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با گذش��ت ۶ماه از ش��روع ثبت نام زائران ایرانی برای 
حج تمتع ۹۵ و در کش و قوس ه��ای مذاکرات ایران 
و عربس��تان، اکن��ون وضعیت سرنوش��ت حج تمتع 
کامال مش��خص و اعالم شده اس��ت. به دلیل استمرار 
کارشکنی های دولت سعودی، زائران ایرانی از حضور 
در مراسم حج تمتع امسال محروم شدند که مسئولیت 
آن بر عهده دولت عربستان سعودی است. حج تمتع 
سال  گذشته با اتفاقات تلخ و ناخوشایندی مواجه شد. 
سقوط جرثقیل، تعرض به ۲ جوان ایرانی در فرودگاه 
جده توسط مأموران، فاجعه منا )قربانی شدن ۷ هزار 
زائر( توس��ط س��ومدیریت و قصور در ارایه خدمات از 

جمله اتفاقات ناگوار و بی سابقه در طول تاریخ...

 رویای 52 ساله تعبیرشد
W W W. Z AYA N D E R O U D O N L I N E . I R

جهان ورزش یک��ی از اس��طوره های بزرگ خود را از دس��ت 
داد.رس��انه های آمریکای��ی خب��ر دادن��د محمد عل��ی کلی 
 بوکس��ور مش��هور و قهرم��ان س��نگین وزن جه��ان در 
ده��ه ۷٠ می��الدی در گذش��ت.  کل��ی بع��د از تحم��ل یک 
دوره بیم��اری طوالنی در ۷٤ س��الگی از دنیا رخت بربس��ت 

 تا به ص��در اخب��ار جه��ان بازگ��ردد. همزمان با درگذش��ت 
محمد عل��ي کلي، رس��انه های مختلف دنیا ب��ا تمجید از این 
بوکسور فراموش نش��دنی یاد و خاطره وی را گرامی داشتند. 
روزنام��ه دیلي میل، مجموع��ه ای از جم��الت وي را به چاپ 

رساند ...

کلی نتوانست مرگ را ناک اوت کند؛
خداحافظ

بوکسور تاریخ ساز
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در یک ماه اخیر اتفاق افتاد؛

افزایش 2 هزارتومانی
قیمت خرما

زرگرپور اعالم کرد:

تولید ساالنه ۸۰۰ میلیون دالر
طال در اصفهان

پرونده ای درباره لغو سیاسی حج تمتع؛

ایران چگونه فکر حج را از سر 
بیرون کرد؟

علیرضا افتخاری قطعه »مدافعان 
حرم« را منتشر کرد

بافت میانی شهردر نگاه تاریخ؛

زخم هایی که اصفهان متحمل شد!
مدیر مرکز خالقیت و نوآوری شهرداری؛

اصفهان نیازمند نوآوری است
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با گذشت ۶ماه از ش��روع ثبت نام زائران ایرانی برای 
حج تمتع ۹۵ و در کش و قوس های مذاکرات ایران 
و عربس��تان، اکنون وضعیت سرنوش��ت حج تمتع 
کامال مشخص و اعالم شده اس��ت. به دلیل استمرار 
کارش��کنی های دولت س��عودی، زائ��ران ایرانی از 
حضور در مراسم حج تمتع امسال محروم شدند که 
مسئولیت آن بر عهده دولت عربستان سعودی است.

حج تمتع سال  گذشته با اتفاقات تلخ و ناخوشایندی 
مواجه شد. سقوط جرثقیل، تعرض به ۲ جوان ایرانی 
در فرودگاه جده توسط مأموران، فاجعه منا )قربانی 
شدن ۷ هزار زائر( توسط سومدیریت و قصور در ارایه 
خدمات از جمله اتفاقات ناگوار و بی س��ابقه در طول 
تاریخ حج اس��ت.   این اتفاقات منجر به قطع روابط 
دیپلماتیک از طرف عربستان ش��د و به تبع آن، این 
موضوع بر روابط فرهنگی و اعزام در حج عمره و تمتع 
تاثیر گذاشت. برخی از نمایندگان مجلس خواستار 
لغو یک طرفه سفر حج تمتع سال ۹۵ از سوی ایران 
شدند. به طوری که س��خنگوی کمیسیون قضایی و 
حقوقی مجلس شورای اسالمی در دی ماه سال ۹۴ از 
لغو اعزام به حج تمتع به دلیل لغو روابط دپیلماتیک 
عربس��تان با ایران خبر داد. در پی آن سازمان حج و 
زیارت اطالعیه ای منتش��ر کرد که عنوان شده بود: 
»بر اساس برنامه ریزی های انجام شده، پیرو انتشار 
پیش اطالعیه قبلی سازمان حج و زیارت در خصوص 
مراس��م حج س��ال ۱۳۹۵، علی رغم قطع یک طرفه 
روابط سیاسی کشور عربستان با جمهوری اسالمی 
ایران و نظر به اینکه حج یک وظیفه شرعی و واجب 
است، به اطالع می رساند: بر اس��اس مصوبه شورای 
هماهنگی بعثه مقام معظم رهبری، س��ازمان حج و 
زیارت بنابر وظایف قانونی، برنامه ریزی ها و اقدامات 
خود را طبق ج��داول زمان بندی ش��ده برای تحقق 
تشرف زائران به حج در سال ۱۳۹۵ با جدیت دنبال 
می کند. بدیهی است انجام حج در سال ۱۳۹۵ منوط 
به امضای توافقنامه متعارف بین سازمان حج و زیارت 
و وزارت حج عربس��تان و پذیرش شروط جمهوری 
اسالمی ایران در راستای حفظ کرامت، شأن و جایگاه 
حجاج ایرانی و صیانت از حقوق این عزیزان در طول 

موسم حج خواهد بود.«
شروعکارشکنیها

بعد از آن سخنگوی وزارت حج عربستان اعالم کرد: 
وزیر حج این کش��ور در دیدار با هیئت��ی از ایران بر 
ممنوعیت تجمعات و سر دادن شعار در حین مراسم 
حج تاکید کرده اس��ت. وزیر حج عربستان به اطالع 
هیئتی از ایران رس��انده اس��ت که برپای��ی هرگونه 

راهپیمای��ی و تجمع��ات در اماک��ن عمومی مربوط 
به مراس��م حج ممنوع است. کارش��کنی های دولت 
عربستان برای حج تمتع ۹۵ ش��روع شد. عربستان 
به شروط و درخواس��ت های ایران پاس��خی نداد و 
بی جواب مان��د. اما باالخ��ره ۱۸ فروردین ماه دولت 
س��عودی  برای مذاکره از هیئت ایرانی برای تعیین 

سرنوشت حج تمتع ۹۵ دعوت کردند.
دوراولمذاکرات

دور اول مذاکرات حج تمتع امسال علی رغم پیگیری 
جمه��وری اس��المی ایران ب��رای امضای ب��ه موقع 
تفاهم نامه حج، به علت همکاری نکردن مس��ئوالن 
س��عودی تحت تاثیر مسایل سیاس��ی، به جای دی 
ماه ۹۴ با ۳ ماه تأخیر در ۲۶ فروردین ۹۵ انجام شد 
که به دلیل عدم قبول صدور ویزا در داخل کش��ور و 
عدم امکان استفاده از هواپیمایی جمهوری اسالمی 
و موارد دیگر نا تمام ماند.در دور اول مذاکرات آنها با 
روش ناپخته و خارج از عرف سیاس��ی با عالی ترین 
هیئت حج و زیارت کش��ورمان، برخوردهای بسیار 
س��خیف در فرودگاه ج��ده کردند؛ آنه��ا یک متن 
تفاهمنامه ای را به صورت یک طرفه و تحکمی تهیه 
کرده بودند و بندهایی را در آن گنجاندند و تمامی این 
بندها برای ایجاد موانع زائران ایرانی بود. مس��ئوالن 
حج عربستان س��عودی بعد از جلسه اول در دور اول 
مذاکرات، خواستار مشورت با وزارت خارجه و وزارت 
کشور خود ش��دند و بعد از جلس��ه نیز اعالم کردند، 
قرارداد را تغییر نمی دهند و این رویکرد آنها نش��ان 
داد که با ایج��اد تاخیر به دنبال بس��تن راه بر زائران 
ایرانی هستند. اما مذاکرات همچنان بی نتیجه بود و 
کارشکنی ها و بی احترامی سعودی ها ادامه پیدا کرد 

تا جایی که مذاکرات را به دور دوم کشاند.
بع��د از آن دور دوم مذاک��رات علی رغ��م وعده های 
مسئوالن عربس��تان، روادید برای س��فر دوم هیئت 

ایرانی با ۴۵ روز تأخیر و پ��س از انتصاب وزیر جدید 
حج عربس��تان صادر ش��د و نهایتا هیئت جمهوری 
اس��المی ایران با دعوت رس��می وزی��ر جدید حج 
عربستان و قول مساعد حل مشکالت در ۵خرداد ماه 

۹۵ عازم عربستان شد. 
دوردوممذاکرات

در دور دوم که وزیر حج عربس��تان تغییر یافته بود، 
آنها س��ناریویی دیگری را تدارک دیدند و به  دنبال 
تس��لیم ایران به هر نحوی بودند و رویکرد به ظاهر 
تعاملی را به جای تحکم��ی در پیش گرفتند. در این 
دوره از مذاکرات حتی نوع برخورد در فرودگاه جده 
با هیئت ایرانی متفاوت بود و دیگر از انگشت نگاری 
یا فراهم نش��دن امکانات خبری نبود و در این سفر 
با ع��رف دیپلماتیک رفتار ش��د. در گف��ت وگوهای 
این دوره ضمن حل مش��کل صدور روادید در ایران 
و اس��تفاده از هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران در 
انتقال حجاج کش��ور تالش شد تا با توجه به حوادث 
تلخ گذشته شرایط اعزام حجاج ایراني را با اطمینان 
از »تأمین امنیت، حفظ عزت و کرامت حجاج« فراهم 
آید که به علت ناهماهنگی در سطوح عالی عربستان 
و تأثیر نگاه سیاس��ی بر مسایل حج، به این مطالبات 
پاسخ مثبت داده نشد. عربستان در مذاکرات امضای 
تفاهم نامه ب��ا ایران ۱۱ محدودی��ت عجیب را وضع 
کرده بود که باعث شد این مذاکرات به بن بست برسد 
و امسال حج برگزار نشود. علی جنتی وزیر فرهنگ 
و ارشاد اسالمی، با اعالم خبر منتفی شدن برگزاری 
مراس��م حج امس��ال گفت: با توجه ب��ه تعمد دولت 
عربس��تان برای اینکه زائران ایران��ی نتوانند به طور 
رسمی امسال حج تمتع را به جای آورند، لذا الزم بود 
ما نیز صریحا اعالم موضع کنیم. پس از آن بیانیه ای 
از سوی س��ازمان حج و زیارت منتشر شد که در آن 

جزئیات مذاکرات و لغو حج تمتع ۹۵ اعالم شد.

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت: به نظر می رسد ایران از متن 
توافق هسته ای تاریخی سال گذشته تبعیت می کند.

یوکیا آمانو مدیرکل آژانس بین المللی ان��رژی اتمی در مصاحبه ای در مقر 
آژانس در اتریش گفت: کار دشوار راس��تی آزمایی این توافق بحث برانگیز 

احتماال سال ها به طول می انجامد.
آمانو اضافه کرد: این توافق هنوز شکننده اس��ت. دستیابی به توافق بسیار 

مهم بود اما تداوم بخشیدن به آن به تالش های بسیاری نیاز دارد.
آمانو دیپلمات ژاپنی که هدایت آژانس را از سال ۲00۹ بر عهده دارد، گفت: 
از ما خواسته نشده تا دیدگاه ها را بررسی کنیم. از ما خواسته شده که حقایق 
و مستندات را راستی آزمایی کنیم. اگر آنها لبخند می زدند یا کامال خوشایند 

رفتار می کردند، ما اهمیتی نمی دادیم.
وی ادامه داد: راستی آزمایی توافق کار بسیار بزرگی است، بازرسان ما با تمام 

توان در حال کار هستند.
آمانو درباره انتقادات از گ��زارش اخیر آژانس درباره ای��ران که به جزئیات 
کمتری پرداخته شده گفت که به قوانین جدید لغو قطعنامه های سازمان 
ملل مقید اس��ت. وی در این باره اضافه کرد: اگر ایران قطعنامه های شورای 
امنیت س��ازمان ملل را لغو می کرد من دلیلی داش��تم که آن را افش��ا کنم 
و کش��ورهای عضو نیز از حق آگاهی یافتن از آن برخ��وردار بودند. اما آن 
قطعنامه ها دیگر وجود ندارد. ایران اجازه دارد تا با شرایط محدود مشخص 
 فعالیت های مرتب��ط با غنی س��ازی را انجام ده��د و آنها چنی��ن کاری را 

می کنند.
مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در بخ��ش دیگری از این مصاحبه 
به س��ایت پارچین پرداخت و گفت: از دیدگاه آژانس تکذیب آزمایش های 
هسته ای گذش��ته از س��وی ایران هنوز نامعتبر اس��ت، اما آنچه که بسیار 
اهمیت دارد این اس��ت ک��ه در حال حاض��ر در پارچین چنی��ن اقداماتی 
صورت نمی گی��رد. وی اضافه کرد: من ب��ه آنجا رفتم، تقریب��ا خالی بود. با 
اطمینان می توان��م بگویم که آزمایش هایی که با اس��تفاده از اتاق آزمایش 
مواد منفجره انجام می ش��ود، رخ نمی دهد. با اینکه آژانس به طور رس��می 
در سیاس��ت گذاری های توافق هس��ته ای بی ط��رف بود ام��ا آمانو گفت: 
الگوی تعاملی پیشین برای کاهش جاه طلبی هس��ته ای ایران موثر نبود و 

کارشکنی ها عمل نکرد.

رییس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه موضع ایران در برابر کشورهای 
منطقه برادرانه است گفت: همواره برای تقویت بنیه دفاعی کشور تالش کرده 

اما از آن علیه کشوری استفاده نخواهیم کرد.
به گزارش ایسنا، علی الریجانی در گفت وگو با شبکه المیادین لبنان با بیان 
اینکه اولویت مجلس کمک به دولت برای رفع مشکالت اقتصادی است گفت: 
مسایل اقتصادی و رفع آنها اولویت اصلی کشور است و باید به آن توجه کنیم.

وی ادام��ه داد: قس��م دوم اولویت ه��ای ما مس��ایل منطقه ای اس��ت زیرا 
چالش هایی که در منطقه همچون عراق، س��وریه وافغانس��تان و همچنین 
جریان های تروریستی که وجود دارد بحران های زیادی را آفریده لذا پارلمان 
به عنوان مکانی که خواهان صیانت از مردم است نسبت به تحوالت منطقه ای 

حساس بوده و این موضوع را اولویت های کاری خود می داند.
الریجانی نیز در پاس��خ به س��والی مبنی براینکه موضوع توافق می تواند در 
انتخابات ریاست جمهوری آتی اثر گذار باش��د یا خیر تصریح کرد: موضوع 
انتخابات آینده این نیست، مسایل دیگری می تواند موثر باشد؛ البته پارلمان 
همیشه تاثیر دارد. من فکر می کنم اگر دولت فعلی در آینده بتواند در حوزه 
اقتصادی و س��رمایه گذاری هایی ک��ه در ایران باید انجام ش��ود تالش کند 

می تواند توفیق کسب کند.
رییس مجلس با اش��اره به دیگر اولویت کش��ور در بحث اقتصادی گفت: بد 
عهدی آمریکایی ها در موضوع برجام باعث شده بانک های آمریکایی نتوانند 
با بانک های ما وارد تعامل شوند بنابراین آنها کم کاری کرده و درست کار خود 
را انجام ندادند. وی ادامه داد: ما نیازمند بیانیه نیستیم، آقای کری می گوید 
ما بیانیه داده ایم و این بانک ها خود راضی به مراوده نیستند در حالی که ما 
می دانیم در عالم سیاست بیانیه داده و در زیر کار دیگر می کنند. از این رو ما 

احتیاج داریم که این فعل اقتصادی صورت بگیرد.
الریجانی با تاکید ب��ر اینکه آمریکایی ها در موضوع برجام با مس��ایل بانکی 
مقصرند گفت: اگر این مسئله حل نشود به طور حتم مشکل برای آنها ایجاد 
خواهد شد یعنی وقتی مسایل اقتصادی ایران مطابق برجام حل نشود یعنی 
آمریکایی ها به توافقاتش��ان عمل نکرده اند از این رو ممکن است به تجدید 

نظر برسد.
رییس مجلس تاکید کرد: ما فعال به دنبال این هستیم که از مسیری که در 
برجام آمده اختالفات حل شود، اما شرایط داخلی ایران می تواند تغییر کند.

الریجانی با اشاره به اینکه در موضوع برجام به وضوح آمده که اگر طرفی به 
تعهدات خود عمل نکند چگونه خواهد شد افزود: ما خواهان اجرای برجام از 

مسیرهای تعیین شده هستیم.
وی با بیان اینکه فی مابین ما و آمریکا مش��کالت زیادی وجود دارد تصریح 

کرد: ما نمی خواهیم مشکالت مسیر غیرمعقول حل شود.
وی ادامه داد: تالش ما در موضوع هس��ته ای این بوده که سال ها کشمکش 
در این موضوع را از مس��یر معقول حل کنیم از این رو من فکر می کنم پایه 
کارهای آینده در این مسئله اس��ت که چگونه موضوع هسته ای پیش برود 
طبعا اگر آنها بخواهند در این موضوع سوء اس��تفاده کرده و مکری به خرج 

بدهند ایرانی ها پاسخشان را خواهند داد.

مدیرکلآژانسبینالمللیانرژیاتمی:

ایرانازتوافقهستهایتبعیتمیکند
رییسمجلسشورایاسالمی:

آمریکاییهادربرجامبدعهدیکردند

خبرخبر پروندهایدربارهلغوسیاسیحجتمتع؛

ایران چگونه فکر حج را از سر بیرون کرد؟

چند روز پس از نهایی ش��دن توافق نامه ای که رس��ما داالن ترانزیتی 
چابهار را کلید می زند، یکی از رقبای منطقه ای این مسیر اظهار نظری 
کرده که نش��ان می دهد محوریت چابهار باید پس رقابتی س��نگین با 
بنادر منطقه به دست آید، رقابتی که به نظر می رسد از چند سال قبل 

آغاز شده است.
 بندر چابه��ار در منتهی الیه جنوب ش��رقی آب های ای��ران در حالی 
به عنوان نقط��ه ورودی کش��تی ها به آب ه��ای خلیج ف��ارس و البته 
نزدیک ترین راه ارتباط کشورهای آسیای میانه به آب های آزاد مطرح 
شده، که در همس��ایگی خود رقیبی قدرتمند و بزرگ را می بیند. بندر 
گواتر پاکس��تان که بس��یار به موقعیت دریایی چابهار نزدیک است، از 
س��ال ها قبل کار خود را برای ورود به عرصه هاب های دریایی منطقه 
آغاز کرده و سرمایه گذاران خارجی را نیز در خود جای داده است. این 
بندر از س��ال ها پیش قراردادهایی را با چین منعقد ک��رده تا اگر ایران 
با رقیب منطق��ه ای خود در بنادر دریای عمان درگیر اس��ت، چین نیز 
گامی مهم برای کنترل نفوذ هند در منطقه بردارد. هرچند با توجه به 
قراردادهای اقتصادی کالن منعقد شده میان ایران و پاکستان و البته 
نیاز اقتصادی دو کش��ور به یکدیگر قطعا روابط تهران و اسالم آباد در 
دیگر حوزه ها تقویت خواهد شد، اما اصول اقتصادی رقابت برای به وجود 
آوردن باالترین مزیت نسبی را طلب می کند و از این رو چابهار باید خود 
را برای رقابت با گواتر آماده کند. موضوعی که مقامات پاکستانی نیز آن 
را به شکل رسمی مطرح کرده اند. وزیر توسعه و برنامه ریزی پاکستان 
هرچند گفته کش��ورش چابهار را تهدید نمی بیند اما در عین حال به 
شکلی تلویحی از آغاز یک رقابت س��خن گفته که پاکستان چند سال 

زودتر از ایران آن را کلید زده است.

روابط عمومی دبیرخانه مجمع تش��خیص درباره اطالعات نادرس��ت 
و برداش��ت غلط یکی از رس��انه ها در خصوص افش��اگري دبیر مجمع 
تش��خیص مصلحت نظام توضیحي را منتش��ر کرد. به گزارش پایگاه 
اطالع رسانی دکتر محس��ن رضایی، در این اطالعیه آمده است، اخیرا 
دبیر محترم مجمع تش��خیص مصلحت در ش��بکه خبر ضمن بررسی 
ابعاد پروژه نفوذ، به ساخت فیلمی به نام شهید آمریکایی اشاره نمودند 
که یکی از س��ایت های هنری که علی القاعده باید اطالعات بیش��تری 
از این آثار داش��ته باشند با برداشت نادرس��ت قضاوت غلطی را در این 
باره داشتند. دراین باره یادآور می ش��ود فیلم باسکرویل و فیلم شهید 
آمریکای��ی دو فیلم جداگانه ای اس��ت که هرچند ش��خصیت تاریخي 
یکس��اني دارد ولي با دو مت��ن و دو منظور و به توس��ط دو تهیه کننده 
جداگانه تهیه شده است اولي را یک کارگردان متعهد و براي ارتباط بین 
دو ملت ایران وآمریکا تهیه کرده است ولي دومي را سازمان سیا سفارش 
داده است آن ها کارگرداني را در سفر به آمریکا اغوا و آموزش داده و براي 
فریب افکار عمومی ایران تقاضاي ساخت آن را می نمایند. جاي تعجب 
است که یک سایتي مدعي هنر و براي اهالي هنر چگونه تفاوت دو فیلم 
را متوجه نشده است و بدون تحقیق به نفي اظهارنظر یک مقام مسئول 
دست زده است درحالی که بحث درباره فیلم شهید آمریکایی سفارشي 
سازمان سیا و نسبت دادن آن به یک کارگردان متعهد خطاي دیگري 
بوده است که سایت مذکور مرتکب شده است از مسئوالن سایت مذکور 
می خواهیم که ضمن اصالح و عذرخواهی دراین باره بدون کسب نظر و 
تحقیق اظهارنظری نکنند و اگر کسي از آن ها خواسته است که چنین 

بنویسند شایسته است به مقامات امنیتي اطالع دهند.

»ثامر السبهان« سفیر عربس��تان در عراق در جدیدترین اتهام زنی های این 
کشور علیه تهران، مسئله فلوجه عراق را بهانه قرار داد.  السبهان در صفحه 
توئیتر خود نوشت: »حضور شخصیت های تروریستی ایرانی در نزدیکی فلوجه 
دلیل آشکار بر آن است که آنها به دنبال سوزاندن عراقی های عرب در آتش 
کشنده فرقه گرایی اس��ت و تاکیدی بر رویکرد دموگرافی )بافت جمعیتی( 
آنهاس��ت«. وی در ۲۹ ماه گذش��ته )می( نیز در توئیتی مدعی شده بود: » 
ایران از طریق ساختن جنگ شیعه و س��نی به دنبال آشوب افکنی و نابودی 
عرب هاست و متاس��فانه ابزارهایی در اختیار دارد که با آنها شیعیان عرب را 

تحریک )به تنش( می کنند«.
 الس��بهان در ادامه گفت: حضور ش��خصیت های ایرانی در عراق مسئله ای 
مخفی نیس��ت زیرا س��خنگوی وزارت خارجه این کش��ور ب��ه صراحت به 

حضور مستش��اران ایرانی 
در ع��راق ب��ه فرمانده��ی 
»قاسم سلیمانی« اعتراف 
ک��رده اس��ت. فضاس��ازی 
عربس��تان علیه ای��ران در 
خصوص عملی��ات فلوجه 
در حالی انجام می شود که 
مقامات عراقی چندین بار 
تأکید کرده ان��د که حضور 
ایران در عراق برای مبارزه 
با تروریسم، بنا به خواست 

بغداد است.

توضیحیبرایاظهارنظرخطونشانپاکستانبرایچابهار
رضاییدرشبکهخبر

اتهامزنیهایسفیرعربستان
علیهایران

ویکلی استاندارد نوشت: در حالی که آمریکا مدعی نبرد با داعش است، اما 
صداهای دیگری از عراق شنیده می ش��ود. فرمانده یکی از گروه های شبه 
نظامی متحد ایران در عراق می گوید: »این فرصتی است تا سرطان فلوجه 

را یک بار برای همیشه از بین ببریم«
راهی برای پیروزی شکست دادن داعش جز این وجود ندارد که دولت آمریکا 
رهبران سنی عرب، به ویژه شیوخ قبیله ها را راضی به همکاری در این نبرد 
کند. تنها آن ها نیروهای محلی و اطالعات الزم برای ریشه کن کردن داعش 
را دارند. اما روشن اس��ت که آن ها حاضر نمی شوند به جنگ برادران سنی 
خود بروند. آن ها معتقدند اگر آمریکا می خواهد داعش از بین برود باید از 

حمایت از گروه های شیعه دست بردارد. 
اما این اتفاق نمی افتد، به همان دلیل که دولت اوباما هیچ وقت تمام تالش 
خود را برای سرنگونی دولت بشار اس��د نکرد – اوباما نمی خواهد شرکای 

ایرانیش را عصبانی کند.
سوای آنکه س��نی ها از این موضوع س��ردرگم و عصبانی هستند، آمریکا با 
ایستادن کنار ایران و متحدانش علیه وهابی ها نمی تواند به هدف ریشه کن 
ساختن داعش برسد. این جنگی ساختگی است. نبرد کاخ سفید با داعش 
پوشش��ی برای یک آرایش جدید سیاسی اس��ت. به عبارت دیگر آمریکا و 
ایران،هرچند به دالیل متفاوت، موافقت کرده اند که داعش واقعا چیز بسیار 
بدی است، و درنتیجه در این جنگ در کنار هم قرار گرفته اند، که به همه این 
فرصت را می دهد تا به واقعیت جدی��د عادت کنند؛ آمریکا در حال نزدیک 

شدن به ایران است.
سیاس��ت دولت اوباما درب��اره در قب��ال خاورمیانه س��ردرگمی زیادی را 
 ایجاد کرده اس��ت، که عموما ب��ه آن انزواگرایانه یا »واق��ع گرایانه« گفته 

می شود.
 مطابق این برداشت، هدف اوباما تنها این است که نیروهای آمریکایی را از 
خاورمیانه بیرون بکشد. چرا؟ دلیل اول آن اس��ت که به اعتقاد او متحدان 

آمریکا در این نقطه جهان اسباب زحمت بسیاری هستند.
 همانطور که اوباما در مصاحبه اش با آتالنتیک درباره اردوغان که زمانی از 
دوستان نزدیکش بوده گفته، دیگر از او ناامید شده است. عربستان همچنان 
اعتراض های خود نس��بت به ایران را اعالم می کند، اما از نقطه نظر اوباما، 
مشکالت اصلی عربستان داخلی هستند، و س��عودی ها خودشان مسبب 
آن هستند. و نخست وزیر اسرائیل هم به باور اوباما در حماقت و ناسپاسی 
رده خاص خود را دارد. چرا وقتی مجبور نیس��تید باید با چنین آدم هایی 

کنار بیایید؟
عالوه بر آن، دیگر آنچه زمانی از منافع استراتژیک آمریکا در این منطقه بود 
از بین رفته. نفت خاورمیانه همچنان برای ثبات جهانی حیاتی است، اما نه 
آن طور که ۴0 سال پیش بود. آمریکا می تواند از خاورمیانه به خانه برگردد، 
که برای دولت اوباما باعث آسودگی خیال است زیرا این منطقه را ترکیبی 
سمی می داند. به نظر او اعمال نیروی نظامی در این منطقه هم برای آمریکا 
و هم خاورمیانه اقدام نادرستی است. در نتیجه، خوب یا بد، آمریکا در حال 

بیرون رفتن است.
و حاال اوباما در تالش است تا سرمایه های بلوکه شده ایران را بر اساس توافق 
برجام به آن بازگرداند. این تنها به بازگرداندن حجم انبوه مالی برنمی گردد، 
بلکه باعث قدرت گرفتن ش��اخه های نظامی ایران در خاورمیانه می شود. 
این را می توان تنها به عنوان کنار هم قرار گرفتن منافع ایران و آمریکا دید.

اوبامانمیخواهدایرانراعصبانیکند

بینالملل

نخس��تین فصل از زندگی سیاس��ی مقتدی ص��در با حمله  
آمریکا به عراق گشوده اس��ت. در س��ال های پس از آن، او 
فعالیت های خود را کاه��ش داده و با دولت مالکی همکاری 
کرد.  با این حال،  او تاکید داشت که نیروهای آمریکایی باید 

عراق را ترک کنند.
 فصل بعدی زندگی صدر با آگوست سال ۲0۱۵ آغاز شد. در 
آن زمان، صدهزار نفر از عراقی ها در اعتراض به فساد دولت 
حیدر العبادی،  به خیابان ها ریختند. این حکایت از بازگشت 

مقتدی به میدان سیاست بود.
چند هفته بعد، روز ۱۸ مارس، صدر و حامیان او در بیرون از 
منطقه س��بز - جایی که نهاد های دولتی، از جمله پارلمان، 
و س��فارتخانه های خارجی قرار دارند، تحصن کردند. صدر 
منطقه سبز را » دژ حمایت از فساد« نامید و از حامیان خود 
خواست به تحصن و اعتصاب های خود ادامه دهند تا پارلمان 
و عبادی در برابرتقاض��ای آنها که اصالحات سیاس��ی بود، 
تسلیم شوند. به هر روی، او در س��خنرانی تحریک آمیز روز 

۳0 آوریل، به صراحت از حامیان خود خواست تا پارلمان را 
تصرف کنند، کاری که آنها انجام دادند. و این بدین معناست 
که عبادی با سه چالش بزرگ مواجه است: مبارزه با داعش، 

انجام اصالحات و تعامل با صدر و پیروان او.
در اقدامات صدر مصلحت سیاس��ی وجود ندارد. او تصمیم 
به یورش گرفته اس��ت. چنین ب��ه نظر می رس��د که صدر 
 بدترین زمان و مکان را برای تحصن و اعتصاب و فلج ساختن

 فعالیت های طبیعی دولت عبادی انتخاب کرده است. نکته 
مهم تر اینکه، از جنبه اجم��اع، او فاقد حمایت احزاب اصلی 
غیر خودی اس��ت و عالوه بر این این واقعیت وجود دارد که 
هیچ کارش��ناس و مرجعیت مذهبی سرشناس و معروف از 
اقدامات صدر حمایت نکرده است. در واقع، آیت اهلل العظمی 
سیس��تانی بارها به طور تلویحی به او درباره درگیرشدن در 

ماجراجویی های خطرناک هشدار داده است.
 بعد از اش��غال عراق به دس��ت آمری��کا و مقاوم��ت در برابر

نیرو های اشغالگر، تهران از صدر حمایت کردو البته، اینک، 

تهران اقدام او را محکوم نکرده ولی از آنها حمایت هم نکرده 
است. 

علی اکبر والیتی تنها مق��ام ایرانی بود که ب��ه طورعلنی به 
یورش به پارلمان عراق واکنش نشان داد و عنوان کرد: مردم 
عراق در برابر هر گون��ه تهدید به امنی��ت و حکومت قانون، 
مقاومت خواهند کرد و در ضمن در براب��ر هرگروهی که به 
فعالیت های غیر قانونی متوسل شود، مقاومت خواهند کرد. 
آشکار است، والیتی در گفتار خود، به شکل غیر مستقیم به 
تظاهرات صدر اشاره کرد. بنابراین، چنین به نظر می رسد، 
تهران در صدد دنبال کردن یا نزدیک شدن به صدر یا عبادی 
نیس��ت. به عبارت دیگر، ایرانی ها م��ی خواهند بین صدر و 

دولت عبادی پیوند برقرار سازند.
از طرف دیگر، ایران به طور قاط��ع از دولت عبادی حمایت 
می کند. تهران می داند که آغتشاش و هرج ومرج در کشور 
همسایه]عراق[ برای ایران پیامد های منفی خواهد داشت، 
به ویژه همسایه ای که بعد از سال ها خصومت اینک به متحد 

سیاسی ایران تبدیل شده است. بنابراین، سیاست کلی ایران 
 این اس��ت که از دولت عبادی حمایت کن��د و در عین حال 
گروه های شورش��ی همس��و و همدل با خود، مانند صدر و 

پیروانش، را کامال از خود بیگانه نسازد.

ایرانروابطشرابامقتدیصدرقطعمیکند؟



3روزنامه فرهنگی،اجتماعی، سیاسی ، اقتصادی و ورزشی | شماره 1876 | یکشنبه 16 خرداد  1395 | 29 شعبان 1437

No.1876 | June 5.2016 | 16 Pages Pedriyan.zayanderoud@gmail.comSociety,Cultural  Newspaper ZAYANDE ROUD NEWSPAPER

اخبار خبر

رییس حوزه علمیه اصفهان، آیت اهلل حس��ین مظاه��ری گفت: اختالفات 
بین مسئوالن در کشورمان کمرشکن است و بعضی از افراد این اختالفات 
را گسترش می دهند که چنین اتفاقی مورد رضایت رهبر انقالب و مراجع 
تقلید نیست و افرادی که والیت مدار و تابع دستورات مراجع هستند بدانند 

که اختالف افکنی های آن ها در جامعه مغایر با والیت مداری است.
رییس حوزه علمیه اصفهان با اش��اره به اینکه بنیان گذار انقالب اسالمی 
ایران برای زنده ش��دن اس��الم قیام کردن��د، تصریح کرد: فس��اد اداری، 
اقتصادی و اخالق��ی امروز جامعه متناس��ب باهدف قیام امام و تش��کیل 
انقالب اسالمی نیس��ت. وی ادامه داد: این  همه عش��ق و عالقه نسبت به 
امام خمینی)ره( در عمل نیز باید بروز کند و اهداف ایشان که زنده کردن 

دستورات اسالم در جامعه است، در عمل اجرایی شود.
آیت اهلل مظاهری با اشاره به فساد اداری در کشور، افزود: این فساد اداری 
مشکل بزرگی برای مردم شده و باید این عش��ق به امام و رهبر را با اصالح 
بخش اداری نمایش داد. وی با بیان اینکه فس��اد اقتصادی و عدم اجرای 
اقتصاد اسالمی در جامعه مصیبت های بزرگی برای مستضعفین ایجاد کرده 
است، گفت: مفاسدی که در اقتصاد کشور ایجاد شده با اهداف امام مغایر 
است و باید اقتصاد اسالمی اجرایی شود تا اینکه فقر و تبعیض و این دسته 

از مشکالت در جامعه کاهش یابد.

مراسم افتتاح و کلنگ زني پایانه لجستیک بارحمل ونقل استان اصفهان در 
زمیني با مساحت 446 هزار مترمربع در فاز یک برگزارشد.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان اصفهان با بیان اینکه واگذاري این 
شهرك هفت سال به طول انجامید، افزود: سرانجام تالش هاي بي وقفه در 
خصوص این طرح به نتیجه رسید وباحضورمهندس کشاورزیان کلنگ زني 
آن انجام شد. داریوش اماني خاطرنش��ان کرد: این شهرك دارای ظرفیت 
30 هزار نفر است که براس��اس آن تمام فعاالن و مشاغل مربوط به حمل 
ونقل جاده اي می توانند به این محل نقل مکان کنند و در راستاي حمل و 
نقل کاالي استان که یک قطب مهم اقتصادي، صنعتي و کشاورزي است، 
گام بسیار مهمي برداشته شود. شهرام آدم نژاد معاون برنامه ریزی سازمان 
راهداري وحمل ونقل جاده اي نیز با ذکر این مطلب که این عمل طرحي 
نو و زیبا در حوزه زیرس��اخت های حمل ونقل جاده اي موثر است، اظهار 
داش��ت: پایانه های بار در کش��ور با 3 هدف اصلی جداسازی ترافیک های 
سنگین درون شهری و هدایت آنهابه بیرون ازشهر، تجمیع بار و تغییر مد 
در حمل ونقل ساخته شده که احداث و افتتاح این شهرك ها و گسترش آن 
در شهرهای بزرگ و مراکزاستان ها می تواندبه این امرکمک شایانی کنند.

اس��تاد اقتصاد دانش��گاه اصفهان گفت: حل مس��ئله بی��کاری و تورم از 
 مدارس و کودکس��تان ها آغاز می ش��ود، نه با اجرای مدل های اقتصادی

 دانشگاه های آمریکایی.
عبدالحسین ساسان در دومین جلسه کمیس��یون آموزش اتاق بازرگانی 
اصفهان، با اشاره به اینکه بیکاری یکی از چالش های مهم هر خانواده ایرانی 
است،افزود: این چالش مهم اقتصادایران بدون ریشه یابی و آسیب شناسی 
قابل حل نیس��ت. وی تصریح کرد: در زمان دولت سازندگی با وجودی که 
دولت خواستار استفاده از مدل های اقتصادی و نظرات اقتصاددان دانشگاه 
استنفورد و MIT  بود، دکتر حس��ین عظیمی اس��تاد  اقتصاد دانشگاه با 
فریادی بلند خواستار سرمایه گذاری روی کودکان و نوجوانان کشور برای 
تربیت نسل متخصص و توانمند بود ولی هیچ کسی به حرف وی توجه نکرد 
و امروز متوجه می شویم که او درست می گفت و دولت ها توجهی به این 

موضوع نداشتند.
وی تصریح کرد: هر دولت با بهره گیری از نظرات اقتصاددان تحصیلکرده 
دانشگاه های معتبر آمریکا به دنبال حل مشکالت اقتصادی است و معلوم 

نیست که این اقتصاددانان بتوانند مشکل  را حل کنند.
ساسان با بیان اینکه مدارس در ایران از دنیای پیشرفته عقب مانده است، 
افزود: شیوه آموزش و فضای فیزیکی مدارس فعلی بایستی متحول شود تا 

بتوانیم نسل توانمند تربیت کنیم تا مسایل کشور را حل کند.
وی خاطرنش��ان کرد: مرحوم عظیمی بارها خواس��تار آویختن مدل های 
اقتصادی به دیوار و تمرکز روی کودکس��تان و مدارس برای تربیت نسل 

توانمند شد.
وی با بررسی راهکار حل مسئله بیکاری با جذب  سرمایه گذاری خارجی، 
گفت: سرمایه گذار به دنبال محیطی مناسب برای سرمایه گذاری است نه 
به دنبال حل مشکل بیکاری؛ زیرا اگر قرار بود مشکل بیکاری را حل کند 

در کشور خودش این اقدام را انجام می داد.
 مجلس ده�م نقش تعیین کنن�ده ای در تصمی�م گیری های 

اقتصادی داشته باشد 
رییس کمیس��یون آموزش، پژوه��ش و توانمندس��ازی ات��اق بازرگانی 
اصفهان در این جلس��ه با اش��اره به اینک��ه مجلس به عن��وان مهم ترین 
مرجع قانونگذاری، نقش تعیین کننده ای در تصمیم گیری ها وروندهای 
کشور دارد، افزود: مجلس در راستای ایجاد ساختارهای اقتصادی نیاز به 
 بازنگری در قوانین اصالح قانون مالیات ها در جهت افزایش تولید و جذب 

سرمایه گذاری خارجی است.
امیر کشانی تاکید کرد: مجلس دهم باید اقتصادی تر از دوره های گذشته 

باشد و نباید در حمایت و انتقاد از دولت نقش خنثی داشته باشد.
وی خواس��تار بازنگری در قوانین اقتصادی جاری کشور  با توجه به تغییر 
شرایط سیاسی ایران در جامعه جهانی شد و گفت: دولت در سایه مجلس 
 همراه و همیار م��ی توان��د راهکارهای جدی ت��ر و راهبردی ب��رای رفع

 مشکل های ساختار اقتصادی کشور ارایه دهد.

رییس حوزه علمیه اصفهان:

اقتصاد اسالمی فقر و تبعیض را
از بین می برد

بعد از گذشت هفت سال؛

پایانه لجستیک بار اصفهان
کلنگ زنی شد

پیشنهاد جدید گازی مانیل به تهران؛

فیلیپین به جمع مشتریان LNG ایران پیوست

در کمیسیون آموزش اتاق بازرگانی اصفهان مطرح شد:

بیکاری و تورم با تکرار مدل های 
اقتصادی خارجی حل نمی شود

 برخ��ی بانک ه��ا، پرداخ��ت وام ب��ه دارن��دگان 
کارت خوان های فروش��گاهی با تراکنش ه��ای باال، در 
قبال وثایق سنگین از جمله سپرده گیری، وثایق ملکی 

و اوراق مشارکت با شرایط خاص را آغاز کرده اند.
برخی بانک ها برای بهره مندی از کارمزدهای بیش��تر 
و البته حمایت از دارندگان دس��تگاه ه��ای کارتخوان 
فروشگاهی با تراکنش های باال، پرداخت نوعی تسهیالت 
و وام دهی به این افراد را در دستور کار قرار داده اند و به 
عبارتی برخی بانک ها به تازگی مسابقه ای برای جذب 
کارمزد بیش��تر و ترغیب دارندگان Pos ها به استفاده 
بیشتر از خدمات بانکداری الکترونیک به راه انداخته اند.

بر این اس��اس به دارندگان دس��تگاه های کارتخوان با 
کارکردهای باال تحت شرایطی تسهیالت با نرخ ترجیهی 
پرداخت می ش��ود. در این تس��هیالت ده��ی ضریب و 
 نرخ تس��هیالت به دارندگان دس��تگاه ها م��د نظر قرار 
می گیرد. در عین حال وثایق سنگینی در قبال پرداخت 
تسهیالت مذکور از جمله سپرده گذاری های بلندمدت 

اعمال می شود!
 دریاف��ت س��پرده بلندم��دت، وثیق��ه ملک��ی ارزنده، 
س��هل البیع و بالمعارض ش��هری و اوراق مشارکت از 
جمله وثایقی است که در قبال این نوع تسهیالت دهی 
دریافت می شود. این شیوه نوعی سپرده گیری در قبال 
پرداخت وام بانکی است که بانک مرکزی آن را ممنوع 
اعالم کرده است. دریافت اوراق مشارکت به عنوان وثیقه 
نیز نکته جالبی اس��ت که در این نوع تس��هیالت دهی 

اجرایی شده است.
اما نکته حائز اهمیت نوع حسابی است که مشتری بانک 
باید نسبت به افتتاح آن اقدام کند تا بتواند وام مورد نظر 
را دریافت نمای��د در این نوع وام دهی گرچه مش��تری 
حساب قرض الحسنه جاری با میانگین سه ماهه افتتاح 
می کند، اما نرخ سودی که باید بر اساس ضرایب تعیین 

شده به بانک بپردازد، بین ۱6 تا ۲0 درصد است.

 اوراق مشارکت وثیقه وام کارتخوان ها شد
در این اعتبار دهی، نرخ س��ود برای مش��تری بر اساس 
ضریبی است که طبق وثایق و ضریب استفاده از دستگاه 
کارتخ��وان محاس��به و در نظر گرفته می ش��ود. بدین 
صورت که در قابل ضریب ۸ درصد نرخ سود ۱6 درصد 
با س��پرده بلندمدت و ب��ا ضریب ۱0 درصد نرخ س��ود 
 ۱۷ درصد با همین نوع س��پرده گ��ذاری در نظر گرفته 

می شود.  
همچنین اگر وثیقه، ملک یا اوراق مش��ارکت و امثالهم 
باش��د، در صورتی که ضریب ۸ درصد باش��د، نرخ سود 
۱۷ درصد و در صورتی که ضریب ۱0 درصد باشد، نرخ 
سود ۱۸ درصد خواهد بود. در عین حال در سایر وثایق 
که با توافق بانک و مشتری تعیین می شود، در صورتی 
که ضریب 6 باشد نرخ س��ود ۱۸ درصد و در صورتی که 

ضریب ۱0 باشد نرخ سود ۲0 درصد اخذ می شود.
در این نوع وام دهی، به ازای هر یک امتیاز یک میلیون 
تومان تسهیالت با ش��رایط فوق به مشتری، متقاضی و 

دارنده کارتخوان پرداخت می شود.

فارغ از اینک��ه بانک ها در ح��ال حاض��ر وام دهی را به 
فراموشی س��پرده اند، این نوع تسهیالت دهی، امیدی 
برای کسبه، بازاریان و فروش��ندگان کاال ها و خدمات 
محسوب می ش��ود، همچنین به نوعی ترویج بانکداری 
الکترونیک و استفاده بیشتر از دس��تگاه های خدمات 
پرداخت به جای پول نقد اس��ت، اما روش��ی که به کار 
گرفته شده از جمله عدم همخوانی نوع افتتاح حساب با 
نرخ های سود تسهیالت و نوع وثایق سنگین و پرداخت 
وام در قابل سپرده گیری جای تامل دارد و سوال برانگیز 

است.
طی س��ال های اخیر موضوع اخذ کارم��زد از خدمات 
کارتخوان های فروشگاهی چندین بار جنجال برانگیز 
شده است و فعاالن نظام بانکی خواستار دریافت کارمزد 
در قبال این نوع خدمات رسانی به مشتریانشان هستند 
و این بار نیز این ش��یوه مورد توجه بانکی ها قرار گرفته 
اس��ت. این در حالی اس��ت که تقریبا تمامی بانک ها، 
دس��تگاه های کارتخوان خود را وارد ب��ازار کرده اند و 

سرویس های الزم را در این زمینه ارایه می کنند.

پس از کشورهای مختلف آس��یایی و اروپایی، فیلیپین هم به 
طور رسمی برای خرید گاز و ساخت یک کارخانه جدید تولید 
LNG در جنوب ایران با مش��ارکت یک شرکت اروپایی اعالم 

آمادگی کرد.
پس از اندونزی، فیلیپین هم به عنوان دومین کشور پرجمعیت 
جنوب شرق آس��یا برای مش��ارکت با صنایع نفت و گاز ایران 
آستین ها را باال زد و این کشور به طور رسمی خواستار خرید 
گاز و راه اندازی طرح های جدید تولید LNG در جنوب ایران 

شده است. بر این اساس دور جدید مذاکرات ایران و فیلیپین 
با انجام گفت وگوهایی بین امیرحسین زمانی نیا معاون وزیر 
نفت در امور بین الملل و بازرگانی و »درو آکوینو« مدیرعامل 
شرکت نفت فیلیپین )PNOC( در تهران انجام شد. زمانی نیا 
در این دیدار با اشاره به ضرورت گسترش همکاری با فیلیپین 
در صنایع نفت، گاز و ان��رژی، گفت: فیلیپی��ن عالقه مند به 
احداث تاسیسات LNG در ایران با ظرفیت ۱۸ میلیون تن در 
سال است. این مقام مسئول همچنین از عالقه مندی فیلیپین 

برای احداث تاسیس��ات LNG در ایران خبر داد و یادآور شد: 
آنها خواس��تار تامین گاز خوراك برای این طرح هستند. وی 
با بیان اینکه فیلیپین پیش��نهاد داد این واحد تولید LNG در 
ایران از سوی کنسرسیومی از ش��رکت ملی نفت این کشور و 
یک شرکت اروپایی احداث خواهد شد، تاکید کرد: این کشور 
آسیایی خواس��تار تامین گاز خوراك مورد نیاز برای طرح یاد 
شده هس��تند. معاون وزیر نفت از تدوام و گسترش همکاری 
با فیلیپین ابراز امیدواری کرد و خاطرنش��ان ساخت: با ادامه 
مذاکرات در سطح کارشناس��ی جزئیات پیشنهادهای طرف 
فیلیپینی مشخص تر و زمینه همکاری گسترده در زمینه گاز و 

پروژه های نفتی فراهم می شود.

پرداخت وام به دارندگان کارتخوان

برای رسیدگی به شکایت مصرف کنندگان؛

هیئت های حل اختالف خودرویی 
تشکیل می شود

در یک ماه اخیر اتفاق افتاد؛

افزایش ۲هزارتومانی
قیمت خرما

زرگرپور اعالم کرد:

تولید ساالنه ۸۰۰ میلیون دالر
طال در اصفهان

درپی توافق مسکو و تهران صورت گرفت؛

میوه ایران در بزرگ ترین فروشگاه 
زنجیره ای روسیه

هیئت های حل اختالف خودرویی در س��ازمان های صنعت، معدن و تجارت 
اس��تان ها برای رس��یدگی به ش��کایت مصرف کنندگان از خودروس��ازان و 
واردکنندگان خودرو، تش��کیل خواهند ش��د. براس��اس اصالحیه آیین نامه 
اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو، در صورت ش��کایت 
مصرف کنندگان از خودروسازان و واردکنندگان خودرو این شکایت ها می تواند 

در هیئت های حل اختالف مورد بررسی و صدور رای قرار گیرد.
در ای��ن زمینه در م��اده ۲9 این قانون آمده اس��ت:» مس��ئولیت رس��یدگی 
به ش��کایات مصرف کنن��دگان و جلب رضای��ت آنها در مرحل��ه اول بر عهده 
عرضه کننده خودرو اس��ت. در ص��ورت بروز اخت��الف بی��ن عرضه کننده و 
مصرف کننده، این اختالف از طریق س��ازمان های صنع��ت، معدن و تجارت 
استان ها و با نظارت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مورد 
بررسی و رس��یدگی قرار می گیرد. چنانچه رضایت مصرف کننده تامین نشود 
می تواند به هیئت حل اختالف مراجعه کن��د.« در تبصره این قانون نیز تاکید 
شده است:» سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها مکلف است ظرف یک 
ماه از تاریخ تصویب این آیین نامه، هیئت های حل اختالف مربوطه را در محل 
آن سازمان و با استفاده از پست های سازمانی موجود تشکیل داده و امکانات، 

نیروی انسانی و محل الزم را در اختیار آنها قرار دهند.«
اصالحیه آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حق��وق مصرف کنندگان خودرو 
چندی پیش از س��وی معاون اول رییس جمهوری به وزارت صنعت، معدن و 

تجارت ابالغ و اجرای آن آغاز شد.

 رییس اتحادیه میوه و سبزی با بیان اینکه قیمت هندوانه در ماه مبارك رمضان 
تغییری ندارد، گفت: نرخ خرما در یک ماه اخیر ۲ هزارتومان گران شده است.

سید حسین مهاجران با بیان اینکه قیمت میوه در دوران تعطیالت اخیر تغییری 
نداشته و فعال همان نرخ های قبلی برقرار است، اظهارداشت: طی این چند روز 
اخیر به دلیل تعطیالت، عرضه بار به میدان میوه و تره بار متوقف شده و تا پایان 
روزهای تعطیل نمی توان قیمت مشخصی برای میوه ها اعالم کرد. وی با اشاره 
به اینکه گیالس، هلو، آلو و سیب گالب کهنز از جمله میوه هایی بودند که طی 
هفته  گذشته وارد بازار ش��دند، گفت: قیمت این محصوالت با توجه به کیفیت 

آن ها نسبتا مناسب است.
رییس اتحادیه میوه و س��بزی نرخ هرکیلوگرم س��یب درخت��ی باکیفیت را ۷ 
هزارتومان عنوان و اضافه کرد: همچنین قیمت هرکیلوگرم هلوی درجه یک بین 
4 تا ۱۲ هزارتومان، آلو از 4 تا 6 هزارتومان و گیالس از ۱۲ تا ۱۸ هزارتومان است.

مهاجران همچنین با بیان اینکه در آس��تانه ماه مبارك رمضان قرار داریم و در 
این ماه دو میوه هندوانه و خرما متقاضی زیادی دارند، اظهارداشت: امسال برای 
ماه مبارك رمضان خرمای تولید جدید نداریم و هرچه هس��ت متعلق به سال 
گذشته است. وی با اشاره به اینکه قیمت خرما از حدود یک ماه قبل کیلویی ۲ 
هزارتومان گران شده، گفت: در روزهای پایان ماه مبارك رمضان خرمای تولید 

جدید وارد بازار خواهد شد.
مهاجران ادام��ه داد: در ماه مبارك رمضان هندوانه  مناطقی مانند س��بزه وار و 

گرگان وارد بازار می شوند و ما در زمینه این صیفی مشکلی نداریم.

استاندار اصفهان در جلسه کمیته توسعه صادرات استان اصفهان، اظهارداشت: 
براساس گزارش صادرات اس��تان اصفهان در س��ال 94، اصفهان در بین ۱۲0 
گمرك صادراتی کش��ور، در رده هفتم قرار گرفته است و باید تالش شود که به 

جایگاه چهارم ارتقا یابد.
رسول زرگرپور با بیان اینکه صادرات در سال 94، هفت درصد از نظر وزنی نسبت 
به سال 93 افزایش و از نظر ارزش��ی هفت درصد کاهش داشته است، افزود: در 
دو ماهه س��ال 95، 6/5 میلیارد دالر صادرات و واردات استان 5/5 میلیارد دالر 
بوده است. استاندار اصفهان افزود: ۷۷ درصد ارزش صادرات استان، آهن، فوالد، 
محصوالت لبنی، ف��رش و مصنوعات فلزی اس��ت و مهمترین صادرات گمرك 
کاشان، مربوط به فرش و کف پوش با س��هم ۷5 درصد صادرات می باشد. وی 
تصریح کرد: براساس گزارش اعالم ش��ده صادرات این گمرك از نظر وزنی۱9 

درصد رشد ولی از نظر ارزشی ۲9 درصد کاهش داشته است.
زرگرپور بیشترین صادرات را با کشورهای عراق، افغانستان و پاکستان برشمرد 
و گفت: ۱۱4 تن فرش دس��تباف به ارزش ۱۲ میلیون دالر در س��ال 94 صادر 

شده است.
استاندار اصفهان با بیان اینکه س��االنه ۷00 تا ۸00 میلیون دالر طال در استان 
تولید می شود، گفت: بخشی از آن به صورت قاچاق از کشور خارج می شود که 
باید جلوی آن گرفته شد. وی تاکید کرد: الزم است که زمینه به گونه ای فراهم 
ش��ود تا صادرکنندگان، صنعتگران و تولید کنندگان به بس��ته حمایتی جدید 

دولت اعتماد کامل پیدا کنند.

قراردادها و توافق های مس��کو و تهران برای گس��ترش هم��کاری های بخش 
خصوصی به ویژه در حوزه بازرگانی از جمله صادرات سبزیجات تازه و محصوالت 
باغی به روسیه به عنوان نیاز اول این کشور، مسیر صادرات انبوه میوه های ایرانی 
را برای خریداران روسی باز کرد. اکنون کیوی، سبزیجات تازه، کلم و کلم بروکلی 
از پر حجم ترین اقالم صادراتی ایران به روس��یه به ش��مار می رود که افزون بر 
توزیع در بازارهای محلی، توسط فروشگاه های زنجیره ای بزرگ مانند اوشان که 

در بسیاری از شهرهای این کشور نمایندگی دارد، عرضه می شود.
براساس برنامه ریزی های استاندارد ش��ده، برای فروش میوه در فروشگاه های 
بزرگ پرچم کشور تولید کننده کنار محصول قرار می گیرد و اکنون اندك اندك 
پرچم جمهوری اسالمی ایران نیز در حال باز کردن جای خود بین پرچم های 
دیگر کشورهای صادر کننده سبزیجات و میوه به روسیه است. روسیه به علت 
موقعیت جغرافیایی و سردس��یری بس��یاری از مناطق، بخ��ش اصلی نیازهای 
جمعیت خود را در این بخش از خارج حتی کشورهای بسیار دور دست تامین 
می کند که این مسئله سبب افزایش قیمت ها می شود، اما با توجه به نزدیکی 
با ایران و وجود مسیرهای کوتاه ترکیبی آبی زمینی از خزر و همچنین هوایی، 

اقالم صادراتی ایران با بهای بسیار کمتری عرضه خواهد شد.
از سوی دیگر ایران و روس��یه قرارداد گذرگاه س��بز گمرکی امضا کردند که بر 
اساس آن برای تامین نیازهای روزانه میوه و سبزیجات، لبنیات، گوشت سفید و 
 آبزیان این کشور، ساده سازی مقررات گمرکی برای صادر کنندگان ایرانی اجرا 

خواهد کرد و مسکو در صدد است تا سه ماه دیگر این توافق مهم را اجرا کند.

 رییس کمیس��یون کش��اورزی اتاق بازرگانی 
استان اصفهان گفت: با تلفیق کمیته دام، طیور 
و آبزیان و کمیته امنی��ت غذایی، یک کارگروه 
ویژه برای بررس��ی وضعیت دامداری اس��تان 

اصفهان تشکیل شده است.
حمیدرض��ا قلم��کاری با اش��اره ب��ه اقدامات 
کمیس��یون کش��اورزی اتاق بازرگانی اصفهان 
برای رفع مش��کالت دامداران، اظهار داشت: 9 
طرح کاربردی  آماده ارایه به دولت و ارکان آن 
برای اجراست و امید است با همکاری دامداران  
راستای رفع مش��کالت آنها دهمین طرح این 
کمیسیون، یک بسته عملیاتی و کامل برای حل 

معضالت حوزه دامداری باشد.
وی با بیان اینکه با تلفیق کمیت��ه دام، طیور و 
آبزی��ان و کمیته امنیت غذای��ی، یک کارگروه 
ویژه برای بررس��ی وضعیت دامداری اس��تان 
اصفهان تشکیل شده است، گفت: از دامداران 
و تش��کل های تخصصی این بخش خواس��تار 
مش��ارکت در کمیته تخصصی این کمیسیون 

برای بررسی مش��کالت و ارایه راهکار اجرایی 
هستیم.

رییس کمیس��یون کش��اورزی اتاق بازرگانی 
اصفهان، تولید فرآورده ه��ای لبنی را نمونه ای 
از اقتصاد مقاومتی دانس��ت و اضاف��ه کرد: در 
خصوص معضالت دامداری نیز باید با همکاری 
تمامی صاحب نظران و بر اس��اس مدل برنامه 
استراتژیکی عمل کرد که این کمیسیون برای 

تدوین طرح های خود از آن استفاده می کند.
وی اعالم کرد: در این م��دل وضعیت کنونی به 
صورت شفاف بررسی، وضعیت مطلوب مشخص 
و راه حل های رسیدن به شرایط ایده آل بر اساس 

جدول زمانی تدوین و پیگیری می شود.
قلمکاری با بیان اینکه یکی از راهای برون رفت 
از مش��کالت حوزه دامداری واگ��ذاری امور به 
بخش خصوصی اس��ت، اظهار داش��ت: بخش 
خصوصی بای��د اقتصاد به گل نشس��ته دولتی 
را مطابق با اصل 44 قانون اساس��ی و بندهای 

مختلف اقتصاد مقاومتی در دست بگیرد.

وی اظه��ار داش��ت: بن��د »د« م��اده 9۱ اصل 
44  قان��ون اساس��ی درجهت  بهبود مس��تمر 
فضای کس��ب وکار بای��د اجرایی ش��ود، اما در 
شرایط کنونی و مش��کالت زیادی را می بینیم 
که گریبان گیر دامداران کش��ور ش��ده که این 
کمس��یون مصمم اس��ت ب��رای رفع  مش��کل 

دامداران به صورت علمی و عملی گام بردارد.

مدیرکل تامی��ن و توزیع نهاده های دامی ش��رکت 
پش��تیبانی امور دام گفت: در صورت نیاز بازار برای 
کنترل قیمت ها توزی��ع 60 هزارتن م��رغ منجمد 
 با تاریخ مصرف حداق��ل 6 ماه برای عرض��ه به بازار

 پیش بینی شده است.
حسن اباذری افزود: البته تا زمانی که بازار نیازی به 
ورود شرکت پش��تیبانی امور دام نداشته باشد، این 
ش��رکت اقدام به توزیع مرغ منجم��د نخواهد کرد. 
وی اظهار داش��ت: در دو س��ال اخیر تولی��د مرغ در 
کش��ور به حدی رس��ید که هم اکنون با مازاد بر نیاز 
داخلی مواجه هستیم، در تمام طول سال مرغ برای 
مصرف به میزان کافی وجود دارد و کمبودی در این 

زمینه نداریم.
مدیرکل تامی��ن و توزیع نهاده های دامی ش��رکت 
پشتیبانی امور دام تاکید کرد: مرغ هایی که شرکت 
پش��تیبانی امور دام ب��رای حمای��ت از تولید کننده 
خریداری می کند به راحتی نمی تواند به بازار عرضه 
و به فروش برس��د. اباذری یادآورش��د: در سال های 
گذشته به طور معمول در فصل های بهار و تابستان 

به دلیل افزایش تقاضا با پی��ک مصرف مواجه بودیم 
که برای کنترل بازار شرکت پشتیبانی امور دام مرغ 
را در زمان پی��ک تولید خری��داری و در زمان پیک 
مصرف عرضه می کرد تا ش��رایط بازار متعادل شود. 
وی خاطرنش��ان کرد: درحال حاضر به دلیل عرضه 
باالی مرغ گرم امکان ورود شرکت پشتیبانی اموردام 
برای عرضه م��رغ منجمد وجود ن��دارد ، اما ناچاریم 
در زمان نزدیک��ی تاریخ انقضای م��رغ این محصول 
را با شرایط آس��ان در اختیار مراکز خرید عمده مثل 
 دانشگاه ها، پادگان ها، بیمارستان ها و وزارتخانه ها و

 دستگاه های دولتی قرار دهیم.
مدیرکل تامین و توزیع نهاده های دامی با بیان این 
که قیمت مرغ منجمد به تاریخ مصرف آن بس��تگی 
دارد، افزود: این شرکت برای ماه مبارك رمضان 60 
هزارتن ذخیره س��ازی مرغ دارد ک��ه در صورت نیاز 
برای عرضه به بازار ، مرغ با حداقل 6 ماه تاریخ مصرف 
با قیمت هر کیلو حدود 50 هزار ریال به میادین میوه 
و تره بار، فروش��گاه های زنجیره ای رفاه و ش��هروند 

عرضه می شود.

اباذری ادامه داد: هم اکنون نی��ز مرغ منجمد دارای 
تاریخ انقضای کمتر از سه ماه با قیمت هر کیلو حدود 
 45 هزار ریال و باالی س��ه ماه 55 هزار ریال عرضه 
می ش��ود. وی یادآور شد: براس��اس مصوبه هیئت 
 وزی��ران وزارتخان��ه ه��ای دولت��ی و مراک��ز عمده 
می توانند مرغ مصرف��ی نیاز داخلی خ��ود را از این 

شرکت با قیمت 55 هزار ریال تامین کنند.

رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی اصفهان خبر داد:

تشکیل کارگروه ویژه برای بررسی وضعیت دامداری استان
مدیرکل تامین و توزیع نهاده های دامی شرکت پشتیبانی امور دام؛

مرغ منجمد ماه رمضان با تاریخ مصرف 6 ماه عرضه می شود
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2) دليجه آمريكايى

5) كاردينال تاج قرمز

1) طوطى لورى  

3) طوطى درياى اطلس

4) درناى تاجدار 

 اين پرنده يكى از زيباترين و كوچك ترين پرنده هاى شكارى دنياست و زيستگاه آن كانادا و جزاير 
فالكلند است.

ــود. گونه نر داراى رنگ قرمز   اين گونه جذاب در جنوب شرقى كانادا و شرق آمريكا و مكزيك يافت مى ش
ــد و گونه ماده از اين پرنده داراى رنگ قهوه اى مايل به قرمز در ــياه در صورت مى باش روشن و لكه هايى س

 بال ها و سينه است.

در رنگ آميزى بال هاى اين گونه زيبا، تمام رنگ هاى رنگين كمان ديده مى شود. زيستگاه آن 
اندونزى، استراليا  و گينه نو ميس باشد.

ــت. اين پرنده از نرم تنان  قسمت هاى شمالى درياى اطلس متعلق به طوطى درياى اطلس اس
دريايى تغذيه مى كند و متاسفانه بسيارى از گونه هاى آن ها توسط انسان ها نابود شده است.

درناى تاجدار،يكى ديگر از زيباترين گونه هاى پرندگان به شمار مى آيد و زيستگاه آن قسمت هاى غربى و شرقى 
آفريقاست. اين پرنده در هنگام جفت گيرى حركاتى زيبا و رقصى منحصر به فرد دارد كه باعث متمايز شدن آن با 

گونه هاى ديگر مى شود.

10 گونه از زيبـا ترين 
پرنده هاى جهان(1)

 هر سال JUNE 5 در سراسر جهان با عنوان روز جهانى محيط زيست گرامى داشته 
مى شود. تاريخچه روز جهانى محيط زيست به سال 1972 بر مى گردد. در آن سال 
براى اولين بار، سازمان ملل متحد كنفرانسى را با موضوع انسان و محيط زيست در 

شهر استكهلم سوئد برگزار كرد. 
همزمان با برپايى اين كنفرانس، مجمع عمومى سازمان ملل قطعنامه اى را تصويب 
كرد كه منجر به تشكيل UNEP (برنامه محيط زيست سازمان ملل) شد.هر ساله 
در JUNE 5 در سراسر جهان UNEP مراسم ويژه اى را به مناسبت اين روز برگزار 
ــد، مثل راهپيمايى هاى  ــم اين روز مى تواند به اشكال مختلف باش مى نمايد. مراس
ــابقات نقاشى و مقاله نويسى  خيابانى، همايش هاى دوچرخه سوارى، نمايش، مس
ــازى و غيره.هدف از  در مدارس، درختكارى،  فعاليت هاى مربوط به بازيافت، پاكس
ــت و  ــردم و دولت ها براى حفظ محيط زيس ــن روز، افزايش آگاهى م نامگذارى اي
ترغيب مسئوالن به اتخاذ تدابيرى براى مقابله با تخريب محيط زيست و گونه هاى 

زيستى  است.
ــت جهان را تهديد مى كند به عنوان شعار  ــايلى كه محيط زيس هر سال يكى از مس
اين روز انتخاب مى شود و شعار روز جهانى محيط زيست در سال 2015 نيز اينگونه 

انتخاب شده است.
ــار آلودگى ها و انباشت زباله،  ــدن زمين، انتش ــار گازهاى گلخانه اى و گرم ش انتش
ــالم، افزايش جمعيت و نابودى تنوع زيستى، ــيرين و س كاهش دسترسى به آب ش
ــت كه در حال حاضر سياره زمين را تهديد مى كند و آن را  مهم ترين مخاطراتى اس

بسوى نابودى پيش مى برد.
من براى مراقبت از زمين چه كارى مى توانم انجام دهم ؟

ــيارى از ما عبور كند و با خود فكر كنيم كه من  اين سوالى است كه شايد از ذهن بس
به عنوان يك عضو كوچك از جامعه جهانى چه اقدام اثرگذارى مى توانم براى حفظ 

محيط زيست و مراقبت از سياره زمين انجام دهم؟
و شايد فكر مى كنيم كه اقدامات ما به عنوان يك فرد به تنهايى بارى از دوش زمين 
ــت و اقدامات يك نفر به عنوان جزيى از كل، كمكى به حفظ طبيعت  برنخواهد داش

نخواهد نكرد، اما اينچنين نيست !
ــت هر فرد به عنوان جزيى از  برنامه محيط زيست سازمان ملل UNEP معتقد اس
هفت ميليارد انسان ساكن روى كره زمين مى تواند از طريق انجام اقداماتى ساده و 

عملى در مراقبت از سياره زمين گام هاى بسيار موثرى بردارد.
فقط كافى است تا تصميم بگيريم در هر روز براى كاهش توليد گازهاى گلخانه اى، 
جلوگيرى از اتالف انرژى، مقابله با كاهش فضاى سبز، اقدام براى كاهش توليد زباله 

و آگاهى بخشى به دوستان و همكارانمان اقدامى عملى انجام دهيم.
ــاده در جهت  ــيار س ــى و بس ــل ده گام عمل ــازمان مل ــت س ــط زيس برنامه محي
ــياره  ــذار در زمينه حفظ س ــوان اقدامات اثرگ ــت را به عن ــت از محيط زيس حفاظ

ــه  ــه هم ــت ك ــمرده اس ــن برش ــازمي م

 مى توانيم با تحمل كمترين زحمت در جهت اجراى آن گام برداشته و اين 10 گام 
را به ديگران نيز توصيه كنيم:

برنامه محيط زيست سازمان ملل توصيه مى كند كه هر نفر يك روز در هفته را 
به رژيم گياهخوارى پرداخته و گوشت مصرف نكند.

ــت نخوريد، پس از يك سال، ميزان كاهش توليد  وقتى تنها يك روز در هفته گوش
گازهاى گلخانه اى از سوى شما تقريبا برابر است با بيرون نياوردن خودرو 

از منزل به مدت يك ماه.
تصور كنيد هفت ميليارد نفر اين توصيه را انجام دهند. تا چه ميزان 

توليد گازهاى گلخانه اى كاهش پيدا خواهد كرد.

 برنامه محيط زيست سازمان ملل توصيه مى كند كه بليت سفرهاى خود را به 
صورت الكترونيكى تهيه كرده و از دريافت بليت كاغذى خوددارى كنيد.

شايد به نظر شما اين اقدام در كاهش ميزان مصرف كاغذ و هزينه هاى مربوطه تاثير 
چندانى نداشته باشد، اما تصور كنيد هفت ميليارد نفر اين توصيه را انجام دهند !

 برنامه محيط زيست سازمان ملل توصيه مى كند لوله هاى آبى كه نشتى دارند 
را تعمير كنيد تا جلوى هدر رفت آب گرفته شود.

ــتى آن جلوگيرى مى كنيد به صورت  ــما يك لوله آب را تعمير و از نش زمانى كه ش
ــال جلوگيرى ميانگين از هدر رفت  حدود 40 هزار ليتر آب در س

كرده ايد.

برنامه محيط زيست سازمان ملل توصيه مى كند كه المپ هاى كم مصرف را 
جايگزين المپ هاى معمولى كنيد.

ــود تا 75  ــتفاده از يك المپ كم مصرف به جاى يك المپ معمولى باعث مى ش اس
درصد در مصرف انرژى برق صرفه جويى شود.

برنامه محيط زيست سازمان ملل توصيه مى كند تا دستگاه هاى اكترونيكى 
ــتگاه ها را بازيافت  قديمى را دور نينداخته و آنها را به زباله بدل نكنيم. بلكه اين دس

نموده و از اجزاى آنها استفاده كنيم.
ــازمان ملل توصيه مى كند كه فعاليت هاى خود را از   برنامه محيط زيست س
درون خانه از طريق اينترنت، تلفن و ساير وسايل الكترونيكى و ارتباطى انجام دهيد 
ــخصى  و در حد امكان براى انجام امور از تردد غير ضرورى به خصوص با اتومبيل ش

بپرهيزيد.
اين اقدام تا حد زيادى به كاهش توليد كربن و گازهاى گلخانه اى كمك مى كند.

ــازمان ملل توصيه مى كند براى مصرف آب به جاى   برنامه محيط زيست س
بطرى هاى يك بار مصرف پالستيكى از قمقمه ها و بطرى هاى دائمى استفاده شود.
با اين روش به ميزان زيادى از هدر رفتن آب درون بطرى هاى نيمه خورده جلوگيرى 

شده و زباله پالستيكى كمترى نيز به طبيعت تحميل خواهد شد.
برنامه محيط زيست سازمان ملل توصيه مى كند شيشه و آلومينيوم را از زباله 
جدا كرده و به مراكز بازيافت تحويل دهيد. در  اين صورت پس از حدود شش هفته 
همان قطعه شيشه و يا آلومينيوم بازيافت شده مجددا به چرخه توليد بازمى گردد و 

شما ممكن است همان قطعه را به شكل ديگرى از يك فروشگاه خريدارى كنيد.
برنامه محيط زيست سازمان ملل توصيه مى كند با دوچرخه به محل كار خود 

برويد. 
وقتى با دوچرخه به محل كار خود مى رويد شما به تنهايى زمين را از شر 250 گرم 

كربن در ازاى هر يك كيلومتر مسافت راحت مى كنيد.
ــازمان ملل توصيه مى كند درون خانه خودتان غذا  ــت س برنامه محيط زيس

درست كنيد و بخوريد.
ــرف مى كنيد، با  ــت مى كنيد و غذاى خانگى مص ــما درون خانه غذا درس وقتى ش
ــش توليد زباله  ــتيكى عالوه بر كاه ــتفاده نكردن از ظروف يك بار مصرف پالس اس
هاى پالستيكى، 260 گونه جانورى را از خطر خوردن، قورت دادن و گير كردن در

 زباله هاى پالستيكى نجات داده ايد.
ــا  م از  ــدام  هرك و  ــتند  هس ــى  عمل و  ــاده  س ــيار  بس ــات  اقدام ــا  اينه
ــى يا تمامى آنها را انجام داده و از اين طريق گام بزرگى براى حفظ  مى توانيم بخش

محيط زيست و سياره زمين  برداريم.
ــرايط زمين چقدر  تصور كنيد اگر هفت ميليارد نفر اين توصيه ها را انجام دهند ش

بهتر خواهد شد!

UNEPكرد كه منجر به تشكيل UNEPكرد كه منجر به تشكيل UNEP (برنامه محيط زيست سازمان ملل) شد.هر ساله 
UNEP در سراسر جهان UNEP در سراسر جهان UNEP مراسم ويژه اى را به مناسبت اين روز برگزار  JUNE5 5در 5در
ــد، مثل راهپيمايى هاى  ــم اين روز مى تواند به اشكال مختلف باش مى نمايد. مراس
ــابقات نقاشى و مقاله نويسى  خيابانى، همايش هاى دوچرخه سوارى، نمايش، مس
ــازى و غيره.هدف از  در مدارس، درختكارى،  فعاليت هاى مربوط به بازيافت، پاكس
ــت و  ــردم و دولت ها براى حفظ محيط زيس ــن روز، افزايش آگاهى م نامگذارى اي
ترغيب مسئوالن به اتخاذ تدابيرى براى مقابله با تخريب محيط زيست و گونه هاى 

زيستى  است.
ــت جهان را تهديد مى كند به عنوان شعار  ــايلى كه محيط زيس هر سال يكى از مس
2015اين روز انتخاب مى شود و شعار روز جهانى محيط زيست در سال 2015اين روز انتخاب مى شود و شعار روز جهانى محيط زيست در سال 2015 نيز اينگونه 

انتخاب شده است.
ــار آلودگى ها و انباشت زباله،  ــدن زمين، انتش ــار گازهاى گلخانه اى و گرم ش انتش
ــالم، افزايش جمعيت و نابودى تنوع زيستى، ــيرين و س كاهش دسترسى به آب ش

ــت كه در حال حاضر سياره زمين را تهديد مى كند و آن را  مهم ترين مخاطراتى اس
بسوى نابودى پيش مى برد.

من براى مراقبت از زمين چه كارى مى توانم انجام دهم ؟
ــيارى از ما عبور كند و با خود فكر كنيم كه من  اين سوالى است كه شايد از ذهن بس
به عنوان يك عضو كوچك از جامعه جهانى چه اقدام اثرگذارى مى توانم براى حفظ 

محيط زيست و مراقبت از سياره زمين انجام دهم؟
و شايد فكر مى كنيم كه اقدامات ما به عنوان يك فرد به تنهايى بارى از دوش زمين 
ــت و اقدامات يك نفر به عنوان جزيى از كل، كمكى به حفظ طبيعت  برنخواهد داش

نخواهد نكرد، اما اينچنين نيست !
ــت هر فرد به عنوان جزيى از  UNEPبرنامه محيط زيست سازمان ملل UNEPبرنامه محيط زيست سازمان ملل UNEP معتقد اس
هفت ميليارد انسان ساكن روى كره زمين مى تواند از طريق انجام اقداماتى ساده و 

عملى در مراقبت از سياره زمين گام هاى بسيار موثرى بردارد.
فقط كافى است تا تصميم بگيريم در هر روز براى كاهش توليد گازهاى گلخانه اى، 
جلوگيرى از اتالف انرژى، مقابله با كاهش فضاى سبز، اقدام براى كاهش توليد زباله 

و آگاهى بخشى به دوستان و همكارانمان اقدامى عملى انجام دهيم.
ــاده در جهت  ــيار س ــى و بس ــل ده گام عمل ــازمان مل ــت س ــط زيس برنامه محي
ــياره  ــذار در زمينه حفظ س ــوان اقدامات اثرگ ــت را به عن ــت از محيط زيس حفاظ

ــه  ــه هم ــت ك ــمرده اس ــن برش ــازمي م

گازهاى گلخانه اى از سوى شما تقريبا برابر است با بيرون نياوردن خودرو 
از منزل به مدت يك ماه.

تصور كنيد هفت ميليارد نفر اين توصيه را انجام دهند. تا چه ميزان 
توليد گازهاى گلخانه اى كاهش پيدا خواهد كرد.

را تعمير كنيد تا جلوى هدر رفت آب گرفته شود.
ــتى آن جلوگيرى مى كنيد به صورت  ــما يك لوله آب را تعمير و از نش زمانى كه ش

ــال جلوگيرى ميانگين از هدر رفت  حدود 40 هزار ليتر آب در س
كرده ايد.

ــتگاه ها را بازيافت  قديمى را دور نينداخته و آنها را به زباله بدل نكنيم. بلكه اين دس
نموده و از اجزاى آنها استفاده كنيم.

ــازمان ملل توصيه مى كند كه فعاليت هاى خود را از   برنامه محيط زيست س
درون خانه از طريق اينترنت، تلفن و ساير وسايل الكترونيكى و ارتباطى انجام دهيد 
ــخصى  و در حد امكان براى انجام امور از تردد غير ضرورى به خصوص با اتومبيل ش

بپرهيزيد.
اين اقدام تا حد زيادى به كاهش توليد كربن و گازهاى گلخانه اى كمك مى كند.

ــازمان ملل توصيه مى كند براى مصرف آب به جاى   برنامه محيط زيست س
بطرى هاى يك بار مصرف پالستيكى از قمقمه ها و بطرى هاى دائمى استفاده شود.

با اين روش به ميزان زيادى از هدر رفتن آب درون بطرى هاى نيمه خورده جلوگيرى 
شده و زباله پالستيكى كمترى نيز به طبيعت تحميل خواهد شد.

برنامه محيط زيست سازمان ملل توصيه مى كند شيشه و آلومينيوم را از زباله 
جدا كرده و به مراكز بازيافت تحويل دهيد. در  اين صورت پس از حدود شش هفته 
همان قطعه شيشه و يا آلومينيوم بازيافت شده مجددا به چرخه توليد بازمى گردد و 

شما ممكن است همان قطعه را به شكل ديگرى از يك فروشگاه خريدارى كنيد.
برنامه محيط زيست سازمان ملل توصيه مى كند با دوچرخه به محل كار خود 

برويد. 
وقتى با دوچرخه به محل كار خود مى رويد شما به تنهايى زمين را از شر 250 گرم 

كربن در ازاى هر يك كيلومتر مسافت راحت مى كنيد.
ــازمان ملل توصيه مى كند درون خانه خودتان غذا  ــت س برنامه محيط زيس

درست كنيد و بخوريد.
ــرف مى كنيد، با  ــت مى كنيد و غذاى خانگى مص ــما درون خانه غذا درس وقتى ش
ــش توليد زباله  ــتيكى عالوه بر كاه ــتفاده نكردن از ظروف يك بار مصرف پالس اس
هاى پالستيكى، 260 گونه جانورى را از خطر خوردن، قورت دادن و گير كردن در

 زباله هاى پالستيكى نجات داده ايد.
ــا  م از  ــدام  هرك و  ــتند  هس ــى  عمل و  ــاده  س ــيار  بس ــات  اقدام ــا  اينه
ــى يا تمامى آنها را انجام داده و از اين طريق گام بزرگى براى حفظ  مى توانيم بخش

محيط زيست و سياره زمين  برداريم.
ــرايط زمين چقدر  تصور كنيد اگر هفت ميليارد نفر اين توصيه ها را انجام دهند ش

بهتر خواهد شد!

بـه صـورت كلـى 10،000 گونـه پرنـده 
درسـطح جهـان وجـود دارد و قطعـا 10 
گونه اى كه ما در اين مطلب معرفى خواهيم 

كرد شـامل همه پرنـدگان زيبـا نخواهد 
شـد، اما موضوع جالب اين است كه اغلب 

زيباترين گونه هاى پرندگان، نر هستند.

به مناسبت روز جهانى محيط زيست؛

ده گـام اثرگـذار در زمينـه حفظ سيـاره زميـن
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مردم به زنان و ک��ودکان راحت تر کمک می کنند. 
 ح��اال م��ردان بیست وچندس��اله ک��ه وارد ب��ازار

 تکدی گری ش��ده اند با پوش��یدن لب��اس زنانه و 
دستفروشی پشت چراغ قرمزها، می خواهند درآمد 

بیشتری داشته باشند.
چهارراه قصر و چراغ قرمز هفتاد ثانیه ای اش؛ وقتی 
پشت آن  می ایستیم، چند دس��تفروش یا متکدی 
به س��مت خودرو می آیند. یکی از آنها چادر س��یاه 
به سرش اس��ت، اما هیکل تنومندی دارد؛ هیکلی 
مردانه. نزدیک تر که می ش��ود، همه چیز عجیب تر 
می شود. وقتی نگاهش می کنیم چادرش را سفت تر 
می گیرد و سعی می کند صورتش را بپوشاند. نگاهش 
می کنیم. دم��اغ و ترکیب ص��ورت و ابروها مردانه 
است! وقتی می فهمد مش��کوک نگاهش می کنیم 
لنگ لنگ زنان مس��یرش را ع��وض می کند. وقتی 
صدایش می کنیم، یک لحظه برمی گردد و موهای 
صورتش کمی نمایان می ش��ود. م��ردی که لباس 
زنانه و چادر پوشیده تا ترحم راننده ها را جلب کند.

قد بلند و چهره اش نشان می داد که زن نیست، اما 
خودش را در چادر مشکی زنانه قایم کرده بود و سر 
چهارراه گدایی می کرد. انگار به این نتیجه رسیده 
بود که نگاه ترحم آمیز به زنان بیشتر از مردان است 
و به همین دلیل س��اعت ها زیرچادر س��ر چهار راه 

می ایستد و گدایی می کند.
اس��مش را نمی گوید و از اینکه متوجه شده ام مرد 
اس��ت خنده اش می گیرد و با لبخن��دی می گوید: 
»مامور که نیستی.« وقتی خیالش راحت می شود که 
کاری به کار و کاسبی اش نداریم، می گوید: »وقتی 
به عنوان زن گدایی یا دستفروشی کنید بیشتر درآمد 
دارید، من قبال سر چهارراه شیشه ماشین می شستم 
و کنار من خانم��ی گل رز می فروخت، درآمدش از 
من خیلی بیش��تر بود، همین موضوع باعث ش��ده 
من هم به این فکر بیفتم که با لباس زنان راحت تر 

کار می کنم«.
او درمورد اینکه اگر دس��تگیرش کنن��د به خاطر 
اینکه لباس زنانه پوشیده است برخورد نمی کنند، 

می گوید: »نه خانم فکر نکنم. چه کار به این کارها 
دارند. ما را هم که جمع کنند بعد آزاد می کنند.«

برخی زنان به این مردان زن نما اعتماد می کنند و از 
طرفی، برخی زنان دستفروش و متکدی، پاتوق های 
خاصی دارند و حض��ور این مردان با لب��اس زنانه، 
زمین��ه اتفاقاتی خواهد ش��د که قاب��ل پیش بینی 
نیس��ت. اما این س��وال پیش می آید که آیا تغییر 
هویت با پوش��یدن لباس جرم اس��ت یا نه؟ بهمن 
کشاورز، حقوقدان در پاسخ به این سوال می گوید: 
»تکدی گری جرم است اما اینکه بخواهیم کسی را به 
خاطر اینکه لباسی خالف جنسیتش پوشیده مجرم 
بشناس��یم و با آن برخورد کنیم، چنین چیزی در 
قانون وجود ندارد. مسئوالن تنها می توانند به دلیل 
تکدی گری با آنها برخورد کنند نه تغییر لباس«. او 
می افزاید: »البته اگر با تغییر لباس یا هویت، شخص 
اقدام به کالهبرداری کند، جرم محسوب می شود. 
این کار نیز می تواند منجر به کالهبرداری و اتفاقات 

مجرمانه بعدی شود.«

دبیر کمیته اجرایی نوآوری و فناوری دانشگاه علوم 
پزش��کی اصفهان گف��ت: از مردم اصفه��ان دعوت 
می کنیم ما را در تشکیل بانک مغز و استخوان برای 

درمان بیماران صعب العالج یاری کنند.
شقایق حق جو در نشست مطبوعاتی با اصحاب رسانه 
با اشاره به برگزاری گردهمایی بزرگی برای تقدیر از 
اهداکنندگان خون مس��تمر و تش��کیل بانک مغز و 
استخوان اظهار داشت: در این گردهمایی از ضرورت 
تشکیل این بانک برای مردم و اهداکنندگان مستمر 
خون خواهیم گفت و اینکه با گرفتن تنها ۲ سی سی، 
از خون یک نفر و گرفت��ن HLE آن فرد و ذخیره در 
بانک می توان به درمان یک بیمار س��رطانی یا بیمار 
نقص ایمنی اولیه یا دیگر بیماران صعب العالجی که 
تنها با پیدا کردن HLE مشابه خود می توان از خطر 

مرگ نجات پیدا کند، اقدام کرد.
وی بیان داشت: گرفتن ۲ س��ی سی، خون و ذخیره 
HLE در بانک مغز و استخوان تنها از افراد سالمی که 

هیچ گونه بیماری ندارند، امکان پذیر است.

دبیر کمیته اجرایی نوآوری و فناوری دانشگاه علوم 
پزش��کی اصفهان اظهار داش��ت: بدن یک فرد سالم 
پس از دادن ۲ سی سی خون پس از دو هفته به طور 
طبیعی اقدام به جایگزینی خون می کند بنابراین این 
کار که ش��اید برای برخی جای نگرانی داشته باشد، 

هیچ خطری برای سالمتی افراد سالم ندارد.
وی با اش��اره به اینکه در حال حاضر در کش��ور بین 
پنج تا شش هزار اهدا کننده در بانک مغز و استخوان 
ایران ثبت نام کرده اند که بیشتر این افراد از بستگان 
بیماران بودند و ما در تالشیم که این زنجیره را توسعه 
دهیم و از کمک مردم عادی نیز استفاده کنیم، ادامه 
داد: بس��یاری از بیماران صعب العالج تنها به دلیل 
 پیدا نک��ردن HLE مورد نظر جان خود را از دس��ت

 داده اند چراکه ما بانک مغز و اس��تخوان نداشتیم و 
مردم ما از این کار خیر غافل بودند.

حق جو با اشاره به اینکه نمی خواهیم اهداکنندگان و 
گیرندگان خون یکدیگر را بشناسند و در یک فضایی 
کامال محرمانه این کار خی��ر انجام خواهد گرفت که 

مافیایی در این بین تشکیل نشود، ادامه داد: در نظر 
نداش��تیم که بازار سیاه ش��کل بگیرید بلکه از تمام 
مردم می خواهیم که تنها با اهدای ۲ سی سی از خون 
خود، بیماران صعب العالج را عمری تازه ای ببخشند.

وی با اش��اره به اینکه کمپینی در این حوزه تشکیل 
دادیم و بهت��ر اس��ت در گام اول جامعه پزش��کی و 
خبرنگاران در اهدا کردن خون خود پیشگام شوند، 
ادامه داد: گردهمایی تجلیل از اهداکنندگان مستمر 
خون و دعوت به اهدا خون برای بانک مغز و استخوان 

اصفهان ۲۴ خردادماه سال جاری برگزار می شود.

مدیر منطقه 12 شهرداری اصفهان خبر داد:

 ساماندهی پیاده رو های منطقه 12
 با اعتبار یک میلیارد و 400 میلیون تومان

دبیر ستاد فرهنگ سالمت شهرداری اصفهان:

برنامه های جاده های سالمت
در ماه مبارک رمضان اجرا نمی شود

یک روانشناس توضیح می دهد؛

خجالتی ها
بخوانند

اخبار کوتاه

پرسه در شهر

خبر دریچه

مدیر پروژه تقاطع غیرهمسطح استقالل یکی از شاخصه های این پروژه 
را جابه جایی همزمان تأسیسات عظیم شهری دانست و گفت: در این 
پروژه حدود 10 کیلومتر تأسیس��ات شهری مثل لوله های آب 1۲00 
اصلی ش��هر ، لوله های اصل��ی فاضالب و کلکتورهای آن، تأسیس��ات 

زیربنایی و مخابرات جابه جا شد.
بابک حقیقی افزود: طرح بزرگ میدان اس��تقالل شامل چندین پروژه 
عمرانی است که به واسطه موقعیت جغرافیایی و اجتماعی محل پروژه 
به عنوان مهم ترین و پرترددترین ورودی ش��هر اصفهان و همجواری 
با مهم ترین مرکز دانش��گاهی شهر )دانش��گاه صنعتی( و مسیر تردد 
ترانزیت کارخانه های سنگ منطقه و کشور الزم بود طرحی جامع در 

این قسمت از شهر اجرا شود.
وی اظهارکرد: پروژه میدان اس��تقالل در ۴ بخش ب��ه اجرا در می آید 
که ش��امل میدان اصلی و دو پل روگذر از خیابان امام خمینی)ره( به 
سمت بلوار آزادگان )تهران( هر یک به طول 700 متر و عرض 13 متر 
به صورت رفت و برگشت است. وی با اش��اره به اینکه عملیات اجرایی 
زیرگذرهای پروژه نیز که در مس��یر رینگ حفاظتی قرار دارد، تکمیل 
شده اس��ت، بیان کرد: در مجموع 1۲ هزار مترمربع پل سازی در این 
 قسمت به اجرا گذاش��ته شده که فاز اول این قس��مت ها با یک برنامه 

زمان بندی فشرده به انجام رسید.
مدیر پروژه تقاطع غیرهمسطح اس��تقالل اضافه کرد: همزمان با این 
قسمت ها، س��ایر بخش ها ش��امل پل روگذر بلوار دانش��گاه به سمت 
شاهین شهر در ارتفاع 1۴ متر به طول 800 متر و عرض 13 متر در حال 
اجراست. حقیقی از دیگر قسمت های این طرح را دوربرگردان دانشگاه 
عنوان کرد و گفت: عملیات اجرایی آن آغاز و فعالیت ها در این قسمت 

در دو شیفت کاری توسط کارگران انجام می شود.
مدیر پروژه تقاطع غیرهمس��طح استقالل یادآور ش��د: البته با توجه 
به تاکیدات شهردار اصفهان و مدیران ش��هری مبنی بر ایجاد ورودی 
مناس��ب، احداث دوربرگردان زیرگذر ورودی دانشگاه صنعتی، طرح 
زیباسازی میدان تا درب دانشگاه صنعتی و پل قطارشهری مابین پل 

روگذر نیز در دستور کار قرار گرفت.

 خودت��ان را همانگونه که هس��تید دوس��ت بدارید نق��اط ضعف و
 قوت تان جزو ویژگی های فردی شماست.

بهناز مقدم کارشناس علوم اجتماعی در گفت وگو با خبرنگار گروه 
اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره روش های افزایش اعتماد 
به نفس گفت: ش��رط اساسی داش��تن »اعتماد به نفس« »دوست 
داشتن خویش« است. به این معنی که بدانیم ما  »انسان« و برگزیده 
مخلوقات هستیم و توانایی ها و استعدادهای بی شماری در وجود 
ما به ودیعه گذاش��ته شده اس��ت، چرا که خداوند در آیه ۲9 سوره 
حجر  می فرمای��د: و نفحت فیه من روحی )ای انس��ان! من از روح 

خودم در تو دمیدم.(
 وی افزود: وقتی به مقام و منزل��ت واقعی مان پی ببریم آنگاه درک 
می کنیم که شایس��ته بهترین ها هس��تیم. ب��رای خودمان ارزش 

بیشتری قائل می شویم و به جسم و روح مان احترام می گذاریم.
مقدم ادام��ه داد: از موانع دیگ��ر اعتماد به نفس، احس��اس گناه و 
س��رزنش خویش اس��ت. به عنوان مثال در حالی که صداقت جزو 
ارزش های فرد محسوب می ش��ود وی  دروغ می گوید و در نتیجه 
دچار عذاب وجدان می شود. پس بهتر است هر فردی ارزش های 
خود را شناسایی کرده و تا جایی که ممکن است بر اساس آنها رفتار 
کند و از هنجارهای پذیرفته شده اش مراقبت کرده از آنها تخطی 

نورزد.
این کارشناس با اشاره به اینکه ایده آل گرایی آفت اعتماد به نفس 
است، تصریح کرد: برای باال بردن اعتماد به نفس بهتر است ارزیابی 
منصفانه ای از خود داشته باشیم و بدانیم که همه انسان ها دارای 

نقاط ضعف و قوت هستند و ما نیز از این قاعده مستثنی نیستیم.
وی در ادامه گفت: اگر ضعفی داریم درصدد رف��ع آن برآییم  ولی 
اگر قابل برطرف شدن نباش��د بهتر اس��ت آن را جزو ویژگی های 
فردی محسوب کرده و از قضاوت دیگران در مورد خودمان واهمه 
نداشته باشیم و جس��م و ظاهرمان را همانگونه که هست بپذیریم 

و دوست بداریم.
مقدم افزود: برای بهبود اعتماد به نفس هرگز نباید دیگران را تحقیر 
کنیم؛ چرا که این افراد حقیر هس��تند که دیگران را مورد تمسخر 
قرار می دهند تا ضعف خود را پنهان کنند. باید بدانیم هر احساسی 
بازتابی به سوی خود ماست پس بهتر است همواره حس مثبتی در 
اطرافیان ابجاد کنیم و باور داشته باشیم که این انرژی های مثبت 

به سمت خود ما روانه خواهند شد.
این کارشناس در پایان گفت: از بهترین روش های افزایش اعتماد 
به نفس ارتباط  با خداست. وقتی از خداوند طلب استمداد و کمک 
می کنیم به منب��ع عظیم نیروی الهی متصل می ش��ویم که پایان 
ناپذیر اس��ت. توکل به خدا،  قدرت و توانایی به ما می دهد که تمام 
موانع و مشکالت در نظرمان کوچک جلوه کرده و ترس از شکست 

در ما از بین می رود.

مدیر منطقه 1۲ ش��هرداری اصفهان گفت: در 
س��ال جاری پیاده رو های منطقه 1۲ با اعتبار 
یک میلیارد و ۴00 میلیون تومان ساماندهی 

می شود.
  محمدرض��ا برکت اظه��ار کرد: ظاه��ر زیبای 
پیاده روها در س��یما و منظر ش��هری و تامین 

امنیت عابران پیاده بسیار موثر است.
وی اف��زود: در س��ال ج��اری برای آس��ایش 
ش��هروندان پیاده رو های منطقه با هزینه یک 
 میلی��ارد و ۴00 میلی��ون تومان س��اماندهی

 می شود.
 مدی��ر منطق��ه 1۲ ش��هرداری ب��ا اش��اره به

  پ��روژه های منطق��ه عن��وان کرد: پی��اده رو 
خیابان های مطه��ری، مفتح و ضلع ش��رقی 
خیابان رباط سوم در س��ال جاری ساماندهی 
می شود.برکت با اشاره به اینکه ساماندهی فاز 
اول خیابان مطهری انجام ش��ده است، افزود: 

پیاده رو سازی فاز ۲ خیابان مطهری حدفاصل 
خیابان به��اران تا خیابان بهارس��تان با هزینه 
۴50 میلیون توم��ان نیز تاکن��ون 15 درصد 

پیشرفت داشته است.

دبیر ستاد فرهنگ سالمت شهرداری اصفهان 
گفت: برنامه ه��ای جاده های س��المت در ماه 

مبارک رمضان اجرا نمی شود.
حمیدرضا مهماندوس��ت اظهار کرد: اصفهان 
دارای دو ج��اده س��المت در ن��اژوان و منطقه 

1۲ است.
وی با اش��اره به اینکه جاده های سالمت در ماه 
مبارک رمضان تعطیل است، تصریح کرد: جاده 
سالمت ناژوان به طول دو کیلومتر است که در 
این جاده هر هفته برای عامه مردم برنامه های 
مختلفی برگزار می ش��ود و در ایام مناسبتی و 
ویژه تست  سالمت از جمله فشارخون، قندخون 

و قد و وزن گرفته می شود.
مهماندوس��ت با بیان اینکه شهرداری اصفهان 
به منظور حمای��ت از بخش خصوصی به دنبال 
واگذاری جاده های سالمت به این بخش است، 
ادامه داد: با واگذاری  بخش خصوصی به دنبال 

احداث غرفه های س��المت در جاده هستیم تا 
افراد بتوانند ضمن استفاده از جاده برای انجام 
ورزش های همگانی و پی��اده روی از غرفه های 

مختلف سالمت در این جاده بهره ببرند.
وی با بیان اینکه در بسیاری از مواقع NGOها 
و انجمن های س��المت همچون MS، آلزایمر، 
خیریه دیاب��ت و بیماران نقص ایمن��ی اولیه و 
غیره از ظرفیت جاده های سالمت برای معرفی 
عملک��رد و آگاهی رس��انی به مردم اس��تفاده 
می کنند، ادامه داد: س��ال گذش��ته ۲0 برنامه 

ویژه و مناسبتی در جاده های سالمت برپا شد.
مهماندوست با بیان اینکه امسال در نظر داریم 
که برنامه ه��ا به ص��ورت منظم ت��ر و متنوع تر 
در جاده های س��المت برگزار ش��ود، ادامه داد: 
امسال نزدیک به 5۴ مناس��بت برای برگزاری 
برنامه ه��ای مختلف س��المت در نظ��ر گرفته 

شده است.

کم رویی می تواند ارثی یا منشا تربیتی داشته 
باشد اما در هر صورت قابل درمان است.

ربابه غفارتبریزی روانشناس، با اشاره به اینکه 
انسان ها دارای سرشت های متفاوتی هستند، 
اظهار داش��ت: برخی انس��ان ها آرام و درونگرا 
 و برخی دیگر برونگرا هس��تند. خجالتی بودن 
می تواند وراثتی باش��د؛ یعنی کسی که پدر و 
مادر خجالتی دارد، خودش نیز به این اختالل 

دچار می شود.
وی  ادامه داد: نوع تربیت و محیط خانواده نیز 
می تواند در بروز این حالت موثر باشد. افرادی 
ک��ه در کودکی توس��ط خانواده یا همس��االن 
تحقیر ش��ده و مورد س��رزنش قرار گرفته اند 
در بزرگس��الی نی��ز از حضور در جم��ع و بیان 
عقیده احساس ناراحتی کرده و دچار اضطراب 

خواهند شد.
غفارتبریزی درباره روش های درمان کمرویی 

گفت: برای رف��ع این اختالل  خان��واده ها باید 
ش��بکه اجتماعی ش��ان را گس��ترده تر کنند؛ 
یعنی با دوستان و آش��نایان بیشتری معاشرت 
کرده و روابط اجتماعی شان را افزایش دهند تا 
فرزندانشان با افراد بیشتری آشنا شده و ترس از 

حضور در جمع نداشته باشند.
وی افزود: والدی��ن باید به کودکانش��ان اجازه 
اظهارنظر داده و احساس��ات آنها را س��رکوب 
نکنند، همچنین فرزندانش��ان را به حضور در 
مجامع عمومی و شرکت در فعالیت های دسته 
جمعی ترغیب کنند ت��ا از این طریق به صورت 
عملی  مهارت های برقراری ارتباط را بیاموزند.

این کارش��ناس در پایان گفت: اگر کسی دچار 
کم رویی مفرط باشد و این حالت باعث اضطراب 
بیش از حد ش��ده و فعالیت ه��ای روزمره  او را 
تحت تأثیر قرار م��ی دهد باید به روانش��ناس 

مراجعه کرده و تحت درمان قرار بگیرد.

مدیر پروژه تقاطع غیرهمسطح استقالل خبر داد:

جابه جایی 10 کیلومتر تأسیسات 
عظیم شهری در پروژه استقالل

یک کارشناس علوم اجتماعی توضیح می دهد؛

روش های طالیی برای افزایش 
اعتماد به نفس

بر اس��اس مطالعات و پژوهش های انجام شده،بر خالف 
ذهنیت عموم مردم،آسیب های جسمانی و روحی،روانی 
طالق، برای آقایان و مردها بسیار بیش��تر از طیف زنان و 

بانوان است.
طالق به عنوان مک��روه ترین حالل خ��دا،از وقایع تلخی 
است که در طول سال های اخیر، با رشد فزاینده ای همراه 
شده اس��ت،پدیده ای که حامل آس��یب های جسمانی و 
روانی بس��یاری برای متارکه کنندگان به خصوص آقایان 
خواهد بود. آنچنان که در اذهان و اف��کار عمومی جامعه 

افتاده،عم��ده  ج��ا 
مخاطرات و دل 

نگران��ی های 
بعد از طالق 
به ح��ال و 
روز زن��ان 
مطلقه باز 
می گردد 
و کمتر به 
مخاطرات 

و تهدیدات 
پدیده  ای��ن 

و  نامیم��ون 
ناخوش��ایند ب��رای 

مردان پرداخته شده است.
بر اس��اس اظه�ارات برخ�ی از رفت�ار 

شناس���ان اجتماع��ی و آس��یب شناس��ان این 
حوزه،س��المت جس��مانی مردان بعد از طالق به شدت 

تحت تاثیر تصمیم فوق قرار می گیرد.
با توجه به تفاوت هایی ک��ه میان زنان و م��ردان از منظر 
روحی،روانی،جس��می و...وجود دارد، مردان نیز مصون 

از تبعات چنین تصمی��م تلخ و تاس��ف آوری)طالق( 
نخواهند بود. س��کته و ایس��ت قلبی مردان بعد 

از طالق از نمونه پدیده هایی اس��ت که در 
س��ال های گذش��ته کم و بیش مشاهده 
شده است. کارشناسان معتقدند فرهنگ 

غلط معذوریت و محدودیت اخالقی مردان 
در گریه کردن و اشک ریختن یکی از دالیل سکته و ایست 
قلبی در این گروه به شمار می رود، زیرا تخلیه روحی،روانی 
و هیجانی مرد با انسداد همراه می شود و نتیجه این فرآیند، 
تحمل فشار س��نگین روحی و روانی طالق در درون است 
که گاهی با واکنش منفی قلب به عنوان یکی اعضای اصلی 

حیات و بقای بدن همراه می شود.
 روزگاران بعد از طالق،از انزوا تا افسردگی

بر اساس مطالعات انجام شده،زیرسوال رفتن قدرت و قوای 

مردانگی،انکار و برچسب بیماری های روانی و روحی، منجر 
می شود تا مردان افسردگی و اندوه خود را کتمان کنند و 
در نتیجه بس��یاری از بیماری های روحی مردان به نحوی 

درمان نشده،در نهان وجود آنها باقی و پنهان می ماند.
حس��ین ابراهیم��ی مقدم،معتقد اس��ت عموم��ا ضریب 
افسردگی در زنان بیشتر از مردان است،اما ظهور و بروز این 
پدیده در دوران بعد از طالق در میان مردان بسیار جدی 
و پررنگ تر از زنان است،زیرا ابزار و زمینه ابراز احساسات 

مردان در چنین مواقعی محدودتر از جنس 
مخالف خود است.

صاحب نظ��ران اعتق��اد دارند با 
توجه به عالق��ه و تمایل 

بیش��تر 

زنان به درد دل کردن با دیگران،مهار افس��ردگی دوران 
بعد از ط��الق در زنان بیش از مردان ب��ا موفقیت و توفیق 

همراه می شود.
به طور یقین یک��ی از موثرترین راهکار های پیش��گیری 
از بروز و شیوع چنین آس��یب هایی،پیشگیری از طالق و 
گسست میان زوجین است،تحقق این امر خطیر با اتکای 

به سه راهکار موثر و سازنده قابل حصول خواهد بود.
پیش��گیری اولیه که به قبل از ازدواج مربوط می ش��ود و 

شامل مشاوره و مراجعه به روانشناس می شود،پیشگیری 
ثانویه که در حین مشکل می تواند به عنوان مهار مخاطرات 
و آس��یب های دوران تنش و درگیری مد نظر قرار گیرد و 
پیشگیری در سومین سطح خود که به جلوگیری از اتفاقات 

ناخوشایند بعد از وقوع و انعقاد طالق معطوف می شود.
 بیماری های روحی و روانی،ثمره عزلت نشینی 

بعد از طالق
محمد حسین اظهاری،کارشناس ارش��د روان شناسی در 
گفت و گویی با رسانه ها با اشاره به مخاطرات عزلت نشینی 
 و انزوای م��ردان بع��د از دوران طالق عن��وان کرد:بعضا 
کناره گیری اجتماعی که از سوی این طیف مشاهده 
می ش��ود، تبعات و عوارض ناخوش��ایندی رادر 
پ��ی خواهد داش��ت ک��ه ثم��ره آن یاس و 
افس��ردگی هر چه بیش��تر است. وی 
معتقد است:بهتر است مردانی 
 که پ��ای در عرصه طالق 
بع��د  گذارن��د  م��ی 
ای��ن  ط��ی  از 
فرآیند،ارتباطات خود 
با اطرافیان،بس��تگان 
و آش��نایان خویش را 
تقویت کنند. برخی از 
کارشناس��ان معتقدن��د 
مشارکت در فعالیت های 
جمعی و ملحق شدن 
به تیم ها وگروه 
و  ورزش��ی 
در  حض��ور 
کال س های 
مش��اوره نیز 
نق��ش موثری 
در بهب��ود وضعیت 
روح��ی و روانی م��ردان در 
 چنی��ن ش��رایطی ایف��ا 

می کند.
در پایان نباید از نظر دور 
داشت که خواس��تگاری مجدد نباید در فاصله کوتاهی از 
طالق محقق ش��ود و حداقل طی کردن دو سال از زمان 
ثبت طالق ضرورتی اجتناب ناپذیر به نظر می رسد تا در 
این فرآیند و بازه زمانی احساسات،هیجانات و فشارهای 
روحی و روانی ناشی از طالق تا حدودی کاسته شود که با 
تامین چنین مواردی،ضریب موفقیت در ازدواج مجدد با 
توام شدن آگاهی و شناخت هر چه بیشتر نسبت به طرف 

مقابل،افزایش خواهد یافت.

خطرات مرگبار در مردانی که طالق می گیرند؛

چه زمانی برای ازدواج دوم مناسب است؟

دلسوزی برای مردان چادری؛

تکدی گری مردان در لباس زنانه
دبیر کمیته اجرایی نوآوری و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مطرح کرد:

دعوت از مردم اصفهان برای تشکیل بانک مغز و استخوان
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امراهلل احمدجو، کارگردان و نویس��نده س��ینمای ایران با بیان اینکه باید 
مس��ئوالن ما تعارف را کنار بگذارند و قدم های اساسی  در راه هنر بردارند، 
گفت: در طول ساخت سریال روزی روزگاری تنها حجت االسالم قرائتی و 

گروه معارف سینما از من تشکر کرد.
آیین زادروز و بزرگداش��ت امراهلل احمدجو کارگردان و نویسنده سینمای 
ایران چهارش��نبه ش��ب با حضور جمعی از هنرمندان و اهالی س��ینمای 

اصفهان در انگورستان ملک اصفهان برگزار شد.
کارگردان و نویسنده سینمای ایران در این برنامه با بیان اینکه جایگاه هنر 
اصفهان بسیار باال بوده، اظهار داش��ت: مهم ترین درسی که من از اساتید 
اصفهانی خ��ود گرفتم این بود ک��ه آن ها باذوق و اس��تعداد خود من را در 

ساخت کارهایم حمایت کردند.
 ام��راهلل احمدجو ب��ا بی��ان اینکه نخس��تین لوکیش��ن فیلم��م در محل 
انگورستان ملک ساخته ش��ده، گفت: از ش��هرداری اصفهان ممنونم که 
بانی خیر ش��دند و در طول ماه های اخیر توجه بیشتری به اهالی هنر شهر 

داشتند.
وی در پاسخ به این سوال که چرا در سال های اخیر کم کار شده است، گفت: 
بعد از ساخت سریال روزی روزگاری، تنها از گروه معارف و حجت االسالم 
قرائتی بابت ساخت این سریال از من تشکر کردند و من از جایی که برای 

آن سریال می ساختم انتظار بیشتری داشتم.
کارگردان و نویسنده س��ینمای ایران با بیان اینکه بزرگداشت هنرمندان 
در بخش حاش��یه ای فعالیت های یک هنرمند ق��رار دارد، گفت: اصل کار 
هنرمندان خلق اثر است و اصفهان به عنوان یک شهر تاریخی با فلسفه های 
معماری و زیبایی های تمام نشدنی چرا نباید یک سالن  درخور برای اجرای 
نمایش ها و یک تاالر برای به نمایش گذاش��تن آثار هنر هنرمندان داشته 

باشد.
وی با بیان اینکه به هر گوش��ه ای از اصفهان که نگاه کنید هنر و جلوه های 
آن را می بینید، افزود: یکی از مهم ترین وظایف شهرداری در کنار پرداختن 
به عمران ش��هری و توجه به معماری و زیبایی شهری، احداث مکان هایی 
برای به نمایش گذاشتن آثار هنرمندان و سالنی برای هنرنمایی اهالی تئاتر 
اصفهان و سالنی استاندارد برای اکران فیلم های است که متأسفانه اصفهان 

با تمام ظرفیتی که در این زمینه دارد، از امکانات کمی برخوردار است.
احمدجو ب��ا بی��ان اینکه وقت��ی اصفه��ان پایتخ��ت هنر می ش��ود باید 
اس��تانداردهای الزم را تم��ام و کمال داش��ته باش��د، تصریح ک��رد: باید 
 مهم ترین دانش��کده های هنری در این ش��هر باش��د و با توج��ه به اینکه 
50 درصد از اعضای صنف س��ینمای ایران اصفهانی هستند باید این شهر 
مرکز جشنواره های هنری باشد. در این آیین هنرمندان به وصف هنرمندی 
و هنرنمای��ی احمدجو در آثار فاخر  س��ینمایی و تلویزیون��ی پرداختند و  
هوشنگ حریرچیان با اش��اره به خاطره بازی خود در سریال تفنگ سر پر 
بیان کرد: یکی از بزرگ ترین افتخارات کارنامه هن��ری من بازی در فیلم 
تفنگ سر پر احمدجو بود که ایشان با جاذبه ای که سر صحنه داشتن باعث 

شدند اثر جاودانی را خلق کنند.

پاسداشت  یک عمر فعالیت هنری 
امراهلل احمدجو

دین واندیشه اخبار فرهنگی شهر

رسول معتمدی، مسئول پروژه کتابت نفیس ترین قرآن جهان اسالم 
با تاکید بر زینت نقوش ناب ایراني در کتابت کالم وحي گفت: هنر ناب 
ایراني بهترین زینت بخش براي کالم وحي است و خلق این اثر از ارادت 

ایرانیان به کالم خداست.
معتمدي از شاگردان برجس��ته استاد فرش��چیان معتقد است: دیگر 
چنین اثري خلق نخواهد ش��د و ش��اید هنر ایراني به برکت کالم خدا 

همیشه باقي بماند و ماندگارشود .
وي ادامه داد: من ش��ک ندارم روزي جهان و مردم��ش بابت  هنر ناب 
ایراني ک��ه در کتابت این  قرآن نفیس به کار رفته مي ایس��تند و اداي 

احترام خواهند کرد. 
مس��ئول پ��روژه کتاب��ت نفی��س تری��ن ق��رآن جه��ان اس��الم 
ادام��ه داد: گواه��ي م��ي ده��م تم��ام هنرمندان��ي که باع��ث خلق 
ای��ن اث��ر ش��دند از ج��ان و دل مای��ه گذاش��تند و ش��اهد ب��ودم 
 ک��ه گاه گاهي خ��ود از آنچ��ه در حال خلق ش��دن بود ش��گفت زده 

بودند.
 نفیس تری��ن قرآن جهان اس��الم در بیس��ت و چهارمین نمایش��گاه 

بین المللی قرآن کریم رونمایی خواهد شد.

محمد علی آذرشب، اس��تاد دانش��گاه تهران، محقق و مترجم با تاکید بر 
اینکه احیای قرآن  میان مس��لمانان جهان ب��رای از بین بردن مهجوریت 
قرآن بس��یار مهم اس��ت، گفت: اگر خواهان برگزاری نمایش��گاه پرباری 
در سایه قرآن هس��تیم باید همه دس��ت اندرکاران ، فعاالن و هنرمندان 
 قرآنی هدف اصلی خ��ود را بر پایه احی��ای قرآن میان مس��لمانان جهان 

بنا کنند.
وی تصریح کرد: قرآن انسان را به س��مت و سوی خداوند هدایت می کند 
 و انس��ان از منیت خود رهایی می یابد. قرآن آرمان ه��ای بلندی را دنبال 
می کند که با احیای آن سعادت و خوشبختی در دنیا و آخرت برای تمامی 

انسان ها رقم می خورد.
آذرش��ب با بیان اینکه مس��ئوالن برگزاری نمایش��گاه قرآن باید راه های 
رسیدن به احیای قرآن  را تبیین کنند، گفت: کس��انی که در سایه قرآن 
فعالیت می کنند و دست اندرکاران این رویداد بزرگ قرآنی باید عالوه بر 
تبیین نظری احیای قرآن، وارد تبیین عملی ش��وند و از همه ابزارها برای 

احیای قرآن استفاده کنند.
وی افزود: در نمایش��گاه قرآن موضوعات��ی مانند رس��انه و احیای قرآن، 
دانشگاه و احیای قرآن، مدرسه و احیای قرآن ، حوزه علمیه و احیای قرآن،  

خانواده و احیای قرآن، جوان و احیای قرآن بررسی شود.

جهانیان به احترام هنر ایرانی 
در كتابت كالم وحی خواهند ایستاد

احیای قرآن باید هدف اصلی برپایی 
نمایشگاه قرآن باشد

 قهرمان افسانه ای بوکس سنگین وزن جهان که در پنج 
دهه گذشته کانون توجه بسیاری از فیلم های سینمایی 

جهان بوده است.
»کاس��یوس کل��ی« که پ��س از مس��لمان ش��دن نام 
محمدعل��ی را ب��رای خ��ود برگزی��د، س��رانجام پس 
 از س��ال ها مب��ارزه با بیم��اری پارکینس��ون در س��ن

 74 سالگی در بیمارستانی در آمریکا درگذشت.
وی یکی از محبوب ترین و شناخته شده ترین چهره های 
ورزش��ی در جهان بود ک��ه در داخل و خ��ارج از رینگ 
طرفداران زیادی داش��ت، پس مطمئنا مورد توجه ویژه 
صنعت سینما نیز قرار گرفت و در چندین فیلم به زوایای 

گوناگون زندگی او پرداخته شد.
»علی مبارز«

اولین فیلم درباره این س��تاره ورزش��ی در سال 1971 
ب��ا عن��وان »عل��ی مب��ارز« ب��ه کارگردانی مش��ترک 
»ری��ک باکس��تر« و »ویلیام گریواس« س��اخته ش��د 
 ک��ه ماج��رای آن ح��ول مح��ور اولی��ن تقاب��ل وی با 
»ج��و فری��زر«، مه��م تری��ن رقیب��ش و جنجال های 
خ��ارج از رین��گ ب��ود. در ای��ن فیل��م »محم��د علی 
 کل��ی« و »ج��و فری��زر« در نقش های خودش��ان بازی 

کردند.
»بزرگ ترین«

»بزرگ ترین« دومین فیلم با حض��ور »کلی« در نقش 
خودش در سال 1977 به کارگردانی »تام گریس« رقم 
خورد که درباره زندگی وی پس از المپیک سال 1960 تا 
کسب مجدد قهرمانی سنگین وزن جهان و بازپس گرفتن 

قهرمانی از »جو فورمن« بود.

»وقتی ما پادشاه بودیم«
مس��تند »وقتی ما پادش��اه بودیم« در س��ال 1996 به 
کارگردانی »لئون گس��ت« ساخته ش��د که به مسابقه 
مشت زنی دسته س��نگین وزن جهان بین »محمدعلی 
کلی« و »جورج فورمن« می پرداخت. این مسابقه که در 
سی ام اکتبر 1974 برگزار شد، با نام »غرش در جنگل« 

شناخته می شود. 
 در ای��ن فیلم اف��راد مش��هوری چون »جیمز ب��راون«، 
»بی بی کینگ«، »نورمن میلر« و »اسپایک لی« حضور 
دارند. نمایش فیلم »وقتی ما پادش��اه بودیم« در س��ال 
1994 با اس��تقبال منتقدان مواجه ش��د و این فیلم در 
همین س��ال جایزه اس��کار بهترین فیلم مستند بلند را 

دریافت کرد.
 »عل��ی: قهرم��ان آمریکای��ی« ب��ه کارگردان��ی 
 »لئ��ون ایکاس��و«، فیل��م تلویزیون��ی زندگی نام��ه 
»محمد علی کلی« در سال 2000 بود که بیشتر از طریق 
فلش بک به زندگی وی زمانی که هنوز مس��لمان نشده 

بود می پردازد. 
این فیلم که در آن »دیوید رامسی« در نقش محمدعلی 
بازی می کند، ش��امل جدال معروف قهرمانی جهان در 

سال 1974 با »جورج فورمن« نیز می شود.
»علی«

 فیل��م »عل��ی« محص��ول س��ال 2001 س��اخته 
»مایکل مان« یکی از منحصر به فردترین فیلم ها درباره 
»محمد علی کلی« اس��ت؛چرا که بر خ��الف اغلب آنها 
در قالب مستند ساخته نشده اس��ت. این فیلم به روایت 
زندگی این بوکسور در خالل سال های 1964 تا 1974 

میالدی می پردازد و در آن »ویل اسمیت« بازیگر معروف 
آمریکایی در نقش محمد علی ب��ه ایفای نقش پرداخته 
 است و برای این نقش نامزد اس��کار بهترین بازیگر مرد 

سال 2001 شد.
»رو در روی علی«

در مس��تند »رو در روی علی« که در س��ال 2009 که 
توسط »پیت مک کورماک« ساخته ش��د، زندگی این 
ستاره دنیای مشت زنی از زبان 10 نفر از مهم ترین رقبای 
او روایت می ش��ود که به س��تایش از وی در طول دوران 

حرفه ای ورزشی اش می پردازند.
 این فیلم در نهایت ب��ه جمع نامزده��ای نهایی بخش 

مستند اسکار راه یافت، اما موفق به کسب جایزه نشد.
»محاكمه محمد علی«

س��اخته  عل��ی«  محم��د  »محاکم��ه   مس��تند 
»بیل سیگل« در سال 2013 روایتگر مسلمان شدن وی 
و همچنین امتناع او از حضور در جنگ ویتنام است. در 
این مستند به واکاوی عقاید کلی درباره نابرابری نژادی و 

همچنین مذهب پرداخته شده است.
»من علی هستم«

اما مستند »من علی هستم« که جدیدترین فیلم درباره 
قهرمان سه دوره بوکس سنگین وزن جهان است در سال 
2014 به کارگردانی »کلر لوئینس« است که با استفاده 
از فایل های صوتی مصاحبه با کلی و خانواده اش، روایت 

مستند از داستان زندگی او ارایه می دهد.  
در این پ��روژه س��ینمایی »مارک تایس��ون« و »جورج 
فورم��ن« از قهرمانان پرآوازره بوک��س جهان نیز مقابل 

دوربین رفته اند.
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اخبار كوتاهمو سیقی

سرپرس��ت ارکس��تر »نامیرا« از پایان ضبط آلبوم »زمین مقدس«، اجرای 
یک برنامه شگفت انگیز برای مخاطبان بزرگس��ال و خوانندگی مشترک با 

امیرحسین مدرس برای تولید یک قطعه ویژه ماه رمضان خبر داد.
فرهاد هراتی، سرپرس��ت ارکس��تر »نامیرا« درباره تازه تری��ن فعالیت های 
موسیقایی خود بیان کرد:  از ابتدای امسال مشغول میکس و مسترینگ آلبوم 
»زمین مقدس« در استودیو بل، با همکاری امید نیک بین هستم که از سال 
۸2 با من همکاری مستمری داشته و خوب می دانیم که سلیقه های ما برای 
صداگذاری و میکس و مسترینگ آلبوم ها به چه شکلی است.  به گفته وی، 
پروژه »زمین مقدس« یکی از آثاری است که بسیاری از هنرمندان برای ارایه 
با کیفیت آن به مخاطب زحمات زیادی کشیده اند.  هراتی درباره برنامه های 
ارکستر »نامیرا« نیز توضیح داد: برای گروه کر بزرگسال »نامیرا« نیز مشغول 
آماده کردن یک اجرای عجیب و غریب هستم که حتم دارم مخاطبان کمتر 
با آن مواجه شده اند. این کنسرت از جمله برنامه هایی است که برای برگزاری 
آن شگفتی های جالب توجهی در نظر گرفته ام تا مورد توجه مخاطبان قرار 
گیرد. در این برنامه موسیقایی همچون گذشته که از هجاهای مختلف برای 
ملودی های با کالم اس��تفاده می ک��ردم، تصمیم گرفتم با کار روی اش��عار 
مختلف این بار فضای متفاوتی را هم تجربه کنم.  سرپرست ارکستر »نامیرا« 
با اشاره به گروه کر کودک و نوجوانان »نامیرا« هم توضیح داد: تصمیم دارم 
در آینده ای نزدیک برنامه ریزی هایی برای یک اجرای مس��تقل از گروه کر 
کودک و نوجوان »نامیرا« داش��ته باش��م که امیدوارم هرچه زودتر محقق 
ش��ود. البته طی ماه های آینده آلبوم »چه دنیای قش��نگی« که سال 90 به 
مناس��بت روز جهانی کودک اجرای زنده آن را داشتیم در دست انتشار قرار 
می گیرد. این آلبوم قرار است همراه با کتاب، تصویر و داستان منتشر شود.  
هراتی در بخش پایانی صحبت های خود به تولید یک قطعه ویژه ماه مبارک 
رمضان اش��اره کرد و گفت: طی این مدت آثاری را تولید کردم که خودم در 
 آنها به عنوان خواننده حضور داش��تم. بر اساس این تجربیات کاری با عنوان 
»زمین به رنگ آس��مان« ویژه ماه مب��ارک رمضان آماده ش��ده که بنده و 
امیرحسین مدرس به عنوان خواننده در آن حضور داریم. سید جواد موسوی 
شاعر و بنده به عنوان آهنگساز عوامل اجرایی کار را تشکیل می دهیم و این 

قطعه همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان در فضای مجازی منتشر می شود.

داوری فر قصد دارد مستندی با موضوع عشق به رادیو را جلوی دوربین ببرد. 
صادق داوری فر کارگردان سینما و مستندس��از در خصوص جدیدترین فعالیت 
خود گفت: در مرحله تحقیق و پژوهش برای ساخت مستندی درباره رادیو جهت 
پخش در شبکه مس��تند هستیم. این اثر زندگی جوان س��اکن استان سیستان و 
بلوچستان را روایت می کند که شیفته رادیو است. وی افزود: جوان قصه ما شخصی 
حقیقی است  که برای بررس��ی و تحقیق و آشنایی عینی و عملی با سبک زندگی 
وی به سراغش آمدیم و هم اکنون در این استان به سر می بریم. وی درباره شروع 
تولید این اثر و تعداد جلسات فیلمبرداری عنوان کرد: طبق برنامه ریزی های انجام 
شده جهت تولید، حدود یک هفته آینده کار را آغاز می کنیم که بخش عمده کار 
در سیستان و اطرافش و چند جلسه در تهران خواهیم بود. این کارگردان از علت 
حضور در تهران جهت فیلمبرداری بخش��ی از فیلم اظهار داشت: به خاطر عالقه 
شخصی جوان قصه به دو شخصیت رادیویی ما، بخشی از تولید در تهران خواهد 
بود. داوری فر در بخش پایانی صحبت های خ��ود در خصوص دیگر جزییات و نام 
این فیلم خاطرنش��ان کرد: ترجیح می دهم دیگر جزییات آن و حتی نامش را به 

زمان دیگری موکول کنم. 

 فیل��م سینمایی»رس��وایی2« تازه تری��ن اث��ر مس��عود ده نمک��ی ب��ه ف��روش  
دو میلی��ارد و 70 هزار توم��ان در مدت 31 روز اک��ران  دس��ت یافت.این فیلم تا 
پایان ماه مبارک رمضان در س��ینماهای سراس��ر کش��ور  نمایش داده می شود. 
 در خالص��ه داس��تان این فیل��م آمده اس��ت: »به خودت��ان تکان بدهی��د تا خدا 
 تکان تان نداده.« این جمله ای است که حاجی یوسف، پیرمرد زاهد شهر با دیدن 
 آسیب های اجتماعی به مردم و مسئوالن گوش��زد می کند، اما برخی او را جدی 
نمی گیرند و برخی نیز با ش��ایعه وقوع زلزله و عذاب دس��ت مایه شروع داستان را 

فراهم می کنند.

علیرضا افتخاری خواننده پیشکس��وت موسیقی کش��ور در پاسداشت مقام 
عالی ش��هدای مدافع حرم قطعه موس��یقایی »مدافعان حرم« را در فضای 

مجازی منتشر کرد.
در این قطعه موسیقایی احمد بابایی ترانه س��را، علیرضا سپهوند آهنگساز، 
 همایون پش��دار تنظیم کنن��ده و علیرض��ا افتخ��اری خواننده ب��ه عنوان 
 گروه اجرای��ی حض��ور دارند. ای��ن خواننده چن��دی پیش هم در مراس��م

 اختتامیه جش��نواره فیلم »مدافعان حرم« برنامه ای را به صورت زنده اجرا 
کرد.

بارش باران شدید که در بسیاری از نقاط فرانسه از جمله پاریس به سیل بدل شده، 
موجب باال آمدن سطح آب رودخانه سن ش��د و به دنبال آن دو موزه مهم جهان 

یعنی موزه لوور و موزه دورسای تعطیل شدند.
مقامات موزه لوور اعالم کردند: آثار باارزش این موزه که در زیرزمین جای داشتند 
به طبقات باالتر منتقل می ش��وند. از جمله این آثار »لبخند ژوکوند« اثر مشهور 
لئوناردو داوینچی است که به طبقه باالتر منتقل می شود. موزه لوور در منطقه ای 
از پاریس واقع ش��ده که به دلیل باال آمدن آب با وضعیت نارنجی روبه رو ش��ده 
اس��ت. این زنگ دومین زنگ خطر است و به این معنی اس��ت که می تواند اثری 
مخرب بر مردم و ساختمان ها بگذارد. یکی از خطوط اصلی و مهم قطار مرکزی 
پاریس نیز با وقوع سیل بسته شده است. موزه لوور به عنوان پربازدیدترین گالری 
 جهان دربرگیرنده آثاری از ون گوک، مانه، رنوار و گوگن تا مونالیزا مشهورترین

 اثر جهان و مهم ترین آثار گنجینه های تاریخی مصر است.
همراه با امیرحسین مدرس 

برای رمضان می خوانم

صدا ،جلوی دوربین می رود

رسوایی۲ تا پایان ماه مبارک رمضان 
نمایش داده می شود

علیرضا افتخاری قطعه »مدافعان حرم« 
را منتشر كرد 

سیل موزه لوور و دورسای را 
به تعطیلی كشاند   عن��وان برنامه ترکیبی و مس��تند وی��ژه ماه مب��ارک رمضان ب��رای پخش از 

شبکه افق در نظر گرفته شده است.این ش��بکه با 10 عنوان برنامه به استقبال 
ماه مبارک رمضان می رود.

برنامه ترکیب��ی »کدبانو« با موضوع پخت و پز و تهیه افطاری توس��ط خانواده 
ایثارگران، در 2۸ قس��مت 26 دقیقه ای به تهیه کنندگی هاشم تفکری بافقی 
هر روز از ش��بکه افق پخش خواهد ش��د؛ پخش این برنامه هر روز ساعت 20 

صورت می گیرد.
برنامه »ماه نشان« ویژه ماه رمضان با موضوع فعالیت های مردمی، برای پخش 
از شبکه افق در نظر گرفته شده است؛ این برنامه شامل بخش های مختلف و با 
محوریت موضوع خدمات اجتماعی ساخته می شود. اجرای این برنامه بر عهده 
حاج حسین یکتا و بیژن نوباوه خواهد بود و عالوه بر گفت وگو با مهمانان، میان 
برنامه هایی شامل فیلم های مستند از فعالیت های همان افراد که توسط چند 
گروه برنامه سازی ساخته شده اند به نمایش در می آید؛ این برنامه را می توانید 
هر شب ساعت 22:30 از شبکه افق تماشا کنید.تهیه کنندگی و کارگردانی این 

برنامه بر عهده پیام ابراهیم پور است.
»آفتابگ��ردان« عنوان برنامه ای ترکیبی و 12 قس��متی اس��ت ک��ه طی ماه 
مبارک رمضان از ش��بکه افق ب��ه روی آنتن خواه��د رفت؛ ای��ن برنامه در هر 
قس��مت به زندگی زنان تازه مس��لمان غیر ایرانی در کش��ورمان می پردازد و 
انسیه طبقی تهیه کنندگی آن را بر عهده دارد. زندگی طالب موفق در عرصه 

 تبلیغ نیز در قالب مجموعه 13 قسمتی »س��فیران هدایت« به تهیه کنندگی 
 سید محمد هاش��می طی ماه رمضان امسال در ش��بکه افق به تصویر کشیده

 می شود؛ این برنامه ساعت 19:30 به روی آنتن می رود.
»اسالم از درون« عنوان مستندی هفت قسمتی است که به معرفی سنت های 
مسلمانان در کشورهای اس��المی می پردازد و ماه رمضان امسال از شبکه افق 

پخش خواهد شد.
رمضان امسال، جاذبه های طبیعی، معماری و فرهنگی کشورهای اسالمی نیز 
در قالب مستند هفت قسمتی »طعم ها« به تصویر کشیده می شود، عالوه بر 
این مستند 10 قسمتی »رودخانه ای که به سمت غرب سرازیر می شود« هم 
با موضوع تاریخچه غنی خاورمیانه به عنوان نقطه شروع تمدن بشر و گسترش 

اسالم، ماه رمضان امسال به روی آنتن می رود.
»حقیقت« عنوان مجموعه مستندی است که در 10 قسمت 30 دقیقه ای و با 
موضوع پاسخی برای پرسش های معرفتی انسان امروز در مورد فلسفه و هدف 
آفرینش و آینده انس��ان و جهان، می پردازد و ماه رمضان امسال از شبکه افق 
پخش خواهد شد. برنامه »عصر« با تهیه کنندگی و اجرای نادر طالب زاده نیز 
طی ماه مبارک رمضان، روزهای یکشنبه، سه شنبه و پنج شنبه ساعت 21 و با 

موضوعات و عناوین مختلف، از این شبکه پخش می شود.
عالوه بر این شبکه افق در نظر دارد مراسم جزء خوانی قرآن کریم در حرم مطهر 

امام رضا)ع( را نیز هر روز به صورت زنده پوشش دهد.

بررسی ها نشان می دهند که بسیاری از بزرگس��االن آمریکایی اخبار خود را از 
رسانه های اجتماعی به دست می آورند.

 طبق بررس��ی های انجام ش��ده درب��اره معروف ترین ش��بکه های اجتماعی و 
کاربران ش��ان، بیش��تر کاربران در آمریکا اخبار خود را از طریق رس��انه های 

اجتماعی کسب می کنند.
مرکز تحقیقاتی پیو در واشنگتن دی سی، 9 ش��بکه اجتماعی را مورد تحقیق 
قرار داده است: فیس بوک، توئیتر، لینکداین، واین، یوتیوب، اینستاگرام، ردیت 

و تامبلر.
حدود 62 درصد از بزرگساالن آمریکایی اخبار خود را از سایت  این شبکه های 
اجتماعی به دس��ت می آورند، 1۸ درصد هم به طور منظم نیوزفید رسانه های 
اجتماعی خود را برای آگاهی از اخبار در موضوعات مختلف چک می کنند. این 
تحقیق همان طور که انتظار می رفت نشان داد فیس بوک در صدر رسانه های 

اجتماعی برای اخبار روزانه قرار دارد.
همچنین آشکار ش��د که 66 درصد از کاربران فیس بوک اخبار خود را از این 
سایت می گیرند. حدود 59 درصد از کاربران توئیتر اخبار را از پلت فرم این سایت 
به دست می آورند، در حالی که 70 درصد از کاربران ردیت از طریق این سایت 

اخبار خود را به روز رسانی می کنند.
حدود 31 درصد از کاربران تامبلر، همین روش را دارند و درباره باقی شبکه های 
اجتماعی، باید گفت تنها 20 درصد از کاربران یا کمتر اخبار خود را از س��ایت 
می گیرند. با در نظر گرفتن این موضوع که فیس بوک توسط 67 درصد از تمامی 

جمعیت بزرگسال آمریکا مورد اس��تفاده قرار می گیرد )در مقایسه با آمار 16 
درصدی توئیتر(، تعداد زیادی از کاربران شرکت مارک زاکربرگ را بزرگ ترین 

منبع رسانه های اجتماعی برای اخبار روزانه قرار داده است.
نکته جالب این است که اگرچه درصد بیشتری از کاربران ردیت اخبار خود را از 
این سایت می گیرند، اما پایه کاربرانش در مقایسه با کاربران عظیم فیس بوک 

کوچک تر است.
س��ری اسرینیواس��ان، محقق ش��بکه های اجتماعی و مدیر دیجیتالی موزه 
متروپولیتان در این باره می گوید: تعجبی نیس��ت که اف��راد اطالعات خود را 
از پلت فرم هایی که در آنه��ا حضور دارند و آنچه که در مع��رض آن قرار دارند، 
می گیرند. این یافته ها به رسانه ها یادآور می ش��ود که حضور در پلت فرم ها تا 
چه اندازه حیاتی است، زیرا از این طریق آنها می توانند با خوانندگان در تماس 
باشند. این روند در س��ال های آینده نیز ادامه دار است و گس��ترش می یابد و 

خواهیم دید که این پلت فرم ها بر زندگی ما بیشتر غالب خواهند شد.
این تی��م تحقیقات��ی یافته ه��ای خود را ب��ر اثر نتای��ج بررس��ی 4654 عضو 
 مرکز تحقیقات��ی پیو به دس��ت آوردند و ای��ن تحقیقات از تاری��خ 12 ژانویه 

)22 دی 1394( تا ۸ فوریه )19 بهمن( انجام شده است.
اگرچه این نتایج حاصل از بررسی های انجام شده در کشور آمریکاست، اما حضور 
گسترده رسانه ها و ش��بکه های اجتماعی و تاثیر این حضور بر زندگی افراد بر 
هیچ کس پوشیده نیست، چه بسا که همین حاال پیام رسان های اجتماعی مانند 

تلگرام، نقش پررنگی در تامین اخبار و خوراک فکری افراد دارند.

ویژه برنامه های شبکه افق در ماه رمضان

نقش شبکه های اجتماعی در تامین اخبار

محمدعلی كلی؛ 

اسطوره ای که سینما برای او کم نگذاشت
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اخبار

فرمانده سپاه قمربنی هاشم استان چهارمحال و بختیاری گفت: پنج هزار زائر از 
استان در مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی)ره( شرکت کردند.

رضا محمد س��لیمانی، با اش��اره به اینکه پنج هزار زائر از استان برای حضور 
در مراس��م ارتحال امام خمینی)ره( راهی مرقد امام ش��ده اند، اظهار داشت: 
بیشترین اعزام زائرین مرقد امام از شهرستان ش��هرکرد و کمترین زائرین از 

شهرستان بن و سامان هستند.
 وی اف��زود: ه��م اکن��ون از شهرس��تان ش��هرکرد ی��ک ه��زار و ۱۵۱ زائر، 
 از شهرس��تان بروجن ۸۴۶ زائ��ر، ۹۹۲ زائر از ل��ردگان، ۳۴۵ نف��ر از اردل، 
 ۴۱۰ نف��ر از فارس��ان، ۲۲۷ نف��ر از کی��ار، ۲۴۳ نف��ر از کوهرن��گ، 
۲۲۰ نفر از شهرس��تان بن و ۲۲۰ نفر نیز از شهرستان سامان عازم مرقد امام 

شده اند.
فرمانده سپاه قمربنی هاشم استان چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: این تعداد 

زائر با ۱۳۰ اتوبوس راهی مرقد امام خمینی)ره( شدند.
وی با اش��اره به اینکه برنامه های مختلف��ی فرهنگی برای زائ��ران در طول 
 س��فر برگزار می ش��ود، عنوان کرد: کتاب های فرهنگی در اختی��ار زائران 

قرار داده می شود.

کلینیک ناباروری حضرت زهرا)س( شهرکرد با حضور وزیر بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی به همراه دبیرکل مجمع خیران سالمت کشور 

و مسئوالن استانی افتتاح شد.
 س��اختمان این مرکز با زیربنای هزار و ۲۰۰ متر مربع، در دو طبقه و 

با هزینه بیش از یک میلیارد ساخته شده است.
 الزم به ذکر اس��ت: مرکز فوق تخصصی زنان و کلینی��ک ناباروری و 
 درمان ناباروری حضرت زهرا)س( ش��هرکرد از جمل��ه مراکز به  نام و 

قابل قبول بخش بهداشت و درمان کشور است.

۵۰۰۰ زائر از چهارمحال و بختیاری
در مراسم ارتحال امام شرکت کردند

کلینیک ناباروری حضرت زهرا)س( 
شهرکرد افتتاح شد

تجربه اول: کمتر از یک سال قبل درست در سالگرد گرامیداشت ۱۷ مرداد روز خبرنگار 
و در تجلیل از خبرنگاران و اصحاب رس��انه استان مراس��می در فرهنگسرای بزرگ 
 شهرکرد برگزار ش��د که طی آن چند مقام ارشد اس��تان به ایراد سخنرانی پرداخته، 
یکی پس از دیگری هرکدام به نحوی به س��تایش مقام و جایگاه خبرنگاران و رسالت 
خطیر آنها در روش��نگری، تنویر افکار عمومی و تلطیف جامعه پرداختند، اما دریغ از 
 اینکه زمانی هرچندکوتاه حت��ی برای یکی از خبرنگاران به عنوان نماینده س��ایرین 
 )در روز خبرن��گار( درنظر گرفته ش��ود ت��ا نظر یا حرف دوس��تان و هم��کاران خود 

در این عرصه را به گوش حاضرین برساند.
تا اینجای مراس��م گرچه زمزمه ه��ای نارضایتی برخ��ی از روزنامه ن��گاران به گوش 
می رسید، اما با خویشتنداری، صبوری اختیار کردند. تا اینکه در قسمت پایانی برنامه 
 نوبت به تجلی��ل از روزنامه نگاران، خبرنگاران و فعاالن رس��انه رس��یدکه با ناباوری 
هرچه تمام ترمیزبان و برگزارکننده مراسم، همکاران خود را اعم از عکاس و فیلمبردار 
و کارشناس روابط عمومی و... را در اولویت قرار داده و آنها را  یکی پس از دیگری برای 
دریافت لوح تقدیر و هدایا روی اس��تیج فرا می خواند و مراسم را به تقدیر از همکاران 

خود اختصاص دادند.
این قسمت از مراسم به نیمه نرس��یده بود که با واکنش اعتراضی و البته به جای یکی 
از پیشکسوتان حوزه خبر و مطبوعات به نحوه انتخاب افراد، سالن سراسر همهمه شد 
و با برخاستن ایشان و ترک سالن سایر همکاران ایشان ودیگر نشریات همگی سالن را 
ترک کردند و عمال مراسم آشفته شد و تالش های مجری برنامه برای کنترل اوضاع و 
دعوت به نشستن معترضان و مدعوین اثر نکرد و نهایتا  مراسم به هم خورد و در بیرون 
از سالن وساطت آقایان مدیران کل )میزبان( جهت بازگرداندان افراد هم فایده نکرد و 
با کمال نارضایتی و دلخوری هرچه تمام تر، به مراسمی پایان دادند که برای تجلیل و 

قدردانی از ایشان ترتیب داده شده بود.
تجرب��ه دوم: اما تجرب��ه را تجربه کردن خطاس��ت و البت��ه تک��رار تجربه های خطا، 
نابخشودنی. درست در س��الگرد گرامیداش��ت روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی 
 و هفت��ه روابط عموی که سراس��ر کش��ور به ش��یوه های گوناگون طی مراس��م ها و 
همایش ه��ای رنگارنگ به تجلی��ل از فع��االن عرص��ه ارتباطات و رواب��ط عمومی 
می پرداختند، در اس��تان ما با محوریت روابط عمومی اس��تانداری، تدارک برگزاری 

مراسمی داده می شد؛ که ای کاش هیچگاه چنین نمی شد.
  این مراس��م البته با یک هفت��ه تأخیر و در ۵ خ��رداد با عن��وان » هفتمین همایش 
 روابط عمومی های دس��تگاه های اجرایی اس��تان « برگزار ش��د. البت��ه این همایش 

یک عنوان فرعی هم داشت و آن »تجلیل از روابط عمومی های برتر استان« بود. 
دو س��ه روز قبل از موعد مراسم، با ارسال پیامک از س��وی برگزارکنندگان نسبت به 
جمع آوری آمار مدعوین به اتفاق خانواده هایشان برای تهیه پذیرایی و تدارک ضیافت 
 ش��ام اقدام ش��د تا اینجای کار ظاهرا همه چیز خوب و بر وفق م��راد پیش می رفت و 
روابط عمومی  اس��تانداری به عنوان میزبان اصلی و برخی از اعضای شورای مرکزی 
 روابط عمومی های اس��تان ب��ه عنوان یاری رس��ان ایش��ان، مجدانه و ب��ا تمام توان 
در تکاپوی برگزاری مراس��می وزین بودند؛ اما بگذارید قبل از اینکه به روز مراس��م و 

کیفیت برگزاری آن برسیم به چند نکته اشاره کنم.
 نکته اول: قاعده و رس��م براین اس��ت که برای انتخاب برترین های هر کار و رشته ای 
قبال و حتما ! به اطالع افراد یا دس��تگاه های مورد نظر رس��یده ش��ود که مستندات و 
عملکرد خ��ود را درحوزه های مورد نظر به صورت مکتوب و مس��تدل و نه ش��فاهی! 
 و طبقه بندی ش��ده طب��ق چهارچوب تعریف ش��ده و از قبل تدوین ش��ده توس��ط 

هیات داوران، ظرف مدت معلوم، به دبیرخانه همایش ارائه نمایند.
نکته دوم: اگر منظور از برگزاری آن مراس��م صرفا گرامیداش��تی بود وضیافت شامی 
دورهم، فبه��ا المراد؛ اما حال که قرار اس��ت برترین هایی معرفی ش��وند، آیا مالک و 
معیاری بود؟ مگر مستنداتی خواس��ته ش��د؟ که بعد ارزیابی و داوری صورت پذیرد 

و برترین ها یا شایس��تگان معرفی ش��وند. آیا ازخود متشکر ش��دن، اینگونه است؟! 
روز برگزاری مراسم فرا می رسد از نحوه ش��روع و برگزاری مراسم وتوزیع کارت های 
هدیه و سایر هدایا هم چیزی نمی گویم!؟ اما س��کانس پایانی و درخشان این سناریو 
 پذیرایی و ضیافت شام بود که با ش��رمندگی هرچه تمام تر، برای کسانی که به اتفاق 
 خانواده های ش��ان آمده بودند به نمایش درآمد. کس��انی که برای اولی��ن بار و بعد از 
مدت ها در مراس��می حضور می یافتند که قرار بود از ش��ان و منزلت حرفه ای شان و 

زحمات بی دریغ وهمیشه نادیده شان تجلیل شود.
جای بس��ی تأس��ف دارد که این قس��مت از برنامه با نهایت بی تدبیری و دون ش��أن 
مدعوین و ب��ا حضور وانت حامل بس��ته های ظ��روف یکبار مصرف غ��ذا در محوطه 
 بیرونی فرهنگس��رای ش��هرکرد به توزیع غذای نذری گونه و با ب��ی نظمی و تحقیر 
هر چه تمام تر انجام ش��د. اینکه مقدارغذا تدارک دیده ش��ده و توزیع شده به اندازه 
 نبود و کیفیت آن چگونه بود، بماند! گمان نمی کنم دوستانی که با خانواده های شان 
نظاره گر این صحنه ها بودند تلخی آن را تا مدت ها از یاد ببرند واینکه آن شرمساری 

را چگونه برای خود و همراهان توجیه می کنند، نمی دانم.
اما افس��وس و صد افس��وس که وظیفه برگزاری این همایش برعهده کسانی بود که 
خود جزء روابط عمومی های برتر دستگاه های اجرائی استان معرفی شدند و درواقع از 
 اعضا محترم شورای مرکزی روابط عمومی استان بودند؛کسانی که خود هرکدام باید

به تنهایی توانایی برگزاری چنین همایشی را داش��ته باشند. گفتن این مطالب برایم 
تلخ است، چرا که خود را با س��ابقه بیش از ۱۰ س��ال فعالیت درحوزه روابط عمومی 
عضوی کوچک از این خانواده بزرگ می دانم و البته گفتن این حقایق برایم س��خت 

ناگوار؛ اما بگذارید در محضر همگان اعتراف کنم طی این س��ال ه��ا با وجود حضور 
 در ده ها همایش و مراسم اس��تانی و کش��وری تاکنون چنین اتفاقی را شاهد نبودم. 
انصاف بدهیم با ش��ناختی که ازدوس��تان خود در ش��ورای مرک��زی روابط عمومی 
 استان سراغ دارم به جز چند تازه کار، افرادی ندیدم که کارنابلد باشند یا کم تجربه و

غیرحرفه ای. شاید هنوز تا یادگرفتن انجام کارهای گروهی و تیمی فاصله زیاد داریم 
و شاید هم چون آشپزچند تا شد چنین شد.

 اما سخنی با همین دوستان  برگزارکننده  همایش:
  آیا انص��اف و قاع��ده نبود قبال ط��ی فراخ��وان مس��تندات فعالیت های دوس��تان 
روابط عمومی های خود  را در س��ایر دس��تگاه های اس��تان بخواهید و بعد به داوری 

بپردازید. آیا این چنین قضاوت را برای خود نیز می پسندید؟
آیا نگفتید دیگر دوستان شما در سایر روابط عمومی ها چگونه عدم مشارکت شان را در 

این رقابت نامعلوم و البته صوری برای مدیران شان توضیح می دهند؟
 آیا تجربه تلخ سال گذشته در » مراس��مي آنچناني« برای گرامیداشت خبرنگاران را 
 در روز خبرنگار از یاد برده بودید که آن را در خطایی دیگر برای »همایش اینچنیني«

از روابط عمومی های استان تکرارکردید؟
 آیا مجموعه این اقدامات ش��ما موجب تقویت جایگاه وشأن روابط عمومی بوده است 

یا لطمه به آن؟ خود پاسخ بگویید!
 سخن آخراینکه؛ آیا واقعا چاقو دسته خودش را می برد؟!

کیومرث محمودی
مدیر روابط عمومی اداره کل حمل ونقل و پایانه های چهارمحال و بختیاری

منحرف کردن مسیر انقالب از اهداف اصلی دشمنان استطرح ارتقاء امنیت اجتماعی ویژه ماه رمضان در  استان اجرا می شود

فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری با اشاره 
به برخورد شدید با افرادی که سبب جریحه دار 
شدن عفت عمومی می شوند، گفت: طرح ارتقاء 
امنی��ت اجتماعی ویژه ماه مب��ارک رمضان در 

چهارمحال و بختیاری اجرا می شود.
سردار نورعلی یاری، با اشاره به اجرای طرح های 
 وی��ژه انتظام��ی، ترافیک��ی و امنیت��ی در ایام 
ماه مب��ارک رمضان بر اجرای ط��رح نظارت بر 
اماکن عمومی و اصن��اف در این ایام تأکیدکرد 
و اظهار داش��ت: پلیس ب��ا هرگون��ه تظاهربه 
روزه خ��واری و ناهنجاری ه��ای اجتماع��ی و 
اخالق��ی در این ای��ام براب��ر قانون به ش��دت 
برخوردمی کند. وی با اشاره به هماهنگی پلیس 
با دس��تگاه قضایی جهت برخورد جدی پلیس 
با هنجارش��کنان در اس��تان افزود: با توجه به 
آغاز فصل گرما و حضور مسافران در تعطیالت 
تابستانی از اقصی نقاط کشور در این استان باید 
حرمت این ماه را با رعایت ش��ئونات اس��المی 

حفظ کرد.
فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری با اشاره 
به اجرای طرح های ترافیکی در لیالی شب های 
 ق��در و حض��ور ش��هروندان موم��ن و روزه دار 
در مس��اجد و تکایا بیان کرد: در ای��ن ارتباط 

اقدامات ویژه انتظامی برای مقابله با جرائم در 
دستور کار قرار دارد.

 یاری با اش��اره ب��ه اقدام��ات اجتماعی پلیس 
 در راستای اطالع رس��انی و آگاه  سازی عمومی 
ب��ه حض��ور کارشناس��ان در مس��اجد و تکایا 
 و برگ��زاری جلس��ات آم��وزش همگان��ی 
خاطر نشان کرد: تهیه و توزیع بروشور، تراکت، 
نصب بنرهای آموزش��ی و تبلیغاتی در راستای 
اطالع رسانی و آگاه سازی عمومی از جمله این 
اقدامات اس��ت. فرمانده انتظامی چهارمحال و 
بختیاری تصریح کرد: هماهنگی و برنامه ریزی 
 ب��رای اج��رای ویژه برنامه ه��ای جلس��ات 
محفل ان��س با ق��رآن و برنامه های ش��ب های 
 لیالی قدر در ستاد فرماندهی انتظامی استان و 

یگان های تابعه انجام شده است.
یاری ادامه داد: بدون ش��ک توس��ل به قرآن و 
ائمه اطهار در این ایام نقش موثری در موفقیت 
کارکنان در طول زندگی و ماموریت های محوله 

دارد.

رییس بنیاد تاریخ پژوهی و دانشنامه انقالب اسالمی 
گفت: منحرف کردن مسیر انقالب اسالمی و جلوگیری 
از تحقق آرمان های انقالب اس��المی از اهداف اصلی 

دشمنان است.
حجت االسالم حمید روحانی، در مراسم بزرگداشت 
 ارتح��ال ام��ام خمین��ی)ره( در مصل��ی ب��زرگ 

امام خمینی)ره( شهرکرد با اش��اره به اینکه منحرف 
کردن مسیر انقالب اسالمی از اهداف اصلی دشمنان 
است، اظهار داشت: هم اکنون دشمنان نظام و کشور 
به دنبال منحرف کردن مس��یر انقالب و آرمان های 
انقالب هستند. وی افزود: انقالب اسالمی به رهبری 
امام خمینی)ره( پیروز ش��د و کش��ور ایران در مسیر 

آزادی قرار گرفت. رییس بنیاد تاریخ پژوهی و دانشنامه 
انقالب اسالمی افزود: انقالب اسالمی دست بیگانگان 
را از ثروت های این کشور قطع کرد و روحیه خودباوری 
را به مردم هدیه داد. وی اظهار داشت: به برکت انقالب 
اسالمی، کشور در مسیر توسعه و پیشرفت قرار گرفت 
و هم اکنون جوانان و دانشمندان ایران به دستاورد های 

علمی بزرگی در کشور دست پیدا کرده اند.
رییس بنیاد تاریخ پژوهی و دانشنامه انقالب اسالمی 
بیان کرد: ایران هم اکنون یک��ی از قدرت های بزرگ 
منطقه است. وی در ادامه با اش��اره به اینکه حمایت 
 از محرومان و مس��تضعفان جامعه از اصول اساس��ی 
ام��ام خمین��ی)ره( بوده اس��ت، عن��وان ک��رد: باید 
 همیشه نس��بت به محرومان جامعه حساس باشیم و 

تالش کنیم که مشکالت این قشر جامعه حل شود.
ریی��س بنی��اد تاری��خ پژوه��ی و دانش��نامه انقالب 
 اسالمی ادامه داد: باید تالش کرد که در مسیر تحقق 
آرمان های انقالب اس��المی حرکت ک��رد و جوانان 
جامعه با رشادت های مردم در دوران انقالب اسالمی 

آشنا شوند.

اخبار کوتاه

معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی گفت: ظرف ۱۰ سال ۷۰ هزار 
 هکتار از اراضی چهارمح��ال و بختیاری تحت پوش��ش گونه های مثمر 

قرار می گیرد.
 محمدعلی طهماسبی در حاش��یه س��فر خود به چهارمحال و بختیاری 
در ش��هرکرد اظهار کرد: گل محمدی گیاه کم آبی است و در استان هایی 
 که باالی ۴۰۰ میلی متر بارندگی دارند قابلیت کش��ت و رویش این گیاه 

وجود دارد؛ چراکه با آب سبز یا آب دیم رشد می کند.
وی با اشاره به اینکه میانگین س��االنه بارش در این استان چیزی حدود 
۵۶۰ میلی متر است گفت: این ویژگی چهارمحال و بختیاری باعث شده 
تا مسئوالن کشوری و اس��تانی به فکر کاشت گل محمدی در این استان 
بیافتند؛ گیاهی که در شرایط دیم بین ۱ تا ۱/۵ تن و در شرایط آبی باالی 

سه تن گل می دهد.
مع��اون ام��ور باغبان��ی وزارت جهاد کش��اورزی ب��ا بیان اینک��ه عمده  
 محصولی که در حال حاضر از گل محمدی گرفته می ش��ود گالب است 
خاطرنشان کرد: زنجیره نهایی مشتقات این گل، اسانس باارزش باال است 

به گونه ای که هر کیلو اس��انس گل محمدی بین ۵ تا ۱۰ هزار دالر خرید 
و فروش می شود.

طهماس��بی افزود: چهارمحال و بختیاری یکی از مستعدترین استان ها 
 درزمینه ی کش��ت گل محمدی اس��ت که قبال در ای��ن زمینه کارهایی 
 صورت گرفته و با تأکیدات استاندار و همکاری منابع طبیعی این استان 
بنا شده حدود ۵ تا ۶ هزار هکتار گونه های مثمر در عرصه های آن کشت 
شود. وی با اش��اره به اینکه گل محمدی، گیاهان دارویی و درختان دیم 
چون بادام و سنجد قبال آزمایش ش��ده اند و امتحان خود را پس داده اند 
تصریح کرد: در چهارمح��ال و بختیاری ظرف ۱۰ س��ال ۷۰ هزار هکتار 
چه اراضی مس��تثنایت و چه دیگر اراضی مس��تعد این کار تحت پوشش 

گونه های مثمر قرار می گیرد.
معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی به سه میلیون هکتار گلخانه ای  
که در س��طح دنیا و عمدتا در کش��ورهای آس��یایی وجود دارد اشاره و 
خاطرنش��ان کرد: گلخانه ها چند ارزش دارند: اول اینکه راندمان آبیاری 
کمی دارند؛ یعنی آب کمتری مصرف کرده و محصول بیشتری می دهند 

در واقع در گلخانه ها ۱۰ برابر افزایش محصول و ۱۲ برابر کاهش مصرف 
آب داریم.

طهماسبی تولید محصول سالم در گلخانه ها را ویژگی دیگر آن ها عنوان و 
ادامه داد: اصوال محصول گلخانه ها سالم تر است؛ چون همه عناصر غذایی 
در محیط آن ها به صورت کنترل ش��ده وج��ود دارد و عوامل خطر که در 

فضای باز یافت می شوند در این مکان ها کمتر است.
وی بیان داشت: با توجه به وجود جمعیت ۲۴۰ میلیونی در اطراف ایران و 
در کشورهایی که از نظر سرما و گرما دچار مشکل هستند و با نظر به اینکه 
کشور ما چهارفصل و همه اقلیم ها در آن متمرکز شده فرصت و بازار خوبی 

برای فروش محصوالت گلخانه ای ما به وجود آمده است.
معاون ام��ور باغبانی وزارت جهاد کش��اورزی با بیان اینکه ب��ازار، اقلیم، 
 نیروی جوان و مهارت، فرصت های مناس��بی هس��تند و در این کش��ور 
وجود دارند، تأکید ک��رد: توس��عه گلخانه ها ه��م در برنامه های مربوط 
به اقتصاد مقاومتی، هم جزء برنامه های شش��م توس��عه و هم از دیدگاه 

بهره وری آب دیده شده است.
 وی اف��زود: قرار اس��ت ظرف ۱۰ س��ال هش��ت ه��زار هکت��ار گلخانه 
ب��ه ۱۰ ه��زار هکت��ار س��طح موج��ود ای��ن مکان ه��ا اضاف��ه ش��ود و 
 س��رمایه گذاری های خوب��ی نی��ز در این زمینه چ��ه از مناب��ع داخلی و 

چه سرمایه های خارجی صورت گرفته است.
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معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی خبر داد :

کاشت گونه های مثمر در اراضی چهارمحال و بختیاری

 نقدی بر هفتمین همایش 
روابط عمومی های استان؛

وقتـی چـاقو 
دسته خـودش 

را می برد!
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مدیر عامل ش��رکت تس��ا، ای��ان ماس��ک که در 
کنفرانس Code امسال ش��رکت داشته، به صحبت 
درباره ظه��ور فناوری ه��وش مصنوعی پیش��رفته 
پرداخته و می گوید از آن جایی که همه انسان های 
فعلی به نوعی س��ایبورگ )موجوداتی که بخشی از 
آنها بافت زنده و بخش��ی از آن ها ابزارهای مکانیکی 
است( هستند، جای نگرانی زیادی در رابطه با هوش 

ماشینی � مصنوعی وجود ندارد.
ایان ماسک عاوه بر شرکت یاد شده چندین عنوان 
 SpaceX بنیان گذاری در کارنامه خود مانند شرکت
و صاحب منسبی شرکت پول اینترنتی پی پال را در 

کارنامه خود دارد.
ایان ماس��ک می گوی��د: همه م��ا از همی��ن حاال 
سایبورگ هستیم. شما ورژنی دیجیتالی از خودتان 
در اینترنت داری��د که در قال��ب ایمیل ها، صفحات 
شبکه های اجتماعی و تمام کارهای مشابه که انجام 
 می دهی��د، ظاهر می ش��وید. قدرتی که ش��ما حاال 
در اختیار داری��د، از قدرت رییس جمه��ور آمریکا 
 در 20 س��ال پیش، بیشتر اس��ت. اکنون می توانید 
در هر جا، به هر س��والی پاس��خ دهید، قادر هستید 
کنفرانسی ویدئویی با هر کسی برقرار کنید و پیامی را 
به صورت آنی، به گوش میلیون ها مخاطب برسانید.

ماسک می گوید که محدودی�ت موج�ود، ورودی یا 
خروجی ب�ودن این امکانات است و ب�رای جلوگیری 
از بروز مشک�ات مختل�ف، باید به نوع�ی همزیستی 
با هوش دیجیت�الی رسی�د و به بیان واض�ح تر، باید 
یک »رشت�ه عصبی )Neural Lace(« ب�رای ارتباط 
با ه��وش مصن�وعی ب��ه وج���ود آورد؛ چی�زی که 
محققان دانش��گاه ه�اروارد در حال حاضر مشغول 

توسعه آن هستند.
محققان دانش��گاه هاروارد، این نوار عصبی را بدین 
شکل ش��رح داده اند: »با تزریق سیم هایی کوچک 
و چند میلی متری که می توانن��د خود را جایگزین 
عصب های قبلی کنند، امکان شنود اطاعات شبکه 
عصب��ی فراهم آورده ش��ده و درهای ت��ازه ای برای 
تعامل میان فعالیت های ذهنی با وسایل الکترونیکی 

گشوده می شود«.
ماسک می گوید که اگر در تحقق این مسئله ناموفق 
باقی بمانیم، س��رعت پیش��رفت ه��وش مصنوعی 
 به ق��دری زیاد اس��ت ک��ه از آن به ش��کلی فاحش 

جا خواهیم ماند.
در واق��ع ماس��ک ب��ه صراح��ت م��ی گوی��د ک��ه 
در ای��ن ص��ورت، انس��ان ه��ا ب��ه ق��دری از هوش 
دیجیتال��ی عق��ب م��ی مانن��د ک��ه تبدی��ل ب��ه 

حیوان��ات خانگ��ی در براب��ر آن خواهن��د ش��د.
آیا خ�واب علم�ی � تخیلی ها ب�ه واقعیت 

تبدیل می شود؟
ایان ماس��ک تا به حال ب��ه دفع��ات، نگرانی های 
خود را در رابطه با پیش��رفت ه��ای هوش مصنوعی 
 و پیامده��ای آن را مطرح کرده اس��ت؛ اما بنیانگذار 
تس��ا و اس��پیس اکس ب��ه تازگ��ی و در اظهاراتی 
جدی��د عنوان داش��ته در می��ان ش��رکت هایی که 
 روی کامپیوتره��ای خ��ودآگاه فعالی��ت دارند تنها 

کوشش های یک شرکت او را نگران ساخته است.
در همین راستا آقای ماسک که در کنفرانس »ُکد« 
حضور یافته بود، از جانب »والت مازبرگ«، بنیانگذار 
وبسایت »ریکد« مورد پرسش قرار گرفت و مازبرگ 
از او با صراحت پرس��ید که آیا نگ��ران فعالیت های 
ش��رکت هایی همانند گوگل یا فیس بوک در عرصه 

هوش مصنوعی نیست؟
وی در پاسخ اظهار داش��ت، »نمی خواهم مشخصا 
 از اس��می نام ببرم، ول��ی در رابطه ب��ا فعالیت های 

یک شرکت جای نگرانی وجود دارد.«
مازبرگ پس از این جواب روی سوال خود پافشاری 
کرد و گفت شرکتی که از آن س��خن می گویید آیا 
همان برندی نیست که مشغول توسعه خودروهای 

جهت رقابت با شما شده است؟
در ای��ن هن��گام ماس��ک در حال��ی ک��ه ب��ه 
زمی��ن خی��ره ش��ده ب��ود و لبخن��دی ه��م ب��ه 
 ل��ب داش��ت پاس��خ قبل��ی اش را تک��رار ک��رد، 

»تنها فعالیت های یک ش��رکت جای نگرانی دارد«.
ماس��ک در طول این مصاحبه به توضی��ح عللی نیز 
 پرداخت که سبب ش��دند طی سال گذش��ته بنیاد 

غیر انتفاعی Open AI را تاسیس کند.
او گفت این بنیاد با هدف اینکه با دیگر بزرگان دنیای 
فناوری رقابت کند، پدید نیامده؛ بلکه ش��کل گیری 
آن برای پیش گیری از آینده ای اس��ت که احتمال 
 دارد در آن کامپیوترهای خش��مگین ب��ر ما حاکم 
شده باشند. وی افزود: »من کسی را سراغ ندارم که 
 بخواه��د در دوره ای که حاکمان مس��تبد حکومت 
می کرده اند، زندگی کند«. وی س��پس آن دوره ها 
را با آینده ای مقایسه کرد که در آن هوش مصنوعی 
 و یا کنترل کنندگان یک هوش مصنوعی پیش��رفته 

بر عموم مردم مسلط شده باشند.
البته این باور ه��م وجود دارد که ه��وش مصنوعی 
پیشرفته  آینده، الزاما قرار نیست بدل به یک اسکای 
نت )همان چیزی که در س��ری فیلم ه��ای تخیلی 
 ترمیناتور با بازی آرنولد ش��واتزنگر دیده می ش��د( 
شده و اتفاقاتی وحشتناک را رقم بزند. وی می گوید: 
 بنی��اد Open AI پدی��د آمده تا احتم��ال رخ دادن 

آینده ای خوش را افزایش دهد«.
ایان ماس��ک اعتقاد دارد با چنین نهادی می توان 
فناوری هایی مشابه و یکسان را در دست تمامی افراد 
قرار داد و اگر فردی خواست اس��تفاده ای نا به جا از 
 این فناوری ها نماید، شما ابزاری مشابه را برای مقابله 

با آن و مهارش در اختیار خواهید داشت.

راهکار جدید مقابله با آلودگی هوای زمین؛

تبدیل مستقیم دی اکسیدکربن هوا به سوخت

ایرنا نوش��ت: یک شرکت سوئیس��ی در حال راه اندازی 
 اولی��ن نمونه تجاری کارخانه ای اس��ت که قرار اس��ت 
گاز دی اکس��ید کربن را مس��تقیما از جو زمین جذب 
کرده و با انجام عملیات��ی، آن را به یک محصول تجاری 
تبدیل کند. اغلب راهبردهای فعلی به دنبال راهکارهایی 
برای کاهش تولید گازهای گلخانه ای از طریق کاهش 
مصرف سوخت های فسیلی یا تولید انرژی پاک هستند. 
 اما هنوز برای رهای��ی از گازهای گلخان��ه ای که در اثر 
فعالیت های صنعتی و مصرف س��وخت های فس��یلی 
تاکن��ون در جو ک��ره زمی��ن انباش��ته ش��ده، راهکار 
مناس��ب و کاربردی ارایه نش��ده اس��ت. فناوری های 
ج��ذب و ذخیره کربن، فن��اوری های نس��بتا جدیدی 
هس��تند ک��ه با ه��دف ج��ذب مس��تقیم آلودگ��ی از 
 ه��وای زمی��ن، ایجاد ش��ده اند. ش��رکتی سوئیس��ی 
ب��ه ن��ام Climeworks در ح��ال راه ان��دازی اولی��ن 
نمونه تجاری از ای��ن فناوری ها در قال��ب یک کارخانه 
 واق��ع در زوریخ اس��ت. ق��رار اس��ت ای��ن کارخانه گاز 

دی اکسید کربن را مستقیما از جو زمین جذب کرده و با 
انجام عملیاتی، آن را به یک محصول تجاری تبدیل کند. 
 برای این منظور، هوا از طریق مکش وارد دستگاه هایی 
می شود که مجهز به نوعی فیلتر اسفنج مانند هستند. 
 این فیلترها به ترکیبات ش��یمیایی آمونیاک آغش��ته 
ش��ده اند و گاز دی اکس��ید کربن را به دام می اندازند. 
س��پس این گاز از طری��ق گرمای��ش، از درون فیلترها 
استخراج می شود. این کارخانه ظرفیت استخراج روزانه 
 2 تا 3 تن دی اکسید کربن را از اتمس��فر دارد. با وجود 
این که به نظر می رسد این کارخانه ظرفیت باالیی دارد، 
اما ظرفیت تولید س��االنه آن معادل دی اکس��ید کربن 
تولید شده توسط 200 دستگاه خودرو )معادل 900 تن 
دی اکسید کربن( است. الزم به یادآوری است که ساالنه 
40 میلیارد تن گاز دی اکسید کربن در اثر فعالیت های 
انسان به اتمسفر کره زمین وارد می شود. در حال حاضر 
هزینه استخراج هر تن گاز دی اکسید کربن از جو معادل 

600 دالر است که مبلغ نسبتا زیادی است.

ایالن ماسک در رابطه با هوش مصنوعی توضیح می دهد؛

از کابوس تا واقعیت

مهلت ارس��ال فرم های پژوهش��گران برای ش��رکت در 
فراخوان همکاری های علمی و فن��اوری ایران و آکادمی 
علوم چی��ن )صندوق علمی راه ابریش��م( ت��ا ۱9 خرداد 
تمدید شد. به گزارش مهر، پژوهشگران تا روز سه شنبه 
۱9 خرداد فرصت دارند فرم های همکاری های علمی و 
فناوری ای��ران و آکادمی علوم چین )صن��دوق علمی راه 

ابریشم( را ارسال کنند.
این مهلت به هی��چ عنوان تمدید نخواهد ش��د. صندوق 
علمی مش��ترک راه ابریش��م از فعالیت های تحقیقاتی و 
فناوری مشترک میان محققین ایرانی با محققین آکادمی 

علوم چین حمایت می کند.
صندوق مش��ترک در س��ال اول در س��ه حوزه منتخب 
 نانوفن��اوری، انرژی های تجدیدپذیر و علوم ش��ناختی و 
از طریق سه روش پروژه های تحقیق و توسعه مشترک، 
برگ��زاری کارگاه های مش��ترک و تب��ادل محققین در 
دوره های کوتاه مدت حمایت می کند. اولویت های حوزه 
 نانو فناوری ش��امل Nano product )نانو بیوسنس��ور، 
نان��و دارو (، Nano processing  ) نان��و الکترونی��ک، 
جداسازی و نانو س��طح( و Nano material الماسواره، 

گرافن، نانو سلولز و فلزات نانو ساختار( است.

اولویت های حوزه علوم شناختی شامل نقشه برداری مغز 
برای مطالعات شناختی و بازتوانی شناختی است.

در س��ال اول، صندوق مش��ترک از حداکثر س��ه پروژه 
تحقیقاتی مشترک در هر سال حمایت می کنند.

برنامه تامین مالی پروژه های تحقیق و توس��عه مشترک 
 ب��رای درخواس��ت از اول آوری��ل )۱2 فروردی��ن( ت��ا 

30 می )۱۱ خرداد( باز است.
 CAS (Chinese Academy محققان همکار از ایران و
of Sciences) بای��د درخواس��ت پروژه ه��ا را بصورت 
همزمان و جداگانه به صندوق حمایت از پژوهش��گران و 
فناوران کش��ور و CAS  ارائه کنند و درخواست هایی که 
فقط از جانب یک طرف ارائه ش��ود، م��ورد پذیرش برای 

ارزیابی قرار نمی گیرد.
صن��دوق حمای��ت از پژوهش��گران و فناوران کش��ور به 
محققین ایرانی کمک مالی معادل25/000 دالر برای هر 
پروژه به صورت ساالنه برای تسهیل فعالیت های همکاری 
وCAS به محققان خود کمک مالی معادل 25/000 دالر 
برای هر پروژه به صورت ساالنه برای تسهیل فعالیت های 
همکاری وی با همکارش از ای��ران پرداخت خواهد کرد. 

طول دوره هر پروژه حداکثر سه سال است. 

کارگاه می توان��د در چین ی��ا ایران برگزار ش��ود و طرف 
میزبان هزینه های اقامت محلی و رفت و آمدهای محلی 
را تامی��ن خواهد کرد و ط��رف مهمان هزینه های س��فر 

بین المللی را تامین خواهد کرد.
اگ��ر کارگاه بنا باش��د در ای��ران برگزار ش��ود، صندوق 
حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور به محققان ایرانی 
کمک مالی برای میزبانی کارگاه مع��ادل ۱5/000 دالر 
پرداخت خواهد ک�رد؛ در حالی که CAS هزینه های سفر 
بین المللی محقق��ان خ�ود را جه�ت ش��رکت در کارگاه 

تامین خواهد کرد.
  CAS ،اگ��ر کارگاه بن��ا باش��د در چی��ن برگ��زار ش��ود 
 به محققان خود کمک مالی برای میزبانی کارگاه معادل

 ۱5/000 دالر پرداخت خواهد کرد.
صندوق مشترک از حداکثر سهمیه 24 نفر، در هر هفته 
تبادل بازدید محققان در هر س��ال حمایت خواهد کرد. 
طرف اعزام کننده مس��ئول هزینه های س��فر بین المللی 
محققان است در حالی که طرف میزبان هزینه های اقامت 

محلی و سفرهای درون � شهری را تامین می کند.
CAS فقط میزبان بازدید از موسس��ات و دانش��گاه های 

وابسته به خود است.

همانط��ور که احتم��اال از پیش می دانی��د، برند Zen ایس��وس صرفا 
به موبایل های هوش��مند و خانواده ZenFone محدود نمی ش��ود و 
این ش��رکت تا به امروز از تبلت ها )ZenPad(، س��اعت های هوشمند 
)ZenWatch( و حتی پاوربانک های )ZenPower( مختلفی رونمایی 

کرده است.
اما ایس��وس به تازگی محصول دیگری در خانواده Zen را نیز معرفی 
کرده که با نام ZenPouch شناخته می شود؛ کیس محافظی ضدآب 

که تقریبا برای هر موبایلی می توان از آن استفاده کرد.
این محافظ از جنس نایلون و پلی اورتان ترموپاستیک بوده و استاندارد 
 ZenPouch را دریافت کرده اس��ت، این بدان معناس��ت ک��ه IPX8
می تواند به مدت نامحدودی از تلفن هوش��مند ش��ما در محیط های 
کاما مرطوب یا زیر آب محافظت کند؛ با این حال ایس��وس پیشنهاد 
کرده دارندگان ZenPouch، موبایل را به عمق بیش��تر از یک متر در 

زیر آب نبرند.
بدنه ZenPouch  به گونه ای طراحی شده که همچنان امکان مشاهده 
و اس��تفاده از صفحه نمایش��گر را برای کاربر فراهم می آورد و از سوی 

دیگر، هیچ چیز مانع فیلم برداری و عکس برداری با موبایل نمی شود.
گذش��ته از فضای اختصاص یافته به موبایل، جای��ی برای کارت های 
 اعتباری و پ��ول نقد نیز وجود دارد  و یک بند ه��م برای حمل محافظ 

روی شانه در نظر گرفته شده است.
 با ای��ن تفاس��یر، ZenPouch  می تواند در ش��رایط مختل��ف، مانند 

قایق سواری یا شنا برای بسیاری از مخاطبان کارآمد باشد.
ZenPouch با تمام اس��م�ارت فون هایی که نمایشگری کوچ�ک ت�ر 
از 5/5 این�چ داشت�ه باشند سازگ�ار اس�ت و حتی موبایل های ب�زرگی 
مانند گلکس�ی نوت 5 سامسونگ و نکس���وس 6P را می ت�وان در آن 

جای داد.
این محافظ جدید ایسوس قرار است در دو رنگ مشکلی و زرد عرضه 
گردد؛ اما هنوز از قیمت آن به صورت رسمی خبری منتشر نشده است.

شرکت بلو ارجین )Blue Origin( به مالکیت جف بزوس، تاش های 
زیاد و البته موثری را در راه آسان سازی س��فرهای فضایی انجام داده 
 و موفقیت های چش��مگیری از جمله تولید و تس��ت نمونه های اولیه 
راکت های چند بار مصرف »New Shepherd« را به ثبت رس��انده 
اس��ت. جف بزوس عاوه بر مدیریت بلو ارجینز مدیرعاملی ش��رکت 
آمازون را که یک س��ایت خرید و فروش آناین است، در کارنامه خود 
دارد. بلو ارجینزش��رکتی ثانویه بود که جف بزوس در رابطه با ساخت 

موشک های چندبار مصرف راه اندازی کرد.
شاید به همین دلیل باشد که حاال سازمان فضایی آمریکا )NASA(  نام 
این شرکت را در زمره شرکای تایید شده خود برای انتقال فناوری های 

تازه به فضا قرار داده است.
این ش��راکت ت��ازه ج��زوی از طرح ناس���ا موس���وم ب��ه »مدیریت 
 Space Technology( ماموریت ه��ای تکنول�وژیک فضای�ی« ی���ا

Mission Directorate(  است.
این برنامه قرار است ش��رایط را برای ش��رکت های خصوصی فضایی 
 جهت تست فناوری های خود در محیط های خارج از جو فراهم کند. 
بلو ارجینز در این میان قرار اس��ت نقش یک سیستم ترابری کوچک 
را ایفا کند؛ این سیستم ترابری متشکل از مجموعه ای از مخزن های 
حمل و نق��ل کوچک مجهز به سیس��تم تامین ق��درت، دوربین های 
پیشرفته و سامانه مسافت سنجی مستقل است که می تواند مطالعات 
خاصی را در محیط های بدون جاذبه به انجام برس��اند. هرکدام از این 
 آزمایش ه��ا در هر بار پ��رواز راک��ت »New Shepherd« و به مدت 

سه دقیقه در ارتفاع ۱00 کیلومتری از سطح زمین به انجام می رسد.
 هر زمان که راکت های چند بار مصرف بلو ارجینز بتوانند انسان را نیز 
 با خ��ود به فضا ب��رده و ب��از گردانند، ای��ن آزمایش ه��ای فضایی نیز 
 می توانن��د با حض��ور محققان انج��ام گیرند. ت��ا زمان دس��تیابی به 
فناوری های الزم، بلو اُرجینز یک کیت هدای��ت و کنترل از راه دور را 

جهت انجام آزمایش ها برای محققان تدارک دیده است.

رییس س��ازمان فضایی ایران با بیان اینکه ماهواره »دوس��تی« آماده پرتاب 
 اس��ت، از برنامه ریزی ب��رای پرتاب ای��ن ماهواره در س��ال ج��اری خبر داد. 
 محس��ن بهرامی در گفتگو ب��ا مهر در م��ورد برنامه های پرت��اب ماهواره های 
در دست اقدام با بیان اینکه نباید موضوع پرتاب ماهواره به عنوان تنها موضوع 
فناوری فضایی مورد تأکید باشد، گفت: پرتاب ماهواره آن طور که مورد توجه 
رس��انه ها قرار دارد، دارای اهمیت نب��وده و باید موض��وع کاربردهای فناوری 
فضایی، معرفی و فرهنگ سازی ش��ود. وی با تاکید بر این که ما در کشور توان 
 س��اخت یک کاس از ماهواره ها را به دس��ت آورده ایم، افزود: بر این اس��اس 
 هر زمان که الزم باشد ماهواره می س��ازیم و از آنجایی که توان پرتاب ماهواره 
را نیز داریم، هر زمان که الزم باش��د، آن را به فضا پرت��اب می کنیم؛ از این رو 
خبر پرتاب ماهواره ها را زمانی خواهیم داد که ماهواره را پرتاب کرده باش��یم. 
بهرامی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه توانایی ساخت ماهواره را داریم باید 
تمرکز را بر بخش های کاربردی فن��اوری فضایی بگذاریم. وی در مورد تعیین 
تکلیف ماهواره هایی که پیش از این توسط دانشگاه ها ساخته شده بود نیز گفت: 
تمامی این ماهواره ها تعیین تکلیف ش��ده اند و هم اکنون نیز تنها یک ماهواره 
ساخته شده، آماده پرتاب است. رییس سازمان فضایی ایران با بیان اینکه این 
ماهواره با نام ماهواره »دوس��تی« آماده پرتاب است، اضافه کرد: در این راستا 
اعام کرده ایم که امسال این ماهواره را پرتاب خواهیم کرد و برای آن مذاکرات 

پرتاب را نیز انجام داده ایم. 
 ماهواره »دوس��تی« در بهمن ماه س��ال 94 روز ملی فناوری فضایی توس��ط 

رییس جمهور رونمایی شد.

ایسوس محصولی جدید از خانواده Zen را معرفی کرد؛

گوشی آسیب پذیر خود را
زیر آب ببرید!

شرکت بلو ارجینز همکار تازه ای پیدا کرده است؛

آیا ناسا در رابطه با شریک تازه خود 
به نتیجه رسیده است؟!

رییس سازمان فضایی ایران خبر داد:

ماهواره » دوستی« 
امسال به فضا پرتاب می شود

خبرخبر

مهلت شرکت پژوهشگران در پروژه علمی و فناوری ایران و چین تمدید شد؛

تا 19 خرداد فرصت باقی است

سوئیس طوالنی ترین تونل جهان را افتتاح می کند؛

رکوردی که باز هم شکسته شد
واکر رباتیک، زندگی را برای سالمندان آسان می کند؛

فناوری جدید برای زندگی عادی

طوالنی تری��ن تونل جهان به زودی در س��وئیس 
افتتاح می ش��ود. به گ��زارش مهر، ای��ن تونل که 
طول آن 5۷ کیلومتر اس��ت »گوتارد« نام دارد و 
شمال س��وئیس را به جنوب این کش��ور از میان 
کوه های آلپ ب��ه هم متص��ل می کند. ب��ه گفته 
 مسئوالن اجرایی سوئیس،  تونل »گوتارد« انقابی 
در صنعت ترابری اروپ��ا خواهد بود. محموله هایی 
که تاکنون ساالنه به وس��یله بیش از یک میلیون 
تریلی حمل می شدند، از این پس با قطار از طریق 
این تونل منتقل می ش��وند. رک��ورد طوالنی ترین 
تونل جهان پیش از این متعلق به تونل »سیکن« 
با ط��ول 53/9 کیلومت��ر در ژاپن ب��ود همچنین 
تونل »مانش« هم که فرانس��ه را به بریتانیا وصل 
 می کند با 50/5 کیلومتر در جایگاه سوم قرار دارد. 
 قرار اس��ت آن��گا م��رکل، ص��در اعظ��م آلمان، 
فرانس��وا اوالند، رئیس جمه��ور فرانس��ه و ماتئو 
رنتسی، نخست وزیر ایتالیا در مراسم افتتاحیه آن 

شرکت کنند. سوئیس��ی ها معتقد هستند که این 
تونل بخش��ی از هویت این کشور است و برای آنها 
تسخیر کوه هایی آلپ مانند کشف اقیانوس ها برای 
هلند ی هاست. طرح این پروژه در سال ۱992 در 
طی یک همه پرسی با رای مردم تایید شد و ساخت 
 آن حدود ۱۷ س��ال پیش آغاز ش��د ک��ه تاکنون 

بیش از ۱2 میلیارد دالر هزینه در برداشته است.

خبر آناین به نقل از ایسنا نوشت: محققان شش 
کشور اروپایی طی یک همکاری مشترک موفق 

به طراحی یک واکر رباتیک شدند.
 FriWalk ای��ن واک��ر چهار چ��رخ جدی��د ک��ه 
نام دارد، به حس��گرهای عم��ق و دوربین مجهز 
 شده و می تواند مش��کات بهداشتی و درمانی را 
 از راه رفتن یک کاربر تشخیص دهد و همچنین 

به عنوان یک مربی شخصی عمل کند.
کاربر FriWalk باید لباس های مخصوص حساس 
به فشار را بپوش��د تا این دس��تگاه موقعیت پای 
وی را تش��خیص داده و مقدار فش��ار وارد ش��ده 
روی زمین را ان��دازه گیری کن��د. این اطاعات 
 که در ی��ک دوره زمانی طوالنی گردآوری ش��ده 
به پزش��کان تصویر دقیق تری از س��امت کلی 
 FriWalk فرد را ارائه می کند. در قس��مت باالی 
 ی��ک مانیت��ور وج��ود دارد ک��ه می ت��وان از آن 
به عنوان یک مربی شخصی استفاده کرد. کاربران 

می توانند این مانیتور را ب��ا ایده ها و فعالیت های 
فیزیکی مختل��ف برنامه ریزی کنن��د. این واکر 
همچنی��ن دارای ی��ک مانیتور قلب و سیس��تم 
تش��خیص چهره اس��ت که بدون نیاز به تماس 
می تواند حالت عاطفی کاربر را تش��خیص دهد. 
به زودی این سیستم جدید توسط ۱00 سالمند 
در اسپانیا، ایتالیا و انگلستان آزمایش خواهد شد.
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مفاد آرا
2/645  الف) آرا صادره از هيات شعبه اول: 

1-راى شــماره 1821 مورخ 94/12/24 آقاى شــكراله محمدى هرســتانى فرزند 
عباسعلى به شماره كالسه 3503 و به شماره شناسنامه 27 صادره از خمينى شهر 
به شماره ملى 1141980436 نسبت به ششدانگ يكباب كارگاه موزاييك سازى به 
مساحت 391/50 متر مربع مفروز و مجزى شده از پالك 88 اصلى واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملك خمينى شهر شامل سند228841 مورخ 94/05/03 دفترخانه 

73 مالحظه و محرز گرديده است. 
الف) آرا صادره از هيات شعبه اول: 

2-راى شــماره 7007 مورخ 94/11/15 خانم بتول رجبى فرزند اميدعلى به شماره 
كالســه 5668 و به شــماره شناســنامه 33 صــادره از اليگودرز به شــماره ملى 
4172623859 نسبت به 1 دانگ مشاع از ششدانگ يكباب خانه به مساحت 139/70 
متر مربع مفروز و مجزى شده از پالك 476 فرعى از 99 اصلى واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملك خمينى شهر شامل سند 112183 مورخ 82/02/23 دفترخانه 63  

مالحظه و محرز گرديده است. 
الف) آرا صادره از هيات شعبه اول: 

3- راى شماره 7006 مورخ 94/11/15 آقاى على رجبى فرزند صفر به شماره كالسه 
5669 و به شماره شناســنامه 4 صادره از اليگودرز به شماره ملى 4172598072 
نسبت به 5 دانگ مشاع از ششدانگ يكباب خانه به مساحت 139/70 متر مربع مفروز 
و مجزى شده از پالك 476 فرعى از 99 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملك خمينى شهر شــامل ســند 112183 مورخ 82/02/23 دفترخانه 63  مالحظه و 

محرز گرديده است.
الف) آرا صادره از هيات شعبه اول: 

4-راى شــماره 4069 مورخ 94/09/13 آقاى محمد حســين مجيرى اندانى فرزند 
براتعلى به شماره كالسه 2728 و به شماره شناسنامه 2035 صادره از خمينى شهر 
به شماره ملى 1141223041 نسبت به ششدانگ يكباب مغازه به مساحت 20/60متر 
مربع مفروز و مجزى شده از پالك 285 فرعى از 110 اصلى واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملك خمينى شهر شامل سند 20759 مورخ 87/10/03 دفترخانه 139 

مالحظه و محرز گرديده است.
الف) آرا صادره از هيات شعبه اول: 

5-راى شماره 0938 مورخ 95/01/31 آقاى اكبر خوش اخالق ورنوسفادرانى فرزند 
حسنعلى به شماره كالسه 0915 و به شماره شناسنامه 154 صادره از خمينى شهر 
به شماره ملى 1140920723 نسبت به ششدانگ يكباب خانه به مساحت 161/70متر 
مربع مفروز و مجزى شده از پالك 195 فرعى از 117 اصلى واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملك خمينى شهر شامل سند 18301 مورخ 93/10/04  دفترخانه 301 

مالحظه و محرز گرديده است. 
الف) آرا صادره از هيات شعبه اول: 

6-راى شماره 2266 مورخ 94/12/27 آقاى محسن صرامى فروشانى فرزند محمد 
رضا به شماره كالســه 3630 و به شماره شناســنامه 945 صادره از خمينى شهر  
و به شماره ملى 1141702673 نســبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ يكباب خانه به 
مســاحت 153/60 متر مربع مفروز و مجزى شده از پالك 358 فرعى از 107 اصلى 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك خمينى شــهر شامل سند 127719 مورخ 

88/02/24 دفترخانه 63 مالحظه و محرز گرديده است. 
الف) آرا صادره از هيات شعبه اول: 

7- راى شــماره 2265 مورخ 94/12/27 خانم نجمه رســتمى فرد فرزند اسداهللا به 
شماره كالسه 3631 و به شماره شناسنامه 2102 صادره از خمينى شهر  و به شماره 
ملى 1141258153 نســبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ يكباب خانه به مساحت 
153/60 متر مربع مفروز و مجزى شــده از پالك 358 فرعى از 107 اصلى واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك خمينى شهر شامل سند 127719 مورخ 88/02/24 

دفترخانه 63 مالحظه و محرز گرديده است.
الف) آرا صادره از هيات شعبه اول: 

8-راى شــماره 0946 مورخ 95/01/31 آقاى مجيد كريمى فرزند غالمحســين به 
شماره كالسه 0125 و به شماره شناسنامه 17445 صادره از خمينى شهر به شماره 
ملى 1140173596 نسبت به ششدانگ يكباب خانه دو طبقه به مساحت 208/32 متر 
مربع مفروز و مجزى شــده از پالك 9 فرعى از 156 اصلى واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملك خمينى شهر شامل سند 197521 مورخ 89/03/09 دفترخانه 73 

مالحظه و محرز گرديده است. 
الف) آرا صادره از هيات شعبه اول: 

9-راى شماره 7794 مورخ 94/11/27 خانم نرگس وطن خواه  فرزند محمد به شماره 
كالسه 0377 و به شماره شناســنامه 570 صادره از خمينى شــهر به شماره ملى 
1141082853 نسبت به 5 دانگ مشاع از ششدانگ يكباب خانه  به مساحت 209/75 
متر مربع مفروز و مجزى شــده از پالك 428 فرعى از 87 اصلــى واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملك خمينى شهر شــامل ثبت در صفحه 461 دفتر 233 امالك  

مالحظه و محرز گرديده است. 
الف) آرا صادره از هيات شعبه اول: 

10- راى شماره 7788 مورخ 94/11/27 آقاى رجبعلى تقى مومنى ورنوسفادرانى  
فرزند على حسين به شماره كالسه 0378 و به شــماره شناسنامه 147 صادره از 
خمينى شهر به شماره ملى 1141016532 نسبت به 1 دانگ مشاع از ششدانگ يكباب 
خانه  به مساحت 209/75 متر مربع مفروز و مجزى شده از پالك 428 فرعى از 87 
اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك خمينى شهر شامل ثبت در صفحه 

592 دفتر 124 امالك  مالحظه و محرز گرديده است.
الف) آرا صادره از هيات شعبه اول: 

11-راى شــماره 8109 مورخ 94/11/30 آقاى ولى اله عســگرى جوآبادى فرزند 
صفرعلى به شماره كالسه 1875 و به شماره شناسنامه 14 صادره از خمينى شهر 
به شماره ملى 1142224953 نسبت به ششدانگ يكباب خانه به مساحت 113/85 متر 
مربع مفروز و مجزى شــده از پالك 122 فرعى از 99 اصلى واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملك خمينى شهر شــامل ثبت در صفحه 80 دفتر 466 امالك مالحظه 

و محرز گرديده است. 
الف) آرا صادره از هيات شعبه اول: 

12-راى شــماره 1392 مورخ 95/02/12 خانم مريم رضايــى فرزند مانده على به 
شماره كالسه 1452 و به شماره شناسنامه 2381 صادره از خمينى شهر به شماره 
ملى 1141192462 نســبت به ششــدانگ يكباب خانه  و طبقه فوقانى به مســاحت 
145/18 متــر مربع مفروز و مجزى شــده از پالك 81 فرعــى از 82 اصلى واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك خمينى شهر شامل سند 231132 مورخ 94/12/13 

دفترخانه 73 مالحظه و محرز گرديده است. 
الف) آرا صادره از هيات شعبه اول: 

13-راى شــماره 7760 مورخ 94/11/25 آقــاى مجيد هــوازاده جوآبادى فرزند 
حسينعلى به شماره كالسه 2800 و به شماره شناسنامه 1115 صادره از اصفهان 
به شماره ملى 1289330182 نسبت به ششــدانگ يكباب خانه  به مساحت 222/90 
متر مربع مفروز و مجزى شده از پالك 667 فرعى از 99 اصلى واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملك خمينى شهر به صورت مع الواسطه از محمد نيلفروش زاده و طى 

قولنامه عادى مالحظه و محرز گرديده است. 
الف) آرا صادره از هيات شعبه اول: 

14-راى شــماره 7866 مورخ 94/11/28 آقاى حيدر رحيمى نيا فرزند رمضانعلى 
به شماره كالسه 0186 و به شــماره شناســنامه 1 صادره از نايين به شماره ملى 
1249689813 نسبت به ششدانگ يكباب خانه   به مساحت 238 متر مربع مفروز و 
مجزى شــده از پالك 482 فرعى از 99 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملك خمينى شهر شامل سند 75133 مورخ 71/12/09 دفترخانه 63  مالحظه و محرز 

گرديده است. 
الف) آرا صادره از هيات شعبه اول: 

15-راى شــماره 7827 مورخ 94/11/27 آقاى مرتضى عســگرى ورنوسفادرانى 
فرزند على محمد به شــماره كالسه 1024 و به شماره شناســنامه 259 صادره از 
خمينى شهر به شماره ملى 1141046059 نسبت به ششدانگ يكباب خانه به مساحت 
82/50 متــر مربع مفروز و مجزى شــده از پالك 58 فرعــى از 120 اصلى واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك خمينى شهر شامل ثبت در صفحه 422 دفترخانه 

270  مالحظه و محرز گرديده است. 
الف) آرا صادره از هيات شعبه اول: 

16-راى شــماره 8111 مورخ 94/11/30 خان بتول خان طاهــرى فرزند رجبعلى 
به شماره كالسه 0400 و به شــماره شناســنامه 1655 صادره از خمينى شهر به 
شماره ملى 1141116146 نسبت به ششــدانگ يكباب خانه  به مساحت 72/60 متر 
مربع مفروز و مجزى شــده از پالك 58 فرعى از 120 اصلى واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملك خمينى شهر شامل ثبت در صفحه 515 و 582 و دفاتر 192 و 90 

امالك مالحظه و محرز گرديده است. 
الف) آرا صادره از هيات شعبه اول: 

17-راى شماره 2339 مورخ 94/12/27 آقاى مجتبى كريمى اندانى فرزند قربانعلى 
به شماره كالسه 3363 و به شماره شناسنامه 225 صادره از خمينى شهر به شماره 
ملى 1141677751 نسبت به 5 دانگ مشــاع از ششدانگ يكباب خانه  و طبقه فوقانى 
به مساحت 166/02 متر مربع مفروز و مجزى شده از پالك 85 فرعى از 113 اصلى 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك خمينى شهر شامل  سند شماره 178711 

مورخ 86/12/26 دفترخانه 73 مالحظه و محرز گرديده است. 
الف) آرا صادره از هيات شعبه اول: 

18- راى شــماره 2340 مــورخ 94/12/27 خانم محبوبه جعفــرى خوزانى فرزند 
حسين به شماره كالسه 3364 و به شماره شناسنامه 1446 صادره از خمينى شهر 
به شماره ملى 1141114054 نسبت به 1 دانگ مشاع از ششدانگ يكباب خانه  و طبقه 
فوقانى به مساحت 166/02 متر مربع مفروز و مجزى شده از پالك 85 فرعى از 113 
اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك خمينى شــهر شامل  سند شماره 
178711 مورخ 86/12/26 دفترخانه 73 ثبت در صفحه 497 دفتر 317 امالك مالحظه 

و محرز گرديده است.
الف) آرا صادره از هيات شعبه اول: 

19-راى شــماره 5625 مورخ 94/10/16 آقاى حســينعلى بابايى فروشانى فرزند 
محمود به شــماره كالسه 2235 و به شــماره شناســنامه 1130097838 صادره 
از خمينى شــهر به شــماره ملى 1130097838 نسبت 3 دانگ مشــاع از ششدانگ 
يكباب خانه دو طبقه  به مســاحت 201/77 متر مربع مفروز و مجزى شده از پالك 
288 فرعــى از 122 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك خمينى شــهر
شامل سند 218329 مورخ 92/05/02 دفترخانه 73 مالحظه و محرز گرديده است. 

الف) آرا صادره از هيات شعبه اول: 
20- راى شماره 5624 مورخ 94/10/16 آقاى محمد رحيم بابايى فروشانى فرزند 
محمود به شماره كالسه 2236 و به شماره شناسنامه 2921 صادره از خمينى شهر 
به شماره ملى 1142257401 نسبت 3 دانگ مشاع از ششدانگ يكباب خانه دو طبقه  
به مساحت 201/77 متر مربع مفروز و مجزى شده از پالك 288 فرعى از 122 اصلى 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك خمينى شــهر شامل سند 218331 مورخ 

92/05/02 مالحظه و محرز گرديده است.
الف) آرا صادره از هيات شعبه اول: 

21-راى شماره 4465 مورخ 94/03/23 خانم زهرا روح اللهى ورنوسفادرانى فرزند 
اسداهللا به شماره كالسه 5815 و به شماره شناســنامه 33758 صادره از تهران به 
شماره ملى 0059168005 نسبت به 2 دانگ مشــاع از ششدانگ يكباب خانه و طبقه 
فوقانى  به مساحت 240 متر مربع مفروز و مجزى شده از پالك 162 فرعى از 121 
اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك خمينى شــهر شــامل سند رسمى 

112234 مورخ 82/02/30 دفترخانه 63 مالحظه و محرز گرديده است. 
الف) آرا صادره از هيات شعبه اول: 

22- راى شــماره 4466 مورخ 94/03/23 آقاى  محمد رضا روح اللهى فرزند محمد 
تقى به شماره كالسه 5543 و به شماره شناسنامه 14258 صادره از خمينى شهر به 
شماره ملى 1140141333 نسبت به 4 دانگ مشــاع از ششدانگ يكباب خانه و طبقه 
فوقانى  به مساحت 240 متر مربع مفروز و مجزى شده از پالك 162 فرعى از 121 
اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك خمينى شــهر شــامل سند رسمى 

112234 مورخ 82/02/30 دفترخانه 63 مالحظه و محرز گرديده است.
الف) آرا صادره از هيات شعبه اول: 

23-راى شماره 7273 مورخ 94/11/20 آقاى مهدى حاجيان فروشانى فرزند جعفر 
به شماره كالسه 3559 و به شــماره شناســنامه 2245 صادره از خمينى شهر به 
شماره ملى 1141122014 نسبت به ششدانگ يكباب خانه به مساحت 82 متر مربع 
مفروز و مجزى شــده از پالك 788 فرعى از 106 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملك خمينى شــهر شامل ســند 192200 مورخ 88/07/04 دفترخانه 73 

مالحظه و محرز گرديده است. 
الف) آرا صادره از هيات شعبه اول: 

24-راى شــماره 7872 مورخ 94/11/28 خانم معصومه مهديــان خوزانى  فرزند 
ابوالقاسم به شماره كالسه 0168 و به شماره شناســنامه 3071 صادره از خمينى 
شهر به شــماره ملى 1141267837 نســبت به ششــدانگ يكباب خانه  به مساحت 
334/90 متــر مربع مفروز و مجزى شــده از پالك 82 فرعــى از 85 اصلى واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك خمينى شهر شامل سند 44261 مورخ 92/07/08 

دفترخانه 139 مالحظه و محرز گرديده است. 
الف) آرا صادره از هيات شعبه اول: 

25-راى شماره 1678 مورخ 94/12/21 خانم سمانه رحمتى اندانى فرزند محمد به 
شماره كالسه 1136 و به شماره شناسنامه 1130091856 صادره از خمينى شهر 
به شماره ملى 1130091856 نسبت به 3 دانگ  مشاع از ششدانگ يكباب ساختمان 
به مساحت 180/41 متر مربع مفروز و مجزى شده از پالك 21 فرعى از 111 اصلى 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك خمينى شــهر شامل سند 167417 مورخ 

85/08/08 مالحظه و محرز گرديده است. 
الف) آرا صادره از هيات شعبه اول: 

26- راى شماره 1679 مورخ 94/12/21 آقاى اكبر طاهرى اندانى فرزند رجبعلى به 
شماره كالسه 1135 و به شماره شناسنامه 249 صادره از خمينى شهر به شماره 
ملى 1141614472 نسبت به 3 دانگ مشاع  از ششدانگ يكباب ساختمان به مساحت 
180/41 متر مربع مفروز و مجزى شــده از پالك 21 فرعــى از 111 اصلى واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك خمينى شهر شامل ثبت در صفحه 586 دفتر 478 
امالك و  سند 1151 مورخ 84/05/10 دفترخانه 372  مالحظه و محرز گرديده است.

الف) آرا صادره از هيات شعبه اول: 
27-راى شماره 7272 مورخ 94/11/20 آقاى على فخارى اسفريزى فرزند صفرعلى 
به شماره كالسه 5021 و به شماره شناسنامه 612 صادره از خمينى شهر به شماره 
ملى 1141652961 نسبت به ششدانگ يكباب خانه به مساحت 120 متر مربع مفروز 
و مجزى شــده از پالك 93 فرعى از 98 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملك خمينى شهر  بصورت مع الواسطه از مالك رسمى فاطمه فخارى و طى قولنامه 

عادى مالحظه و محرز گرديده است. 
الف) آرا صادره از هيات شعبه اول: 

28-راى شماره 2234 مورخ 94/08/07 خانم نسرين طرفايه فرزند على به شماره 
كالسه 4507 و به شماره شناسنامه 5100003200 صادره از شاهين شهر به شماره 
ملى 5100003200 نسبت به 2 دانگ مشاع از  ششدانگ يكباب خانه به مساحت 273 
متر مربع مفروز و مجزى شده از پالك 59 فرعى از 120 اصلى واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملك خمينى شهر شامل سند رسمى 79432 مورخ 89/10/25 دفترخانه 

46 مالحظه و محرز گرديده است. 
الف) آرا صادره از هيات شعبه اول: 

29- راى شــماره 2235 مورخ 94/08/07 آقــاى اميد مهديقلى نــژاد فرزند على به 
شماره كالسه 4506 و به شماره شناســنامه 524 صادره از خمينى شهر به شماره 
ملى 1141354500 نسبت به 4 دانگ مشاع از  ششدانگ يكباب خانه به مساحت 273 
متر مربع مفروز و مجزى شــده از پالك 59 فرعى از 120 اصلــى واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملك خمينى شهر شامل سند رسمى 157193 مورخ 84/02/18 

مالحظه و محرز گرديده است. 
الف) آرا صادره از هيات شعبه اول: 

30-راى شــماره 5725 مورخ 94/10/17 خانم زهرا گودرزيان فرزند حسينعلى به 
شماره كالسه 6110 و به شماره شناسنامه 152 صادره از خمينى شهر به شماره 
ملى 1141575782 نسبت به ششــدانگ يكباب خانه به مساحت 271/21 متر مربع 
مفروز و مجزى شــده از پالك 144 فرعى از 116 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملك خمينى شهر شــامل ســند 51223 مورخ 82/06/09 دفترخانه 42 

مالحظه و محرز گرديده است. 
الف) آرا صادره از هيات شعبه اول: 

31-راى شماره 2258 مورخ 94/12/27 آقاى محمد جواد قزوينى زاده فرزند توفيق 

به شماره كالسه 0114 و به شماره شناسنامه 1557 صادره از آبادان به شماره ملى 
1817042610 نسبت به ششــدانگ يكباب خانه به مساحت 112 متر مربع مفروز و 
مجزى شده از پالك 336/1 فرعى از 107 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملك خمينى شهر شامل سند 10499 مورخ 91/12/16 دفترخانه 301 اجراى احكام 

مالحظه و محرز گرديده است. 
الف) آرا صادره از هيات شعبه اول: 

32-راى شــماره 6337 مورخ 94/10/30 خانم اعظم خوش اخالق ورنوسفادرانى  
فرزند عباس به شماره كالسه 1915 و به شماره شناسنامه 234 صادره از خمينى 
شهر به شــماره ملى 1141045801 نســبت به ششــدانگ يكباب خانه به مساحت 
159/72 متر مربع مفروز و مجزى شــده از پالك 31 فرعــى از 159 اصلى واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك خمينى شهر شامل سند 151849 مورخ 70/05/05 

دفترخانه 59 مالحظه و محرز گرديده است. 
الف) آرا صادره از هيات شعبه اول: 

33-راى شــماره 1567 مورخ 95/02/13 آقاى اكبر دشــته چى فرزند عبدالرحيم 
به شــماره كالســه 0125 و بــه شــماره شناســنامه 15 صــادره از اصفهان به 
شــماره ملى 1289880352 نسبت به ششــدانگ يكباب دامدارى به مساحت 6985 
متر مربع مفــروز و مجزى شــده از پالك 91 اصلــى واقع در اصفهــان بخش 14 
حوزه ثبت ملك خمينى شهر مع الواســطه به صورت قولنامه عادى از مالك رسمى 
كريم هاشــم زاده كوشكى ومالك رســمى شــيخ على تقى نجفى مالحظه و محرز 

گرديده است. 
الف) آرا صادره از هيات شعبه اول: 

34-راى شماره 6059 مورخ 94/10/26 آقاى داريوش افشارى فرزند مرتضى قلى 
به شماره كالسه 1211 و به شماره شناسنامه 1284 صادره از فريدن به شماره ملى 
5759315080 نسبت به ششدانگ يكباب خانه و طبقه فوقانى به مساحت 86/40 متر 
مربع مفروز و مجزى شــده از پالك 886 فرعى از 99 اصلى واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملك خمينى شهر مع الواسطه ازمالك رسمى طى قولنامه عادى ثبت در 
صفحات 279 و514 و388 دفاتر 68 و41و 34 امالك مالحظه و محرز گرديده است. 

الف) آرا صادره از هيات شعبه اول: 
35-راى شماره 1367 مورخ 95/02/11 خانم نيلوفريزدانى فرزند جعفر به شماره 
كالسه 2646 و به شماره شناســنامه 1130311971 صادره از اصفهان به شماره 
ملى 1130311971 نسبت به ششــدانگ يكباب خانه  به مساحت 193/54 متر مربع 
مفروز و مجزى شده از پالك 157 فرعى از 84 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملك خمينى شهر شامل ســند 40922 مورخ 91/10/05 دفترخانه 139 مالحظه 

و محرز گرديده است. 
الف) آرا صادره از هيات شعبه اول: 

36-راى شماره 2257 مورخ 94/12/27 آقاى كريم پرنده خوزانى  فرزند صادق  به 
شماره كالسه 3726 و به شماره شناســنامه 449 صادره از خمينى شهر به شماره 
ملى 1141651335 نسبت به ششدانگ يكباب خانه به مساحت 201 متر مربع مفروز 
و مجزى شــده از پالك 108 و108/1 فرعى از 13 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملك خمينى شــهر شامل ســند 192703 مورخ 88/07/28 دفترخانه 73 

مالحظه و محرز گرديده است. 
الف) آرا صادره از هيات شعبه اول: 

37-راى شــماره 2262 مورخ 94/12/27 آقاى اكبر حاجى باقرى فروشانى  فرزند 
احمد به شماره كالسه 3790 و به شماره شناسنامه 21583 صادره از خمينى شهر 
به شماره ملى 1140215388 نسبت به ششــدانگ يكباب خانه به مساحت 216/80 
متر مربع مفروز و مجزى شــده از پالك 287 و288 فرعــى از 107 اصلى واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك خمينى شهر شامل سند 179235 مورخ 87/02/02 

دفترخانه 73 مالحظه و محرز گرديده است. 
الف) آرا صادره از هيات شعبه اول: 

38-راى شماره 1601 مورخ 95/02/14 آقاى الياس هارون الرشيدى فرزند رضى 
به شماره كالسه 1023 و به شــماره شناســنامه 968 صادره از فريدون شهر به 
شماره ملى 1129214176 نسبت به ششدانگ يكباب انبار به مساحت 215/30 متر 
مربع مفروز و مجزى شــده از پالك 536 فرعى از 99 اصلى واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملك خمينى شهر شامل ثبت در صفحه 249 دفتر626 امالك مالحظه 

و محرز گرديده است. 
الف) آرا صادره از هيات شعبه اول: 

39-راى شــماره 1156 مورخ 95/02/07 آقاى نعمت اهللا نقــدى فرزند رجبعلى  به 
شماره كالسه 0800 و به شماره شناسنامه 197 صادره از خمينى شهر به شماره 
ملى 1140937235 نسبت به ششدانگ يكباب كارگاه به مساحت 2241/84 متر مربع 
مفروز و مجزى شــده از پالك 404 فرعى از 119 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملك خمينى مع الواسطه از مالك رسمى على ماهرالنقش مالحظه و محرز 

گرديده است. 
الف) آرا صادره از هيات شعبه اول: 

40-راى شماره  6071 مورخ 94/10/26 خانم حميده زراوشان  فرزند على به شماره 
كالسه 1053 و به شماره شناســنامه 135 صادره از خمينى شــهر به شماره ملى 
1141511658 نسبت به ششدانگ يكباب خانه به مساحت 79/61 متر مربع مفروز 
و مجزى شده از پالك 182 فرعى از 85 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملك خمينى شهر شــامل ســند 21340 مورخ 87/11/14 دفترخانه 139 مالحظه و 

محرز گرديده است. 
الف) آرا صادره از هيات شعبه اول: 

41-راى شــماره 7907 مورخ 94/11/28 آقاى حميد محمدى  فرزند محمد على به 
شماره كالسه 3767 و به شماره شناسنامه 1146 صادره از خمينى شهر به شماره 
ملى 1140848356 نســبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ يكباب خانه به مساحت 
112/92 متر مربع مفروز و مجزى شــده از پالك 423 فرعــى از 99 اصلى واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك خمينى شهر شامل ثبت در صفحه 541دفتر 115 

امالك مالحظه و محرز گرديده است. 
الف) آرا صادره از هيات شعبه اول: 

42- راى شــماره 7906 مورخ 94/11/28 خانم مينا محمدى دادرسى فرزند على به 
شماره كالسه 3766 و به شماره شناسنامه 782 صادره از خمينى شهر به شماره 
ملى 1290473161 نســبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ يكباب خانه به مساحت 
112/92 متر مربع مفروز و مجزى شــده از پالك 423 فرعــى از 99 اصلى واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك خمينى شهر شامل ثبت در صفحه 541دفتر 115 

امالك مالحظه و محرز گرديده است. 
الف) آرا صادره از هيات شعبه اول: 

43-راى شــماره 4624 مورخ 94/09/27 آقاى امير درخشان  فرزند محمدكريم به 
شماره كالسه 3292 و به شماره شناسنامه 394 صادره از فريدون شهر به شماره 
ملى 1129088677 نسبت به ششدانگ يكباب خانه به مساحت 150 متر مربع مفروز 
و مجزى شده از پالك 653 فرعى از 99 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملك خمينى شهر شامل سند 6200 مورخ 91/07/11 دفترخانه 300 ثبت در صفحه 

238 دفتر 173 امالك مالحظه و محرز گرديده است. 
الف) آرا صادره از هيات شعبه اول: 

44- راى شــماره 6336 مــورخ 94/10/03 خانم فاطمه رحمتــى  فرزند حيدرعلى 
به شماره كالسه 1794 و به شــماره شناســنامه 2904 صادره از خمينى شهر به 
شــماره ملى 1140552643 نســبت به ششــدانگ يكباب مغازه به مساحت 55/95 
متر مربع مفروز و مجزى شــده از پالك 1401 فرعى از 85 اصلى واقع در اصفهان
 بخش 14 حــوزه ثبت ملك خمينى شــهر شــامل ســند 8534 مــورخ 38/11/10 
دفترخانه 73 وســند217322 مــورخ 92/03/23 دفترخانــه 73 مالحظه و محرز

 گرديده است. 
الف) آرا صادره از هيات شعبه اول: 

45-راى شــماره 4738 مــورخ 94/03/26 آقاى عبداهللا حاجيان فروشــانى  فرزند 
محمدحسين به شماره كالسه 0687 و به شماره شناسنامه 20220 صادره از خمينى 
شهر به شماره ملى 1140201743 نســبت به 3 دانگ مشاع ازششدانگ يكباب خانه 
به مساحت 225/56 متر مربع مفروز و مجزى شده از پالك 1817 فرعى از 72 اصلى 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك خمينى شــهر شامل سند رسمى 11428 
مورخ 93/04/22 دفترخانه 322 و وراثت به شماره 1172 مورخ 89/09/16 مالحظه 

و محرز گرديده است. 
الف) آرا صادره از هيات شعبه اول: 

46- راى شــماره 4739 مورخ 94/03/26 آقاى قاســم حاجيان فروشــانى  فرزند 
محمدحسين به شماره كالسه 0686 و به شماره شناسنامه 613 صادره از خمينى 
شهر به شماره ملى 1141243407 نســبت به 3 دانگ مشاع ازششدانگ يكباب خانه 
به مساحت 225/56 متر مربع مفروز و مجزى شده از پالك 1817 فرعى از 72 اصلى 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك خمينى شــهر شامل سند رسمى 11428 
مورخ 93/04/22 دفترخانه 322 و وراثت به شماره 1172 مورخ 89/09/16 مالحظه 

و محرز گرديده است. 
الف) آرا صادره از هيات شعبه اول: 

47-راى شــماره 0342 مورخ 93/10/24 خانم زهرا شاه ســنائى  فرزند رضا  به 
شماره كالسه 2002 و به شماره شناســنامه 45 صادره از اصفهان به شماره ملى 
1290348006 نسبت به 1 دانگ مشاع ازششدانگ يكباب خانه به مساحت 155/32 
متر مربع مفروز و مجزى شــده از پالك 22 فرعى از 105 اصلــى واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملك خمينى شهر شامل سند مالكيت مشاعى صفحه 100 دفتر 

167مالحظه و محرز گرديده است. 
الف) آرا صادره از هيات شعبه اول: 

48- راى شماره 0341 مورخ 93/10/24 آقاى على رحمتى  فرزند رحيم  به شماره 
كالســه 2001 و به شــماره شناســنامه 4 صادره از خمينى شــهر به شماره ملى 
1141535564 نسبت به 5 دانگ مشاع ازششدانگ يكباب خانه به مساحت 155/32 
متر مربع مفروز و مجزى شــده از پالك 22 فرعى از 105 اصلــى واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملك خمينى شهر شامل دفتر 341 صفحه 101وسند 8631 مورخ

 04/29/ 85مالحظه و محرز گرديده است. 
الف) آرا صادره از هيات شعبه اول: 

49-راى شماره 7270 مورخ 94/11/20 آقاى حميدرضا صرامى فروشانى فرزند 
فتح اله به شماره كالسه 0441 و به شماره شناســنامه 2 صادره از خمينى شهر به 
شــماره ملى 1141618273 نســبت به 40 و 16/23 حبه از 72 حبه  يكباب خانه به 
مساحت 230 متر مربع مفروز و مجزى شــده از پالك 5/2 و 5/1 و 5 فرعى از 113 
اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك خمينى شهر شامل ثبت در صفحات 

412 و 389 دفاتر 335 و 392 امالك مالحظه و محرز گرديده است. 
الف) آرا صادره از هيات شعبه اول: 

50- راى شماره 7269 مورخ 94/11/20 خانم زهرا قربانيان فروشانى فرزند حسن 
به شماره كالسه 0494 و به شماره شناسنامه 828 صادره از خمينى شهر به شماره 
ملى 1141095270 نسبت به 31 و 7/23 حبه از 72 حبه  يكباب خانه به مساحت 230 
متر مربع مفروز و مجزى شــده از پالك 5/2 و 5/1 و 5 فرعى از 113 اصلى واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك خمينى شــهر شامل ثبت در صفحات 412 و 389 

دفاتر 335 و 392 امالك مالحظه و محرز گرديده است.
الف) آرا صادره از هيات شعبه اول: 

51-راى شماره 4630 مورخ 94/05/21 آقاى محسن شمس خوزانى  فرزند رضا به 
شماره كالسه 0962 و به شماره شناسنامه 1605 صادره از اصفهان به شماره ملى 
1287903991 نسبت به ششدانگ يكباب خانه به مساحت 197/25 متر مربع مفروز 
و مجزى شده از پالك 77 فرعى از 110 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملك خمينى شهر شامل سند رسمى 17125 مورخ 87/03/06 دفترخانه 139  مالحظه 

و محرز گرديده است. 
الف) آرا صادره از هيات شعبه اول: 

52-راى شماره 7061 مورخ 94/11/16 خانم مريم صفرى  فرزند فتح اله به شماره 
كالسه 5011 و به شماره شناســنامه 24143 صادره از خمينى شهر به شماره ملى 
1140233033 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ يكباب خانه به مساحت 100 متر 
مربع مفروز و مجزى شده از پالك 191 فرعى از 80 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملك خمينى شهر شامل سند 33492 مورخ 09 /81/05 دفترخانه 35 ثبت 

در صفحه 56 دفتر 275 مالحظه و محرز گرديده است. 
الف) آرا صادره از هيات شعبه اول: 

53- راى شماره 7062 مورخ 94/11/16 آقاى مرتضى نورى فروشانى  فرزند محمد  
به شماره كالسه 5012 و به شماره شناسنامه 316 صادره از خمينى شهر به شماره 
ملى 1141102773 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ يكباب خانه به مساحت 100 
متر مربع مفروز و مجزى شده از پالك 191 فرعى از 80 اصلى واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملك خمينى شهر شامل قولنامه عادى از مالك رسمى محمد نورى ثبت 

در صفحه 56 دفتر 275 امالك مالحظه و محرز گرديده است. 
الف) آرا صادره از هيات شعبه اول: 

54-راى شماره 1670 مورخ 94/12/21 خانم عصمت امام دوست  فرزند جواد  به 
شماره كالسه 1193 و به شماره شناسنامه 2001 صادره از خمينى شهر به شماره 
ملى 1141222701 نســبت به 1 دانگ مشاع از ششــدانگ يكباب خانه به مساحت 
167/49 متر مربع مفروز و مجزى شــده از پالك 464 فرعــى از 84 اصلى واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك خمينى شهر شامل ثبت در صفحه 329 دفتر 519 

امالك مالحظه و محرز گرديده است. 
الف) آرا صادره از هيات شعبه اول: 

55- راى شماره 1671 مورخ 94/12/21 آقاى مصطفى امام دوست  فرزند يداهللا  به 
شماره كالسه 1186 و به شماره شناسنامه 113 صادره از خمينى شهر به شماره 
ملى 1141694360 نســبت به 5 دانگ مشاع از ششــدانگ يكباب خانه به مساحت 
167/49 متر مربع مفروز و مجزى شــده از پالك 464 فرعــى از 84 اصلى واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك خمينى شــهر شــامل ثبت در صفحه 331 و 242  

دفاتر 124 و 174 امالك مالحظه و محرز گرديده است.
الف) آرا صادره از هيات شعبه اول: 

56- راى شماره 2134 مورخ 95/02/23 خانم زهرا مكتوبيان بهارانچى  فرزند رضا  
به شماره كالسه 0217 و به شماره شناسنامه 667 صادره از اصفهان به شماره ملى 
1283007810 نسبت به ششدانگ يكباب انبار به مساحت 258/24 متر مربع مفروز 
و مجزى شده از پالك 66 مجزى شــده از 12 فرعى از 133 اصلى واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملك خمينى شهرمع الواسطه از مالك رسمى آقاى محمد لوايى 

مالحظه و محرز گرديده است.
الف) آرا صادره از هيات شعبه اول: 

57- راى شــماره 2331 مورخ 94/12/27 آقاى اصغرشــاه نوشى  فرزند محمد به 
شماره كالسه 6676 و به شماره شناسنامه 206 صادره از ماه شهر به شماره ملى 
1950404978 نسبت به ششــدانگ يكباب خانه به مساحت 295 متر مربع مفروز و 
مجزى شده از پالك 548 فرعى از 107 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملك خمينى شامل ســند230375 مورخ 94/10/02 دفترخانه 73 مالحظه و محرز 

گرديده است.
الف) آرا صادره از هيات شعبه اول: 

58- راى شــماره 0954 مورخ 95/01/31 خانم فاطمه پرنده خوزانى  فرزند على به 
شماره كالسه 0635 و به شماره شناســنامه 69 صادره از اصفهان به شماره ملى 
1283596210 نسبت به ششدانگ يكباب خانه به مساحت 251/37 متر مربع مفروز و 
مجزى شده از پالك 522 و114 فرعى از 115 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملك خمينى شامل ثبت در صفحه 53 دفتر 656 وسند 16677 مورخ 47/08/28 

دفترخانه 73 مالحظه و محرز گرديده است.
الف) آرا صادره از هيات شعبه اول: 

59- راى شماره 2343 مورخ 94/12/27 آقاى باقر هارون رشيدى فرزند ابراهيم به 
شماره كالسه 2043 و به شماره شناسنامه 783 صادره از خمينى شهر به شماره 
ملى 1142487539 نسبت به ششدانگ يكباب خانه به مساحت 130 متر مربع مفروز 
و مجزى شــده از پالك 597 و 598/1 فرعى از 99 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملك خمينى مع الواسطه از مالك رســمى بيژن محمدى طى سند 47959 

مورخ 55/01/28 مالحظه و محرز گرديده است.
الف) آرا صادره از هيات شعبه اول: 

60- راى شــماره 1789 مورخ 94/12/23 آقاى مرتضى عسگرى ورنوسفادرانى 
فرزند على محمد به شــماره كالسه 0758 و به شماره شناســنامه 259 صادره از 
خمينى شهر به شماره ملى 1141046059 نسبت به ششدانگ يكباب انبار به مساحت 
19/49 متــر مربع مفروز و مجزى شــده از پالك 58 فرعــى از 120 اصلى واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك خمينى شامل ثبت در صفحه 419دفتر 27 امالك 

مالحظه و محرز گرديده است. 
تاريخ چاپ نوبت اول: 95/3/1 تاريخ چاپ نوبت دوم: 95/3/16
م الف 181  يزدانى رئيس اداره ثبت اسناد و امالك خمينى شهر
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خبر دريچه

آقايان خوش شانس  هستند كه درد زايمان را تحمل 
ــت كه اصال درد  نمى كنند،اما اين به آن معنا نيس
نمى كشند. بيش از 10 درصد از مردان آمريكايى در 
يكى از دوره هاى زندگى خود سنگ كليه را تجربه 
ــنگ كليه داشته ايد، به  مى كنند. اگر قبل از اين س
ــال آينده  ــت تا 4 س احتمال 50 درصد ممكن اس

دوباره دچار آن شويد.
سنگ كليه چيست؟

ــما روى هم متمركز  وقتى مواد معدنى در ادرار ش
ــنگ ريزه در كليه انباشته  ــكل س ــوند، به ش مى ش
ــنگ ريزه ها به خودى خود دردناك  ــوند. س مى ش
نيستند و مى توانند تا ماه ها و حتى سال ها در كليه 
ــكلى بيافرينند،اما وقتى  ــه مش بمانند، بدون آنك
ــوند. وقتى  ــروج مى كنند، باعث درد مى ش عزم خ
ــوند، وارد حالب  سنگ ريزه ها از كليه خارج مى ش
مى شوند؛ لوله باريكى كه ادرار را از كليه ها به مثانه 

مى رساند.
ــت، به طورى  اين لوله باريك تر از كليه هاى شماس
كه سنگ ريزه ها نمى توانند بدون فشار از آن خارج 
ــاط حالب را  ــنگ ريزه ها مخ ــوند. در نتيجه، س ش
ــنگ ريزه ها مانع از خروج  تحريك مى كنند. اگر س
ادرار از كليه ها شوند، باعث تورم شده و پهلوهايتان 

را دردناك مى كنند.

سنگ ريزه ها مى توانند درد را از كليه ها به ساير نقاط 
ــت بيضه ها يا  بدن نيز منتقل كنند؛ مثال ممكن اس
نوك آلت تناسلى تان دردناك شوند، حتى اگر اين 
ــنگ ريزه ها برخورد نداشته  ــتقيما با س نواحى مس

باشند.
ــده ايد، بايد  ــن عاليم مواجه ش ــر يك از اي اگر با ه
ــكن انجام دهيد. بسته به  سونوگرافى يا سى تى اس
ــنگ ها، دو راه پيش رو داريد كه  شكل و شمايل س
ــتند. سنگ هاى بزرگ تر  هيچ كدام خوشايند نيس
ــاز دارند. دكتر مى تواند  به درمان تخصصى ترى ني
از امواج صوتى براى شكستن سنگ ها استفاده كند 
ــرون بياورد. حتى ممكن  و آنها را از طريق مثانه بي
است تحت عمل جراحى قرار بگيريد. در اين روش، 
ــك در ناحيه كمر،  ــرش كوچ دكتر با ايجاد يك ب

سنگ ها را بيرون مى آورد.
اگر سنگ كليه كمتر از 6 ميلى متر ضخامت داشته 
باشد، به احتمال 50 درصد به شكل طبيعى از بدن 
خارج مى شود. وقتى سنگ آماده بيرون آمدن باشد، 
از طريق درد ناگهانى پهلوها متوجه آن خواهيد شد. 
سعى كنيد تا مى توانيد در طول درمان آب و مايعات 
ــيدن مايعات كمك مى كند كه  مصرف كنيد. نوش
ــريع تر پس بزنند. يك  ــنگ را س كليه هاى شما س
حمام آب گرم هم به اين كار كمك مى كند. جارى 

كردن آب گرم در ناحيه پايين تنه و كمر به تسكين 
درد و رفع اسپاسم در اطراف كليه ها كمك مى كند.

ممكن است دكتر چند داروى مخدر يا ضد التهاب 
براى شما تجويز كند تا از شدت درد خالص شويد. 
آلفا بالكرها باعث شل شدن عضالت پهلو شده و به 
حالب كمك مى كنند كه سنگ را با كمترين درد و 

در سريع ترين زمان ممكن از بدن خارج كند.
ــنگ بايد از طريق ادرار  حاال نوبت نمايش است! س
ــت درد  ــود. اين كار ممكن اس از بدن تان خارج ش
شديدى در ناحيه مثانه و كشاله ران ايجاد كند، يا 
باعث ايجاد درد و سوزش در نوك آلت تناسلى شما 
شود. همچنين ممكن است در ادرارتان خون ببينيد 
كه به دليل خراشيده شدن پوشش حالب يا پيشابراه 
حين عبور سنگ رخ مى دهد. اين روند آنقدر ادامه 

مى يابد كه از شر سنگ ها خالص شويد.
ــنگ هاى بيرون آمده را برداريد و  شما مى توانيد س
به دكترتان نشان دهيد تا بررسى شوند. انواع سنگ 
ــكيل مى شوند كه  كليه از مواد معدنى مختلفى تش
ــگيرانه مشخصى نياز  درمان هريك به راهبرد پيش
ــم غيرمسلح قابل مشاهده  دارد. سنگ كليه با چش
است و درست مثل سنگريزه هاى كوچك، سخت و 

قهوه اى رنگ ديده مى شود.
جلوگيرى از تشكيل سنگ كليه در وهله اول

آيا مى خواهيد شانس ابتالى خود به سنگ كليه را 
كاهش دهيد؟ با ما همراه باشيد:

ــيد.  1- هر روز حدود 60 تا 80 اونس مايعات بنوش
ــما بگوييم، شايد  ــت اين را به ش احتماال الزم نيس
ــام مى دهيد، اما وقتى دچار  خودتان اين كار را انج
ــويد، مواد معدنى اين فرصت را پيدا  كم آبى مى ش
مى كنند كه در كليه ها انباشته شوند و توليد سنگ 
كنند. اگر ادرارتان هميشه رنگ پريده و زرد است، 

يعنى مايعات كافى مصرف مى كنيد.
ــابه بپرهيزيد. محققان دانشگاه  2- از مصرف نوش
ــود دريافتند افرادى كه در  هاروارد در مطالعات خ
ــابه مصرف مى كنند،  ــتر نوش روز يك وعده يا بيش
ــانى كه هفته اى يك بار نوشابه  ــه با كس در مقايس
ــتر در معرض خطر ابتال  مى نوشند، 23 درصد بيش
به سنگ كليه قرار دارند. فراكتوز موجود در نوشابه، 
ــيد اوريك و اگزاالت خروجى از  مقدار كلسيم، اس
طريق ادرار شما را افزايش داده و خطر ابتال به سنگ 
كليه را افزايش مى دهد. نوشيدن قهوه و آب پرتقال 
ــنگ جلوگيرى كند. چون  ــكيل س مى تواند از تش
اين نوشيدنى ها به واسطه اسيد كلروژنيك و اسيد 

سيتريك خاصيت آنتى اكسيدانى قوى دارند.

طبق يافته هاى يك مطالعه جديد، والدين مى توانند با ترغيب كودكان 
ــبك زندگى سالم به درمان  مبتال به اختالل بيش فعالى به داشتن س

آنها كمك كنند.
ــه مطالعه 184  ــى ب ــنگتن دى س ــگاه آمريكا در واش ــان دانش محقق
ــودك فاقد اين بيمارى  ــه اختالل بيش فعالى و 104 ك كودك مبتال ب

پرداختند. 
ــى كمتر از  ــالل بيش فعال ــودكان مبتال به اخت ــان دريافتند ك محقق
ــكان آكادمى آمريكا پيروى  ــالم توصيه شده توسط پزش رفتارهاى س

مى كنند.
ــاى برنامه از طريق صفحه  ــامل تماش ــتورالعمل اين محققان ش دس
نمايشگر (تلويزيون، كامپيوتر و ويدئو گيم) يك تا دو ساعت در روز و نه 
ــاعت فعاليت فيزيكى، محدوديت مصرف  بيشتر، حداقل روزى يك س
نوشيدنى هاى شيرين شده با مواد قندى، 9 تا 11 ساعت خواب در طول 
شب، نوشيدن 7 تا 10 فنجان آب در روز بر اساس سن است. رده سنى 

كودكان تحت مطالعه 7 تا 11 سال بود.
ــتر اين عادات سالم زندگى مى تواند  طبق اين يافته ها، پيروى از بيش

براى كودكان مبتال به اختالل بيش فعالى مفيد باشد.
كاتلين هولتون، سرپرست تيم تحقيق، در اين باره مى گويد: «بسيارى 
ــى موافق درمان دارويى  از والدين كودكان مبتال به اختالل بيش فعال

كودك خود نيستند. 
ــى مى تواند  ــبك زندگ ــالم س اجبار كودك به پيروى از رفتارهاى س
ــرف داروهاى بيش فعالى  ــتا با درمان دارويى يا جايگزين مص همراس

موثر باشد.»
ــى موجب افزايش ميزان  هولتون در ادامه مى افزايد: «فعاليت فيزيك
ــترى به نوشيدن آب  ــود، در تيجه تمايل بيش ــنگى كودك مى ش تش

دارد.
فعاليت فيزيكى مى تواند موجب تعديل مدت زمان تماشاى تلويزيون 

شده و كيفيت خواب را بهبود بخشد.»

راه هاى متعددى براى به دست آوردن يك شيوه زندگى سالم و بهتر وجود دارد.
به عنوان مثال،براى كم كردن وزن بايد كمتر بخوريد و بيشتر ورزش كنيد. براى 
باال بردن انرژى بايد خواب بهترى داشته باشيد.براى برطرف كردن كم آبى در بدن، 
بايد مصرف آب را افزايش دهيد .اما موارد ديگرى هم هست كه شايد معقول به نظر 

نرسد اما نتيجه خوبى مى دهد و حتى گاهى تعجب آور است.
در اين مطلب به چند مطلب جالب اشاره  شده است :

*هنگام خستگى مصرف نوشيدنى  انرژى زا ممنوع 
اين نوشيدنى ها كافئين بيشترى از قهوه دارند. انرژى كه اين نوشيدنى ها ايجاد 
مى كنند نه تنها كوتاه مدت است بلكه همراه با عوارض جانبى ازجمله بى قرارى، 
دستپاچگى و تپش قلب است .شيرينى موجود در اين نوشيدنى ها، قند خون را 

به طور موقت باال مى برد .
*عضالتتان را بيشتر كنيد تا وزن كم كنيد

زمانى كه عضالت قوى داشته باشيد ،در صد كل چربى بدن كمتر مى شود.
*هنگام نفخ كردن آب بخوريد

اگر فكر مى كنيد كه با خوردن آب حالت نفخ بدتر مى شود، بدانيد كه سخت در 
اشتباه هستيد.آب با فيبر قابل حل بدن مخلوط و به ماده ژالتينى تبديل مى شود.
اين امر روى تحرك شكم تأثير مى گذارد و درنتيجه عاليم نفخ را برطرف مى كند.

*براى خنك شدن آب گرم بنوشيد
نوشيدن آب گرم باعث مى شود كه بدن تغيير دما را حس كند ، درنتيجه توليد 
عرق را افزايش مى دهد.با تعريق كردن ،رطوبت از روى پوست تبخير مى شود و 

به طور طبيعى بدن را خنك مى كند.
*براى خواب باكيفيت قهوه بخوريد

ــى كه 200 ــد كه داوطلبان ــان مى ده ــر مطالعه محققان ژاپنى نش نتايج اخي
ــدت 20 دقيقه به  ــپس به م ــل از خواب مصرف كردند و س  ميلى گرم قهوه قب
خواب رفتند، بعد از بيدار شدن از افرادى كه بدون خوردن قهوه به خواب رفتند
ــت آوردند. تحقيقات در اين  ــيار تر بودند و در آزمايش نمره باالتر به دس  هوش

زمينه ادامه دارد .
*پرس هاى كوچك، اما متعدد

ــاب مى كنيد نقش پررنگى در برنامه  براى اتخاذ اين روش ،ماده غذايى كه انتخ
غذايى تان دارد .به عنوان مثال ،مصرف مقدار كمى نشاسته باعث افزايش قند خون 

مى شود و ميل به خوردن ماده غذايى نشاسته دار را باال مى برد.
بنابراين بايد ماده غذايى سرشار از پروتئين مصرف كنيد مانند كره بادام زمينى 
ــت اما پروتئين  ــيب درختى.اين تركيب غذايى اگرچه داراى كالرى باالس با س
موجود در آن باعث مى شود سريع تر احساس سيرى كنيد و براى طوالنى مدت 

سير بمانيد.
*براى حفظ سالمت دندان پس از خوردن غذا مسواك نزنيد

مواد غذايى اسيدى مانند مركبات،نوشابه، گوجه فرنگى و نوشيدنى هاى انرژى زا 
ــواك زدن پس از مصرف غذاهاى اسيدى  مى تواند ميناى دندان را نرم كندومس
ــود كه بعدها به  ــيد روى ميناى دندان ش ــريع اثرگذارى اس مى تواند باعث تس
ــاعت بعد از مصرف غذاهاى  ــيدگى مينا مى انجامد.توصيه مى شود نيم س پوس

اسيدى مسواك بزنيد.

سبك زندگى سالم به بهبود
 كودكان بيش فعال كمك مى كند

روش هاى عجيب
براى حفظ سالمت بدن

بيشتر بدانيم

چرا چهره  بعضى از افرادى كه بوتاكس مى كنند، تغيير مى كند؟ آيا بوتاكس 
ضرر دارد؟شايد بسيارى از ما اثرات نامطلوب بوتاكس را در چهره  افراد زيادى 
ديده ايم، افرادى كه شايد حتى نتوانيم آن ها را بشناسيم. بعد از ديدن چهره  
ــيم: آيا بوتاكس چنين نتيجه اى را در بر دارد؟  اين افراد از خودمان مى پرس

جواب منفى است.
لزوما بوتاكس كردن قرار نيست بد باشد. امروز مى خواهيم در مورد بوتاكس 

خوب و بد و تفاوت هاى  آن ها صحبت كنيم.
بوتاكس بد:

ــم ها چين  ــت اطراف چش ــد، موقع خنديدن پوس ــورت حركت نمى كن ص
نمى خورد و به سختى مى توان از طريق صورت احساسات (مثل اخم كردن) 

را نمايش داد.
بوتاكس وسط ابرو به قدرى زياد است كه به چهره تان حالتى عبوس مى دهد.
ــطى و يك سوم آخرى صورت با ديگر  يك سوم بااليى صورت، يك سوم وس

قسمت هاى صورت متفاوت است.
ابرو ها بيش از حد باال مى رود و به چهره تان حالت تعجب مى دهد.

 گوشه هاى لب به سمت باال مى رود و نامتقارن است.
بوتاكس خوب:

حركات صورت طبيعى و راحت صورت مى گيرد.
 قسمت هاى مختلف صورت با يكديگر هم خوانى دارد.

 ابروها در جاى طبيعى خود هستند و به راحتى حركت مى كنند.
چهره تان حالتى آرام دارد، بدون خط و چين و چروكى.

ــال سن را  ــايد بعضى از چين و چروك ها باقى بمانند، ولى حداقل 10 س  ش
كمتر نشان مى دهند.

اگر قصد بوتاكس كردن را داريد، بهتر است قبل از آن اين نكته ها را 
در نظر بگيريد:

 با احتياط شروع كنيد، اول از چين وسط ابرو و يا چين هاى كنار چشم شروع 
ــى بوديد، مى توانيد در دفعات  كنيد. اگر بعد از اولين بوتاكس از نتيجه راض

بعدى مقدارى بوتاكس اضافه كنيد.
ــمت باالى پيشانى از  ــمت پيشانى بوتاكس نكنيد. قس  براى بار اول در قس

سخت ترين قسمت ها براى بوتاكس است.
ــمت ها براى بوتاكس است،  قسمت پايينى صورت نيز جزو سخت ترين قس
پس اول مطمئن شويد كسى كه براى شما اين كار را انجام مى دهد، از تجربه  

كافى برخوردار باشد.

بوتاكس خوب و بد را چگونه 
تشخيص دهيم

دانستنى ها

ــازمان غذا و دارو گفت:  ــگاه هاى مرجع س مديركل آزمايش
ــى از روغن هاى  ــواد غذاي ــرخ كردن م ــهروندان براى س ش

مخصوص سرخ كردن استفاده كنند.
ــريع ترين،  ــرد: يكى از س ــتگار، اظهار ك ــين رس دكتر حس
ــت و پز روش  ــن روش هاى پخ ــت تري ــى ترين و راح قديم
ــرارت دادن  ــتفاده از ح ــا اس ــت؛ چرا كه ب ــرخ كردن اس س
روغن ها و چربى هاى خوراكى به راحتى مى توان پخت و پز 

غذاها را انجام داد.
وى افزود: استفاده از اين روش به دليل پخت سريع و داشتن 
ــت. روش  ــابه با روش پخت معمول رايج اس ويژگى هاى مش
مناسب و مطلوب پخت وپز براى انواع مختلف غذاها همچون 

گوشت، ماهى و سبزيجات روش سرخ كردن است.
رستگار ادامه داد: روغن مورد استفاده در طى عمل سرخ كردن 
ــود، در واقع عامل  جزيى از غذاى سرخ شده محسوب مى ش
اصلى در ماهيت كيفى و تغذيه اى غذاى سرخ شده كه مورد 

مصرف قرار مى گيرد است.
ــه پيچيده اى  ــز معمولى رابط ــالف پخت و پ وى گفت: برخ
ــده وجود دارد نوع  ــرخ كردنى و غذاى سرخ ش بين روغن س
ــرخ كردن در طول عمر روغن ــتفاده براى س غذاى مورد اس

 سرخ كردنى اثر دارد.
ــرخ كردن عميق روغن  ــتگار عنوان كرد: در طى عمل س رس
ــاال (180-190 درجه  ــط دماى ب مصرفى بارها و مكررا  توس
ــى گيرد،  ــت و هوا قرار م ــاورت رطوب ــانتيگراد) و در مج س
ــن همچون  ــب روغ ــرايطى تخري ــن ش ــن در چني همچني
ــيون  ــيون حرارتى، اكسيداس ــيون، پليمريزاس اتواكسيداس

حرارتى و ئيدروليز اتفاق مى دهد.
وى در ادامه تصريح كرد: مصرف اصلى روغن در سرخ كردن 
غذاها به عنوان انتقال دهنده حرارت، توزيع كننده عطر و طعم 
در آنهاست، همچنين دماى روغن در حين سرخ كردن نبايد از 
180درجه تجاوز كند. رستگار تاكيد كرد: غذاهاى سرخ شده 
در دماى خيلى پايين باعث دريافت باالى چربى به دليل جذب 

زياد روغن توسط غذا در مدت طوالنى مى شود.
ــازمان غذا و دارو گفت:  ــگاه هاى مرجع س مديركل آزمايش
ــرخ كردن  ــا وارد روغن درحال س رطوبت كه از طريق غذاه

مى شود، باعث شكسته شدن اسيدهاى چرب در طى فرآيند 
ــز در روغن هايى كه  ــود و عمل هيدرولي حرارت دهى مى ش
كيفيت خوبى ندارند رخ داده موجب كاهش نقطه دود، رنگ 

تيره و طعم و بوى نامطلوب مى شود.
رستگار افزود: در حين سرخ شدن و حرارت ديدن غذا روغن 
ــود كه اين امر باعث  ــط غذا جذب مى ش پليمريزه شده توس
ايجاد مواد گريسى مى شود، همچنين بهتر است براى سرخ 
كردن از روغن هاى مخصوص سرخ كردن كه براى اين منظور 

توليد شده اند استفاده كرد.
وى در ادامه اظهار كرد: اين نوع روغن ها داراى پروانه ساخت 
و پروانه بهره بردارى از سازمان غذا و دارو هستند و براى سرخ 
ــب بوده و مى توان دو، سه و حتى چهار بار از آنها  كردن مناس
استفاده كرد البته به شرطى كه پس از استفاده از روغن، مواد 
ــكى  غذايى را از آن خارج و روغن را از صافى ريز، تميز و خش
عبور داده و پس از سرد شدن آن را در جاى خشك و تاريك و 

درون ظروف شيشه اى قرار داد به طورى كه فضاى خالى از آن 
باقى نماند نگهدارى شود.

ــرخ كردنى ويژگى هايى  ــتفاده از روغن س رستگار گفت: اس
دارد كه رعايت آنها تاثير بسيار زيادى در كيفيت غذاى مورد 

استفاده دارد. 
ــعى كرد آن را به  ــت بايد س وى در ادامه افزود: در گام نخس
آرامى و به دور از حرارت دادن زياد گرم كرد و نسبت 1به 6 را 
ــبت صحيحى از روغن و ماده غذايى است را مورد نظر  كه نس
قرار داد و به صورت مستمر بايد به مخزن سرخ كن روغن تازه 
اضافه شود. همچنين تعويض روغن هر 5 تا 12 ساعت در سرخ 
كردن هاى صنعتى انجام گيرد، البته بايد مراقب بود هيچگاه 

روغن سالم و مصرف نشده با روغن مصرفى مخلوط نشود.
ــرخ كردن هاى متوالى بهتر است،  رستگار اظهار كرد: بين س
ــپس درون ظرف مناسب در بسته اى  روغن را سرد كرده، س
ــدد از روغن  ــتفاده مج نگهدارى كرد و در صورت نياز به اس
ــت ابتدا آن را به قصد خروج  بقاياى  مصرف شده نيز بهتر اس
ــان كار ظرف  ــده صاف كرد . وى گفت: در پاي ــرخ ش مواد س
سرخ كن را مى بايست با شوينده هاى مناسب و محلول قليايى 

شست وشو داد و در نهايت با آب تميز شست و خشك كرد.

اگر سنگ كليه داريد بخوانيد

توصيه هاى روغنى وزارت بهداشت؛
دماى روغن سرخ كردنى نبايد از 180 درجه بيشتر شود

زبان خوراكى ها

مصرف انواع مختلفى از ميوه وسبزيجات مى تواند خطر ابتال به بيمارى ها را كاهش 
دهد. مطالعات انجام شده نشان مى دهد كه مصرف گياهانى همچون گل كلم مى تواند 
خطر چاقى، ديابت، بيمارى قلبى را كاهش دهد و سالمت كلى بدن را بهبود ببخشد.

حتما شما هم شنيده ايد كه مواد مغذى در غذاهايى يافت مى شود كه رنگى هستند. 
رژيم هايى نيز وجود دارد كه شما را از خوردن غذاهاى بى رنگ منع مى كنند. معموال 
ــود باعث از دست رفتن  ــفيد كردن آرد گندم انجام مى ش فرآيندهايى كه براى س
ويتامينB و فيبر موجود در آن خواهد شد. در مقابل، گل كلم، به طور طبيعى داراى 
فيبر و ويتامين B بااليى است. اين ماده سرشار از آنتى اكسيدان و مواد مغذى است كه 
مى تواند بدن را در برابر سرطان محافظت كند. فيبر نيز باعث مى شود احساس سيرى 

بيشترى داشته باشيد و بتوانيد به آسانى وزن كم كنيد.
خواص گل كلم براى سالمتى:

مصرف انواع مختلفى از ميوه وسبزيجات مى تواند خطر ابتال به بيمارى ها را كاهش 
دهد. مطالعات انجام شده نشان مى دهد كه مصرف گياهانى همچون گل كلم مى تواند 
خطر چاقى، ديابت، بيمارى قلبى را كاهش دهد و سالمت كلى بدن را بهبود ببخشد.

سرطان:
گل كلم حاوى آنتى اكسيدان هايى است كه از تكثير سلول هاى سرطانى جلوگيرى 
ــى از اين آنتى  ــدن را كاهش مى دهد. يك ــاى آزاد در ب مى كند و تعداد راديكال ه
اكسيدان ها ايندول-3-كاربينول يا I3C است كه در سبزيجاتى همچون كلم، گل 
كلم و كلم بروكلى يافت مى شود. اين آنتى اكسيدان مى تواند خطر ابتال به سرطان 
سينه را كاهش دهد. معموال مصرف سبزيجات موجود در خانواده كلم مى تواند خطر 
ابتال به سرطان هايى همچون سرطان ريه و روده بزرگ را كاهش دهد. مطالعات اخير 
نشان مى دهد كه تركيبات حاوى سولفور(سولفورافان) در گل كلم مى تواند با سرطان 
ــولفورافان توانايى مهار آنزيم مضرهيستون  مبارزه كند. محققان دريافته اند كه س

داستيالز را دارد.
بهبود سيستم گوارش بدن:

گل كلم فيبر بااليى دارد و همين امر باعث مى شود از بروز يبوست جلوگيرى شود. 
ــتم گوارش بدن كار خود را بهتر انجام مى دهد. مصرف منظم  به همين خاطر سيس
فيبر براى دفع سموم بسيار مفيد است. مطالعات اخير نشان مى دهد كه مصرف فيبر 
ــته باشد.  ــتم ايمنى بدن داش در رژيم غذايى مى تواند نقش مهمى در تنظيم سيس
ــرطان و چاقى  در نتيجه از ايجاد بيمارى هايى همچون بيمارى قلبى – عروقى، س
جلوگيرى مى شود. بر اساس مطالعات انجام شده، مصرف فيبر مى تواند به طور قابل 
توجهى خطر ابتال به بيمارى قلبى، سكته، پرفشارى خون، ديابت، چاقى و ساير موارد 

را كاهش دهد.
بهبود حافظه:

ــود. اين  ــد كه در گل كلم يافت مى ش كولين جزيى از ويتامين هاى گروه B مى باش
ــرى كمك مى كند.  ــركات ماهيچه ها و يادگي ــود خواب، حافظه، ح تركيب به بهب
كولين همچنين به حفظ و نگهدارى ساختار غشاهاى سلولى كمك مى كند، انتقال 

پالس هاى عصبى را بهبود مى بخشد و از بروز التهاب مزمن جلوگيرى مى كند.
استحكام استخوان ها:

مصرف پايين ويتامين K مى تواند خطر شكستگى استخوان ها و پوكى استخوان را 
افزايش دهد. مصرف اين ويتامين از طريق مواد غذايى باعث استحكام بافت استخوانى 
مى شود. همچنين جذب پروتئين بهبود يافته و دفع كلسيم از طريق ادرار كاهش 

پيدا مى كند.
ارزش تغذيه اى گل كلم:

بر اساس مطالعات انجام شده، يك پيمانه گل كلم خرد شده خام حاوى 27 كالرى، 
2 گرم پروتئين، 0.3 گرم چربى و 5 گرم كربوهيدرات است. مصرف يك پيمانه از گل 

كلم خام، 77 درصد از نياز بدن به ويتامين سى ، 20 درصد به ويتامين ك ، 10 درصد 
ــين،  از ويتامين B6 و فوالت را رفع مى كند. اين ماده همچنين حاوى تيامين، نياس

كلسيم، آهن، منيزيم، فسفر، پتاسيم و منگنز است.
چگونه گل كلم را وارد رژيم غذايى خود كنيم؟

گل كلم را مى توان به صورت تازه يا منجمد نگهدارى كرد. اگر گل كلم تازه را براى 
مصرف انتخاب مى كنيد بهتر است به دنبال گل كلم خوب باشيد. شما مى توانيد از 

دستور پخت متفاوت براى تهيه آن استفاده كنيد.
خطرات احتمالى گل كلم براى سالمتى:

موادى همچون لوبيا، كلم، گل كلم ، كلم بروكلى، عدس ، كلم بروكسل ، پياز ، غالت و 
حبوبات كه فيبر بااليى دارند، ممكن است باعث افزايش نفخ گردد. اگرچه سبزيجات 
تازه و غالت سبوس دار بخش سالم هر رژيم غذايى محسوب مى شود، اما بهتر است 
مصرف خود را به طور تدريجى افزايش دهيد. در صورت بروز مشكل مى توانيد مصرف 
خود را قطع كنيد. اگر از رقيق كننده هاى خون همچون وارفارين استفاده مى كنيد 
بايد در مورد مصرف اين گياه با پزشك خود مشورت نماييد. ويتامين K موجود در 
گل كلم نقش مهمى در انعقاد خون بازى مى كند. داشتن يك الگوى تغذيه اى كامل 
براى پيشگيرى از بيمارى ها و دست يافتن به سالمت كلى بدن مفيد است. به جاى 
اينكه تنها روى يك ماده غذايى تمركز كنيد بهتر است در رژيم غذايى خود از انواع 

مختلف مواد استفاده كنيد.

خواص و ارزش غذايى گل كلم



دريچه

طرح «جورج مارشال» 
وزير امورخارجه آمريكا 
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51 فصلي كه به نام قانون اساسي در دوران مظفرالدين شاه 
تنظيم شد، وافي به مقصود نبود و در اين قانون از وظايف 
ــخني نرفته بود،  ــس س ــبت به دولت و بالعك مردم نس
ــتن متمم قانون اساسي، كميسيوني  بنابراين براي نوش
تشكيل گرديد و آن  قانون در 107 اصل تنظيم شد و براي 

امضا تقديم محمدعلي شاه قاجار گرديد. 
ــاز كار، مصمم به  ــان آغ ــار از هم ــاه قاج محمدعلي ش
برانداختن مشروطيت بود، اما بهانه اي در دست نداشت. 
ــد، بهانه  الزم را  ــوءقصدي كه به وي ش اما در جريان س
ــت آورد و آن را به گردن آزادي خواهان انداخت،  به دس
تا اين كه سرانجام پس از ماه ها كشمكش ميان مجلس و 
دربار و عدم دسترسي به نتيجه  مطلوب، در روز سه شنبه 
ــا 23 جمادي اول 1326ق،  دوم تيرماه 1287ش برابر ب
ــون محمدعلي شاه  هنوز آفتاب طلوع نكرده بود كه قش
ــدند و راه هايي را كه به مجلس  به سوي مجلس روان ش

منتهي مي شد، بستند. 
ــتان بودند در سنگرهاي  مجاهدان كه در ميدان بهارس

خود به حال آماده باش درآمدند. 
چون خبر به گوش حضرات آيات بهبهاني و طباطبايي، از 
رهبران روحاني مشروطه رسيد، با بي پروايي و دليري از 
خانه بيرون آمدند و خود را به مجلس رسانيدند تا شايد از 

وقوع حادثه جلوگيري نمايند. 
ناگهان مجلس شوراي ملي كه هنوز مدت زيادي از بدو 
تشكيل آن نمي گذشت به دستور محمدعلي شاه مستبد 

و توسط كلنل لياخوف، افسر روسي به توپ بسته شد. 
ــن آزادي خواهان، صحن  ــه، نعش خوني در پي اين حمل
بهارستان را پر كرد و صداي ناله و فرياد از هر سو به گوش 
مي رسيد. مجاهدان نيز مردانه، تفنگ در دست گرفته و 

از خود و مجلس دفاع مي كردند. 
جنگ در حدود چهار ساعت به طول انجاميد و سرانجام 
به نفع شاه پايان يافت. در اين ماجرا، محمدعلي شاه كه 
ــه اعدام و تبعيد و زنداني  مورد حمايت دولت روس بود ب

كردن نمايندگان مجلس پرداخت. 
شاه دستور داد كه آقا سيدعبداهللا بهبهاني را به كرمانشاه 
تبعيد كرده، آيت اهللا سيدمحمد طباطبايي را در شميران 
خانه نشين نمايند. عده اي از آزادي خواهان را، زنجير به 

گردن انداخته و كشان كشان به باغشاه بردند. 
ــن و  ــا ملك المتكلمي ــع، تنه ــن جم اي ــان  از مي
ــروطه طلبان  ــرافيل از مش ــان صوراس ميرزاجهانگيرخ
مشهور و مخالف استبداد قاجاري را به حضور شاه آوردند. 
وي پس از اين كه مدتي به آن دو دشنام داد، دستور قتل 

هر دوي آن ها را صادر كرد. 
ــاه  ــتن مجلس، محمدعلي ش يك روز پس از به توپ بس
قاجار براي ايجاد رعب در ميان مردم و تعطيلي اجتماعات 
و انجمن هاي ملي، حكومت نظامي را در تهران اعالم كرد. 
ــي فرمانده  نيروهاي  ــاس اين فرمان، لياخوف روس براس
قزاق مأمور شد تا با استفاده از نيروهاي گارد قزاق، افراد 

مسلح را در شهر بازداشت كنند. 

ــهر ممنوع گرديد و به  طي اين فرمان، تجمع مردم در ش
مأموران دستور داده شد تا با شليك گلوله مانع از اجتماع 
ــري از تحصن مردم  ــوند. هم چنين براي جلوگي افراد ش
ــرت عبدالعظيم در ري،  ــفارت خانه ها يا حرم حض در س
ــن كار، فريفتن  ــد. هدف از اي عفو عمومي اعالن نمودن
مشروطه خواهان متواري بود، چنان كه بدين وسيله، عده  

بسياري دستگير شدند. 
ــدان،  ــن از مجاه ــي صد ت ــش از س ــه بي ــن واقع در اي
آزادي خواهان و مشروطه طلبان كشته و پانصد تن ديگر 
زخمي و تعداد زيادي بازداشت شدند. هم چنين انجمن ها 
تعطيل، روزنامه ها توقيف و مشروطيت دوساله  ايران به 

پايان رسيد. 

بدين ترتيب مجلس، منحل شد و دوره  استبداد صغير آغاز 
گشت. با آغاز استبداد جديد - كه به دليل عمر كوتاه آن، 
استبداد صغير ناميده مي شود - بسياري از روشن فكران 
ــوده و يك بار ديگر  ــارزات را رها نم غرب گرا، صحنه  مب
جنبش مردم ايران با الهام گرفتن از روح مذهب و رهبري 

روحانيت، در اندك مدتي به اوج خود رسيد. 
در اين حال، مردم، در تهران و شهرستان ها، دست به دفاع 
مسلحانه زده و در نهايت توانستند با محاصره  پايتخت، آن 
را به تصرف خويش درآورند. انگيزه و محرك اصلي مردم 
ــتورالعمل هايي بود كه از طرف علماي  در اين قيام، دس

بزرگ، به ويژه از نجف اشرف به دست مردم مي رسيد. 
ــر مبناي وظيفه   ــن گري ها بود كه ب اين بيانيه ها و روش

ــر ايران، به مقاومت در برابر  ــرعي، مردم را در سراس ش
ــتبداد برانگيخت و علي رغم حكومت نظامي، به دفاع  اس
ــرانجام، استبداد براي بار  مسلحانه واداشت تا اين كه س

دوم سقوط كرد. 
در اين ميان، با برافراشته شدن دو پرچم روس و انگليس 
ــاه فراري مستبد  بر سردر عمارت سفارت روسيه كه ش
ــت هاي  را پناه داده بود، براي چندمين بار ماهيت سياس
ــن  ــس روش ــه  روس و انگلي ــگ و مداخله جويان هماهن

گرديد. 
دوران استبداد صغير، يك سال و 22 روز به طول انجاميد 
و سرانجام با خلع محمدعلي شاه و آغاز انتخابات دوره  دوم 

مجلس شوراي ملي پايان يافت.

بيوگرافى

ــال 1265 هجرى شمسى در شهر اصفهان ديده  بانو نصرت امين در س
به جهان گشود. 

ــرآن و  ــه فراگيرى ق ــا ب ــه رفت ت ــب خان ــه مكت ــالگى ب ــار س از چه
ــه تحصيل علوم و  ــود كه در زمين ــى بپردازد و اين زمانى ب زبان فارس
ــال و زمينه اى  ــى قرآن هيچ مج ــطح روخوان معارف دينى باالتر از س
ــاى 1280 به بعد كه  ــال ه ــان نبود؛ به خصوص در س براى حضور زن
ــد  ــود تا چه رس ــر نب ــان و ميس ــران هم آس ــم براى پس تحصيل عل

به دختران . 
او در 15 سالگى به ازدواج و همسرى پسر عمويش درآمد. 

زندگى خانوادگى و تربيت فرزندان در فراگيرى دانش او اثرى نگذاشت و 
آن چنان در جهت كسب علوم دينى از خود جديت نشان داد كه موافقت 
و مساعدت اطرافيان به ويژه همسر خويش را براى ادامه تحصيالت در 
ــت آورد. در اين زمان او  علوم دينى (فقه و اصول ) و زبان عربى به دس

بيست ساله بود. 
ــان كه فقه و اصول و حكمت را به وى آموخت ، ــتاد ايش مهم ترين اس

 آيت اهللا نجف آبادى بود. 
بانو امين از زمان كودكى كه اهل ذوق و تفكر و تدبر در موجودات و آثار 
ــاق پروردگار كريم بود، در حين تحصيل حكمت به  حق تعالى و از عش
ــهود نيز نائل مى گرديد و در اين رابطه بهترين سند و گواه  كشف و ش
ــميه و نيز نفحات الرحمانيه ــان كتاب اربعين الهاش آثار تفسيرى ايش

است . 
ــالگى  ــن 40 س ــميه در س ــن هاش ــاب اربعي ــار كت ــال انتش ــه دنب ب
ــم يزدى  ــت اهللا محمد كاظ ــزدى ، آي ــرى ي ــت اهللا حائ ــوى آي از س
ــاد گرفت  ــيرازى درجه اجته ــى ش ــرزا اصطهبانات ــا مي و آيت اهللا آق
ــت  ــد وق ــع تقلي ــا و مراج ــون علم ــركت در آزم ــس از ش و پ
ــيد محمد كاظم  ــت اهللا آقا س ــى و آي ــيخ عبدالكريم قم (آيت اهللا ش
ــيارى بود - تمامى  ــخ هاى بس ــوال ها و پاس ــامل س شيرازى ) كه ش
ــات عظام ،  ــت - از طرف آن آي ــتات آمده اس آنها در كتاب جامع الش
ــت  ــرع را درياف ــكام ش ــتنباط اح ــدرت اس ــاد و ق ــه اجته درج
ــالم  ــان اس ــده در جهــ ــوى مجتهـ ــن بانــ ــرد و اوليــ كــــ

گرديد.

طرح مارشال يكي از مهم ترين طرح هاي اقتصادي آمريكا بعد از جنگ 
جهاني دوم است كه به نام طراح آن، جورج مارشال، وزير امور خارجه 
ــده ــاري ترومن نام گذاري ش ــت جمهوري ه ــكا در دوران رياس آمري

است. 
ــري در 12  ــه طرح دربرگي ــن ترومن معروف ب ــال ارايه دكتري به دنب
ــادي و نظامي آمريكا  ــال كمك هاي اقتص مارس 1947م مبني بر ارس
به كشورهاي مورد تهديد، جورج مارشال، وزير امور خارجه آمريكا در 
ــورهاي اروپايى ارايه داد  پنجم ژوئن 1947م طرحي براي نفوذ در كش

كه بعدها به طرح مارشال معروف شد. 
اين طرح، كمك هاي مالي و اقتصادي بالعوض آمريكا را به حكومت هاي 
نيازمند تصريح مي كرد، ليكن عمال گامي در جهت استثمار كشورها و 
انقياد دولت ها از طريق ايجاد وابستگي هاي اقتصادي و سپس سياسي 

بود. 
ــورهاي اروپايى  ــر كش ــرد: اگ ــن روز عنوان ك ــال در اي ــورج مارش ج
ــازي اقتصادي كنند، اياالت متحده  مبادرت به ايجاد يك برنامه بازس
ــورها قرار خواهد ــن برنامه، كمك مالي در اختيار اين كش در اجراي اي

داد. 
ــادي دولت آمريكا  ــخنان كه در حقيقت ارايه ديدگاه هاي اقتص اين س
نسبت به قاره اروپا محسوب مي شد با استقبال دولت هاي جنگ زده و 

خسارت ديده اروپايى مواجه گرديد. 
ــورد اجرا  ــس طرحي را به م ــه در پاري ــورهاي مورد نظر بالفاصل كش
ــارات موافقت  ــا تخصيص اين اعتب ــتند كه كنگره آمريكا نيز ب گذاش

كرد. 
طرح مارشال ابتدا شامل شوروي و كشورهاي اروپاي شرقي هم مي شد، 
ــوروي حاضر به قبول شرايط اين كمك نشد و كشورهاي  ولي دولت ش

اروپاي شرقي را نيز از پذيرفتن آن منع كرد. 
ــارد دالر در اختيار  ــال، بيش از 14 ميلي از اين پس در عرض چهار س
ــرار گرفت كه در  ــتقبال كننده از اين طرح آمريكايى ق دولت هاي اس
ــش ميليارد دالر ــهم فرانسه و انگلستان در حدود ش اين ميان تنها س

بود. 
ــازات مورد  ــاي اين كمك ها امتي ــت در ازاي اعط دولت آمريكا توانس
ــادي بود از  ــرح اقتص ــي در ارايه اين ط ــزه اصل ــه انگي نظر خود را ك
دولت هاي اروپايى كسب كند و آن ها را تا سرحد امكان به خود وابسته

سازد. 
ــال هم چون دكترين ترومن، گام موثر آمريكا در  دكترين جورج مارش
ــود و همين دو طرح  ــورهاي اروپايي ب دهه 1940م براي نفوذ در كش
بود كه در آينده، زمينه اتحاد دسته جمعي دولت هاي غرب اروپا را در 
ــي و نظامي آمريكا فراهم آورد. هم چنين پيمان  زير چتر سلطه سياس
ــد،  ــمالي، ناتو نيز كه به دنبال اجراي اين طرح منعقد ش آتالنتيك ش

حضور نظامي آمريكا را در اروپا تثبيت كرد.

رحلت بانو نصرت امين 
از زنان فقيه و دانشمند  تشكيل دولت موقت جمهوري توسط 

«ميرزا كوچك  خان جنگلي» در گيالن

ــرزا كوچك خان، نيروهاي ارتش  در جريان نهضت جنگل به رهبري مي
سرخ روسيه به بندر انزلي وارد شدند و در آنجا اردو زدند.

 در اين ميان، جنگلي ها به دعوت ميرزا احمدخان اشتري، حاكم رشت، 
راهي اين شهر شدند. 

ــت  ــرزا كوچك رفت و وي را براي به دس ــرزا احمدخان، خود نزد مي مي
ــت فراخواند. ميرزا نيز پذيرفت و در 14 خرداد  گرفتن زمام امور، به رش

1299ش، وارد اين شهر شد. 
ــت انقالبي و  ــت، وي حكومت موق ــرزا به رش ــد روز پس از ورود مي چن
ــكيل داد و حكومت جمهوري را  شوراي نظامي انقالب را در گيالن تش

اعالم كرد. 
ــاخت اصول انقالب سرخ گيالن  در اعالميه اي كه جمهوري را مطرح س
بيان شده بود: «جمعيت انقالب سرخ ايران، اصول سلطنت را ملغي كرده، 
ــما اعالم مي نمايد؛ حكومت موقت جمهوري، حفاظت  جمهوري را رس
جان و مال عموم اهالي را به عهده مي گيرد؛ هر نوع معاهده و قراردادي 
كه به ضرر ايران، قديما و جديدا با هر دولتي شده، لغو و باطل مي شناسد؛ 
حكومت موقت جمهوري، همه اقوام بشر را يكي دانسته، تساوي حقوق 

درباره آنان قائل و حفظ شعائر اسالمي را از فرايض مي داند.»
اين جمهوري بر اثر درگيري هاي شديد و مداوم با حكومت مركزي ديري 

نپاييد و با شهادت ميرزا در 11 آذر 1300، فروپاشيد.

در چنين روزى

خاك سپاري پيكر مطهر امام(ره) 
در گلزار شهداي بهشت زهرا

ــاك  ــدن پ ــال ب ــس از انتق پ
ــام خميني(ره) به  حضرت ام
مصالي تهران، انبوه جمعيت 
به سمت مصلي حركت كردند 
و با رهبر عالي قدر خود وداع  
ــك  ــرانجام در ي ــد.  س نمودن
ــي و بي نظير  همايش تاريخ
از صبح شانزدهم خرداد 68، 
ــد ميليوني امت  با حضور چن
ــم نماز بر پيكر حضرت امام، به امامت آيت اهللا العظمي گلپايگاني  عزادار، مراس

برگزار شد. 
ــدني به  ــدوه وصف ناش ــران با غم و ان ــزادار اي ــلمان و ع ــس از آن، ملت مس پ
ــايعت  ــت كردند و آن را مش ــرا حرك ــت زه ــراد خويش تا بهش دنبال پيكر م

نمودند. 
حضور گسترده مردم سوگوار به حدي بود كه مراسم تدفين امام، چندين مرتبه 
به تعويق افتاد و سرانجام در ساعت 16/30دقيقه روز شانزدهم خرداد 1368 در 
ميان ناله و اندوه عزاداران خميني، پيكر روح خدا در كنار شهيدان آرميد.  امروزه، 
مرقد مطهر آن قائد كبير، در كنار تربت پاك شهدا، زيارت گاه عاشقان حضرت 

روح اهللا و ميعادگاهي براي تجمع دوستداران واليت و انقالب اسالمي است.

تقسيم آلمان به چهار منطقه بين 
متفقين در پايان جنگ جهاني دوم 

ــان را تغيير نداد  ــه اروپا و جه هرچند جنگ دوم جهاني مانند جنگ اول، نقش
ــي و اقتصادي، عميق تر از  ــيم جهان به دو قطب سياس ولي نتايج آن از نظر تقس
ــورهاي جديدي از درون  جنگ اول جهاني بود. در پايان جنگ جهاني اول، كش
امپراتوري هاي بزرگ آن زمان پا به عرصه وجود نهادند و سه امپراتوري بزرگ آن 
ــور كوچك تر آلمان، اتريش و تركيه تبديل شدند. ولي در پايان  زمان به سه كش
ــاي بعضي از آنها، ــا تغييراتي در مرزه ــورهاي اروپايى ب جنگ دوم جهاني، كش

 برجاي ماندند و فقط رژيم حاكم بر آنها تغيير يافت كه در واقع نوعي اشغال اين 
كشورها بدون حضور علني قواي كشور فاتح بود. مهم ترين تغيير در وضع اروپا، 
ــد. اتريش و چك  ــور مغلوب اين جنگ يعني آلمان پديد آم در بزرگ ترين كش
اسلواكي كه در سال هاي قبل از جنگ، تحت سلطه آلمان درآمده و ضميمه خاك 
آن كشور شده بودند، استقالل خود را باز يافتند. پروس شرقي و قسمتي از خاك 
اصلي آلمان در شرق اين كشور ضميمه لهستان شد و در عوض، شوروي قسمتى 
ــمتي از ايالت پروس شرقي آلمان را تصاحب كرد.  از اراضي شرقي لهستان و قس
باقي مانده خاك آلمان به چهار منطقه اشغالي بين كشورهاي پيروز جنگ، يعني 
ــد كه سه بخش اشغالي كشورهاي  شوروي،آمريكا، انگليس و فرانسه تقسيم ش
غربي بعدا به هم پيوستند و آلمان به دو كشور جداگانه با دو حكومت متفاوت و 
ــرقي و آلمان غربي تقسيم گرديد. هم چنين چند سال  متخاصم شامل آلمان ش
بعد با تقسيم برلين، پايتخت آلمان به دو قسمت شرقي و غربي، ديوار برلين نيز 

ساخته شد كه تا سال هاي پاياني دهه 1980م پابرجا بود.

ــرائيل، روز پنجم ژوئن سال  سومين جنگ اعراب و اس
ــتي به  ــه رژيم صهيونيس ــا حمله غافل گيران 1967م ب
فرودگاه ها و تاسيسات نظامي مصر و سوريه و اردن آغاز 
ــتين  ــد. جنگ هاي غافل گير كننده معموال در نخس ش
ــود ولي  ــب آغاز مي ش ــداد و در تاريكي ش ــاعات بام س
ــاعت  ــى خود را در حدود س ــرائيلي ها حمالت هواي اس
ــن بود آغاز  8/5صبح روز پنجم ژوئن كه هوا كامال روش
ــاعت براي حمله، خود يك عامل  كردند. انتخاب اين س
ــا و متحدين آنها  ــرا مصري ه ــود زي غافل گير كننده ب
انتظار آغاز حمله اي را از طرف صهيونيست ها نداشتند. 
ــنايى روز  ــتند در روش ــرائيلي ها مي خواس به عالوه اس
كامالهدف هاي خود را در روي زمين ببينند و دقيقا آنها 

را منهدم كنند. 
ــه، انهدام نيروي  ــتي از اين حمل هدف رژيم صهيونيس
هوايى سه كشور عربي، قبل از آغاز عمليات زميني آنان 
عليه اين رژيم بود. در نتيجه، در اين روز، 340 هواپيماي 
جنگي مصر، سوريه و اردن در روي زمين منهدم شدند 

و مجموعه اين انهدام ها در پايان روز دوم به 416 فروند 
رسيد. 

ــرائيل، جمال  ــومين جنگ اعراب و اس قبل از شروع س
ــتن خليج عقبه بر  عبدالناصر، رييس جمهور مصر با بس
روي كشتي هاي اسرائيلي و نيز انعقاد پيمان اتحاد نظامي 
با سوريه و اردن بهانه الزم را براي شروع جنگ به دست 
ــر هم چنين از نيروي  ــتي داده بود. ناص رژيم صهيونيس
ــازمان ملل متحد كه پس از جنگ سوئز در سال  ناظر س
ــرائيلي و صحراي سينا  1956م بين نيروهاي مصر و اس
حايل شده بودند خواست كه از اين منطقه خارج شوند 
ــتي، اين اقدام را به عنوان تدارك آغاز  و رژيم صهيونيس
حمله اي عليه خود تعبير نمود. رژيم صهيونيستي بعدها 
ــاي پيمان اتحاد نظامي با  ادعا كرد كه ناصر پس از امض
سوريه و اردن، آغاز حمله غافل گيرانه اي را عليه اين رژيم 

تدارك مي ديد. 
ــورهاي  آنان هم چنين عمليات نظامي خود را عليه كش
ــري از حمله آنان توجيه  عربي، تدافعي و براي پيش گي

ــرائيل در صحراي سينا  ــروي نيروهاي اس نمودند. پيش
ــروع عمليات نيروي هوايى اين رژيم  ــاعتي پس از ش س
آغاز شد و نيروهاي مصر كه از پشتيباني هوايى محروم 
مانده بودند با تلفات سنگيني عقب نشيني اختيار كردند. 
نيروهاي اسرائيلي هم زمان با عمليات سينا با نيروهاي 
ــدند. در اين زمان، الجزاير،  اردن و سوريه نيز درگير ش
ــودان، كويت و يمن هم به رژيم صهيونيستي  عراق، س

اعالن جنگ دادند ولي عمال در جنگ شركت نكردند. 
ــرائيل را مي توان يكي از  جنگ ژوئن 1967 اعراب و اس
ــمار آورد؛ زيرا رژيم  ــريع ترين جنگ هاي تاريخ به ش س
صهيونيستي در پايان دومين روز جنگ در جبهه غرب، 
ــت و به كانال سوئز  ــر گذاش ــينا را پشت س صحراي س
رسيد. هم چنين آنان توانستند در جبهه شرق، نيروهاي 
سوريه و اردن را به عقب برانند و ارتفاعات جوالن، شهر 
بيت المقدس و قسمت اعظم اراضي غرب رودخانه اردن 
ــوم جنگ كه رژيم  را به تصرف خود درآوردند. در روز س
ــتي به اهداف عمده خود در عمليات نظامي  صهيونيس

ــازمان ملل به صدور  دست يافته بود، شوراي امنيت س
ــاي متخاصم  ــاره آتش بس بين نيروه قطعنامه اي درب
ــه اين قطعنامه،  ــرائيل بي اعتنا ب مبادرت نمود، ولي اس
ــه داد و پيش از  ــا روز دهم ژوئن 1967م ادام جنگ را ت
صدور فرمان آتش بس، تمام ساحل شرقي كانال سوئز، 
ــمتي از  ــاحل غربي رود اردن، ارتفاعات جوالن و قس س

خاك سوريه را به تصرف خود درآورد. 
ــرائيل كه به جنگ  در نتيجه سومين جنگ اعراب و اس
ــت، تمام شهر بيت المقدس  شش روزه معروف شده اس
ــتي درآمد و پايتخت اسرائيل  به تصرف رژيم صهيونيس
ــهر كه صهيونيست ها آن را اورشليم  از تل آويو به اين ش

مي خواندند، انتقال يافت. 
ــراب به موقعيت  ــب ناگوار آن براي اع اين جنگ و عواق
ــديدي وارد  داخلي و خارجي جمال عبدالناصر لطمه ش
ساخت و ناصر با اينكه تا زمان مرگ ناگهاني خود در سال 
ــت جمهوري مصر باقي ماند، اما  1970م در مقام رياس

ديگر موقعيت و اعتبار گذشته خود را باز نيافت.

آغاز سومين جنگ اعراب و اسرائيل معروف به جنگ شش روزه 

تصويب متمم قانون اساسي 
و تاييد آن توسط محمدعلي شاه قاجار

محمدعلي شاه قاجار لياخوف روسي



خبر

استاد حوزه و دانش��گاه گفت: امام)ره( براس��اس آیه قرآن فرمودند که 
آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند.

 حجت االسالم علیرضا پناهیان در مراس��م رحلت حضرت امام)ره( که 
در آستان مقدس امامزاده ش��اهرضا)ع( برگزار شد، اظهار کرد: حضرت 
امام)ره( 15 سال پیش از 15 خرداد سال 42 اولین اطالعیه انقالبی خود 
را صادر کردند و تا آخر عمر بر س��ر آن اطالعیه ماندند. وی با اش��اره به 
اجتماعی نشدن این اطالعیه و عدم آگاهی مردم از آن، افزود: بسیاری از 
علما در ابتدای قیام به ایشان می گفتند که مردم همراهی نمی کنند، اما 
امام)ره( می فرمودند: شما قیام کنید، مردم هم شما را همراهی می کند.

استاد حوزه علمیه خاطرنشان کرد: حضرت امام)ره( به این باور داشتند 
و هم مردم آمدند و هم خداوند امام)ره( را یاری کرد.

پناهیان با بیان اینکه اگر مس��ئوالن این دولت و دولت های قبل به این 
اطالعیه عمل می کردند بسیاری از مشکالت حل می شد، گفت: امام)ره( 
مردم را بیدار کردند و از این تفکر عوامانه رهایی بخشیدند؛ هر کجا که 
توفیقی حاصل نمی ش��ود می توانیم به مسئول بگوییم که آیا برای خود 
کار کردی یا برای خداوند؟ وی به می��دان آمدن قرآن و آیه های آن را از 
 ثمرات نهضت امام)ره( دانست و تصریح کرد: یکی از محافظان حضرت

 امام)ره( به بنده می گفت که ایش��ان 12 بار در روز جلسه قرآن خوانی 
داشتند.

استاد حوزه علمیه ادامه داد: امام)ره( به جهت همین نزدیکی با قرآن هر 
حرفی که می زدند نشات گرفته از این کتاب بود.

پناهیان با بیان اینکه امام)ره( براساس آیه قرآن فرمودند که آمریکا هیچ 
غلطی نمی تواند بکند، خاطرنشان کرد: آیه قرآن می فرماید کسانی که 
کافر بوده و در مقابل هس��تند، هیچ اقدامی نمی توانند انجام دهند. وی 
هر مشکل داخلی را براس��اس مکتب امام)ره( ناشی از ضعف های خود 
دانست و افزود: نتیجه این اعالمیه 15 سال بعد در سال 42 و در انقالب 

سال 57 مشاهده شد.
پناهیان با بیان اینکه هر کسی برای خدا کار نکند، خود خداوند کارش را 
خراب می کند، تصریح کرد: بخش اعظم مباحث اخالقی و تقوا مربوط به 
مسئوالن است و آن ها باید حواسشان را جمع کنند، وگرنه مردم چقدر 

به تقوا نیاز دارند؟

حجت االسالم پناهیان:

امام)ره( براساس آیات قرآن فرمودند که 
»آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند« 

از دوران صفویه به بعد اصفهان رو به کوچک تر شدن رفت 
تا دوران قاجار که تغییراتی در ساخت و ساز بناهای شهری 
ایجاد شد و بافت قدیم شهر به شکل ناشیانه  و مبتدیانه ای 

تغییر یافت.
هرچه به دوران اخیر نزدیک تر می ش��ویم، این اشتباهات 
بیشتر می ش��ود و موازی با میزان وسعت شهر این فجایع 

وسعت بیشتری پیدا می کند
اگر به تاریخ شهرنشینی نگاه کنیم، شهرها بر اساس وجود 
امکانات زیس��تی به وجود آمده اند. این بدان معناست که 
در منطقه خش��کی مانند ایران هر کجا آب وجود داشته 
است، جمعیت در آن منطقه متمرکز شده، و هسته اصلی 
شکل گیری ش��هرها در ایران این گونه شاکله یافته است. 
ناگفته پیداست که اصفهان نیز به خاطر وجود زاینده رود 
فرم گرفته و به تدریج رش��د و توس��عه یافته است. هسته 
اصلی و مرکزی شهرها همواره به طور ارگانیک و اندامواره 
به وجود آمده اند، به طور مث��ال کوچه ها در یک مقیاس با 
محوریت انسان درست می شدند و فاصله ها در حدی بودند 
که یک فرد با پای پیاده و در زمان کوتاهی به محل فعالیت 
خود که اکثرا مزرعه بوده است می رس��ید و مانند امروزه 
نبود که محل کار فردی در سمتی از شهر و سکونتش در 

محل دیگری از شهر باشد!
بسته به نگاه ما به تاریخ، تعریف دوره های تاریخی متفاوت 
می شود. در خصوص اصفهان از دو هزار سال پیش آثار به 
جا مانده زیادی نداریم؛ در مورد بافت های شکل گرفته از 
هزار سال به این سمت )یعنی از صفویه تا اواخر قاجاریه( 
که فناوری ساخت و نوع معیشت چندان با صد سال پیش 
از خود تفاوتی نداشت، می توان بافت های تاریخی اصفهان 
را تعریف کرد. با توجه به ای��ن نکته می توان دوران پس از 
این را شروع ش��کل گیری بافت میانی، تحول یا مدرنیته 
نامید؛ بدین شکل که با آمدن امکانات ساخت و ساز، توسعه 
ارتباطات، سفر به اروپا و آش��نایی با نوع ساختمان  سازی 
اروپایی از یک سو شاهد تحول در س��ازه های شهری و از 
س��ویی دیگر به دلیل امکانات بهداش��تی و رفاهی شاهد 

افزایش جمعیت هستیم.
از آنجا که وس��عت ش��هر به میزان جمعیت آن وابستگی 
مس��تقیمی دارد، در مورد اصفهان نیز از دوران صفویه به 
بعد اصفهان رو به کوچک تر شدن رفت تا دوران قاجار که 
با به وجود آمدن تغییرات سیاس��ی، اقتصادی و فرهنگی، 
تغییراتی در ساخت و ساز بناهای شهری ایجاد شد و بافت 
قدیم شهر به ش��کل ناش��یانه  و مبتدیانه ای تغییر یافت؛ 
به وی��ژه هرچه ب��ه دوران اخیر نزدیک تر می ش��ویم، این 
اشتباهات بیشتر می ش��ود و موازی با میزان وسعت شهر 
فجایع این تغییرات وس��عت بیش��تری نیز پیدا می کند، 
به طوری ک��ه امروز نیز ش��هر اصفهان از این اش��تباهات 

شهرسازانه بیشترین زخم ها را متحمل می شود.
 شکل گیری بافت میانی شهر اصفهان

در دوره پهلوی مهاجرت به باغ های اطراف ش��هر ش��روع 
شد و در بافت قدیم شهر مانند نواحی منطقه ۳ شهرداری 

اصفهان، شاهد ساختاری بس��یار مدرن بودیم که بر پایه 
س��اختار محله ها ب��ود و اگر بازار را س��تون فقرات ش��هر 
فرض کنیم، ش��هر امکان رش��د داشت و بس��ته نمی شد. 
در ای��ن دوران هر محله ب��رای خود یک هس��ته مرکزی 
داش��ت که به صورت ارگانیک تعریف شده بود، اما پس از 
خیابان کشی های نافرجامی که در اواخر پهلوی اول انجام 
شد، طبیعی بود که بافت قدیم رو به معضالت و مشکالت 
رود؛ چرا که قصد طراح��ان نیز بر همین من��وال بود. در 
نتیجه این اقدامات، مهاجرت از بافت مسکونی قدیم شهر 

به بافت های نزدیک حاشیه ای شهر آغاز شد.
از یک زاویه دیگر، امنیت نسبی که در اوایل دوران پهلوی 
ایجاد ش��ده بود این فرصت را فراهم کرده بود تا مهاجرت 
از بافت قدیمی شهر شروع شود و ش��هروندان در باغ های 
اطراف این بافت ها ساکن شوند. هم زمان با این مهاجرت ها، 
فناوری ساخت و س��از بناهای ش��هری نیز متحول شد و 
زندگی در فضاهای بیرون از بافت قدیمی شهر، تبدیل به 
یک روند طبیعی شد که تا اواخر دوران پهلوی ادامه پیدا 
کرد . از همین جاست که ش��اهد شکل گیری و آغاز ایجاد 
بافت میانی شهر اصفهان هستیم. به طور مثال مهم ترین 
محله های بافت میانی اصفهان را می توان مس��جد حکیم، 
مسجد کوشک، هشت بهشت، پا قلعه، باغ کاران، چهارراه 

نقاشی، حسن آباد، مقصودبیگ، بید آباد، نورباران، لنبان، 
گلزار، پروین و … دانست.

در همان دوران پهلوی بود که به دالیل ذکر ش��ده امکان 
س��اخت و س��ازهای جدی��د در بافت های تاریخی ش��هر 
اصفهان وجود نداشت، اما در بافت های میانی ساختمان ها 
روز به روز به صورت قارچی س��اخته، فضاهای شهری باز 
و اشراف به معابر هرچه بیش��تر امکان پذیر شد. در نتیجه 
در دهه های 4۰ تا 5۰ خورشیدی بافت میانی ارزشمندی 
در مقیاس هایی محدود شکل گرفت، اما متاسفانه خیلی 
زود، بالفاصله با تصویب طرح کاربری اراضی در اواخر دهه 
4۰، این بافت به نابودی گرایید و این در حالی اس��ت که 
در کش��ورهایی مانند انگلیس بیش از هزار سال است که 
در چنین بافت هایی اجازه تغییر کارب��ری به هیچ عنوان 

صادر نمی شود.
 یک اصل، یک ایراد

در میان بافت های شهری باید پیوستگی معنادار و کارایی 
وجود داش��ته باش��د، به طوری که مرز می��ان بافت های 
س��ه گانه ش��هری به راحتی قابلیت تمیز نداشته باشد تا 
پیوستگی فضایی و اصل وحدت در فضاهای شهر رعایت 
شود. مشکل ما از آنجا ناشی می ش��ود که نه تنها از تجربه 
هزاران س��اله گذش��تگان بهره نگرفته ایم، که زبان مدرن 

را هم نمی شناس��یم. اغتشاش ایجاد ش��ده در بافت های 
میانی امروز از آنجاست که ما نه تقلید شکلی در بافت و نه 
تظاهرات جداگانه که نفی کننده ارزش های آن بافت است 
را نمی خواهیم، بلکه تنها به دنبال آن هستیم تا با طرح ها 
و برنامه ریزی های خود به مشکالت و معضالت بافت های 
ش��هری ُمس��کن های موقتی تزریق کنیم و با مرمت های 
روزمره و به اصطالح رفو کردن و وصله کردن، تنها به فکر 
امروز و دوران مسئولیت خود باش��یم و همین روند باعث 
ش��ده تا امروزه متاس��فانه چیز زیادی از بافت میانی باقی 
نمانده باشد و این بافت به میدان و جوالنگاهی برای ارتقای 

سمت مسئوالن شهری بدل شود.
بزرگ تری��ن فرصت ام��روز ما این اس��ت ک��ه از تجارب 
کش��ورهای دیگر نهایت بهره برداری را داش��ته باشیم، از 
اشتباهات آنها به نتیجه برسیم و راه خطایی که آنها رفته اند 
را دوب��اره نپیماییم. با توجه به س��وابق جهان��ی، در بافت 
میانی نیازی به تغییر در تراکم نیست، باید با برنامه ریزی 
و طراحی از جابجایی روزانه جمعیت در بافت های تاریخی 
و میانی شهر جلوگیری به عمل آورد. باید عبور و مرور به 
بافت های مرکزی ش��هر را به کمینه حالت خود رس��اند، 
صنایعی که نیاز به انبارهای وس��یع و عبور وسایل حمل و 
نقلی سنگین دارد را از بافت مرکزی شهر دور نگه داشت و 
هسته اصلی شهر را به فضایی برای یک فرد پیاده طراحی 
کرد.مطلبی ک��ه در صورت وجود تنها ی��ک طرح آمایش 
سرزمین هیچ گاه رخ نمی داد و ساخت و سازهای البه الی 
بناهای این بافت متناس��ب و همراه با هارمونی آن شکل 

می گرفت، هرچند با امکانات امروزی بنا شده بود.
در واقع ایراد کار این است که نباید هر نوع فعالیت ساخت 
و سازی را خارج از ش��خصیت ش��کل گرفته بافت میانی 
انجام داد و در همین راس��تا بزرگ ترین اشتباه سال های 
اخیر تعریض تدریجی گذرهای ش��بکه ارتباطی در بافت 
میانی بوده که منجر به نابودی کارکرد آن ش��ده اس��ت؛ 
چرا که تراکم س��ازی و تعریض معابر موجب از بین رفتن 
هویت و نابودی بافت می ش��ود. این در حالی است که در 
نگاه درس��ت امروزی شهرس��ازی، به دنبال هماهنگی و 
حیات مجدد ش��هرها بای�د بود. ای�ن از آن ج�ا اس�ت ک�ه 
خاطره ها یکی از مهم ترین عوامل زنده نگه داشتن انسان 
است و باید خاطرات شهری که در بافت های میانی شکل 
می گیرند حفظ ش��وند، دوباره س��ازی ش��وند و منجر به 

شادکامی افراد شود.
هرچه بیش��تر ارزش های خود را بشناس��یم، تقلیدمان از 
دیگران، تظاهر و خودنمایی کمتر می شود و یکی از مواردی 
که می تواند ما را از نظر فرهنگ��ی و اجتماعی حفظ کند، 
گذشته ماست. بافت میانی، قسمتی از بدن شهر اصفهان 
است و باید با مراقبت ها و شناخت کامل با این بافت برخورد 
کرد؛ بر همین اساس مهم ترین توصیه این است که اتفاقات 
ترمیمی که در این بافت انجام می شود، با تاکید فراوان باید 
به ترتیب و موزون، و اصل ب��ر هماهنگی و هارمونی میان 

فضاهای شهری باشد.
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مدیر مرکز خالقیت و نوآوری شهرداری؛

اصفهان نیازمند
نوآوری است

دادستان عمومی و انقالب استان:

محکومان ایرانی دادگاه های کویت
به اصفهان منتقل شدند

در یادواره دختر آسمانی عنوان شد:

داستان فاطمه پرورش مانند
افسانه ققنوس بود

مدیر مرکز خالقیت و نوآوری ش��هرداری اصفهان 
گفت: مدیریت شهری اصفهان پس از پهلوی دوم با 
گسترش روز افزون نیازمند ایده ها و نوآوری های 
جدید است، چراکه ش��هر اصفهان دیگر با مدیریت 

شهری سنتی اداره نخواهد شد.
محمدعلی ایزدخواس��تی در اولی��ن همایش ملی 
بافت میانی شهرهای ایران در اصفهان، با بیان اینکه 
اصفهان از رویکرد س��نتی مدیریت شهری خسته 
ش��ده بود و نیازمند رویکرد نوین مدیریت شهری 
بود، اظهار کرد: مدیریت ش��هری اصفهان نیازمند 
یک روح تازه و انس��جام نوین برای مدیریت جدی 
بود. وی افزود: رخدادهایی که اصفهان در سال های 
گذشته کسب کرده بود از جمله پایتخت فرهنگ و 
تمدن ایران اسالمی و ش��هر جهانی صنایع دستی 
و ش��هر خالق صنایع دس��تی نیاز بود تا اصفهان با 
یک رویکرد جدید در مدیریت ش��هری پیش برود 
به همین منظور ش��هردار اصفهان س��عی کرده تا 

گفتمان های جدید را تدوین کند.
ایزدخواس��تی ادامه داد: رویکرد مدیریت ش��هری 

نوین، جذب ای��ده ها و نظراتی اس��ت ک��ه بتواند 
موجب پیشبرد اهداف شهری اصفهان شود، چراکه 
گس��ترش ش��هری در اصفهان از پهلوی دوم آغاز 
و برای اداره یک چنین ش��هر در حال گسترش��ی 

نیازمند ایده های جدید هستیم.

حسن رحیمی درباره اعزام 47 نفر از محکومان 
ایرانی زندان ه��ای کویت به اصفه��ان اظهار 
داشت: این تعداد از محکومان ایرانی که دوره 
محکومیت خود را در زندان های کویت پشت 
سر می گذاشتند براساس توافق میان دو کشور 

به ایران انتقال داده شدند.
وی گفت: جرم این افراد مرتبط با مواد مخدر 
اس��ت که توس��ط دادگاه های کش��ور کویت 
محکوم ش��ده اند، ام��ا براس��اس تفاهمنامه 
هم��کاری قضایی و حقوقی می��ان دولت های 
ایران و کویت توافق شد تا مدت حبس خود را 

در ایران سپری کنند.
دادس��تان عمومی و انقالب اصفه��ان افزود: 
در نهایت تصمیم ق��وه قضائیه بر این ش��د تا 
این تعداد از محکوم��ان دادگاه های کویت به 
اصفهان انتقال داده شوند، البته این محکومان 
از س��ایر نق��اط کش��ور هس��تند و اختصاصا 
 اصفهانی نیس��تند اما تصمیم امور بین الملل 
قوه قضائیه این بود که دوره محکومیت خود را 

در اصفهان سپری کنند.
 وی با بیان اینک��ه این محکوم��ان حدود 47
  نفر هس��تند، خاطرنش��ان کرد: جرم تمامی

  ای��ن محکوم��ان در زمین��ه م��واد مخ��در 
بوده است.

مراس��م یادواره فاطمه پرورش با عنوان »دختر 
آسمانی« در سالروز رحلت رهبر انقالب اسالمی 
و س��الروز اهدای اعضای بدن ای��ن نخبه قرآنی 
در س��الن اهل بیت اصفهان برگزار ش��د. در این 
مراسم آیت اهلل ابوالحس��ن مهدوی، نمایندگان 
شورای شهر اصفهان، معاونین شهردار اصفهان، 
مس��ئوالن اداره آموزش و پرورش، دوس��تان و 

خانواده مرحومه فاطمه پرورش حضور داشتند.
مدیر سابق مرکز استعدادهای درخشان اصفهان 
در مورد شخصیت فاطمه پرورش گفت: ققنوس 
در آتش زاده می ش��ود و داستان فاطمه پرورش 
مانند افس��انه ققنوس بود، فاطمه همه چیزش 
الگو بود و اه��دای اعض��ای وی در روز فوت امام 

راحل خود نمونه دیگر از این ویژگی ها بود.
 دالوری ادام��ه داد: فاطم��ه ش��اعر ب��ود و در
  نوش��ته ه��ای خ��ود نوش��ت »خدایا ب��رای تو

 می نویس��م و برایم مهم نیس��ت که کسی غیر 
 از تو این ها را بخواند«و نوش��ته ه��ای او کتاب

 می شود، این از برکت شخصیت ویژه او بود که در 

اثر حفظ قرآن به وی عطا شده بود، فاطمه بارها به 
روی سن آمده و در عرصه های مختلف از او تقدیر 
می شد. این یادواره توسط کمیته فرهنگ عفاف 
و پوشش س��ازمان فرهنگی تفریحی شهرداری 
اصفهان و با مشارکت جامعه القرآن کریم استان 
اصفهان با هدف  الگوسازی شخصیت های بزرگ 

استان برگزار شد .
فاطمه پرورش در س��ن ۳ س��الگی با قرآن آشنا 
ش��د و به برکت انس با آن در 1۳ سالگی حافظ 
قرآن شد. در سال ۹1 حائز رتبه دوم ستاره دخت 
ایران شد؛ همچنین وی رتبه های قرآنی، علمی، 
المپیاد ادبی، سرود و تواشیح را کسب کرده بود 
و درآخرین بهار زندگی اش موفق به اخذ مدرک 

کارشناسی علوم قرآنی و حدیث شد.
 فاطم��ه پرورش در تاریخ هش��تم خرداد س��ال 
1۳۹۳ در س��ن 18 س��الگی در اثر آتش سوزی 
که در منزل پش��تی خانه شان در اثر دود و آتش 
دچار مرگ مغزی ش��د و به وصی��ت وی اعضای 

بدنش اهدا شد.

 حجت االسالم محمد حسن اختری دبیر مجمع 
جهانی اهل البیت در حاشیه مراسم پیشگامان 
انقالب اس��المی که در مرکز همایش های صدا 
و س��یما برگزار ش��د، اظهار کرد: حرکت امام و 
تحولی که انقالب در جهان به وجود آورد، باعث 

زنده شدن و گسترش اسالم شد.
وی افزود: امروز شاهد رش��د و پیشروی اسالم 
هس��تیم و دشمنان به خاطر رش��د و پیشرفت 
انقالب اس��المی و اقبالی که نس��بت به اسالم 
و مکتب اهل البی��ت وج��ود دارد، توطئه علیه 

جمهوری اسالمی می کنند.
دبیر مجم��ع جهان��ی اهل البیت عن��وان کرد: 
گروه های تکفیری و در راس آن ها آل س��عود و 
حکومت های حاشیه خلیج فارس دست نشانده 
و مزدور آمریکا هس��تند و جنگ نیابتی مقابل 
جمهوری اس��المی در منطقه علی��ه ایران راه 

انداخته اند.
وی ادامه داد: همان طور که خداوند حیله های 
کفار علیه پیامبر اس��الم را نقش ب��ر آب کرد، 

نقشه هایی هم که علیه امام کشیده شده بود تا 
ایشان را دس��تگیر و زندانی و حتی اعدام کنند 
نقش بر آب ش��د و خداوند تمام مکرهای آن ها 
را از بین برد و امام خمینی به ایران بازگشتند و 

انقالب اسالمی را شکل دادند.
حجت االسالم اختری بیان داشت: باید نسبت 
به آینده مطمئن باشیم که از آن اسالم است و 
از موج هایی که مقابل اس��الم و انقالب اسالمی 
است نباید هراسید زیرا که اسالم پیش می رود 
و موفق خواهد شد زیرا این وعده خداوند است.

وی با تاکیدات مقام معظم رهبری اذعان کرد: 
همان طور که ایش��ان خطوط انقالب را مجددا 
ترسیم و واضح و روش��ن بیان کردند، باید خط 

انقالب را دنبال کنیم.
دبیر مجمع جهانی اهل البیت خاطر نشان کرد: 
باید پا ب��ه پای مقام معظ��م رهبری پیش روی 

کنیم تا انقالب به سرانجام برسد.
وی درباره مس��ئله ای که BBC از رابطه امام با 
آمریکا مطرح کرده اس��ت، گف��ت: مقام معظم 

رهبری هم این مس��ئله را مطرح کردند و امام 
آش��کارا اعالم کردند که »ما رابطه با آمریکا را 
نمی خواهیم« و »قطع رابط��ه با آمریکا نعمتی 
اس��ت برای ما« و همچنین فرمودن��د: »رابطه 
با آمریکا رابطه گرگ و میش اس��ت و ما حاضر 

نیستیم با آن ها رابطه داشته باشیم«.
حجت االس��الم اخت��ری ادام��ه داد: فقط امام 
فرمودند »اگر آمریکا آدم ش��ود، ارتباط با او  را 
محال نمی دانیم«؛ اگر  آ ن ها راس��ت می گویند 
این صحبت ها را در زمان امام مطرح  می کردند 

تا ایشان خودشان جواب آن ها را بدهند.
 وی اضاف��ه ک��رد: ام��ام زمان��ی ک��ه از زندان

 آزاد شدند در روزنامه ها نوشتند که سوءتفاهی 
 ش��ده و برطرف ش��د، ام��ا ام��ام بع��د از چند 
روز س��خنرانی کرد و گفت »چه کس��ی با شما 
مشکل داش��ته و چه کسی با ش��ما سوء تفاهم 
و تفاهم داشته اس��ت؟« امام و آمریکا دو خط 
حق و باطل بوده است که امام مقابل خط باطل 

ایستادگی کردند.

بر اساس اعالم نظر کارشناسان سه شنبه اولین روز 
ماه مبارک رمضان در ایران است.

حجت االسالم و المس��لمین محمدرضا صالحیان 
مس��ئول دفتر نمایندگی ش��ورای سیاستگذاری 
ائمه جمعه اس��تان اصفهان گفت: در اس��تان 8۳ 
نماز جمعه برگزار می ش��ود که در هر کدام از این 
مراکز امام جمعه یک تیم استهالل در اختیار دارد 
و هر س��ال این تیم ها برای رویت ه��الل ماه اقدام 

می کنند.
عضو ستاد استهالل استان اصفهان ادامه داد: عالوه 
بر تیم های فعال در شهرستان های مختلف مرکز 
استهالل نیز 5 تیم با ابزار آالت مجهز فعال هستند 
تا اقدام به روی��ت ماه رمضان کنن��د. به گفته وی، 
افراد این گروه ها متخصص و کارآزموده  هستند که 
دوره های آموزشی و تخصصی را درباره رویت هالل 
ماه گذرانده اند و با تجهیزات و وسایل پیشرفته در 
مناطق مشخص ش��ده ماه مبارک رمضان را رصد 

می کنند.
صالحی��ان با اش��اره ب��ه این موض��وع ک��ه از نظر 

کارشناس��ان رویت هالل ماه رمضان امسال بسیار 
سخت است و به احتمال زیاد نمی توان در اصفهان 
رویت داش��ت اضافه کرد: در صورتی که ماه توسط 
اکیپ های مختلف دیده نش��ود اع��الم دفتر مقام 
معظم رهبری که کامال قابل اس��تناد است مبنای 

اولین روز ماه مبارک رمضان قرار می گیرد.
اما به گفته کارشناس��ان هالل ماه رمضان 14۳7 
در غروب دوش��نبه 17خرداد م��اه ۹5 برابر با ۳۰ 
ش��عبان 14۳7 و ۶ ژوئن 2۰1۶ در سراسر کشور 
با ارتفاع زیاد و درخشش مناسب قابل رویت است 
پس روز سه ش��نبه 18 خرداد برابر با اول رمضان 

14۳7 است.
 گفتنی است عضو ستاد استهالل دفتر مقام معظم 
رهبری نیز در نشس��ت خبری خود سه شنبه را به 
احتمال زیاد روز اول ماه رمضان اعالم کرد و گفت: 
رویت هالل ماه مبارک رمضان در غروب یکش��نبه 

بسیار ضعیف است و هالل ماه دیده نمی شود.
حجت االسالم و المسلمین علیرضا موحد نژاد ادامه 
داد: مانند هر س��ال حدود 15۰ گ��روه برای رویت 

هالل ماه به نقاط مختلف کشور اعزام می شوند، و 
اقدام به رویت هالل ماه می کنند.

اما در اصفهان برنامه ه��ای متنوعی در نظر گرفته 
شده تا مردم عادی هم بتوانند هالل ماه رمضان را با 
چشم ببینند. با همکاری مرکز آموزش نجوم ادیب 
ویژه برنام��ه عمومی رؤیت هالل م��اه رمضان روز 
دوشنبه 17 خرداد از ساعت ۶ تا 8:۳۰ عصر در این 
مرکز اجرا می شود و حضور کلیه شهروندان در این 
برنامه آزاد و رایگان اس��ت. در همین رابطه مهدی 
اسحاقی مدیر مرکز آموزش نجوم ادیب افزود: مرکز 
آموزش نجوم ادیب از مراکز علمی سازمان فرهنگی 
– تفریحی شهرداری اصفهان است که فعالیت های 

خود را از سال 74 در شهر اصفهان آغاز کرد.
وی با اشاره به اینکه این مرکز رسالت ترویج دانش 
س��تاره شناس��ی و عمومی کردن این علم در بین 
ش��هروندان را دارد، اظهارکرد: فعالیت های مرکز 
نجوم ادیب در کالس های آموزشی و فعالیت های 
ترویجی مثل همایش های ماهانه و رصدهای خارج 

از شهر و درون شهری است.

سه شنبه اولین روز ماه رمضان استامام قطع رابطه با آمریکا را نعمت می دانستند

بافت میانی شهردر نگاه تاریخ؛

زخم هایی که اصفهان متحمل شد!
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کلی نتوانست مرگ را ناک اوت کند؛

خداحافظ بوکسور تاریخ ساز
جهان ورزش یکی از اسطوره های بزرگ خود را از دست داد.رسانه های آمریکایی 
 خبر دادند محمد علی کلی بوکس��ور مش��هور و قهرمان س��نگین وزن جهان در 
دهه ٧٠ میالدی در گذش��ت.  کلی بعد از تحمل یک دوره بیماری طوالنی در ٧٤ 
 سالگی از دنیا رخت بربست تا به صدر اخبار جهان بازگردد. همزمان با درگذشت 
محمد علي کلي، رسانه های مختلف دنیا با تمجید از این بوکسور فراموش نشدنی 
یاد و خاطره وی را گرامی داشتند. روزنامه دیلي میل، مجموعه ای از جمالت وي 

را به چاپ رساند :
- مثل یک پروانه در آسمان شناورم ، مثل یک زنبور نیش می زنم. 

- دست های تو نمی توانند آنچه چشم هایت می بینند را بزنند.
-  اگر ذهنم بتواند تصورش کند و قلبم باورش کند، مطمئنا به آن خواهم رسید. 

- من برترین نیس��تم، بلکه فوق برترین ها هس��تم. نه تنها حری��ف را ضربه فنی 
می کنم،بلکه راندش را هم انتخاب می کنم. 

- متواضع بودن خیلی س��خت اس��ت وقتی به اندازه من بزرگ باش��ید. یونانی ها 
می گویند تو از کاسیوس افسانه ای هم بهتر هستی.

- این وظیفه من است؛ علف ها سبز می شوند، پرنده ها پرواز می کند، موج ها روی 
شن ها می کوبند و من هم حریفان را له می کنم. 

- هر روز طوری زندگی کن که انگار روز آخر عمرت است زیرا سرانجام وقت رفتنت 
فرا می رسد. 

- مردی که دیدگاهش در 5٠ سالگی مثل دیدگاهش در 2٠ سالگی است، 3٠ سال 
از عمرش را تلف کرده است. 

- آنقدر سریعم که شب گذش��ته وقتی چراغ را خاموش کردم، پیش از خاموشی 
اتاق در رختخوابم بودم.

- بوکس یعنی تعدادی سفید پوست در حال تماشای دو سیاه پوست که همدیگر 
را می زنند. کاس��یاس کلی نام برده ای من اس��ت. من آن را انتخاب نکردم و آن را 
نخواس��تم. من محمدعلی هس��تم، یک نام آزاد و از مردم می خواهم وقتی با من 

صحبت می کنند از این نام استفاده کنند.
-  از هر لحظه تمرین متنفر بودم ولی به خودم گفتم »جا نزن، سختی بکش و تمام 

عمرت را مثل یک قهرمان زندگی کن.«
- فقط مردی که طعم شکس��ت را چش��یده می توان��د به اعماق روح��ش برود و 
نیروی الزم برای پیروزی را بیرون بکشد. در مبارزه ها لذتی نیست ولی در بعضی 

مبارزه هایم لذت برد را چشیده ام. 
- من بهترینم، این را قبل از اینکه متوجه بشم بهترینم هم گفته بودم. 

- غیرممکن تنها یک کلمه است که متعلق به افرادی اس��ت که برایشان آسان تر 
است در دنیا زندگی کنند تا اینکه به دنبال قدرتی باشند تا آن را تغییر دهند. 

- غیرممکن یک حقیقت نیس��ت بلکه یک باور است. غیرممکن اظهار نظر نیست 
بلکه شهامت اس��ت. غیرممکن بالقوه اس��ت. غیرممکن زودگذر است. غیرممکن 

هیچ است.
- قهرمان ها در باشگاه ها به وجود نمی آیند. قهرمان ها چیزی در اعماق وجودشان 
نهفته است؛ یک انگیزه، یک رویا و یک هدف. آنها باید تا لحظه آخر استقامت داشته 
باشند،  باید کمی سریع تر باشند، باید مهارت داشته باشند و بخواهند. ولی خواستن 

باید از مهارت بیشتر باشد. 
- در خانه من آدم خوبی هستم ولی نمی خواهم دنیا این را بداند.

سیری در دنیای ورزش

2٠9

گام بلند کفاشیان
 از AFC تا فیفا

سبقت در رالی نقل و انتقاالت؛

شمارش معکوس برای جذب کاوه رضایی

نایب رییس فدراسیون فوتبال برای حضور در هیئت رییسه فدراسیون 
جهانی فوتبال ثبت نام کرده است.

 ب��رای انتخ��اب اعضای هیئت رییس��ه فیفا ق��رار اس��ت انتخاباتی در 
ماه سپتامبر )شهریور و مهر ماه( برگزار شود که این انتخابات می تواند 
اتف��اق مهمی برای فوتبال ایران باش��د، چرا که علی کفاش��یان برای 

حضور در هیئت رییسه نامزد شده است.
رییس پیش��ین فدراس��یون فوتبال و نایب رییس اول فعلی که س��ال 
گذش��ته توانس��ت به عنوان نایب رییس کنفدراسیون فوتبال آسیا در 
منطقه مرکز قاره انتخاب ش��ود و در حال حاضر عضو هیئت رییس��ه 
AFC اس��ت، حاال گامی بلند تر برداش��ته؛ ه��دف او حضور در هیئت 
رییس��ه فیفاست تا بلکه فوتبال ایران بار دیگر بتواند کرسی مهمی در 
فدراس��یون جهانی فوتبال به دس��ت بیاورد. کفاشیان برای حضور در 
هیئت رییسه فیفا ثبت نام کرده، اما باید منتظر ماند و دید آیا می تواند 
اعضای مجمع فدراس��یون جهانی را ترغیب کن��د تا به او رأی بدهند 

و آیا توانایی پیشی گرفتن از رقیبانی که دارد را خواهد داشت یا نه.
رییس پیش��ین فدراس��یون فوتبال پیش از انتخابات ریاس��ت فیفا در 
تهران نشس��ت خوبی با جیانی اینفانتینو، رییس فعلی فیفا داش��ت و 
مطمئنا اهدافی ترس��یم شده است. باید دید آیا این نشست ها تأثیری 
در روند انتخاب کفاشیان برای حضورش در هیئت رییسه فیفا خواهد 
داش��ت و نایب رییس فدراس��یون می تواند به موفقیت دیگری پس از 

حضورش در هیئت رییسه AFC برسد.

 کاوه رضای��ی بازیک��ن س��ابق ذوب آه��ن ب��ه س��وژه اصل��ی بازار 
نقل و انتقاالت تبدیل شده است.

 موض��وع جذب کاوه رضایی، بیش از دو هفته اس��ت که از س��وی 
علیرضا منصوریان و اطرافیانش و نیز مدیران باشگاه استقالل دنبال 
می ش��ود. کاوه رضایی که با توجه به شاگردی منصوریان در دوران 
حضور در تیم امید، رابطه خوبی با این مربی دارد، به عنوان یکی از 
اه��داف جدی منصوریان در فصل نقل و انتقاالت مورد توجه او قرار 
 گرفته است. رضایی البته مذاکراتی  با پرسپولیس داشته اما به نظر 
می رسد داستان جذب او از سوی استقالل جدی تر دنبال می شود. 
با این حال منابعی هم هس��تند که مدعی ان��د این بازیکن با توجه 
به حضورش در دبی به زودی راهی قطر می ش��ود تا فوتبالش را در 

لیگ ستارگان دنبال کند.
 با ای��ن حال موض��وع حضورش در جمع اس��تقاللی ها نس��بت به

دو مقصد دیگر شایعه جدی تری است.
کاوه که در فصل پایانی حضور قلعه نویی در استقالل شانش حضور 
در ای��ن تیم را داش��ت در نهایت با توجه به مش��کالت مالی آبی ها 
 راه��ی اصفهان ش��د و با درخش��ش در تیم ذوب ب��ه یکی از مردان 

کی روش در تیم ملی نیز تبدیل شد.
اس��تقالل در ص��ورت ج��ذب کاوه رضای��ی ب��ا نتیج��ه دو بر یک 
برپرس��پولیس که تاکنون تنها موفق به جذب بیرانوند ش��ده، پیش 

خواهد افتاد.

یک باخت ٧ بر یک ه��م می تواند برای فوتبال 
ایران درس مهمی داش��ته باش��د؛ شکس��تی 
سنگین که اگر برای ایران اتفاق می افتاد، همه 

چیز برای تیم ملی تمام می شد!
هفته گذشته کره جنوبی در دیداری دوستانه 
برابر اس��پانیا ٧ بر ی��ک باخ��ت؛ نتیجه ای که 
هرچند برای ی��ک تیم آس��یایی برابر قهرمان 
 جهان و اروپ��ا رقم خورد اما با توجه به س��ابقه 
دو تیم، دور از ذهن بود. دست کم فاصله فوتبال 
کره و اسپانیا شش گل نیست. با این حال، بازی 
دوس��تانه و تدارکات��ی اصول��ی دارد که باعث 
می ش��ود تیم ها در آن خیلی ب��ه دنبال نتیجه 
نباشند و بیشتر به شناخت نقاط ضعف و ترمیم 

آنها بیندیشند.
کره جنوبی هفت گل از اس��پانیا خورد تا برابر 
ایران دروازه اش بس��ته بماند. ای��ن تیم اکنون 
نقاط ضعف خود را برابر یکی از بهترین تیم های 
جه��ان ش��ناخته و ح��اال می داند که چش��م 

اسفندیارش کجاست و از چه ناحیه ای ممکن 
است آسیب ببیند.

 کره ای ه��ا می دانن��د ک��ه در راه رس��یدن به 
جام جهانی 2٠18 باید ب��ا تیم های قدرتمند 
از جمله ایران بازی کنند و این را هم می دانند 
که فوتبال ایران و اس��پانیا فاصله زیادی با هم 
دارند، بنابراین اگر ضعف های خود برابر اسپانیا 
را پوش��ش دهند، به احتمال فراوان برابر ایران 

مشکلی نخواهند داشت.
در این میان، ما چه کرده ایم؟ آیا فکر می کنیم 
کره جنوبی حریفی است که می شود به راحتی 
هفت گل به آن زد؟ اگر چنین تصوری داریم، 
باید از هم اکن��ون دو باخت برابر کره جنوبی در 
کارنامه  تیم ملی ثبت کنیم. هرگز نباید تصور 
کرد که کره جنوبی ضعیف ش��ده و این باخت 
نش��انه ضعف آن اس��ت. دیدار ک��ره جنوبی و 
اسپانیا دو نکته بس��یار مهم برای ایران داشت؛ 
نخست آن که برای رس��یدن به جام جهانی به 

دیدارهای تدارکاتی خوب و سنگین نیاز داریم 
تا نقاط ضعف م��ان را برابر تیم ه��ای قدرتمند 
بشناس��یم و آنها را ترمیم کنیم تا برای دیدار 
با تیم ه��ای ضعیف تر هیچ دغدغه ای نداش��ته 
باشیم چون به قول قدیمی ها »چون که 1٠٠ 

آمد، 9٠ هم پیش ما خواهد بود.«
نکت��ه دوم این اس��ت که اگ��ر در ی��ک دیدار 
تدارکاتی نتیجه دور از ذهنی رقم خورد و حتی 
تیم ملی دچار شکست سنگینی شد، سعه صدر 
داشته باش��یم و از آن نتیجه، دستاویزی برای 
حمله کردن به تیم ملی و کادر فنی اش نسازیم. 
هنوز یادمان نرفته که شکس��ت سنگین برابر 
آ.اس رم پی��ش از جام جهانی 1998 فرانس��ه 
چطور طومار تومیسالو ایویچ را در هم پیچید 
و آن مربی بزرگ را از نیمک��ت تیم ملی ایران 
دور کرد و عواقبش هم در تاریخ ماندگار ش��د؛ 
ایران هم در آن بازی ٧ بر یک برابر رم شکست 

خورده بود.

تیم ملی والیبال ایران با پیروزی در ششمین بازی خود 
در مس��ابقات انتخابی المپیک 2٠1۶ مقابل لهستان به 

المپیک 2٠1۶ ریو صعود کرد.
 تیم ملی والیبال ایران در س��ومین بازی از روز شش��م 
مس��ابقات انتخابی المپیک 2٠1۶ ری��و در حالی مقابل 
لهس��تان قرار گرفت که ش��اگردان آنتیگا صعود خود به 
ریو را در بازی قبلی تثبیت کرده بودند. تیم کش��ورمان 

با پیروزی 3 بر یک در این دیدار به المپیک راه یافت.
 رائ��ول لوزانو برای بازی با لهس��تان از س��عید معروف، 
 ش��هرام محم��ودی، محم��د موس��وی،  ع��ادل غالمی، 
فره��اد قائمی، میالد عبادی پور و مهدی مرندی )لیبرو( 
 اس��تفاده کرد و اس��تفان آنتیگا،  س��رمربی فرانس��وی 
تیم ملی لهس��تان ه��م در این ب��ازی بازیکنان ذخیره 
خ��ود را به میدان فرس��تاد. بازیکنان ای��ران اگرچه در 
حمله نس��بت به لهس��تان، قدرت کمتری داش��تند اما 
از اش��تباهات پرش��مار حری��ف اس��تفاده کردن��د و در 
 نهایت س��ت نخس��ت را 25 بر 2٠ بردند.  تیم ایران در

  س��ت نخس��ت، 8 امتیاز از حمل��ه، 2 امتی��از از دفاع، 
2 امتیاز مستقیم از س��رویس و 13 امتیاز از اشتباهات 
 حریف کسب کردند و لهس��تانی ها، 11 امتیاز از حمله، 
 2 امتی��از از دف��اع، یک امتیاز مس��تقیم از س��رویس و

 ۶ امتیاز از اش��تباهات بازیکنان ایران به 
دس��ت آوردند.  بازیکنان ایران در س��ت 
دوم با انگیزه بیشتری وارد زمین شدند و 
با اشتباهات کمتر و سرویس های بهتر باز 
هم تیم برتر میدان مقابل قهرمان جهان 
در س��ال 2٠1٤ بودند. ش��یرینی صعود 
ب��ه المپیک با پیروزی مقابل لهس��تان ب��رای بازیکنان 
ایران قطعا بیش��تر از صعود به المپیک با پیروزی مقابل 
ونزوئال بود. س��ت دوم نیز با نتیجه 25 بر 18 به س��ود 
ایران به پایان رس��ید. آنتیگا در پایان این س��ت،  کورک 
و اوم��اژ، بازیکن��ان اصلی خود در بازی ه��ای قبلی را به 
زمین فرس��تاد.  تی��م ایران در س��ت دوم، 22 امتیاز از 
 حمله، 5 امتیاز از دفاع، ۶ امتیاز مس��تقیم از سرویس و

 1٧ امتیاز از اشتباهات حریف کسب کردند و لهستانی ها، 
25 امتیاز از حمله، 3 امتیاز از دفاع، 2 امتیاز مس��تقیم 
از س��رویس و 8 امتیاز از اش��تباهات بازیکنان ایران به 

دست آوردند.
 تیم لهس��تان در س��ت س��وم با حضور بارتوژ کورک و 
اش��تباهات بازیکنان ایران، توانست قدرت خود را به رخ 
شاگردان لوزانو بکشاند تا یک پیروزی آسان برای ایران 
رقم نخورده باش��د. نتیجه این س��ت 25 بر 2٠ به سود 

لهستان شد.
 تی��م ایران در پایان س��ت س��وم، 3٤ امتی��از از حمله، 
 8 امتی��از از دف��اع، 8 امتی��از مس��تقیم از س��رویس و

 2٠ امتی��از از اش��تباهات حری��ف کس��ب کردن��د و 
لهس��تانی ها، ٤٤ امتی��از از حمله، ٤ امتی��از از دفاع، ٤ 
امتیاز مس��تقیم از س��رویس و 11 امتیاز از اش��تباهات 

بازیکنان ایران به دس��ت آوردند.  لبخند 
بازیکنان لهستان در ست چهارم با وجود 
اینکه از ایران عقب بودند،  حاکی از این 
بود که از نتیجه بازی حتی اگر شکست 
هم باش��د، راضی هستند. در واقع دلیل 
هم نداش��ت که بازیکنان لهستان تا این 

ان��دازه تالش کنند و خود را زحمت بیندازند ولی باید از 
اعتبار خود دفاع می کردند. تیم ایران در این ست 3٤ بر 
32 برنده ش��د تا پس از 52 س��ال راهی المپیک 2٠1۶ 
ریو ش��ود و روزی فراموش نش��دنی در تاریخ والیبال و 

ورزش ایران رقم بخورد.
پیام تبریک رییس جمهور به والیبالی ها

حجت االس��الم روحان��ی،  رییس جمهور به مناس��بت 
صعود مقتدرانه تیم مل��ی والیبال ایران به المپیک ریو، 
پیامی منتشر کرد. متن پیام رییس جمهور در پی صعود 

تیم ملی والیبال به المپیک به این شرح است:
پیروزی ارزشمند تیم ملی والیبال کشورمان در مسابقات 
ژاپن و راهیابی مقتدرانه به المپیک س��ال 2٠1۶پس از 
52س��ال، بار دیگر موجی از غرور و شادی را برای ملت 
ش��ریف ایران به ارمغ��ان آورد.این پی��روزی و برتری بر 
ق��درت های والیب��ال جهان، که برگ زری��ن دیگری بر 
افتخارات جوانان شایس��ته ایران عزی��ز افزود؛ جلوه ای 
 از تالش و امیدی اس��ت که ملت سرفراز ایران برای فتح 
قله  های افتخار و فرداهای بهتر به نمایش گذاشته است.

اینجانب با تبریک این پیروزی پر ش��کوه و غرور آفرین 
به ملت بزرگ ایران، از همه دس��ت  ان��درکاران، مربیان 
و ورزش��کاران شایس��ته و پرتالش تقدیر و تشکر نموده 

و تداوم پیروزی آنان در مس��ابقات آینده و س��ربلندی 
جوانان عزیز را از درگاه خداوند بزرگ مسئلت دارم.

 کاروان ایران در ریو 59تایی شد!
با صعود والیبالیس��ت ها به ریو تعداد س��همیه المپیکی 
 ای��ران ب��ه 59 رس��ید؛ یعن��ی ب��رای صعود تی��م ملی 
12 س��همیه حس��اب می ش��ود، اما مدال تی��م ملی در 

المپیک تنها یک مدال محسوب می شود.
بوک��س )ی��ک س��همیه(، دوومیدان��ی )٧ س��همیه(، 
تکوان��دو تیم��ی(،   - س��همیه   3(  دوچرخه س��واری 
  )٤ س��همیه(، تیران��دازی )5 س��همیه(، کش��تی آزاد

)۶ س��همیه(، کش��تی فرنگی )۶ س��همیه(، تیراندازی 
ب��ا کم��ان )یک س��همیه(، وزنه ب��رداری )5 س��همیه(، 
شمش��یربازی )2 سهمیه(، تنیس روی میز )3 سهمیه(، 
 قایقرانی )یک س��همیه(، جودو )3 س��همیه( و والیبال 
)12 س��همیه( تا حاال س��همیه حضور در ریو 2٠1۶ را 
کسب کرده اند. کاروان اعزامی به المپیک 2٠1۶ بزرگ 
ترین کاروان اعزامی ب��ه تمامی ادوار المپیک از 19٤8 
لندن تاکنون اس��ت. پیش از انقالب حضور در المپیک 
وابس��ته به کسب سهمیه نبود و کش��ورها می توانستند 
تمامی ورزشکاران مستعد خود را بنابر توانایی و پشتوانه 

مالی به المپیک اعزام کنند.

شرکت آب منطقه ای اصفهان در نظر دارد اجرای ایس�تگاه پمپاژ و خط انتقال آب به اراضی 
کشاورزی روستای هزار جریب را از طریق مناقصه عمومی با شرایط و مشخصات زیر به پیمانکار 
واجد صالحیت واگذار نماید. لذا از مناقصه گرانی که تمایل به حضور در مناقصه فوق را دارند دعوت 

به همکاری می گردد. 
مبلغ پایه: 5/٧15/٧23/51٤  ) پنج میلیارد و هفتصد و پانزده میلیون و هفتصد و بیست و سه هزار 

و پانصد و چهارده( ریال بر اساس فهارس بهای پایه سال 1395 
شرایط متقاضی: 1- داشتن گواهینامه صالحیت پیمانکاری اشخاص حقوقی در رشته آب 2- قابل 
مشاهده بودن مشخصات رتبه بندی در پایگاه اطالع رسانی 3sajar.mporg.ir- داشتن ظرفیت 
آزادکاری به اندازه مبلغ برآورد فوق الزم به یادآوری اس��ت مبلغ ظرفیت کاری بر اساس تاریخ اخذ 

گواهینامه صالحیت ثابت می باشد.
محل اجرا: استان اصفهان- شهرستان بوئین و میاندشت- روستای هزار جریب

مدت اجراء: ۶ ماه
هزینه تهیه اسناد مناقصه، نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه، مدت اعتبار پیشنهادها و مکان و 

زمان تحویل پیشنهادها در دعوتنامه و اسناد مناقصه مشخص می شود.
واجدین شرایط از تاریخ انتشار نوبت دوم این آگهی حداکثر به مدت 1٠ روز مهلت دارند نسبت به 
اعالم آمادگی کتبی، ثبت نام در سایت این ش��رکت ) WWW.ESRW.IR در منوی» مناقصه 
 مزایده« در بخش » س��امانه مناقصات امور قراردادها« ( و ارائه مدارک مثبته شرکت، اقدام نماید. 
پس از تعیین فهرست کوتاه مناقصه گران از آنها جهت خرید اسناد مناقصه دعوت به عمل خواهد آمد.

نش�انی مناقصه گزار: اصفهان- پل خواجو- بل��وار آئینه خانه- جنب هالل احمر- ش��رکت آب 
منطقه ای اصفهان- دفتر قراردادها- کدپستی 81۶٤۶٧۶٤٧3 صندوق پستی 391.

تلفن تماس: 5-3۶۶153۶٠ داخلی 2528 فاکس: 3۶۶11٠٧3 

آگهـی مناقصـه

امور قراردادها 
م الف: 6401روابط عمومی شرکت آب منطقه ای اصفهان

)نوبت دوم (

شرکت آب منطقه ای اصفهان 

والیبال ایران به المپیک ریو صعود کرد؛

 رویای 52 ساله تعبیر شد

7 گلی که درس مهمی به فوتبال ایران داد
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ابالغ راى

3/358  شــماره پرونــده: 12/95 ش 2 شــماره دادنامــه: 95/3/6-90 
مرجع رسيدگى كننده: شــعبه دوم شــوراى حل اختالف نايين، خواهان: 
هادى مجيدى فرزند حســين ســاكن نايين بلوار شــهيد مطهرى خيابان 
مسجدالرســول نبش كوچه نهم، خواندگان: 1- احســان مرزبان 2- ثريا 
كريمى هر دو مجهول المكان، خواســته: مطالبه طلب، گردشكار: خواهان 
دادخواستى به خواسته فوق به طرفيت خوانده تقديم داشته كه پس از ارجاع 
به اين شورا و ثبت به كالسه فوق و جرى تشــريفات قانونى در وقت فوق 
العاده حوزه به تصدى امضا كننده زير تشكيل است و با توجه به محتويات 
پرونده پس از شــور و تبادل نظر ختم رســيدگى را اعالم و به شــرح ذيل 
مبادرت به صدور راى مى نمايد. راى قاضى شــورا:در خصوص دعوى 
هادى مجيدى به طرفيت 1- احسان مرزبان 2-ثريا كريمى دائر بر مطالبه 
مبلغ يكصد و چهل ميليون ريال و با احتســاب هزينه دادرسى و خسارت 
تاخير تاديه، با توجه بــه محتويات و مندرجات پرونــده و مدارك ابرازى 
خواهان از جمله چك شــماره 870143 و گواهى عدم پرداخت بانك محال 
عليه و اينكه خواندگان عليرغم ابالغ در جلسه دادرسى حاضر نشده و ايراد 
و دفاعى به عمل نياورده است با وجود چك در يد خواهان داللت بر اشتغال 
ذمه اش دارد بنابراين شورا دعوى خواهان را ثابت تشخيص داده و مستنداً 
به مواد 198 و 519 و 522 قانون آيين دادرسى مدنى خوانده را به پرداخت 
مبلغ مذكور به عنوان اصل خواســته و پرداخت مبلــغ 227/500 تومان به 
عنوان هزينه دادرسى و پرداخت خســارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد 
چك لغايت اجراى حكم كه از ســوى اجراى احكام محاسبه خواهد شد در 
حق خواهان صادر مــى نمايد. راى صادره غيابى اســت و ظرف 20 روز
 پس از ابالغ قابل واخواهى در شورا و سپس ظرف 20 روز قابل تجديد نظر 
خواهى در دادگاه عمومى نايين مى باشــد. م الف:73 شعبه 2 شوراى حل 

اختالف نايين ( 300 كلمه، 3 كادر)
ابالغ اخطاريه

3/380  شــماره پرونــده: 139404002004000478/1 شــماره بايگانى 
پرونده: 9401175/2 شــماره ابالغيــه : 139505102004000749 آگهى 
ابالغ اخطاريه ماده 101 پرونده كالسه 9401175 و 9401174 بدينوسيله به 
وراث مرحوم شكراله ضامنى كه عبارتند از خانم ها 1- نازى 2- پرى ناز 3- 
فاطمه 4- آقاى حميد (همگى ضامنى) 5- خانم روح انگيز مشتاقى بروجنى 
كه برابر گزارش مامور ابالغ اداره پست اصفهان در آدرس اصفهان خيابان 
مشتاق، اول كوى ســپنتا، كوى ارغوان پالك 17 كدپستى 81536-11111 
ابالغ واقعى به كليه وراث ميســر نگرديده ابالغ مى گردد كه در خصوص 
پرونده اجرايى كالسه فوق له بانك اقتصاد نوين عليه نازى ضامنى و حميد 
ضامنى و پرى ناز ضامنى و فاطمه ضامنى و روح انگيز مشتاقى بروجنى 
طبق گزارش مورخ 94/12/4 كارشناس رسمى دادگسترى به شرح تصوير 
پيوست، پالك ثبتى 4743/39 واقع در بخش 4 ثبت اصفهان مورد وثيقه سند 
رهنى شــماره 166454-92/12/27 تنظيمى دفترخانه شماره 15 اصفهان 
به مبلغ 4/485/040/000 ريال ارزيابى گرديده. لذا چنانچه به مبلغ ارزيابى 
پالك مذكور معترض مى باشيد، اعتراض كتبى خود را ظرف مدت پنج روز 
از تاريخ نشر آگهى اين اخطاريه به ضميمه فيش بانكى دستمزد كارشناس 
تجديد نظر به مبلغ 6/000/000 ريال به دفتر اين اجرا تســليم نماييد. ضمنًا 
به اعتراضى كه خارج از موعد يا فاقد فيش بانكى دستمزد كارشناس تجديد 

نظر باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد.  م الف:7103 اداره اجراى اسناد رسمى 
اصفهان ( 218 كلمه، 2 كادر)

ابالغ اخطاريه
3/379  شــماره پرونــده: 139404002004000152/1 شــماره بايگانى 
پرونده: 9400370/2 شــماره ابالغيــه : 139505102004000765 آگهى 
ابالغ اخطاريه ماده 102 پرونده كالســه 9400370 بدينوســيله به آقايان 
1- حسين 2- عباس و خانم ها 3- خاتون همگى حسن پور پيدانى و 4- خانم 
صنمبر محمدى ( هر ســه به آدرس: اصفهان خيابان آبشــار سوم محله 
فيزادان بعد از مســجد كدپســتى 8169175469) ورثه مرحوم حسنعلى 
حسن پور پيدانى بدهكار پرونده كالسه 9400370  كه برابر گزارش مامور 
ابالغ، ابالغ واقعى ميســر نگرديده ابالغ مى گردد كه چون از طرف عباس 
حسن پور پيدانى نسبت به ارزيابى پالك 113/104 واقع در بخش 6 اصفهان 
متعلق به عباس حسن پور پيدانى و غيره وراث مرحوم حسنعلى حسن پور 
پيدانى كه در مقابل طلب عباس كيوانلو شهرســتانكى در رهن قرار گرفته 
واخواهى گرديده لذا طبق ماده 102 آئين نامه اجرائى به قيد قرعه آقاى على 
قاسمى به عنوان كارشناس انتخاب گرديده لذا مراتب بدين وسيله به شما 
اعالم مى شود كه طبق مقررات كارشناس مذكور نسبت به ارزيابى اقدام و
 ششــدانگ پالك فوق را بــه مبلــغ 715/000/000 ريــال ارزيابى نموده

 است.  
م الف:7102 اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان ( 178 كلمه، 2 كادر)

حصر وراثت
3/357  آقاى عليرضا كريمى به  شناسنامه شماره 1  به شرح دادخواست به 
كالسه 21/95 از اين شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين 
توضيح داده كه شادروان شهربانو قربان جنت به شماره شناسنامه 2 در 
تاريخ 1395/1/23 در اقامتگاه دائمى خود بــدرود زندگى گفته ورثه حين 
الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- متقاضى: عليرضا كريمى ( پسر)
 2- فاطمه كريمــى امن آبــاد (دختر) 3- بتــول كريمى امن آبــاد (دختر)
 4- خديجه كريمى امن آباد( دختر) 5- شــوكت كريمى امــن آباد (دختر)

 6- كبــرى كريمى امن آبــاد( دختر).  اينك بــا انجام تشــريفات مقدماتى 
درخواست مزبور را يكمرتبه آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا 
وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يك ماه 
به شورا تقديم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 76 شعبه 3 حقوقى 

شوراى حل اختالف نايين( 142 كلمه، 2 كادر)  
مزايده 

3/359  شــماره درخواســت: 9510463728300008 شــماره پرونده: 
9409981511300549 شــماره بايگانى شــعبه: 950042 اجراى احكام 
مدنى دادگســترى نايين در نظر دارد در راســتاى نيابت واصله از اجراى 
احكام شعبه 13 دادگاه خانواده شهرســتان سارى خودرو سوارى سمند 
ايكس 7 مدل 1385 به شــماره انتظامــى 965 ب 98- ايــران 62 متعلق به 
مرحوم سليمان آهنگر ســرخكالئى را در پرونده كالسه 950042 حقوقى 
اجرائى جهت وصول قسمتى از مهريه محكوم لها خانم سيده هانيه حسينى 
ثانى فرزند سيد مهدى از طريق مزايده حضورى و قيمت پايه كارشناسى 
به فروش برساند. لذا متقاضيان خريد مى توانند در روز چهارشنبه مورخه 
1395/4/9 ســاعت 10 صبح در محل اجراى احكام مدنى دادگسترى نايين 
حاضر و در جلســه مزايده شــركت نمايند. برنده مزايده كســى است كه 

باالترين مبلغ را پيشنهاد نمايد. ضمنًا برنده مزايده بايستى 10 درصد مبلغ 
پايه كارشناسى را قبل از جلسه پرداخت و با در دست داشتن فيش مذكور 
در جلسه شركت نمايند برنده مزايده بايستى مابقى وجه پيشنهادى را قبل 
از يك ماه از تاريخ مزايده به حساب سپرده دادگسترى نايين واريز نمايد. 
حضور متقاضيان خريد در جلســه الزامى بوده و طالبيــن مى توانند پنج

 ( 5 روز) قبل از انجام مزايده از خودرو مذكور واقع در نايين پاركينگ امين 
حفاظ ( بهشت كبرى) بازديد نمايند (شماره حساب سپرده دادگسترى نايين 
جهت واريز وجه 2171290283004 بانك ملى مركزى نايين مى باشــد). 
مشخصات خودرو: خودرو ســوارى ســمند ايكس 7 به رنگ خاكسترى 
متاليك، مدل 1385 به شــماره انتظامى 965 ب 98- ايــران 62 ، وضعيت 
خودرو طبق نظريه كارشناس: تمامى اتاق، شيشه ها، تمامى صندلى، جلو 
پنجره و در اصل وضعيت ظاهرى خودرو به علت واژگونى دچار خسارت 
كلى گرديده و ديگر قابل بازسازى نمى باشد و فقط قسمتهايى از موتور و 
گيربكس سالم و قابل استفاده جهت خودروهاى ديگر مى باشد. قيمت پايه 
كارشناسى جهت شركت در مزايده مبلغ 20/000/000 ريال (بيست ميليون 
ريال) ميباشد. م الف: 72 شعبه 1 اجراى احكام مدنى دادگاه عمومى حقوقى 

نايين( 312 كلمه، 3 كادر)  
مزايده اموال غير منقول ( اسناد رهنى)

2/464 شــماره آگهــى: 139503902004000056 شــماره پرونــده: 
139304002004000445 آگهى مزايده پرونده اجرايى كالسه: 9301620 
ششدانگ يك باب خانه پالك شماره دو هزار و هشتصد و دو فرعى از يازده 
اصلى به مساحت 218 متر مربع واقع در بخش 14 ثبت اصفهان به آدرس 
اصفهان خ فروغى خ پنج رمضان كوچه شهيد معتمدى كوچه فرهنگيان بن 
بست شهريور پالك 81 كدپســتى 8136887163 كه اسناد مالكيت آن در 
صفحات 395 و 198 دفاتر 584 و 831 امالك با شماره هاى چاپى 143777 
و 143776 ذيل ثبت 212513 و 105483 ثبت و ســند صادر شده است با 
حدود: شماًال به طول 10 متر ديوار اشــتراكى است با پالكهاى 821 و 822 
فرعى شرقًا به طول 21/80 متر ديوار است به پالك 2803 فرعى جنوبًا به 
طول 10 متر درب ديواريست به كوچه بن بست احداثى غربًا به طول 21/80 
سانتى متر ديواريست به ديوار پالك 2801 فرعى كه طبق نظر كارشناس 
رسمى پالك فوق عبارت است از يك منزل مســكونى به صورت دو طبقه 
218 متر مربع عرصه به صورت شمالى – جنوبى كه از سه طرف به پالك 
محدود و از ســمت جنوب به گذر 6 مترى محدود و حــدود 260 متر مربع 
اعيان در دو طبقه مجزا كه به تفكيك طبقه زيرزمين منفى 60 به مساحت 110 
متر مربع مسكونى 20 متر پاركينگ و طبقه همكف 130 متر مربع مى باشد 
ساختمان داراى اسكلت فلزى- سقف تيرچه و بلوك – كف موزائيك- سطوح 
داخلى اندود گچ خــاك و گچ رويه و كاغذ ديــوارى درب و پنجره خارجى 
فلزى- درب هاى داخلى سه اليه چوبى- سرويس حمام و آشپزخانه كاشى 
سراميك با كابينت فلزى- نماى خارجى و حياط آجر- كف حياط موزائيك 
داراى اشــتراكات آب، برق، گاز و فاضالب داراى سيســتم ســرمايش و 
گرمايش- كولر و بخارى گازى- قدمت ســاختمان حدود 18 ســال ملكى 
آقايان احمد مهرابى كوشــكى و عبداله مهرابى كوشــكى بالسويه كه طبق 
ســند رهنى شــماره 24370 مورخ 1390/12/28 تنظيمى دفترخانه 135 
اصفهان در رهن بانك صادرات واقع مى باشــد و طبق اعالم بانك مدت تا 
تاريخ 1395/10/22 بيمه گرديده اســت از ســاعت 9 الى 12 روز دوشنبه 

مورخ 95/04/21 در اداره اجراى اسناد رســمى اصفهان واقع در خيابان 
هشت بهشــت شــرقى- چهار راه اول خيابان الهور به مزايده گذارده مى 
شــود. مزايده از مبلغ پايه پنج ميليــارد و يكصد و بيســت و دو ميليون و 
چهارصد هزار ريال( 5/122/400/000 ريال) شروع و به هر كس خريدار 
باشــد به باالترين قيمت پيشــنهادى نقداً فروخته مى شــود. الزم به ذكر 
اســت پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشــعاب و 
يا حق اشــتراك و مصرف در صورتى كه مورد مزايده داراى آنها باشــد 
و نيز بدهــى هاى مالياتى و عوارض شــهردارى و غيره تــا تاريخ مزايده 
اعم از اينك رقم قطعى آن معلوم شــده يا نشده باشد به عهده برنده مزايده 
اســت ضمن آنكه پس از مزايده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى 
بابت هزينه هاى فــوق از محل مازاد بــه برنده مزايده مســترد مى گردد 
ضمنًا اين آگهى در يك نوبت در روزنامه زاينــد رود چاپ اصفهان مورخ 
95/03/16 درج و منتشــر مى گردد و در صورت تعطيلــى روز مزايده به 
روز بعد موكول مى گردد. توضيحًا جهت شــركت در جلســه مزايده چك 
تضمينى بانك ملى به مبلغ پايه مزايده در وجه اداره اجراى اســناد رسمى 
اصفهان بــه همراه تقاضاى كتبــى و ارائه كارت شناســايى معتبر الزامى 
اســت ضمنًا برنده مزايده بايد كل مبلغ خريد را تا پايان وقت ادارى همان 
روز طى فيش مخصوص در حســاب اداره ثبت اســناد و امالك ســپرده

 نمايد.  
م الف:5005 اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان(571 كلمه، 6 كادر)

مزايده 
2/565  آگهى جلســه دوم مزايده. اجراى احكام شــعبه 11 دادگاه حقوقى 
اصفهان در نظر دارد جلسه مزايده اى در خصوص پرونده اجرايى شماره 
910349 ج / له عبدالرضا فاهتيان و عليه منصور طغيانى به خواسته مطالبه 
مبلغ 891/737/165 ريال بابت اصل خواســته و هزينه دادرســى و مبلغ 
44/586/858 ريال حق االجراء دولت جلســه مزايده اى در روز پنج شنبه 
مورخ 95/4/3 ساعت 9 صبح در محل اين اجرا واقع در خ نيكبخت- بعد از 
دادگسترى مجتمع اجراى احكام طبقه 3 برگزار نمايد. نظريه كارشناسى: 
مشــخصات و مورد مزايده: مقدار 8/9 حبه از 72 حبه (ششــدانگ) پالك 
ثبتى شماره 7897/3139 بخش 5 اصفهان مورد مالكيت آقاى كمال اكبرى 
فرزند اكبر واقع در خ جى خ شهيد رجايى اول 22 بهمن جنب استخر شهداى 
كردآباد كدپستى 8159975956 مى باشد كه به صورت يك مجموعه چهار 
طبقه و زيرزمين و انبارى به مســاحت 152/51 متر مربع عرصه و اعيانى 
حدود 400 متر و زيرزمين به مساحت حدود 150 متر مربع كه طبقه همكف 
آماده بهره بردارى اســت و بايد طبقات در حد ســفت كارى اســت داراى 
انشعابات خدماتى الزم با اسكلت بتون و ســقف تيرچه بلوك مى باشد كه 
ارزش مجموعه مذكور با توجه به موقعيت و منطقه و نوع ميزان ســاخت 
و لحاظ نمودن امتيازات مربوطه توســط كارشــناس رسمى دادگسترى 
7/200/000/000 ريال ارزيابى گرديده و نظريه مصون از اعتراض طرفين 
باقى مانده اســت. لذا مالكيت خريد مى توانند 5 روز قبــل از تاريخ مقرر با 
مراجعه به آدرس فوق ضمــن بازديد از محل با توديــع ده درصد از مبلغ 
بدهى فى المجلس در جلسه مزايده شركت نمايند. باالترين پيشنهاد دهنده 

به عنوان خريدار معرفى مى گردد.
م الف: 5370 شعبه 11 اجراى احكام دادگاه عمومى حقوقى اصفهان( 275 

كلمه، 3 كادر)  

مزايده 
2/564  اجــراى احكام مدنى شــعبه دوم دادگاه حقوقــى اصفهان در نظر 
دارد به نيابت از اجراى احكام شــعبه 6 دادگسترى ســنندج جلسه مزايده 
اى در خصــوص پرونده اجرائيه كالســه 930074 ج ح / 2 له شمســى يا 
سمنى با وكالت خسرو محسنى و عليه موسى و ســعيد و عطاا... – محمد 
صادق و ابراهيم و مهديه و عزيزه و مريم و سوسن همگى نورى فرزندان 
محمد به منظور فروش يك واحد آپارتمان مســكونى به نشــانى خ آبشار 
سوم – مجتمع شهيد كشورى- پروژه مينا 2- تيپ F – بلوك F 23- طبقه 
7- واحد شماره 38 شــمالى. با وصف كارشناســى ذيل الذكر كه مصون 
از تعرض طرفين واقع گرديده اســت. در روز چهارشنبه مورخ 95/4/2 از 
ســاعت 9 تا 9/30 صبح در محل اين اجرا (طبقه چهارم- ساختمان اجراى 
احكام دادگسترى- خيابان نيكبخت- جنب بيمه پارســيان) برگزار نمايد. 
با توجه به اســتعالم از شــركت آبشــار آپارتمان مذكور آمــاده تحويل 
مى باشد و در تصرف شخصى يا اشخاصى نمى باشد. طالبين خريد 5 روز 
قبل از جلسه مزايده به نشــانى ملك قادر به بازديد از آن خواهند بود تا با 
توديع 10 درصد قيمت كارشناسى به حساب سپرده دادگسترى به شماره 
2171290210008 نزد بانك ملى دادگسترى اصفهان و ارائه فيش واريزى 
به اين اجرا در جلسه مزايده شركت نمايند. مزايده از مبلغ كارشناسى شروع 
و پيشنهاد دهنده باالترين قيمت برنده مزايده خواهد بود. اوصاف ملك بر 
اساس نظريه كارشناسى: واحد مذكور در زمان بازديد فاقد مدارك ثبتى به 
شماره قرارداد ثبت 40004 با شركت عمران آبشار اسپادانا و قرارداد اوليه 
شماره 004500477 يك واحد مسكونى با اسكلت بتن آرمه و سقف تيرچه و 
بلوك داراى دو اتاق خواب، سالن پذيرايى، آشپزخانه open، سرويس هاى 
كامل بهداشتى، انبارى و پاركينگ اختصاصى در طبقه زيرزمين با مساحت 
اعيان 114/98 متر مربع (يكصد و چهارده متر مربع و نود و هشت صدم متر 
مربع)، سالن پذيرايى و آشپزخانه با كف پوش سراميكى 40 × 40 سانتيمتر 
و اتاق ها بانضمام انبارى با كف پوش موزاييك 30 × 30 ، ديواره ها و سقف 
گچ و رنگ و نقاشى، بدنه آشپزخانه با پوشش كاشى و آشپزخانه و بدون 
نصب شيرآالت، پيشــخوان و ظرفشويى مشــاهده گرديد. سرويس هاى 
بهداشتى با كفپوش سراميك 20  × 20 و بدنه پاركينگ با كاشى مرغوب و 
سقف قسمتى بادامپا اين واحد داراى تراس در ضلع شمالى بانضمام پنجره 
هاى نورگير شمالى از جنس آلومينيوم بوده چهارچوب كليه دربها فلزى و 
بقيه دربها از جنس چوب، اين آپارتمان داراى آسانسور راه پله دسترسى 
به طبقات مى باشد. استفاده از انشعابات آب و فاضالب به صورت اشتراكى 
با ديگر واحدها و انشــعاب برق به صورت كنتور مجزا مى باشد. سيستم 
گرمايش حرارت مركزى (شــوفاژ) و بردوتى كولر آبى. ارزيابى ملك: با 
توجه به موقعيت واحــد در آپارتمان وضعيت مكانــى آپارتمان به ميزان 
عرصه، مصالح به كار رفته، عمر بنا (نوســاز)، اشــتراكات و ديگر عوامل 
موثر در قضيه ارزش كل شــامل اعيانى قدر السهم، از عرصه و مشاعات، 
اشتراكات و غيره ارزشى برابر يك ميليارد و نهصد و پنجاه و چهار ميليون 
ريال ( 1/954/000/000 ريال) معادل يكصد و نود و پنج ميليون و چهارصد 
هزار تومان ( 195/400/000) ارزيابى تقويم مى گردد.  م الف: 5371 شعبه 2 

اجراى احكام دادگاه عمومى حقوقى اصفهان( 518 كلمه، 5 كادر) 
فقدان سند مالكيت

3/328 شماره: 1834  نظر به اينكه آقاى حســين برندگى با تسليم 4 برگ 
استشهاد شهود شماره هاى 1834-95/3/9 دفترخانه 32 اصفهان مدعى 
مفقود شدن ســند مالكيت 268 سهم از 724 سهم ششــدانگ پالك شماره 
26/146 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان كه در صفحات 323 و 326 دفتر 570 
امالك  وصفحات 144 و 146 دفتر 55 امالك صادر و تسليم  گرديده و اظهار 
داشــته كه ســند مالكيت مرقوم در اثر جابجايى مفقود گرديده و تقاضاى 
صدور سند مالكيت المثنى نموده اســت. لذا دفترچه سند مالكيت مذكور از 

درجه اعتبار ساقط و مقتضى است چنانچه سند مالكيت مفقودى جهت انجام 
هرگونه معامله به آن دفترخانه ارائه گرديد از انجام معامله خوددارى و آن 
را جهت اعمال مقررات به اين اداره ارسال نماييد. انجام هر گونه معامله با 
سند مالكيت المثنى موكول به استعالم از اين اداره مى باشد.  لذا مراتب به 
استناد تبصره يك اصالحى ذيل ماده 120 آيين نامه قانون ثبت در يك نوبت 
آگهى مى شود چنانچه كســى مدعى انجام معامله نسبت به ملك مرقوم يا 
وجود سند مالكيت نزد خود مى باشد از تاريخ انتشار اين آگهى ظرف مدت 
ده روز اعتراض خود را كتبًا ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا سند معامله به 
اين اداره تسليم و رسيد اخذ نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالكيت 
به ارائه كننده سند مسترد گردد بديهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى 
نرسيد يا در صورت اعتراض اصل سند مالكيت يا سند معامله ارائه نشود 
اقدام به صدور ســند مالكيت المثنى طبق مقررات خواهد شد. م الف: 7087 

اداره ثبت اسناد و امالك غرب استان اصفهان ( 257 كلمه، 3 كادر) 
ابالغ راى

3/364 كالسه پرونده: 1099/94 شــماره دادنامه: 218-95/2/27 مرجع 
رسيدگى: شعبه 22 شوراى حل اختالف اصفهان، خواهان: سيد اميرحسين 
مدرس صادقى فرزند سيد محسن به نشانى خ مدرس كوى اعرفى پالك 17،  
خوانده: امراله رستمى فرزند غالمعلى به نشانى مجهول المكان،  خواسته: 
مطالبه مبلــغ 199/830/000 ريال بابــت پنج فقره حواله به شــماره هاى 
195076-93/9/30 و 34205-94/9/30 و 194151-93/2/15 و 194272-
93/6/30 و 180820-94/7/30 قرض الحسنه آل ياسين، گردشكار: با عنايت 
به محتويات پرونده و اخذ نظريه مشورتى اعضاى محترم شورا ضمن اعالم 
ختم رسيدگى با استعانت از خداوند متعال به شرح آتى مبادرت به صدور 
راى مى نمايد. راى قاضى شورا: در خصوص دادخواست سيد اميرحسين 
مدرس صادقى به طرفيت امراله رســتمى به خواسته مطالبه مبلغ يكصد و 
نود و نه ميليون و هشتصد و سى هزار ريال وجه پنج فقره حواله به شماره 
هــاى 195076-93/9/30 و 34205-94/9/30 و 194151-93/2/15 و 
194272-93/6/30 و 180820-94/7/30  عهده قرض الحسنه آل ياسين

 خ زينبيه به انضمام خسارات دادرسى و تاخير تاديه با توجه به دادخواست 
تقديمى و مال حظه اصول مســتندات دعوى و اينكه خوانده با ابالغ قانونى 
وقت و انتظار كافى در جلســه شــورا حاضر نشــده و در قبــال دعوى و 
مســتندات ابرازى خواهان ايــراد و تكذيبى به عمل نياورده و مســتندات 
ابرازى نيز حكايت از اشــتغال ذمه خوانده به خواهــان را حكايت مى كند. 
على هذا ضمن ثابت دانستن دعوى به اســتناد مواد 198 ، 519، 522 قانون 
آئين دادرسى مدنى و مواد 315، 310، 309، 307، 249 قانون تجارت حكم 
به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ يكصد و نود و نه ميليون و هشتصد و 
سى هزار ريال به عنوان اصل خواسته و پرداخت سه ميليون  ريال به عنوان 
خسارت دادرسى و هزينه نشر آگهى و پرداخت خسارات تاخير و تاديه از 
تاريخ تقديم دادخواست  لغايت زمان وصول و ايصال آن طبق نرخ شاخص 
بانك مركزى در حق خواهان صادر و اعالم مى گردد. راى صادره غيابى و 
ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل وا خواهى در اين شعبه خواهد بود و پس از 
مهلت واخواهى ظرف بيست روز قابل تجديد نظر خواهى در محاكم عمومى 
حقوقى اصفهان مى باشــد.  م الف:6188 شعبه 22 شــوراى حل اختالف 

اصفهان( 346 كلمه، 4 كادر)
ابالغ راى

3/365 كالسه پرونده: 1100/94 شــماره دادنامه: 214-95/2/27 مرجع 
رسيدگى: شعبه 22 شوراى حل اختالف اصفهان، خواهان: سيد اميرحسين 
مدرس صادقى فرزند ســيد محســن به نشــانى خ عبدالرزاق جنب بانك 
ســپه،  خوانده: محمود رحيمى بلميرى فرزند ناصرقلى به نشانى مجهول 
المكان، خواســته: مطالبه مبلغ 20/000/000 ريال بابــت يك فقره چك به 
شــماره 523109-94/9/15 بانك صادرات ايران، گردشكار: با عنايت به 

محتويات پرونده و اخذ نظريه مشورتى اعضاى محترم شورا ضمن اعالم 
ختم رسيدگى با استعانت از خداوند متعال به شرح آتى مبادرت به صدور 
راى مى نمايد. راى قاضى شورا: در خصوص دادخواست سيد اميرحسين 
مدرس صادقى به طرفيت محمود رحيمى  به خواســته مطالبه مبلغ بيست 
ميليون ريال وجه يك فقره چك به شــماره  523109-94/9/15 عهده بانك 
صادرات شــعبه چهارباغ خواجو به انضمام خســارات دادرسى و تاخير 
تاديه با توجه به دادخواســت تقديمى و مال حظه اصول مســتندات دعوى 
و اينكه خوانده با ابالغ قانونى وقت و انتظار كافى در جلســه شورا حاضر 
نشده و در قبال دعوى و مســتندات ابرازى خواهان ايراد و تكذيبى به عمل 
نياورده و مســتندات ابرازى نيز حكايت از اشتغال ذمه خوانده به خواهان 
را حكايت مى كند. على هذا ضمن ثابت دانستن دعوى به استناد مواد 198 ، 
519، 522 قانون آئين دادرسى مدنى و مواد 315، 310، 249 قانون تجارت 
حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ بيســت ميليون ريال به عنوان 
اصل خواسته و پرداخت دويست و شــصت هزار ريال به عنوان خسارت 
دادرسى و هزينه نشر آگهى و پرداخت خســارات تاخير و تاديه از تاريخ 
سررسيد  لغايت زمان وصول و ايصال آن طبق نرخ شاخص بانك مركزى 
در حق خواهان صادر و اعالم مى گردد. راى صادره غيابى و ظرف 20 روز 
پس از ابالغ قابل وا خواهى در اين شعبه خواهد بود و پس از مهلت واخواهى 
ظرف بيست روز قابل تجديد نظر خواهى در محاكم عمومى حقوقى اصفهان 
مى باشد.  م الف:6187 شعبه 22 شوراى حل اختالف اصفهان( 307 كلمه، 

3 كادر)
ابالغ راى

3/366 كالســه پرونــده: 794/94 شــماره دادنامــه: 4-95/1/22 مرجع 
رسيدگى: شعبه 22 شوراى حل اختالف اصفهان، خواهان: شهربانو ملكى 
فرزند على به نشــانى اصفهان پارك الله دينان كوچه برج بن بست شاهد 
پالك 333،  خوانده: عليرضا اميــرى فرزند قربانعلى  به نشــانى مجهول 
المكان، خواسته: تقاضاى محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 30/000/000 
ريال بابت يك فقره چك به شــماره 179537-93/12/15 بانك ملى ايران، 
گردشــكار: با عنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه مشــورتى اعضاى 
محترم شــورا ضمن اعالم ختم رسيدگى با اســتعانت از خداوند متعال به 
شرح آتى مبادرت به صدور راى مى نمايد. راى قاضى شورا: در خصوص 
دادخواست شهربانو ملكى به طرفيت عليرضا اميرى به خواسته مطالبه مبلغ 
سى ميليون ريال وجه يك فقره چك به شماره 179537-93/12/15 عهده 
بانك ملى ايران خ فردوســى به انضمام خســارات دادرسى و تاخير تاديه 
با توجه به دادخواســت تقديمى و مال حظه اصول مستندات دعوى و اينكه 
خوانده با ابالغ قانونى وقت و انتظار كافى در جلســه شورا حاضر نشده و 
در قبال دعوى و مستندات ابرازى خواهان ايراد و تكذيبى به عمل نياورده 
و مستندات ابرازى نيز حكايت از اشتغال ذمه خوانده به خواهان را حكايت 
مى كند. على هذا ضمن ثابت دانستن دعوى به استناد مواد 198 ، 519، 522 
قانون آئين دادرسى مدنى و مواد 315، 310، 309، 307، 249 قانون تجارت 
حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ سى ميليون ريال به عنوان اصل 
خواسته و پرداخت سيصد و بيست هزار ريال به عنوان خسارت دادرسى 
و هزينه نشر آگهى و پرداخت خســارات تاخير و تاديه از تاريخ سررسيد 
(93/12/15)  لغايت زمان وصــول و ايصال آن طبق نرخ شــاخص بانك 
مركزى در حق خواهان صــادر و اعالم مى گردد. راى صــادره غيابى و 
ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل وا خواهى در اين شعبه خواهد بود و پس از 
مهلت واخواهى ظرف بيست روز قابل تجديد نظر خواهى در محاكم عمومى 
حقوقى اصفهان مى باشد.  م الف:6186 شعبه 22 مجتمع شماره يك شوراى 

حل اختالف اصفهان( 317 كلمه، 3 كادر)
ابالغ راى

3/367 كالســه پرونده: 793/94 شــماره دادنامــه: 39-95/1/22 مرجع 

رسيدگى: شعبه 22 شوراى حل اختالف اصفهان، خواهان: شهربانو ملكى 
فرزند على به نشــانى اصفهان پارك الله دينان كوچه برج بن بست شاهد 
پالك 333،  خوانــده: فاطمه جمال زاده فرزند رمضان  به نشــانى مجهول 
المكان، خواسته: تقاضاى محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 25/000/000 
ريال بابت يك فقره چك به شماره 326678-94/6/30 بانك صادرات ايران، 
گردشــكار: با عنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه مشــورتى اعضاى 
محترم شــورا ضمن اعالم ختم رسيدگى با اســتعانت از خداوند متعال به 
شرح آتى مبادرت به صدور راى مى نمايد. راى قاضى شورا: در خصوص 
دادخواست شهربانو ملكى به طرفيت فاطمه جمال زاده به خواسته مطالبه 
مبلغ بيســت و پنج ميليون ريال وجه يك فقره چك به شــماره 326678-

94/6/30 عهده بانك صادرات ايران شــعبه رهنان به انضمام خســارات 
دادرسى و تاخير تاديه با توجه به دادخواســت تقديمى و مال حظه اصول 
مستندات دعوى و اينكه خوانده با ابالغ قانونى وقت و انتظار كافى در جلسه 
شورا حاضر نشده و در قبال دعوى و مســتندات ابرازى خواهان ايراد و 
تكذيبى به عمل نياورده و مستندات ابرازى نيز حكايت از اشتغال ذمه خوانده 
به خواهان را حكايت مى كند. على هذا ضمن ثابت دانستن دعوى به استناد 
مواد 198 ، 519، 522 قانون آئين دادرســى مدنى و مواد 315، 310، 309، 
307، 249 قانون تجارت حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ بيست و 
پنج ميليون ريال به عنوان اصل خواسته و پرداخت سيصد و ده هزار ريال 
به عنوان خسارت دادرسى و هزينه نشر آگهى و پرداخت خسارات تاخير و 
تاديه از تاريخ سررسيد  لغايت زمان وصول و ايصال آن طبق نرخ شاخص 
بانك مركزى در حق خواهان صادر و اعالم مى گردد. راى صادره غيابى و 
ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل وا خواهى در اين شعبه خواهد بود و پس از 
مهلت واخواهى ظرف بيست روز قابل تجديد نظر خواهى در محاكم عمومى 
حقوقى اصفهان مى باشــد.  م الف:6185 شعبه 22 شــوراى حل اختالف 

اصفهان( 319 كلمه، 3 كادر)
ابالغ راى

3/368 كالســه پرونده اصلى: 625/94 شــماره دادنامه: 95/2/29-143 
مرجع رسيدگى كننده: شعبه 23 شــوراى حل اختالف اصفهان، خواهان: 
آقاى آرش امين الســاداتى به نشانى اصفهان خ شــريف واقفى روبروى 
كوچه 23 پالك 790،  خوانده: آقاى حسين بام زد به نشانى مجهول المكان، 
خواسته: الزام خوانده به حضور در دفتر اسناد رسمى و انتقال يك دستگاه 
موتورسيكلت به شــماره انتظامى 3435  زمرد 39، گردشكار: شعبه 23  با 
عنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه مشــورتى اعضاى محترم شورا 
ضمن اعالم ختم رسيدگى با استعانت از خداوند متعال به شرح آتى مبادرت 
به صدور راى مى نمايد. راى قاضى شورا: در خصوص دعوى آقاى آرش 
امين الساداتى به طرفيت آقاى حسين بام زد به خواســته الزام خوانده به 
حضور در دفتر اســناد رســمى و انتقال يك دســتگاه موتورسيكلت مدل 
1386 به شماره انتظامى 3435- زمرد 39 ايران  به انضمام مطلق خسارات 
قانونى، با عنايت به محتويات پرونده طبق ســند مالكيت حســين بام زد به 
عنوان مالك خودرو موضوع پرونده، شــورا به جهت وقوع بيع بين مالك 
و خواهان و ارائه مبايعه نامه ها و تسلســل ايادى ماقبل از طرف خواهان، 
دعوى مطروحه را وارد و ثابت تشــخيص داده و مســتنداً بــه مواد 198 
قانون آيين دادرسى مدنى و مواد 10-219-220-221-223-225 قانون 
مدنى حكم بر محكوميت خوانده به حضور در دفتر اســناد رسمى و انتقال 
رسمى يك دستگاه موتورسيكلت با مشــخصات فوق به انضمام پرداخت 
مبلغ 305/000 ريال بابت هزينه دادرســى در حق خواهان صادر و اعالم 
مى نمايد. راى صادره غيابى است و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل 
واخواهى در اين شعبه و پس از مهلت 20 روز ديگر قابل تجديد نظر خواهى 
در محاكم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 6164 شعبه 23 مجتمع 

شماره يك شوراى حل اختالف اصفهان (283 كلمه، 3 كادر)  
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ابالغ راى
3/369 كالســه پرونده:1615/94 شــماره دادنامه:125-95/1/30 مرجع 
رسيدگى: شعبه 13 شوراى حل اختالف اصفهان، خواهان: نرگس پاكروان 
به نشــانى اصفهان ميدان قدس خ الله مقابل ترمينال باغ قوشخانه خ طيب 
اصفهانى ك ش برجوييان ك فرزندان با وكالت ندا رواقى به نشانى اصفهان 
خ بزرگمهر بعد از چهار راه هشت بهشت نبش خ سپهبد قرنى طبقه فوقانى 
بانك رفــاه مجتمع ميالد نــور ط دوم واحد 202، خوانــده: مرتضى بيگى 
به نشــانى مجهول المكان، خواســته: محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 
25/500/000 ريال بابت يك فقره چك و مطلق خسارات و تاخير تاديه و حق 
الوكاله، با عنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه مشــورتى اعضا شورا 
ختم رسيدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور راى مى نمايد. راى 
قاضى شورا: در خصوص دعواى نرگس پاكروان با وكالت خانم ندا رواقى 
به طرفيت مرتضى بيگى به خواســته مطالبه مبلغ 25/500/000 ريال وجه 
يك فقره چك به شــماره 216/6347741 -94/3/25 به عهده بانك توسعه 
تعاون به انضمام مطلق خسارت قانونى با توجه  به محتويات پرونده و بقاى 
اصول مستندات در يد خواهان و صدور گواهى هاى عدم پرداخت توسط 
بانك محال عليه كه ظهور در اشــتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در 
مطالبه وجه آن دارد و اين كه خوانده على رغم ابالغ قانونى در جلسه حضور 
نيافته و هيچگونه اليحه و دفاعيات مستند و محكمه پسندى در مقام اعتراض 
نسبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارايه ننموده لذا دعوى خواهان عليه 
خوانده ثابت به نظر مى رسد كه مستنداً به مواد 212 و 214 قانون تجارت 
و 198و515و519و522 قانون آ.د.م  حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت 
مبلغ 25/500/000 ريال بابت اصل خواســته و مبلغ 330/000 ريال بابت 
هزينه دادرسى و هزينه نشر با احتساب اجرا و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه 
قانونى و خســارت تاخير در تاديه از تاريخ سررسيد چك هاى موصوف 
(94/3/25)  تا تاريخ اجراى حكم در حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد راى 
صادره غيابى و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همين مرجع 
و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاكم محترم عمومى حقوقى 
اصفهان مى باشد. م الف:6165 شعبه 13 حقوقى مجتمع شماره يك شوراى 

حل اختالف اصفهان (349 كلمه4 كادر)  
ابالغ راى

3/371 كالسه پرونده: 1118/94 شــماره دادنامه: 1118-95/2/19 مرجع 
رسيدگى: شعبه 28 شوراى حل اختالف اصفهان، خواهان: عبداله برى زاده 
به نشانى اصفهان براآن جنوبى روستاى ازوارى گلستان پ 392، خوانده: 
مهدى حسن زاده به نشانى مجهول المكان، خواسته: مطالبه وجه يك فقره 
چك، گردشكار: با عنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه مشورتى اعضاى 
محترم شــورا ضمن اعالم ختم رسيدگى با اســتعانت از خداوند متعال به 
شرح آتى مبادرت به صدور راى مى نمايد. راى قاضى شورا: در خصوص 
دادخواست عبداله برى زاده به طرفيت مهدى حسن زاده به خواسته مطالبه 
مبلغ 30/000/000 ريال وجه يك فقره چك به شماره 910128 عهده بانك 
انصار به انضمام خسارات دادرسى و تاخير تاديه با توجه به دادخواست 
تقديمى و مال حظه اصول مســتندات دعوى و اينكه خوانده با ابالغ قانونى 
وقت و انتظار كافى در جلســه شــورا حاضر نشــده و در قبــال دعوى و 
مســتندات ابرازى خواهان ايــراد و تكذيبى به عمل نياورده و مســتندات 
ابرازى نيز حكايت از اشــتغال ذمه خوانده به خواهــان را حكايت مى كند. 
على هذا ضمن ثابت دانستن دعوى به اســتناد مواد 198 ، 519، 522 قانون 

آئين دادرسى مدنى و مواد 315، 310، 309، 307، 249 قانون تجارت حكم 
به محكوميت خوانده به پرداخت مبلــغ 30/000/000 ريال به عنوان اصل 
خواسته و پرداخت 1/120/000 ريال به عنوان خسارت دادرسى  و هزينه 
نشر آگهى طبق قانون و پرداخت خسارات تاخير و تاديه از تاريخ 1394/3/5 
لغايت زمان وصول و ايصال آن طبق نرخ شــاخص بانك مركزى در حق 
خواهان صادر و اعالم مى گــردد. راى صادره غيابى و ظرف 20 روز پس 
از ابالغ قابل وا خواهى در اين شعبه و سپس مدت 20 روز قابل تجديدنظر 
خواهى در محاكم حقوقى اصفهان مى باشد. م الف:6166 شعبه  28 مجتمع 

شماره يك شوراى حل اختالف اصفهان( 287 كلمه، 3 كادر)
ابالغ راى

3/372 كالســه پرونده 941289 شــماره دادنامه: 143-95/1/31 تاريخ 
رســيدگى: 94/12/19 مرجع رســيدگى: شعبه 33 شــوراى حل اختالف 
اصفهــان، خواهان: على كالهــدوزان به نشــانى اصفهان خ ارديبهشــت 
پ 11، خواندگان: 1- عباسعلى پورســينا 2- محمد لباف هر دو  به نشانى 
مجهول المكان، خواسته: الزام به انتقال خط تلفن، گردشكار: پس از ارجاع 
پرونده به اين شعبه و ثبت آن به كالسه فوق و طى تشريفات قانونى و اخذ 
نظريه مشورتى اعضا، قاضى شورا ختم رسيدگى را اعالم و به شرح زير 
مبادرت به صدور راى مى نمايد: راى قاضى شــورا: در خصوص دعواى 
آقاى على كالهدوزان به طرفيت آقايان عباســعلى پورسينا و محمد لباف 
مبنى بر تقاضاى الزام خواندگان به انتقال تلفن شماره 32334110 و مطلق 
خســارات مقوم به 5/000/000 ريال نظر به محتويات پرونده و اظهارات 
خواهان در جلســه رســيدگى در غياب خوانده على رغم ابــالغ قانونى به 
وى از آنجا كه طبق قولنامــه مورخ 1370/2/21 قــرارداد خريد و فروش 
يك باب منزل كه داراى تلفن به شماره 32334110 بود ه و قرارداد مذكور

 فى مابين خواهان و خوانده رديف دوم صورت گرفته ولى تلفن مذكور طبق 
استعالم به نام آقاى عباسعلى پورســينا مى باشد كه تسلى مبنى بر انتقال 
تلفن يا فروش آن به خوانده رديف دوم ارائه نگرديده و اين در حالى است 
كه خوانده رديف اول در جلسه حاضر نشده و صحت معامله را تاييد نكرده 
است لذا شورا دعواى مطرح شده را وارد تشخيص نداده و به استناد ماده 
2 قانون آيين دادرسى مدنى قرار عدم استماع دعوا صادر و اعالم مى دارد 
قرار صادره ظرف مهلت 20 روز پس از ابــالغ قابل تجديد نظر خواهى در 

محاكم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. 
م الف:6169 شــعبه 33 حقوقى مجتمع شــماره دو شــوراى حل اختالف 

اصفهان ( 278 كلمه، 3 كادر)
ابالغ راى

3/373 كالســه پرونده 94-961 شــماره دادنامه: 192-95/2/19 مرجع 
رسيدگى: شعبه 26 شوراى حل اختالف اصفهان، خواهان: احمد عنايتى به 
نشانى اصفهان خ ركن الدوله شرقى ك 69 ك 15 خرداد پ 10،  خواندگان: 
1- ســعيد جهان آراى 2- على برندگى هر دو  به نشــانى مجهول المكان، 
خواســته: الزام به انتقال ، گردشــكار: پس از ارجاع پرونده به اين شعبه و 
ثبت آن به كالسه فوق و طى تشريفات قانونى و اخذ نظريه مشورتى اعضا، 
قاضى شورا ختم رسيدگى را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور راى 

مى نمايد: راى قاضى شورا: در خصوص دعوى احمد عنايتى به طرفيت
 1- ســعيد جهان آراى 2- على برندگى به خواســته الــزام خواندگان به 
حضور در دفتر اسناد رسمى و انتقال سند يك دستگاه خودروى سوارى 
پژو آردى آى 1600 يشــمى مدل 1382 به شــماره انتظامــى 24-812 ن 

84 به انضمــام كليه خســارات قانونى مقــوم بــه 40/000/000 ريال به 
شرح دادخواســت و ضمائم تقديمى با عنايت به محتويات پرونده استماع 
اظهارات خواهان و مالحظــه قرارداد مبايعه نامه عــادى مورخ 94/7/4 و 
احراز رابطه قراردادى فى مابين خواهــان و خوانده رديف دوم و همچنين 
پاســخ اســتعالم شــماره 1413/6/84812 مورخ 95/2/13 پليس راهور 
اصفهان و اعالم مالكيــت خوانده رديف اول و اينكــه خواندگان با وصف 
ابالغ قانونى در جلسه دادرســى حاضر نشــده و دفاعى به عمل نياورده 
اند بنابراين شورا دعوى خواهان را ثابت تشخيص و مستنداً به مواد 198 
و 519 قانون آيين دادرســى مدنى و مــواد 10 و 219 و 232 قانون مدنى 
حكم به محكوميت خوانده رديف اول به انتقال ســند يك دستگاه خودروى 
سوارى پژو آردى 1600 يشمى مدل 1382 به شــماره انتظامى 812-24 
ن 84 و محكوميت خوانده رديــف دوم به پرداخــت 700/000 ريال بابت 
هزينه دادرسى در حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد. راى صادره غيابى 
و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين شــعبه و پس مدت 
20 روز قابل تجديدنظرخواهــى در محاكم حقوقى اصفهــان خواهد بود. 
م الف:6173 شــعبه 26 حقوقى شــوراى حل اختالف اصفهان ( 323 كلمه، 

4 كادر)
ابالغ راى

3/374 كالســه پرونده: 694/94 شــماره دادنامــه: 69-95/9/23 مرجع 
رسيدگى: شعبه 26 شوراى حل اختالف اصفهان، خواهان: خانم شهربانو 
ملكى به نشــانى اصفهان پارك الله دينان كوچه برج بن بست شاهد پالك 
333، خوانده: آقاى فرشــاد ونده ور به نشــانى مجهول المكان، خواسته: 
مطالبه ، گردشــكار: با عنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه مشــورتى 
اعضاى محترم شــورا ضمن اعالم ختم رسيدگى با اســتعانت از خداوند 
متعال به شــرح آتى مبادرت به صدور راى مى نمايد. راى قاضى شــورا: 
در خصوص دادخواســت خانم شــهربانو ملكى به طرفيت آقاى فرشــاد 
ونده ور به خواســته مطالبه مبلغ ســى و پنج ميليون و پانصد هزار ريال 
وجه چــك به شــماره هــاى  157439-86/10/30 بانك ملت بــه مبلغ دو 
ميليون و پانصد هزار ريال و 157441-86/12/23 بانك ملت به مبلغ ســه 
ميليون ريال و حواله به شــماره هاى 44616-87/11/25 قرض الحســنه 
به مبلغ ده ميليون ريــال و 44617-87/12/20 قرض الحســنه به مبلغ ده 
ميليون ريال و 44618-88/2/20 قرض الحسنه به مبلغ ده ميليون ريال  به 
انضمام خسارات دادرســى و تاخير تاديه با توجه به دادخواست تقديمى 
و مال حظه اصول مســتندات دعوى و اينكه خوانده با ابــالغ وقت و انتظار 
كافى در جلسه شــورا حاضر نشــده و در قبال دعوى و مستندات ابرازى 
خواهان ايراد و تكذيبى به عمل نياورده و مســتندات ابــرازى نيز حكايت 
از اشــتغال ذمه خوانده به خواهان را حكايت مى كند. على هذا ضمن ثابت 
دانستن دعوى به اســتناد مواد 198 ، 519، 522 قانون آئين دادرسى مدنى 
و مــواد 315، 310، 309، 307، 249 قانــون تجــارت حكم بــه محكوميت 
خوانده به پرداخت مبلغ ســى و پنج ميليون و پانصد هزار ريال  به عنوان 
اصل خواسته و پرداخت ســيصد و هشــتاد هزار ريال ( 380/000 ريال) 
به عنوان خسارت دادرسى  به پرداخت خســارات تاخير و تاديه از تاريخ 
دو فقره چــك 157439-86/10/30 و 157441-86/12/23 و حواله هاى 
44616-87/11/25 و 44617-88/12/10 و 44618-88/2/20 از تاريــخ 
تقديم دادخواســت  لغايت زمــان وصول و ايصال آن طبق نرخ شــاخص 
بانك مركزى در حق خواهان صادر و اعالم مى گردد. راى صادره غيابى 

و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل وا خواهى در اين شــعبه و ســپس مدت 
20 روز قابــل تجديدنظر خواهــى در محاكم حقوقى اصفهان مى باشــد. 
م الف:6174 شــعبه  26 مجتمع شماره يك شــوراى حل اختالف اصفهان

( 363 كلمه، 4 كادر)
ابالغ راى

3/375 كالســه پرونده: 941560 شــماره دادنامه: 296-95/2/20 مرجع 
رسيدگى: شــعبه 7 شــوراى حل اختالف اصفهان، خواهان: آيت ا... ملكى 
به نشانى اصفهان كيلومتر 15 جاده آبشار روستاى دشتى كوى نورافكن 
پالك 92 با وكالت محمد زال به نشــانى اصفهان ســه راه حكيم نظامى به 
ســمت ارتش مجتمع 17 طبقه ســوم واحد 6،  خوانده: محمــد پرويزى به 
نشــانى مجهول المكان، خواسته: مطالبه شــصت ميليون ريال به انضمام 
مطلق خسارات دادرســى و خسارت تاخير تاديه، گردشــكار: با عنايت به 
محتويات پرونده و اخذ نظريه مشورتى اعضاى محترم شورا ضمن اعالم 
ختم رسيدگى با استعانت از خداوند متعال به شرح آتى مبادرت به صدور 
راى مى نمايد. راى قاضى شورا: در خصوص دادخواست آيت ا... ملكى به 
طرفيت محمد پرويزى به خواســته مطالبه مبلغ شصت ميليون ريال وجه 
يك فقره چك به شماره 36651 مورخه 94/11/5 عهده بانك كشاورزى به 
انضمام خسارات دادرسى و تاخير تاديه با توجه به دادخواست تقديمى و 
مال حظه اصول مستندات دعوى و اينكه خوانده با ابالغ قانونى وقت و انتظار 
كافى در جلسه شــورا حاضر نشــده و در قبال دعوى و مستندات ابرازى 
خواهان ايراد و تكذيبى به عمل نياورده و مســتندات ابــرازى نيز حكايت 
از اشــتغال ذمه خوانده به خواهان را حكايت مى كند. على هذا ضمن ثابت 
دانستن دعوى به اســتناد مواد 198 ، 519، 522 قانون آئين دادرسى مدنى 
و مواد 313، 310، 249 قانون تجارت حكم به محكوميت خوانده به پرداخت 
مبلغ شــصت ميليون ريال به عنوان اصل خواسته و پرداخت يك ميليون و 
پانصد هزار ريال به عنوان خسارت دادرسى حق الوكاله وكيل طبق تعرفه 
قانونى  و پرداخت خسارات تاخير و تاديه از تاريخ 1394/11/5 لغايت زمان 
وصول و ايصال آن طبق نرخ شاخص بانك مركزى در حق خواهان صادر 
و اعالم مى گردد. راى صادره غيابى و ظــرف 20 روز پس از ابالغ قابل وا 
خواهى در اين شعبه خواهد بود و 20 روز پس از مهلت واخواهى قابل تجديد 
نظر خواهى در محاكم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف:6178 شعبه  

7 مجتمع شماره دو شوراى حل اختالف اصفهان( 328 كلمه، 4 كادر)
ابالغ وقت رسيدگى و احضار متهم 

3/370 شــماره پرونده: 9409982747800408 شــماره بايگانى شعبه: 
950114 نظر به اينكه در پرونده كالســه 950114 اين دادگاه آقاى ســيد 
اســماعيل رحيمى منفرد فرزند ســيد ناصر به موجب مفاد كيفرخواست 
شماره 9510433747200024 دادسراى شهرستان خور و بيابانك، متهم 
است به بى احتياطى در امر رانندگى منجر به ايراد صدمه بدنى غير عمدى 
موضوع شــكايت آقاى وحيد اميرى فرزند مهدى قلى و با توجه به معلوم 
نبودن محل اقامت متهم و عدم دسترســى به متهم و اينكه وقت رســيدگى 
پرونده مذكور براى تاريخ 1395/05/06 ساعت 11 صبح تعيين گرديده به 
استناد ماده 174 قانون آيين دادرسى كيفرى مراتب يك نوبت آگهى مى گردد 
تا متهم فوق الذكر در تاريخ تعيين شده جهت ارائه دفاعيات و آخرين دفاع 
خود در قبال اتهام در اين دادگاه حاضر گرديده يا وكيل خود را معرفى نمايد 
در غير اين صورت دادگاه مبادرت به صدور راى مى نمايد.  م الف:75 شعبه 

1 دادگاه عمومى حقوقى خور و بيابانك ( 150 كلمه، 2 كادر)

ابالغ راى
3/376 كالسه پرونده: 941557 شــماره دادنامه: 275-95/2/19 مرجع 
رسيدگى: شعبه 7 شوراى حل اختالف اصفهان، خواهان: محسن رضائى 
برزانى به نشانى اصفهان خ رباط اول روبه روى مجتمع هديه فروشگاه 
مهديه با وكالت محمد زال به نشانى اصفهان سه راه حكيم نظامى به سمت 
ارتش مجتمع 71 طبقه سوم ، واحد 6، خوانده: اصغر معمارزاده به نشانى 
مجهول المكان، خواسته: مطالبه مبلغ يكصد و هفده ميليون ريال وجه يك 
فقره چك با احتساب مطلق خسارات دادرسى و تاخير تاديه، گردشكار: 
با عنايت به محتويات پرونــده و اخذ نظريه مشــورتى اعضاى محترم 
شورا ضمن اعالم ختم رسيدگى با اســتعانت از خداوند متعال به شرح 
آتى مبادرت به صدور راى مى نمايد. راى قاضى شــورا: در خصوص 
دادخواست محسن رضائى برزانى با وكالت محمد زال به طرفيت اصغر 
معمارزاده فرزند حسين به خواســته مطالبه مبلغ 117/000/000 ريال 
وجه يك فقره چك به شــماره 667483 - 94/9/10 عهده بانك ســپه به 
انضمام خسارات دادرسى و تاخير تاديه با توجه به دادخواست تقديمى 
و مال حظه اصول مستندات دعوى و اينكه خوانده با ابالغ قانونى وقت و 
انتظار كافى در جلسه شورا حاضر نشــده و در قبال دعوى و مستندات 
ابرازى خواهان ايراد و تكذيبى به عمل نياورده و مســتندات ابرازى نيز 
حكايت از اشــتغال ذمه خوانده به خواهان را حكايت مــى كند. على هذا 
ضمن ثابت دانستن دعوى به اســتناد مواد 198 ، 519، 522 قانون آئين 
دادرسى مدنى و مواد 315، 310 قانون تجارت حكم به محكوميت خوانده 
به پرداخت مبلــغ يكصد و هفده ميليون ريال به عنوان اصل خواســته و 
پرداخت دو ميليون و سيصد و پنجاه و پنج هزار ريال و حق الوكاله وكيل 
طبق تعرفه به عنوان خسارت دادرسى به پرداخت خسارات تاخير و تاديه 
از تاريخ 1394/9/10 لغايت زمان وصول و ايصال آن طبق نرخ شاخص 
بانك مركزى در حق خواهان صادر و اعالم مى گردد. راى صادره غيابى 
و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل وا خواهى در اين شــعبه خواهد بود و 
20 روز پس از مهلت واخواهى قابل تجديد نظر خواهى در محاكم عمومى 

حقوقى اصفهان مى باشد. 
م الف:6179 شعبه  7 مجتمع شماره دو شــوراى حل اختالف اصفهان( 

344 كلمه، 4 كادر)
ابالغ راى

3/377 كالسه پرونده: 941111 شماره دادنامه: 2019-94/11/29 مرجع 
رسيدگى: شــعبه 8 شــوراى حل اختالف اصفهان، خواهان: احمدرضا 
دهش به نشانى اصفهان خ شيخ بهايى كوچه شــهيد ارفعى نبش پاساژ 
نوشــين پالك 3/2، خوانده: محمدرضا فتوحى پور به نشــانى مجهول 
المكان، گردشــكار: با عنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه مشورتى 
اعضاى محترم شــورا ضمن اعالم ختم رسيدگى با استعانت از خداوند 
متعال به شرح آتى مبادرت به صدور راى مى نمايد. راى قاضى شورا: 
در خصوص دادخواست احمدرضا دهش فرزند حســينقلى به طرفيت 
محمدرضا فتوحى پــور فرزند كريم به خواســته مطالبه 15/250/000 
ريال وجه سه فقره چك به شماره هاى  674765-86/12/1 و 674766-

87/1/5 و 674761-86/11/2  عهده بانك صادرات به انضمام خسارات 
دادرسى و تاخير تاديه با توجه به دادخواست تقديمى و مال حظه اصول 
مســتندات دعوى و اينكه خوانده با ابــالغ قانونى(نشــر آگهى) وقت و 
انتظار كافى در جلسه شورا حاضر نشــده و در قبال دعوى و مستندات 
ابرازى خواهان ايراد و تكذيبى به عمل نياورده و مســتندات ابرازى نيز 
حكايت از اشــتغال ذمه خوانده به خواهان را حكايت مــى كند. على هذا 
ضمن ثابت دانستن دعوى به اســتناد مواد 198 ، 519، 522 قانون آئين 
دادرسى مدنى و مواد 315، 310، 309، 307، 249 قانون تجارت حكم به 

محكوميت خوانده به پرداخت مبلــغ 15/250/000 ريال به عنوان اصل 
خواســته و پرداخت 195/000 ريال به عنوان خسارت دادرسى  و مبلغ 
120/000 ريال هزينه نشــر آگهى به پرداخت خســارات تاخير و تاديه 
از تاريخ سررســيد چك ها  لغايت زمان وصــول و ايصال آن طبق نرخ 
شــاخص بانك مركزى در حق خواهان صادر و اعالم مــى گردد. راى 
صادره غيابى و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل وا خواهى در اين شعبه 

خواهد بود. 
 الف:6180 شعبه  8 مجتمع شماره دو شوراى حل اختالف اصفهان( 282 

كلمه، 3 كادر)
ابالغ راى

3/378 كالسه پرونده 941197 شــماره دادنامه: 122-95/1/24 مرجع 
رســيدگى: شــعبه 9 شــوراى حل اختالف اصفهان، خواهان: عليرضا 
بابليان به نشــانى اصفهان خ فردوســى مجتمع تجارى برق طبقه دوم 
واحد6،  خوانده: فاطمه سيم جور  به نشــانى مجهول المكان، خواسته: 
مطالبه مبلــغ 37/000/000 ريال بــه انضمام مطلق خســارات قانونى، 
گردشــكار: پس از ارجاع پرونده به اين شــعبه و ثبت آن به كالسه فوق 
و طى تشــريفات قانونى و اخذ نظريه مشورتى اعضا، قاضى شورا ختم 
رسيدگى را اعالم و به شــرح زير مبادرت به صدور راى مى نمايد: راى 
قاضى شورا: در خصوص دعوى آقاى عليرضا بابليان به طرفيت خانم 
فاطمه سيم جور به خواسته مطالبه مبلغ 3/700/000 تومان به انضمام 
مطلق خســارات قانونى با توجه به فيش شــماره 690137 ارائه شده از 
ســوى خواهان و اظهارات خواهان در جلسه رســيدگى مبنى بر اينكه 
در تاريــخ 92/12/25 طبــق فيش پيوســت پرونده مبلــغ 6/800/000 
تومان بــه حســاب خوانده واريــز نمودم وليكن نســبت بــه پرداخت 
الباقى مبلــغ 3/700/000 تومان اقدامى ننمــوده و اينكه خوانده عليرغم 
ابالغ قانونى در جلســه حضــور نيافته و اليحــه اى ارائه ننمــوده لذا 
شــورا با اســتناد بــه مــواد 198 و 519 و 522 قانون آيين دادرســى 
مدنى حكم به محكوميــت خوانده به پرداخت مبلــغ 3/700/000 تومان 
بابــت اصل خواســته و مبلــغ 170/000 ريــال بابت هزينه دادرســى 
و خســارت تاخير تاديــه از تاريــخ تقديــم دادخواســت ( 94/9/30) 
لغايــت زمان اجراى حكــم طبق شــاخص بانك مركزى و هزينه نشــر 
آگهى طبــق تعرفه قانونــى در حق خواهــان صادر واعالم مــى نمايد
 راى صادره غيابى و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين 

شعبه مى باشد. 
م الف:6196 شعبه 9 حقوقى شــوراى حل اختالف اصفهان ( 263 كلمه، 

3 كادر)
ابالغ راى

3/406 شــماره دادنامــه: 9509970350700395 شــماره پرونــده: 
9409980350701177 شماره بايگانى شعبه: 941309 خواهان: آقاى 
سيد صالح مستولى زاده فرزند سيد ا كبر به نشانى اصفهان خ بزرگمهر 
خ مفتح جنب بن بست آزادى ساختمان يكتا كدپستى 8158939181 تلفن 
09134036391، خوانده: آقاى شــهرام جعفرزاده فرزند رحمت اله به 
نشانى مجهول المكان، خواســته ها: 1- مطالبه خسارت تاخير تاديه 2- 
مطالبه خسارت دادرسى 3- مطالبه وجه چك، راى دادگاه: در خصوص 
دادخواست سيد صالح مستولى زاده به طرفيت شهرام جعفرزاده مبنى 
بر مطالبه مبلغ 100/000/000 ريال وجه ســه برگ چك به شماره هاى 
607531-90/10/20 و 607532-90/10/1 هر يك به مبلغ 40/000/000 
ريال و 607533-90/10/10 به مبلغ 20/000/000 ريال هر سه بر عهده 
بانك ملى ايران و خسارات قانونى، با توجه به محتويات پرونده، تصوير 
مصدق چك و گواهى عدم پرداخت آن و اينكه ماندن چك در دست دارنده 

نشان اشــتغال ذمه صادركننده آن اســت و خوانده دليلى بر برائت ذمه 
خود ارايه و ايراد و دفاعى نكرده، ادعاى خواهان ثابت و مسلم تشخيص 
داده مى شود و مستنداً به ماده 3 قانون صدور چك و مواد 198 و 519 و 
502 و 515 و 522 قانون آيين دادرسى مدنى حكم بر محكوميت خوانده 
به پرداخت مبلغ 100/000/000 ريال اصل خواسته و مبلغ 3/966/000 
ريال بابت هزينه دادرسى و همچنين خسارت تاخير تاديه از سررسيد تا 
زمان اجراى حكم كه در زمان اجرا وفق شاخص تغيير قيمتهاى ساالنه 
اعالمى بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران محاسبه خواهد شد در حق 
خواهان صادر مى گردد. راى صادر شده غيابى و ظرف 20 روز از ابالغ 
قابل واخواهى در اين شعبه و با انقضاى مهلت مزبور ظرف 20 روز قابل

 تجديــد نظــر خواهــى در دادگاه تجديــد نظــر اســتان اصفهــان 
است.  م الف:7508 شــعبه 7 دادگاه عمومى حقوقى اصفهان ( 280 كلمه، 

3 كادر)
ابالغ راى

3/405 كالسه پرونده: 94-1237 شماره دادنامه:139-95/2/12 مرجع 
رسيدگى: شــعبه 24 شــوراى حل اختالف اصفهان، خواهان: منصور 
باقرى با وكالت 1- مرتضى زارعى 2- مرتضى قانعيان هر دو به نشانى 
اصفهان خ كاوه ابتداى پل چمران ساختمان ادارى آفتاب، خوانده: سحر 
طاهرى به نشــانى مجهول المكان، خواســته: مطالبه چك،  با عنايت به 
محتويات پرونده و اخذ نظريه مشــورتى اعضاى محترم شــورا ضمن 
اعالم  ختم رسيدگى بااستعانت از خداوند متعال به شرح آتى مبادرت به 
صدور راى مى نمايد. راى قاضى شــورا: در خصوص دعواى منصور 
باقرى با وكالت 1- مرتضى زارعى 2- مرتضى قانعيان به طرفيت سحر 
طاهرى به خواسته مطالبه مبلغ 49/000/000 ريال وجه چك  به شماره 
هــاى 654398 و 793493 و 793494 و 793495 عهــده بانك ســپه به 
انضمام مطلق خســارات قانونى با عنايت به  بقاى اصول مســتندات در 
يد خواهــان و گواهى عدم پرداخت صادره از ســوى بانــك محال عليه 
كه ظهور در اشــتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه 
خواســته دارد و عدم حضور خوانده  در جلســه رســيدگى و مصون 
ماندن خواسته از هرگونه تعرض و تكذيب، شــورا دعواى مطروحه را 
وارد و ثابت تشخيص داده، لذا به استناد مواد  310 و 313 قانون تجارت 
و 198و515و519و522 قانــون آيين دادرســى دادگاه هاى عمومى و 
انقالب در امور مدنى حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ چهل و 
نه ميليون ريال بابت اصل خواسته و نهصد و چهل و پنج هزار ريال بابت 
هزينه دادرســى (حق الوكاله وكيل) و همچنين خسارت تاخير در تاديه 
از تاريخ سررسيد و نشــر آگهى لغايت تاريخ وصول كه محاسبه آن بر 
اساس نرخ اعالمى از سوى بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران بر عهده 
اجراى محترم احكام مى باشد، در حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد. 
راى صادره غيابى و ظرف بيست روز پس از ابالغ واقعى به خوانده  قابل 
واخواهى در اين شورا و ظرف بيست روز پس از انقضاى مهلت واخواهى 
قابل تجديد نظر خواهى در دادگاه هاى عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. 
م الف:7481 شــعبه 24 حقوقى مجتمع شماره دو شــوراى حل اختالف 

اصفهان( 326 كلمه، 4 كادر) 
ابالغ راى

3/404 كالسه پرونده: 1018/94 شــماره دادنامه:62-95/1/29 مرجع 
رسيدگى: شعبه 25 شــوراى حل اختالف اصفهان، خواهان: سيد مجيد 
عسگرى به نشــانى اصفهان خ پروين بعد از پل ســرهنگ دفتر ايزوگام 
سامان، خوانده: فيض ا... زهيدى هاشم آبادى  به نشانى مجهول المكان، 
خواسته: مطالبه يك فقره چك به مبلغ 13/500/000 به انضمام خسارت 
تاخير تاديه از زمان سررســيد چك لغايت اجرا،  با عنايت به محتويات 

پرونده و اخذ نظريه مشــورتى اعضا شورا ختم رســيدگى را اعالم و 
به شــرح آتى مبادرت به صدور راى مى نمايد. راى قاضى شوراى حل 
اختالف: در خصوص دعواى آقاى سيد مجيد عسگرى به طرفيت آقاى 
فيض ا... زهيدى هاشــم آبادى به خواســته مطالبه مبلغ 13/500/000 
ريال وجه چك به شــماره 341363-94/4/30 به عهــده بانك صادرات 
به انضمام مطلق خســارات قانونى با توجه  به محتويات پرونده و بقاى 
اصول مستندات در يد خواهان و گواهى عدم پرداخت توسط بانك محال 
عليه كه ظهور در اشــتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه 
وجه آن دارد و اين كه خوانده على رغم ابالغ قانونى در جلسه رسيدگى 
حضور نداشته و هيچگونه اليحه و دفاعيات مستند و محكمه پسندى در 
مقام اعتراض نســبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارايه ننموده لذا 
دعوى خواهان عليه خوانده ثابت به نظر مى رسد كه به استناد مواد 310 
و 313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آيين دادرسى مدنى 
حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 13/500/000 ريال بابت اصل 
خواسته و 325/000 ريال بابت هزينه دادرسى و خسارت تاخير در تاديه 
از تاريخ سررسيد چك موصوف (94/4/30)  تا تاريخ اجراى حكم و هزينه 
نشر آگهى در حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد راى صادره غيابى و 
ظرف مهلت بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين شعبه مى باشد 
و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف بيست روز قابل تجديد نظر خواهى 

در محاكم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. 
م الف:7471 شــعبه 25 حقوقى مجتمع شماره دو شــوراى حل اختالف 

اصفهان ( 311 كلمه، 3 كادر)
ابالغ راى

3/403 شــماره دادنامــه: 9409970351401783 شــماره پرونــده: 
9409980351400568 شــماره بايگانــى شــعبه: 940637 خواهان: 
آقاى عليرضــا ناصرى اصفهانى فرزند حســين به نشــانى اصفهان-
 خ امام خمينى- خ شريف شرقى (رهنان) – كوچه گلزار- كوچه شهيد مير 
حسينى- كوچه سپاهان- ك . پ 8187984159 ت.ت 09131050093، 
خوانده: آقاى محمــد حامد زارع فرزند محمدرضا به نشــانى اســتان 
فارس- شهرستان مرودشت- خ انقالب – روبروى كميته امداد سابق- 
سوپسر همســتر- ك.پ 7371854914ت.ت 09174557661 خواسته 
ها: 1- مطالبه خســارت دادرســى 2- تامين خواســته 3- مطالبه وجه 
چك 4- مطالبه خســارت تاخير تاديه، راى دادگاه: در خصوص دعوى 
آقاى عليرضا ناصرى به طرفيــت آقاى محمد حامد زارع به خواســته 
مطالبــه مبلــغ 400/000/000 ريــال وجــه يــك فقره چــك بانضمام 
خسارات دادرسى و خسارت تاخير تاديه نظر به ابقاء اصول مستندات 
نزد خواهــان كه داللت بر اســتقرار دين و اشــتغال ذمــه خوانده دارد 
اينكه خوانــده با اطــالع از دعوى مطروحــه هيچگونه ايــراد و دفاعى 
به عمــل نيــاورده و دليلى بــر پرداخــت ديــن و برائت ذمــه خويش 
ارائه ننموده اســت مســتند دعوى خواهــان محمول بر صحــت تلقى، 
دادگاه خواهان را در دعوى مطرح شــده محق تشــخيص مســتنداً به 
مــواد 519، 198، 522 قانــون  آيين دادرســى دادگاه هــاى عمومى و 
انقالب امــور مدنــى خوانــده را بــه پرداخــت مبلــغ 400/000/000 
ريــال بابت اصــل خواســته و مبلــغ 12/620/000 ريال بابــت هزينه 
دادرســى و همچنين حق الوكاله وكيل طبق تعرفه و پرداخت خســارت 
تاخير تاديه بر اساس شاخص بانكى از تاريخ سررسيد تا زمان وصول
 در حــق خواهــان محكــوم مى نمايــد. راى صــادره غيابــى و ظرف 
بيســت روز پــس از ابــالغ قابــل واخواهــى در ايــن شــعبه

 مى باشد.
 م الف:7519 شعبه 14 دادگاه عمومى حقوقى اصفهان ( 259 كلمه، 3 كادر)



در مدارا، 
فزونى و بركت است، و هر كس از 

مدارا محروم باشد، از خير، محروم شده است.

امام على عليه السالم:
خوشا كس��ى كه از نصيحت كننده اش كه او را 
ارشاد مى كند اطاعت نمايد و از گمراهى كه وى 

را به هالكت مى افكند دورى كند.
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گردشگری

خواندنی

عکس نوشت

ساختمان پاالدیوم، ميسوری
یازدهم مارچ ۲۰۱۴ بود که به دلیل وزش باد شدید در میسوری، نمای بیرونی 
ساختمان پاالدیوم آسیب شدید دید. این ساختمان قدیمی اجرای افراد بزرگی 
جون اال فیتزجرالد، نات کینک کول و لوییس آرمسترانگ را به خود دیده است. 

وینترزبرگ تاریخى، کاليفرنيا
روستای وینترزبرگ اواخر س��ال ۱۸۰۰ نزدیک ساحل هانتینگتون کالیفرنیا 
ساخته شد. بسیاری از ژاپنی- آمریکایی های کشور  از جمله خانواده  برجسته  
فوروتا در این روس��تا زندگی کرده اند. این منطقه س��ال ۲۰۱۳ تبدیل به یک 

منطقه  تجاری شد و همین اتفاق آن را در معرض نابودی قرار داد.

شوکو باتم، ویرجينيا
در قرن نوزدهم ش��وکو باتم مرکز تجارت برده بود. نویس��نده  کتاب ۱۲ سال 
 بردگی هم در این منطق��ه مدتی در زندان بوده اس��ت. برنامه  توس��عه ای که 

قرار است اجرایی شود، این منطقه را به کلی در معرض نابودی قرار داده است.
دمشق، سوریه

دمشق یکی از اولین شهرهایی بود که در خاورمیانه بنا شد. قدمت این شهر به 
قرن سوم پیش از میالد بازمی گردد. در قرون وسطی این شهر به خاطر شمشیر 
و صنایعش شهرت داشت. در این شهر ۱۲۵ اثر تاریخی وجود دارد که نشان از 
قدمت زیادش است، ولی متأسفانه فرسایش و عدم حفاظت تمام این آثار تاریخی 

را تهدید جدی می کند.
چان چان، پرو

 پیش از اینکه اینکاها امپرات��وری خود را بنا کنند، پادش��اهی چیمو پایتخت 
چان چان یا همان پروی امروزی را بنا کردند. این شهر بزرگ ترین شهر گلی بوده 
که پیش از کشف آمریکا توسط کریستف کلمب بنا شده است. طراحی پیچیده  
این شهر به قدری پیشرفته است که سیستم مدیریت آب، ارگ و منطقه بندی 
شهری هم دارد. البته این طراحی پیشرفته نتوانسته مانع از نابودی شهر توسط 

کشاورزی غیر قانونی و آب و هوا شود.

زیباترین سازه هایى که از رویش درختان ایجاد شده اند )4(آثار تاریخى و باستانى که به زودی نابود مى شوند)4(

آدامس مخص�وص بيماری اسالم هراس�ى 
مزمن! 

شورای روابط اس��المی آمریکایی، بزرگ ترین سازمان 
حامی حقوق م��ردم آمریکا در تازه تری��ن تالش خود 
ب��رای افزایش آگاهی های عمومی نس��بت به اس��الم 
و مس��لمانان و مقابل��ه ب��ا رش��د اسالم هراس��ی در 
 آمریکا اقدام ب��ه راه اندازی یک کمپی��ن فکاهی کرده

 است. 
در این کمپین که با بهره گیری از رسانه های اجتماعی 
راه اندازی شده، شورای روابط اسالمی آمریکایی اقدام 
به معرفی آدامس��ی بدون قند به نام »اسالموفبین« به 

عنوان دارو کرده است. 
در تبلیغ��ات این دارو ک��ه در رس��انه های اجتماعی و 
تبلیغ��ات تلویزیونی پخش می ش��ود، فواید و عوارض 
جانبی و م��وارد مصرف آن ب��ه صورت طنز اش��اره به 

 چال��ش اسالم هراس��ی  و مش��کالت ناش��ی از آن 
دارد.

درج موارد مصرف آدامس به صورت طنزآميز
روی بسته این محصول به صورت طنزآمیز نوشته شده 
که این دارو مخصوص بیماری اسالم هراسی مزمن است 
و عالیم این بیم��اری مانند تعص��ب کورکورانه، ترس 
بی منطق از مسلمانان و قربانی کردن مسلمانان برای 

پیروزی های سیاسی را درمان می کند. 
روی بسته این محصول هم در بخش هشدار برای موارد 
منع مصرف نوش��ته شده که »اس��الموفبین« ممکن 
است منجر به همزیستی مس��المت آمیز شود.  اثرات 
جانبی این محصول نیز احساس��ات دوستانه نسبت به 
مس��لمانان، مهاجران و پناهجویان و ب��ه وجود آمدن 
حساسیت نس��بت به گس��ترش تعصبات ضداسالمی 

عنوان شده است.

خدمات عجيب برای مهمانان زن یک هتل 
در ژاپن

در حالی که بسیاری تالش می کنند اشک های 
خود را از دیگران پنهان کنند، یک هتل در ژاپن، 
خدمات عجیبی برای گری��ه کردن مهمانان زن 

خود در نظر گرفته است.
 در این هتل هش��ت اتاق مخصوص گریه کردن 
زنان وجود دارد تا بتوانند ب��ا گریه کردن، خود 
 را از تنش ه��ای روانی و اضط��راب های روحی 

برهانند.
در این هتل  فیلم ها و کت��اب هایی که گریه آور 
و احساسی باشد نیز به مشتریان ارایه می شود.

در ای��ن اتاق ها تس��هیالتی از جمله دس��تمال 
کاغذی های نرم و پارچه  های مناسب برای پاک 
کردن اشک ها و مواد آرایش��ی و بخور آب گرم 

 برای از بین بردن قرمزی و پف چش��م ها وجود 
 دارد. گفتنی است، هزینه یک شب اقامت در این
  هت��ل ه��ا ۱۰۰۰۰ین ژاپ��ن و چی��زی معادل

 ۸۳ تا ۱۰6 دالر است؛ البته این قیمت ها متغیر 
هستند.

گل ها دیگر پژمرده نمى شوند
 ش��رکتی در آمری��کا روی فن��اوری جدی��دی کار 
می کند که نتیجه آن اتفاق هیجان انگیزی است: تولید 
 Monsanto گل هایی که پژمرده نمی شوند! شرکت
که در س��نت لوئیز آمریکا ق��رار دارد فن��اوری نوینی 
به دنیا ارایه ک��رده که در آن از ت��ازه ترین مظاهر علم 
ژنتیک برای پرورش متف��اوت گیاهانی نظیر گل ها از 
 جمله رز استفاده می شود. این ش��رکت که در زمینه 
فناوری های نوظهور زیستی فعالیت داشته و پیش تر 
با دانه های س��ویا و ذرت اصالح یافته ژنتیکی، شهرت 
پیدا کرده اس��ت ح��اال از ابداعی کارب��ردی خبر داده 
ک��ه ضم��ن جلوگی��ری از پژمردگی گل ه��ا، صنعت 
پولس��از تولید و پرورش ان��واع گل و گی��اه را متحول 
 خواهد کرد. محققان شرکت Monsanto برخالف

 نگ��رش های��ی نظیر اص��الح ژنتیک��ی و ی��ا پرورش 

گیاهان��ی که ژن��وم آنها به ط��ور موقتی دس��تخوش 
 تغیی��ر ش��ده اس��ت از تکنیک جدی��دی اس��تفاده

 کرده اند که در آن عملکرد ژن های به خصوصی از گیاه 
به وسیله اس��پری کردن مولکول های ژنتیکی موسوم 
 به RNA اصالح می ش��ود.این کار از طری��ق انتقال 
مولکول های مورد نظر به ریش��ه گل ها نیزامکانپذیر 
است. این پروژه که از دو س��ال پیش آغاز شده حاال به 
مرحله ای رسیده اس��ت که در آن می توان گل هایی 
تولید کرد که عمر بیشتری داشته باشند. در حال حاضر 
از هواپیماها، مخ��ازن مخصوص و گازه��ای ویژه ضد 
پژمردگی و البته خطرناکی برای محیط زیست استفاده 
می شود که در عین حال هزینه های زیادی نیز به همراه 
دارد. برآوردشده که صادرات انواع گل و گیاهان تزئینی 
درسراسر جهان تنها در سال ۲۰۱۳ بالغ بر ۲۰ میلیارد 

دالر بوده است. 

 ما معموال از درخت برای س��اخت الوار و تخته استفاده 
می کنیم.

 اما در جای ج��ای دنیا عده ای راه های��ی  یافته اند تا از 
درختان خانه، پل و مجسمه بسازند بدون اینکه نیازی 

به قطع کردن آنها باشد. 
با هم به چند نمونه از جالب تری��ن این درختان نگاهی 

 بیندازیم.   
   نوع دیگر معم��اری زنده، یک درخت که��ن که از قبل 
وجود داشته را   تغییر ش��کل می دهد و به عنوان  بنایی 
قابل اس��تفاده در می آورد. کلیس��ای کوچک   بلوط در 

فرانسه از همین دسته می باشد.
 این درخت عظی��م  در بدنه خالی خود ک��ه از   برخورد 
صاعقه در صدها س��ال پیش به وجود آمده دو محراب 

کلیسا جای داده است. 
این   محراب ها که در سال ۱6۰۰ ساخته شده اند امروزه 
هم وجود دارند و برای رس��یدن   به آنها بای��د از راه  پله 

استفاده کرد.        
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طرز تهيه شيرینى قلقلى

معرفی کتاب
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پرورش گل و گیاه

 مواد الزم برای تهيه شيرینى قلقلى: کره یا مارگارین۸۰ گرم، شکر
 7۵ گرم، پوست رنده ش��ده یک دوم لیموترش، ذره ای نمک تخم مرغ 
۴ عدد، آرد۴۰۰ گرم، بیکینگ پودر۱ قاشق چایخوری، شکر۱۰۰ گرم، 

دارچین ۲ قاشق چایخوری،۱ کیلو روغن برای سرخ کردن. 
طرز تهيه شيرینى قلقلى:

کره/ مارگارین را با ۳۵ گرم شکر هم بزنید تا زمانی که کرم صاف و لطیف 
 ش��ود. پوس��ت لیمو، ذره ای نمک و تخم مرغ ها را به ترتی��ب و با فاصله 
به کرم اضافه کرده و مخلوط کنید. آرد و بیکینگ پودر الک ش��ده را هم 
قاشق به قاشق اضافه کرده، هم بزنید.۱۰۰ گرم شکر و دارچین را مخلوط 

کرده و کنار بگذارید.
روغن را در قابلمه داغ کنید. کمی آرد در پیاله ای کوچک بریزید. دو قاشق 
چایخوری را در آرد بزنید و س��پس از خمیر به اندازه۱ قاشق چایخوری 
برداشته و به وسیله قاش��ق دیگر در روغن بیندازید و حدود 6- ۵ دقیقه 
 سرخ کنید. در هر نوبت بیش��تر از ۸ قس��مت خمیر در قابلمه نیندازید 

تا به راحتی بتوان خمیر ها را زیر و رو کرد. 
در نیمه زمان پخت، خمیرها را زیر رو رو کنید تا یکنواخت برش��ته شده 

و رنگ بگیرند.
سپس روی حوله کاغذی بگذارید تا روغن اضافه شان گرفته شود. 

 در حالی که هنوز ش��یرینی ها داغ هستند، مخلوط ش��کر و دارچین را 
روی شان بریزید.

هیچ فرقی نمی کند چه فصلی از س��ال باش��د چای 
همیشه می چس��بد و تفاله چای هم همیشه در خانه 
هست، چای سبز یا سیاه سرد یا گرم را در هر ساعتی 
می توان در خانه پیدا کرد. چای تنها نوشیدنش باعث 
آرامش و لذت نمی شود اس��تفاده موضعی از آن نیز 
بسیار مفید و موثر است کافیست بدانیم که چای برای 
چه مشکالتی خوب اس��ت. در صورت بروز مشکالت 
سالمتی زیر، حتما یک چای کیس��ه ای را  در ذهن 

داشته باشید.
 ناراحتى و حساسيت های پوستى

بعد از اینکه یک چای نوش جان کردید چای کیسه ای 
خ��ود را دور نریزید وبگذارید خنک ش��ود و روی آن 
قسمت از پوس��ت تان که دچار حساسیت یا خارش  
یا ناراحتی هایی مثل آفتاب سوختگی، تاول ناشی از 
سوختن با اتو یا حرارت، جای گزیدگی و… بگذارید. 

چای کیس��ه ای التهاب و خارش و سوزش پوست را 
برطرف می کند.

 جلوگيری از پيری صورت
از نشانه های پیر ش��دن صورت، تیره شدن زیر چشم 
و پف زیر چش��م و به ویژه چروک و خط های عمیق 
اطراف چشم است. می توانید به یک عادت روزانه این 
کار را تبدیل کنید تا پروسه پیر شدن را برای سال ها 
به عقب بیندازید. بعد از اس��تفاده از چای کیس��ه ای 
)فرقی نمی کند سبز باشد یا س��یاه. اما سبز به علت 
آنتی اکسیدان هایش برای پوست بسیار مفیدتر است( 
بگذارید چای کیسه ای سرد شود و بعد بگذارید روی 
چشم تان برای مدتی حدود۱۰ دقیقه استراحت کنید 
این کار هم برای آرام ش��دن چشم از خستگی روزانه 
و هم بلندی مژه ها و هم رف��ع تیرگی و پف و چروک 

چشم بسیار مفید است.

 چاپ س��وم کت��اب » ب��ه س��وی حکوم��ت جهانی
  امام مهدی )ع��ج( « به قلم » علی اکب��ر حصاری « 

را بوستان کتاب منتشر کرده است.
در باب حکوم��ت جهانی حضرت مه��دی عجل اهلل 
تعالی فرجه الشریف باید گفت مبنای چنین حکومتی 
براساس حق الهی است؛ از این رو حکومت مهدوی، 
حکومتی الهی اس��ت. در روایات اس��المی بر این امر 
تصریح ش��ده اس��ت. امامت از منظر شیعی، منصبی 
الهی اس��ت که توسط خداوند تعیین ش��ده و پیامبر 
 گرامی اس��الم، مامور ابالغ آن است عدم ابالغ آن نیز 

به معنای عدم انجام وظیفه رسالت خواهد بود.
هرچند حکومت فراگیر جهانی اس��الم در گذش��ته 
تحقق پیدا نکرد، در تعالیم اسالمی مطرح شده است 
که در آینده حتما چنین حکومتی محقق خواهد شد. 
تعابیر مختلفی در متون اسالمی وجود دارد که بر این 

امر تصریح کرده است.
گفتنی است این نوشتار کوتاه، برآن است تا نخست، 
ابعادی از ظلم و جور آخرالزمان را، بر پایه واقعیت ها 
و آمار به تصویر کش��د. آن گاه وضعیت مس��تضعفان 
عالم در ش��رایط نابراب��ر جهان امروز، چنان روش��ن 
می شود که بتوان قضاوت کرد آیا به حد » اضطرار « 
نزدیک شده اند یا نه؟ س��پس با نیم نگاهی به فرآیند 
سیاس��ت های راهبردی اس��تکبار جهانی، احتمال 
شکل گیری  حکومت جهانی را بررس��ی و در پایان، 
سرنوشت صلح و عدالت را مرور می کند تا معلوم شود 
آیا راهی برای تحقق آن، جز به دس��ت منجی موعود 

الهی، وجود دارد.
 چاپ س��وم کت��اب » ب��ه س��وی حکوم��ت جهانی

 امام مهدی )عج( « به قلم » علی اکبر حصاری « است 
که بوستان کتاب آن را منتشر کرده است.

کاربرد های جالب چای 
کيسه ای ها در خانه داری

به سوی حکومت جهانى 

 
ازدیاد ارکيده ها :

ازدیاد به روش تقسيم بوته:
"Cattleya و دیگ��ر ارکیده ه��ای چند پای��ه و خمیده را 
با تقس��یم بوته از پایه مادر ازدیاد می کند. ای��ن ازدیاد بر 
 روی گیاهانی انج��ام می گیرد که 6 پیاز کاذب یا بیش��تر 
داشته باشند محل برش ریزوم از بین سومین و چهارمین 
پیاز کاذب بوده و هر دو قسمت را به صورت گیاهانی مجزا 
در گلدان می کارند. از آنجایی که اکثر Cattleyaها تنها 
س��الی یک برگ به وجود می آورند، تقس��یم ری��زوم اکثر 

گیاهان هرسه سال یک بار انجام می پذیرد.
تعویض گلدان:

گیاه را در اس��فندماه به گلدانی ح��اوی مخلوطی از خاک 
برگ، پیت و خاک معمولی منتقل کرده، در ابتدا به میزان 

کم آب بدهند.
در همان حال به دفعات زیاد با آب فاقد مواد قلیایی بر روی 
برگ ها آب پاشیده یا گلدان را در محل مرطوبی برابر نور و 

به دور از تابش مستقیم آفتاب قراردهند.
م��دت زم��ان نگه��داری س��اقه گل دهن��ده در ارکیده 
فاالنوپسیس بس��یار زیاد و باور نکردنی است. یعنی زمانی 
 حدود ۳ تا 6 ماه یک س��اقه گل دهنده به شکوفایی ادامه 
می دهد. حتی ش��اخه بریده این گل هم ی��ک ماه در آب 

دوام می آورد.
بعد از تمام ش��دن غنچه ها س��اقه گل دهنده را بررس��ی 
 کنید. روی ساقه زبانک های سبز یا قهوه ای وجود دارد که 
از ساقه های گل دهنده جانبی حفاظت می کند. در صورت 
 وجود چنین زبانک هایی س��اقه گل دهنده را قطع نکنید

و اجازه بدهید که ساقه های جانبی نیز رشد کنند و شکوفا 
بشوند.

 اگر ساقه جانبی وجود نداشت قطع کردن ساقه گل دهنده 
اصلی موجب تسریع در گل دهی مجدد خواهد شد.

معموال بع��د از پایان گل دهی باید خ��اک گلدان را عوض 
 کرد. با اس��تفاده از ترکیبی از مواد سبک و جاذب رطوبت 
) مانند پرلیت درش��ت. لی��کا. ورمیکولی��ت. پوکه معدنی 
 درش��ت خرد نش��ده ( همراه با بقایای پوس��یده چوب یا 
پیت ماس یا کوکوپیت به عالوه مقدار ذغال چوب و مقدار 

کمی شن و البته خزه .
در نظر داشته باشید که در کشت هایدروپونیک از اسفنج  به 
تنهایی یا پرلیت درشت به تنهایی یا بسترهای جدید دیگر 

نیز استفاده می شود.

همچنین در نظر داشته باشید که ریشه های بیرون گلدان 
عالمت خوبی برای س��المتی گیاه هس��تند و این ریشه ها 

برای جذب رطوبت هوا از گلدان خارج می شوند.
اغلب پرورش دهندگان از گلدان های پالس��تیک شفاف 
 ) که داخل گل��دان دیده می ش��ود ( اس��تفاده می کنند 
و به نظر می رس��د نور بر عکس دیگر گیاهان برای ریش��ه 

ارکید فاالنوپسیس مفید است.
 درم�ورد ارکيده فاالنوپس�يس: معموال بع��د از پایان 
 گل ده��ی باید خاک گل��دان را ع��وض کرد. با اس��تفاده 
از ترکیبی از مواد س��بک و جاذب رطوب��ت )مانند پرلیت 
درشت. لیکا. ورمیکولیت. پوکه معدنی درشت خرد نشده( 
 همراه با بقایای پوس��یده چوب یا پیت م��اس یاکوکوپیت 

به عالوه مقدار ذغال چوب و مقدار کمی شن و البته خزه .

گل ارکيده )4(
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