فاطمه مداح علی فرزند 
عبدالرسول در مورخ 94/8/24 در ش��هر اصفهان این دادگاه با توجه به 
تحقیقات معموله، شکایت شاکی، شهادت شهود و مطلعین و اینکه متهم 
علی رغم ابالغ قانونی حضوری در محل دادسرا و جلسه دادگاه نداشته 
و الیحه دفاعیه ای ارائه نداشته است و توجهًا به کیفرخواست صادره از 
دادس��رای عمومی و انقالب اصفهان لذا بزه انتسابی را محرز دانسته و 
مس��تنداً به ماده 669 قانون مجازات اسالمی حکم به محکومیت متهم به 
تحمل پنجاه ضربه شالق تعزیری صادر و اعالم می دارد در خصوص 
موضوع اتهامی نامبرده دائر بر ایراد افتراء به لحاظ فقد ادله اثباتی و عدم 
احراز بزه از سوی دادگاه و مستنداً به ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری 
حکم به برائت صادر و اعالم می دارد آراء صادره غیابی و ظرف مهلت 20 
روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و مجدداً ظرف مهلت 20 
روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان اصفهان 
می باشد. م الف: 3806 شعبه 106 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان) 106 

جزایی سابق( ) 257 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

3/183 ش��ماره دادنام��ه: 9409970350702197 ش��ماره پرون��ده: 
9409980350700384 شماره بایگانی شعبه: 940445 خواهان: آقای 
محمدرضا شریف مرادی فرزند خسرو با وکالت خانم مهری مظاهری 
کلهرودی فرزند محمد علی به نشانی اصفهان خیابان بزرگمهر چهار راه 
هشت بهشت ساختمان س��ارا طبقه 4، خوانده: آقای رضا یاران فرزند 
مصطفی به نش��انی اصفهان- چه��ار راه نظر- س��اختمان نیما- واحد 
6- کدپستی 8175754858 خواس��ته ها: 1- مطالبه خسارت دادرسی 
2- مطالبه وجه چک 3- مطالبه خس��ارت تاخیر تادیه، دادگاه با توجه به 
محتویات پرونده و با استعانت از ایزد متعال ختم رسیدگی را اعالم و به 
ش��رح ذیل مبادرت به صدور رای می نمای��د. رای دادگاه: در خصوص 

دادخواس��ت محمد رضا ش��ریف مرادی با وکالت مه��ری مظاهری به 
طرفیت رضا یاران مبنی بر مطالبه مبل��غ 237/500/000 ریال وجه یک 
برگ چک به ش��ماره 515100-94/5/1 بانک ملی و خسارات قانونی با 
توجه به محتویات پرونده، تصویر مص��دق چک و گواهی عدم پرداخت 
آن و اینکه ماندن چک در دست دارنده نشان اشتغال ذمه صادر کننده آن 
اس��ت و خواندگان دلیلی بر برائت ذمه خود ارایه و ایراد و دفاعی نکرده 
ادعای خواهان ثابت و مسلم تش��خیص داده می شود و مستنداً به ماده 
3 قانون صدور چک و مواد 198 و 519 و 502 و 515 و 522 قانون آیین 
دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 237/500/000 
ریال اصل خواسته و مبلغ 6/900/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل و مبلغ 
7/410/000 ریال بابت هزینه دادرس��ی و همچنین خسارت تاخیر تادیه 
از سررس��ید تا زمان اجرای حکم که در زمان اجرا وفق شاخص تغییر 
قیمتهای س��االنه اعالمی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران محاسبه 
خواهد ش��د، در حق خواهان صادر می گردد. رای صادر شده غیابی و 
ظرف 20 روز از اب��الغ قابل واخواهی در این ش��عبه و با انقضای مهلت 
مزبور ظرف 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان 
 اصفهان اس��ت. م الف: 3808 ش��عبه 7 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

 ) 310 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

3/182 ش��ماره دادنام��ه: 9509970354100142 ش��ماره پرون��ده: 
9409980360100166 شماره بایگانی شعبه: 941257 شاکی: آقای علی 
خلیلی فرزند ابراهیم به نشانی شهرستان اصفهان خ خیام بن بست صدف 
درب کرم رنگ طبقه اول، متهم: آقای آرش چیتگر فرزند علیرضا به نشانی 
مجهول المکان، اتهام: تحصیل مال از طریق نامشروع، گردشکار: دادگاه 
پس از بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی اعالم به شرح زیر مبادرت 
به صدور رای می نماید، رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای آرش چیتگر 
فرزند علیرضا )متواری( دائر بر تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع 
شکایت آقای علی خلیلی فرزند ابراهیم دادگاه با توجه به شکایت شاکی 
و اوراق و محتویات پرونده اعم از رسید و وجوه پرداختی و سایر قرائن 
و امارات موجود بزهکاری نامبرده را محرز دانسته لهذا مستنداً به ماده 
2قانون تشدید مجازات مرتکبین اختالس، ارتشاء وکالهبرداری وی را 
عالوه بر رد مال به شاکی به شرح صفحه 20 به مبلغ 55/400/000 میلیون 
ریال محکوم به تحمل دو سال حبس تعزیری می نماید رای صادره غیابی 
و ظرف 20 روز قابل اعتراض در همین مرجع است. م الف: 3811 شعبه 
115 دادگاه کیفری دو ش��هر اصفهان) 115 جزایی سابق( ) 182 کلمه، 2 

کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/177 در خصوص پرونده کالس��ه 95-122 خواهان شهرزاد زواره 
زادگان دادخواس��تی مبنی بر الزام به انتقال به طرفیت سید حسام الدین 
عطایی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 95/4/23 ساعت 4 
عصر تعیین گردیده اس��ت. لذا با عنایت به  مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان مس��تنداً به ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی  
مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از رسیدگی به این شعبه واقع در 
خیابان س��جاد – اول خیابان ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب 
ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441  شورای حل اختالف 
اصفهان ش��عبه 23 مراجعه و نسخه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ 
نماید.در صورت عدم حضور در وقت رس��یدگی ابالغ شده تلقی شده و 

تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد. 
م الف: 3743 شعبه 23 حقوقی مجتمع ش��ماره یک شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان ) 127 کلمه، 2 کادر(



ابالغ وقت رسیدگی
3/173 در خصوص پرونده کالسه 950273 خواهان حمیدرضا خیرالهی  
دادخواس��تی مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت عبدال��ه علی رضائی تقدیم 
نموده است وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه مورخ 95/4/23  ساعت 
9/30 تعیین گردیده اس��ت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان برابر م��اده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب در 
جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان 
ابتدای خیابان آتش��گاه مجتمع شماره 2 ش��ورای 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 شود. 
م الف:6190 ش��عبه 11 حقوقی مجتمع شماره دو ش��ورای حل اختالف 

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

3/172 در خصوص پرونده کالس��ه 20/95 خواهان اردالن حس��نی با 
وکالت محمد دانشور دادخواس��تی مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت آقای 
علیرضا زارع تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه مورخ 
95/4/23  ساعت 9/30 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 شعبه به نشانی خ هشت بهشت شرقی بعد از چهار 
راه پیروزی روبه روی مسجد امام علی)ع( مجتمع شماره 3 شورای حل 
اختالف اصفهان  شعبه 53  شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:6193 
شعبه 53 حقوقی مجتمع ش��ماره سه ش��ورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان) 124 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

3/170 در خصوص پرونده کالس��ه 950296 خواه��ان مهرداد جوادی 
منش دادخواس��تی مبنی بر مطالبه به طرفیت جعفر محمدی عس��گرانی 
تقدیم نموده است وقت رس��یدگی برای مورخ 95/4/23  ساعت 11 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 ش��ورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:6199 
ش��عبه 14 حقوقی مجتمع ش��ماره دو ش��ورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان) 111 کلمه، 1 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

3/169 ش��ماره ابالغی��ه: 9510100352700884 ش��ماره پرون��ده: 
9409980360101890 شماره بایگانی ش��عبه: 950200   شاکی حامد 
حقیقی ش��کایتی به طرفیت متهم علیرضا یونس فرزند غالم به خواسته 
خیانت در امانت  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان ) 101 جزایی 
س��ابق( واقع در اصفهان- خ چهار باغ باال – خ شهید نیکبخت- ساختمان 
دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 336  ارجاع و به کالسه 
9409980360101890 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  1395/04/23 و 
ساعت 9 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن متهم  و درخواست 
شاکی  و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا 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 رس��یدگی حاضر گردد. 
م الف:6218 شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان) 101 جزایی سابق( 

)173 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/168 ش��ماره ابالغی��ه: 9510100351101390 ش��ماره پرون��ده: 
9409980351100939 شماره بایگانی شعبه: 941032  خواهان شرکت 
تعاونی اعتبار حسنات اصفهان با نمایندگی غالمحسین مالئی ازیرانی و 
حسنعلی ترابی و علینقی موس��وی مدنی دادخواستی به طرفیت خوانده 
صفر غالمپور  به خواسته مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت تاخیر تادیه 
و مطالبه خسارت  دادرسی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رسیدگی به ش��عبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
اصفهان واقع در اصفهان- خ چهار باغ باال – خ شهید نیکبخت- ساختمان 
دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 356  ارجاع و به کالسه 
9409980351100939 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  1395/04/22 
و ساعت 12/30 تعیین شده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواس��ت 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  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:4526 ش��عبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان)188 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/167 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 95-117 خواهان ج��واد طراح 
دادخواس��تی مبنی بر الزام به انتقال س��ند یک دس��تگاه پراید به شماره 
انتظامی 53-661 د 95 به طرفیت حمزه اسفنانی تقدیم نموده است وقت 
رسیدگی برای مورخ 95/4/22 ساعت 4 عصر تعیین گردیده است. لذا با 
عنایت به  مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مستنداً 
به ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی  مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
قبل از رسیدگی به این ش��عبه واقع در خیابان سجاد – اول خیابان ارباب 
– روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب س��اختمان صبا – پالک57 کدپستی 
8165756441  شورای حل اختالف اصفهان شعبه 23 مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخ��ذ نماید.در صورت ع��دم حضور در 
 وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی ش��ده و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد. 
م الف: 4485 ش��عبه 23 حقوقی مجتمع ش��ماره یک شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان ) 134 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/166 در خصوص پرونده کالسه 319/95 ش 11 خواهان داوود محسن 
زاده دادخواس��تی مبنی بر الزام به انتقال سند خودروی پراید به طرفیت 
1- سلیمان موسوی دخت 2- منوچهر حس��امی تقدیم نموده است وقت 
رسیدگی برای روز سه شنبه مورخ 95/4/22  ساعت 9 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 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:5333 ش��عبه 11 حقوقی 
مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان) 125 کلمه، 

2 کادر( 

ابالغ وقت رسیدگی
3/165 ش��ماره ابالغی��ه: 9510100354101470 ش��ماره پرون��ده: 
9409980363601398 ش��ماره بایگانی ش��عبه: 950168 شاکی اداره 
جهاد کش��اورزی ش��کایتی علیه آقای رحمان سیس��تانی دایر بر تغییر 
کاربری اراض��ی تقدی��م دادگاه های کیف��ری دو شهرس��تان اصفهان 
نموده که جهت رسیدگی به ش��عبه 115 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان 
) 115 جزایی س��ابق( مجتمع ش��هید بهش��تی واقع در اصفهان- خیابان 
شریعتی- حد فاصل بیمارستان ش��ریعتی و چهار راه پلیس ارجاع و به 
کالسه9409980363601398  ) 950168 ک 115( ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن 1395/04/22 و س��اعت 9 تعیین شده است. به علت مجهول 
المکان بودن متهم و درخواست شاکی و به تجویز ماده 433 قانون آیین 
دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا متهم پس 
از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی حاضر گردد.  م الف:6279 
ش��عبه 115 دادگاه کیفری دو ش��هر اصفهان ) 115 جزایی سابق( ) 165 

کلمه، 2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

3/163 ش��ماره ابالغی��ه: 9510100354101472 ش��ماره پرون��ده: 
9409980358500423 شماره بایگانی شعبه: 940646 شاکی اداره جهاد 
کشاورزی ش��کایتی علیه خانم آمنه مقدم دایر بر تغییر کاربری اراضی 
تقدیم دادگاه های جزائی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به 
شعبه 115 دادگاه کیفری دو ش��هر اصفهان ) 115 جزایی سابق( مجتمع 
شهید بهشتی واقع در اصفهان- خیابان شریعتی- حد فاصل بیمارستان 
 ش��ریعتی و چهار راه پلیس ارجاع و به کالس��ه 9409980358500423 
) 940646 ک 115( ثب��ت گردیده که وقت رس��یدگی آن 1395/04/22 و 
س��اعت 8/30 تعیین ش��ده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن متهم و 
درخواست شاکی و به تجویز ماده 433 قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور کیفری و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا متهم پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.  م الف:6280 شعبه 115 دادگاه کیفری 

دو شهر اصفهان ) 115 جزایی سابق( ) 165 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/162 ش��ماره ابالغی��ه: 9510100350601101 ش��ماره پرون��ده: 
9409980350601310 شماره بایگانی شعبه: 941477  خواهان فاطمه 
احقاقیان دادخواستی به طرفیت  خوانده  مهناز کامران منش  به خواسته 
اعسار از پرداخت محکوم به  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
اصفهان واقع در اصفهان- خ چهار باغ باال – خ شهید نیکبخت- ساختمان 
دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 2 اتاق شماره 220  ارجاع و به کالسه 
9409980350601310 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  1395/04/21 
و ساعت 10 تعیین ش��ده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده  و 
درخواس��ت خواهان  و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده  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:3394 ش��عبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرس��تان 

اصفهان) 167 کلمه، 2 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
3/161 ش��ماره ابالغی��ه: 9510100351001340 ش��ماره پرون��ده: 
9409980351000983 شماره بایگانی شعبه: 941096  خواهان/ شاکی 
شرکت لیزینگ صنعت و معدن سهامی عام دادخواستی به طرفیت  خوانده/ 
متهم ابوالفضل مومنی و تقی هاتف الحس��ینی  به خواسته استرداد مال 
)منقول( و مطالبه خسارت دادرسی  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه 10 دادگاه عمومی حقوقی 
شهرستان اصفهان واقع در اصفهان- خ چهار باغ باال – خ شهید نیکبخت- 
ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 2 اتاق شماره 212  ارجاع 
و به کالس��ه 9409980351000983 ثبت گردیده که وقت رس��یدگی آن  
1395/04/21 و ساعت 8 تعیین ش��ده است. به علت مجهول المکان بودن 
خوانده/ متهم  و درخواست خواهان/ ش��اکی  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  
پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجع��ه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 

مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 
م الف:3846 ش��عبه 10 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان) 181 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/160 در خصوص پرونده کالس��ه 950277 خواهان سید حسین سید 
دادخواستی مبنی بر مطالبه چک به طرفیت عباس بهادریان تقدیم نموده 
است وقت رس��یدگی برای روز مورخ 95/4/21  س��اعت 11/30 تعیین 
گردیده اس��ت با توجه به مجهول المکان 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 ش��ورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:6189 
ش��عبه 11 حقوقی مجتمع ش��ماره دو ش��ورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان) 111 کلمه، 1 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

3/159 ش��ماره ابالغی��ه: 9510100352401175 ش��ماره پرون��ده: 
9409980352400964 شماره بایگانی ش��عبه: 941061  خواهان بانک 
مهر اقتصاد به نمایندگی علیرضا زمانی دادخواستی به طرفیت  خواندگان 
میالد دهقانپور امینه و محمد وصالی به خواسته مطالبه خسارت دادرسی 
و مطالبه خس��ارت تاخیر تادی��ه و مطالبه وجه چک  تقدی��م دادگاه های 
عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی 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 کالس��ه 9409980352400964 ثبت گردیده که 
وقت رسیدگی آن  1395/04/21 و ساعت 8/30 تعیین شده است. به علت 
مجهول المکان بودن خواندگان  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 کثیراالنتش��ار آگهی می شود تا 
خواندگان  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:4542 ش��عبه 24 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان) 182 

کلمه، 2 کادر(
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فرمانده انتظامي شهرستان كاشان از وقوع يك مورد زمين خواري در 
حاشيه اتوبان قم - كاشان و دستگيري يك نفر خبر داد.

سرهنگ كارآگاه مهدي پور غالمحسين گفت: به دنبال گزارش رسيده 
مبني بر تصرفات غيرمجاز يكي از شهروندان حوالي يكي از روستاهاي 
حاشيه اتوبان »قم-كاشان« بررس��ي موضوع به طور ويژه در دستور 

كار كارآگاهان پليس آگاهي اين شهرستان قرار گرفت.
وي افزود: كارآگاهان پس از بررسي اس��ناد و مدارك موجود متوجه 
وقوع يك مورد زمين خواري به مساحت 299 هزار و 515 متر مربع از 
زمين هاي منابع طبيعي شدند. سرهنگ پورغالمحسين ارزش اين 
زمين ها را 30 ميليارد ريال عنوان ك��رد و گفت: پس از هماهنگي با 

مقام قضايي يك نفر در اين خصوص دستگير شد. 
اين مقام انتظامي ادامه داد: متهم با مشاهده قرائن و داليل صراحتا به 
بزه خود اعتراف و علت آن را سودجويي اعالم كرد. فرمانده انتظامي 
شهرستان كاشان در پايان به شهروندان توصيه كرد: جهت پيشگيري 
از وقوع هرگونه س��ودجويي افراد و كالهبرداران ب��ه هنگام خريد و 
تهيه زمين يا ملك، از ادارات مس��كن و شهرس��ازي، منابع طبيعي و 
شهرداري محل استعالم گرفته و هرگونه موارد مشكوك زمين خواري 

را به پليس اطالع دهيد.

يك دس��تگاه س��واري پژو 405 كه بيش از 47 ميليون ريال جريمه 
پرداخت نشده و 61 فقره تخلف حادثه س��از در پرونده آن ثبت شده 

بود توقيف و به پاركينگ منتقل شد.
سرهنگ جهانگير كريمي معاون اجتماعي فرماندهي انتظامي استان 
اصفهان گفت: ماموران پليس راه »سميرم-ش��هرضا« حين كنترل 
خودروها در اين محور يك دس��تگاه س��واري 405 را جهت بررسي 
مدارك راننده متوقف كردند. وي ادامه داد: در اس��تعالم از س��وابق 
اين خودرو مشخص شد داراي 47 ميليون و 700 هزار ريال جريمه 
پرداخت نش��ده و 61 فقره تخلف حادثه س��از اس��ت كه بالفاصله به 
پاركينگ منتقل شد. اين مقام انتظامي بيان داشت: بيشترين تخلفات 
صورت گرفته توسط اين خودرو سبقت غير مجاز در راه هاي دوطرفه، 
تجاوز به چپ از محور راه و حركت به طور مارپيچ اس��ت. س��رهنگ 
كريمي در پايان اظهار داشت: برابر تبصره ماده 8 قانون رسيدگي به 
تخلفات رانندگي در صورتي كه مبلغ جريمه خودرويي به 10 ميليون 
ريال برسد پليس راهنمايي و رانندگي مراتب را به مالك خودرو اعالم 
و چنانچه ظرف مدت يك ماه از تاريخ ابالغ ، مالك خودرو نس��بت به 
پرداخت جريمه اقدام نكند، خودرو توقي��ف و از تردد آن جلوگيري 

خواهد شد.

9 مرد مس��لح پس از حمله به خانه مرد داغدار در آب��ادان، ميهمانان 
عزادار را به گلوله بستند. ضاربان كه با اين خانواده اختالف داشتند، با 
كالشنيكف و تفنگ شكاری به س��وی ميهمانان شليك كرده و 3 نفر 

را مجروح كردند.
ساعت 12 و 30 دقيقه سه شنبه 4 خرداد امس��ال مأموران پليس در 
جريان تيراندازی خونين در خانه يكی از جوانان طايفه ای در منطقه 
»طيب« آبادان قرار گرفتند، بالفاصله نيز مأموران كالنتری 13 شهری 
آبادان به محل اعزام ش��دند. به گفته ش��اهدان پس از پايان مراس��م 
خاكس��پاری، ميهمانان عزادار در خانه مرحوم جمع ش��ده بودند كه 
ناگهان 9 مرد مسلح وارد شده و بدون هيچ حرفی حاضران را به رگبار 
گلوله بس��تند. اين افراد كه از قبل با خانواده مرحوم اختالف داشتند 
در اين تيراندازی 3 مرد را از ناحيه س��ر، س��ينه و ص��ورت هدف قرار 
داده و متواری ش��دند. 3 مجروح حادثه ك��ه در وضعيت وخيمی قرار 
داشتند به بيمارستان انتقال داده ش��دند، اما با وجود تالش پزشكان 
در وضعيت خوبی قرار ندارند. از سوی ديگر مأموران پليس در فاصله 
كوتاهی، موفق به شناسايی يكی از ضاربان شدند. پس از كشف سالح 
كالشنيكف، وی لب به اعتراف گش��ود. در حال حاضر نيز تيم تحقيق 

پليس امنيت در تعقيب عامالن فراری اين پرونده هستند.

حادثه گيركردن پای يك زن در يكی از ايس��تگاه های مت��روی لندن اين 
ايس��تگاه را يك س��اعت و نيم تعطيل كرد.  گيركردن پای يك مسافر زن 
در بين مجرای قطار و سكوی ايس��تگاه منجر به تخليه ايستگاه از مسافران 
برای كمك به وی ش��د.  ماج��را زمانی آغاز ش��د كه مس��افران فريادهای 
بلند يك زن را بعد از توقف يكی از قطارها ش��نيدند و متوجه ش��دند پای 
 اين زن بين قطار و س��كو گير كرده اس��ت.  مس��ئوالن ايس��تگاه متروی

»كنينگ تاون«)Canningtown( بالفاصله اقدام به تخليه ساير مسافران 
و بستن ايس��تگاه كردند و اورژانس به صحنه رس��يد.  اين حادثه و شنيدن 
فريادهای  اين زن كه  پايش در فاصله بين قطار و سكوی ايستگاه گيركرده 
بود ساير مسافران را ترسانده بود و مسافران وحش��ت زده ايستگاه قطار را 
ترك كردند.  يك سخنگوی سيستم حمل و نقل لندن )TFL( در اين رابطه 
گفت كه بالفاصله قطار متوقف ش��د و تالش ها برای رهاسازی اين زن آغاز 
گرديد، اما نتوانستيم كاری از پيش ببريم و در نهايت از جك برای تكان دادن 
كل واگن استفاده كرديم.  در نهايت تالش های اورژانس و كاركنان مترو و 

آتش نشانی نتيجه داد و پای زن با كمترين جراحت آزاد شد.
 يك س��خنگوی بخش خدمات آمبوالنس لندن گفت: »اين زن با جراحات 

جزيی محل حادثه را ترك كرد و نيازی به بستری شدن وی نبود.« 
سخنگوی مترو اعالم كرد كه ايستگاه مترو كه از ساعت 8:00 به دليل اين 

حادثه بسته شده بود ساعت 9:30 باز شد و خدمات خود را از سر گرفت.

مرد فريبكار كه با ايجاد صفحه ای در اينستاگرام در كنار 
تصاوير دروغين از خودش، اقدام به كالهبرداری و هتك 

حيثيت چهار دختر جوان كرده بود، دستگير شد.
 رييس پليس فتای اس��تان فارس در شرح ماجرا گفت: 
دختر 23 ساله ای در شكايتی اعالم كرد فردی ناشناس، 
با به دست آوردن عكس هايی از او و انتشار آنها به همراه 
مطالبی دروغين در چند وبالگ، باعث هتك حيثيت وی 
شده و با تهديد به رسوايی، خانواده اش را با ترس و نگرانی 

روبه رو كرده است.
 سرهنگ »س��يد موس��ی حس��ينی« افزود: اين دختر 
جوان گفت: از س��ال 1391 و از طريق شبكه اجتماعی 
اينس��تاگرام با فردی كه خودش را جوان 26 س��اله ای 
معرفی كرد آش��نا شدم. اين رابطه آش��نايی ادامه يافت 

تا اينكه وی به م��رور زمان با ارس��ال عكس های قالبی 
از خود اعتمادم را جلب كرد و من هم ش��روع به ارس��ال 
عكس ه��ای خانوادگی خ��ودم براي��ش كردم.«به گفته 
سرهنگ حسينی، پس از چندی اين شياد خود را يكی 
از نخبه های كش��وری در ام��ر رايانه و افس��ر پليس فتا 
معرفی كرد و از آن پس ب��ا توجه به پيام های فريبنده ای 
دختر جوان را ش��يفته خود س��اخت و هرآنچه را كه به 
بهانه های مختلف اعم از عك��س و فيلم های خانوادگی و 

پول می خواست اين دختر برايش فراهم می كرد.
به گفته رييس پليس فتای استان فارس اين روند ادامه 
پيدا كرد ت��ا اينكه يك روز پس��ر فريب��كار از اين دختر 
ساده دل درخواست كرد 100 ميليون ريال به حسابش 
واريز كند و دختر كه تهيه اي��ن مبلغ برايش امكان پذير 

نبود از وی عذر خواست ولی كالهبردار اينترنتی ناگهان 
با فحاش��ی تهديدش كرد كه بايد سرويس طالهايش را 
بفروشد و اين مبلغ را بپردازد وگرنه عكس ها و فيلم های 
او را منتشر خواهد كرد. سرهنگ حسينی ادامه داد: اين 
مسئله به همين جا ختم نشد؛ چرا كه فرد شياد اقدام به 
انتش��ار عكس های ش��خصی اين دختر جوان در فضای 
مجازی ك��رد و خانواده دخت��ر نيز با اط��الع از موضوع، 
تصميم می گيرد به طرح شكايت در پليس فتا بپردازند. 
با قرار گرفتن پرونده در دستور كار افسران پليس فتای 
اس��تان فارس، كارشناس��ان با اقدامات فنی و تخصصی 
موفق به شناسايی متهم شده و پی بردند اين كالهبردار 
شبكه مجازی مردی 53 ساله است. وی ابتدا منكر انجام 
هرگونه عمل مجرمانه ای ش��د،اما در ادامه با مش��اهده 
مس��تندات و داليل پليس فتا به جرم خود اعتراف كرد. 
وی گفت: چند سال پيش با اين دختر در »اينستاگرام« 
آشنا شدم و خودم را جوان 26 ساله ای، باهوش و مأمور 
پليس فتا معرفی كردم و با توجه به اعتياد شديد به مواد 
مخدر »شيش��ه« و توهمات ناش��ی از آن و همچنين با 
توجه به بي��كاری و نياز مالی ش��ديد ب��رای تأمين مواد 
مخدر دختران را فريب می دادم.  س��رهنگ حسينی در 
مورد اعتماد بی مورد به افراد ناش��ناس در ش��بكه های 
اجتماعی هشدار داد و گفت: گمنامی كاربران در اين فضا 
زمينه را برای برخی افراد سودجو فراهم می كند. كاربران 
شبكه های اجتماعی در صورت مشاهده چنين رفتارهايی 
می توانند ب��ه س��ايت cyberpolice.ir مراجعه كنند 
و موضوع كالهب��رداری و تبهكاری را گ��زارش دهند تا 
موضوع ب��ه منظور شناس��ايی اين افراد در دس��تور كار 

رسيدگی پليس قرار گيرد.

دستگيري زمين خوار 30 ميلياردي 
در كاشان

سواري پژو 405 با 47 ميليون ريال 
حمله مسلحانه به مراسم خاكسپاریخالفي روانه پاركينگ شد

گيركردن پای يک زن
 ايستگاه مترو را تعطيل كرد

دام اينستاگرامی؛

پلیس قالبی دختران جوان را فریب می داد

 دادس��تان عمومی و انق��الب شهرس��تان نظرآباد
 استان البرز از بازداش��ت فردی خبر داد كه با جعل 
مدرك تحصيلی فوق ليس��انس فيزيك دانش��گاه 
صنعتی شريف در دانشگاه پيام نور تدريس می كرد.

 محم��د قيومی اظه��ار داش��ت: اين فرد ب��ا هويت 
»ن. ر« 43 ساله پس از ارايه مدارك به عنوان مدرس 
دانشگاه پيام نور هشتگرد استان البرز مشغول به كار 

می شود. 
وی اف��زود: در ادام��ه وی به عنوان اس��تاد مدعو به 
دانشگاه نظرآباد دعوت می شود، اما پس از گذشت 

يك ترم، واحد دانشگاهی مربوطه به دليل ترديد در 
مدرك، از دانشگاه شريف درباره اصالت آن استعالم 

می كند. 
دادستان عمومی و انقالب نظرآباد اضافه كرد: پس 
از درخواست اس��تعالم واحد، دانشگاه شريف اعالم 
می كند كه فردی با مش��خصات گفته ش��ده در آن 
دانش��گاه پرونده تحصيلی ندارد و مدرك ارايه شده 
جعلی است وبراين اساس تحت تعقيب قضايی قرار 

گرفت. 
وی با توضيح درباره انگيزه فرد بازداشت شده اظهار 

داش��ت: متهم پس از دس��تگيری ، جعل مدرك را 
پذيرف��ت و اعالم داش��ت به دليل تس��لط كافی در 
فيزيك و نياز مالی، اقدام به جعل مدرك كرده است و 
با ارايه كپی مدرك جعلی به واحد پيام نور هشتگرد، 
تدريس فيزيك را آغاز كرد و سپس به عنوان استاد 

مدعو به دانشگاه نظرآباد وارد شد. 
اين مقام قضاي��ی گفت: اين فرد ك��ه دارای مدرك 
ديپلم اس��ت، اكن��ون پرون��ده قضاي��ی وی برای 
رس��يدگی به ش��عبه دوم دادياری نظرآباد ارس��ال 

شده است.

مدرس قالبی دانشگاه در البرز به دام افتاد



در مدارا، 
فزونى و بركت است، و هر كس از 

مدارا محروم باشد، از خير، محروم شده است.

امام على عليه السالم:
ش��تاب بال به س��وى مومن پرهيزگار بيش��تر از 

شتاب باران به سوى زمين گود است.
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  قبل از سفر سيستم ایمنى خود را تقویت کنيد
 تاثیر قرص های ویتامی��ن و مکمل ها هنوز به طور قطعی در بهبود سیس��تم 
ایمنی اثبات نشده است، اما  اگر شما با خوردن آنها احساس بهتری پیدا کنید 

به امتحانش می ارزد.          
این اقالم را در ساک دستى همراه خود بردارید

 مایع ض��د عفونی کننده دس��ت ک��ه حداقل50 درصد الکل داش��ته باش��د، 
دس��تمال ضد عفونی کننده، یک ش��ال  س��بک که بت��وان از آن ب��ه عنوان 
 پتو اس��تفاده ک��رد، ی��ک بال��ش س��فری در س��فرهای طوالن��ی هوایی یا 

با قطار  و بانداژ.           
اگر عينکى هستيد در سفر به جای لنز از عينک استفاده کنيد  

   لن��ز م��ی توان��د چش��مان ش��ما را خش��ک کن��د و در براب��ر میک��روب ها 
 آس��یب پذی��ر باش��د همچنی��ن باعث م��ی ش��ود  کمتر چش��مان ت��ان را 

با دست بمالید.
در فرودگاه، ایستگاه قطار یا هر جای عمومى دیگر  

از کسانی که عطسه یا سرفه می کنند حد اقل 2 متر فاصله بگیرید   این فاصله 
ایست که ویروس ها می  توانند توسط نفس کشیدن، منتقل شوند و به چشمان 

یا بینی شما وارد  شوند و شما را مریض کنند.             

 بعد از دست زدن به اجسام دست خود را ضدعفونى کنيد  
  مث��ا باجه بلی��ت، دس��تگاه خودپرداز، س��طل ه��ا، جعبه ه��ای مخصوص 
 ل��وازم در دس��تگاه ه��ای بازرس��ی،  دس��تگیره ه��ای در، می��ز غذاخ��وری 
و هر چیزی در دستش��ویی ها. اگر یک ش��ی توس��ط عده زیادی لمس  شده 
باشد قطعا جای نگرانی دارد. حتما تمام دس��ت خود را ضدعفونی کنید حتی 
انگشترتان، و اگر  نمی توانید فعا دست تان را تمیز کنید سعی کنید با دهان، 

چشم و بینی تان تماس نداشته باشد.   

باغ وحشى که آدم ها در قفس مى روند نکاتى برای جلوگيری از مریض شدن در سفر )2(

انتخاب های مطالعاتى بيل گيتس
 بی��ل گیتس ریی��س هیئ��ت مدیره مایکروس��افت 
فهرس��تی از 5 کتاب مورد عاقه اش را که قرار است 
تابس��تان جاری مطالعه کند ب��ه هوادارانش معرفی 
کرد. گیت��س که یک��ی از پیش��گامان و بنیانگذاران 
مایکروس��افت اس��ت که در حال حاضر در فهرست 
ثروتمندترین افراد جهان ش��ناخته می ش��ود عاقه 
زیادی به مطالعه کتاب دارد. او در سال های گذشته 
نیز نشان داد که تنها به مطالعه کتاب های اقتصادی، 
تجاری و فن��اوری عاقه ن��دارد و کتاب ه��ای مورد 
عاق��ه اش را از میان کتاب های ادبی، رمان، ش��عر و 
حتی گاهی کتاب هایی که در حوزه س��امت منتشر 
می شود نیز انتخاب می کند. » چشم هفتم « عنوان 
 یک رمان علمی تخیلی اس��ت که بی��ل گیتس از آن 
در فهرست رمان های محبوبش نام برده است. دومین 
کتابی که بیل گیتس ب��ه هوادارنش معرفی می کند 

کتاب »چطور اشتباه نکنیم؟« است که به قلم جوردن 
النبرگ به رش��ته تحریر در آمده است. این کتاب که 
در حوزه علوم ریاضی منتش��ر ش��ده درباره داشتن 
کسب و کار پر رونق است.  » س��وال حیاتی « عنوان 
سومین اثری است که بیل گیتس از آن نام برده است. 
این کتاب درباره روش های درست غواصی کردن در 
انرژی هاست. بیل گیتس با انتخاب این کتاب تاش 
دارد تا بتوانند همه قوایش را برای موفقیت های بیشتر 
هماهنگ کند. چهارمین اثری که گیتس قرار اس��ت 
در ماه پیش رو مطالعه اش را آغاز کند کتاب »قدرت 
رقابت« است که به قلم هیروشی میکی تانی به رشته 
تحریر در آمده است و اما کتاب » انسان، تاریخچه ای 
درباره بشر « به قلم نوها یارای آخرین کتابی است که 
بیل گیتس قصد مطالع��ه آن را دارد. این کتاب۴00 
صفحه ای درباره تحوالت تکنولوژیکی است که قرار 

است در آینده نزدیک توسط بشر به ثمر بنشیند.

ریيس جمه�وری که روزی 40 نخ س�يگار 
مى کشد!

با وجود آنکه الکساندر فان در بلن، 72 سال سن 
داشته و از حزب » سبز « است که حامی محیط 
زیست محسوب می ش��ود، اما به » دودکشی « 
تشبیه می شود که روزانه۴0 نخ سیگار می کشد.

 به نقل از العربی��ه، بلن که متولد س��ال 19۴۴ 
در وین است گفته می شود در طول روز بیشتر از 
دو بسته سیگار می کش��د. الکساندر فان در بلن، 
کاندیدای مس��تقل انتخابات ریاست جمهوری 
اتریش توانسته اس��ت در دور دوم این انتخابات 

پیروزی را برای خود به ارمغان آورد.
بلن با کسب 50/3 درصد آرا در دور دوم انتخابات 
توانس��ت بر نوربرت هوفر، رقی��ب خود از حزب 

آزادی پیروز شود.

کشف کهکشانى از جنس طال !
دانشمندان موسس��ه فناوری ماساچوست برای اولین 
 بار موفق به کش��ف کهکش��ان کوتوله ن��ادر از جنس 
فلزات سنگین و گرانبها مثل طا، پاتین و نقره شدند.  
دانش��مندان معتقدند ک��ه فلزات س��نگین مثل طا، 
پاتین و نقره در گروه عناصر r-process قرار دارند 
که در فرآیند فروپاش��ی هس��ته  ابرنواخترها س��اخته 
می شوند. در واقع کشف اولین کهکشان مملو از فلزات 
سنگین نه تنها خود یک دستاورد بزرگ تلقی می شود 
بلکه می تواند سرنخی برای حل معمای فرآیند تشکیل 
عناصر سنگین نیز باش��د.  با اینکه ماهیت اکثر عناصر 
ارزش��مند موجود در جدول تناوبی مث��ل طا، نقره و 
پاتین در طول بیش از 6 دهه برای دانشمندان ناشناس 
مانده است، اما با کشف کهکشان مملو از عناصر سنگین 
می توان خاس��تگاه این عناصر را در کیهان، شناسایی 
کرد. پژوهش��گران معتقدن��د که دلی��ل ارزش باالی 

عناصری مثل طا، نقره، پاتین و اورانیوم، عدم وجود 
پروس��ه تولید این عناصر در زمین و منظومه شمسی 
اس��ت، چرا که این عناصر در فرآیند سنتز هسته ای و 
در جریان برخورد و انفجار س��تاره های نوترونی چگال 
با سرعت بسیار باال تولید ش��ده و از طریق سنگ های 
آسمانی در زمان تشکیل منظومه شمسی به سیاره آبی 
ما منتقل شده اند. پدیده ساخت عناصر سنگین برای 
اولین  بار در سال 1957 توسط فیزیکدانان مطرح شد. 
پروفسور آنا فربل، متخصص فیزیک از موسسه فناوری 
ماساچوست عنوان کرد:  مهم ترین دلیل کمیابی عناصر 
س��نگین و خاص مثل طا، خاس��تگاه دوردست این 
عناصر است، چرا که این عناصر در جریان برخورد سریع 
ستاره های نوترونی با س��رعت غیرقابل تصور تشکیل 
می ش��وند. وی در ادامه اف��زود: فرآین��د تولید عناصر 
 س��نگین تا حدی انرژی بر اس��ت که نمی توان آنها را 

در پیشرفته ترین آزمایشگاه های جهان تولید کرد.

در باغ وحش طبیعی Lehe Ledu چین، گردشگران با ماشین وارد محوطه می شوند و حیوانات آزاد را بازدید می کنند.

پودینگ تابستانى توت فرنگى
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پرورش گل و گیاه

مواد الزم :50 عدد نان برش��ی مخصوص تس��ت، ۸00 گرم یا 6 تا 7 فنجان 
مخلوط انواع توت ها از جمله توت فرنگی، شاتوت و توت سیاه، 50 گرم یا یک 

چهارم فنجان پودر قند، مقداری خامه زده شده.
 طرز تهيه: کاس��ه بلوری معمولی متوس��طی آماده کنید و برش های نان را 
به همان صورت درسته در کف و دیواره های ظرف بچینید. برای هر یک 5 تا 

6 برش نان کافی است.
انواع توت ها را به همراه پودر قند در قابلمه ای بریزید و روی ش��عله اجاق گاز 
 قرار دهید. با توجه به این که ب��ا حرارت دادن توت ها آب م��ی اندازد، نیازی 
به اضافه کردن آب در آنها نیست. زمانی حدود ۴ الی 5 دقیقه مخلوط را حرارت 
دهید تا آب حاصل از پخت توت ها کم ش��ود. پس از گذشت این مدت زمان، 
قابلمه را از روی اجاق گاز بردارید و کناری بگذارید تا سرد شود. سپس با قاشق 
مخلوط توت های پخته شده را به همراه کمی آب حاصل از آنها در داخل کاسه 
 و روی نان های برش��ی چیده ش��ده در ظرف بریزید. قسمت های اضافی سر 
 ب��رش ه��ای ن��ان را روی مخل��وط برگردانید و س��پس س��طح روی میوه 
و قسمت های برگردانده شده نان های برش��ی را با چند تکه نان برشی دیگر 
بپوشانید. یک عدد نعلبکی چینی یا زیردستی را به صورت وارونه در داخل کاسه 
و روی تکه نان قرار دهید. سپس کاسه ها را مدت زمانی حدود ۸ ساعت یا شب 

تا صبح در یخچال قرار دهید.
برای سرو، این پودینگ را در پایان در بشقابی برگردانید، باقی مانده آب مواد را 

روی پودینگ بریزید و به همراه خامه زده شده، سرو کنید.

باکتری هایی که در محی��ط مرطوب و تاریک 
رش��د می کنند، باع��ث ایجاد بوی ب��د در پاها 

می شوند.
بنابراین ب��رای جلوگیری و از بی��ن بردن بوی 
بد پاها و کفش ه��ا، باید جلوی رش��د و تکثیر 
 این باکتری ه��ا را بگیرید. بایس��تی کفش ها و 
 پاهای ت��ان را تمیز نگ��ه دارید و کف��ش ها را 

در هوای آزاد قرار دهید تا بوی بد نگیرند.
 برای از بین ب��ردن بوی پاه��ا و کفش های تان 

به توصیه های زیر عمل کنید:
1- بیرون و داخل کفش تان را با مواد شوینده، 

بشویید.
2- ش��ب قبل، داخل کفش ت��ان کمی جوش 
شیرین بریزید. فردا قبل از پوشیدن کفش، آن 
را بتکانید تا پودرها بریزند. سپس کفش تان را 

بپوشید.
۳- داخل کفش، کمی جوش ش��یرین بریزید. 
سپس کفش را داخل یک کیسه نایلونی بگذارید 
و داخل فریزر قرار دهید. جوش شیرین، بوی بد 
کفش را از بین می برد و سرما باکتری های مولد 

بو را می کشد.
4- داخل دو جوراب کهنه، جوش ش��یرین پر 
کنید و س��ر آنها را گره بزنی��د. داخل هر کفش 
یکی از این جوراب ها را قرار دهید تا بو را از بین 
ببرد. این کار نس��بت به پاشیدن جوش شیرین 
در داخل کف، کثیف کاری کمتری دارد و برای 

مدت طوالنی تری بوی کفش را از بین می برد.
۵- ه��ر روز داخل کفش تان م��واد ضدعفونی 
کننده یا بو زدا بپاش��ید، مخصوصا از آنهایی که 

مخصوص بوی بد پا هستند.

 کت��اب » ش��ب ه��ای ک��وش آداس��ی « نوش��ته 
» م. مالمیرآبادي « است که نشر هیا آن را روانه بازار 
نشر کرده اس��ت. کتاب هایي که درباره فلسفه منتشر 
مي شوند ش��امل موارد مختلفي اس��ت از شرح حال و 
اندیش��ه هاي فاسفه تا موضوعات فلس��في است. این 
کتاب ها مسائل غامضي را با زباني دشوار بیان مي کنند 
که فهم آن براي بس��یاري از خوانن��دگان اگر نگوییم 
 ناممکن ولي دش��وار اس��ت. کتاب حاضر از آن دسته 
از کتاب هایي است که با هدف تدریس در دبیرستان ها 
و براي گروه سني نوجوان تالیف شده است. به راستي 
فلسفه و مطالعه آن به چه کار مي آید؟ فلسفه مي تواند 
همه هستي آدمي را زیر و زبر کند. این کتاب به خوبي 
مي آموزد که چگونه فلسفه را نه فقط در کاس درس 
که در زندگي روزانه نیز مي توان به کار بس��ت. از نقاط 
قوت این دو کتاب ترتیب موضوعي مباحث آن اس��ت. 

بیشتر کتاب هاي آموزشي فلس��فه به ترتیب تاریخي 
به فیلس��وفان و مکتب هاي فلس��في یا تاریخ فلس��فه 
مي پردازند، اما محور اصلي این دو کتاب موضوعات آن 
است و ممکن است در برخي مباحث آراي یک فیلسوف 
عهد باستان در کنار نظرهاي یک فیلسوف معاصر قرار 
گیرد. هر فصل این کتاب با گفت وگویي شبه واقعي و 
س��اده میان دو نوجوان خیالي آغاز مي شود که بر سر 

برخي مسائل با یکدیگر اختاف نظر دارند.
 اخت��اف نظر آن ها در ه��ر فصل دو رویکرد فلس��في 
مختلف را درباره موضوعي که عنوان آن فصل اس��ت 
نشان مي دهد. به بیان روشن تر در هر فصل دو یا چند 
رویکرد اصل��ي درباره مباحث مهم فلس��فه بررس��ي 

مي شود. 
هر گفت وگو با یک آزمون خیالي پي گرفته مي ش��ود 

تا ادعاهاي مناقشه  برانگیز مورد آزمایش قرار گیرند.

از بين بردن
 بوی کفش و پا )1(

شب های کوش آداسى

گل یخ کوچ��ک بومی آفریق��ای جنوب��ی گونه ای 
گوشتی و چند ساله اس��ت که در فضای سبز جنوب 
ایران به وف��ور کاربرد دارد. به عنوان گیاه پوشش��ی 
مقاوم، گلدار، چندساله و علفی شناخته شده است. 

در ایران آن را با نام ناز یخی نیز معرفی کرده اند. 
گل یخی به گرما و خشکی مقاوم است.

گل هایی به رنگ صورتی روشن، سفید و قرمز دارد 
که در طول سال از آنها پوشیده شده است. گل های 
 منفرد ت��ا دس��ته ای در زاویه برگ ه��ا پدید آمده و 
به طور کلی در روز باز می شوند، قطر هر کدام از آنها  
cm 2/5 است. برگ ها، براق، قلبی شکل تا نیزه ای 
و دارای درازایی به میزان 3cm  هس��تند. میوه آن 
فندقه است و کمی بیش از 1cm  طول دارد. ریشه 

 ها گوشتی و ضخیم هستند. س��اقه ها چهارگوش تا 
دایره ای بوده و به طول cm 60 ، به صورت مس��طح 
روی زمین، می رس��ند. در هر موقع از سال می توان 
آن را هرس کرد بدون آنکه گیاه آسیب ببیند. توانایی 
این گیاه در ریشه زایی از قطعه ای کوچک از ساقه و 
رش��د بعدی آن، این گیاه را گیاهی پررشد می کند. 
از آن جهت به عنوان گیاه پوشش��ی، باغ صخره ای و 
خشک منظر و کشت در سراشیبی استفاده می شود. 
دارای خصوصیات درمانی اس��ت. نی��از به نگهداری 
 در آن پایین اس��ت. توصیه ش��ده اس��ت ک��ه کود 
و مواد غذایی برای این گیاه مورد استفاده قرار نگیرد.

روش تکثیر آن استفاده از قلمه ساقه و بذر است.
  عادت رشد: گیاه خزنده، حصیری و کوتاه رشد.

ميزان رشد: س��ریع، 25cm ارتفاع و گسترش آن 
در حدود 2/1 متر.

 نياز ن�وری: آفتاب کامل تا س��ایه کم، ) در س��ایه 
گل دهی کمتری دارد. (

خاک مطلوب: به خاکی با زهک��ش خوب نیازمند 
 اس��ت. خاک ش��نی تا لومی- ش��نی  را بهتر از همه 
می پسندد. اما خاک های دیگر را نیز تحمل می کند.

 نياز آبى: به دوره های کم آبی بس��یار مقاوم است. 
در حالت معمولی، آب کم و در هوایی که بسیار داغ 

است نیاز به آبیاری منظم دارد.
مقاومت به س�رما: به س��رما مقاومت نسبی دارد. 
 ) س��رمایی در ح��د  5- درجه س��انتیگراد را تحمل 

می کند. (
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