
عضو هیئت مدیره شهرهای جدید کشور در آیین تودیع و معارفه مدیر عامل شرکت عمران فوالد شهر اظهارکرد:

همه به کمک مسکن مهر فوالدشهر بیایند
آیین تودیع و معارفه مدیرعامل  شرکت عمران فوالدشهر برگزار شد . در این مراسم، 
مهندس غالمی ، مدیرکل راه وشهرس��ازی استان اصفهان با اش��اره به اینکه مسکن 
مهر فوالدش��هر در تأمین زیرس��اخت ها دچار مشکل اس��ت، تصریح کرد: نبود زیر 
 ساخت های مورد نیاز در پروژه مس��کن مهر فوالدش��هر از جمله خدمات آب، برق، 

گاز و ... نیازمند توجه جدی دستگاه های خدمت رسان است.
وی با اشاره به اینکه در اس��تان اصفهان بیش از 220 هزار واحد مسکن مهر شهری و 

روستایی در نظر گرفته شده است، عنوان کرد: 160 هزار واحد مسکن مهر در استان 
اصفهان شهری است که بیش از 33 هزار واحد آن در فوالدشهر قرار دارد که با توجه 
به مشکالت و معضالتی که از گذشته وجود داشت مدیریت در این مجموعه کار بسیار 
سختی بود و مجید نامداری تمام تالش خود را به کار بست تا بتواند این مشکالت را 
رفع کنند. غالمی بیان کرد: اما متاسفانه بسیاری از دستگاه های اجرایی علی رغم وجود 
بخش��نامه ها و قوانین و مقررات به وظایف ذاتی خود عمل نکردند و مجموعه مسکن 
مهر فوالدشهر را با معضل بسیار پیچیده ای مواجه کردند و تمام مسئولیت این پروژه 
عظیم به عهده شرکت عمران قرار گرفت. وی شهرداری ها را بازوی توانمند مجموعه 
مدیریت شهرهای جدید دانست و یادآور شد: متاسفانه در شهر فوالدشهر نتوانسته ایم 
هماهنگی الزم را بین شهرداری و مدیریت مجموعه شرکت عمران فوالدشهر ایجاد 
کنیم که علت آن را می توان عدم شناخت مجموعه مدیریت از قوانین و مقررات دانست 
که امیدواریم این مهم در شهر فوالدشهر محقق شده و بتوانیم مسایل و معضالت را 
مرتفع سازیم. وی با اشاره به اینکه تا به امروز بیش از 8 مرحله افتتاح فازهای مختلف 
مسکن مهر فوالدشهر انجام گرفته است، گفت: تمام مراحل افتتاح پروژه مسکن مهر 
فوالدشهر در حالی انجام گرفت که متاسفانه برخی از زیرساخت ها و مسایل روبنایی 
به اتمام نرس��یده بود و اگر مردم فریاد اعتراضشان بلند اس��ت به دلیل آن است که 
دستگاه های خدمت رسان وارد میدان عمل نشده اند تا مسایل زیرساختی این مجموعه 
مرتفع گردد و بسیاری از مسایل زیرساختی و روبنایی این پروژه از اعتبارات شرکت 

عمران اجرایی گردیده است.
حجت اله غالمی با اشاره به اینکه مسکن مهر فوالدشهر بیشترین مشکالت و چالش ها 
را به همراه داشته، اظهار کرد : شهر جدید فوالد شهر از جمله شهرهای جدیدی است 
 که بیش��ترین مش��کالت و چالش ها را با خود در حوزه های اس��ناد مالکیت، مسایل 
پیش رو با کارخانه ذوب آهن و س��ایر مسایل به عالوه مس��کن مهر داشته است. وی 
افزود: امروز مسکن مهر فوالدشهر در سطح وسیعی با بیش از 33 هزار واحد مزید بر 
علت شده و تالش های بسیاری در جهت رفع این مشکالت انجام شده و لذا مدیریت 
در این شهر بسیار سخت است که متاس��فانه به دلیل عدم هماهنگی های انجام شده 
بین دس��تگاه های اجرایی و خدمت رس��ان تاکنون بخش عظیمی از این مشکالت 

مرتفع نشده و تمام این مشکالت به دوش شرکت عمران فوالد شهر قرار گرفته است.
گفتنی اس��ت در این آیین از زحمات مجی��د نامداری تقدیر و حمیدرضا ش��یروانی 

دستگردی به عنوان مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر معرفی شد.
عضو هیئت مدیره ش�رکت عمران ش�هرهای جدید: زیرس�اخت های 

مسکن مهر را مهیا می کنیم 
سید محمود میریان عضو هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی عمران شهر های جدید، 
با اشاره به اینکه بار سنگین اتمام پروژه عظیم مسکن مهر فوالدشهر تنها با تالش همه 
جانبه دستگاه های خدمت رسان به پایان خواهد رس��ید، اظهار کرد: رفع مشکالت 

مسکن مهر فوالدش��هر مش��ارکت همه جانبه دستگاه ها و 
کسانی که متعهد به رفع مشکالت آن هستند را می طلبد و 
این مهم تنها با همدلی و هم زبانی بین مسئوالن دستگاه های 
خدمت رسان محقق می شود. وی واحدهای مسکونی مسکن 
مهر شهرهای جدید کشور را بالغ بر 400 هزار واحد مسکونی 
اعالم کرد و ادامه داد: شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای 
جدید در تالش است تمامی واحدهای مسکن مهر را تکمیل 
نموده و ب��ه متقاضیان تحوی��ل نماید، ام��ا مطمئنا تأمین 

زیرساخت های آن ها نیازمند زمان بیشتری خواهد بود.
عضو هیئت مدیره ش��رکت مادر تخصصی عمران شهرهای 
جدید اضافه کرد: تفاوت بزرگ مسکن مهر شهرهای جدید 
با سایر واحدهای س��کونتی که تحت عنوان مسکن مهر در 
کشور س��اخته می شوند آن است که در س��ایر نقاط کشور، 

مسکن مهر ساخته شده عموما نیازی به تأمین زیرساخت ها نداشته اند؛ چرا که آنها در 
نزدیکی شهرها و شبکه های زیرساختی شهرها ساخته می شوند. وی عنوان کرد: اما در 
شهرهای جدید، شرکت عمران زمین بکری را باید به شهری جدید مبدل سازد که در 
این میان نه تنها ساخت واحدهای مسکونی بلکه تأمین فضاهای زیربنایی، خدماتی، 
تاسیساتی، بهداشتی و... را نیز باید فراهم آورد که این خود بسیار حائز اهمیت بوده و 
امروز این مسئله بار سنگینی را بر دوش ما نهاده است. میریان بیان کرد: در روند ساخت 
مس��کن مهر اتفاقی رخ داده که تنها در این پروژه عظیم واحدهای مسکونی ساخته 
ش��ده اند اما تاسیس��ات زیر بنایی و فضاهای خدماتی با تأخیر در حال ساخته شدن 

هستند. وی با اشاره به اینکه وزارت راه و شهرسازی به تنهایی متحمل تامین مسایل 
زیرساختی مسکن مهر گردیده است، خاطرنشان کرد: طی یک سال اخیر شرکت مادر 
تخصصی عمران شهرهای جدید کشور با نگاه به این مهم که صبر کردن برای ساخته 
شدن خدمات زیربنایی چون، مدارس، درمانگاه ها، فضاهای آموزشی و تأمین امنیت 

تنها مشکالت ساکنین مسکن مهر را افزایش می دهد در راستای جلب رضایت مردم 
و همچنین کاهش مشکالت آنان با قبول تعهد س��نگینی تأمین این مهم را به عهده 
گرفت. عضو هیئت مدیره ش��رکت مادر تخصصی عمران شهر های جدید با اشاره به 
اینکه همیشه به دنبال آن بوده ایم تا مشکالت واحدهای مسکن مهر را برطرف نماییم، 
تاکید کرد: شرکت مادر تخصصی عمران ش��هرهای جدید کشور تمام تالش خود را 
به کار بسته تا بتواند مسایل زیرساختی در مسکن مهر را مهیا سازد و بر همین اساس 
ساخت مدرسه،درمانگاه، کالنتری، ورزشگاه، ایجاد فضای سبز را در این پروژه عظیم 
آغاز نموده، اما باید به این نکته نیز توجه داش��ت که هزینه تامین این مسایل بسیار 
سنگین می باشد. میریان با اشاره به اینکه کسب 
رضایتمندی ساکنین مسکن مهر اولویت شرکت 
مادر تخصصی عمران ش��هرهای جدید کش��ور 
است، متذکر ش��د: مردم نیز باید بدانند شرکت 
مادر تخصصی عمران ش��هرهای جدید کشور به 
تنهایی نمی تواند با س��رعت باال و بالفاصله بعد از 
اسکان ساکنین در منازل تمامی اینگونه خدمات 
را مهیا سازد و وظیفه دیگر دستگاه های خدمات 
رسان و ذی ربط نیز هست تا با حضور خود این مهم 
با سرعت بیش��تری محقق گردد چراکه درشهر 
فوالدش��هر به لحاظ عدم هماهنگی دستگاه های 
ذی ربط و خدمات رس��ان متاسفانه روال ساخت 
و تحویل این واحدها با مشکالت متعددی روبرو 
شده اس��ت. وی تاکید کرد: اما به دلیل اینکه این واحدها در شهرهای جدید ساخته 
شده ما خود را متعهد می دانیم که رضایت ساکنین این پروژه را فراهم سازیم و مردم 
مطمئن باشند ما در تالش��یم تمام مش��کالت آنان را رفع کرده و در زمانی کوتاه نیز 
نتایج رفع این مسایل را درک خواهیم کرد اما آنان نیز باید با صبر تحمل و حسن نظر 

به ما یاری رسانند .
 فرماندار لنجان: پروژه عظیم مسکن مهر فوالدشهر ، ملی است

فرماندار شهرس��تان لنجان در آیین تکریم و معارفه مدیرعامل شرکت عمران شهر 
جدید فوالدشهر، اظهار کرد: در پی تأسیس کارخانه ذوب آهن، جهت اسکان کارکنان 

این مجتمع صنعتی و با توجه به روند روبه رش��د جمعیت در شهرستان لنجان شهر 
فوالدشهر با هدف تغییرات اساسی و ریشه ای در نقش پویا و خودکفا در سطح منطقه 
آن هم پس از تصویب طرح جامع منطقه اصفهان مصوب 1365 به عنوان یک ش��هر 
جدید در نظر گرفته ش��د. وی با اش��اره به اینکه به دلیل رش��د فزاینده جمعیت در 

کالنشهرها و همچنین لزوم برنامه ریزی برای توزیع منطقی جمعیت احداث شهرهای 
جدید با ش��یوه کنونی در نظام شهرس��ازی ایران فرآیندهای نوین و رو به تکامل در 
دستور کار قرار گرفته است، افزود: برهمین اساس در س��ال 1366 بر اساس مصوبه 
هیئت وزیران دولت وقت، فوالدشهر به ش��هری جدید در کنار شهر اصفهان شناخته 
شد و با توجه به رشد جمعیت در شهرستان لنجان و استان اصفهان در سال 1385، 
تصمیمی مبنی بر ساخت 32 هزار واحد مسکونی در فوالدشهر به مرحله اجرا رسید.

سید محسن سجاد با اشاره به اینکه مسایل و مشکالت مسکن مهر با مسایل استان و 
حتی کشور گره خورده است، تصریح کرد: امروز با در نظر گرفتن پروژه عظیم مسکن 
مهر جمعیت در این شهر با افزایش چشمگیری روبه رو است از این رو باید گفت پروژه 
عظیم مسکن مهر فوالدشهر یک پروژه ملی به شمار می آید که با توجه به حجم عملیات 
اجرا شده در این مکان، این پروژه پس از مسکن مهر پرند، دومین شهر جدید کشور 
به حساب می آید و به این جهت بیشترین مش��کالت مربوط به شهر فوالدشهر است 
که این مشکالت ریشه ای اس��ت. وی ادامه داد: شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر 
و شهرداری این شهر به فراخور جایگاه س��ازمانی خود در توسعه و عمران فوالدشهر 
قدم های بسیاری خوبی را برداشته اند اما احساس می شود مدیریت دوگانه ای در این 
شهر وجود دارد که باید هماهنگ  تر عمل شود تا مشکالت این شهر پرآوازه با سرعت 
بیشتری مرتفع گردد. فرماندار شهرستان لنجان با اشاره به اینکه تا به امروز زحمات 
زیادی در مسکن مهر کشیده شده اس��ت، ادامه داد: کارهای بزرگی در پروژه عظیم 
مسکن مهر فوالدش��هر انجام گرفته اما باید به این نکته نیز توجه داشت که ساکنین 
این مجموعه از دستگاه های خدمت رسان، خدمات می خواهند و با توجه به جمعیت 
روز افزون در مسکن مهر باید مسئوالن کشوری، استانی و شهرستانی دست در دست 
یکدیگر دهیم تا بتوانیم مسایل زیرساختی را هرچه سریع تر فراهم سازیم و این مهم 

نیازمند عزم ملی است.
سجاد با اش��اره به اینکه تمام تالش ما رفع مشکالت مس��کن مهر فوالدشهر است، 
یادآور شد: مردم شهرس��تان لنجان از فرهنگ باالیی برخوردارند و در طول تاریخ در 
صحنه های مختلف به خوبی نش��ان داده اند که نهضت های نوین اجتماعی را دنبال 
می کنند و همواره پی��رو و حمایت کنندگان اصلی نظام مقدس جمهوری اس��المی 
و دولت هس��تند بنابر این ما موظفیم مس��ایل و مش��کالت آنان را ب��ا جدیت دنبال 
 کنیم تا نتایج آنها حاصل گردد. وی تاکید کرد: س��ایر دس��تگاه ها نباید مس��ئولیت 
خدمات رسانی خود در مسکن مهر فوالدش��هر را به عهده شرکت عمران فوالدشهر 
و فرمانداری شهرس��تان قرار دهند از این رو هم��کاری ادارات آب ، برق،گاز،آموزش 
و پرورش... در راس��تای تأمین زیرساخت های الزم در مس��کن مهر فوالدشهر امری 

ضروری و حیاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

تم�ام مراح�ل افتتاح پ�روژه مس�کن مهر 
فوالدشهر در حالی انجام گرفت که متاسفانه 
برخی از زیرس�اخت ها و مس�ایل روبنایی 
به اتم�ام نرس�یده ب�ود و اگر م�ردم فریاد 
اعتراضشان بلند است به دلیل آن است که 
دستگاه های خدمت رسان وارد میدان عمل 
نشده اند تا مسایل زیرساختی این مجموعه 
مرتفع گردد و بسیاری از مسایل زیرساختی 
و روبنایی ای�ن پروژه از اعتبارات ش�رکت 

عمران اجرایی گردیده است
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یکی از نخس��تین اقدامات در آغاز هر دوره از مجلس، 
تعیین شعب 15گانه به منظور سازماندهی و تمشیت 
امور پارلمان جدید اس��ت؛ از عمده اقدامات ش��عب 
15 گانه می توان به انتخاب اعضای کمیس��یون های 
تخصص��ی مجلس اش��اره ک��رد. مجل��س دارای 14 
کمیسیون تخصصی است؛ برخی از این کمیسیون ها 

برای نمایندگان مجلس از جاذبه های...

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان گفت: گزارش 
ساالنه آمریکا تأثیری در سیاست های کالن جمهوری 
اسالمی ایران ندارد. حسین جابری انصاری در نشست 
خبری خود با خبرنگاران در پاسخ به سوالی در رابطه 
با اتهام زنی های اخیر آمریکا علیه کشورمان در گزارش 
ساالنه خود و سیاست هایی که وزارت امور خارجه در 

قبال این اتهام زنی ها و تکرار نشدن آن...

من شبانـه  روزم 
زاینـده رود است
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پرجاذبه ترین کمیسیون ها برای نمایندگان مجلس کدامند؟

»امنیت ملی« و»برنامه وبودجه«
محبوب ترین هستند

پاسخ به اتهام زنی های اخیر علیه ایران؛

گزارش آمریکا
کپی پیست است

افتتاح نخستین اثر طبیعي ملي 
استان اصفهان

4

انتقاد سردار سلیمانی از
سینما و روزنامه ها

6

کاهش ۴۰ درصدی مصرف آب
در ذوب آهن اصفهان

3

ایران با چند ورزشکار
به ریو می رود؟

13

ناجا با مراکز پذیرایی بدون مجوز
در ماه رمضان برخورد می کند

5

شیاطین و اجنه  در انتظار
تسخیر دوباره صداوسیما!

6

12

مدیر کل اداره فرهنگ و ارش��اد اس��المی اصفهان گفت: 
سالن تئاتر ش��هر اصفهان که تاکنون به خاطر مشکل در 
پرداخت عوارض به شهرداری متوقف بود اکنون با بخشیده 
شدن این عوارض به مرحله س��اخت نزدیک شده است.  
متولی زمین 25هزار متری در سالن اجالس سران برای 
ساخت سالن تئاتر ش��هر، اداره ارشاد است که هم اکنون 

ریاست آن را حجت االس��الم حبیب رضا ارزانی بر عهده 
دارد. ارزانی در خصوص عزم جدی برای ساخت این سالن، 
که یقینا بسیاری از مشکالت اهالی هنر را در اصفهان رفع 
می کند،گفت:از آن جا که ای��ن مجموعه یک پروژه ملی 
است، بر طبق قاعده باید زمین و عوارض و پروانه ساخت 

آن را استان اصفهان تقبل کرده و تأمین اعتبارات...

مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی استان؛
سالن تئاتر شهر اصفهان

ساخته می شود
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یکی از نخستین اقدامات در آغاز هر دوره از مجلس، تعیین 
شعب 15گانه به منظور سازماندهی و تمشیت امور پارلمان 
جدید اس��ت؛ از عمده اقدامات ش��عب 15 گانه می توان به 
انتخاب اعضای کمیسیون های تخصصی مجلس اشاره کرد.

مجلس دارای 14 کمیس��یون تخصصی است؛ برخی از این 
کمیسیون ها برای نمایندگان مجلس از جاذبه های بیشتری 
برخوردارند؛ علت این امر را می توان در عوامل مختلفی جست 
که از جمله آن ها می توان به نقش آفرینی بیشتر نمایندگان 
به واس��طه حض��ور در آن کمیس��یون یا می��زان تخصیص 
 بودجه بیشتر در حوزه کاری آن کمیسیون یا ایجاد فرصت

 البی گ��ری ب��رای نمایندگان به واس��طه عضوی��ت در آن 
کمیس��یون و یا ماموریت های خارج از کشور نمایندگان به 

سبب حضور در کمیسیون مزبور، اشاره کرد.
ب��ا نگاه��ی ب��ه ادوار گذش��ته مجل��س درمی یابی��م ک��ه 
کمیسیون های »امنیت ملی و سیاست خارجی« ، » برنامه 
و بودجه« ، »صنایع و مع��ادن« و »عمران« همواره در صدر 
عالی��ق نماین��دگان مجلس ب��رای عضویت قرار داش��تند؛ 
کمیسیون هایی که واجد تمام ویژگی های فوق الذکر هستند.

نمایندگان مکلف و موظفند در بدو ورود به پارلمان، فرمی را 
در رابطه با تخصص،حوزه کاری  و اولویتشان جهت عضویت 
 در کمیس��یون های مجلس تکمیل کنند؛ روس��ای ش��عب

 15 گانه ب��ر مبنای اطالع��ات مندرج در ف��رم مزبور و رای 
اکثریت اعضای ش��عبه پیرام��ون عضویت نماین��دگان در 

کمیسیون های تخصصی تصمیم گیری می کنند.  
برخی کمیسیون ها بنا بر دالیلی که در سطور باال ذکر شد، 
از جذابیت بیش��تری برای نماین��دگان برخوردارند، بر این 
اس��اس، وجود متقاضیان بیش از حد ظرفیت برای عضویت 
در آن کمیس��یون ها، روسای ش��عب را برای گزینشگری با 
مشکل مواجه می سازد. در چنین مواردی، شورایی متشکل 
از روسای شعب با نظارت یکی از نواب رییس، تشکیل جلسه 
می دهد تا ضمن اس��تماع نظرات نماینده متقاضی عضویت 
در کمیسیون پرمتقاضی، در این زمینه تصمیم گیری کند؛ 
آرای اعضای ش��ورای مزب��ور که به صورت مخفیانه اس��ت، 

تکلیف اعضای کمیسیون پرمتقاضی را تعیین می کند. طبق 
تبصره یک ماده 41 آیین نامه داخل��ی مجلس، نمایندگان 
مذکور اگرچه حق ش��رکت در جلس��ه فوق جه��ت دفاع از 
پیشنهاد خود مبنی بر عضویت در کمیسیون پر متقاضی را 
دارند، اما رأی  گیری بدون حضور آنان صورت می  گیرد. رویه 
ادوار گذش��ته مجلس بر این س��یاق بوده که اگر نماینده ای 
نتوانست به عضویت کمیسیون دلخواهش درآید، در صحن 

علنی مجلس از اهرم تذکر به هیئت رییسه استفاده  می کند؛ 
در زمان آغ��از مجلس نه��م، نمایندگانی که ب��ه هر دلیلی 
بدون کمیس��یون مانده بودند، با اعمال نظر هیئت رییس��ه 
در 4 کمیس��یون »صنایع ومعادن«، »انرژی«، »سیاس��ت 
خارجی وامنیت مل��ی« و»برنامه و بودج��ه« جای گرفتند. 
این امر باعث شد سقف مجاز 23 نماینده برای هر کمیسیون 
شکسته شود و علنا تعداد اعضای برخی کمیسیون ها به 28 

و 29 عضو برسد.
البته درهمان مجلس نهم با اصالح آیین نامه داخلی مجلس، 
مقرر ش��د در دوره های بعدی مجلس، نماین��دگان به طور 
مساوی در کمیس��یون ها تقسیم ش��وند و تعداد اعضای هر 

کمیسیون از 23 عضو تجاوز نکند.
همانطور ک��ه برخی از کمیس��یون های تخصصی مجلس از 
تعداد متقاضیان زیادی برخوردارند، متعاقبا  نیز عضویت در 
برخی کمیسیون ها با استقبال نمایندگان مواجه نمی شود؛ 
در مجلس نهم تعداد اندک نمایندگان متقاضی عضویت در 
 کمیسیون »ش��وراها و امور داخلی مجلس«، موجب شد تا 
علی الریجانی در اقدامی شایسته به عنوان رییس قوه مقننه، 
به عضوی��ت این کمیس��یون مهجور و کم طرف��دار درآید و 
متعاقب وی، شخصیت هایی همچون حجت االسالم ابوترابی 
فرد و زاکانی نیز ب��رای عضویت در کمیس��یون مزبور، قید 

عضویت در کمیسیون مهم اصل 90 را بزنند. 
 مطابق آیی��ن نامه داخل��ی مجلس، دو ش��اخص تخصص 
و تحصی��الت، معی��ار اصل��ی عضوی��ت نماین��دگان در 
کمیس��یون های تخصصی مجلس اس��ت؛ در همین زمینه 
ماده 40 آیی��ن نامه داخل��ی مجلس تصری��ح دارد که » به 
 منظور آشنایی نمایندگان با سوابق تحصیلی و کاری یکدیگر 
معاونت قوانین موظف است قبل از تشکیل شعب برای تعیین 
اعضای کمیسیون ها، اسامی نمایندگان به همراه تحصیالت 
)مس��تند( و تجربه و س��ابقه عضویت در کمیس��یون ها )در 
صورتی که س��ابقه نمایندگی داشته باش��ند( را تکثیر و در 

اختیار نمایندگان قرار دهد.
 تش��خیص صالحیت اعضای هر ش��عبه ب��رای عضویت در 
کمیس��یون های مجلس براساس پیش��نهاد نماینده و رأی 
اکثریت نسبی اعضای ش��عبه خواهد بود.  هر نماینده ملزم 
است برای عضویت در یک کمیسیون، حداقل دو کمیسیون 

را به ترتیب اول و دوم پیشنهاد دهد.«
در ادامه روند انتخاب اعضای کمیسیون های تخصصی نهاد 
قانونگذاری کشور، ماده 41 آیین نامه داخلی مجلس تصریح 
دارد که »هیئت رییسه پس از دریافت گزارش بدوی شعب 
درباره نامزدهای کمیسیون های مجلس این گزارش را تکثیر 

و درمیان نمایندگان توزیع می  نماید.
 چهل و هشت ساعت پس از این توزیع، شعب مجددا تشکیل 
جلس��ه می  دهند و با توجه به گزارش منتشر شده و بررسی 
همه اولویت ها، دوباره نامزدهای خود را برای هر کمیسیون 

انتخاب و به هیئت رییسه گزارش می  دهند.
 در صورتی که تعداد افراد معرفی  ش��ده از طرف شعب برای 
هر کمیسیون بیش از تعداد الزم باشد مجموع افراد معرفی  
شده برای هر کمیسیون با دعوت یکی از نواب رییس تشکیل 
جلس��ه می  دهند تا در مورد افراد مورد نیاز در کمیس��یون 
به توافق برس��ند. در صورتی که توافق الزم ب��ه عمل نیاید 
افراد مورد نیاز هر کمیس��یون در جلس��ه  ای با دعوت یکی 
از نواب رییس با حق رأی و ش��رکت رؤسای شعب با رعایت 
اولویت هایی مانند تخصص، تجربه و س��ابقه عضویت در آن 

کمیسیون و با رأی مخفی تعیین خواهند شد.«

س��خنگوی وزارت امور خارجه کشورمان گفت: گزارش س��االنه آمریکا تأثیری در 
سیاست های کالن جمهوری اسالمی ایران ندارد.

حس��ین جابری انصاری در نشس��ت خبری خود با خبرنگاران در پاس��خ به سوالی 
در رابطه ب��ا اتهام زنی های اخیر آمریکا علیه کش��ورمان در گزارش س��االنه خود و 
سیاست هایی که وزارت امور خارجه در قبال این اتهام زنی ها و تکرار نشدن آن دنبال 
خواهد کرد، گفت: گزارش اخیر ایاالت متحده آمریکا گزارش بی اعتباری اس��ت به 

دلیل آن که در واقع یک دستورالعمل ایدئولوژیک را کپی  پیست کرده است.
وی ادامه داد: آنها واقعیت ها را در گزارش ساالنه خود لحاظ نکرده اند. واقعیت این 
است که جمهوری اسالمی ایران خود بزرگ ترین قربانی تروریسم است و 17 تن از 
اتباع کشورمان قربانی عملیات تروریستی گروه های تروریستی شدند که متأسفانه 

تحت حمایت کشورهای غربی از جمله آمریکا به اعمال خود ادامه می دهند.
س��خنگوی وزارت امور خارجه کش��ورمان با بیان این که همه می دانند جمهوری 
اسالمی ایران در حال حاضر جلودار و پیشتاز مبارزه با جریان های تروریستی افراطی 
و تکفیری است،  خاطرنشان کرد: ایران در حال حاضر جلودار مبارزه با جریان های 
تروریستی و گروه های تکفیری است که امنیت منطقه و جهان را به خطر انداخته اند. 
بدیهی ترین مس��ایل در این گزارش مورد توجه قرار نگرفته اس��ت. بنابراین عمال 

کمترین اعتباری برای چنین گزارش هایی باقی نمی ماند.
وی ادامه داد: این گزارش ها به ش��دت سیاست زده بوده و تابعی از نوع رابطه آمریکا 
با کشورهای مختلف جهان است. این در حالی است که موضوع تروریسم به عنوان 
مس��ئله تهدیدکننده امنیت بین المللی باید مجرد و جدای از اختالفات و دعواهای 
سیاسی مورد توجه قرار گیرد. هم چنین الزم است که رویارویی همه جانبه، جدی و 

اساسا با آن در دستور کار جامعه بین المللی قرار بگیرد.
جابری انصاری با تأکید بر این که جمهوری اسالمی ایران در رابطه با گزارش ساالنه 
آمریکا موضعی روشن دارد، توضیح داد: جمهوری اسالمی ایران بر مدار سیاست های 
راهبردی و استراتژیک خود به سیاستش ادامه خواهد داد. هم در زمینه رویارویی با 
تروریسم و هم در زمینه تمام مسایل مربوط به سیاست خارجی و توافق در موضوع 
خاص هسته ای، )گزارش س��االنه آمریکا( تأثیری در سیاست های کالن جمهوری 
اسالمی ایران ندارد. کشورمان سیاس��ت های خود را بر اساس اصول کلی سیاست 
خارجی کشور در زمینه های مختلف و بر اساس واقعیت های موجود و نیازها اتخاذ 
می کند. سخنگوی دستگاه دیپلماس��ی در پاسخ به س��والی مبنی بر این که گفته 
می شود مذاکرات محرمانه بین ایران و عربستان در جریان است؟ اظهار کرد: هیچ 

گفت وگوی رسمی بین مقامات ایرانی و عربستانی صورت نگرفته است.

پاسخ به اتهام زنی های اخیر علیه ایران؛

گزارش آمریکا کپی پیست است

پرجاذبه ترین کمیسیون ها برای نمایندگان مجلس کدامند؟خبر

»امنیت ملی« و»برنامه وبودجه «
محبوب ترین هستند

اولین هواپیمای اروپایی حامل کمک های بشردوستانه در فرودگاه دمشق 
فرود آمد.

از زمان تحریم اقتصادی س��وریه از سوی کش��ورهای اروپایی تاکنون این 
اولین هواپیمای اروپایی است که در فرودگاه دمشق فرود آمده و کمک های 
بشردوستانه را برای ساکنان شهرک های محاصره ش��ده سوریه به همراه 

دارد.
رییس صلیب سرخ جمهوری چک پس از رسیدن به فرودگاه دمشق اعالم 
کرد که هواپیمای جمهوری چک حامل کمک های انسانی و مواد پزشکی 

برای ساکنان سوریه است.
وی افزود: این کمک ها سری نخست کمک های بشردوستانه ای است که به 
ساکنان سوریه داده می شود و یک هواپیمای دیگر از این کشور نیز چند روز 

آینده  وارد دمشق خواهد شد.
عبدالرحمان العطار، رییس هالل احمر سوریه نیز از مردم، دولت و صلیب 
سرخ جمهوری چک قدردانی و نسبت به گس��ترش روابط میان دو کشور 

ابراز امیدواری کرد.
فیصل مقداد، معاون وزیر خارجه س��وریه آوریل گذشته به جمهوری چک 

سفر و با تعدادی از مسئوالن این کشور دیدار کرد.
وی طی این س��فر گفت که پ��راگ وارد تحریم های اقتص��ادی اروپا علیه 

سوریه نشد.
اتحادیه اروپا 27 مه گذشته تحریم ها علیه س��وریه را برای یک سال دیگر 

تمدید کرد.
سوریه از مارس 2011 صحنه درگیری مسلحانه ای است که به کشته شدن 

بیش از 300 هزار نفر منجر شده است.

نماینده مردم پیرانشهر و سردش��ت در مجلس گفت: 
اعضای کمیسیون های تخصصی مجلس مشخص شده 

و یکشنبه آینده هیئت رییسه آنها انتخاب می شوند.
رسول خضری درباره اعضای کمیسیون های تخصصی 
بیان کرد: هیئت رییس��ه مجلس روزگذش��ته درباره 
شعب و کمیس��یون ها جلس��ه ای برگزار کرد. چرا که 
تع��دادی از کمیس��یون ها متقاضیان خیل��ی زیادی 
دارند. به عنوان مثال کمیسیون امنیت ملی و سیاست 

خارجی 38 متقاضی دارد. کمیس��یون های اقتصادی 
و انرژی نیز متقاضی زیادی دارند، اما کمیس��یون های 
قضای��ی، فرهنگی و ش��وراها متقاضی زی��ادی ندارند. 
کمیس��یون های بهداش��ت و اجتماعی نیز حدنصاب 
الزم را دارن��د.وی درباره دلیل اش��تیاق نمایندگان به 
کمیسیون امنیت ملی، گفت: وزارت کشور زیر نظر این 
کمیسیون قرار دارد و البته سفرهای خارجی اعضای آن 
هم بی تاثیر در میل نمایندگان نیست. کمیسیون های 

اقتصادی نیز مشتاقان زیادی دارد؛ چرا که کشور ما با 
مشکالت اقتصادی زیادی دس��ت و پنجه نرم می کند. 
در حالی که حل مش��کالت اقتصادی ارتباط چندانی 
با این کمیس��یون ندارد و به س��ایر کمیسیون ها مثل 
فرهنگی و اجتماعی و نیرو مرتبط تر است.وی گفت: در 
ارتباط بودن با بانک ها، وام ه��ا، بیمه مرکزی و مناطق 
آزاد تجاری نیز در اش��تیاق به کمیس��یون اقتصادی 

بی تاثیر نیست.

رجب طیب اردوغان رییس جمهور ترکیه زنان این کشور را به تولد حداقل 
3 فرزند فراخواند و گفت: زندگ��ی زن کامل نخواهد بود مگر اینکه نس��ل 

داشته باشد.
 او قب��ل از ای��ن در س��خنانی زن��ان ترکی��ه را ب��ه بچ��ه آوردن تش��ویق 
 ک��رده و گفت��ه ب��ود اس��الم مواف��ق جلوگی��ری از ب��ارداری و زادو ولد 

نیست.
اردوغان تاکید کرد که او از جمله افرادی اس��ت که خواهان حضور زن در 
بازار کار اس��ت به ش��رطی که این موضوع مانع از ایجاد خان��واده ای چند 

فرزندی نشود.
رییس جمهور ترکیه در افتتاح مقر جدید انجمن زنان ترکیه و دموکراسی 

گفت: مخالفت با مادری، یعنی مخالفت با انسانیت.
 وی افزود: درخواس��ت می کنم هر خانواده، حداقل سه فرزند داشته باشد 

زیرا خانواده قوی، ملت قوی را می سازد.
اردوغان قب��ال هم گفته بود ک��ه تنظیم خان��واده و جلوگی��ری از افزایش 

جمعیت، مناسب خانواده های اسالمی نیست.
جمعیت ترکیه در س��ال 2015 به رقم 79 میلیون نفر رسید این در حالی 

است که این رقم در سال 2000 میالدی، 68 میلیون نفر بود.
اردوغان 2 پسر و 2 دختر دارد.

اولین هواپیمای اروپایی وارد دمشق شد

نماینده پیرانشهر از علت اشتیاق نمایندگان به حضوردر کمیسیون اقتصادی و امنیت می گوید:

دنبال وام و ارتباط با بانک مرکزی وسفرخارجی  هستند!

توصیه اردوغان به زنان ترکیه

بین الملل

دبیرکل جامعه اسالمی مهندسین گفت: اگر دولت از رکود 
عبور کرده، ملت را هم عبور دهد، اما حس عبور از رکود هنوز 

در بین مردم به وجود نیامده است.
 محمدرض��ا باهنر دبیرکل جامعه اس��المی مهندس��ین در 
نشستي خبری در تابناک با اشاره به اینکه دولت یازدهم چند 
کار خوب انجام داده، اما چند کار روی زمین مانده هم دارد، 
گفت: از جمله اقداماتی که از سوی دولت یازدهم هنوز روی 
زمین مانده است، اشتغال اس��ت که باید یا از طریق برجام و 
یا به کرسی نش��اندن اقتصاد مقاومتی در این زمینه هم گام 

مهمی بردارد.
 اه��م اظه��ارات دبی��رکل جبه��ه پی��روان را ب��ه نق��ل از 

خبرگزاري ها بخوانید؛
*اینکه آقای روحانی یا هر رییس جمهور دیگر توقع داشته 
باش��ند مخالف نداشته باش��ند، شدنی نیس��ت. به هر حال 
منتقدان عالقه دارند دولت آقای روحانی یک دوره ای شود؛ 
البته معلوم نیس��ت که عالقه آنها به کرس��ی بنشیند، به هر 

حال در سیاست هیچ اتفاق غیرممکنی وجود ندارد.

*در پاسخ به س��والی درباره ورود احمدی نژاد به رقابت های 
انتخاباتی ریاست جمهوری و احتمال حمایت اصولگرایان از 
وی ،باید ببینیم که اصال آقای احمدی ن��ژاد برای انتخابات 
می آید یا ن��ه؟ ولی هن��وز تصمیم گیری زود اس��ت. درباره 
انتخابات ریاس��ت جمهوری معموال سه تا چهار ماه مانده به 

انتخابات جبهه ها مشخص می شوند.
* تصمیمات مجلس عموما سیاسی نبوده و کار کارشناسی، 
تخصصی، منطقه ای و سیاست خارجی اس��ت و از آنجا که 
 به خاطر بحث های سیاس��ی فراکسیون های سیاسی شکل

  م��ی گیرن��د در مجل��س ای��ن اتف��اق نخواهد افت��اد که 
فراکسیون های جدید ایجاد شود.

*در مورد انتخابات ریاس��ت جمهوری سال آینده و فعالیت 
احزاب در انتخابات: تش��کیالت سیاس��ی کار حزبی خود را 
انجام می دهند، ش��اید 350 تا 400 مجوز حزبی صادر شده 
اما عمال 80 درصد آنها روی کاغذ بوده و 20 درصد دیگر فعال 
زمان انتخابات هستند.شاید 7 تا 8 درصد احزاب کار مستمر 
انجام می دهند و جبهه پیروان خط ام��ام و رهبری به طور 
مستمر فعالیت خود را انجام داده و نسبت به مسایل سیاسی 

مراقبت می کنند.
* درباره ادعاي برخی مبنی بر رد صالحیت ش��دن روحانی 
برای انتخابات 96 : درب��اره صالحیت ی��ا رد آن برای آقای 

روحانی هیچ ادله ای وجود ندارد، البته ما که مدعی اس��الم 
 هس��تیم در رقابت های سیاس��ی بداخالق��ی نکنیم. برخی

 می گویند برای پیشگیری، برخی دوستان آقای روحانی این 
حرف ها را راه می اندازند، اما به هر حال در مورد صالحیت و 

عدم صالحیت هنوز هیچ چیزی معلوم نیست.
*در پاسخ به این سوال که اصول گرایان چه گزینه ای را در 
مقابل آقا روحانی قرار خواهند داد:اگر گزینه ای هم داش��ته 
باشیم نمی گوییم اما هنوز در این باره تصمیمی نگرفته ایم 

چون زود است.
* دولت نهم و دهم را هم نباید س��یاه و سفید ببینیم. آقای 
الریجانی برداشت مثبت از عملکرد نهم و دهم ندارند، من هم 
معدل عملکرد دولت نهم و دهم را مثبت ارزیابی نمی کنم اما 

نقاطی دارد که می توان آن را تقویت کرد.
* درباره کاندیداتوری در انتخابات ریاس��ت جمهوری: این 
خواب ها تعبیر نمی شود که من کاندیدا شوم من بازنشسته 
هس��تم و تصمیمی برای کاندیداتوری ندارم، تصمیم گیری 
زود اس��ت، هنوز کاندیدایی نداریم، من هم جزو کاندیداها 

نیستم.
* آقای الریجانی اصولگراس��ت ممکن اس��ت برخی نقدها 
وجود داشته باشد اما نهایت کار مهم است که هم رییس و هم 

ترکیب مجلس اصول گراست.

باهنر:

معدل احمدی نژاد مثبت نبود

سفیر روسیه در تهران درباره فروش جنگنده سوخو 30 و تانک تی 90 
به ایران گفت: تجهیزات نظامی که روس��یه به ایران می فروشد جنبه 
دفاعی دارد و ما برای فروش این تجهیزات براساس تعهدات بین المللی 

عمل می کنیم.
 »لوان جاگاریان« س��فیر روسیه در ایران در حاش��یه مراسم روز ملی 
روسیه در خصوص س��فر س��رگئی الوروف وزیر خارجه این کشور به 
تهران اظهار داش��ت: آقای ظریف از آقای الوروف برای س��فر به ایران 
دعوت کرده اند و توافقات اولیه برای انجام این سفر صورت گرفته است، 
اما زمان دقیق این سفر هنوز مشخص نیست و پس از مشخص شدن از 

مجاری دیپلماتیک اعالم خواهد شد.
وی همچنین درباره گفت وگوهای تهران و مس��کو برای خرید 40 تن 
آب س��نگین از ایران عنوان کرد: مذاکرات در این زمین��ه ادامه دارد و 
توافقات اصولی در مورد این موضوع صورت گرفته است و باید در مورد 
جزییات آن از جمله جزییات مالی و فنی که مسایل پیچیده ای است، 

صحبت شود. 
 س��فیر روس��یه در ای��ران در خص��وص امض��ای ق��رارداد خری��د 
 جنگنده س��وخو 30 و تانک تی 90 از روس��یه و برخ��ی اظهارنظرات
  مطرح ش��ده مبنی بر اینکه مس��کو به دلیل تحریم ها ق��ادر به فروش
  این تجهیزات به ایران نیست، نیز خاطرنش��ان کرد: تجهیزات نظامی

  که روس��یه به ایران می فروش��د جنبه دفاعی دارد و م��ا در خصوص 
فروش این تجهیزات ب��ه ایران، براس��اس تعه��دات بین المللی عمل 

می کنیم.

یک فعال سیاس��ی اصالح طلب حامی روحانی، از روحانی خواست برای تبدیل 
ش��دن به یک چهره ملی در انتخابات 96 کاندیدایی ریاس��ت جمهوری نشود. با 
نزدیک تر شدن به ایام انتخابات آتی ریاس��ت جمهوری، برنامه  های متعددی از 
سوی اصالح طلبان برای نحوه ورود به رقابت 96 طرح می شود؛ از طرفی محمدرضا 
خاتمی با صراحت از حمایت قطعی اصالح طلبان از حسن روحانی سخن می گوید 
و از طرف دیگر، برخی چهره های مطرح اصالح طلب از کاندیداتوری گزینه  های 
اصالح طلب برای انتخابات 96 سخن می گویند.پیش ازاین هاشمی رفسنجانی 
تأکیدکرده بود که روحانی تنها 3 درصد رای داش��ت و با حمایت او این 3 درصد 
تا 50 درصد افزایش یافته است. گمانه زنی ها برای کاندیداتوری احتمالی گزینه 
اصالح طلب بیشتر در رسانه های اصالح طلبان مطرح می شود؛ صادق زیباکالم 
استاد دانش��گاه و فعال سیاس��ی اصالح طلب در میزگردی که در روزنامه آرمان 
)نزدیک به هاشمی رفس��نجانی( برگزار شد، رس��ما از روحانی می خواهد که از 
کاندیداتوری مجدد صرف نظر کند تا در این صورت به گفته وی، به یک چهره ملی 
تبدیل شود. وی درباره انتخابات96 می گوید: ما چهره و شخصیتی را می خواهیم 
که مقداری کاریزمای ملی و عمومی داشته باشد که در شرایط کنونی، هم آقای 
عارف و هم آقای ظریف از چنین کاریزمایی برخوردار هستند؛ هیچ کدام از چهره ها 
و ش��خصیت های اصالح طلب و اعتدال گرا نمی توانند به اندازه عارف و ظریف با 
احمدی نژاد دهان به دهان شوند. هیچ کدام از شخصیت های اصالح طلب یا چهره ها 
و شخصیت های معتدل و میانه رو اعم از آقایان هاشمی رفسنجانی و یا روحانی، آن 

صفاتی را که آقای احمدی نژاد از آن برخوردار است؛ ندارند.

 عربستان س��عودی که با هدف ضربه زدن به ایران، موجب کاهش شدید قیمت 
نفت شده بود، اکنون و پس از انجام توافق هسته ای به دنبال جلوگیری از افزایش 
صادرات نفتی تهران اس��ت. مجله  آمریکایی فوربز )forbes( در یادداشتی به 
بررسی این موضوع پرداخته و می نویسد: عربستان سعودی و ایران درحال آماده 
شدن برای نبرد بزرگ و حماس��ی دیگری در بازار نفت هستند. به نوشته فوربز، 
طی ماه های گذشته، دو دش��من قدیمی یعنی عربستان سعودی و ایران درگیر 
مبارزه ای پرشور و هیجان بوده اند و همین رویارویی قیمت نفت را تحت تاثیر قرار 
داده است. در دسامبر و ژانویه گذشته، عربستان سعودی با اقدامات خود موجب 
کاهش شدید قیمت ها و تضعیف ورود مجدد ایران به بازارهای جهانی نفت شد. 
فوربز افزود: این نخستین بخش نبرد نفتی عربس��تان با ایران بود. اما با کاهش 
صادرات نفتی آمریکا، قیمت نفت در بازارهای جهانی بار دیگر به حدود 50 دالر 
رسیده است. در ادامه این گزارش آمده است: اکنون عربستان و ایران درحال آماده 
شدن برای نبرد بزرگ بعدی هستند. عربستان سعودی از اوپک خواسته که سقف 
تولید نفت را محدود سازد و از این طریق موجب افزایش بیشتر قیمت نفت شود. 
اما تهران که پس از توافق هسته ای به دنبال افزایش صادرات نفتی خود است، با 
درخواست ریاض مخالفت می کند. در همین حال روزنامه وال استریت ژورنال 
)WSJ( با انتشار گزارشی تاکید کرده که نفوذ ایران در اوپک افزایش یافته است.

براساس این گزارش، البی های عربستان برای حفظ سقف تولید اوپک بی نتیجه 
مانده و ایران به سمت بازگشت به سهمیه 4 میلیون و 700 هزار بشکه ای خود در 

دوره پیش از تحریم ها، حرکت می کند.

صادق زیباکالم:فروش تجهیزات دفاعی روسی به ایران

روحانی برای تبدیل شدن به چهره  ملی 
از رقابت ۹۶ کناره گیری کند

مقابله تهران با کارشکنی های نفتی ریاض؛

ایران و عربستان 
برای نبرد بزرگ آماده می شوند
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بازار برنج ایرانی طی چند ماه گذشته فراز و نشیب های بسیاری را 
تجربه کرده و در روزهای باقی مان��ده به آغاز ماه رمضان نیز از این 
افزایش قیمت بی نصیب نمانده است، در این میان فروشندگان این 

محصول سرنخ ماجرا را دست دالالن می دانند.
با شروع ماه مبارک رمضان مصرف برخی اقالم و کاالهای اساسی 
 افزایش پیدا می کند و به عبارتی یک رون��ق موقتی در بازار ایجاد 
می ش��ود. براین اس��اس بازار برنج که طی چند ماه گذشته فراز و 
نشیب های بس��یاری را تجربه کرده در روزهای باقی مانده به آغاز 
ماه رمضان نیز از این افزایش قیمت بی نصیب نمانده، هر چند که 

این گرانی بی رویه نارضایتی های فراوانی را به همراه دارد.
بررس��ی های میدانی حاکی از آن است که هر کیلو برنج شیرودی 
9 هزار و500 تومان، ندا 9 هزار تومان، فجر10 هزار و500 تومان، 
طارم محلی و هاش��می 11 هزار و500 الی 12 هزار و500 تومان، 
دودی محلی 11 هزار و500 تومان، نیمدانه 7 هزار تومان در بازار 

به فروش می رسد.
در این راستا برخی فروشندگان اظهاراتی مبنی بر افزایش 22 الی 

23 درصدی قیمت برنج طی 5 ماه گذشته را دارند.
از این رو قاسمعلی حسنی عضو اتحادیه مواد غذایی اظهار داشت: 

در حال حاضر قیمت برنج در مقاسیه با سطح جهانی باال نیست.
وی با بیان اینکه روند افزایش قیمت برنج از20 روز گذشته تا کنون 
متوقف ش��ده، گفت: با نزیک شدن به فصل برداش��ت، روند رشد 
قیمت متوقف شده و از طرفی می توان گفت که با ورود محصول نو 

شاهد افت قیمت  نیز خواهیم بود.
حسنی ادامه داد: از دو ماه گذشته تا کنون به طور متوسط حدود 
15 درصد افزایش قیمت را تجربه کرده ایم. وی با اشاره به تفاوت 
 عمده فروش��ی و خرده فروش��ی بیان ک��رد: تف��اوت قیمت میان 
خرده فروشی و عمده فروش��ی 12 درصد است و تجاوز از این رقم 
تخلف محسوب می شود که الزم است دستگاه های نظارتی دراین 

ایام از سودجویی برخی فروشندگان جلوگیری به عمل آورند.
حسنی در ادامه یادآور شد: با توجه به ذخایر موجود برنج در انبارها، 

مشکلی در تامین این محصول برای ماه مبارک رمضان نداریم.

افزایش قیمت برنج ایرانی دست پخت 
چه کسی است؟

اقتصاد ایران در طول هشت سال فعالیت دو دولت گذشته 
شرایط دشواری را به دلیل سوءمدیریت پشت سر گذاشت 
و با آغ��از فعالیت دول��ت یازدهم بازس��ازی تدریجی اش 
 آغاز ش��د، اما به طور قطع ویرانی هشت ساله را نمی توان 

در مدت کوتاهی سروسامان داد.
دولت یازدهم وارث س��وء مدیریت اقتص��ادی دولت های 
 نهم و دهم اس��ت و از زمان ش��روع فعالیتش با مشکالت 

بی شماری در حوزه های متعدد مواجه شده است.
تولیدکنندگان ایرانی که در س��ال های گذشته به دنبال 
تحریم های تحمیلی بر اقتصاد، افزایش قیمت حامل های 
انرژی و سوء مدیریت هشت س��اله دو دولت دچار مشکل 
بودند، هم اکنون پ��س از اجرای برج��ام در انتظار بهبود 
وضعیت کسب و کار و حمایت برنامه ریزان و قانونگذاران 

هستند.
 به گفته محس��ن رنانی اس��تاد اقتصاد دانش��گاه اصفهان 
در طول س��ال های 1383 تا 1392 بیش از 2 هزار واحد 
اقتصادی تعطیل و تنها حدود یک میلیون شغل در کشور 

ایجاد شده است.
 وی م��ی گوید، ه��م اکنون ش��هرک ه��ای صنعتی فقط 

با 25درصد ظرفیت کار می کنند.
آمارهایی از این دست در کنار800 میلیارد دالر درآمدهای 
نفتی سال های 1384 تا 1392 عمق بیشتر فاجعه ای را 

که بر اقتصاد ایران تحمیل شده است، نشان می دهد.
نمایشگاه ها همواره فرصت خوبی است تا از نزدیک از حال 
و روز تولیدکنندگان باخبر شویم و درد دل شان را بشنویم.

رض��ا فت��ح ا... زاده ک��ه در نمایش��گاه اگروف��ود 2016 
 ش��رکت کرده و مدیر یک واحد تولید ماشین سورتینگ 
تس��مه ای با دوربین اس��ت، درباره مس��ئله تحریم ها و 
 تاثیر آن بر فضای کس��ب و کار کشور می گوید: تحریم ها 
از جنبه ه��ای گوناگون به تولیدکنن��دگان داخلی صدمه 
زد. از یک س��و مجبور بودیم برخی از قطعات ماشین های 
سورتینگ )جداکننده( را از دالالن به جای تولیدکنندگان 
اصلی، به چن��د برابر قیمت واقعی تهی��ه کنیم و به همین 

دلیل از دریافت خدمات پشتیبانی نیز محروم بودیم.
وی درباره شرایط کسب و کار پس از برجام گفت: همکاری 
شرکت های اروپایی با ایران بهبود پیدا کرده است و دیگر 

موانع سال های گذشته را نداریم.
وی درب��اره وضعیت ص��ادرات گفت: ش��رایط هم اکنون 
 بهتر شده است و در صورتی که مورد حمایت قرار بگیریم 
می توانیم این دس��تگاه ها را به کشورهای همسایه صادر 

کنیم.
 تحریم ها مشکالت زیادی ایجاد کرد

مهدی طاه��ری تولیدکننده ماش��ین آالت فرآورده های 
گوش��تی درباره آث��ار تحریم ه��ای تحمیلی س��ال های 

 گذش��ته گفت: به دلیل تحریم ها ش��رایط کار دشوار بود 
 و نمی توانس��تیم از تمام ظرفی��ت خود اس��تفاده کنیم 
 و به همین دلیل ب��ه اجبار، تعدادی از کارگ��ران را در آن 

سال ها تعدیل کردیم.
 وی با ابراز خرس��ندی نس��بت ب��ه پایان دوران دش��وار 
تحریم ها تمام ش��ده و آغاز ش��رایط پس از برجام، افزود: 
واردات قطعات بیشتر شده است و هم اکنون دستگاه های 

مورد نیاز را راحت تر از آلمان و لهستان وارد می کنیم.
وی تاکید کرد که با این وجود در انتظار تاثیر گس��ترده تر 

شرایط پسابرجام در فضای کسب و کار هستیم.
طاهری درب��اره این که آی��ا تاکنون از تس��هیالت بانکی 
 اس��تفاده ک��رده اید، گف��ت: نرخ به��ره بانکی باال اس��ت 
و نمی توانیم از عهده باز پس دادن آن برآییم. یارانه تولید 

هم به تولیدکنندگان تخصیص پیدا نکرده است.
وی خواس��تار برخورد منطقی تر دولت با تولیدکنندگان 
 ش��د و گفت: در صورت��ی که برخ��ی موانع کس��ب و کار 
برداش��ته ش��ود می توانیم تولید خود را افزایش دهیم و 

اشتغال بیشتری ایجاد کنیم.
 تحریم باعث افت کار تولیدکنندگان شد

حمید رحمانی از دیگر تولیدکنندگان مواد لبنی کش��ور 
 که در نمایشگاه اگروفود 2016 شرکت کرده بود، با تاکید 

بر این که به حمایت دولت نیاز داریم، درباره آثار پسابرجام 
گفت: بنگاه های اقتصادی10 تا 12سال است دچار مشکل 
هستند و نباید انتظار داشت مشکالت تولید یکی دو ساله 

حل شود.
وی اثر مثبت تحریم را باالرفتن توان تولیدکننده داخلی 
عنوان کرد و افزود: پیش از تحریم ها، کره وارد می کردیم 

اما هم اکنون کره را با کیفیت مطلوبی تولید می کنیم.
 هزینه تولید در ایران باال است

 یک تولیدکنن��ده حوزه برچس��ب ب��رای صنای��ع لبنی 
از وضعیت کنونی کسب و کار در کشور ابراز رضایت نکرد 
و گفت: با اینکه چند ماه از برجام گذشته، اما هنوز فضای 
کس��ب و کار برای بنگاه ه��ای اقتصادی تغیی��ر چندانی 

نکرده است.
 جواد نبی فر اف��زود: هم اکنون برچس��ب ب��رای لبنیات 
از کشور ترکیه وارد می شود که به دلیل باالتر بودن هزینه 

تولید در ایران نمی توانیم با کاالی وارداتی رقابت کنیم.
 وی اظه��ار داش��ت: ح��دود 95 درص��د ب��ازار در اختیار 
 ش��رکت های ت��رک و ح��دود پن��ج درص��د کارخانه ها 

از برچسب های داخلی استفاده می کنند.
وی میزان سود بانکی برای تولیدکننده ترکیه ای در ترکیه 
را س��ه درصد اعالم کرد و گفت: وقتی به��ره بانکی برای 

تولیدکننده در ایران هفت برابر تولیدکننده ترک در ترکیه 
است، چگونه می توان با کاالی آنها رقابت کرد؟

وی گفت: در صورتی که دول��ت می خواهد از تولیدکننده 
داخلی حمایت کند باید تعرفه واردات کاالهای مش��ابه را 

که در داخل هم ساخته می شود، باال برد.
 زنبور داری در حال از بین رفتن است

علیرضا ش��فعتی که صاحب کارخانه بس��ته بندی عسل 
کندینا اس��ت، درباره صنعت زنبورداری در کش��ور گفت: 
زنبور داری در کشور در حال اضمحالل است. ریزگردها و 
نبود باران در سال های اخیر موجب بی رونقی کندوداری 

در کشور شده است.
 وی ب��ا بیان این ک��ه عس��ل را از تولیدکنن��ده می خریم 
و در بسته بندی های متنوع به بازار مصرف ارایه می دهیم، 
 درباره شرایط پس��ابرجام گفت: فعاالن حوزه کسب و کار 

در انتظار بهبود شرایط در دوران پسابرجام هستند.
 دست ما را در فروش داخلی باز بگذارند

محمدرضا آقا محمدی تولیدکننده پنیر که در نمایشگاه 
اگروفود 2016 ش��رکت کرده است، درباره منابع مالی که 
قرار است صندوق توسعه ملی در اختیار صنایع لبنی قرار 
دهد، گفت: هنوز خبری از 2 ه��زار میلیارد ریالی که قرار 
اس��ت صندوق توس��عه ملی در اختیار صنای��ع لبنی قرار 

دهد، نیست.
وی اظهار داشت: وقتی که دس��ت تولیدکننده در فروش 
محصول تولیدی بسته است مجبور می شود یا از کیفیت 

یا از وزن کاال کم کند.
آقامحمدی گفت: حدود90 درصد مواد اولیه این کارخانه 
از کشورهای دانمارک و آلمان تهیه می شود و هم اکنون 
25 درصد پنیر مورد نیاز10برند معروف را تهیه می کنیم.

همچنین اقتصاد ایران در هشت سال فعالیت دولت های 
 نهم و دهم که بی س��ابقه ترین درآمدهای نفتی را داشت 

با رشد منفی 5/6 درصدی مواجه شد.
رشد منفی اقتصادی، تعطیلی واحدهای تولیدی، افزایش 
 نقدینگ��ی، خالی ش��دن صندوق توس��عه مل��ی، اجرای 
پروژه های کارشناسی نشده و پرهزینه مانند مسکن مهر 
که40 درصد نقدینگی کش��ور را باال ب��رد، افزایش تعداد 
 بیکاران و مهم تر از همه منزوی ش��دن ای��ران در صحنه 
بین المللی ش��ماری اندک از هزاران مشکلی است که در 
طول فعالیت دو دولت ) نهم و دهم ( بر کشور تحمیل شد.

 ب��ه ق��ول کارشناس��ان تردیدی نیس��ت، هش��ت س��ال 
بهم ریختگی اقتصادی را نمی توان در مدت کوتاهی آن هم 
بدون دراختیارداشتن منابع کافی ارزی و ریالی سروسامان 
داد و در پایان اقتصاد ایران نیاز ب��ه آرامش دارد تا در پناه 
تصمیم گیری بر مبنای عقالنیت بتواند بهم ریختگی های 

سال های گذشته را جبران کند.

اقتصاد ایران در طول 8 سال دارای سوء مدیریت اقتصادی؛

ویران کردن چه آسان؛ ساختن چه دشوار

برخالف رشد تولید رقم خورد:

کاهش ۴۰ درصدی مصرف آب
در ذوب آهن اصفهان

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دهم:

 دولت از افزایش نرخ اقالم غذایی 
در ماه رمضان جلوگیری کند

رییس اتحادیه تولیدکنندگان نان های صنعتی؛

شرط فروش زولبیا و بامیه
در نانوایی ها

مدیر آبرس��انی ش��رکت ذوب آهن اصفهان گفت: 
مصرف آب در کارخانه ذوب آهن با وجود افزایش 

تولید،40 درصد کاهش پیدا کرد.
اس��ماعیلی با بیان اینکه طرح های در دست اقدام 
برای صرفه جویی مصرف آب در ذوب آهن شامل 
بازس��ازی برج های خنک کننده و ساخت تصفیه 
 پس��اب صنعت��ی کارخانه اس��ت، اظهار داش��ت: 
در ح��ال حاضر مص��رف آب کارخان��ه ذوب آهن، 
ش��امل کارخانه، فوالد س��با، پاالیش��گاه قطران و 
دیگر شرکت های واقع در مجموعه به طور متوسط  
 60 هزار مترمکعب در ش��بانه روز برآورد شده که 
برخالف افزایش تولید محصول، بیش از40 درصد 
در مص��رف آب صرفه جویی ش��ده اس��ت. وی با 
 اشاره به تش��کیل کمیته صرفه جویی مصرف آب 
در کارخانه ذوب آهن، افزود: این کمیته متش��کل 
از مس��ئوالن انرژی تمام بخش هاس��ت و اقدامات 
موثری را در سال های گذش��ته انجام داده اند که 
حاصل آن کاهش مصرف قابل توجه آب بوده است.

مدیر آبرسانی ش��رکت ذوب آه�ن اصفهان ادامه 
 داد: از جمله ای��ن اقدامات در ن��ورد300 مصرف 

آب کوره رولیکی از س��یکل تمیز به سیکل کثیف 
تغییر داده ش��د که نتیج��ه آن کاهش مصرف آب 
صنعتی تازه اس��ت. وی بیان داش��ت: طرح خرید 
 و انتقال پس��اب شهر زرین ش��هر در سال گذشته 
 به اتمام رس��ید و اکن��ون ح��دود200 مترمکعب 
در س��اعت پس��اب خریداری ش��ده جهت آبیاری 

فضای سبز استفاده می شود.
اس��ماعیلی اضافه کرد: همچنین پ��روژه پژوهش 
تصفیه پساب های صنعتی سمی کارخانه در دست 
اقدام است که پس از تصفیه بتوان در آبیاری فضای 

سبز یا خط تولید از آن استفاده کرد.

عض��و کمیس��یون اقتص��ادی مجل��س دهم 
 گفت: دول��ت بای�د ب��ا برنام�ه ری��زی اصولی 
از افزای��ش نرخ اق��الم غذایی در م��اه مبارک 

رمضان جلوگیری کند.
 س��ید ناصر موس��وی الرگان��ی با بی��ان اینکه 
ممنوعیت واردات مرغ سیاست مناسبی است، 
اظهار داشت: میزان تولید مرغ در کشور به حدی 

است که ما نیازی به واردات نداریم. 
وی افزود: دولت بای��د برای ثبات ب��ازار مرغ از 
واردات در این عرصه جلوگیری کند تا مرغداران، 
 این قش��ر زحمتکش بتوانند محصوالت شان را 
 با ن��رخ عادالن��ه ک��ه ع��الوه ب��ر تولیدکننده، 
مص��رف کننده نی��ز متضرر نش��ود ب��ه فروش 
برس��انند. نماینده مردم فالورج��ان در مجلس 
شورای اس��المی با بیان اینکه واردات مرغ می 
 تواند وضعیت اقتصادی مرغداران را با مشکالت 
بی شماری روبه رو کند، خاطر نشان کرد: مقام 
معظم رهبری بارها  تاکی��د کردند که کاالهایی 
که توان تولید آنه��ا را در داخل داریم نباید وارد 
ش��ود. وی اضافه کرد: زمانی که توان تولید مرغ 

در کشور موجود است نباید اجازه داد مرغ های 
وارداتی تعادل بازار را به ه��م بریزد؛ ممنوعیت 
 واردات مرغ راهبرد مناس��ب اقتصادی به شمار 
م��ی آی��د. موس��وی الرگانی ب��ا بی��ان اینکه 
طبق میزان تولید مرغ در کش��ور م��ا نیازی به 
 واردات نداری��م، ادامه داد: هزین��ه های جاری 
 مرغ��داری ها بای��د با ن��رخ ف��روش همخوانی 
 داش��ته باش��د، متاس��فانه هزین��ه تولی��د 
در مرغداری ها بسیار باال است و به همین علت 
مرغداره��ا برای ف��روش محصول با مش��کالت 

بسیاری دست و پنجه نرم می کنند.
وی پیرامون اینکه دولت باید با سیاس��ت های 
مناس��ب اقتص��ادی ن��رخ نهاده��ای مرغی را 
کاهش ده��د، تاکید کرد: دولت ب��رای برخی از 
تولیدکنندگان که محصول ش��ان اس��تراتژیک 
اس��ت مانند مرغداران بای��د تمهیداتی در نظر 
بگیرد که مواد اولیه  با نرخ پایین به دس��ت آنها 
برس��د تا بتوانند محصوالت را با هزینه منطقی 
تولیدکنند و بتوانند محص��ول را در بازار به نرخ 

مناسب به فروش برسانند.

توزیع زولبی��ا و بامیه در ماه مب��ارک رمضان 
توس��ط فروش��گا ه های نان فانتزی در صورتی 
مجاز است که پروانه تهیه و تولید این محصول 

را داشته باشند.
محسن لزومیان رییس اتحادیه تولیدکنندگان 
نان های صنعتی، با بیان این که هیچ مش��کلی 
برای تامین نیازه��ای روزه داران در ماه مبارک 
رمضان وجود ن��دارد، اظهار ک��رد: واحد های 
تولیدی نان صنعتی و سنتی با تولید نان هایی 
که به عن��وان محصوالت ماه مب��ارک رمضان 
به شمار می روند با قیمت های رقابتی برای این 

ایام آماده شده اند.
وی با اش��اره به فروش زولبیا و بامیه توس��ط 
نان فروش��ی های صنعت��ی و س��نتی گف��ت: 
نانوایی ها ب��رای تولید هر ی��ک از محصوالت 
خود از وزارت بهداش��ت پروانه ساخت دارند و 
در صورتی که اقدام ب��ه تولید و فروش زولبیا و 
بامیه کنند حتما باید پروانه تولید آن را از وزارت 
بهداشت کسب کرده باشند که در این زمینه نیز 

تا به حال مشکل خاصی وجود نداشته است.

تخفیف صنای�ع غذای�ی، ثابت بودن 
قیمت هاست!

 دبیر انجم��ن صنایع غذایی ایران نیز با اش��اره 
به آمادگی این صنعت برای عرضه مناسب انواع 
محصوالت در م��اه رمضان بیان ک��رد: صنایع 
غذای��ی معموال با توج��ه به می��زان اثر گذاری 
افزای��ش قیمت ه��ا در م��واد اولی��ه و افزایش 
هزینه هایی که از طریق دولت اعمال می ش��ود 
در ابتدای س��ال جدید اقدام به متعادل سازی 
قیمت ها می کند که امس��ال به خاطر نزدیکی 
ماه مب��ارک رمض��ان و همراهی با م��ردم این 
 افزایش قیمت را به بعد از م��اه مبارک موکول 

کرده ایم.
کاوه زرگ��ران در خص��وص قیمت ه��ا در ماه 
مبارک رمضان نیز گف��ت: بحث قیمت گذاری 
 در اختیار س��تاد تنظیم بازار است که با توجه 
به جلسه ای که در این ستاد برگزار شد به بحث 
قیمت گذاری در ماه مبارک رمضان رسیدگی 
کردند که نواقص موجود رفع شد و شرایط برای 

شروع ماه مبارک رمضان مهیاست.

وزیر کار، تعاون و رفاه با بیان این که هنوز نتوانس��ته ایم از آثار 
رفع تحریم اس��تفاده کنیم، گفت: سیاست رفاهی صدقه ای را 

کنار گذاشته ایم.
رسول زرگرپور در جلس��ه ای که با حضور ربیعی وزیر تعاون، 
کار و رف��اه اجتماعی و تعدادی از مدی��ران و فعاالن اقتصادی 
و صنعتی استان برگزار شد، اظهار داش��ت:10 درصد صنایع 
بزرگ کشور در استان اصفهان قرار دارد و بر همین اساس نیز 
10 درصد بیمه شدگان و کارگران کشور در این استان هستند 
به عبارت دیگر10 درصد مخاطبی��ن وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی در اصفهان زندگی می کنند. وی افزود: اصفهان با دارا 
بودن 9 هزار واحد صنعتی، تولید70 درصد فوالد کش��ور،50 
درصد مصالح ساختمانی،60 درصد مصنوعات طال؛ 25 درصد 
فرآورده ه��ای نفتی و 15 درصد تولی��د ناخالص ملی صنعت، 

درواقع در مسائل کارگری یک قطب کشور به شمار می رود.
اس��تاندار اصفهان ب��ه بیان ظرفیت ه��ای اس��تان در بخش 
کش��اورزی پرداخت و گفت:450هزار هکتار زمین کشاورزی 
در اصفهان وج��ود دارد ک��ه یک صدهزار هکت��ار آن به دلیل 
خشک سالی از چرخه  تولید خارج شده ولی تولید محصوالت 
کشاورزی کاهش پیدا نکرده اس��ت. وی با ابراز اینکه اصفهان 

در گردشگری حرف اول منطقه و کشور را می زند، گفت: رشد 
توریسم در این مدت 3 برابر شده و پیش بینی می شود در پنج 

سال آینده این تعداد به یک میلیون نفر برسد.
زرگرپور افزود: استان اصفهان گرچه استانی فرهنگی است ولی 
در کنار آن کامال اقتصادی اس��ت و نرخ بیکاری در این استان 
 حدود 2 درصد از متوس��ط کشور باالتر اس��ت. وی ادامه داد: 
در دولت تدبیر و امید سهمیه  در نظر گرفته شده برای اشتغال 
 اس��تان محقق ش��ده ولی مصوبات شورای اش��تغال با تاخیر 

چند ماه و با مقداری کاهش به بانک ها ابالغ می شود.
اس��تاندار اصفهان ابراز کرد: در برخی موارد س��ازمان تامین 
اجتماعی مصوبات را نمی پذیرد و اعالم می کند که این مصوبات 
 باید در مراجع آن س��ازمان به تصویب برسد و این مسائل باید 
در تهران رفع ش��ود و نباید اس��تان ها درگیر آن باشند و اگر 
 مصوبات به استان ها ابالغ می ش��ود باید مسائل و مصوبات آن 

در تهران رفع شده باشد.
مدیر ارش��د اس��تان با بیان اینکه تش��کل های کارگری ادعا 
می کنند که متناس��ب با آنچ��ه به عنوان ح��ق بیمه پرداخت 
می کنند تسهیالتی دریافت نمی کنند، گفت: وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی باید این موضوع را بررسی کند. وی ادامه داد: 

با ادغام وزارت صنایع در بازرگانی انتظار می رفت که متناسب 
با آن کنترل واردات نیز صورت گی��رد ولی در حال حاضر این 

کنترل انجام نمی شود.
استاندار اصفهان تصریح کرد: برخی واحدهای بزرگ صنعتی 
استان، به دلیل واردات بی رویه دچار مشکل شده اند و این برای 
استانی که صنعتی ترین استان کشور محسوب می شود زیبنده 
نیست. وی با اظهار اینکه در برخی موارد واگذاری های اصل 44 
برای استان دردسرساز ش��ده است، گفت: برخی برخوردهای 
قضایی نیز مشکالتی را ایجاد کرده است و هرروز باید مسائل 

کارگری در استانداری پیگیری شود.
زرگرپور گفت: خوش��بختانه تش��کیل کارگروه تسهیل و رفع 
موانع تولیدی و بس��ته  حمایت��ی دولت از صنعت بخش��ی از 

مشکالت را برطرف کرده که باید از دولت تقدیر شود.
علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این جلسه، 
ضمن استماع سخنان 14 نفر از مدیران دستگاه های اجرایی 
و تش��کل های کارگری اس��تان گفت: این وزارتخانه در بحث 
شرکای اجتماعی، هم بنا بر کارکرد و هم بر اساس قانون اشکال 
مختلف ذی نفعان را جمع آوری کرده اس��ت. وی با ابراز اینکه 
باید تا سال2030 هرسال یک میلیون شغل ایجاد شود، گفت: 

 در غیر این صورت تعداد بیکاران اضافه خواهد شود و با توجه 
به نامناس��ب بودن وضعی��ت اقتصادی و معیش��تی برخی از 
دهک ها، فقر غذایی و کودکان بازمانده از تحصیل، مش��کالت 

اساسی در این زمینه ایجاد خواهند کرد.
 وزیر تع��اون، کار و رف��اه اجتماعی با بیان هنوز نتوانس��ته ایم 
از آثار رفع تحریم استفاده کنیم، گفت: دولت توانسته است که 
جلوی منفی ش��دن برخی آمارها را بگیرد و سعی کرده ایم که 
با حفظ عزت حرکت کنیم. وی با اش��اره به اینکه برای کنترل 
تورم دیدگاه ه��ای مختلفی وجود دارد، اظهار داش��ت: دولت 
تدبیر و امید، دولتی به گروگان گرفته شده از برخی تصمیمات 
دولت قبل است، براساس پیش بینی های صورت گرفته انتظار 
رش��د 5 درصدی اقتصاد وج��ود دارد ولی انتظ��ار حل کردن 

اشتغال با این رشد وجود ندارد.
وزیر تع��اون، کار و رف��اه اجتماع��ی از تدوین طرح اش��تغال 
فراگیر، پیش بینی س��ه الیه حمایتی برای اقش��ار کم درآمد، 
 رفع مشکالت صندوق بازنشستگی فوالد و سیاست پرداختن 
به بنگاه های کوچک و متوسط خبر داد و گفت: سیاست رفاهی 
صدقه ای را کنار گذاش��ته ایم و با پیش بینی سه الیه  حمایتی 
تالش خواهیم کرد که وضعیت اقشار کم درآمد بهبود پیدا کند 

و در الیه  حمایتی باال امنیت جامعه را تامین کنیم. وی با توجه 
به نقش این وزارتخانه در هماهنگی و تنظیم روابط بین بخشی 
 دس��تگاه های مختلف در بخش اش��تغال اعالم کرد: با توجه 
به برنامه ریزی های صورت گرفته مشکل صندوق بازنشستگان 
 ف��والد نیز حل ش��ده اس��ت. ربیعی تصری��ح ک��رد: انتقادها 
در مورد تامین اجتماعی پذیرفتنی است ولی واقعا کار سخت 
و دشواری را پیش رو داریم و حجت االسالم روحانی با60 هزار 
میلی��ارد تومان بدهی ب��ه تامین اجتماعی، دول��ت را تحویل 
گرفت. در س��ال فقط 2 هزار میلی��ارد تومان بیم��ه  بیکاری 
پرداخت می ش��ود بنابراین در صورت ایج��اد رونق اقتصادی 

برخی از مشکالت مطرح شده در این زمینه رفع خواهد شد.
وزیر تعاون، کار و رف��اه اجتماعی با بیان اینکه اس��تان اصفهان 
در IT و گردش��گری می تواند اش��تغال زیادی ایجاد کند، افزود: 
 سازمان فنی و حرفه ای و بانک ها می توانند در این زمینه به ویژه 
صنایع دس��تی نقش مهمی ایفا کنند. در بخش خدمات ظرفیت 
استان بسیار باالس��ت و باید در نظر داشته باش��یم که در آینده  
اصفهان به هیچ وج��ه صنایع پراش��تغال نخواهیم داش��ت بلکه 
باید با پرداختن به صنایع کوچ��ک و همچنین بخش خدمات و 
فناوری های نوین کاهش اشتغال در صنایع بزرگ را جبران کنیم.

ربیعی:

هنوز نتوانسته ایم از آثار رفع تحریم استفاده کنیم
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اخبار خبر

مديركل حفاظت محيط زيست كهگيلويه وبويراحمد گفت: سرپرست 
منطقه حفاظت شده دناى شرقى در روز جهانى محيط زيست به ضرب 

گلوله شكارچى متخلف زخمى شد.
ــليك مستقيم اين  ــمى افزود: على آرامش فر  با ش ــداهللا هاش سيد اس

شكارچى متخلف سابقه دار از ناحيه پا به شدت مصدوم شد.
ــاى تلفنى مردمى مبنى بر  وى اظهار كرد: اين محيط بان با گزارش ه
شنيدن صداى شليك چند گلوله در منطقه حفاظت شده دناى شرقى 

براى دستگيرى شكارچيان به منطقه رفته بود.
ــاعت كنترل نامحسوس، ماموران  هاشمى تصريح كرد: پس از چند س
ــدام قبيح مواجه  ــا اين اق ــايى مى كنند كه ب ــف را شناس محل، متخل
ــوند. وى اظهار كرد: با همكارى نيروهاى مردمى، محيط بانان،  مى ش
كارشناسان اين اداره كل و اورژانس 115 مصدوم به بيمارستان شهيد 
ــود. مديركل حفاظت محيط زيست  بهشتى ياسوج انتقال داده مى ش
ــابقه دار بودن متخلف در امر شكار و صيد در سنوات  گفت : به دليل س
گذشته و شناسايى هويت كامل متخلف توسط ماموران و ترس از اعمال 

شديد قانون ،فرد متخلف دست به چنين اقدامى زده است.
ــتان و مراجع قضايى استان اقدامات  هاشمى افزود: با هماهنگى دادس
ــتگيرى و اعمال قانون در مورد متهم در  قانونى و قضايى الزم براى دس
حال پيگيرى است.منطقه حفاظت شده دناى شرقى با وسعت 28هزار 

هكتار در استان كهگيلويه و بويراحمد واقع شده است.

ــاالنه 8  ــكو با تاكيد بر اين كه س مدير و نماينده دفتر منطقه اى يونس
ميليون تن پالستيك وارد اقيانوس ها مى شود، گفت: تا 34 سال آينده 
وزن پالستيك هاى موجود در اقيانوس ها بيشتر از وزن ماهى ها خواهد 
بود. ايرينا بوكووا، مدير كل يونسكو با حضور در برنامه روز جهانى دريا و 
اقيانوس در پژوهشگاه ملى اقيانوس شناسى و علوم جوى پيام استركيش  

الروش مدير و نماينده منطقه يونسكو در تهران را قرائت كرد.
ــال 2016 سالى است كه اهداف  در اين پيام چنين ذكرشده است ؛ س

دستور جهانى 2030 درباره تغيير اقليم ،اجرايى مى شود.
در ادامه اين پيام آمده است؛ على رغم تاثير فعاليت هاى انسان در محيط 
زيست، اقيانوس ها مهم ترين ابزار براى رفع يكى از چالش هاى جهانى 
ــمار مى روند، چرا كه اقيانوس ها بخش جدايى ناپذير از  يعنى فقر به ش
سياره ما هستند و يكى از حياتى ترين بخش هاى زندگى انسان به شمار 
ــورهاى در حال  مى روند.در اين پيام، اقيانوس ها نقش محورى در كش
توسعه ايفا مى كنند بنابراين حفاظت از مناطق دريايى با تنوع زيستى آن 
از اين لحاظ اهميت دارد كه بهره بردارى پايدار از منابع دريايى را تضمين 
ــن پيام با ابراز  ــكو درتهران در ادامه اي مى كند.مدير دفتر منطقه يونس
نگرانى نسبت به افزايش آلودگى هاى دريايى خاطرنشان كرد: ساالنه 8 
ميليون تن پالستيك وارد اقيانوس ها مى شود و اگر اقدامى در اين زمينه 
صورت نگيرد تا سال 2030 در هر دو دقيقه يك كاميون پالستيك به   

آب هاى اقيانوس ها اضافه مى شود.
ــده در اين زمينه يادآور شد بر اساس  وى با اشاره به تحقيقات انجام ش
ــر 150 ميليون تن  ــال حاض ــده در ح ــن تحقيقات انجام ش دقيق تري
ــت، ضمن آن كه به ازاى هر 30  ــده اس ــتيك وارد اقيانوس ها ش پالس
ــال 2050  ــتيك وجود دارد.به گفته وى تا س تن ماهى، يك تن پالس
اقيانوس ها حاوى پالستيك بيشترى خواهند بود و تا 34 سال آينده وزن 

پالستيك هاى موجود در اقيانوس ها بيشتر از وزن ماهى ها خواهد شد.
وى با تاكيد بر اين كه رفع اين معضل تنها بر عهده يك فرد نيست، ابراز 
اميدوارى كرد كه با ائتالف جهانى نسبت به اين معضل گام هاى موثرى 

برداشته شود.

نروژ، اولين كشور در جهان است كه متعهد شده ميزان جنگل زدايى 
ــاندن  ــاختن خود در به صفر رس ــاند.  نروژ با ملزم س را به صفر برس
ــته  جنگل زدايى گام مهمى را در جهت حفظ مناطق جنگلى برداش

است.
نروژ براى اجرايى شدن پروژه هاى حفاظت از جنگل ها در سراسر جهان 
بودجه اختصاص داده و از برنامه هاى حقوق بشر براى افراد محلى كه در 

مديريت جنگل ها نقش دارند، حمايت كرده است.
«نيلز هرمان رانوم» از انجمن جنگل استوايى در نروژ گفت: اين اقدام، 
پيروزى حائز اهميتى در حفظ جنگل هاى استوايى است. طى چند 
ــركت ها خود را متعهد كرده اند تا توليد  ــته تعدادى از ش سال گذش

كاالهايى را كه با تخريب جنگل ها ارتباط دارند متوقف سازند.
ــال ها قبل براى حمايت از تعهد به  انجمن جنگل استوايى نروژ از س
صفر رساندن جنگل زدايى فعاليت كرده است. همچنين نمايندگان 
ــا از طريق  ــت كردند ت ــور درخواس ــروژ از دولت اين كش مجلس ن
سياست گذارى هاى مجزا و سرمايه گذارى از تنوع زيستى حفاظت 

كند.

سرپرست منطقه حفاظت شده
 دناى شرقى به ضرب گلوله زخمى شد

افزايش وزن پالستيك هاى موجود 
در اقيانوس ها نسبت به وزن ماهى ها

نروژ امن ترين كشور براى درختان

ــپاهان كمشچه » به  ــيل هاي 200 ميليون ساله «س فس
عنوان نخستين اثر طبيعي ملي استان اصفهان همزمان با 
روز جهاني محيط زيست در شهرستان برخوار در شمال 

اصفهان رونمايي و افتتاح شد.
ــاحت 6/3  ــا» اين اثر طبيعي ملي به مس به گزارش «پام
هكتار در محدوده شهرستان برخوار در شمال اصفهان با 

فسيل هاي 200 ميليون ساله بي مهرگان است.
ــه فرد و ــاي منحصر ب ــه داراي ريز جلبك ه ــن منطق اي
 گونه هاي جديد از خارپوستان است كه براي نخستين بار 

از اين مكان به دنيا معرفي شدند.
ــچه در سال 1387 توسط  اثرطبيعي ملي سپاهان كمش
پروفسور صنوبري داريان كشف و با همكاري دكتر بابك 
سپهريان نسب به اداره كل حفاظت محيط زيست استان 
اصفهان معرفي و سپس به عنوان اثر طبيعي ملي ثبت شد.
مدير كل محيط زيست استان اصفهان در مراسم رونمايي 
از اين اثر طبيعي ملي گفت: اثر طبيعي سپاهان كمشچه، 

نخستين اثر طبيعي ملي استان اصفهان است.
ــاس قانون حفاظت و  مهندس حميد ظهرابي افزود: براس
ــطح از سطوح حفاظتي  بهسازي محيط زيست، چهار س
ــت وجود دارد كه شامل پارك هاي ملي، آثار  محيط زيس
طبيعي ملي، پناهگاه هاي حيات وحش و مناطق حفاظت 

شده است.
وي افزود: با ثبت نخستين اثر طبيعي ملي استان اصفهان 
در شوراي عالي حفاظت محيط زيست، اكنون ما هر چهار 

سطح را در استان داريم.
ــي و ــم  مانند حصاركش ــه اقدامات مه ــا بيان اينك وي ب
ــت اظهار   مراقبت هاي اوليه در منطقه در حال انجام اس

كرد: اين اثر طبيعي ملي نياز به تجهيز و ساختمان دارد.
ــت مركزي  ــزود: همچنين الزم اس ــدس ظهرابي اف مهن
براي آشنايي و آموزش بازديدكنندگان از اين اثر طبيعي 
احداث شود كه اين مركز يا در موزه تاريخ طبيعي كمشچه 

يا در همين مكان احداث خواهد شد.
ــگاه نيز در اين مراسم  ــتاد دانش ــناس و اس يك زمين ش
ــت ــده اس ــه و كوهي كه در آن واقع ش گفت: اين منطق

 رخساره هاي همه دوران دوم زمين شناسي را دارد.
سه دوره كلي براي زمين شناسي به رسميت شناخته شده 
است كه دوره دوم شامل ترياس (Triassic)، ژوراسيك 

(Jurossic) و كرتاسه (Creataceous) است.
ــتري دارند و  ــن دوره تكامل بيش ــان اي جانوران و گياه
ــرم تناني مانند ــوده اند، ن ــي تر ب ــواع دوران اول عال از ان
ــد، همچنين  ــا (Ammonite) ظهور كردن  آمونيت ه
خزندگان در اين دوران زياد و متنوع شدند كه اين دوران 

به نام خزندگان معروف شده است.

همچنين نخستين پرندگان در دوران دوم ظاهر شدند و 
نيز آثاري از پستانداران ابتدايي پيدا شده است. از اواسط 
ــروي دريا مشاهده  اين دوران در بيشتر نقاط عالئم پيش
ــتان در دوره  ــتر ذغال هاي ايران و افغانس مي شود. بيش

ژوراسيك تشكيل شده است.
بابك سپهريان نسب افزود: در قسمت پايين اين منطقه، 
ــيك و در قسمت راست،  ترياس، در قسمت مياني ژوراس

رسوبات كرتاسه را مي توان ديد.
ــه متعلق به  ــوبات ترياس اين منطق ــار كرد: رس وي اظه
200 ميليون سال پيش است كه مانند يك موزه گياهي 

و جانوري تداعي كننده دوره دوم زمين شناسي است.
ــاي مرجاني و ــه ه ــه كرد: الي ــناس اضاف ــن زمين ش اي

 ريز جلبك هاي قرمز، الله هاي دريايي و انواع گونه هاي 
گياهي و جانوري را كه در دنيا بي نظير است مي توان در 

اين اثر طبيعي مشاهده كرد.
به گفته وي كشفيات اين منطقه به ثبت جهاني رسيده و 
ــن المللي آي اس آي (ISI) به آن  در مقاله هاي معتبر بي

اشاره شده است.
ــايي اين منطقه در سال  سپهريان نسب با اشاره به شناس
ــان كرد؛ گروه هاي زيادي از كشورهاي  2008 خاطرنش
اتريش، لهستان، آلمان و فرانسه براي بازديد به اين منطقه 
آمدند و همه تاكيد دارند كه اين جا ،مكان بي نظيري در 

دنياست.
اين استاد دانشگاه اظهار اميدواري كرد كه افتتاح اين اثر 

ــت براي ثبت ملي و جهاني ساير مناطق  ملي، قدم نخس
پر ارزش سنگواره اي در استان و كشور باشد.

ــور مدير كل  ــچه با حض ــپاهان كمش اثر طبيعي ملي س
حفاظت محيط زيست استان اصفهان، فرماندار برخوار و 
تعدادي از فعاالن محيط زيست به عنوان اولين اثر طبيعي 

استان اصفهان رونمايي شد.
ــي در  ــرد ژئوفيزيك ــه ف ــر ب ــه منحص ــن منطق اي

شهر«كمشچه»شهرستان برخوار قرار دارد.
ــان مي دهد كه اين منطقه در گذشته دريا  بررسي ها نش
ــان، جلبك ها و  ــيل دريايي مانند نرم تن بوده و انواع فس

گونه هاي آبي در آن قابل مشاهده است.
ــه اي در دنيا  ــن منطق ــت كه چني ــتين بار اس اين نخس
ــود و از نظر زمين شناسي مكاني منحصر  مشاهده مي ش
به فرد است. ويژگي هاي اين منطقه مي تواند در توسعه 

اكوتوريسم موثر واقع شود.
روز جهاني محيط زيست (WED) مصادف با پنجم ژوئن 
( 16 خرداد امسال ) روزي است كه از سوي سازمان ملل 
براي افزايش آگاهي مردم براي نگهداري محيط زيست و 
تحريك سياستمداران به گرفتن تصميم براي رويارويي 
ــتي جانوري،  ــت و گونه هاي زيس با تخريب محيط زيس

انتخاب شده است.
ــر جمعيت  در  ــزار نف ــچـِه با حدود چهار ه ــهر ُكِمْش ش
ــده و در 25 كيلومتري شمال  شهرستان برخوار واقع ش

شهر اصفهان قرار دارد.

افتتاح نخستين اثر طبيعي ملي استان اصفهان  

عكس روز (جدال گورخرها)

دريچه

مهاجرت هايى كه گورخر ايرانى در منطقه بهرام گور فارس براى يافتن آب و غذا 
انجام مى دهد اين روزها به قيمت جانش تمام مى شود.

منطقه حفاظت شده بهرام گوردر شرق استان فارس و شمال شرقى شهرستان 
ــار و ارتفاع بلندترين  ــعت اين منطقه 40 هزار و 800 هكت نى ريز قرار دارد. وس
ــك و بارندگى  ــزار و 787 متر بوده و داراى آب و هواى گرم و خش نقطه آن دو ه

حدود 200 ميلى متر است.
ــده «بهرام گور» تحت  ــال 1351 با عنوان منطقه حفاظت ش اين محدوده از س
مديريت اداره كل حفاظت محيط زيست فارس قرار گرفته است. منطقه حفاظت 
شده بهرام گور تنها منطقه اى در كشور بوده كه جمعيت قابل مالحظه و پويايى 

از گورخر ايرانى را در خود جاى داده است.
ــكالتى  ــت دارد با مش ــمنان زيس ــط در نى ريز و س ــم نظير كه فق اين گونه ك
ــا خودروهاى  ــكالت، تصادف ب ــه يكى از اين مش ــت و پنجه نرم مى كند ك دس
ــتمندان را  ــى از زيس ــان يك ــرا نيز ج ــت كه اخي ــتگاه اس ــار زيس عبورى كن

گرفته است.
ــتان فارس در رابطه با مهاجرت گورخر  ــت اس معاون فنى اداره كل محيط زيس
ــمت باغ ها در  ــبانه براى تامين علوفه به س ،گفت: معموال گورخر اين منطقه ش

شمال و ديگر نقاط اين منطقه مهاجرت مى كند.
سياوس محمدى بيگدلى افزود: مهاجرت اين گونه، اغلب به صورت  روزانه است و 
پس از ترك منطقه بعضا دچار حادثه مى شوند چنانچه طى چند روز گذشته يك 

مورد تلف شدن گورخر پس از برخورد با كاميون اعالم شده است.
وى اظهار داشت: در فصل تابستان به دليل كم بودن آب و علوفه، اين جانور منطقه 

حفاظت شده بهرام گور را در حالى كه قسمتى از آن فنس كشى نيست ترك مى 
كند و متعاقبا خطراتى اين گونه را تهديد مى كند.

ــار براى ــارس از كمبود اعتب ــتان ف ــت اس ــى اداره كل محيط زيس ــاون فن مع
 فنس كشى قسمتى از اين منطقه حفاظت شده خبر داد و تاكيد كرد؛ طى چند 
ــتان به دليل كمبود اعتبار نتوانسته است نسبت به  سال اخير محيط زيست اس
فنس كشى قسمتى از اين منطقه اقدام كند اما براى سال جارى فنس كشى اين 

منطقه در دستور كار است.
ــت، از اين رو ــار اس ــزار هكت ــه 409 ه ــن منطق ــرد: كل اي ــر ك محمدى ذك

 فنس كشى آن به اعتبار زيادى نياز دارد.
وى با اشاره به اينكه گورخر آسيايى فقط در نى ريز و سمنان وجود دارد، گفت: در 
حالى كه در تمامى آسيا اين گونه در خطر انقراض است اما وضعيت آن در منطقه  

بهرام گور بسيار مناسب است.
ــتان فارس افزود: بر اساس آخرين آمار  ــت اس معاون فنى اداره كل محيط زيس
حدود 790 راس گورخر آسيايى در منطقه حفاظت شده بهرام گور قرار دارد كه 

آمار آن بسيار مناسب است.
ــاره به اينكه گور خر از جمله حيواناتى  يك كارشناس حوزه محيط زيست با اش

است كه در مناطق دشتى زندگى مى كند، گفت: فصل بهار به دنبال گرم شدن 
هوا در اين مناطق، مهاجرت گورخر براى تهيه علوفه و آب آغاز شده و بيشتر به 

سمت استان هاى همجوار مى روند.
علمدار علمدارى اظهار داشت؛ خشكسالى باعث شده حيات وحش در اين منطقه 
ــود از اين رو برخى گونه هاى حيات وحش اين منطقه  با كمبود علوفه مواجه ش
ــوع مهاجرت دارد كه يكى به صورت  مانند گورخرها براى تامين علوفه تازه دو ن

روزانه و ديگرى فصلى است.
ــاورزى و باغ هاى  ــاره به اينكه گورخر براى تامين علوفه به اراضى كش وى با اش
اطراف منطقه مى رود، افزود: در مهاجرت فصلى، اين گونه، از شهرستان ني ريز به 
سمت استان هاى يزد و كرمان مى رود كه براى تامين علوفه و آب مورد نياز است.

اين كارشناس حوزه محيط زيست بيان كرد: گورخر از جمله گونه هايى از حيات 
ــيار كم، قادر به زندگى  ــت كه با ميزان كم باران و پوشش گياهى بس وحش اس
است.علمدارى با اشاره به اينكه مهاجرت گورخرها مشكالتى براى آنها به وجود

 آورده است، گفت: بعضا شاهد برخورد كاميون با اين گونه ها كه قصد مهاجرت 
از منطقه را داشته اند  هستيم كه در اين خصوص بايد تدابير الزم اتخاذ شود.وى 
ــدن گورخرها در محدوده غرب جلوگيرى شود  افزود: البته براى آنكه از تلف ش

ــده كه تا حدودى از به خطر  آبشخورهايى در مسير آنها به سمت غرب ايجاد ش
افتادن حيات اين گونه جلوگيرى مى شود.

مصائب مهاجرت گورخرآسيايى؛

خودروها بالى جان گونه نادرآسيايى
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افزایش رشد مصرف قلیان در دختران آن چنان چشمگیر 
است که دختران هم، همپای مردان مصرف کننده شده اند 
و صرف نظر از عواق��ب آن، مصرف قلی��ان را نوعی کالس 
گذاشتن و برتری جویی می دانند. جالب آنکه این موضوع 
آن قدر امری عادی است که دیگر یک آسیب اجتماعی هم 
به حساب نمی آید و انگار به نوعی قبح آن برای همیشه در 

جامعه ریخته شده است.
همچنین بررسی ها نشان می دهد که مصرف قلیان عالوه 
بر عواقب جس��می جبران ناپذیر مانن��د اختالل در جذب 
کلسیم و ساخت استخوان، یائسگی زودرس، کاهش وزن 
و تخریب هورمون های جنسی در بدن، پیامدهای منفی و 
خطرناک اجتماعی هم دارد و دروازه ورود به آس��یب های 

فراوانی می شود.
امروزه دختران زیادی در قهوه خانه ها چه در سطح شهر و 
چه در بیرون از آن قلیان مصرف می کنند و در س��ال های 
اخیر اس��تفاده آنان از قلیان آن قدرعادی شده است که با 
وجود عواق��ب جبران ناپذیر، هنوز هم عده بی ش��ماری در 
حال قلیان کشیدن هس��تند. بر اس��اس  گزارش سازمان 
جهانی  بهداشت، س��االنه پنج میلیون نفر به دلیل مصرف 
قلیان می  میرند و آخرین آمار منتش��ر شده از سوی وزارت 

بهداشت نیز  گویای آن اس��ت که   ۱۵ درصد جوانان ۱۳ تا 
۱۵ سال در کش��ور مصرف کننده قلیان هس��تند و ساالنه 
در مجم��وع ۳۵ هزار  تن تنباکو در کش��ور دود می ش��ود. 
صاحبان قلیان س��راها در تهران هم با س��رو قلی��ان از این 
فرصت استفاده کرده و پول هایی زیادی را به جیب می زنند 
که بررس��ی ها نش��ان می دهد حداقل ۲۰۰ ت��ن زغال در 
یک روز مصرف می ش��ود و به گفته رییس پیش��ین صنف 
قهوه خانه داران، ۲۵۰ هزار سرپرس��ت خان��وار به صورت 
مس��تقیم و چهار میلیون نفر هم به صورت غیرمستقیم از 
صنعت قهوه خانه داری امرار معاش می کنند. آنچه امروزه 
خیلی به چشم می آید این است که دختران امروزی تفاوت 
بس��یاری با دختران نس��ل گذش��ته دارند که علل همین 
تفاوت ها را هم باید ریشه یابی کرد. از بین رفتن دود توسط 
آب موجود در مخزن قلیان س��بب ش��ده جوانان و به ویژه 
دختران قلیانی ش��وند و س��المتی خود را به خطر اندازند. 
با این وجود، مصرف قلیان آن چنان به عنوان تفریح مفرح 
محسوب می ش��ود که ش��اید نبود اوقات فراغت مناسب و 

گران بودن بیشتر سرگرمي ها در جامعه باعث شده تا قلیان 
به عنوان یک س��رگرمي ارزان قیمت در میان افراد ش��ایع 
ش��ود. این در حالی اس��ت که قلیان عامل تهدید سالمت 
افراد به ویژه زنان و دختران است و حتی منجر به ناباروری 
آنان هم می شود. با این وجود، ش��اید بتوان با برنامه ریزی 
و راهکارهای مناسب درصدی از مصرف قلیان در دختران 
را کاهش داد و به جای قلیان که وس��یله تفریحی خانواده 
ایراني است، جایگزین بهتری معرفی کرد تا تفریحات سالم 

و در خور شأن برای دختران رقم بخورد.
 قلیان کشی و ورود به فرآیند احساسی 

یک جامعه شناس می گوید: باید تفریح های مناسب و سالم 
بیش��تری برای دختران در جامعه ایجاد کرد. دختران اگر 
به اس��تادیوم بروند، آس��مان به زمین نمی آید. بهتر است 
مسئوالن از خودشان بپرسند که اگر دختر به استادیوم برود 
بهتر است یا اینکه در قهوه خانه قلیان بکشد و هزار عواقب 
به دنبالش باش��د؟ کدام خطرناک تر اس��ت؟ آیا می توانیم 
 سرمان را مثل کبک در برف بکنیم و بگوییم که نمی بینیم.

 ام��ان ا... قرایی مقدم با بی��ان اینکه نمی ت��وان دختران را 
خانه نش��ین کرد، می افزاید: اوقات فراغت دختران ما غنی 
نیس��ت. دختر امروز دیگر دختر صد سال پیش نیست که 
گوشه آشپزخانه بماند، او بیرون می آید، می بیند، می شنود 
و تماشا می کند و در صورت نداشتن سرگرمی مناسب قلیان 
می کشد. او ادامه می دهد: با قلیان کشی، دختران وارد یک 
فرآیند احساسی می شوند، به ویژه برای دختری که هنوز 
به ش��ناخت ادراکی نرسیده است. مس��ئوالن باید فکری 
اساسی کنند و محرومیت ها و محدودیت ها را تا جایی که 
خالف مسایل فرهنگی و ارزشی ما نیست برطرف کنند تا با 
جایگزینی تفریحی مناسب، میزان قلیان کشیدن دختران 

را کاهش دهند.
 این جامعه ش��ناس عنوان می کند: قلیان کشیدن دروازه 
خطرناکی برای ورود به فساد، سیگار، اعتیاد و پایه بسیاری 
از آسیب های اجتماعی اس��ت. برای مثال صدمه به ازدواج 
دختر می زند و باعث ازدیاد تجردگرایی و طالق در جامعه 

می شود.

نیروی انتظامی اعالم کرد:

ناجا با مراکز پذیرایی بدون مجوز در ماه رمضان 
برخورد می کند

سازمان وظیفه عمومی ناجا؛

فراخوان مشموالن دیپلم و زیردیپلم
در خرداد ماه سال جاری

معاون فرماندهی انتظامی اصفهان خبر داد؛

کشف ۲۸۵ کیلو
تریاک و حشیش در اصفهان

اخبار کوتاه

پرسه در شهر

خبر ویژه خبر

مدیرعام��ل س��ازمان میادین و س��اماندهی مش��اغل ش��هری 
 ش��هرداری اصفه��ان گفت: به مناس��بت م��اه مب��ارک رمضان

 طرح فروش ویژه بازارهای کوثر ش��ه�رداری اصفه��ان ازدیروز 
اجرا شد.

اصغر کشاورز راد اظهار کرد: سازمان میادین و ساماندهی مشاغل 
شهری شهرداری اصفهان به منظور تامین مایحتاج عمومی و سبد 
کاالی خانوار به مناسبت های مختلف تمهیدات ویژه ای را برای 
ارایه خدمات هر چه بهتر به ش��هروندان و مراجع��ان این بازارها 

فراهم می نماید.
وی با اشاره به اینکه اقالم مصرفی شهروندان در بازارهای روز کوثر 
با تخفیف ۱۰ الی ۳۰ درصدی به شهروندان ارایه می شود، افزود: 
همچنین در ایام مختلف سال تخفیف های ویژه ای در این بازارها 

در نظر گرفته می شود.
کشاورز راد تصریح کرد: در این راستا به مناسبت این ماه پر برکت 
از دیروز  تا ۲۱ خرداد ماه عالوه بر تخفیف های روزانه، طرح فروش 

ویژه در بازارهای روز کوثر اجرا می شود.
وی ب��ا اش��اره ب��ه برگ��زاری ط��رح ه��ای ف��روش وی��ژه بیان 
 ک��رد: در ب��ازار ه��ای روز کوث��ر س��عی ش��ده اس��ت تقریبا در 
دوره های کوتاه مدت طرح های ویژه فروش سبد کاالی خانوار و 
مایحتاج مورد نیاز مردم با قیمت بسیار مناسب و ارایه تخفیفات 

ویژه برگزار شود.
کشاورز راد ادامه داد: به جه�ت حس��ن اج�رای فعالی��ت کلی�ه 
بازار ه�ای روز س��ازمان ع�الوه بر حض�ور مس��تم�ر مسئ�والن 
مربوط�ه، بازرسان سیار نیز به صورت محسوس و نامحسوس ب�ر 
روند رعایت و اجرای برنامه ها نظارت داش��ته و در صورت وجود 
یا مش��اهده تخلف براس��اس آیی�ن نام�ه انضباط�ی با متخلفان 

برخورد می شود .
مدیرعام��ل س��ازمان میادین و س��اماندهی مش��اغل ش��هری 
ش��هرداری اصفه��ان عن��وان ک��رد: تامی��ن ب��ه موق��ع و کافی 
 مایحت��اج کاالیی س��بد مصرفی خان��وار در دس��تور کار تمامی

 بازاره��ای روز کوث��ر ق��رار دارد به صورتی ک��ه میوه و ت��ره بار، 
 لبنیات، مرغ، تخم مرغ، گوشت تازه و سایر محصوالت پروتئینی

از ابتدای س��اعات کار تا پایان فعالیت بازارها به مشتریان عرضه 
خواهد شد.

وی تصریح کرد: فعالیت کلیه بازار های روز کوثر به صورت یکسره 
از ساعت۸:۳۰ صبح الی ۹شب می باشد و شهروندان می توانند به 

راحتی نسبت به تامین نیازهای خود اقدام نمایند.
کشاورز راد یادآور ش��د: ش��هروندان می توانند نظرات، انتقادات 
 و ش��کایت های خ��ود را از طری��ق س��امانه پیام کوتاه س��ازمان

 به ش��ماره ۳۰۰۰۱۳۹۰۹۰ ارس��ال و ی��ا با ش��ماره تلفن های 
۳۲۲۰۸۴۷۲ و ۳۲۲۲۵۵۳۵ تماس حاصل فرمایند.

مدیرعام��ل س��ازمان تامی��ن اجتماعی ضمن اع��الم افزای��ش حقوق 
بازنشستگان این سازمان، گفت: حداقل حقوق مستمری بگیران در سال 
۹۵ به ۹۰۰ هزار تومان می رسد. سیدتقی نوربخش ضمن اعالم جزییات 
افزایش حقوق مستمری بگیران افزود: هیئت دولت، افزایش ۱۴ درصدی 
مستمری ها در سال ۹۵  راکه به س��ازمان تامین اجتماعی پیشنهاد داده 
 بود، تصویب کرد و بر همین اس��اس برای تمامی س��طوح بازنشستگان

 ۱۴ درصد با افزایش روبه رو خواهیم بود. وی به مصوبه دیگر هیئت وزیران 
اشاره کرد و اظهار داش��ت: مزایای جانبی حقوق بازنشستگان مانند حق 
مسکن، عائله مندی، خواروبار و حق سنوات نیز به دریافتی های آنان اضافه 
می شود و بر همین اساس حقوق آنها به بیش از ۹۰۰ هزار تومان می رسد.

مدیرعامل س��ازمان تامین اجتماعی تصریح ک��رد: همچنین افرادی که 
ممکن است حق عائله مندی نداشته باشند و دریافتی آنها کمتر از ۹۰۰ 
هزار تومان باشد، مصوب شد که حقوقش��ان به بیش از ۹۰۰ هزار تومان 
برس��د. نوربخش گفت: در حال حاضر دو میلیون و ۹۰۰ هزار بازنشسته 
تحت پوشش س��ازمان هس��تند که اعتبار مربوط به افزایش حقوق این 
افراد ۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان خواهد بود. وی همچنین تصریح کرد: 
کمترین پرداختی در س��ازمان ۸۶۴ هزار تومان و بیش��ترین آن ۷ برابر 
حداقل حقوق اس��ت و همچنین ۵۳ هزار نفر در سازمان مشمول مصوبه 

دوم شده و حقوقشان به بیش از ۹۰۰ هزار تومان می رسد.
مدیرعامل تامین اجتماعی گف��ت: افزایش حقوق این ماه در پایان خرداد 
پرداخت می ش��ود و مابه التفاوت افزایش حقوق فروردین و اردیبهش��ت 
بازنشستگان نیز در تیر و در نهایت مردادماه پرداخت خواهد شد. وی گفت: 
 بازنشستگانی که در زمان اشتغال حق بیمه بیش��تری پرداخت کرده اند

  بر اس��اس محاس��بات بیم��ه ای و قانون س��اختار نظ��ام جام��ع رفاه و 
تامین اجتماعی، حقوقشان بیش��تر از افرادی است که حق بیمه کمتری 
در زمان اش��تغال پرداخت کرده اند و اگر غیر از این باش��د، مغایر با قانون 
و تبعی��ض اس��ت.نوربخش در م��ورد بخش��ودگی جرای��م کارفرمایان 
خوش حس��اب نیز تصریح کرد: به دلی��ل تحریم ها در س��ال های اخیر، 
کارگاه های تولیدی با مشکالتی مواجه شده اند، به همین دلیل به منظور 
رونق مجدد آنها از سوی دولت تصمیماتی گرفته و در جلسه اخیر هیئت 
دولت به تصویب رسید. وی با اش��اره به اینکه هیئت وزیران در راستای 
اقتصاد مقاومتی و حمای��ت از تولید ملی با پیش��نهاد وزارت رفاه، قانون 
حداکثر اس��تفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کش��ور و 
تقویت آنها در امر صادرات و اصالح ماده ۱۰۴ قانون مالیات های مستقیم 
را تصویب کرد، گفت: کارفرمایان خوش حساب با توجه به مصوبه مذکور، 
مشمول بخشودگی جرایم و تقسیط جرایم و حتی خرید دیون خواهند 
ش��د.وی با اش��اره به اینکه با تصویب این قانون اولین بار است که برای 
کارفرمایان خوش حس��اب و رونق کارگاه های تولیدی آنها مش��وقی در 
نظر گرفته شده است، اظهار داشت: طبق آن تمامی کارگاه های تولیدی، 
صنعتی و معدنی دولتی و غیردولتی که بر اث��ر حوادث غیرمترقبه دچار 

مشکل شده اند، مشمول مصوبه دولت قرار می گیرند.

نیروی انتظامی با صدور بیانیه ای ضمن تبریک 
حلول ماه مب��ارک رمضان اعالم ک��رد: مراکز 
پذیرایی بدون مجوز از اذان صبح تا اذان مغرب 
اجازه فعالی��ت ندارند و در صورت مش��اهده، 
برابر ضوابط و مق��ررات با متخلف��ان برخورد 

خواهد شد.
ناجا در این بیانیه تصریح کرد: به منظور رعایت 
حال مس��افران و افرادی که دارای عذر شرعی 
هس��تند، متصدیان مراکز پذیرایی بین راهی، 
پایانه ها، فرودگاه و راه آه��ن می توانند با اخذ 
مجوز از پلیس نظارت بر اماکن عمومی با رعایت 
شئون اسالمی با استتار مکان به گونه ای که در 
مالء عام تظاهر به روزه خواری صورت نگیرد، 

فعالیت کنند.
براساس این بیانیه، تمام رانندگان و سرنشینان 
وسایل نقلیه اعم از عمومی و شخصی موظف به 
رعایت حرمت ماه مبارک رمضان هس��تند و از 

هر گونه تظاهر به روزه خواری، ایجاد آلودگی 
صوتی و اعمال منافی شئونات مکتبی اجتناب 

کنند.
این بیانی��ه افزود: نی��روی انتظام��ی در زمان 
افطار و ش��ب ه��ای قدر ک��ه حض��ور و تردد 
 مردم تراکم بیش��تری دارد، ت��الش می کند

 ب��ا حض��ور مأم��وران خ��ود رف��ت و آم��د را 
 تس��هیل و امنی��ت را ارتق��ا بخش��د و البت��ه

 همکاری م��ردم و روزه داران محترم بس��یار 
راهگشا خواهد بود.

در بخ��ش دیگری از ای��ن بیانیه آمده اس��ت: 
یکی از جهات معنوی این م��اه مبارک رعایت 
 بی��ش از پی��ش عف��اف و حج��اب و دوری از

 ناهنجاری هاس��ت؛ لذا انتظار می رود همگان 
ضمن رعایت فضای معن��وی حاکم بر جامعه، 
اخالق و پوشش اس��المی را مراعات و در این 

مهم نیروی انتظامی را یاری کنند.

س��ازمان وظیفه عمومی ناجا در اطالعی��ه ای کلیه 
مش��موالن دیپلم و زیر دیپلم دارای برگ��ه آماده به 
خدمت به تاریخ نوزدهم خردادماه ۱۳۹۵ را به خدمت 
سربازی فراخواند. سازمان وظیفه عمومی ناجا ضمن 
فراخوان کلیه مش��موالن غای��ب و غیرغایب متولد 
۱۳۵۵ تا پایان خرداد ۱۳۷۷ برای انجام خدمت دوره 
ضرورت، طی اطالعیه ای اعالم کرد: کلیه مشموالن 
دیپلم و زیر دیپلم س��ال های مذکور ک��ه برگه آماده 
به خدمت ب��ه تاریخ نوزدهم خردادماه س��ال ۱۳۹۵ 
دریافت کرده اند، باید در س��اعت و محلی که توسط 
س��ازمان در برگه معرف��ی نامه مش��موالن به مراکز 

آموزش نیروهای مسلح اعالم شده، حضور یابند.
 مشموالن ساکن تهران بزرگ

کلیه مش��موالن دیپلم و زیردیپلم غایب و غیر غایب 
که دارای برگه آماده به خدمت ب��ه تاریخ خرداد ماه 
سال ۱۳۹۵ هس��تند، باید راس س��اعت ۶ صبح روز 
چهارش��نبه مورخ ۱۹ خرداد ۹۵ به محل و مراکزی 

که توسط سازمان وظیفه عمومی ناجا در قالب برگه 
معرفی نامه مشموالن به مراکز آموزش ابالغ شده است 

حضور یابند تا به خدمت دوره ضرورت اعزام شوند.
 مشموالن ساکن سایر استان های کشور

کلیه مشموالن دیپلم و زیردیپلم غایب و غیر غایب که 
دارای برگه آماده به خدمت به تاریخ خرداد ماه سال 
۱۳۹۵ هستند راس ساعت ۷ صبح چهارشنبه مورخ 
۱۹ خرداد ۹۵ به معاونت وظیفه عمومی استان محل 
سکونت مراجعه کرده تا به خدمت دوره ضرورت اعزام 
شوند. الزم به ذکر است، عدم حضور به موقع در زمان 

و محل های تعیین شده غیبت محسوب می شود.
گفتنی است؛ آن دسته از مشموالنی که به هر دلیل 
تاکنون موفق به دریافت برگه معرفی نامه مشموالن به 
مراکز آموزش، نشده اند، می توانند به نزدیکترین دفتر 
خدمات الکترونیک انتظام��ی )پلیس+۱۰( مراجعه 
و نس��بت به دریافت برگ��ه مذکوراقدام و بر اس��اس 

اطالعات درج شده در آن اقدام نمایند.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان اصفهان از 
کشف ۲۸۱ کیلو و ۱۳۰ گرم تریاک و ۴ کیلو و ۵۰۰ 

گرم حشیش در هشت عملیات جداگانه خبر داد.
س��رهنگ جهانگیر کریمی گفت: مأموران انتظامی 
اس��تان اصفهان در هش��ت عملیات جداگانه موفق 
شدند مقدار ۲۸۵ کیلو و ۶۳۰گرم تریاک و حشیش را 
کشف و ۱۴ سوداگر مرگ را دستگیر کنند. وی ادامه 
داد: مأموران انتظامی شهرستان مبارکه در بازرسی از 
یک دستگاه وانت نیسان در محور مجلسی مقدار ۸۱ 
کیلو و ۷۰۰ گرم تریاک ، در بازرس��ی از یک سواری 
آردی در محور بروجن مقدار ۵۱ کیل��و و ۴۰۰ گرم 
تریاک و مأم��وران یگان تکاوری در بازرس��ی از یک 
س��واری پژو ۴۰۵ در محور ش��هرضا مقدار نه کیلو و 
۱۸۰ گرم تریاک را کش��ف کردند. معاون اجتماعی 
فرماندهی انتظامی اصفهان اف��زود: همچنین مقدار 
۴۷ کیلو تریاک توسط مأموران انتظامی شهرستان 
نائین در بازرس��ی از یک دس��تگاه خودروی سمند، 

۳۹ کیلو و ۳۵۰ گرم تریاک در بازرسی از یک سواری 
پژو ۴۰۵ توسط مأموران انتظامی شهرستان کاشان 
و ۱۴ کیلو و ۴۰۰ گرم تری��اک و ۴ کیلو و ۵۰۰ گرم 
حش��یش توس��ط مأموران ایس��ت و بازرسی شهید 
امامی شهرس��تان ش��هرضا کشف ش��د. وی اظهار 
داشت: مقدار ۲۹ کیلوگرم تریاک در بازرسی از یک 
دستگاه اتوبوس مسافربری و مقدار نه کیلو و ۱۰۰گرم 
تریاک در بازرسی از یک دستگاه کامیون در ایست و 
بازرسی شهید شرافت شهرس��تان نائین کشف شد. 
کریمی بیان کرد: درمجموع عملیات های فوق تعداد 
۸ دس��تگاه خودروی سبک و س��نگین توقیف و ۱۴ 
سوداگر مرگ جهت س��یر مراحل قانونی به مراجع 

قضایی تحویل داده شدند.
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان اصفهان 
در پایان خاطرنشان کرد: نیروی انتظامی با سوداگران 
مرگ و قاچاقچیان مواد مخدر به شدت مبارزه خواهد 

کرد و اجازه جوالن و فعالیت به آن ها نخواهد داد.

مدیرعامل سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری؛

آغاز فروش ویژه اجناس بازارهای روز 
کوثر به مناسبت ماه مبارک رمضان

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی خبر داد:

حقوق بازنشستگان حداقل
۹۰۰ هزار تومان شد

هرساله به  تعداد زناني که باید س��فره یک خانواده را تامین 
کنند، افزوده مي شود؛ آنچنان که به استناد آمارهاي رسمي 
طي ۴۵سال، تعداد آنها تقریبا ۲برابر شده است. این موضوع 
اگرچه به خودي خود اتفاق بدیمن و ناخوشایندي نیست، اما 
در کشور ما به دلیل وجود الگوي غالب »مرد؛ نان آور خانه« 
و به تبع آن نابرابري هاي جنس��یتي از تحصیالت گرفته تا 
فرصت هاي ش��غلي و محدودیت هاي عرفي وقانوني، رش��د 
روزافزون خانوارهاي زن سرپرس��ت یک آس��یب اجتماعي 
به شمار مي رود. به همین دلیل هم اس��ت که انتشار آماري 
از س��وي مرکز آمار مبني بر اینکه س��هم زنان سرپرس��ت 
خانوار از ۶/۵ درصد در سال ۱۳۴۵ به ۱۲/۱درصد در سال 
۱۳۹۰رسیده اس��ت، پژوهش��گران چندین ارگان را بر آن 
مي دارد که این موضوع را با رویکردهاي مختلف اقتصادي، 
سیاس��ي و اجتماعي بررسي کنند.پژوهش��کده مرکز آمار 
به همراه انجمن جمعیت شناسي دانشگاه تهران، معاونت امور 
زنان و خانواده ریاست جمهوري همچنین صندوق جمعیت 
س��ازمان ملل متحد طي یک پژوهش علمي به روش کمي، 
شرایط زنان سرپرست خانوار در ایران را بررسي کرده و براي 
تغییر این وضعیت راهکارهایي پیشنهاد کرده اند. آنچه بیش 
از همه آسیب پذیري زنان سرپرست خانوار را در این گزارش 
نشان مي دهد، تحلیل وضعیت اقتصادي آنهاست؛ آن طور 
که از نتایج این پژوهش برمي آید، حدود ۴۳/۳ درصد از این 
خانوارها در ۲دهک اول درآمد مورد انتظ��ار قرار دارند که 
این عدد بسیار بیش��تر از درصد خانوارهاي مردسرپرستي 
)۱۶/۸درصد( است که در ۲دهک پایین درآمد مورد انتظار 
قرار دارند. این گزاره ما را به سوي این نکته رهنمود مي کند 
که نابرابري و تبعیض جنسیتي که خود منشأ پدیده اي به نام 
»زنان سرپرست خانوار« شده، یک بار دیگر در همان وضعیت 
کم درآمدي آنها را م��ورد تبعیض قرار مي ده��د و با قدرت 
بیش��تري به دهک هاي پایین درآمدي س��رازیر مي شوند. 

جالب اس��ت که پژوهش��گران این گزارش برخالف نتایج 
گزارش هاي معمول در این زمینه، راه رهایي از این آس��یب 
اجتماعي-اقتصادي را نه در دستان ان جي اوها و نهادهایي 
همچون کمیته امداد بلکه در استقالل زنان و خروج آنها از 

چرخه حمایتي مي دانند.
 43 درصد خانواده هاي زن سرپرست در دهك 1 

و ۲درآمدي قرار دارند
نتایج این پژوهش علمي نشان مي دهد، در سال ۱۳۹۰سهم 
زنان سرپرست خانوار در تمام اس��تان ها بیش از ۱۰درصد 
است، استان سیستان وبلوچستان با ۱۶/۶درصد بیشترین 
درصد خانوارهاي زن سرپرس��ت و اس��تان هاي خراس��ان 
جنوبي و خراسان رضوي با ۱۳/۴درصد خانوار زن سرپرست 
در رتبه هاي بعدي قرار دارند. کمتری��ن درصد خانوارهاي 
زن سرپرست نیز به اس��تان هاي کردس��تان با ۹/۵درصد، 
کهگیلویه و بویراحمد با ۱۰/۱درص��د و قزوین، آذربایجان 
غرب��ي و اردبیل با ۱۰/۲درص��د تعل��ق دارد. در این آمارها 
آسیب پذیر بودن خانوارهاي زن سرپرس��ت به وضوح قابل 
مشاهده اس��ت؛ به طوري که ۴۳/۳درصد از زنان سرپرست 
خانوار در ۲دهک اول درآمد مورد انتظار قرار دارند. س��هم 
خانوارهاي زن سرپرس��ت در ۲ده��ک اول درآمد در همه 
استان هاي کشور بسیار بیشتر از خانوارهاي مردسرپرست 
است. بیشترین س��هم خانوارهاي زن سرپرست در ۲دهک 
اول درآمد نیز متعلق به اس��تان تهران با ۶/۹ درصد است. 
میانه درآمد مورد انتظار خانوارهاي زن سرپرس��ت در کل 
کشور حدود دو س��وم میانه درآمد مورد انتظار خانوارهاي 
مردسرپرست در کل کشور است. حتي با درنظرگرفتن بعد 
کمتر خانوارهاي زن سرپرست در جامعه، سطح درآمد این 
خانوارها کمتر از خانواده هاي مردسرپرست است. کمترین 
مقدار میانه درآمد مورد انتظار براي هر دو گروه خانوارهاي 
زن سرپرست و مردسرپرست به ترتیب با حدود ۳۳ میلیون 

ری��ال و ۵۸ میلیون ریال به اس��تان سیستان وبلوچس��تان 
تعل��ق دارد و بیش��ترین مقدار میان��ه درآمد م��ورد انتظار 
براي خانوارهاي زن سرپرس��ت و خانوارهاي مردسرپرست 
به ترتیب با ح��دود ۱۴۵میلیون ری��ال و ۱۶۱میلیون ریال 
متعلق به استان تهران اس��ت. خانوارهاي زن سرپرست در 
تمام سطوح اقتصادي، عموما خانوارهاي کوچک تري نسبت 
به خانوارهاي مردسرپرست هستند و به طور متوسط تعداد 
اعضاي این خانوارها کمتر اس��ت. در تمام سطوح اقتصادي 
میانگین سن سرپرست در خانوارهاي زن سرپرست بیش از 
سایر خانوارهاس��ت. به عبارت دیگر سرپرست این خانوارها 
به طور معمول مسن تر از خانوارهاي مردسرپرست هستند.
 ۵4درصد زنان سرپرست خانوار بي سواد هستند

۵۴/۵ درصد خانوارهاي زن سرپرس��ت بي س��واد هستند و 
سطح سواد سرپرس��ت خانوارهاي زن سرپرست پایین تر از 
خانوارهاي مردسرپرست اس��ت که این اختالف در سطوح 
اقتصادي پایین تر بیشتر اس��ت. به طور تقریبي در نزدیک 
به ۳۳درصد از خانوارهاي زن سرپرست هیچ فرد باسوادي 
حضور ندارد. درصد خانوارهاي زن سرپرست غیرشاغل در 
تمام سطوح اقتصادي بسیار بیش��تر از درصد متناظر براي 
خانوارهاي مردسرپرست اس��ت. در تمام سطوح اقتصادي 
وضع زناشویي سرپرس��ت براي درصد باالیي از خانوارهاي 
زن سرپرست بي همس��ر بر اثر فوت همسر است درحالي که 
سرپرس��تان اغلب خانوارهاي مردسرپرست داراي همسر 
هس��تند. درصد خانوارهاي داراي رایانه ب��راي خانوارهاي 
زن سرپرست ۲۴/۴درصد و براي خانوارهاي مردسرپرست 
۳۵درصد اس��ت. در ۷دهک اول درص��د خانوارهاي داراي 
یارانه براي خانوارهاي زن سرپرس��ت بی��ش از خانوارهاي 
مردسرپرست است، درحالي که در ۳دهک آخر عکس این 
قضیه مش��اهده مي شود. در همه س��طوح اقتصادي نسبت 
اشتغال سرپرستان خانوارهاي زن سرپرست بسیار کمتر از 
خانوارهاي مردسرپرست اس��ت. به طور کلي در خانوارهاي 
زن سرپرست به ازاي هر فرد شاغل، غیرشاغل بیشتري نسبت 
به خانوارهاي مردسرپرست وجود دارد. درصد خانوارهایي 
با سرپرس��ت بي س��واد در همه دهک ها ب��راي خانوارهاي 
زن سرپرس��ت بیش از خانوارهاي مردسرپرس��ت است که 
بیشترین اختالف در دهک هاي اول درآمد مشاهده مي شود.

یکي از راهکارهاي پیشنهادشده پژوهشگران این گزارش، 
ترویج بیمه عمر اس��ت. همچنین آنها پیش��نهاد کرده اند، 
در سطوح سیاست گذاري سیاس��ت گذاران اجتماعي باید 
جهت گیري خود را به  س��مت اس��تقالل زنان سرپرس��ت 
و خ��روج آنه��ا از چرخ��ه حمای��ت از طری��ق برنامه هاي 
توانمندس��ازي مانند آم��وزش فني وحرف��ه ای، حمایت از 
مش��اغل خانگي و اعطاي وام و تس��هیالت مهارت آموزي و 

فراهم کردن زمینه هاي کارآفریني ببرند.

سهم زنان از سرپرستي خانوار در 4۵سال دو برابر شد؛

زنان نان آور، زیر چرخ های حمایت

رشد قلیان همچنان ادامه دارد؛

دختران و دود های حلقه ای
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جشنواره فصلی داستا ن نویسی کوتاه کوتاه به همت مرکز آفرینش های 
ادبی قلمس��تان و با هدف ارتقای جایگاه داستان نویسی نصف جهان 

برگزار می شود.
توجه به موضوع خالقیت در شهر خالق اصفهان و اجرای برنامه های 
 مناس��ب برای ارتقای خالقیت م��ردم، یکی از موضوعاتی اس��ت که 
در ماه های گذش��ته از س��وی س��ازمان فرهنگی تفریحی شهرداری 

اصفهان مد نظر قرار گرفته است.
خالقی��ت در جنبه ه��ای مختلف��ی قابل بررس��ی اس��ت و برگزاری 
جش��نواره های مختلف برای تقویت خالقیت مردم��ی، از موضوعاتی 

است که همواره اجرایی می شود.
برگزاری جش��نواره فصلی داس��تان نویس��ی » کوتاه کوت��اه « یکی 
از برنامه های��ی اس��ت که ای��ن روزها از س��وی مرک��ز آفرینش های 
ادب��ی قلمس��تان وابس��ته ب��ه س��ازمان فرهنگ��ی تفریح��ی 
ش��هرداری اصفه��ان اجرای��ی ش��ده ت��ا از ای��ن طری��ق، حرکتی 
 نوین در س��طح ش��هر ب��رای توس��عه هنر داستان نویس��ی ش��کل 

گیرد.
 الهه رضای��ی، رییس مرک��ز آفرینش های ادبی قلمس��تان با اش��اره 
به برگزاری این جشنواره در چهارگاه مختلف گفت: » گاه « به معنای 
فصل اس��ت که بنابراین قضیه گاه نخست را به داس��تان کوتاه کوتاه 
اختصاص داده ایم و در فصل های دیگر جشنواره به رمان و حتی دیگر 

نحوه های نگارش داستان اختصاص پیدا می کند.
وی موضوع این فص��ل را آزاد عنوان ک��رد که تمام اف��راد عالقه مند 
 ب��ه داس��تان نویس��ی می توانن��د در ای��ن برنام��ه ش��رکت کنن��د 
و در ادام��ه اف��زود: طبیعت��ا مهلت برنام��ه زودت��ر از این ب��ه اتمام 
می رس��ید، اما به علت تقارن این برنامه با ماه مب��ارک رمضان مهلت 
 ارس��ال آثار 6 تیر و برگ��زاری جش��ن اختتامیه به 24 تی��ر موکول 

شده است.

از سوی مرکز آفرینش های ادبی قلمستان 
صورت می گیرد؛

شناسایی و شبکه سازی فعاالن ادبی 
در جشنواره فصلی داستان »چهارگاه«

انتصابات جدید در حوزه تولید صداوسیما، با تحلیل های مختلفی  اخبار فرهنگی شهر
مواجه شده است. محصول زوج میرباقری و برازش در حوزه تولید 
سریال های مذهبی، سریال های ماورایی رمضان های آن سال ها 
بود. مجموعه ای که با انتقادات فراوانی مواجه شد. آن الگو دوباره 

تکرار خواهد شد؟
هیچ کس نمی توانست پیش بینی کند راهی که علیرضا افخمی 
و علیرضا برازش کارگردان و مش��اور مذهبی س��ریال » او یک 
فرش��ته بود « و تئوریسین س��ریال های ماورایی در حدود 14 
 سال پیش آغاز کردند سرانجام منتهی شود به نمایش داستانی 
از تلویزیون جمهوری اسالمی ایران که در آن با عمل پیوند قرنیه 
چشم، خاصیت چشم برزخی یک استاد با دوز معنویت فضایی به 
شاگردش منتقل شود و حضرت شاگرد از آن قابلیت معنوی سو 

برای کارهای ناشایست استفاده کند.
همه کس��انی که آن س��ال کذایی پای تلویزیون ایران نشسته 
بودند مجبور ب��ودن تصاویر مضحک��ی از گاز زدن دس��ت و پا 
 را به عنوان نمای��ش نتیجه غیب��ت کردن از منش��ی بی خبر 
بنده خدایی را تماشا کنند و احتماال به زعم آقای سازنده فیلم و 
دوستانش دیگر طرف غیبت نروند و این برای اولین بار نبود که 
مفاهیم قدسی و ماورایی دین به دست سازندگان سریال های 
تلویزیونی معنا گرا؛ ماورایی، دینی یا هر چیز دیگر مربوط این 

چنین دستمالی و به زیر کشیده می شد.
سال ها بعد س��ریالی به نام » ملکوت « از شبکه دو پخش شد 
که در آن یک عدد فرشته با یک عدد حاج آقای ریاکار که طبق 
معمول ش��ریفی نیا هم نقش��ش را بازی می کرد بر سر هزینه 
اینکه حاجی یک سر برود برزخ و یک سروگوشی آب بدهد؛ سر 
اعمالش چانه می زدند. آخر کار قرار ش��د یکی از اعمال خوب 
حاجی کم ش��ود و به ازایش یک س��ری به برزخ بزند و ببینید 
اوضاع چه طور است یک تفرجی؛ سیاحتی شاید هم دوست و 
آشنایی را بببیند و دیدارها تازه ش��ود. اما تازه این شروع ماجرا 
بود. هر چه گشتند عمل خیری پیدا نکردند. ناگهان چراغ باالی 
سر حاجی روشن ش��د به فرش��ته گفت که مرد ناحسابی من 
چهارمیلیون پول بی زبان را دادم یک زندانی را آزاد کردم مثل 
اینکه دستگاه حساب کتاب تان مشکل دارد. فرشته با آرامش 
پوزخندی زد و به حاج��ی گفت که اصال فک��ر آن را هم نکند. 
چرا؟ چون یک آقایی س��راغ حاجی آمده است و گفته است که 
ما یک جماعتی هستیم که می خواهیم یک زندانی را آزاد کنیم 

و حاجی جان، ش��ما هم کمک کن. حاجی هم گش��اده دستی 
کرده و گفته کل مبلغ را می دهم. خب؟ ... فرش��ته نگاه عاقل 
اندر سفیهی به حاجی انداخت و گفت: حاج فتاح! تو با این کار 
 بقیه را از انجام یک کار خیر محروم کردی. این در نامه اعمالت 
به عن��وان ی��ک کار خوب ثبت نش��ده اس��ت و ای��ن اوج نگاه 
 عوامانه ای ب��ود که در هم��ه این س��ال ها در تلویزی��ون ایران 

به راه افتاده بود.
س��نت س��اخت س��ریال های ماورایی در همه این س��ال ها 
 اینقدر دیگر ریش��ه دوانده اس��ت و جای پای خودش را سفت 
 کرده اس��ت ک��ه گاه��ی اوقات خی��ال م��ی کنیم ک��ه  همه 
ماه رمضان های مان را با جن و پری و فرش��ته ها و شیطان ها 
سرگرم بوده ایم، اما واقعیت این اس��ت که فرشته ها و شیطان 
ه��ا و روح ها دیر زمانی نیس��ت ک��ه میهمان ناخوان��ده اما پر 
استقبال دیده سفره های افطارمان هستند. باورمان این است 
 که در این ده س��ال اگر بیش از گزافه گویی های معمول درباره 
تکنیک های جلوه ه��ای ویژه درباره اینکه روح��ی که از در رد 
می ش��ود همه اعضای بدنش رد نمی ش��ود یا اینکه در تبدیل 
ش��یطان به انس��ان جلوه های کامپیوتری کار بچه گانه از آب 
درآمده اس��ت و همه این حرف های معمولی، مس��تقیما وارد 
بطن انحراف محتوایی و دینی ماجراهای س��اخت سریال های 
ماورایی تلویزیون در ماه رمضان ها می شدیم االن کار به اینجا 
 نمی کش��ید که ش��اهد آموزش نحوه رفتن روحی سرگردان 
به خواب یک آدم دیگر نبودیم. تازه آدمی که نامحرم هم هست 
و وقتی روح شما قرار است به خوابش برود بهتر است آن ور اتاق 
را نگاه کند تا به گناه هم نیفتد. اتفاقی که سه سال پیش در یک 

سریال ماه رمضانی اتفاق افتاد.
 واقعی��ت این اس��ت ک��ه همه ت��الش ه��ای انجام ش��ده در 
س��ریال های ماورایی تلویزیون در جهت تبلیغ دین و افزایش 
کارکرد دین در جامع��ه و رواج اخالق عمال هی��چ گونه فایده 
وکاربردی نداشت، به یک دلیل خیلی ساده همه مفاهیمی که 
قرار بود منتقل ش��ود و همه آموزش هایی که قرار بود در حین 
س��ریال در باب خوب بودن به بیننده داده شود در چهارچوب 
قصه این نوع س��ریال ها باق��ی می ماند. چرا؟ چ��ون کدام یک 
 از ما س��ابقه برخورد با یک فرش��ته، یک روح یا یک شیطان را 
در زندگی خود یا اطرافیان مان داش��ته ایم. این محدود کردن 
قصه همه س��ریال ها به وج��ود یک عامل ماورای��ی نتیجه ای 

 جز محدود ماندن طیف مخاطبان درگیرش نداش��ت، سریال 
به ش��دت پربیننده می ش��د و  نمای��ش خیلی جذاب��ی از آب 
درمی آمد، اما کدام یکی از ما در موقعیت  مشابه شخصیت های 
 سریال، مواجهه با ش��یطان و فرش��ته و رفتن رحمان به سفر 
 به دنیای دیگ��ری مواجه می ش��دیم ک��ه پیام های س��ریال 
به کمک مان بیایند؟ ما به خوبی ی��اد می گرفتیم که در مواقع 
مواجهه با عوامل ماورایی مثل ش��یطان چگون��ه عمل کنیم و 
چگونه فریب یک شیطان انسان شده را نخوریم. اما این قضیه 
وقتی به کارمان می آمد که مطمئن می شدیم که با یک شیطان 
مجسم شده سروکار داریم و البته که هیچ کدام مان خاطره ای 
از این نوع ش��یاطین نداش��تیم. تقریبا در همه س��ریال هایی 
ماورایی که  از تلویزیون ایران تا به حال پخش ش��ده اس��ت و 
شیطان در آنها نقشی داشته اس��ت ما شیطان را به صورت یک 
انسان، مجسم ش��ده دیده ایم. این در حالی اس��ت که به غیر از 
یک روایت مبهم دینی هیچ عالمت یا نشانه ای مبنی بر اینکه 
راه ورود شیطان در اذهان آدم ها تجس��م آنها به شکل انسانی  
اس��ت وجود ندارد و اساسا مشخص نیس��ت که شیطان های 
سریال های تلویزیون چرا همه شان به شکل یک آدم متاسفانه 
غالبا هم مذهبی وحزب اللهی  برای فریب انس��ان ها به میدان 
 می آین��د. این یک نکته؛ ام��ا نکته مهم تر این اس��ت که طبق 
نص صریح آیات قرآن ش��یطان برای قریب آدم ها تنها ابزاری 
که در اختی��ار دارد ابزار وسوس��ه و تحریک کردن اس��ت. اما 
شیطان های س��ریال های ما تقریبا همه توانایی های یک قادر 
را دارند. آنها می توانند واقعیت را به کلی تغییر دهند باعث یک 
اتفاق یا مانع افتادن یک اتفاق ش��وند یا اینکه با جعل واقعیات 
 و صحنه آرایی! جوری مس��ائل را کنار ه��م بچینند که طعمه 
مورد نظر ما چاره ای ج��ز انتخاب راه متناس��ب با میل جناب 
ش��یطان را نداش��ته باشد و این ش��یوه ش��یطان نگاری کامال 

متفاوت اس��ت با آنچه در منابع و رویات دینی موجود اس��ت. 
عالوه ب��ر اینکه عم��ال یک  ش��یوه غیرعقالنی اس��ت. مالمت 
 همه آدم هایی که در س��ریال های تلویزیون فریب شیطان را 

می خورند غیرعقالنی است، آنها عمال چاره دیگری نداشتند.
عالوه بر همه این ها دنیایی کردن و کشیدن مفاهیم معنوی و 
دینی به دایره نمایش رسانه ای به خصوص وقتی که با مفاهیم 
ماورایی روبه رو هستیم کار به شدت پیچیده و خاصی است که 
نیاز به دقت و هوش��مندی به ش��دت زیادی دارد وگرنه نتیجه 
همینی می شود که در این س��ال ها ماه رمضان ها از تلویزیون 
می بینیم. چیزی که بیش��تر از آن که یک نمایش دینی باشد 
 دستمایه مضحکه شدن همه مفاهیم بلندمرتبه قدسی را در پی

 دارد. اینکه مفاهیم عمیقی مثل چشم برزخی آن گونه دستمالی 
شود و اینکه همه بهشت های س��ریال های تلویزیون یک باغ 
ویالیی پر گل و بته در حوالی مناطق ش��مالی کش��ور باشد و 
جهنم ش��عله های زرد و قرمز و نارنجی داش��ته باشد و  فرشته 
ها همه بازیگران چش��م آبی مطرح س��ینمای ایران هس��تند 
که لباس سرتاس��ری س��فیدی بر تن دارند و هر رو صبح ریش 
های ش��ان را با ش��ماره 2 کوتاه می کنند و معموال هم س��عی 
زیادی دارند که پرت و پال بگوین��د و گویی از نوعی دیگرآزاری 
رنج می برند و دائما س��عی دارند بنده خدایی را که با او طرفند 
سرکار بگذارند و به ریش داشته و نداشته اش حسابی بخندند 
 و وقتی حواسش نیست غیب شوند و وقتی انتظارشان را ندارد 
یک هویی از سقف بیفتند پایین... انتصابات جدید در حوزه تولید  
صداوسیما، با تحلیل های مختلفی مواجه شده است. محصول 
زوج میرباق��ری و  برازش در حوزه تولید س��ریال های مذهبی، 
سریال های ماورایی رمضان های آن س��ال ها بود.مجموعه ای 
 که با انتقادات فراوانی مواجه ش��د.آن الگو دوباره تکرار خواهد 

شد؟
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اخبار کوتاهتلویزیون

در این میان با نزدیک شدن به ماه مبارک رمضان، عدم حضور مرغ سحر های رمضان 
باعث شده تا مخاطبین برنامه ماه خدا همچنان چشم انتظار فرزاد جمشیدی مجری 
خوش س��خن و کاربلد سیما بمانند. اگر چه حسن س��لطانی به عنوان یک گوینده و 
مجری پیشکسوت مقداری عدم حضور جمشیدی را جبران کرده، اما گو اینکه سند 

این برنامه در ذهن مردم به نام فرزاد جمشیدی خورده است.
با انتصاب دکتر س��رافراز به ریاست رس��انه ملی و آغاز تغییرات مدیران صدا و سیما 
 تصمیم های تازه ای برای جذب مخاطب بیش��تر اتخاذ ش��د. مدی��ران جدید گمان 
می کردند با این تغییرات باز خواهند گش��ت. بازگشت فرزاد حسنی و رضا رشیدپور 
به عنوان مجریان جنجالی سیما به آنتن تلویزیون در اسفند ماه ۹4 از جمله اقدامات 

این مدیران بود.
باور مدیران جدید رس��انه ملی این بود که حضور این افراد موجی از مخاطب را برای 
رسانه ملی به همراه دارد. از این رو رسانه ملی با دادن آنتن دوباره به رشیدپور و حسنی 
 این دو را به تلویزیون بازگرداند. بازگش��تی که البته ش��اید خیلی با تصور مسئوالن 

هم خوانی نداشت و آنچنان هم به همراهی مخاطب منجر نشد.
 رضا رش��یدپور در حالی با دو برنامه زنده ب��ه آنتن بر می گردد که چند س��ال پیش 
در یکی از چند ویدیویی که در فضای مجازی منتشر کرد با لحنی نه چندان مودبانه 
حرف هایی را بیان کرد که احتماال االن فراموش��ش ش��ده، وی خطاب به مهندس 
ضرغامی رییس وقت رس��انه ملی گفت: » حتی اگر کالهم در ج��ام جم بیفتد برای 

برداشتنش پایم را آن جا نمی گذارم. «
از سوی دیگر  فرزاد حسنی بار دیگر در برنامه اکسیر نش��ان داد که خیلی عالقه ای 
به رها کردن حواش��ی ندارد. او با ماجرای معروف » زرشک « باعث روانه شدن سیل 
انتقادات به صدا و س��یما ش��د و بار دیگر هزینه آفرید. با این حال مسئوالن به جای 
تنبیه وی در یک برنامه تلویزیونی به او آنتن زنده دادند تا این فرصت را داشته باشد 

که رفتار خود را توجیه کند.  
 با این حال تا پیش از بازگش��ت وحید یامین پور به تلویزیون این شائبه وجود داشت 
که آیا مدیران جدید تلویزیون نیز همچون گذشته دنبال مجری بی دردسر می گردند 
و زیر بار حضور مجریان انقالبی در تلویزیون نمی روند. اما پخش برنامه زنده » بدون 
تحریف « با موضوع بررسی اندیشه های امام خمینی )ره( نشان داد رسانه ملی رویکرد 
 منطقی و همه جانبه ای را در خصوص مجریان تلویزیون اتخاذ کرده اس��ت. اعتماد 
به یامین پور در حالی از جانب دکتر میرباقری معاون جدید سیما اتفاق می افتد که 
وی پیش از این و در سال۸۸ در همین جایگاه برنامه دیروز، امروز، فردا را با یامین پور 

به آنتن فرستاد و در برابر همه هجمه ها تمام قد از او دفاع کرد.
نزدیک به سه س��ال پیش فعالیت هایی بر علیه فرزاد جمشیدی آغاز می شود تا این 
مجری مذهبی را با حاش��یه هایی همراه کند. ماجرایی که از شکایت یک زن و بیان 
اتهاماتی علیه جمشیدی آغاز می شود و به رسانه ها نیز کشیده شد و بسیاری فرصت 
 را مغتنم ش��مردند تا از نیروهای انقالبی درون س��ازمان انتقام بگیرند. با این وجود 
با گذشت زمان و طی شدن مراحل قانونی پرونده و چند جلسه دادگاه، سرانجام فرزاد 

جمشیدی از تمام اتهامات تبرئه شد. 
این روزها و پس از آن که رای دادگاه مبنی بر تبرئه و بی گناهی این مجری خوش نام 
تلویزیون محرز شده و اتهام علیه او به اثبات نرسید وقت آن رسیده تا مدیران تلویزیون 
در خصوص فرزاد جمشیدی نیز رویکردی همچمون حسنی، رشیدپور و یامین پور 
بگیرند و با پذیرفتن درخواست های مردم برای بازگشت جمشیدی به تلویزیون امکان 

حضور وی را فراهم کنند و نگران مالمت گویی عده ای سود جو نباشند.

پخش فیلم سینمایی » بردارم خسرو « اولین ساخته بلند سینمایی احسان بیگلری 
به تهیه کنندگی سعید ملکان بر عهده فیلمیران است و طبق برنامه ریزی های انجام 
ش��ده، قرار اس��ت این فیلم در اکران دوم عید فطر روی پرده برود. » بردارم خسرو 
 « در اولین حضور بین المللی خود در بخش جلوه گاه ش��رق جشنواره جهانی فجر 
به نمایش در آمد که با اس��تقبال میهمانان خارجی روبه رو شد. این فیلم در سی و 
چهارمین جشنواره فیلم فجر هم نامزد سیمرغ بهترین کارگردانی از بخش نگاه نو 
شد. در » برادرم « شهاب حسینی بهترین بازیگر مرد جشنواره بین المللی فیلم کن، 
که این روزها با دریافت این جایزه یکی از بزرگ ترین افتخارات س��ینمای ایران را 
رقم زده است، به ایفای نقش می پردازد. در خالصه داستان » برادرم خسرو « آمده 
است: خسرو که مبتال به اختالل دو قطبی اس��ت باید مدتی را در خانه برادر بزرگ 
 تر خود سپری کند. در این فیلم ناصر هاشمی، شهاب حسینی، هنگامه قاضیانی، 

تژاو یونس پور، جواد یحیوی و با حضور بیتا فرهی به ایفای نقش می پردازند.
عوامل این فیلم عبارتند از: کارگردان: احسان بیگلری، نویسنده: احسان بیگلری و 
پریسا هاشم پور، مشاور کارگردان: کیومرث پوراحمد،  مدیر فیلمبرداری: محمدرضا 
جهان پناه، تدوین: مصطفی خرقه پوش، صداگذار: آرش قاسمی، موسیقی: حامد 
ثابت، مش��اور کارگردان: کیومرث پوراحمد، طراح صحن��ه و لباس: بابک کریمی 
طاری، صدابردار: مسیح حدپور س��راج، طراح گریم: محمد کالهدوز، مدیر برنامه 
ریزی و دستیار اول کارگردان: امیر سیدی، دستیار دوم کارگردان: بهنام راهنمایی، 
 مدیر تولید و مجری ط��رح: طاهر امانی، منش��ی صحنه: فائ��زه گرکانی، عکاس: 
علی نیک رفتار، مدیر تدارکات، مرتضی کریمی، سرمایه گذاران: مجموعه شهرفرش، 

محمود مرویان، شهاب حسینی و سعید ملکان، تهیه کننده: سعید ملکان.

بهاره رهنما قصد دارد نیمه دوم سال مجموعه ای را با همان فضای زنانه که در غالب 
آثار نوشتاری اش دیده می شود در شبکه نمایش خانگی جلوی دوربین ببرد. بهاره 
رهنما که این روزها در مجموعه ۵ قسمتی » کشیک قلب « بازی می کند درباره 
فعالیت های این روزهای خود گفت: به دلیل مشغله هایی که دارم ترجیح می دهم 
 به جای کار در مجموعه های طوالنی که تقریبا یک س��ال از وقت من را می گیرد 
 در مینی س��ریال هایی بازی کنم که از نظر مضمون و محت��وا حرفی برای گفتن 
داشته باش��ند. وی افزود: چندی پیش قرار بود برای بازی در یک نمایش به کانادا 
 بروم، اما چون ش��رایط فراهم ش��دن ویزا دیر ش��د نتوانس��تم در آن اجرا حضور 
داشته باشم ولی کار تک نفره خودم به نام » چشم هایی که مال توست « برای اجرا 
در همین کشور به من پیشنهاد ش��د که احتماال پاییز آن را عملی کنم. رهنما که 
کارگردانی را روی صحنه تئاتر تجربه کرده است، اشاره کرد: بعد از فراغت پیدا کردن 
از کارهایی که در حال انجام شان هستم قصد دارم یک مجموعه در شبکه نمایش 
خانگی با کارگردانی خودم و با مضمون فضای زنانه ای که می شناسم و نوشتم جلوی 
دوربین ببرم. وی ادامه داد: بخشی از این مجموعه به نگارش درآمده و شخصیت ها 
کم کم در حال شکل گیری هستند. در این مجموعه که هنوز نامی برایش قطعی 
نشده همان فضای زنانه ای را می بینیم که در نوشته های من همیشه هست و من 
تاکید می کنم که این فضا اصال فمنیستی و ضدمرد نیست فقط از دریچه دنیای 
 زنان به بیرون نگاه می ش��ود. رهنما در پایان گفت: زبان این مجموعه طنز اس��ت 
و بی ربط به نمایش » دورهمی زنان شکسپیر « نیست و احتماال ۸۰ درصد همان 
گروه در این کار حضور دارند. قصد داریم در مرحله نخست به صورت یک مجموعه 

۵ تا ۹ قسمتی عرضه کنیم و اگر استقبال شد آن را ادامه دهیم.

آیا » فرزاد جمشیدی « 
به تلویزیون باز می گردد؟

برادرم خسرو روی پرده می رود

بهاره رهنما سریال زنانه می سازد
به فاصله حدود یک ماه از دس��تگیري هفت فوتبالیس��ت و هنرمند در یک 
پارتي ش��بانه حاال در یک پارتي دیگر 12 دختر و 1۷ پس��ر دستگیر شده اند 
 که در بین دستگیرشدگان باز هم پاي یک بازیگر معروف سینما و تلویزیون 

در میان است: خانم » ک! «
 اینکه اس��امي مجرمان به صورت مس��تعار رس��انه اي ش��ود، براي بسیاري 
از ما امري پذیرفته شده است. این بخش��ي از حقوق قانوني مجرم محسوب 
مي شود، اما وقتي متخلف بازیگر سینما و تلویزیون یا یک فوتبالیست مطرح 
باشد، همه کنجکاو رمزگش��ایي از این حروف مستعار مي شوند. این موضوع 
نش��ان دهنده اهمیت نقش هنرمن��دان در جامعه و نزد مردم اس��ت. برخي 
رسانه ها در روز گذش��ته از دس��تگیري یک بازیگر زن در یکي از پارتي هاي 
شبانه خبر دادند. این پارتي در یکي از باغات استان البرز برگزار شده که ظاهرا 
ماموران نیروي انتظامي س��ریع وارد عمل مي ش��وند و با ورود به ویالیي 2۹ 

دختر و پسر را دستگیر مي کنند.
در بین دستگیر ش��دگان یک مرد تبعه غیرایراني و خانم » ک « نیز به چشم 
مي خورد که ظاهرا از بازیگران معروف سینما و تلویزیون است. خبر بازداشت 
خانم » ک « در پارتي ش��بانه اس��تان البرز در حالي منتش��ر مي شود که در 
روزها و ماه هاي گذشته برخورد با پارتي هاي ش��بانه و مختلط افزایش پیدا 
کرده اس��ت. برخورد با جش��ن هاي مختلط در دس��تور کار نیروي انتظامي 
قرار گرفته که رسیدگي به این پرونده ها و صدور حکم و اجراي آن با سرعت 
باالیي در دستگاه قضا در حال انجام اس��ت. حاصل کار تمرکز ماموریت هاي 
نیروي انتظامي بر این پارتي ها، کشف حضور بازیگران در پارتي هاي ناسالم 
مملو از مواد مخدر و مشروبات الکلي است. در عین حال در دو مورد بازداشت 
بازیگران در پارتي هاي شبانه اسامي چهره هاي شناخته شده سینما، تلویزیون 
و ورزش کشور به صورت مستعار منتشر شده است. در تاریخ 1۹ اردیبهشت 

ماه نیز نیروي انتظامي موفق به دس��تگیري یک فوتبالیس��ت و چندبازیگر 
معروف شرکت کننده در یک پارتي شبانه ش��ده بود. ظاهرا همسایه ها پس 
از س��ر وصداي زیاد این میهماني با پلیس11۰ تم��اس مي گیرند و ماموران 
پس از مراجعه به این باغ با یک پارتي پر از مش��روبات الکل��ي و مواد مخدر 
مواجه مي شوند. در خبرها آمده است که بیشتر شرکت کنندگان این پارتي 
به خاطر مصرف مشروبات الکلي و انواع مواد مخدر همچون کوکائین، اسید 
و ماري جوانا در شرایط عادي نبوده اند. در مورد این پرونده نیز از هنرمندان 
و تنها فوتبالیست حاضر در این پارتي با اسامي مستعار یاد شد. بعد از مطرح 
ش��دن حدس و گمان هایي درباره این اسامي، پاي ش��کایت چند هنرمند و 
تکذیب حضورش��ان در این پارتي به میان آمد. س��رانجام نیز کسي نفهمید 
 که هویت واقع��ي و قطعي هنرمندان ش��رکت کننده در این بزم ش��بانه چه 
بوده اس��ت. حاال همه این متهمان سرشناس با س��پردن وثیقه آزاد هستند 
تا پس از بررسي پرونده شان از س��وي بازپرس ویژه دادسراي ارشاد و صدور 
کیفرخواست در مجتمع ویژه ارشاد محاکمه شوند. هنوز که هنوز است کسي 
نمي داند که کدام بازیگران رسانه ملي و سینما با دستبند و نظارت قانون از دل 
این پارتي شبانه آلوده بیرون کشیده شدند و احتماال هم هیچکس هویت خانم 
»ک« را نخواهد فهمید. انتشار خبر اخیر به فاصله حدود یک ماه پس از انتشار 
خبر دستگیري چند بازیگر و فوتبالیس��ت در پارتي شبانه، حاال این سوال را 
مطرح مي کند که چرا در این روزها باید برخي بازیگران سینما و رسانه ملي را 
از دل پارتي هاي مختلط و آلوده به مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلي بیرون 
کشید. آیا اسم مستعار براي حفظ آبرو و ضمانت ادامه فعالیت هاي هنري شان 
در رسانه ملي است؟ این چهره ها که نقش آفرینان رسانه ملي به عنوان دانشگاه 
فرهنگي هستند، چگونه مي توانند الگوي فرهنگي مردم باشند و رسانه ملي 

را در این خدمت خطیر به مردم همراهي کنند.

سردار قاس��م س��لیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاس��داران انقالب 
 اسالمی ش��خصیتی اس��ت که به خاطر حضور فعال در جبهه های نبرد 
به خصوص در مقابله با تکفیری ها و داعش مورد توجه قرار گرفته و از این 
رو سخن یا اثری مرتبط با این فرمانده با اقبال مخاطبان روبه رو خواهد 
ش��د. کتاب » حاج قاس��م « به همت علی اکبری مزدآبادی از مجموعه 
»یاران ناب« جس��تاری در خاط��رات و س��خنرانی های فرمانده نیروی 
قدس اس��ت که پس از انتش��ار در مدت کوتاهی به فروش قابل توجهی 
دست پیدا کرد. در ادامه بخشی از این سخنان منتشر می شود که اشاره 
به صحبت های حاج قاسم درباره کتاب و سینما دارد. سردار در این باره 
می گوید: این عنوان » حاجی « که باب شده، من واقعا می گویم که یک 
تحریفی دارد انجام می شود نسبت به جنگ ما و ما هم خودمان خوش مان 
می آید. می نشینیم نگاه می کنیم، گوش می دهیم. زمان جنگ »حاجی« 
نبود که، من و احمد و حسین بودیم و اصال و ابدا » حاجی « نمی گفتند، 
تکه کالم همه » برادر « بود، مثل: » برادر حس��ین «، » برادر قاس��م «. 
اصال این چیزها نبود. اصال » برادر «  هم کم کاربرد داش��ت و فقط اسم 
گفته می شد. من وقتی این فیلم ها را نگاه می کنم، فکر می کنم که آنجا 

یک دکانی اس��ت. روزنامه ها 
را می خوانی��م، می بینیم پر از 
خاطرات دروغ، دروغ محض 
نسبت به شهید؛ من با شهید 
رفتم آنجا، من با شهید چه و 
چه، همه  اش دروغ، چیزهایی 
را که آدم می داند که واقعیت 
ن��دارد بنابرای��ن آن فرمانده 
گردان را درس��ت کردند که 
با عراقی ها در تماس بود. اصال 

یک سناریوی عجیب و غریبی. این همه ما در جنگ  مان سناریو داریم، 
قهرمان داریم، آن وقت این طوری!

 بیایند مثل فیلم  امام علی ) ع ( س��رمایه گذاری کنند. مثال فرض کنید 
» حسن باقری « را؛ من در کنگره همین کار را کردم. 

کتاب های حسن باقری را بخوانید، حس��ن این نیست. حسن واقعا مثل 
بهشتی بود برای جنگ و هیچ وقت هم خال حسن پر نشد.

اپیدمی مچ گیری بازیگران در پارتی های شبانه!

انتقاد سردار سلیمانی از سینما و روزنامه ها

شیاطین و اجنه 
در انتظار تسخیر دوباره صداوسیما !
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اخبار خبر

ــتين مجتمع توليد نمد در روستاى  ــتى، نخس همزمان با هفته صنايع دس
بهرام آباد شهرستان شهركرد به بهره بردارى رسيد.

ــتاندار چهارمحال و بختيارى گفت : با توجه به وجود بافت  معاون عمرانى اس
عشايرى، اين استان مى تواند يكى از بزرگ ترين توليد كنندگان نمد در ايران 
باشد. گودرز اميرى ،در آيين بهره بردارى از اين مجتمع افزود:رويكرد توليد نمد 
در استان بايد صادراتى باشد و توليد كنندگان به بازارهاى جهانى فكر كنند تا 

بتواند برند نمد اين استان را در سطح جهان مطرح كنند.
معاون صنايع دستى و هنرهاى سنتى اداره كل ميراث فرهنگى، صنايع دستى 
ــگرى چهارمحال وبختيارى گفت:اين مجتمع به منظور حمايت از  و گردش
ــر صنعت نمد و  ــى و همچنين حمايت هن هنرمندان بخش صنعت نمدمال
ــى در آيين افتتاح اين مجتمع  نمدمالى راه اندازى شده است. مهرداد رييس
افزود: براى راه اندازى و تجهيز اين مجتمع دو ميليارد ريال از محل اعتبارات 

ملى به منظور توسعه و تجهيز كارگاه هاى صنايع دستى هزينه شده است.
وى گفت: با راه اندازى اين مجتمع زمينه اشتغال 12 نفر به صورت مستقيم و 

50 نفر به صورت غيرمستقيم فراهم شده است.
ــم  ــام مراحل نمدمالى از جمله حالجى پش به گفته وى، در اين مجتمع تم
ــتگاه ها و تجهيزات جديد انجام  ــيله دس تا مرحله آخر از جمله مونتاژ به وس
ــتان چهارمحال وبختيارى در رديف ــت: اس ــى اظهار داش ــود. رييس مى ش
 استان هاى برتر در توليد محصوالت نمدى قرار دارد.به گفته وى، محصوالت 
نمدى چهارمحال وبختيارى، نشان مرغوبيت ملى و نشان مرغوبيت يونسكو را 
دريافت كرده است.وى گفت:توليد نمد در چهارمحال و بختيارى پيش تر به 
صورت خانگى با 120نفر اشتغال بوده است.به گفته وى،هم اكنون 120تن نمد 
در چهارمحال و بختيارى توليد مى شود و براساس آمار گمرك سال گذشته 

200هزار دالر نمد از اين استان به خارج از كشور صادر شده است.

رييس زندان مركزى شهركرد گفت: يكى از مددجويان زندان شهركرد 
ــس مى كرد با رضايت كه به جرم قتل عمد در اين زندان تحمل حب

 اولياى دم، از قصاص رهايى يافت و به آغوش خانواده بازگشت.
ــتانه ماه مبارك رمضان   حميد كريمى با اعالم اين خبر افزود: در آس
ــكات و آزادى مددجويان، با  ــت از ش ــت رضاي ــتاى درياف و در راس
ــالف زندان،  ــوراى حل اخت ــددكارى زندان، ش ــالش و پيگيرى م ت
ــى كه از ــترى كوهرنگ، مددجوي ــس دادگس ــى و ريي خيران محل
ــهركرد تحمل حبس ــدان ش ــد در زن ــل عم ــال 92 به جرم قت  س
ــهركرد، بروجن و ــدان در ش ــه زن ــدان آزاد شد.س ــود، از زن  مى نم
ــود دارد و ــارى وج ــال وبختي ــتان چهارمح ــردگان در اس  ل
ــكيل  ــان جرايم غيرعمد تش ــتان را مجرم ــد زندانيان اس  10درص

مى دهند.

استاندار چهارمحال و بختيارى گفت: 9 ميليارد تومان به ساخت و بهسازى 
مساجد استان از سوى مقام معظم رهبرى و از محل اعتبارات استانى اختصاص 

يافت.
ــالى بزرگ ــه داران تبليغ در محل مص ــليمانى در همايش طالي ــم س قاس
 امام خمينى  (ره) با اشاره به نبود و مستهلك بودن مساجد در برخى از مناطق 
ــته 4/5 ميليارد تومان از سوى مقام معظم  ــال گذش استان اظهار داشت: س
رهبرى و 4/5 ميليارد تومان نيز از سوى اعتبارات استانى به ساخت و بهسازى 

مساجد استان اختصاص يافت.
ــتان افزود: با آغاز دولت تدبير  وى با اشاره به ضرورت وحدت و همدلى در اس

و اميد وحدت و همدلى بين مسئوالن، گروه ها و اقوام به وجود آمده است.
استاندار چهارمحال و بختيارى با اشاره به اختالف نظرهاى عميق در گذشته 
بيان كرد: اختالف نظرها سبب توجه مسئوالن، گروه ها و قوميت ها به برخى از 
امور غيرضرورى و فاصله آن ها از توسعه همه جانبه استان شده بود.سليمانى 
با بيان اينكه همه گروه ها در بيان عقايد خود محترم هستند، بيان كرد: ترويج 

وحدت و همدلى سبب توسعه همه جانبه استان شد.
وى با اشاره به فرمايشات مقام معظم رهبرى در روز 14 خردادماه مبنى بر اينكه 
دولت و ملت در كنار هم باشند، تصريح كرد: در كنار هم نبودن دولت و ملت 
سبب جلوگيرى از انجام امور و وارد شدن افراد به جدال هاى زرگرى مى شود.

ــان كرد: وحدت و همدلى سبب  ــتاندار چهارمحال و بختيارى خاطرنش اس
ــود تحريم ها و  ــعه در برخى از امور با توجه به وج ــت يابى دولت به توس دس
مشكالت اقتصادى و مالى شد.سليمانى با اشاره به توسعه راه هاى استان گفت: 

تا پايان امسال جاده شهركردـ  لردگان 4 خطه مى شود.
وى با بيان اينكه 50 پروژه ديگر نيز در دست اقدام است، خاطرنشان كرد: پروژه 

انتقال آب بنـ  شهركردـ  بروجن تا پايان سال 96 به بهره بردارى مى رسد.
استاندار چهارمحال و بختيارى با اشاره به تعامل با بنياد مستضعفان بيان كرد: 
ــتاندارى و 5 درصد نيز از سوى بنياد مستضعفان  5 درصد يارانه از سوى اس
براى تسهيالت بنياد پرداخت شده كه با وجود اين تسهيالت كارخانه حجاب 

راه اندازى مى شود.
سليمانى خطاب به مبلغان گفت: مشكالت مناطق اعزامى خود را در راستاى 

رفع آن ها بيان كنند تا در صورت امكان رفع شود.

نخستين مجتمع توليد نمد
 در استان بهره بردارى شد

گذشت اولياى دم، از قصاص يك 
محكوم در چهارمحال وبختيارى

 اختصاص 9 ميليارد تومان 
وقوع آتش سوزى در جنگل هاى بلوط چهارمحال و بختيارى به ساخت و بهسازى مساجداستان

ــت و تخريب  ــوردار بوده اس ــت درصدى برخ از كاهش هف
جنگل ها در پى حريق در اين استان كاهش پيدا كرده است.

استان چهارمحال و بختيارى يكى از استان هاى حوزه زاگرس 
به شمار مى رود كه داراى جنگل هاى گسترده بلوط است.

اين استان يك ميليون و 653 هزار هكتار وسعت دارد كه از 
ــار عرصه منابع طبيعى  اين ميزان يك ميليون و 400 هكت
ــتان يك ميليون و 93 هزار  ــعت اين اس است كه از كل وس

هكتار عرصه مرتعى و 307 هزار هكتار عرصه جنگلى است.
جنگل هاى استان چهارمحال و بختيارى در گروه جنگل هاى 
ــور قرار مى گيرند. بخش زيادى از  جنوب غرب و غرب كش
ــتان در پنج منطقه بازفت، اردل، ناغان،  جنگل هاى اين اس
ــد. جنگل هاى  ــرار گرفته ان ــالرد ق ــردگان، دوراهان و ف ل
ــورت نوارى از ــتان در حدود 307 هزار هكتار به ص اين اس

ــمت  ــتان كوهرنگ آغاز و به س  كوه هاى بازفت در شهرس
ــيده مى شوند.  ــتان لردگان كش كوه هاى فالرد در شهرس
ــتان بلوط است. عوامل  ــتر جنگل هاى اين اس پوشش بيش
ــن جنگل هاى  ــيارى در خصوص  تخريب و از بين رفت بس
استان چهارمحال و بختيارى وجود دارد كه مهم ترين آنها 
ــد آفت هاى  ــت ها مانن ــالى، ورود آف ــد از خشكس عبارتن
ــدن درختان براى توليد ذغال توسط  چوب خوار، بريده ش
سودجويان، استفاده جنگل نشينان از چوب درختان بلوط 

براى توليد حرارت، حريق و... است.
ــارى با  ــتان چهارمحال و بختي ــت كه اس ــالى اس چند س
خشكسالى و كاهش بارش ها روبه رو شده و اين مهم مشكالت 
بسيارى در حوزه  جنگل ها و مراتع حوزه منابع طبيعى ايجاد 

كرده است.
ــار و فصل  ــدن گياهان زير درختان در اواخر به ــك ش خش
ــطح جنگل ها افزايش  ــوزى را در س تابستان خطر آتش س
مى دهد و اين نقش مهمى در گسترده شدن آتش سوزى در 

سطح جنگل هاى اين منطقه دارد.
ــطح جنگل هاى چهارمحال  ــوزى ها در س ــتر آتش س بيش
ــاورزان و يا گردشگران  ــطه بى دقتى كش و بختيارى به واس
اتفاق مى افتد. هم اكنون با تمهيدات انجام شده ميزان وقوع

 آتش سوزى در جنگل هاى استان كاهش پيدا كرده است.
يكى از كارشناسان حوزه منابع طبيعى در استان چهارمحال 
ــوع حريق در  ــاره به وق ــن خصوص با اش ــارى در اي و بختي
ــوان كرد:  ــته، عن ــال هاى گذش جنگل هاى زاگرس طى س
ــارت هاى جبران ناپذيرى در حوزه  حريق در جنگل ها خس
منابع طبيعى وارد مى كند. هومان خاكپور ادامه داد: عوامل 
مهمى موجب ايجاد حريق در جنگل ها مى شود كه اين عوامل 

مى توانند سهوى، عمدى، طبيعى و... باشند.
ــالى و كاهش بارش ها و تغييراتى كه در  وى افزود: خشكس

زمان بارش و نوع بارش ها اتفاق افتاده است نقش مهمى در 
ــال هاى گذشته در جنگل هاى اين  افزايش حريق ها طى س
استان داشته است. وى ادامه داد: زمان وقوع بارش ها عموما 
از زمستان به بهار و تابستان تغيير پيداكرده است و افزايش 
بارش هاى بهاره باعث رشد گونه هاى يك ساله در زير درختان 

و رويشگاه مرتعى شده است.
نايب رييس انجمن زيست محيطى تسنيم بيان كرد: با آغاز 
فصل تابستان، گونه هاى يك ساله رشد كرده در زير درختان 
و رويشگاه مرتعى به صورت يكسره و همزمان خشك شده و 
يك پوشش علفى خشك و قابل اشتعال در سطح جنگل ها و 
مراتع ايجاد مى كند. وى تاكيد كرد: با چنين شرايطى ريسك 
خطر آتش سوزى باال رفته كه عموما براثر بى احتياطى مردم 
خصوصا گردشگران و بهره برداران شاهد حريق هاى متعدد در 
جنگل ها و مراتع هستيم. وى تأكيد كرد: در راستاى كاهش 
حريق  در جنگل ها بايد عوامل ايجاد كننده حريق در جنگل 
هاى استان شناسايى شود و در راستاى مقابله با آنها وارد شد.

ــوزى بايد يك برنامه  وى بابيان اينكه براى مقابله با آتش س
ــه مرحله اصلى در آتش سوزى  ــيم كه س مدون داشته باش
جنگل ها را در برگيرد، ادامه داد: اين سه مرحله شامل پيش 
ــتند كه در مرحله  از حريق، حين حريق و پس از حريق هس
پيش از حريق بايد اقدامات پيشگيرانه داشته باشيم كه با آن 
احتمال حريق را پايين بياوريم. آگاهى دادن به افراد محلى 
و نصب آتش بر از جمله اقدامات پيشگيرانه اى هستند كه با 
انجام آن ها به ميزان زيادى از روى دادن حريق و خسارات آن 
مى توان كاست. وى تأكيد كرد: در زمان وقوع حريق نيز بايد 
آمادگى كامل براى اطفاى حريق در كوتاه ترين زمان وجود 
ــد.خاكپور ادامه داد: در مرحله بعد از حريق هم  داشته باش
برنامه اى مشخص براى احيا و بازسازى مناطقى كه در آن ها 

آتش سوزى روى داده است تهيه و عملياتى شود.
ــتان چهارمحال و  ــع طبيعى و آبخيزدارى اس مديركل مناب
ــاى چهارمحال  ــوزى جنگل ه بختيارى، از كاهش آتش س
ــاره به اينكه  و بختيارى خبر داد. على محمدى مقدم با اش
ــال و بختيارى  ــوزى در جنگل هاى چهارمح ميزان آتش س
كاهش پيداكرده است، عنوان كرد: ميزان وقوع آتش سوزى 
در جنگل هاى چهارمحال و بختيارى در سال 94 نسبت به 
ــت. وى افزود: ميزان كاهش  سال 93 كاهش پيداكرده اس
آتش سوزى در سال 94 نسبت به سال 93 هفت درصد است.
ــتان چهارمحال و  ــع طبيعى و آبخيزدارى اس مديركل مناب
بختيارى اظهار داشت: هم اكنون بخشى از جنگل هاى بلوط 

زاگرس در چهارمحال و بختيارى واقع است.
على محمدى مقدم با اشاره به اينكه خشكسالى نقش مهمى 
در افزايش آتش سوزى هاى جنگل ها در استان داشته است، 
ــدن گياهان جنگل در تابستان زمينه  تأكيد كرد: خشك ش

آتش سوزى را در اين استان افزايش مى دهد.
ــل تخريب عرصه هاى  ــان اينكه حريق يكى از عوام وى بابي
ملى استان است، گفت: حريق به صورت عمدى و سهوى رخ 
مى دهد. مديركل منابع طبيعى استان چهارمحال و بختيارى 
با اشاره به علل حريق سهوى، بيان كرد: گردشگران، چوپانان 
و كشاورزان پس از استفاده از آتش اقدام به خاموش كردن آن 
نمى كنند و درنتيجه وزش باد سبب سرايت آتش به پوشش 

گياهى و آتش سوزى مى شود.
محمدى مقدم با اشاره به ديگر عوامل آتش سوزى، تصريح 
كرد: برخى كشاورزان اقدام به آتش زدن زمين هاى كشاورزى 
بعد از برداشت محصول مى كنند كه اين امر ضمن تخريب 
ــوزى جنگل ها و مراتع  بافت خاك نقش مهمى در آتش س

دارد.

بلوط ها، نفس راحت مى كشند؛

كاهش وقوع حريق در جنگل هاى چهارمحال وبختيارى

اخطار اجرايى
3/415 شــماره: 360/94 به موجب راى شــماره 739 تاريــخ 94/8/26 
حوزه 27 شوراى حل اختالف شهرســتان اصفهان كه قطعيت يافته است 
محكوم عليه حميدرضا مروى به نشــانى مجهول المكان محكوم است به 
پرداخت مبلغ 17/000/000 ريــال بابت اصل خواســته  180/000 ريال 
هزينه دادرسى و خســارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چك به شماره 
312846-92/10/28 و نيم عشــر حــق االجرا در حق محكــوم له مجيد 
كنگازيان به نشانى اصفهان پارك الله دينان كوچه برج بن بست شاهد پ 
333.  ماده 34 قانون اجراى احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ 
شد، محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد يا 
ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد يا مالى معرفى كند كه اجراى حكم و 
استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتى كه خود را قادر به اجراى 
مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايى خود را به 

قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالى ندارد، صريحًا اعالم نمايد. 
م الف:7476 شــعبه 27 حقوقى مجتمع شــماره دو شــوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان ( 171 كلمه، 2 كادر)
اجراييه

شــماره    9510420350200091 اجراييــه: شــماره   3 /416
پرونده:9309980350200271 شــماره بايگانى شعبه:930318 بموجب 
درخواســت اجراي حكم غيابــى مربوطه به شــماره دادنامــه مربوطه 
9309970350200753  محكوم عليه فريد نديم كار اصيل فرزند فريدون 
به نشانى مجهول المكان محكوم است به 1- پرداخت مبلغ سيصد ميليون 
ريال بابت اصل خواســته و نيز مبلغ نــه ميليون و يكصــد و پنجاه هزار 
ريــال بابت هزينه دادرســى و پرداخت خســارت تاخير تاديــه از تاريخ 
سررســيد چك 92/07/23 لغايت اجراى حكم بر اساس شاخص تورم در 
حق محكوم له مهدى همايونى زاده فرزند حميد به نشــانى خ مشيرالدوله 
پيمانكارى تفنگســاز با وكالــت عليرضا ايــزدى فرزنــد محمدرضا به 
نشانى خيابان خردمند شمالى ساختمان 119 شــماره 13 ، 2- نيم عشر 
حق االجرا در حق صندوق دولت 1/500/000 ريــال. محكوم عليه مكلف 
اســت ازتاريخ ابالغ اجرائيه:1- ظــرف ده روز مفاد آنرا بــه موقع اجرا 
گذارد(ماده 34 قانــون اجراى احــكام مدنى). 2-ترتيبى بــراى پرداخت 
محكوم بــه بدهد.3- مالى معرفى كنــد كه اجرا حكم و اســتيفا محكوم به 
از آن ميسر باشــد چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجراييه نداند بايد 
ظرف سى روز كليه اموال خود را شامل تعداد يا مقدار و قيمت همه اموال 
منقول و غيرمنقول، به طور مشــروح مشــتمل بر ميزان وجوه نقدى كه 
به هر عنوان نزد بانكها و موسســات مالى و اعتبــارى ايرانى يا خارجى 
دارد به همراه مشــخصات دقيق حســابهاى مذكور و كليــه اموالى كه او 
به هر نحو نزد اشــخاص ثالث دارد و كليه مطالبات او از اشــخاص ثالث 
و نيز فهرســت نقل و انتقاالت و هر نــوع تغيير ديگر در امــوال مذكور از 
زمان يك سال قبل از طرح دعواى اعســار به ضميمه دادخواست اعسار 
به مقام قضائــى ارائه نمايــد و اال به درخواســت محكوم له بازداشــت 
مى شــود( مــواد 8 و 3 قانون نحــوه اجــراى محكوميت مالــى 1394). 
4-خــوددارى محكــوم عليه از اعــالم كامل صــورت اموال بــه منظور 
فــرار از اجــراى حكــم، حبــس تعزيرى درجــه هفــت را در پــى دارد. 
(مــاده 34 قانون اجــراى احــكام مدنــى و مــاده 20 ق.م.ا و مــاده 16 
قانون نحوه اجراى محكوميــت مالى 1394) 5- انتقال مــال به ديگرى به 
هر نحو با انگيزه فــرار از اداى دين بــه نحوى كه باقيمانــده اموال براى 
پرداخت ديــون كافى نباشــد موجب مجــازات تعزيرى درجه شــش يا 
جزاى نقدى معادل نصف محكــوم به يا هر دو مجازات مى شــود (ماده 
21 قانــون نحوه اجــراى محكوميــت مالــى 1394) 6- چنانچه صورت 

اموال پــس از مهلت ســى روز ارائه شــود آزادى محكم عليــه از زندان 
منوط به موافقت محكوم له يا توديع وثيقه يا معرفى كفيل توســط محكوم 
عليه خواهد بود (تبصره 1 مــاده 3 قانون نحوه اجــراى محكوميت مالى 
1394). م الف: 7485 شــعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان

( 426 كلمه، 5 كادر)
اجراييه

شــماره   9510420350900183 اجراييــه: شــماره   3 /417
پرونــده:9409980350900613 شــماره بايگانــى شــعبه:940673 
بموجب درخواســت اجــراي حكــم مربوطه و شــماره دادنامــه غيابى  
9409970350901503  محكوم عليه ابراهيم رضائيان فرزند محمدرضا 
به نشانى مجهول المكان محكوم است به پرداخت مبلغ چهارصد و پنجاه 
ميليون ريال بابت اصل خواســته و مبلغ 13/755/000 ريال بابت هزينه 
دادرســى و پرداخت حق الوكاله وكيل وفق تعرفه قانونى در حق خواهان 
ياسر حسينى پنارتى فرزند قاسمعلى به نشــانى اصفهان سه راه پينارت 
مرغ وماهى حســينى ك .ملــى 1291609318ك.پ 8166145611 تلفن 
09133150979 با وكالت محمد باقر مريخى پور فرزند حســن به نشانى 
اصفهان خيابان رحيم اربــاب مابين فرعــى 11 و 13 مجتمع آريان طبقه 
دوم واحد 202 و خســارات تاخيــر تاديه وفق آخرين شــاخص اعالمى 
بانك مركزى از تاريخ تقديم دادخواست 94/6/25 در زمان اجرا محاسبه 
مى شــود و نيم عشــر دولتى. محكوم عليــه مكلف اســت ازتاريخ ابالغ 
اجرائيه:1- ظــرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجــرا گذارد(ماده 34 قانون 
اجراى احكام مدنــى). 2-ترتيبى براى پرداخت محكــوم به بدهد.3- مالى 
معرفى كند كه اجرا حكم و اســتيفا محكوم به از آن ميســر باشد چنانچه 
خود را قادر به اجراى مفاد اجراييه نداند بايد ظرف ســى روز كليه اموال 
خود را شــامل تعداد يا مقدار و قيمت همه اموال منقــول و غيرمنقول، به 
طور مشروح مشــتمل بر ميزان وجوه نقدى كه به هر عنوان نزد بانكها و 
موسسات مالى و اعتبارى ايرانى يا خارجى دارد به همراه مشخصات دقيق 
حســابهاى مذكور و كليه اموالى كه او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد 
و كليه مطالبات او از اشخاص ثالث و نيز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع 
تغيير ديگر در اموال مذكور از زمان يك سال قبل از طرح دعواى اعسار به 
ضميمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نمايد و اال به درخواست 
محكوم له بازداشت مى شــود( مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محكوميت 
مالى 1394). 4-خوددارى محكوم عليه از اعــالم كامل صورت اموال به 
منظور فرار از اجراى حكم، حبس تعزيرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 
34 قانون اجراى احكام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى 
محكوميت مالى 1394) 5- انتقال مال به ديگــرى به هر نحو با انگيزه فرار 
از اداى دين به نحوى كه باقيمانده اموال براى پرداخت ديون كافى نباشد 
موجب مجازات تعزيرى درجه شش يا جزاى نقدى معادل نصف محكوم 
به يا هر دو مجازات مى شود (ماده 21 قانون نحوه اجراى محكوميت مالى 
1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى 
محكم عليه از زندان منوط به موافقت محكــوم له يا توديع وثيقه يا معرفى 
كفيل توسط محكوم عليه خواهد بود (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى 

محكوميت مالى 1394). 
م الف: 7490 شــعبه 9 دادگاه عمومى حقوقى شهرســتان اصفهان( 440 

كلمه، 5 كادر)
اجراييه

شــماره   9510420351400137 اجراييــه: شــماره   3 /418
پرونده:9309980351400717 شــماره بايگانى شعبه:930731 بموجب 
درخواســت اجراي حكــم مربوطه به شــماره و شــماره دادنامه غيابى 
مربوطــه  9309970351402129  محكوم عليه كريــم دهقانى بيژگردى 

فرزند راه على به نشانى شهرســتان اصفهان خ جابر انصارى كوى پور 
مرادى كوى مولوى محكوم اســت به پرداخت مبلغ 110/000/000 ريال 
بابت اصل خواسته بانضمام خسارت تاخير تاديه از تاريخ 93/5/5 لغايت 
وصول بر اساس شاخص اعالمى بانك مركزى و هزينه دادرسى به مبلغ 
3/450/000 ريال در حق محكوم له سيد محمد رسول اعتضادى ضيابرى 
فرزند سياوش به نشانى شهرستان اصفهان خانه اصفهان فلكه نگهبانى خ 
ش اسماعيلى ك خزان بن بست مهر منزل دوم و پرداخت مبلغ 5/500/000 
ريال بابت نيم عشر دولتى در حق صندوق دولت. راى صادره غيابى است. 
محكوم عليه مكلف است ازتاريخ ابالغ اجرائيه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا 
به موقع اجرا گذارد(ماده 34 قانون اجــراى احكام مدنى). 2-ترتيبى براى 
پرداخت محكوم به بدهد.3- مالى معرفى كند كه اجرا حكم و استيفا محكوم 
به از آن ميسر باشد چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجراييه نداند بايد 
ظرف سى روز كليه اموال خود را شامل تعداد يا مقدار و قيمت همه اموال 
منقول و غيرمنقول، به طور مشروح مشــتمل بر ميزان وجوه نقدى كه به 
هر عنوان نزد بانكها و موسسات مالى و اعتبارى ايرانى يا خارجى دارد به 
همراه مشخصات دقيق حسابهاى مذكور و كليه اموالى كه او به هر نحو نزد 
اشخاص ثالث دارد و كليه مطالبات او از اشخاص ثالث و نيز فهرست نقل و 
انتقاالت و هر نوع تغيير ديگر در اموال مذكور از زمان يك سال قبل از طرح 
دعواى اعسار به ضميمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نمايد و 
اال به درخواســت محكوم له بازداشت مى شــود( مواد 8 و 3 قانون نحوه 
اجراى محكوميت مالى 1394). 4-خــوددارى محكوم عليه از اعالم كامل 
صورت اموال به منظور فرار از اجراى حكم، حبس تعزيرى درجه هفت را 
در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احكام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 
قانون نحوه اجراى محكوميت مالى 1394) 5- انتقال مال به ديگرى به هر 
نحو با انگيزه فرار از اداى دين به نحوى كه باقيمانده اموال براى پرداخت 
ديون كافى نباشــد موجب مجازات تعزيرى درجه شــش يا جزاى نقدى 
معادل نصف محكوم به يا هر دو مجازات مى شود (ماده 21 قانون نحوه 
اجراى محكوميت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى 
روز ارائه شــود آزادى محكم عليه از زندان منوط به موافقت محكوم له يا 
توديع وثيقه يا معرفى كفيل توسط محكوم عليه خواهد بود (تبصره 1 ماده 

3 قانون نحوه اجراى محكوميت مالى 1394). 
م الف: 7518 شــعبه 14 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان( 429 

كلمه، 5 كادر)
اجراييه

شــماره   9510420351400139 اجراييــه: شــماره   3 /419
پرونده:9409980351400872 شــماره بايگانى شعبه:940971 بموجب 
درخواست اجراي حكم مربوطه به شماره و  شماره دادنامه غيابى مربوطه  
9409970351402165  محكوم عليه فريبا ولى فرزند قربانعلى به نشانى 
مجهول المكان محكوم اســت به پرداخت مبلغ 150/000/000 ريال بابت 
اصل خواسته بانضمام خسارت تاخير تاديه كه مبلغ 50/000/000 ريال 
از تاريخ 93/4/25 و مبلغ 50/000/000 ريــال از تاريخ 93/10/20 و مبلغ 
50/000/000 ريال از تاريخ 93/11/10 بر اســاس شاخص اعالمى بانك 
مركزى قابل  وصول و مبلغ 4/670/000 ريال بابت هزينه دادرسى در حق 
محكوم له ابراهيم قرهى قهى فرزند داراب به نشانى اصفهان خيابان حكيم 
بازار قلندرها جنب سراى ستوده پخش پوشاك آسيا و مبلغ 7/500/000 
ريال بابت نيم عشر دولتى در حق صندوق دولت. راى صادره غيابى است. 
محكوم عليه مكلف است ازتاريخ ابالغ اجرائيه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا 
به موقع اجرا گذارد(ماده 34 قانون اجــراى احكام مدنى). 2-ترتيبى براى 
پرداخت محكوم به بدهد.3- مالى معرفى كند كه اجرا حكم و استيفا محكوم 
به از آن ميسر باشد چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجراييه نداند بايد 

ظرف سى روز كليه اموال خود را شامل تعداد يا مقدار و قيمت همه اموال 
منقول و غيرمنقول، به طور مشروح مشــتمل بر ميزان وجوه نقدى كه به 
هر عنوان نزد بانكها و موسســات مالى و اعتبارى ايرانى يا خارجى دارد 
به همراه مشخصات دقيق حسابهاى مذكور و كليه اموالى كه او به هر نحو 
نزد اشخاص ثالث دارد و كليه مطالبات او از اشخاص ثالث و نيز فهرست 
نقل و انتقاالت و هر نوع تغيير ديگر در اموال مذكور از زمان يك سال قبل 
از طرح دعواى اعسار به ضميمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه 
نمايد و اال به درخواســت محكوم له بازداشت مى شود( مواد 8 و 3 قانون 
نحوه اجراى محكوميت مالى 1394). 4-خــوددارى محكوم عليه از اعالم 
كامل صورت اموال به منظور فرار از اجــراى حكم، حبس تعزيرى درجه 
هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احكام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و 
ماده 16 قانون نحوه اجراى محكوميت مالى 1394) 5- انتقال مال به ديگرى 
به هر نحو با انگيزه فــرار از اداى دين به نحوى كــه باقيمانده اموال براى 
پرداخت ديون كافى نباشــد موجب مجازات تعزيرى درجه شش يا جزاى 
نقدى معادل نصف محكوم به يا هر دو مجازات مى شــود (ماده 21 قانون 
نحوه اجراى محكوميت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت 
سى روز ارائه شــود آزادى محكم عليه از زندان منوط به موافقت محكوم 
له يا توديع وثيقه يا معرفى كفيل توسط محكوم عليه خواهد بود (تبصره 1 

ماده 3 قانون نحوه اجراى محكوميت مالى 1394). 
م الف: 7520 شــعبه 14 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان( 429 

كلمه، 5 كادر)
تحديد حدود اختصاصى

شــماره صادره : 1395/43/232613نظر به اينكه تحديد حدود ششدانگ 
پالك شــماره 8259  فرعى از 18/3861  واقع در بخــش 14 ثبت اصفهان 
كه طبق راى قانون تعيين تكليف اراضى فاقد ســند ثبت غرب اصفهان به 
نا سكينه كبيرى رنانى فرزند غالمحسين مفروز و در جريان ثبت است و 
عمليات تحديد حدود قانونى آن به عمل نيامده اســت. اينك بنا به دستور 
قســمت اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضاى نامبــرده تحديد حدود 
پالك مرقوم در روز چهارشنبه مورخ 95/04/09 ساعت 9 صبح در محل 
شــروع و به عمل خواهد آمد، لذا بــه موجب اين آگهى بــه كليه مجاورين 
اخطار مى گردد كه در روز و ســاعت مقرر در اين آگهى در محل حضور 
يابند و اعتراضــات مالكين يا مجاوريــن مطابق ماده 20 قانــون ثبت از 
تاريخ تنظيم صــورت مجلس تحديدى تــا 30 روز پذيرفته خواهد شــد. 

تاريخ انتشار: 1395/03/18 
م الف: 7764 رئيس منطقه ثبت اســناد و امالك غرب اصفهان( 150 كلمه، 

2 كادر)
تحديد حدود اختصاصى

شــماره صادره : 1395/43/232041نظر به اينكه تحديد حدود ششدانگ 
يكباب خانه پالك شماره 1998 فرعى از 82 و 27/81 واقع در بخش 14 ثبت 
اصفهان كه طبق سوابق و پرونده ثبتى به نام محمد آقايى فرزند احمد در 
جريان ثبت اســت و عمليات تحديد حدود قانونى آن به عمل نيامده است. 
اينك بنا به دستور قسمت اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضاى نامبرده 
تحديد حدود پالك مرقوم در روز چهارشــنبه مورخ 95/04/09 ساعت 9 
صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب اين آگهى به كليه 
مجاورين اخطار مى گردد كه در روز و ساعت مقرر در اين آگهى در محل 
حضور يابند و اعتراضات مالكين يا مجاورين مطابق ماده 20 قانون ثبت از 
تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدى تا 30 روز پذيرفته خواهد شد. تاريخ 

انتشار: 1395/03/18 
م الــف: 7554 رئيــس منطقــه ثبــت اســناد و امــالك غــرب اصفهان

( 145 كلمه، 2 كادر)
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اس��تاندارد آی پ��ی که مرب��وط به ض��د آب و گ��ردو غبار 
بودن اس��ت به خصوص در زمینه گوش��ی های هوش��مند 
و دس��تگاه های الکترونیکی در س��ال های اخیر بیش��تر به 
گوشی می رس��د. برای مثال گلکس��ی اس 7 اج گواهینامه 
IP68 را دارد. اما این استاندارد چیس��ت و اعداد در آن چه 
مفهومی دارند؟ آی پی یا Ingress Protection )به معنی 
 حفاظت ورود( درج��ه حفاظت تجهی��زات در مقابل ورود 
گرد و غبار ،خاک ،آب و رطوبت را بیان می کند که از دیرباز از 
جمله الگوها و حدود مهم جهت تولید تجهیزات الکتریکی و 
همچنین پزشکی بوده است. با توجه به گسترش و پیشرفت 
روز افزون دنیای فناوری و س��یطره آن بر حوزه تجهیزاتی 
همچون تلفن ه��ای همراه، ل��زوم به کارگی��ری الگوهای 
استاندارد بر این تجهیزات با توجه به گسترش کارآیی آن ها 
و همچنین عطش کاربران جهت اس��تفاده از بهترین های 
 فن��اوری، تولیدکنن��دگان ای��ن رده محص��والت را برآن

 داشته است تا با رعایت و استقرار الزامات سختگیرانه تری 
اقدام ب��ه تولید محص��ول درخور ح��ال مش��تریان تنوع 
طلب دنی��ای دیجیتال کنند. درج��ه حفاظت IP اصطالح 
استانداردی اس��ت که به تازگی با ظهور تلفن های همراه با 
امکان ارائه عملکرد عادی در شرایط آب و هوای غیر عادی 
همانند باران، رطوبت باال و عکاس��ی در شرایط نامتعارف، 
همچون زیر آب، بر س��ر زبان ها افتاده و س��ازندگان را نیز 
 جهت تولید محصوالتی با درجه حفاظت باالتر در برابر نفوذ 
آب ،گرد و غبار و خاک مشتاق نموده است. به نوشته زومیت، 
 IP  با توجه به تعاریف متفاوت و متنوعی که در اس��تاندارد
وجود دارد تصمیم گرفتیم جهت روش��ن ش��دن مسئله و 
راهنمایی کاربران این طیف محصوالت، خوانندگان محترم 
را با مشخصه های IP آشنا کرده و همچنین آنها را از قابلیت 

دستگاه تلفن همراه خود در شرایط نامتعارف آگاه نماییم. 
مطابق آنچه در برخی تبلیغات مشاهده کرده اید مشخصه 
IPxy )که x و y نماینده عددی هستند( متشکل از دو بخش 
عددی است که در مقابل حروف IP قرار می گیرد که بیانگر 
میزان حفاظتی است که دستگاه در برابر نفوذ گرد و خاک 
و مایعات دارد، مشخصه عددی اول که می تواند اعدادی از 
صفر الی شش را پذیرا باشد نشان دهنده میزان نفوذ در برابر 
جامدات یا همان گرد و غبار و خاک و مشخصه عددی دوم با 
پذیرایی اعداد از صفر تا 8 میزان حفاظت در برابر آب، مایعات 
و رطوبت را نشان می دهد که در ادامه به تعریف هریک از این 

اعداد می پردازیم:
:)x( مشخصه عددی اول

x=0: قس��مت های ب��رق دار و یا متح��رک داخل محفظه 
دستگاه هیچ گونه حفاظتی نشده اند و همچنین هیچ گونه 
حفاظتی در برابر ورود اجس��ام خارجی به داخل دس��تگاه 

وجود ندارد.
x=1: در برابر تماس های اتفاقی یا غیر عمدی با قسمت های 
برق  دار یا متحرک، دستگاه حفاظت شده ولی عمدا و ارادی 
می توان به قسمت های برق دار و یا متحرک دستگاه دست 
زد و به طور خالصه دستگاه در برابر ورود اشیا با قطر بزرگتر 

از ۵۰ میلی متر حفاظت شده است.
x=2: قس��مت های برق دار یا متحرک داخل دس��تگاه در 
برابر انگشت دست انسان محافظت شده و یا به عبارت دیگر 
دس��تگاه در برابر ورود اش��یاء خارجی با قطر بزرگتر از ۱۲ 

میلی متر حفاظت شده است.
x=3: قسمت های برق دار یا متحرک داخل دستگاه در برابر 
ورود ابزار، سیم و هر ش��ی دیگر با قطر بیش از۲/۵ میلیمتر 
حفاظت شده و به طور کلی اشیا با قطر بیش از ۲/۵میلی متر 

نمی توانند وارد دستگاه شوند.
x=4: قس��مت های برق دار و یا متحرک داخل دستگاه در 
برابر ورود اجس��ام خارجی بیش از یک میلی متر محافظت 

شده است.
x=5: حفاظت کامل در برابر تماس با قسمت های برق دار 
یا متحرک دس��تگاه؛ منفذهای ورود گ��رد و غبار به داخل 
دستگاه، به طور کامل مسدود نش��ده ولی گرد و غباری که 
وارد دس��تگاه می ش��ود باعث اختالل در سیستم داخلی و 

عملکرد دستگاه نمی گردد.
x=6: قس��مت های برق دار و یا متحرک داخل دستگاه به 
طور کامل در برابر تماس های خارجی حفاظت شده و مطلقا 

منفذی برای ورود گرد و غبار به داخل دستگاه وجود ندارد.
:)y( مشخصه عددی دوم 

 y=0: دستگاه هیچ گونه حفاظتی در برابر آب ندارد.
 y=1: دستگاه در برابر قطرات متراکم شده که به طور قائم از 

باال بر روی قاب آن می چکد محافظت شده است.
 y=2: دس��تگاه در برابر باران که به طور قائم یا با زاویه ۱۵ 
درجه نسبت به خط قائم به بدنه آن ببارد حفاظت شده است.

 y=3: دس��تگاه در برابر باران که به طور قائم یا با زاویه ۶۰ 
درجه نسبت به خط قائم به بدنه آن ببارد حفاظت شده است.

 y=4: دستگاه در برابر پاشیده شدن آب در هر جهت به بدنه 
آن حفاظت شده است.

 y=5: دستگاه در برابر پاشیده شدن آب با فشار از هر جهت 
به بدنه آن در شرایط معین حفاظت شده و خطر جدی برای 

دستگاه ندارد.
 y=6: دستگاه در برابر موقعیت خاص، عرشه کشتی و دریا 
)شرایط رطوبتی باال( یا پاشیده شدن آب با فشار بسیار زیاد 

حفاظت شده و در این شرایط آب وارد دستگاه نمی شود.
 y=7: دس��تگاه در برابر غوطه ور ش��دن در عم��ق پانزده 
سانتیمتری الی یک متری تا مدت زمان سی دقیقه حفاظت 
شده است، وقتی دستگاه با این شرایط در آب باشد در فشار 

معین مایع و زمان عنوان شده، آب وارد دستگاه نمی شود.
 y=8: دس��تگاه در برابر غوط��ه ور ش��دن در آب در زمان 
نامحدود حفاظت شده است ، وقتی دستگاه در عمق معین 
از آب قرار می گیرد برای زمان نامحدود آب وارد دس��تگاه 

نمی شود.
برای مثال IP68  را درنظر بگیرید که در آن:

۶ به معنی حفاظت کامل بدون نفوذ گرد و غباراست.
8 به معنی عدم نفوذ در برابر غوطه ور شدن دستگاه در آب 

در زمان نامحدود و در عمق معینی از آب می باشد.
در پایان به این نکته باید اشاره کرد که بسیاری از تجهیزات 
الکترونیکی در ط��ول مدت اس��تفاده در مواجه ش��دن با 
آالینده ها همچون رطوبت، گرد و غبار و خاک و همچنین 

ضربه از خود مقاومت نشان نمی دهند.

استاندارد آی پی درجه حفاظت ورود دستگاه الکترونیکی شما را تعریف می کند؛

ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند!

 یک محقق ایرانی موفق به طراحی و س��اخت سیس��تم 
یخ شکن خودرو شد این سیستم در فصول سرما می تواند 
تا حدودی همانن��د زنجیر چرخ عمل کرده و س��ازگار با 

محیط زیست باشد.
نوذر ن��وذری، دانش��جوی دکترای عمران آب دانش��گاه 
 آزاد  اسالمی واحد اراک و مجری طرح »ساخت سیستم

 یخ شکن خودروی سازگار با محیط زیست« گفت: نمک 
پاشیدن روی برف باعث می ش��ود که منبع آب شیرین 
حاصل از ذوب آن، به آب شور تبدیل شود و گیاهان اطراف 
جاده با ذوب شدن برف و حل شدن بلورهای نمک با آب 

نمک آبیاری شده و از بین بروند.
از سوی دیگر  نفوذ آب شور به درون خاک در دراز مدت 
باعث شوری سفره های آب ش��یرین و شور شدن خاک 
می ش��ود از این رو به فکر طراحی سیستمی افتادیم که 
بدون این اثرات  مخرب زیس��ت محیطی ی��خ جاده ها را 

از بین ببرد.
وی با بی��ان اینکه معموال بایس��تی اول برف بب��ارد و به 
یک ضخامت مشخصی برس��د تا عملیات ریختن شن و 
نمک بر روی س��طح جاده ها صورت گی��رد، ادامه داد: با 
اس��تفاده از سیس��تمی که طراحی کرده ایم می توانیم 

 در همان لحظ��ات اولیه ب��ارش برف، مان��ع از یخ زدگی 
 جاده ها باش��یم. وی در خص��وص ویژگیهای سیس��تم

یخ شکن سازگار با محیط زیست خود گفت: این سیستم 
با قرار گرفتن در چراغ های مه ش��کن جلوی خودرو )که 
جلوتر از چرخ های خودرو هس��تند( و به واسطه ۳ موج 

بلورهای یخ را می شکند.
نوذری با بیان اینکه این سیس��تم را می توان حتی پیش 
از بارش برف فعال کرد، افزود: در ای��ن صورت منبع آب 
 ش��یرین حاصل��ه از بارش برف نیز ش��ور نخواهد ش��د و 

می تواند به درستی وارد آب های زیر زمینی شود.
وی با اش��اره  به دیگر مزای��ای این طرح اظهار داش��ت: 
همچنین این سیستم می تواند در دماهای منفی ۱۵درجه 
و بیشتر فعال باشد و آسیبی  را که زنجیر چرخ به جاده ها 

و الستیک خودرو وارد می کند نداشته باشد.
نوذری گفت:به کار نب��ردن  زنجیر چ��رخ و فعال کردن 
این یخ ش��کن باعث حرکت بهتر خودرو، عدم آسیب به 
الس��تیک، فنر بندی جلو و افزایش عمر الس��تیک های 
خودرو خواهد شد و این کار می تواند به صنعت خودرو نیز 

کمک بسیار شایانی نماید.
وی ب��ا بیان اینکه معم��وال در مکان هایی ک��ه برف و یخ 

زیاد اس��ت، دید نیز کاهش می یابد، افزود: ترکیب امواج 
ماکروویو و لیزر های نوری باعث شکس��تن بلورهای یخ 
 در کف جاده شده و جلوی ماش��ین را برای حرکت آماده 
 می کند، این امراز آلودگی جاده ها  و خورده ش��دن کف 

آن ها جلوگیری می کند.
این محقق عنوان کرد: این یخ شکن می تواند جلو تایرها  
 و  نیز در جلو و عقب خودرو نصب ش��ود تا با فشرده شدن

 یخ های��ی که ماش��ین از روی آن ها عب��ور می کند کف 
 لغزنده ب��ه وج��ود نیاید و با شکس��ته ش��دن ی��خ مانع 
لیز خوردن خودرو و حرکت راحت تر آن شود. وی ادامه 
 داد: با نصب یخ ش��کن س��ازگار با محیط زیست، خودرو 
می تواند با سرعت باالیی حرکت کند و در عین حال روی 
س��طح جاده لیز نخورد. این عملیات ب��ا فعال کردن یک 

دکمه در خودرو اجرایی می شود.
ن��وذری در خص��وص دیگر مزیت سیس��تم یخ ش��کن 
 خ��ودرو گف��ت: همچنی��ن ای��ن سیس��تم قادر اس��ت

 ب��ه هن��گام بارندگی چال��ه ه��ای آب را از چن��د متری 
 ب��رای رانن��ده مش��خص کن��د ت��ا خ��ودرو از کنت��رل

 خارج نش��ود و از پاش��یدن آب ب��اران به عابری��ن پیاده 
جلوگیری شود.

با توجه به افزایش گازهای گلخانه ای، بس��یاری از کش��ورها درصدد 
اس��تفاده از انرژی های تجدید پذیر به جای اس��تفاده از سوخت های 

فسیلی برای تولید انرژی الکتریکی هستند.
هزینه تولید انرژی از طریق سلول های خورش��یدی نیز در سال های 
اخیر با بهره وری های انجام شده بسیار کاهش یافته و مقرون به صرفه تر 
شده است، اما همچنان سلول های خورش��یدی معایبی نیز دارند که 
بزرگ ترین آن ها عدم تولید انرژی الکتریکی در زمان بارش باران است. 
البته به نظر می رسد این مشکل در آینده نزدیک حل خواهد شد. مجله 
Angewandte Chemie مقاله ای منتشر کرده که در آن به تشریح 
راه حل توسعه یافته توسط محققان چینی برای تولید انرژی الکتریکی 
توسط س��لول های خورش��یدی در زمان بارش باران پرداخته است. 
اطالعات ارائه شده نشان از این دارد که این محققان، موفق شده اند تا 
سلول های خورشیدی را برای تمام حاالت آب و هوایی مورد استفاده 

قرار دهند.
براساس گزارش منتشر شده، تیمی از محققان متشکل از دانشمندان 
دانش��گاه Ocean و Yunnan Normal در کش��ور چی��ن، س��لول 
خورش��یدی حس��اس به رنگی را تولید کرده اند که با اس��تفاده از آن 

می توان از قطره های آب حاصل از آب باران نیز انرژی تولید کرد.
به منظور تولید انرژی از آب باران روی پنل های س��لول خورشیدی، 
الیه ای نازک از گرافین قرار گرفته اس��ت. گرافی��ن را باید آرایش دو 
بعدی اتم های کربن خواند که طی آن اتم ه��ای کربن در یک آرایش 
النه زنبوری در کنار همدیگ��ر قرار می گیرند. آرای��ش اتم های کربن 
به صورت دوبعدی در گرافین باعث می ش��ود تا این ماده به آسانی در 
معرض اکسیده شدن یا خوردگی باش��د. یکی از ویژگی های گرافین، 
توانایی متفاوت آن در تولی��د انرژی الکتریکی اس��ت. گرافین دارای 
الکترون های آزادی اس��ت که می توانند به صورت آزادانه در تمام الیه 
تشکیل یافته حرکت کرده و با استفاده از این ویژگی به هدایت جریان 

الکتریکی بپردازند.
در راه حل ارائه شده، الکترون های آزاد با یون های مثبت به هم چسبیده 

و تولید انرژی می کنند.
دانشمندان با استفاده از این ویژگی، از الکترون های گرافین برای تولید 
انرژی در مواجهه با قطرات آب استفاده کرده اند. در واقع در آن راه حل 
از الکترودهای گرافین برای تولید انرژی از طریق تماس با آب استفاده 
می کنند. قطرات آب باران را نمی توان آب خالص خواند، چرا که مایع 
مورد نظر از وجود نمک بهره می برد که می توان یون های مثبت و منفی 
آن را تفکیک کرد. یون های مثبت موجود در قطرات آب باران که شامل 
سدیم، کلسیم و آمونیوم است روی سطح گرافین قرار می گیرند. قرار 
گرفتن یون های مثبت قطرات آب روی الی��ه ای از گرافین که مملو از 
الکترون های نامنظم و آزاد اس��ت، در نهایت باعث می شود تا اختالف 

موجود در پتانسیل الکتریکی منجر به ایجاد جریان شود.

هواوی یکی از ش��رکت های بزرگ و نام آش��نای چینی اس��ت که در 
ح��وزه ش��بکه های ارتباطی تا تولید گوش��ی های هوش��مند فعالیت 
 می کند. اکنون این شرکت از تراشه جدید ۱۶ هسته ای خود رونمایی 

کرده است، اما این پردازنده یک تراشه موبایلی نیست.
در حال حاضر هواوی یکی از پنج تولیدکننده برتر گوشی های هوشمند 
بازار است. اما این شرکت در بازارهای دیگری از جمله بخش سرورها 
نیز فعالیت دارد. پیش از این اخبار مختلفی در مورد سرور های هواوی 
منتشر شده بود ، اما یکی از این گزارش ها توجه بسیاری از رسانه ها را 

به خود جلب کرده است.
هواوی برای اولین بار از یک س��رور مجهز به پردازنده ۱۶ هس��ته ای 
 رونمایی ک��رده که پردازن��ده مذکور از معماری سفارش��ی توس��عه 

داده شده توسط این شرکت بهره می برد.
هواوی به لطف دپارتمان های س��یلیکون خود، پیشرفت قابل توجهی 
در صنعت س��یلیکون داشته اس��ت. اگرچه تراش��ه های کایرین این 
شرکت چندان چشمگیر نیس��تند، اما دو مدل جدید این پردازنده به 
نام Kirin 955 و Kirin 950 بس��یار قدرتمند و بهینه عمل می کنند 
و باعث شده اند تا گوشی های هوشمند هواوی بتوانند رقابت نزدیکی 
با پرچمداران دیگر ش��رکت ها در بازار داش��ته باش��ند. این شرکت از 
معماری ARM در پردازنده های کایرین که در موبایل های هوش��مند 
به کار گرفته می شوند، استفاده می کند. از سوی دیگر هواوی گزارش 
داده که برای س��رور جدید خود از پردازنده  ای که خود توس��عه داده 

استفاده کرده است.
پردازنده یاد شده ۶۴ بیتی بوده و از معماری Hi1612a بهره می برد و 
توسط TSMC با فناوری ۱۶ نانومتری تولید می شود. این پردازنده از 
۱۶ هسته پردازشی بهره می برد و با معماری مجموعه ARMv8-A نیز 
همخوانی دارد. پردازنده هایی که هواوی برای گوش��ی های هوشمند 
توسعه داده است نهایتا با س��اختار 8 هس��ته ای تولید شده اند. گفته 
شده اس��ت که این ش��رکت تصمیم گرفته تا یک معماری سفارشی و 
مخصوص به خود را برای سرور جدیدش توسعه دهد، زیرا بازار سرورها 

بسیار پیچیده است.
عوامل زیادی وجود دارند که در این زمینه، هواوی باید آن ها را در نظر 
بگیرد که از جمله ای��ن عوامل می توان به پای��داری، اطمینان، عرضه 
بلندمدت و موارد دیگر اش��اره کرد. اما زمان توسعه چنین محصولی 
می تواند طوالنی ش��ود و از این رو ه��واوی زمان کافی برای توس��عه 

معماری مورد نظرش را برای محصول جدید خود داشته است.
در هرحال، در مورد گوشی های هوشمند، گزارش شده  است که این 
شرکت همچنان از معماری ARM اس��تفاده خواهد کرد، چراکه زمان 

توسعه آن واقعا کوتاه است.
بنابراین به نظر نمی رس��د به این زودی ، هواوی قصد داش��ته باشد تا 

پردازنده مخصوص به خود را برای موبایل های هوشمند عرضه کند.

محققان نیروی دریایی آمریکا یک نمایش��گر فرانما برای داخل کاله 
غواصان طراح��ی کرده اند که اطالعات بس��یار مهم و حساس��ی را به 

غواص ها می رسانند.
HUD( نمایش��گری فرانماس��ت ک��ه اطالع��ات را جل��و   ه��اد )
دید بیننده ،روی شیشه، بدون اینکه بیننده مجبور باشد جایی دیگر 

را بنگرد، نمایش می دهد.
نمایش��گرهای هاد در آغاز ب��رای هواپیماهای نظامی طراحی ش��ده 
بودند، ولی هم اکنون در هواپیماهای تجاری، خودروها و وسایل دیگر 

استفاده می شوند.
با ساخت نمایش��گر "DAVD" که یک نمایش��گر واقعی است ،غواص 
می تواند تصاوی��ری را  با وضوح ب��اال از محیط اطراف خ��ود به همراه 
داده های دیگر از یک کش��تی روی س��طح آب نمایش دهد. روي این 
نمایشگر در حالي که غواص مشغول فعالیت عادي خود است اطالعاتي 
مانند نمودارهاي وضعیتي، موقعیت جغرافیایي، نقشه دریایي و صدها 

مورد دیگر نمایش داده می شود.
غواصان گاهی باید کار خود را در شرایط با دید کم مانند شبانگاه یا در 
آب های گل آلود انجام دهند، از این رو ابزارهای جایگزین دید، بسیار 

کاربردی هستند و به این افراد بسیار کمک می کنند.
این محصول اکنون یک نمونه اولیه  است اما محققان امیدوارند بتوانند 
آن را برای مام��وران اورژانس دریای��ی و در نهایت غواص��ان دیگر در 

دسترس قرار دهند.

محققان چینی سلول های خورشیدی را در باران به تولید واداشتند؛

از باران
برق بگیرید!

هواوی پردازنده سرور خود را ارتقا می دهد؛

شانزده هسته
برای یک سرور

فناوری جدید و پیشرفته برای نظامیان؛

دید مستقیم از میان تانک ها و دریافت 
اطالعات مستقیم از پهپادها

اخبارخبر

محِقق ایرانی محَقق کرد؛

یخ شکن سازگار با محیط زیست خودرو ساخته شد

پهپادهای فیلم بردار ثبت کردند؛

هجوم 70 کوسه به الشه یک نهنگ
انگلیسی ها برای خودروهای زرهی برنامه هایی دارند؛

منطقه نبرد در 360 درجه
ناسا و سازمان هوافضای آلمان قرارداد خود را تمدید کردند؛

سوفیا به کار خود ادامه می دهد

پهپاد را باید یکی از دستاوردهای دنیای فناوری 
و نظامی بدانیم که این روزها ش��اهد گسترش 
ابع��اد اس��تفاده از آن در کاربرده��ای روزمره 
نظیر فیلمبرداری هس��تیم. اخیرا ویدیویی در 
فضای اینترنت منتش��ر ش��ده که تجمع بیش 
از 7۰ کوس��ه را ح��ول تکه ای از گوش��ت یک 
وال در سواحل اس��ترالیا نش��ان می دهد که با 
اس��تفاده از پهپاد تصویربرداری ش��ده اس��ت. 
شاید در سال های گذش��ته واژه پهپاد را بیشتر 
در بخش ه��ای مختلف خب��ری در کاربردهای 
نظامی می شنیدیم، اما پررنگ تر شدن فناوری 
در زندگی روزمره و گس��ترش ریشه های آن در 
بسیاری از علوم و فنون باعث شده  است شاهد 
اس��تفاده از این وس��ایل پروازی در کاربردهای 
روزمره باش��یم. یکی از مزایایی که اس��تفاده از 
پهپادها به ارمغ��ان آورده، کاربرد این وس��ایل 
پروازی برای ثبت تصاویر ویدیویی است. اخیرا 

ویدیویی در فضای اینترنت منتش��ر ش��ده که 
هجوم بیش از 7۰ کوسه را برای بلعیدن تکه ای 
از گوشت یک نهنگ در آب های ساحلی استرالیا 
نمایش می دهد. تصاویر ویدیویی در زمان بازدید 
 Dirk شماری از توریس��ت ها در نزدیکی جزیزه
Hartog در ناحیه غربی سواحل استرالیا ثبت 
شده است. ویدیو ی منتشر شده حاصل ترکیب 
ویدیوهایی است که با اس��تفاده از گوشی های 
هوش��مند و پهپاد ثبت شده اس��ت. این ویدیو 
Eco Albrol-توسط شرکتی توریستی با عنوان 

hos تدوین شده که تورهای دریایی این چنینی 
را با اس��تفاده از قایق های خود برای توریست ها 
ترتیب می دهد. انتش��ار این ویدیو در حس��اب 
کاربری این شرکت، بیش از ۲ میلیون بار مورد 
بازدید قرار گرفته اس��ت. با توجه به صاف بودن 
آب و نور مناسب، تصاویر بسیار خارق العاده ای 
ثبت شده که بس��یار حیرت انگیز است. وزارت 

پارک ها و حیات وحش استرالیا ساحل مورد نظر 
را، خلیج کوس��ه ها نام گذاری کرده که چندان 
هم بیراه نیست. خلیج کوسه ها میزبان بیش از 
۲8 نوع کوسه و بیش از ۶ نوع سفره ماهی است 
که ترکیب آن با آب های زالل این منطقه امکان 

مشاهده جانوران را به خوبی فراهم می کند.

شرکت بی ای ئی سیس��تمز انگلیس فناوری جدیدی را ارائه کرده که به 
وسیله آن سربازان در میدان نبرد قادر به دیدن نظامیان دشمن در پشت 
خودروهای زرهی از جمله تانک ها و دریافت اطالعات پهپادها هس��تند. 
این فناوري به نام BattleView 360 باعث مي شود تا نظامیان دست باال 
را در میدان نبرد داشته باشند و بتوانند به صورت دقیق تر تحوالت میداني 
را رصد کنند. BattleView 360 در واقع نوع پیش��رفته تر فناوري است 
که پیش از این براي خلبان هاي جنگنده اف-۳۵ طراحي ش��ده است. به 
وسیله این فناوري نظامیان مي توانند از میان تانک ها و خودروهاي زرهي 
همه جزئیات را مش��اهده کنند و عالوه بر این با اس��تفاده از فناوري هاد 
)نمایش��گر روی شیش��ه( اطالعات مهم و حیاتي از جمله نقشه محل به 
صورت لحظه اي جلوي چش��م نظامیان بدون مختل کردن منطقه دید 
آنها نمایش داده مي شود. همچنین این فناوري امکان دریافت اطالعات 
بسیار مهم را از پهپادهاي حاضر در میدان نبرد دارد که مي تواند موقعیت 

نیروهاي دشمن و مسیر حرکت آنها را نمایش دهد.
شرکت بی ای ئی سیستمز اعالم کرده این فناوري به تصمیم گیري سریع 
نظامیان کمک مي کند و باعث مي شود آنها بتوانند خیلي سریع تر نیروهاي 

دوست و دشمن راتشخیص دهند.

تلس��کوپ هوابرد SOFIA که در تحقیق روی س��یاره پلوتون به فضاپیمای 
نیوهورایزنز )افق های نو( کمک کرده بود، تا پایان سال ۲۰۲۰ به پرواز های 
خود با هدف رصد جهان پیرام��ون ما ادامه می دهد. دیجیاتو گفت: ناس��ا و 
 مرکز هوافضای آلمان )DLR( پروژه مشترک خود را ۴ سال دیگر نیز تمدید

 کرده اند. سوفیا در واقع یک تلس��کوپ مادون قرمز با آینه ۲/7۱متری است 
که با ۱7 تن وزن روی یک هواپیمای غول پیکر بویینگ نصب ش��ده اس��ت. 
نحوه کار آن به این صورت است که دریچه ای کشویی روی هواپیمای مذکور 
باز می شود تا تلسکوپ بتواند به رصد آس��مان بپردازد. از آنجایی که سوفیا 
در ارتفاع بیش از ۴۱ هزار پایی فعالی��ت می کند می تواند رصد خود را باالتر 
 از بخار ها و رطوبت موجود در اتمس��فر زمین انجام دهد که در حالت عادی

 می توانند راه بخشی از موج های مادون قرمز را سد کنند. سوفیا از سال ۲۰۱۱ 
تا کنون حد اقل ۲۵۰ پرواز ۱۰ ساعته داشته و طی فعالیت خود به بررسی جو 
زمین، دنباله دارها، سیاره ها و س��تاره ها پرداخته است. قرارداد اخیر تا سال 
۲۰۲۰ تنظیم شده است  اما طراحی سوفیا به گونه ای انجام گرفته که تا سال 
۲۰۳۰ دوام داشته باشد. سازمان فضایی آمریکا یعنی ناسا و سازمان هوافضای 
آلمان یعنی DLR در سال ۲۰۱8 یک بار دیگر پای میز مذاکره می نشینند تا 

مشخص کنند این همکاری خود را تا کجا ادامه خواهند داد.
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اخبار اخبار کوتاه

 فرماندار شهرس��تان نطنز گفت: با توج��ه به اهمیت برپای��ی نماز جماعت 
در ادارات سطح شهرستان تاکید شده است تا یک فضای مطلوبی را در جهت 
اقامه نماز در محل آن اداره ی��ا نهاد در نظر بگیرند و به لط��ف خدا این مهم 
اجرایی شده است. یوسف حسنی در جلسه ستاد اقامه نماز شهرستان نطنز 
اظهار کرد: یکی از راه های مقابله با شیطان اقامه نماز است و همه مسلمانان 
دوست دارند محبوب ترین عمل را برای خدا به  جا آورند، محبوب ترین اعمال 
نزد خداوند نماز است. وی افزود: نماز در زندگی فردی و اجتماعی افراد آثار و 
برکات فراوانی دارد و این نماز است که می تواند دنبال آن افراد جامعه را از گزند 

آسیب ها و به خصوص چالش های فرهنگی حفظ کند.
فرماندار شهرستان نطنز بابیان اینکه تقید به نماز می تواند ارزش های واالی 
اسالمی، اهداف و آرمان های امام راحل و شهدای نظام و انقالب را حفظ کند، 
بر ضرورت توسعه و ترویج فرهنگ نماز با استفاده از همه ظرفیت های موجود 
تاکید کرد. وی بیان کرد: همواره در شوراهای اداری و جلسات به مدیران تاکید 
 کرده ایم که بهترین مکان را برای فریضه نماز در نظر بگیرند و خوش��بختانه 

بر اساس گزارشات رسیده این مهم اجرایی شده است.
حس��نی خاطر نش��ان کرد: مجموعه فرمان��داری همانند گذش��ته با توجه 
به  ضرورت احیا فرهن��گ نماز از هیچ تالش��ی دریغ نکرده و هم��واره تمام 
 تالش خود را ب��رای احیای فرهنگ نماز در س��طح شهرس��تان نطنز به کار 

خواهد بست.

مدیر آموزش و پرورش آران و بیدگل، از اضافه شدن دو مدرسه تیزهوشان 
دخترانه و پسرانه به مجموع مدارس شهرستان در سال جاری خبر داد.

محمد معدندار در جشن س��تارگان آموزش��گاه فرزانگان امین شهرستان 
 اف��زود: این دو مدرس��ه برای نخس��تین ب��ار در تاریخ آم��وزش و پرورش 
آران و بیدگل وارد چرخه آموزش��ی و پرورش��ی می ش��ود و دانش آموزان 
شهرستان که حائز شرایط تحصیل در آن هستند می توانند در این مدارس 
ادام��ه تحصیل دهند. وی اظهار کرد: از حدود س��ه س��ال قبل نخس��تین 
آموزشگاه های تیزهوشان آران و بیدگل در دو بخش دخترانه و پسرانه در دو 
آموزشگاه تیزهوشان شهید اژه ای و فرزانگان امین با برگزاری آزمون ورودی 
شروع به کار کرد. مدیر آموزش و پرورش آران و بیدگل تصریح کرد: امسال 
دانش آموزان پایه نهم متوسطه اول در دو آموزشگاه تیزهوشان می توانند 
برای ادامه تحصی��ل خود در دو رش��ته ریاضی یا تجربی  وارد آموزش��گاه 
تیزهوشان متوسطه دوم شوند. معدندار ظرفیت ورودی دانش آموزان دختر 
و پسر به آموزشگاه تیزهوشان متوسطه دوم را به ترتیب 77 و 65 نفر اعالم 
کرد که در دو آموزشگاه رونقی و شهدای دهنو مشغول به تحصیل می شوند.

 فرماندار خور و بیابانک گفت: تحقق اش��تغال شهرس��تان خ��ور و بیابانک 
در سال گذشته 167 درصد بوده است.

علی استوار در کارگروه اقتصاد مقاومتی شهرستان اظهار کرد: پارسال تعهد 
اشتغال این شهرستان 732 مورد بوده اس��ت که  167 درصد رشد داشته 
است. وی افزود: بزرگ ترین واحد اقتصادی شهرستان مجتمع معدنی پتاس 
است که برای بیش از600 نفر اشتغالزایی مس��تقیم و غیر مستقیم فراهم 
کرده است. فرماندار خور و بیابانک ادامه داد: شهرستان ظرفیت های بسیار 
 خوبی در حوزه گردش��گری، صنعت، معدن و کش��اورزی دارد که می توان 
با استفاده بهینه از آنها اهداف اقتصاد مقاومتی مورد نظر مقام معظم رهبری 
را عملی کرد. اس��توار افزود: برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، از تمامی 
ظرفیت های خور و بیابانک استفاده می شود. هم اکنون افزون بر4200 نفر 
در حوزه صنعت، کشاورزی و اصناف شهرستان مشغول فعالیت هستند. وی، 
توانمندسازی و مهارت افزایی نیروی انسانی، توسعه واحدهای گلخانه ای، 
ایجاد واحدهای دام��داری، راه اندازی کارگاه های صنایع دس��تی و احیای 
مشاغل خانگی را از مهم ترین اهداف مردمی کردن اقتصاد مقاومتی دانست.

مدیر جمعیت هالل احمر  شهرس��تان دهاقان با اش��اره ب��ه اجرای طرح 
خداپس��ندانه همای رحمت همزمان با ماه مبارک رمضان و سراسر استان 
گفت: این طرح با ده نمونه اقالم حمایتی در قالب بس��ته های غذایی برای 
کمک به نیازمندان تهیه شده است. سیدمرتضی عمادی هدف از اجرای این 
طرح را کمک به خانواده های بی سرپرست و بی بضاعت دانست و گفت: این 
بسته ها ش��امل برنج، مرغ، حبوبات، روغن، ماکارونی، رب گوجه، گوشت، 
سویا، نمک، قند و شکر به تعداد300 بس��ته که توسط خیرین جمع آوری 
شده بین خانواده های بی بضاعت توزیع می شود و امید آن را داریم که این 

تعداد افزایش پیدا کند.
 وی خاطرنشان کرد: اجرای طرح همای رحمت برای دهمین سال متوالی 
در شهرستان اجرا می شود که در سال گذشته300 سبد غذایی، هر کدام به 
مبلغ700 هزار ریال در بین نیازمندان توزیع شد که ارزش این سبدها بالغ بر 
200 میلیون ریال بوده است، امسال نیز سعی داریم تعداد سبدهای غذایی 
را افزایش دهیم. مدیر جمعیت هالل احمر شهرستان دهاقان افزود: طرح 
همای رحمت هر ساله با مشارکت داوطلبان و خیرین جمعیت هالل احمر 
 و با هدف ارایه کمک به نیازمندان در قالب بس��ته های همای رحمت اجرا 
می ش��ود. وی از زحمات خیرخواهانه و بشردوس��تانه خیری��ن در اجرای 
طرح همای رحمت که در تهیه اقالم غذایی این طرح کمک کردند تش��کر 

و قدردانی کرد.

سرپرست اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان 
اردستان گفت: 7 کارگاه صنایع دستی در شهرستان اردستان فعال 
 اس��ت. محمدرضا صدوقی ب��ا بیان اینک��ه 7 کارگاه صنایع دس��تی 
در رش��ته های چرم دوزی، نگارگری، نقاش��ی روی سفال، خراطی، 
معرق و2 کارگاه سفالگری در شهرستان فعالیت می کنند، اظهار کرد: 
 145 نفر در رشته های مختلف صنایع دستی در شهرستان مشغول 
 ب��ه فعالیت هس��تند. وی ب��ا بی��ان اینکه ح��دود۹0 نف��ر در حوزه 
صنایع دس��تی از خدم��ات بیمه اس��تفاده می کنن��د، تصریح کرد: 
 سال گذشته 56 نفر اش��تغال در حوزه صنایع دس��تی و گردشگری 

در شهرستان ایجاد که در سامانه رصد اشتغال به ثبت رسیده است.
سرپرس��ت اداره می��راث فرهنگ��ی، صنایع دس��تی و گردش��گری 
 شهرستان اردستان با بیان اینکه جهت تشویق صاحبان صنایع دستی 
همه ساله از ردیف اعتبارات مشاغل خانگی به20 نفر تسهیالت50 تا 
300میلیون ریالی با کارمزد 4درصد پرداخت می ش��ود خاطرنشان 
کرد: مستندنگاری صنایع دستی در معرض خطر شهرستان از جمله 

سنگ تراشی، آهنگری سنتی و سبدبافی در دستور کار قرار دارد.
 صدوق��ی ب��ه برنامه ری��زی جه��ت برگ��زاری دوره ه��ای آموزش 
صنایع دستی اشاره کرد و افزود: بعد از ماه مبارک رمضان با مشارکت 
فنی و حرفه ای اردس��تان، کمیته امداد و ق��رارگاه اقتصادمقاومتی 
 شهرس��تان، برای اولین ب��ار دوره های آموزش قل��م زنی روی مس 

در دهستان برزاوند اردستان برگزار می شود.

فرماندار نطنز خبر داد:

اختصاص بهترین مکان ادارات 
شهرستان نطنز برای اقامه نماز جماعت

افتتاح دو مدرسه تیزهوشان 
در آران و بیدگل

تحقق 167 درصدی سهمیه اشتغال 
خور و بیابانک

مدیر جمعیت هالل احمر شهرستان دهاقان خبر داد:

اجرای طرح همای رحمت
 در شهرستان دهاقان

فعالیت 7 کارگاه صنایع دستی
 در شهرستان اردستان

دادستان عمومی و انقالب شهرستان در جمع نمازگزاران 
مسجد امیرالمومنین )ع( و اهالی محله فاز یک گلدیس، 
امام خمین��ی )ره( را معمار کبیر انقالب اس��المی خواند 
 که بس��یار دقیق و موش��کافانه زوایای انقالب را بررس��ی 
 می کردند و امروزه اگر مشکالتی مش��اهده می شود باید 
با رجوع به مبانی فکری حضرت امام )ره( آنها را چراغ راه 

خود قرار دهیم تا از مشکالت عبور کنیم.
وی با اشاره به دو فراز از وصیتنامه الهی -  سیاسی حضرت 
امام )ره( تاکید کرد؛ حفظ نظام جمهوری اسالمی اوجب 
واجبات اس��ت و همه وظیفه داریم که در حفظ و حراست 

از آن تالش کنیم.
محسن بوسعیدی در ادامه با استناد به آیات 123 و 124 
سوره مبارکه طه عامل بسیاری از گرفتاری ها و مشکالت 
جامعه امروز را ناشی از سرپیچی کردن از رهنمودهای الهی 
دانس��ت و توصیه کرد: برای نجات از این گرفتاری ها باید 

مطیع و فرمانبردار اوامر الهی باشیم.
 وی با اش��اره ب��ه دو م��اده ۸ و ۹ قانون حمای��ت از آمران 
به معروف و ناهیان از منکر که س��ال گذش��ته به تصویب 
مجلس شورای اسالمی رسید، خاطرنشان کرد: بر اساس 
دو ماده جامع و کامل این قانون، همه آحاد مردم جامعه از 
حق امر به معروف و نهی از منکر به بدنه حاکمیت برخوردار 
شده و برای اشخاص حقیقی و حقوقی که مانع انجام این 

واجب الهی شوند جرم انگاری شده است.
دادس��تان عمومی و انقالب شهرس��تان در ادامه با تاکید 
بر اینکه مردم به ویژه قش��ر متدین و مذهبی جامعه باید 
نسبت به پیرامون خود حساسیت بیشتری داشته باشند 
تاکید کرد: اگر بخواهیم مشکالت جامعه رفع شود باید همه 
خود را موظف بدانیم و از روی محبت و دوس��تانه یکدیگر 
را امر به معروف و نهی از منکر کنیم تا مش��کالت به یاری 

خدا حل شود.
وی با توصیه به اهتمام در تشکیل ش��ورای امر به معروف 
مسجد با محوریت امام جماعت و آموزش های الزم برای 
امر به معروف و نه��ی از منکر گفت: با همکاری کس��به و 
معتمدین محله در تشکیل شورای امر به معروف کمبود 
نیروی کالنتری نیز رفع خواهد ش��د و می توان در آینده 

نزدیک محله ای عاری از مشکالت را مشاهده کرد.
قاضی بوسعیدی، حضور همه جانبه ملت ایران در هشت 
س��ال دفاع مقدس را عامل پیروزی و اقت��دار امروز نظام 
جمهوری اسالمی در دنیا خواند و خاطرنشان کرد: امروز 
 نیز باید ب��رای حفاظ��ت از فرهنگ اس��المی و ملی خود 

در برابر تهاجم نابرابر فرهنگ مبتذل غرب همه ملت ایران 
با هوشیاری وارد میدان شوند.

وی با اشاره به پدیده ناپسند س��گ گردانی برخی از افراد 
جامعه به تاس��ی از فرهن��گ مبتذل غ��رب تصریح کرد: 
همچنان که در شرع مقدس اسالم صراحتا به نجس بودن 
سگ اش��اره شده اس��ت کارشناسان بهداش��ت نیز سگ 
را عامل انتق��ال بیماری و تهدیدی جدی برای بهداش��ت 

عمومی می دانند.
دادستان عمومی انقالب در پاسخ به ادعای برخی افراد که 
واکسیناسیون از انتقال بیماری سگ جلوگیری می کند 
گفت: واکسیناسیون برای ایمنی از بیماری های شناخته 
ش��ده اس��ت در صورتی که برای بیماری های ناشناخته 

واکسنی تولید نشده است.
وی با نگاه ریش��ه ای به این پدیده، س��گ گردانی را یک 
نوع فرهنگ ناپس��ند و خ��اص غربی عنوان ک��رد که در 
جامعه اسالمی در حال رایج شدن اس��ت که طبق قانون 
تحت هیچ شرایطی نباید س��گ نگهداشته سود و دستور 
 جمع آوری آنها صادر ش��ده که با اطالع رسانی قبلی اجرا 

می شود.
بوس��عیدی حمل سالح س��رد، کش��ف حجاب راننده یا 
سرنشینان خودروها، ایجاد آلودگی های صوتی و محیطی 
با انجام حرکات نمایشی خطرناک خودروها و موتورسواران، 
پدیده سگ گردانی، عرضه و اس��تفاده از پوشاک و البسه 
مغایر با فرهنگ اسالمی و ایرانی، عرضه و استعمال قلیان 
در اماکن عمومی از جمله پارک ها و فضای س��بز، عرضه 
 و اس��تعمال مواد مخدر، ایجاد مزاحمت برای نوامیس را 

از جمله مصادیق مجرمانه ای عنوان کرد که در طرح امنیت 
اخالقی بدون اغماض برخورد جدی خواهد شد.

 وی در خص��وص مقابله با ماهواره نیز به س��ه اقدام جدی 
از جمله جمع آوری دیش های ماهواره در معرض دید، طرح 
اقناعی خانواده ها توس��ط کارشناسان مجرب اجتماعی و 
توجیح نصابان ماه��واره به همراه اخذ تعه��د عدم نصب 
ماهواره ب��ا محوریت نی��روی انتظام��ی را از جمله برنامه 
 های طرح امنیت اخالقی ذکر کرد که در صورت موفقیت 
در اجرای آزمایش��ی، برای ادامه جدی آن سرمایه گذاری 

خواهد شد.
نیروی انتظامی عنوان کرد و افزود: با توجه به اینکه همزمان 
با آغاز س��ال تحصیلی، کلیه مدارس دارای سرویس های 
مشخص شده هستند، گشت های ویژه در مسیر مدارس 
 وج��ود دارد و با هرگون��ه ایجاد مزاحم��ت برخورد جدی 

می شود.
وی با بیان اینکه دولت به تنهایی در امر مبارزه با مواد مخدر 
نمی تواند موفق باشد، گفت: در مبارزه با مواد مخدر الزم 
است که همه همکاری داشته باشند تا جامعه ای عاری از 

اعتیاد داشته باشیم.
 س��رهنگ رجبعلی مختاری ب��ه نقش موثر خان��واده ها 
در پیشگیری از اعتیاد تاکید کرد و افزود: طرح پاک سازی 
پارک ها و فضاهای سبز از وجود معتادین از سال گذشته 
در دس��ت اقدام نیروی انتظامی اس��ت و این طرح هر 15 
روز یک بار در کلیه پارک های ش��هر اجرا می شود، اما به 
 دلیل عدم مکان نگهداری طوالنی مدت آنها حداکثر پس 

از یک ماه به جامعه برمی گردند.

دادستان عمومی شاهین شهر و میمه:

فراگیر شدن تذکر لسانی
 به کاهش آسیب های اجتماعی کمک می کند 

فرماندار شهرضا گفت: هویت زن مسلمان با حجاب پیوند 
خورده و از این نظر جامعه زن��ان مهم ترین حامیان این 

قانون اسالمی هستند.
 محس��ن گالبی در » کمیته عفاف و حجاب شهرس��تان 

شهرضا « اظهار داشت: در ماه رمضان مردم گرایش بسیار 
بیشتری به ادای مناسک دینی دارند بنابراین ما هم اگر 
می خواهیم حکمی را در جامعه اجرا کنیم باید اول فضا را 
آماده و سپس باور و اعتقاد قلبی را در مردم تقویت کنیم.

وی تصری��ح کرد: هویت زن مس��لمان با حج��اب پیوند 
خورده و از این نظر جامعه زن��ان مهم ترین حامیان این 

قانون اسالمی هستند.
فرماندار شهرضا تاکید کرد: ما تا معنویت عفاف و حجاب 
را و ارزش و اهمیت فردی و اجتماعی آن را درک نکنیم 

نمی توانیم آن را کامال در جامعه اجرا کنیم.
گالبی گفت: در ماه مبارک رمضان به دلیل غلبه روحیه 
 معنوی بر س��ایر اعمال، افراد تمایل بیش��تری به حضور 
در مساجد برای انجام امور مذهبی دارند، در مورد عفاف 

و حجاب و هم باید همین بستر در جامعه فراهم شود.
وی تصریح کرد: عفاف از حجاب مهم تر است زیرا عفاف 
نوعی حیا و خویشتن داری درونی در مواجه با گناه یا عدم 
انجام احکام شرعی در برابر خداوند است که باعث کسب 

فضیلت های زیادی از جمله حجاب نیز می شود.
فرماندار شهرضا با اش��اره به نقش موثر والدین در تربیت 
دینی کودکان گفت: والدین نخستین و بهترین الگوهای 
تربیتی فرزندان هس��تند پس باید تالش کنند تا احکام 
و معارف اس��المی را از کودکی به فرزندان خود آموزش 

دهند.
گالبی تصریح ک��رد: یکی از مهم تری��ن دالیلی که باعث 
می ش��ود افراد به بد حجاب��ی تمایل پیدا کنن��د، نادیده 
انگاشته شدن آن هاس��ت، باید بسترهایی را فراهم کنیم 
تا همه افراد جامعه بتوانند توانمندی های خود را عرضه 
کنند. وی گفت: ما باید برداشت صحیح و منطقی از دین 

و احکام آن داشته باش��یم، مراجع تقلید همواره بهترین 
برداشت از متون دینی را در قالب فتواهای مختلف عرضه 

می کنند که عمل به آن ها بر همه ما وجب است.
فرماندار ش��هرضا اضافه کرد: خداوند در اسالم آرایش و 
زینت را برای زنان حرام نکرده اس��ت بلکه بس��یار بر آن 
سفارش کرده است، اما در ادامه مکان استفاده از آرایش 
را محیط خانه و برای شوهر اعالم کرده است، این مسئله 
نیازهای روحی و جس��می زن و مرد را به بهترین شکل 
برآورده کرده و از ترویج فس��اد و فحش��ا در جامعه نیز، 

جلوگیری می کند.
گالبی با اش��اره به برگزاری » نمایش م��د و لباس ایرانی 
اسالمی « در این شهرستان، تاکید کرد: ما نباید فعالیت 
ش��بکه های ماهواره ای را بیش از ح��د بزرگنمایی و در 
 مقابل دستاوردهای فرهنگی جامعه خود را کوچک کنیم، 
 در دوران پس از انقالب در تمام��ی عرصه های فرهنگی 
از جمل��ه در زمین��ه عف��اف و حج��اب دس��تاوردهای 

بسیارخوبی داشته ایم که باید مطرح شود.
وی عنوان داشت: یکی از بهترین شیوه های ترویج فرهنگ 
عفاف و حجاب در جامعه، تربیت و تبلیغ الگوهای محجبه 
در جامعه است، نسل جوان از الگوهای مطرح شده بسیار 
تاثیر پذیر است و از این جهت الگوسازی در زمینه عفاف 
و حجاب، باید در دستور کار نهادهای فرهنگی قرار گیرد.

در این جلسه مقرر ش��د، همایش بزرگ عفاف و حجاب 
به مناسب هفته عفاف و حجاب در شهرضا برگزار  شود.

مبارزه با پوره سن غالت در مزارع گندم و جو در شهرضاخانواده های طالب کاشان مورد حمایت فرهنگی و آموزشی قرار می گیرند
معاون فرهنگی رفاهی مرکز خدمات حوزه های علمیه کشور گفت: بنا داریم با توسعه 
همه جانبه رویکردهای فرهنگی حوزه های علمیه بتوانیم خانواده های طالب را مورد 

حمایت های فرهنگی و آموزشی مناسب قرار دهیم.
مع��اون فرهنگی رفاهی مرکز خدم��ات حوزه های علمیه کش��ور در آیین تودیع و 
معارفه مدیر مرکز خدمات حوزه های علمیه کاش��ان گفت: مرکز خدمات با تدابیر 
ماندگار امام راحل )ره( و مقام معظم رهبری و تحت اشراف ایشان وظیفه پشتیبانی 

و حمایت از حوزه های علمیه و روحانیان را برعهده دارد.
حجت االسالم والمسلمین موس��ی قمرزاده با اش��اره به اینکه تعامل و هماهنگی 
کامل با مجموعه ه��ای مرتبط با مرکز خدم��ات به ویژه حوزه ه��ای علمیه، مراکز 
حوزوی، دس��تگاه ها و س��ازمان های مرتبط وجود دارد، اف��زود: همچنین ارتباط 
 نزدیکی با نمایندگان ولی فقیه در کل کش��ور وجود دارد که این یک اصل محوری 

در برنامه ریزی ها و اقدامات در مرکز خدمات به شمار می رود.
 معاون فرهنگی رفاهی مرکز خدمات حوزه های علمیه کش��ور گفت: انتظار داریم 
به همان صورت که درگذش��ته حمایت و تعامل در حوزه های علمیه کاشان وجود 
داش��ته اس��ت در دوره جدید و مدیریت جدید نیز تعامل ها همانند گذشته وجود 

داشته باشد.
وی بیان کرد: براساس بیانیه ماموریت مرکز خدمات و سند چشم انداز و راهبردی 
آن دو رویکرد هدفمندی خدمات و رویکرد فرهنگی با محوریت خانواده در دستور 
کار مرکز خدمات قرارگرفته است که بر اساس آن برنامه های جدیدی طی سال های 

گذشته در دست اجرا قرارگرفته شده است. قمرزاده بابیان اینکه بنا داریم با توسعه 
همه جانبه این رویکردها بتوانیم خانواده های طالب را مورد حمایت های فرهنگی 
و آموزشی مناسب قرار دهیم، ادامه داد: این دو رویکرد باهدف ایجاد نزدیکی بین 
طالب و روحانیان در انجام بهتر وظایف و رس��الت های آن ها ب��ه وجود می آید که 

این یکی از کارهایی است که مرکز خدمات حوزه های علمیه در دستور کار دارد.
وی بیان کرد: به لح��اظ امنیت و اهمیت ذاتی کاش��ان و همچنین از نظر س��ابقه 
حوزه های علمیه و ریش��ه دار بودن س��ابقه روحانیت در این جغرافیا، ویژگی های 
امروز حوزه کاش��ان، علما و بزرگان این منطقه منشا هدایت مردم است، همچنین 
به لحاظ عملکردی که حوزه کاشان داشته است یکی از مدیریت های ویژه و مراکز 
خدمات است. معاون فرهنگی رفاهی مرکز خدمات حوزه های علمیه کشور با اشاره 
 به اینکه کاشان طی سال های گذش��ته یک مرکز الگوساز بوده است، افزود: کاشان 
به لحاظ ظرفیت های خوبی ک��ه دارد، بهترین برنامه ه��ا و طرح هایی که در مرکز 
خدمات تولید می شود در این شهر به بلوغ الزم رسانده می شود و نیز از منطقه کاشان 

توسعه برنامه ها برای بقیه مراکز و استان ها دنبال می شود.
وی تصریح کرد: کار خدمت رسانی و حمایت و پشتیبانی از حوزه های علمیه هم یک 
وظیفه دینی و هم یک مسئولیت سنگین بوده که به تنهایی از عهده مرکز خدمات 
برنمی آید، گرچه ظرفیت های خوبی در مرکز خدمات طی دو دهه گذشته به وجود 
آمده است، اما امیدواریم با محوریت بزرگان بتوانیم نقطه ارتباطی خوبی با تمامی 
مجموعه های کاشان و مرکز خدمات برای انجام وظایف و رسالت ها به وجود آوریم.

 رییس اداره جهادکش��اورزی ش��هرضا گفت: پس از اتمام طرح مبارزه با سن مادر 
 در مزارع شهرس��تان، اجرای ط��رح مبارزه با پوره س��ن غالت در ای��ن مزارع آغاز 
شده است. عبدالرضا تاکی در جلسه شواری کشاورزی این شهرستان عنوان داشت: 
با پایان پیدا کردن مبارز ه علیه سن مادر در سطح3۸00 هکتار از مزارع گندم و جو 

شهرضا، مرحله بازدید از این مزارع آغاز شد.
وی تصریح کرد: کارشناسان واحد حفظ نباتات پس از این مرحله با هدف شناسایي 
مزارع آلوده به پوره سن، مبارزه علیه این آفت را در مزارع شهرستان آغاز و تاکنون 
در سطح بیش از۸50 هکتار از مزارع گندم و جو را علیه این آفت، سمپاشی کرده اند.

مدیر جهادکشاورزی شهرضا در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: 
کرم سیب یکي از آفات مهم درختان س��یب، به و گردو است که هر ساله خسارات 

زیادي به محصوالت فوق وارد مي کند.
تاکی تصریح کرد: این آفت، در واقع تخم خوار بوده و براي رس��یدن به دانه از بافت 
میوه نیز تغذیه مي کن��د. وی با بیان این مطلب که» بهترین زم��ان برای مبارزه با 
آفت کرم سیب قبل از ورود الرو به داخل میوه است «، گفت: جهت تعیین این امر 

استفاده از تله هاي فرموني براي پیش آگاهي مناسب ترین روش است.
مدیر جهادکشاورزی شهرضا تصریح کرد: برای تعیین بهترین زمان مبارزه با نسل 
 اول کرم س��یب از طریق پیش آگاهي از تله هاي فرموني اس��تفاده شد و این زمان 

با تهیه اطالعیه و درج در پرتال جهاد کشاورزي شهرضا به باغداران اعالم شد.
تاکی تاکید کرد: کرم سیب در ش��رایط آب وهوایي شهرضا داراي دو نسل در سال 

بوده و در صورت عدم مبارزه با این آفت خس��ارت چش��مگیري به باغات وارد مي 
 کند، بنابراین به کشاورزان توصیه مي ش��ود با توجه به اعالم بهترین زمان مبارزه 
با کرم سیب این مبارزه انجام شود. وی در بخش دیگری از سخنان خود، از اعطاي 
تسهیالت مکانیزاسیون شهرضا به زارعان این شهرستان خبر داد و افزود: اعطای این 

تسهیالت از تیر ماه سال ۹4 آغاز و روند واگذاری آن هنوز ادامه دارد.
مدیر جهادکشاورزی ش��هرضا تصریح کرد: از ابتدای زمان واگذاری این تسهیالت 
تاکنون پرونده 7۸ نفر از متقاضیان به بانک کشاورزي جهت اخذ تسهیالت خرید 
ادوات کشاورزي و دامپروري ارجاع شده که از این تعداد 41 مورد بیش از 5 میلیارد 

ریال از این اعتبارات را دریافت کرده اند.

آن سوی خبر
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فرماندار شهرضا:

هویت زن مسلمان با حجاب پیوند خورده است
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خبر دريچه

ــاى پيچيده نياز  ــه خود به فعاليت ه براى تقويت حافظ
نداريد و تنها با انجام كارهاى ساده زير مى توانيد حافظه 
ــه 8 راه تقويت حافظه كه از  خود را تقويت كنيد.در ادام
ــد را با هم مرور  ــورد تاييد قرار گرفته ان نظر علمى نيز م

مى كنيم:
 1- نقاشى كنيد

 مطالعات جديد نشان مى دهند كه نقاشى كردن تصاوير 
لغات كمك مى كند تا خاطرات قوى تر و قابل اعتمادترى 
بسازيد. البته كيفيت نقاشى شما چندان اهميتى ندارد. 
ــت كه هر كسى مى تواند از اين  اين امر به اين مفهوم اس
ــتعداد زيادى در نقاشى  تكنيك سود ببرد حتى اگر اس

كردن نداشته باشد.
 2- چشمان خود را ببنديد

ــتن  ــورت گرفته، بس ــن مطالعات ص ــق جديدتري طب
ــرات را به  ــما كمك مى كند تا خاط ــم ها واقعا به ش چش
ــم بوده اند  ــاهد عينى جراي ــانى كه ش ياد بياوريد. كس
ــش از حالتى كه ــم هاى خود دو برابر بي ــتن چش با بس

ــاز  ــان ب ــم هايش ه  چش د ــو ب
ــات حادثه را  جزيي

ــاد آورده اند.  به ي
ــوع  ــن موض اي
ــده  ــث ش باع
ــى  ــا نتايج ت
ــن افراد  كه اي
ــراى پليس  ب
بازگو كرده اند 

مفيدتر باشد.
 3- تصـور كنيد 

كه چطور آن موضوع 
به شما مربوط است

ــى نشان   تحقيقات روانشناس
داده است، تصور اينكه چطور 
ــما مربوط  ــه ش موضوعات ب
ــك مى كند تا  ــوند كم مى ش
ــما  ــايل براى ش يادآورى مس

ــود. در اين مطالعه هم  ساده تر ش
افرادى كه دچار مشكالت حافظه بودند 

ــكالتى نداشتند  و هم افرادى كه چنين مش
مورد مطالعه قرار گرفتند و در نتيجه مشخص شد 

كه اين روش براى هر دو گروه مفيد بوده است.
 نتايج نشان داد كه چه افراد داراى مشكالت 

ــند و چه نباشند، تصور  حافظه باش

ــه خود با خاطرات،بهترين  كردن خود و پيدا كردن رابط
ــرايط عادى، اين  ــت. در مقايسه با ش استراتژى بوده اس
استراتژى حتى كمك كرده تا مقدار جزئياتى كه افراد به 

ياد مى آورند 3 برابر شود.
 4-« 40 ثانيه» تمرين

 طبق مطالعات انجام شده، 40 ثانيه تكرار و تمرين خاطره 
مى تواند كليدى براى يادآورى دائمى خاطره باشد. وقتى 
شروع به گفتن و تمرين خاطره مى كنيد همان نقطه اى از 
مغز شما فعال مى شود كه پيش از اين، مانع از به يادآورى 
ــترى پشتى)  ــر خاكس خاطره بود. اين نقطه از مغز (قش
همان نقطه اى است كه در بيمارى آلزايمر آسيب مى بيند.  
اسكن هاى مغزى صورت گرفته نشان مى دهند كه هر چه 
ــورت مى گيرد با  فعاليتى كه هنگام يادآورى خاطره ص
ــد افراد بيشتر، مى توانند  خاطره مورد نظر مرتبط تر باش

به ياد بياورند.
 5- پا برهنه بدويد

مطالعات جديد نشان مى دهند كه پابرهنه دويدن 
ــث بهبود حافظه  ــتر از با كفش دويدن باع بيش
ــه دويدن  ــاى پابرهن ــود. احتماال مزاي مى ش
ــه دويدن  ــه در زمان پابرهن ــت ك در اين اس

ــال مى شود؛ براى  ــت هاى بيشترى به مغز ارس درخواس
مثال الزم است كه شما از سنگ ها و هر چيز ديگرى كه 
ــيب بزند دورى كنيد. نوعى از  ممكن است به پايتان آس
حافظه كه در اين مطالعه مورد آزمايش قرار گرفته است 
حافظه در حال كار ناميده مى شود. مغز از حافظه در حال 

كار، براى يادآورى و پردازش اطالعات استفاده مى كند.
6- با دستخط خود بنويسيد

ــت، حافظه را در  ــتن با دس طبق تحقيقات جديد، نوش
مقايسه با استفاده از كيبوردهاى واقعى يا مجازى بيشتر 
تقويت مى كند. بازخورد حاصل از نوشتن در كنار حس 
ــرى افراد كمك مى كند.  لمس كاغذ و خودكار به يادگي
ــتند از طريق  ــه براى زبان حياتى هس مناطقى از مغز ك

فعاليت هاى فيزيكى بيشتر فعال مى شوند.
7- وزنه بلند كنيد 

ــد، يك تمرين   طبق مطالعات جدي
ــورا حافظه  ــه مى تواند ف با وزن
ــما را تا 20  ــدت ش بلند م
ــش دهد. با  ــد افزاي درص
ــه در حال  ــود اينك وج
ــخص شده  حاضر مش
ــد ماه  ــت كه چن اس
ــك  ايروبي ــن  تمري
مى تواند باعث بهبود 
ــن  ــود، اي ــه ش حافظ
ــت  اولين تحقيقى اس
ــرات تمرينات  ــه تاثي ك
ــدت را  ــاه م ــى كوت قدرت

بررسى مى كند.
دوران  فعاليت هـاى   -8  

كودكى
ــا 50 درصد بر  ــت ت ــاال رفتن از درخ  ب
ــر مثبت دارد.  ــه در حال كار تاثي حافظ
اين موضوع در رابطه با ساير فعاليت هاى 
ــر حفظ تعادل هنگام  دوران كودكى نظي
پياده روى روى جدول كنار خيابان و پيدا 
كردن مسير در بين موانع نيز صادق است.  
ــى الووى ، يكى از محققان اين  دكتر تريس
ــه در حال كار  ــود حافظ ــه مى گويد: بهب مطالع
مى تواند تاثيرات مطلوبى روى جنبه هاى مختلف زندگى 
ــت كه مى بينيم حتى  ما داشته باشد و خيلى جالب اس
ــى از فعاليت هاى بدنى هم در مدت زمان  تحريكات ناش

كوتاهى روى بهبود حافظه تاثير دارند.

پروفسور محمدعلى مولوى پدر علم ژنتيك ايران روز يكشنبه به علت 
ــاه، دار فانى را  ــتان امام رضا (ع) كرمانش سرطان پانكراس در بيمارس

وداع گفت .
بهنام رضا مخصوصى مدير بيمارستان امام رضا (ع) كرمانشاه با تاييد 
ــنبه هفته گذشته با سطح  اين خبر گفت: پروفسور مولوى روز پنجش

هوشيارى پايين در بيمارستان بسترى شد .
ــد كه  ــخص ش وى اظهار كرد: بعد از انجام آزمايش هاى مختلف مش
ــت كه مجبور به عمل  ــرفته پانكراس اس ــرطان پيش نامبرده دچار س
ــن باال و انتشار سرطان در بدنش فوت  جراحى او شديم، اما به علت س

كرد.
پروفسور مولوى نخستين شخصى بود كه علم ژنتيك را به ايران آورد و 
براى مدت سه سال اين علم را رايگان در ايران تدريس و در مدت فعاليت 

خود سه مركز ژنتيك در ايران راه اندازى كرد.
در هشتمين همايش چهره هاى ماندگار ايران كه در 27 آبان ماه 1389 
در تاالر همايش هاى سازمان صدا و سيما برگزار شد از پروفسور مولوى 

به  عنوان چهره ماندگار علم پزشكى ايران تجليل به عمل آمد.
پروفسور مولوى در سال 1300 شمسى در شهر تبريز متولد شد و چهار 
سال ابتدايى را در شهر تبريز گذراند، اما بقيه دوران دبستان، دبيرستان 

و دانشگاه را در تهران ادامه داد.
ــكى براى مدت چهار  ــكده پزش بعد از گذراندن دوره عمومى در دانش
ــتان خارجى، اين مدت را در  ــد و به عنوان آسيس سال عازم پاريس ش
ــور المى، استاد كودكان  بيمارستان كودكان پاريس در بخش پروفس

و ژنتيك گذراند.
ــت به تهران وارد  ــال 1332 پس از بازگش پدر علم ژنتيك ايران در س
كادر هيئت علمى دانشگاه تهران شد و تدريس دروس پزشكى را آغاز 

كرد.
ــت جهانى براى تكميل ــازمان بهداش ــال 1962 از سوى س وى در س

ــال 1964 نيز از طرف  ــرد و در س ــفر ك  دوران ژنتيك به دانمارك س
ــد و پس از آن  ــدن دوره يك ماهه عازم آمريكا ش WHO براى گذران
از طرف سازمان بهداشت جهانى به عنوان كارشناس ژنتيك شناخته 

شد.

ــم و  ــاى پرحج ــرف غذاه ــان از مص ــارك رمض ــاه مب روزه داران در م
پر كالرى پرهيز كنند و اجازه دهند بدن در طول روزه دارى گرسنگى را 

تجربه كند.
با آغاز ماه مبارك رمضان، برخى روزه داران بدون توجه به نكات تغذيه اى، 

در فاصله افطار تا سحر به شدت پرخورى مى كنند. 
مصرف زياد برخى خوراكى ها همچون حلوا، زولبيا و باميه و نوشيدنى هاى 

قندى، نه تنها براى سالمت بدن مفيد نيست كه ضرر هم دارد.
ــه وزن و چاقى، قندخون، چربى خون و...  در واقع، افرادى كه دچار اضاف
هستند و مى خواهند در ماه مبارك رمضان به بدن خود استراحت بدهند، 
مى بايست در خوردن خوراكى ها و غذاهاى فاصله افطار تا سحر، محتاط 

باشند.
توصيه هاى غذايى براى روزه داران

 آب جوش، شير گرم، خرما و يك آش يا سوپ خيلى سبك مى تواند 
ــاعت پس از افطار هم  يك وعده افطارى مناسب باشد. به فاصله نيم س

مى توان يك شام مختصر و سبك صرف كرد.
 در وعده سحرى، حداكثر نوشيدن 2 ليوان آب مجاز است. نوشيدن 
آب بيشتر باعث كاهش تشنگى در طول روز نمى شود و تنها سوءهاضمه 

و دل درد به دنبال دارد.
ــبزى و خوردن   مى توان از خوراكى هاى فيبردار همچون كاهو، س
ميوه هايى مثل خيار و سيب با پوست استفاده كرد كه هم مقدارى از آب 
ــل اينكه فيبر دارند، باعث  مورد نياز بدن را تامين مى كنند و هم به دلي

تعادل آب بدن در طول روز مى شود.
 بين شام تا سحر هم مى توان به تدريج آب، ميوه و آب  ميوه مصرف 

كرد.
 كسانى كه با گرفتن روزه دچار معده درد مى شوند در هنگام سحر 
مقدارى ترنجبين و خاكشير مخلوط و ميل كنند. همچنين موقع افطار 

يك ليوان عرق نعناع با نبات يا عسل بنوشند.
 سعى كنيد يك ساعت پس از سحرى بخوابيد.

ــحرى از خورشت، همچون خورشت   سعى كنيد حتما در وعده س
كدو، خورشت آلو يا خورشت باميه استفاده شود.

 سعى كنيد با خرما و يك استكان آب گرم افطار كنيد.

پدر علم ژنتيك ايران درگذشت توصيه هاى تغذيه اى براى روزه داران

بيشتر بدانيم

ــى از پروتئين و ويتامين ــمندان دريافته اند كه رژيم غذايى غن دانش
ــون كمك  ــر و پاركينس ــارى آلزايم ــا بيم ــه ب ــه مقابل ــى تواند ب  م

كند.
به گفته محققان دانشگاه مك مستر كانادا، مكمل غذايى مورد مطالعه، 
ــيل كاهش  حاوى تركيبى از 30 ويتامين و مواد معدنى داراى پتانس
روند پيشرفت بيمارى هاى عصب شناختى نظير آلزايمر و پاركينسون 

است.
ــل داراى  ــه اين مكم ــت ك ــده اس ــخص ش طبق اين مطالعات، مش
ــد از نابودى ــى توان ــت كه م ــل توجه ضدپيرى اس ــاى قاب ويژگى ه

 سلول هاى مغز پيشگيرى كرده و حتى اين روند را برگرداند.
جنيفر لمون، سرپرست تيم تحقيق، در اين باره مى گويد: «يافته هاى 
ــت. اميدواريم اين مكمل بتواند موجب تعديل  ما بسيار قابل توجه اس
برخى بيمارى هاى بسيار جدى و نهايتا بهبود كيفيت زندگى در دوران 

سالمندى شود.»
ــامل مواد متداولى نظير ويتامين هاى فرمول اين مكمل ضدپيرى ش

 B، C و D، اسيدفوليك، عصاره چاى سبز، روغن كبد ماهى كاد و ساير 
مواد مغذى دارويى است.

ــى از ــش از نيم ــه، بي ــن مطالع ــتفاده در اي ــاى مورداس ــوش ه م
ــت داده بودند، به طورى كه چندين  ــان را از دس ــلول هاى مغزش  س
ــت تاثير قرار  ــدت تح ــالگى به ش ــن يك س ــان تا س منطقه از مغزش
ــان ــديد آلزايمر در انس ــارى ش ــبيه به بيم ــه دقيقا ش گرفته بود ك

بود.
ــر روز قطعات كوچك نان  ــول مدت چند ماه، ه به اين موش ها در ط
شيرينى حاوى مكمل مذكور داده شد. به مرور زمان محققان دريافتند 
نابودى شديد سلول هاى مغز كامال برطرف شده و روند زوال شناختى 

متوقف گرديده است.
ــش اين مكمل  ــدى تحقيق، آزماي ــان مرحله بع ــه اين محقق به گفت
ــده محقق ــال آين ــه احتماال تا دو س ــت ك ــان هاس غذايى روى انس

مى شود.
محققان كه اين مكمل را «قرص جوانى» مى نامند معتقدند كه آسيب 
ــن، با اين مكمل  ــاير بيمارى هاى مرتبط با س ناشى از زوال عقل و س

غذايى قابل بازگشت است.

دانشمندان اعالم كردند؛

قرص «جوانى» تا دو سال آينده 
توليد مى شود

خبر

ــى را معرفى كنيم كه  در اين مقاله قصد داريم 7 گياه
مصرف ريشه تا ساقه آن به هيچ عنوان توصيه نمى شود.

ــاقه يك گياه به  ــه تا س خوردن محصوالتى كه از ريش
ــراى كاهش ضايعات  ــت مى آيد، يك روش عالى ب دس

است. 
ــمت هاى خوردنى و خوشمزه برخى از  با اين همه، قس
ــدر قرمز ناديده گرفته  گياهان همچون برگ هاى چغن
مى شوند زيرا افراد هرگز به فكر خوردن آن نمى افتند. 
اما قبل از اينكه بخواهيد ريشه، ساقه و دانه هاى گياهان 
ــپزخانه خود نگهدارى كنيد، بايد در مورد آنها  را در آش
ــب كنيد. برخى از قسمت هاى  اطالعات مناسبى كس
گياهان، خوردنى نيستند و بايد از مصرف آنها اجتناب 

كنيد.
ساقه و جوانه سيب زمينى:

ــت  ــواده بادنجانيان اس ــه خان ــيب زمينى متعلق ب س
ــوالنين  ــمى به نام س ــه آنها حاوى تركيبات س كه هم
ــكاتلند به نام  ــتند. در حقيقت، پادشاه معروف اس هس
ــا( متعلق به همين  ــابيزك يا همان بالدون مكبوث ازش
ــتفاده  ــمنان دانماركى اس ــتن دش خانواده) براى كش

ــوالنين عمدتا در ساقه و  مى كرد. در سيب زمينى، س
جوانه هاى آن يافت مى شود. بنابراين بايد قبل از پختن 
ــوالنين، بيشتر در  آن، اين قسمت ها را برش دهيد. س

سيب زمينى هاى سبز ديده مى شود.
برگ هاى گوجه فرنگى:

ــرى از خانواده  ــاخه ديگ ــق به ش ــه فرنگى متعل گوج
ــت. گوجه فرنگى در اروپا به مدت بيش  بادنجانيان اس
از 200 سال مورد استفاده قرار نمى گرفت. برگ هاى آن 
حاوى مقادير اندكى از سوالنين و توماتين است كه اگر 

زياد مصرف شود مى تواند باعث شكم درد گردد.
دانه هاى سيب:

همانطور كه ممكن است شنيده باشيد، دانه هاى سيب 
ــت. به طور خاص، اين دانه ها  ــمى اس حاوى سيانور س
حاوى آميگدالين هستند. آميگدالين ماده اى است كه 
به هنگام برخورد با آنزيم هاى گوارشى در روده، سيانور 
ــمت خارجى و سخت دانه هاى  سمى آزاد مى كند. قس
سيب، معموال از بروز اين عمل جلوگيرى مى كند مگر 
اينكه به هنگام خوردن آن را بجويد. با جويدن 200 عدد 
ــنده خود مى رسد. بهتر  دانه  سيب، سيانور به دوز كش

است اين دانه ها را دور بيندازيد زيرا طعم خوبى ندارد و 
مصرف آن ممكن است خطرناك باشد.

ميوه مارچوبه:
ــيد، حتما  ــه را پرورش داده باش اگر تا به حال مارچوب
ــاده آن، نوعى ميوه قرمز رنگ توتى  مى دانيد كه گياه م
شكل توليد مى كند. نبايد اين ميوه ها را لمس كنيد. اين 
ميوه ها باعث كشته شدن انسان نمى شود، اما مى تواند 
ــود زيرا در آن ساپوژنين  باعث ايجاد بيمارى شديد ش
ــاپوژنين نوعى از تركيباتى است كه سم  وجود دارد. س
خفيفى دارد.اگر اين ميوه ها را بخوريد ممكن است دچار  

اسهال و استفراغ شويد.
برگ هاى روبارب:

ساقه هاى اين گياه مى تواند به همراه توت فرنگى شيرين 
ــد، اما برگ هاى آن  ــمزه باش يك پاى تابستانى خوش
خوردنى نيست. برگ هاى روبارب حاوى اگزاليك اسيد 
ــت كه به هنگام قورت  و گليكوزيدهاى آنتراكينون اس

دادن براى انسان سمى هستند. 
ــت و به  ــموميت در افراد متفاوت اس ــانه هاى مس نش
مقدار مصرف بستگى دارد، اما برخى از نشانه ها شامل 

استفراغ، درد شكمى و تشنج است.
برگ و گل بادمجان:

ــت.  ــرى از خانواده بادنجانيان اس ــان عضو ديگ بادمج
گاهى اوقات افراد فكر مى كنند كه مصرف بادمجان خام 
مى تواند سمى باشد ولى چنين نيست. با اين حال، برگ  
و گل هاى آن به احتمال زياد باعث بيمارى شما خواهد 
شد زيرا سوالنين سمى بيشترى در اين قسمت ها يافت 

مى شود.
درخت آقطى:

ــان و  ــمت هاى درخت آقطى براى انس تقريبا همه قس
ــاخه ها و پوست  ــمى است. ريشه، برگ، ش حيوانات س
ــمت هاى آن حاوى  ــترى دارد. تمامى قس آن سم بيش
تركيباتى است كه مى تواند اسيد هيدروسيانيك توليد 

كند كه سيانور سمى آزاد مى كند.
 شما بايد از مصرف اين درخت خوددارى كنيد. مصرف 
ــه نيز مى تواند باعث ايجاد  انواع مختلف توت هاى نپخت
ــود. بنابراين بايد مراقب باشيد و به  تهوع و استفراغ ش
جاى تجربه كردن از دستورهاى پخت صحيح استفاده 

كنيد تا دچار مشكل نشويد.

هرگز ريشه و ساقه  اين گياهان را مصرف نكنيد !

زبان خوراكى ها

ــت هم جزو مواد غذايى با طبع  طبع شير، سرد است و به همين دليل ماس
سرد و تر به شمار مى رود.

مصلحات را فراموش نكنيد
براى ماست، سه مصلح وجود دارد كه ناراحتى ناشى از خوردن ماست را از 
بين مى برد؛ گياه نعناع، آويشن و زنيان را اگر همراه ماست بخوريد به هضم 

آن كمك مى كند.
ــرد (به خصوص در فصل  افرادى كه طبع شان سرد است در فصل گرم و س
سرد سال) مى توانند مقدار مصلحات بيشترى را استفاده كنند ولى در مقابل 
ــت در فصول گرم سال مقدار كمترى  كسانى كه گرم مزاج هستند، بهتر اس
ــت بيفزايند، اما در فصل سرد در اين زمينه محدوديتى  مصلحات را به ماس

ندارند.
زيـاد ماست و خيار نخوريد

آب دوغ خيار (تركيبى از ماست و خيار) يكى از مهم ترين تركيبات سردى 
ــد و البته مفيد هم بود، اما امروزه  بود كه به عنوان غذاى رايج خورده مى ش
ــوند و فعاليت جسمى آن چنانى  همه محيط ها به وسيله كولر خنك مى ش
ــت بنابراين مصرف بيش از حد ماست و خيار حتى در فصل  هم در كار نيس

تابستان نيز به هيچ وجه توصيه نمى شود.
 سردى و رطوبت بخشى زياد در طوالنى مدت، در سنين پايين باعث اختالل 

حافظه و در سنين باال باعث بزرگ شدن پروستات مى شود. ماست و خيار 
بهتر است هر چند وقت يك بار همراه نعناع مصرف شود تا به اصالح سردى 

آن كمك كند.
اصالح طبع ماست

غير از سه مصلح اصلى ماست، گياهان خوراكى دارويى ديگرى هم هستند 
كه مى توانند طبع ماست را اصالح كنند.

گل سرخ: دو نوع گل سرخ وجود دارد؛ گل سرخ كاشان و گل سرخ اردبيل 
ــت كه اثر خوبى روى ماست  ــان اس ــرخ كاش و تبريز. از بين اين دو، گل س
مى گذارد و آن را اصالح مى كند. گل سرخ تبريز باعث ايجاد يبوست مى شود 

و بهتر است جز با تجويز پزشك مصرف نشود.
دالل: تركيبى از سبزيجاتى مثل پونه، سبزيجات معطر محلى و نمك است 
ــازد. معموال خيار را با دالل مى خورند، اما  كه طبع ماست را متعادل مى س

مى شود اين تركيب خوب را با ماست هم ميل كرد.
گردو و كشمش: گردو و كشمش كه بيشتر در آب دوغ خيار به كار مى رود، 
ــمار مى رود و از پيش آمدن عوارض سوء آن  مصلح خوبى براى ماست به ش

جلوگيرى مى كند.

8 ترفند علمى  براى تقويت حافظه

ــرات را به  ــما كمك مى كند تا خاط ــم ها واقعا به ش چش
ــم بوده اند  ــاهد عينى جراي ــانى كه ش ياد بياوريد. كس
ــش از حالتى كه ــم هاى خود دو برابر بي ــتن چش با بس

ــاز  ــان ب ــم هايش ه  چش د ــو ب
ــات حادثه را  جزيي

- تصـور كنيد 
كه چطور آن موضوع 

به شما مربوط است
ــى نشان   تحقيقات روانشناس
داده است، تصور اينكه چطور 
ــما مربوط  ــه ش موضوعات ب
ــك مى كند تا  ــوند كم مى ش
ــما  ــايل براى ش يادآورى مس

ــود. در اين مطالعه هم  ساده تر ش
افرادى كه دچار مشكالت حافظه بودند 

ــكالتى نداشتند  و هم افرادى كه چنين مش
مورد مطالعه قرار گرفتند و در نتيجه مشخص شد 

كه اين روش براى هر دو گروه مفيد بوده است.
 نتايج نشان داد كه چه افراد داراى مشكالت 

ــند و چه نباشند، تصور  حافظه باش

به ياد بياورند.
5- پا برهنه بدويد

مطالعات جديد نشان مى دهند كه پابرهنه دويدن 
ــث بهبود حافظه  ــتر از با كفش دويدن باع بيش
ــه دويدن  ــاى پابرهن ــود. احتماال مزاي مى ش
ــه دويدن  ــه در زمان پابرهن ــت ك در اين اس

ــد، يك تمرين   طبق مطالعات جدي
ــورا حافظه  ــه مى تواند ف با وزن

ــما را تا  ــدت ش بلند م
ــش دهد. با  ــد افزاي درص
ــه در حال  ــود اينك وج
ــخص شده  حاضر مش
ــد ماه  ــت كه چن اس
ــك  ايروبي ــن  تمري
مى تواند باعث بهبود 
ــن  ــود، اي ــه ش حافظ
ــت  اولين تحقيقى اس
ــرات تمرينات  ــه تاثي ك
ــدت را  ــاه م ــى كوت قدرت

بررسى مى كند.
دوران  فعاليت هـاى   -8

كودكى
ــا  ــت ت ــاال رفتن از درخ  ب

ــر مثبت دارد.  ــه در حال كار تاثي حافظ
اين موضوع در رابطه با ساير فعاليت هاى 
ــر حفظ تعادل هنگام  دوران كودكى نظي
پياده روى روى جدول كنار خيابان و پيدا 
كردن مسير در بين موانع نيز صادق است.  
ــى الووى ، يكى از محققان اين  دكتر تريس
ــه در حال كار  ــود حافظ ــه مى گويد: بهب مطالع
مى تواند تاثيرات مطلوبى روى جنبه هاى مختلف زندگى 
ــت كه مى بينيم حتى  ما داشته باشد و خيلى جالب اس
ــى از فعاليت هاى بدنى هم در مدت زمان  تحريكات ناش

كوتاهى روى بهبود حافظه تاثير دارند.

88 ترفند علمى  براى تقويت حافظه ترفند علمى  براى تقويت حافظه

سردى «ماست» را با اين خوراكى ها برطرف كنيد
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ــگاه كه دل هاى ياوران خمينى  در چهاردمين روز از خرداد 1368، آن
كبير در ماتم كوچ او فسرده و غمگين بود، خبرى مهم تداوم طريق او را 
تضمين كرد:«آيت اهللا خامنه اى رهبر شد.» شايد آن روز كمتر كسى 
ابعاد گسترده اين تصميم تاريخى را درك كرد، اما امروزپس از 27 سال 
و عالم گير گشتن گستره نهضت بيدارى اسالمى، مى توان درباره اين 
واقعه تاريخى ارزيابى نسبتا دقيقى داشت. آنچه پيش روى داريد،روايت 
ــان امر، از رويداد  ــرگان يا برخى از آگاه برخى نمايندگان آن روز خب

انتخاب «آقا» به رهبرى است.
آيت اهللا ابراهيم امينى:

برجستگى هاى علمى و عملى آقا چشمگير بود
ــب فردى بودن  ــرگان پس از تصوي ــه 14 خرداد مجلس خب در جلس
رهبرى، يكى از نمايندگان حضرت آيت اهللا خامنه اى را پيشنهاد داد. 
آقاى هاشمى گفت: اتفاقا پيشنهاد خود ما هم همين است و براى تأييد 
اين انتخاب، مطلبى را كه از امام شنيده بود نقل كرد و گفت : «مايك بار 
با رؤساى قوا و نخست وزير و حاج احمد آقا خدمت امام بوديم و زمانى 
بود كه بحث عزل آقاى منتظرى خيلى داغ بود و با امام صحبت كرديم 
و گفتيم كه اگر آقاى منتظرى را كنار بگذاريم، در رهبرى دچار مشكل 
مى شويم. امام با شوراى رهبرى از ابتدا موافق نبودند. شرط مرجعيت 
در ذهن ما برجسته بود و لذا فردى كه بتواند اين مسئوليت سنگين را 
به عهده بگيرد و مرجع هم باشد، نمى يافتيم و مى گفتيم چنين فردى 
ــد؟ آقاى خامنه اى. ما تصور كرديم كه  نداريم. امام فرمودند: چرا نداري
ــد و لذا تصميم گرفتيم موضوع را به  امام براى اقناع ما اين را فرموده ا ن
ــى نگوييم و نگفتيم، ولى بعد ديديم كه مطلب پخش شده است.  كس
خود آقاى خامنه اى هم اصرار داشتند كه اين مطلب به هيچ وجه مطرح 
ــئله  ــود. من باز به طور خصوصى خدمت امام رفتم و روى اين مس نش
اصرار كردم و پرسيدم كه چه بايد بكنيم؟ ايشان فرمودند: شما فردى 
مثل آقاى خامنه اى را داريد،چرا ترديد مى كنيد؟ چرا مشكل داريد؟ تا 
ديروز مطلب ديگرى را از حاج احمد آقا شنيدم كه ترديدم را تبديل به 
ــان مى گفتند: زمانى كه آقاى خامنه اى براى ديدارى  يقين كرد. ايش
ــونگ را  ــان با كيم ايل س به كره رفته بودند، تلويزيون فيلم ديدار ايش
ــان مى داد. من وقتى فيلم را ديدم گفتم: «آقاى خامنه اى واقعا در  نش
ــت جمهورى خوب جا افتاده و براى نظام آبرويى هستند.» مقام رياس

 امام فرمودند: «ايشان براى رهبرى هم فرد شايسته اى است.»
ــوابق مبارزاتى و علمى شان  ــى نبودند كه س ــان در آن زمان كس ايش
ــان يكى از  ــد. قبل از پيروزى انقالب، ايش ــيده باش ناشناخته و پوش
ــان عليه رژيم ستمشاهى  محورهاى اصلى مبارزات به ويژه در خراس
ــل كردند. پس از انقالب  ــا و تبعيدهاى زيادى را تحم بودند و زندان ه
هم امور مهمى چون نمايندگى دوره اول مجلس شوراى اسالمى، دو 
دوره رياست جمهورى، امامت جمعه تهران، نمايندگى حضرت امام در 
شوراى عالى دفاع و... به عهده ايشان بود و مراتب شجاعت، تقوا، بينش 
سياسى و اجتماعى، تدبير، مديريت و قدرت خود را در عمل به اثبات 
ــتگى ها و امتيازات چيزى نبودند كه  رسانده بودند. جميع اين برجس
نمايندگان مجلس خبرگان و به ويژه همكاران و دوستان نزديك ايشان 
ــند. حضرت آقا از ياران صديق امام بودند و در  بر آن وقوف نداشته باش
دوران هشت ساله دفاع مقدس در مناصب مختلف صداقت و شايستگى 
خود را ثابت كرده بودند.اينها زمينه ساز انتخاب تاريخى 14 خرداد بود.

آيت اهللا سيد على اكبر قرشى:
امام فرمود:آقاى خامنه اى از همه اصلح تر است

در جلسه خبرگان پس از رحلت امام، شوراى رهبرى رأى نياورد. با خود 

فكر كردم اگر وضع به همين 
ــد، تا ده روز  منوال ادامه ياب
ديگر هم نخواهيم توانست 
رهبر را انتخاب كنيم! ناگهان 
حرف پنج شش سال پيش 
آقاى جوركش يادم آمد كه 
امام فرموده بودند: پس از من 
آقاى خامنه اى براى رهبرى 
از همه بهترند! تا آن لحظه 
ابدا به ياد اين حرف نيفتاده 
ــى بحث از  ــودم، ولى وقت ب
ــد، ناگهان  رهبرى فردى ش
يادم آمد. به آيت اهللا محسن 
مجتهدشبسترى، كه كنار 
ــود، گفتم:  ــته ب ــن نشس م
ــنيده ام امام فرموده اند:  «ش
ــته ترين  ــس از من شايس پ
ــرى آقاى  ــراى رهب ــرد ب ف
خامنه اى است. شما چيزى 
نشنيده ايد؟» ايشان گفت: 
ــن چيزى  ــم چني «من ه
ــگ  ــنيده ام!» بى درن را ش
ــد اين  ــس بيايي گفتم: «پ
ــدگان بگوييم.»  را به نماين
ــم: «آقايان اگر  بعد ما گفتي
ــاعد امام به آقاى  از نظر مس
ــخنى  خامنه اى حرف و س
ــنيده اند بگويند تا همه  ش
بدانند، چون حرف امام براى 
ما حجت است!» ابتدا آقاى 
ــادى در اين  طاهرى خرم آب
باب سخن گفت و نظر امام 
را در باره صالحيت آيت اهللا 
ــپس  خامنه اى نقل كرد، س
ــمى رفسنجانى  آقاى هاش

دنباله حرف را گرفت.
خداوند را شكر مى كنم كه در آن لحظه اين فكر به 

نظرم رسيد و مطرح كردم و نظر نمايندگان متوجه نظر امام شد. از آن 
به بعد بحث در باره رهبرى آيت اهللا خامنه اى شروع و به ايشان پيشنهاد 
شد اين مسئوليت را بپذيرند. ايشان پشت تريبون آمدند و به اين رأى 
اعتراض كردند و گفتند: «اين مسئوليت سنگين را به دوش من نگذاريد! 
من كجا و جانشين امام كجا؟ اين چه حرف و پيشنهادى است؟» كمى 
ــتند و  ــده بودند و اين حرف را كه زدند، رفتند و نشس هم عصبانى ش
سرشان را پايين انداختند. نمايندگان آمدند و حرف هايى در تأييد سخن 
امام و صالحيت ايشان براى رهبرى زدند. مرحوم آيت اهللا آذرى قمى از 
همه بيشتر تأكيد كرد و گفت: «من از همين حاال با شما بيعت مى كنم 
و وظيفه شرعى خود مى دانم از شما تبعيت كنم. شما فرمان بدهيد، من 
اجرا مى كنم.»به هر حال نهايتا فضاى مجلس به سمت تأييد رهبرى 
حضرت آقا رفت و قرار شد رأى گرفته شود. غير از خود ايشان و چند نفر 

ديگر، همه كسانى كه در مجلس بودند و تعدادشان بيش از 70 نفر بود، 
ــانه موافقت قيام كردند و به اين ترتيب آيت اهللا خامنه اى با رأى  به نش

اكثريت قاطع مجلس خبرگان به رهبرى برگزيده شدند.
آيت اهللا سيد جعفر كريمى:

با انتخاب ايشان، بار سنگينى از روى دوش همه برداشته شد
ــورايى بودن رهبرى رأى نياورد  ــبختانه بحث ش در آن جلسه،خوش
ــه مجلس پيشنهاد شد و آقاى  و سرانجام حضرت آقا به هيئت رييس
ــرگان، نام  ــس مجلس خب ــنجانى به عنوان نايب ريي ــمى رفس هاش
ــان، نور اميد  ــرد. با اعالم نام ايش ــان را از تريبون مجلس اعالم ك ايش
ــت دادن امام  ــد و ما كه در غم از دس در چهره اكثر حاضران ظاهر ش
ــت داده بوديم، جان تازه اى گرفتيم. با اينكه اكثريت قاطع  رمق از دس
ــدت  ــان موافق بودند، اما خود حضرت آقا به ش مجلس با رهبرى ايش
ــئوليت معاف شوند. حتى پشت  اصرار داشتند كه از پذيرش اين مس

ــد و از هيئت  تريبون قرار گرفتن
رييسه و اعضاى خبرگان خواستند 
ــنگين را روى دوش  كه اين بار س
ــد. در مقابل،  ــان قرار ندهن ايش
اعضاى برجسته خبرگان رهبرى 
از جمله مرحوم آيت اهللا مشكينى 
ــئوليت را امرى  ــن مس ــول اي قب
الهى، شرعى و ملى مى دانستند. 
سرانجام موضوع رهبرى حضرت 
ــته شد و ايشان  آقا به رأى گذاش
ــع آراى اعضاى  ــت قاط با اكثري
خبرگان مسئوليت رهبرى را به 

عهده گرفتند.
با انتخاب ايشان گويى بار سنگينى 
از روى دوش همه برداشته شد و 
نقشه هاى شوم دشمنان كه تصور 
ــيرازه  مى كردند با رحلت امام، ش
ــلد، نقش بر  كارها از هم مى گس
آب گرديد. نگرانى مردم برطرف 
شد و همه اميدوار شديم كه پس 
از رحلت امام، زمام امور به دست 
ــجاع، آينده نگر  ــر، ش فردى مدي
ــت كه  ــتمدار افتاده اس و سياس
مى تواند راه امام را به درستى ادامه 

بدهد.
آيـت اهللا محسـن مجتهـد 

شبسترى:
انتخابـى تاريخـى، مؤثـر و 

انقالبى
در جلسه 14 خرداد68، نام بعضى 
ــد،  از مراجع تقليد هم مطرح ش
ــاس اطالعى كه  ولى بنده بر اس
ــدم  ــتم، از جا بلند ش از قبل داش
ــرح  ــى مط ــنهادم راعلن و پيش
ــمى  كردم و خطاب به آقاى هاش
ــه را اداره  ــنجانى كه جلس رفس
ــنيده ام  مى كرد، گفتم: «بنده ش
ــى را فرموده اند كه  ــه اى مطالب ــت اهللا خامن ــام در باره آي حضرت ام
حضرت عالى در جريان هستيد. لطفا آن مطالب را بازگو كنيد.» ايشان 
ــه گفت: «آقاى شبسترى اين را مى گويد.  خطاب به حاضران در جلس
بازگو كنم؟» اكثر افرادى كه در جلسه حضور داشتند گفتند بهتر است 
ــمى نقل قول حاج احمد آقا و مسئله عزل آقاى  بازگو شود. آقاى هاش
ــخن، بحث هاى  منتظرى را مطرح كردند. در هر حال درادامه اين س
بيشترى هم صورت گرفت و سرانجام نوبت به رأى گيرى رسيد و ايشان 
ــدند. خاطرم هست آقا پيش از  با اكثريت قاطع به رهبرى برگزيده ش
راى گيرى، پشت تريبون رفتند و فرمودند: «من آمادگى ندارم و قبول 
ــان چنين مسئوليت  نمى كنم!» و كمى هم از اينكه برخالف ميل ايش

سنگينى را به دوششان قرار مى دهيم، ناراحت بودند. 
به اين ترتيب قبل از اينكه پيكر پاك حضرت امام را به خاك بسپاريم، 

ــد كه اقدام بسيار  جانشين ايشان توسط مجلس خبرگان انتخاب ش
تاريخى، مؤثر و انقالبى بود.

آيت اهللا محمد مومن قمى:
خيلى بيشتر از حد قانونى به ايشان رأى داده اند!

ــم وعدالت  ــه عل ــه اعضا ب ــه هم ــم وثوقى ك ــه رغ ــه ، ب درآن جلس
ــتند، مطالبى كه باعث شد تصميم ها  حضرت آيت اهللا خامنه اى داش
درباره ايشان قطعى شوند، يكى مطلبى بود كه از قول حاج احمد آقا نقل 

شد و ديگرى مطلبى كه آقاى هاشمى نقل كردند.
وقتى در اين دو مطلب عنوان و نام حضرت آقا برده شد، ايشان به شدت 
اعتراض كردند و فرمودند: من قبول نمى كنم! حتى پشت تريبون هم 
آمدند و گفتند: حاضر نيستند اين منصب را بپذيرند! بعد هم مطالبى 
ــى به اعتراض ايشان  ــان گفتند، البته كس براى تبيين ديدگاه خودش
ــان رأى  گوش نداد و مجلس خبرگان با اكثريت قاطع به رهبرى ايش

داد. 
مرحوم آقاى آذرى قمى از جا برخاستند و گفتند: شما براى رهبرى نظام 
صالحيت داريد و بيهوده نفى صالحيت خود را نكنيد! آقاى خامنه اى 
ــيدند: «اگر من حكمى بكنم، شما مى پذيريد؟»  با كمال تواضع پرس
آقاى آذرى قمى گفتند: «قطعا! حكم ولى امر است و من شرعا موظف 

هستم كه بپذيرم!»
در رأى دادن به تعيين رهبرى، بايد سه چهارم اعضاى خبرگان حضور 
داشته باشند و رأى بدهند. آن روزها اعضاى خبرگان 83 يا 84 نفر بودند 
و طبق اين قانون بايد 63 نفر رأى مى دادند. بنده منشى هيئت رييسه 
بودم و رأى ها را شمردم و ديدم بيش از چهارپنجم يعنى خيلى بيشتر 

از حد قانونى به اين مسئله رأى داده اند.
آيت اهللا محمد يزدى:

در ميان فقها، كسى را اعلم تر از ايشان نمى بينم
ــه شوراى بازنگرى قانون  درآن روزها به حكم حضرت امام، ما درجلس
اساسى به كار اصالح موادى از اين قانون مشغول بوديم. با وخيم شدن 
ــمى  حال مزاجى حضرت امام، حضرت آيت اهللا خامنه اى و آقاى هاش
رفسنجانى معموال براى عيادت ايشان مى رفتند، اما جلسات بازنگرى 
ــئوليت اداره آن را به عهده  قانون اساسى همچنان ادامه داشت و مس
بنده گذاشته بودند. بنده گزارش كار را به حضرت آقا كه رييس شوراى 
بازنگرى بودند، مى دادم و به تدريج آشنايى و رابطه ما نزديك تر شد. پس 
ــان را به  از ارتحال حضرت امام، مجلس خبرگان با فاصله كوتاهى ايش

عنوان رهبر انتخاب كرد.
ــيارى از زمينه هاى علمى و فقهى، از ديگران  حضرت آقا انصافا در بس
ــان، انصافا قانع كننده است. بنده غالبا  ــتدالل هاى ايش قوى ترند و اس
روزها به راديو و درس هاى بعضى از آقايان گوش مى دهم. يك بار يكى از 
آنان بحثى را مطرح كرد كه حقيقتا ناراحت شدم و دو صفحه هم جواب 
نوشتم و گفتم: حتما به آن آقا بدهند! شيوه علمى و استداللى حضرت 
ــت، اما در موضوع اعلميت، به  آقا، با بسيارى از آقايان قابل قياس نيس
اعتقاد بنده اعلميت كه فقط به ابوابى مثل روزه، حج، جهاد و... مربوط 
نمى شود؛ بلكه اعلميت بايد در اداره جامعه و هرآنچه كه مسلمين دراين 
باره بدان نيازمندند، نمود و بروز داشته باشد. با چنين معيارى بنده كسى 
را اعلم تر از ايشان نمى بينم. اين را خدمت خودشان هم عرض كرده ام. 
يك بار ايشان به بنده فرمودند: «اين قدر از من حمايت نكنيد!» عرض 
كردم: «چرا؟» فرمودند: «چون به من نزديك هستيد، حمايت شما از 
من درست نيست!» عرض كردم: «چشم»، ولى از آن به بعد بى آنكه نامى 

از ايشان ببرم همچنان حمايت كردم.

حكايت

ــن  ــكان كوچك تري واتي
ــا و  ــتقل دني ــور مس كش
ــي از با  ــن حال يك در عي
ــاي  ــن قدرت ه نفوذتري
ــمار  معنوي جهان به ش
ــهر  ــد. دولت - ش مي آي
واتيكان با انعقاد قرار داد 
ــان واتيكان و  التران مي
ــتقالل  ــما اس ايتاليا، رس

يافت. 
ــل از نيمه  واتيكان تا قب
ــم  نوزده ــرن  ق دوم 
ميالدي، بخش كوچكي 

ــد و مركز اين  ــا محسوب مي ش از مملكت ايتاليايى پاپ يا ممالك كليس
ــكيل ايتالياي واحد در سال 1870، نيروهاي اين  ناحيه رم بود. در پي تش
ــاه ايتاليا از بيم خشم  كشور، سرزمين هاي كليسا را تصرف كردند.  پادش
ــكان را به پاپ واگذار كند تا  كاتوليك هاي جهان، تعهد كرد كه قصر واتي
مركز حكومت مذهبي وي باشد. قرارداد التران در هفتم ژوئن 1929م به 
اين تعهد رسميت بخشيد و در سال 1947م، اين قرارداد به صورت يكي از 

موارد قانون اساسي ايتاليا در آمد. 
ــيزده بنا و ساختمان  حكومت پاپ عالوه بر كاخ واتيكان در رم، داراي س
مختلف است كه آن ها هم در قلمرو پاپ هستند. بدين ترتيب دولت - شهر 
واتيكان منحصر به مقر پاپ و كليساي پاپي است و بعضي ادارات و دفترهاي 
ــاي جامع نيز كه در قلمرو واتيكان نيستند،  ملحق به آن و چندين كليس
جزيي از اين كشور پاپي محسوب مي شوند.  قانون واتيكان برتر از هر چيز، 
ــاي كاتوليك رومي است و اين اصطالح براي  مقر حكومت مركزي كليس
خود دولت واتيكان به كار مي رود. قدمت و اهميت دربار پاپ، به آن رنگ 
ــريفات درباري و انجام  ــلطنتي بخشيده و تش و خصوصيت دربارهاي س
ــي دقيق مراعات ــن امور، به صورت ــم با لباس هاي خاص و نظاير اي مراس
 مي شود.   اداره امور داخلي واتيكان به عهده يك كميسيون پنج نفره است 
كه همه آن ها از سوي پاپ منصوب مي شوند و در مقابل او پاسخگو هستند. 
موزه هاي واتيكان از مهم ترين موزه هاي جهان به شمار مي روند و در هاي 

آن در سراسر سال به روي ديداركنندگان و گردشگران باز است. 
ــش برنامه هاي مخصوص  ــتگاه راديويى پرقدرت واتيكان نيز به پخ  ايس
ــور از جمله  ــتغال دارد. ضمنا بيش از 60 كش واتيكان به 37 زبان دنيا اش

جمهوري اسالمي ايران در اين كشور سفارت دارند. 
ــانزدهم است كه در روز فوريه   رييس فعلي حكومت واتيكان،   بنديكت ش
2005م به اين مقام منصوب شد و اين روز به عنوان روز ملي واتيكان نيز به 
شمار مي رود. واتيكان واقع در رم پايتخت ايتاليا، در جنوب اروپا قراردارد 
و با كمتر از نيم كيلومترمربع مساحت كوچك ترين و با هزار نفر جمعيت، 
ــكنه واتيكان محدود به اسقف ها و  كم جمعيت ترين كشور جهان است. س

كشيشان و خدمه تشكيالت اداري پاپ است. 
ــا  ــت آن ه ــي و اكثري ــمي ايتالياي ــان رس ــكان داراي زب ــردم واتي م
ــور كوچك،  ــن كش ــول اي ــد پ ــتند.  واح ــك هس ــن كاتولي ــرو آيي پي
ــي،   ــد اروپاي ــول واح ــن پ ــس از رواج يافت ــه پ ــود ك ــا ب ــره ايتالي لي

يورو جايگزين آن گرديد.

استقالل «واتيكان»  از ايتاليا  برگزاري نخستين انتخابات آزاد 
اندونزي پس از 35 سال استبداد 

كشور اندونزي بعد از جنگ جهاني دوم، در سال 1945م استقالل خود را اعالم 
ــت يافت و دكتر احمد  ــامبر 1949م به استقالل كامل دس نمود، اما در 28 دس
ــت هلندي ها بود، به  ــتقالل طلب در جريان حاكمي ــوكارنو كه از رهبران اس س
ــال 1965م ژنرال سوهارتو با كودتايى خونين  رياست جمهوري رسيد. اما در س
ــال به طور مطلق حكومت كرد. وي در  روي كار آمد و از آن پس به مدت 33 س
اين مدت طي هفت نوبت اقدام به برگزاري انتخابات رياست جمهوري نمود و به 
عنوان تنها كانديدا بيشترين آراء را به خود اختصاص مي داد. با اين حال در مارس 
1998م پارلمان اندونزي براي هفتمين بار اين ژنرال سالخورده را در مقام خود 
ــورش فراگير مردمي باعث شد تا در ماه مه  ابقا نمود، اما اعتراضات گسترده و ش
همان سال، سوهارتو از كار كناره گيري كند و معاون وي، يوسف حبيبي به رياست 
جمهوري دست يابد. ولي ادامه حضور كارگزاران سوهارتو باعث تداوم اعتراضات 
شد. سرانجام در 7 ژوئن 1999م اولين دور انتخابات آزاد براي رياست جمهوري 
پس از 40 سال در اين كشور برگزار شد و حزب دموكراتيك اندونزي به رهبري 
ــي هاي پارلمان را به دست آورد. در اين  مگاواتي سوكارنو پوتري يك سوم كرس
مجلس عبدالرحمان وحيد رهبر گروه اسالمي و نهضت العلماء به عنوان رييس 
جمهور برگزيده شد و مگاواتي سوكارنو، دختر نخستين رييس جمهور اندونزي 

به معاونت وي انتخاب گرديد.

در چنين روزى

رحلت آيت  اهللا «محمد وشنوي قمي» 
محدث و مورخ 

ــنوي قمي در سال 1286 ش  ــيخ قوام الدين محمد وش آيت اهللا حاج ش
ــان پس از  ــتاهاي اطراف قم به دنيا آمد. ايش (1325 ق) در يكي از روس
ــالگي راهي نجف اشرف شد و مدارج  تحصيل مقدمات در قم، در 22 س

علمي را طي كرد. 
ــت و از درس حضرات آيات شيخ  ــپس به قم بازگش آيت اهللا وشنوي س
ــيدمحمدتقي  ــيد محمد حجت كوه كمره اي و س عبدالكريم حائري، س

خوانساري بهره برد. 
ــه و اصول آن فقيه  ــم، به درس خارج فق با ورود آيت اهللا بروجردي به ق
ــال در حلقه درس  ــان، به مدت سي س ــد و پس از ايش بزرگ حاضر ش

آيت اهللا مرعشي نجفي جاي گرفت. 
ــوم مختلف ــت، در عل ــهرت داش ــنوي كه به قوامي نيز ش آيت اهللا وش

ــه، داراي  ــنت و فق ــال اهل س ــخ، تراجم، رج ــث، تاري ــه حدي از جمل
مهارت بود. از اين انديشمند فرهيخته آثاري برجاي مانده كه حياه النبي 

و سيرته، حديث ثقلين، مكارم اخالق و ده ها اثر ديگر از آن جمله است.
ــر اول صفر 1418ق در  ــرانجام در 18 خرداد 76 براب  اين عالم فرزانه س
90 سالگي بدرود حيات گفت و در حرم مطهر حضرت معصومه به خاك 

سپرده شد.

رحلت فقيه، محقق و عالم امامي
 «سيد ميرزا علي آقا شيرازي» 

آيت اهللا سيدميرزا علي آقا حسيني شيرازي فرزند عالم مجاهد و مرجع 
كبير ميرزا محمدحسن شيرازي معروف به ميرزاي بزرگ و صاحب فتواي 
ــال 1248 ش (1287ق) به دنيا آمد. وي در  تحريم تنباكو، در حدود س
كودكي به همراه پدر بزرگوارش راهي سامرا در عراق گرديد و پس از طي 
ــطوح، در درس عالمان نامداري همچون سيدمحمدتقي  مقدمات و س
ــاركي و ديگران حاضر شد تا اينكه شايستگي  شيرازي و سيدمحمد فش
ــت سالگي به  حضور در حوزه درس خارج پدر عالمش را يافت و در بيس
ــيرازي از طرف دو استاد  ــيد. اجتهاد ميرزاعلي آقا ش درجه اجتهاد رس
ــد و ايشان از آن  ــاني تاييد ش مذكور و نيز آخوند مالمحمدكاظم خراس
پس به تدريس پرداخت. در ساليان بعد، آوازه وي در سرزمين هاي شيعه 
منتشر گرديد و در شمار مراجع بزرگوار تقليد قرار گرفت و جمع زيادي 
از شيعيان از او تقليد كردند. ميرزا علي آقا نه تنها در فقه و اصول و علوم 
ــخ و فنون ادبي نيز  ــت بلكه در كالم، حكمت، طب، تاري نقلي تبحر داش
ــوا و پرهيزكاري و اخالق  ــتادي بود. او را به زهد و تق داراي مهارت و اس
كريمه ستوده اند. اين عالم رباني سرانجام در هجدهم خرداد 1315ش 
برابر با هجدهم ربيع االول 1355ق در 67 سالگي به لقاي معبود شتافت 

و در نجف اشرف مدفون گرديد.

رونالد ريگان، چهلمين رييس جمهور آمريكا، در ششم 
ــه دنيا آمد.  ــه 1911م در ايالت ايلي نويزآمريكا ب فوري
ــنين جواني وارد فعاليت هاي سينمايى شد و  وي از س
ــت در فيلم هاي سينمايى صاحب نقش  به زودي توانس
اول بازيگري شود. ريگان در سال هاي فعاليت سينمايى 

خود توانست در بيش از پنجاه فيلم ظاهر شود و شهرت 
فراواني به دست آورد. 

ــي شد  ريگان در دهه 1950م وارد فعاليت هاي سياس
و با پشتوانه شهرت خود، به فرمانداري ايالت كاليفرنيا 
دست يافت. وي در نهايت در انتخابات رياست جمهوري 
ــواه آمريكا،  ــرف حزب جمهوري خ پاييز 1980م از ط
ــت يافت و به عنوان مسن ترين رييس  به اين مقام دس
جمهور تاريخ آمريكا، در 70 سالگي وارد كاخ سفيد شد. 
ــت خارجي خود از نظامي گري تبعيت  ريگان در سياس
ــرعت بر بودجه نظامي آمريكا افزود و با  مي كرد. او به س
تقويت نيروهاي آمريكايى در مناطق بحران زده جهان 
و پايگاه هاي در نقاط مختلف دنيا، نيروهاي نظامي راكد 

خود را به تحرك واداشت. 
ــران نيز ريگان ابتدا قطع  در صحنه جنگ عراق عليه اي
ــيد و  ــاله آمريكا با عراق را خاتمه بخش رابطه پانزده س
سپس رژيم بعث آن كشور را مورد حمايت آشكار نظامي، 
مالي و تبليغاتي قرار داد. اين سياست در سال هاي بعد، 
ــن تري به خود گرفت به گونه اي  رفته رفته شكل خش
ــتي هاي باري و پايانه هاي  كه نيروهاي آمريكايى، كش
ــه قرار دادند  ــج فارس را مورد حمل نفتي ايران در خلي
ــافربري ايران نيز ابا  و از سرنگون كردن هواپيماي مس

نكردند. 

ــگان، خليج  ــژه در دوره دوم حكومت ري ــه وي آمريكا ب
ــى خود و  ــع نيروهاي درياي ــدان تجم ــارس را به مي ف
ــه اي كه از زمان  متحدان اروپاييش تبديل كرد به گون
ــا آن زمان، هيچ  جنگ دو كره در اوايل دهه 1950م ت
يك از آب هاي جهان به اندازه خليج فارس شاهد حضور 
نيروهاي جنگي آمريكا و متحدانش در ناتو نبوده است. 
ــتي  ــت نظامي گري و ميليتاريس ريگان در ادامه سياس
ــب، اقيانوس هند  ــان، گرانادا، درياي كارائي خود به لبن
ــيل كرد و تعداد  و درياي مديترانه نيروهاي اضافي گس
موشك هاي دوربرد آمريكايى مستقر در اروپاي غربي را 
افزود. ريگان از گروه هاي چريكي مخالف در نيكاراگوئه 
ــل آورد و به  ــترده اي به عم حمايت نظامي و مالي گس
ــالوادور در رويارويى با گروه هاي چريكي اين  دولت الس
كشور ياري رساند. هم چنين تيرگي رابطه آمريكا و پاناما 
ــر مالكيت كانال پاناما و نيز حمله هوايى آمريكا به  بر س
ــهرهاي طرابلس و بن غازي در ليبي از ديگر حوادث  ش
ــد. ريگان در طول دوره  دوران زمامداري ريگان مي باش
ــتور انجام رزمايش هاي  اول رياست جمهوري خود دس
متعددي را در مناطق مختلف جهان صادر كرد به طوري 
ــال، 37 رزمايش پر هزينه با حضور  كه در طي چهار س
ــن در دوران حاكميت  ــت. هم چني آمريكا صورت گرف
ريگان بودجه نظامي آمريكا از 171 ميليارد دالر در سال 

1981م به 303 ميليارد دالر در سال پاياني حاكميت 
وي در سال 1988م رسيد. به بيان ديگر، بودجه نظامي 
ــون دالر بود كه معادل  روزانه آمريكا برابر با 850 ميلي
ــتر از بودجه نظامي ساالنه بسياري از كشورهاي  يا بيش
جهان بود.آمريكا در دوران هشت ساله حكومت ريگان، 
ــما صاحب 2500 پايگاه نظامي در 114 كشور و يا  رس

منطقه در خارج از اياالت متحده شده بود. 
ــورهاي كوچك  در تمام طول حكومت ريگان، اكثر كش
ــتند،  ــاع ناآرامي داش ــكاي مركزي، اوض منطقه آمري
اوضاعي كه نتيجه مستقيم اعمال سياست هاي آمريكا 
ــود، اين ويژگي  ــگان با اين اعمال خ در منطقه بود. ري
ــه خصوصيت  ــش از هر زمان ديگر ب نظامي گري را بي
ــاخت. به  ــان مبدل س ــر جمهوري خواه تفكيك ناپذي
طوري كه زمامداران بعد از او نيز همين ويژگي را با قوت 
ادامه دادند. ريگان درنهايت پس از هشت سال رياست 
ــش جورج بوش (پدر)  جمهوري، جاي خود را به معاون
سپرد و در 78 سالگي با ميدان سياست وداع گفت. وي 
ــال هاي پس از آن، به ويژه در دهه آخر عمر خود  در س
دچار بيماري آلزايمر (فراموشي) گرديد و تا آنجا پيش 
ــير منزل خود را از ياد برد.  رفت كه حتي آشنايان و مس
ــم ژوئن 2004م در 93  رونالد ريگان سرانجام در شش

سالگي جان سپرد.

«رونالد ريگان» 
رييس جمهور اسبق آمريكا 

گفته ها و ناگفته هايى از انتخاب تاريخى خبرگان 



خبرخبر

مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان گفت: امروز در استان اصفهان شاهد 
بروز اتفاقی بزرگ هستیم و آن عبارت از ارتقای سطح 12 نمایندگی میراث 
فرهنگی به اداره اس��ت. فریدون اللهیاری در نشس��ت فصلی مدیران میراث 
فرهنگی 24 شهرس��تان اس��تان اصفهان اظهار کرد: امیدواریم فرمانداران و 
مسئوالن کمیته های برنامه ریزی شهرستان های استان اصفهان در سال 1395 
یاری رسان 12 اداره جدیدالتأس��یس میراث فرهنگی شهرستان های استان 
باشند. مدیر کل اداره میراث فرهنگی استان اصفهان در همین راستا تصریح 
کرد: تا دو ماه آینده با تمهیدات اندیشیده شده تمامی این شهرستان ها به اداره 
ارتقا یافته و امیدواریم تا پایان دولت یازدهم نمایندگی های 20 شهرس��تان 

استان به اداره ارتقا یابد.
اللهیاری همچنین خطاب به مدیران میراث فرهنگی اظهار داشت: از ابتدای 
امسال انتظار داریم تا با ارتقای ساختار اداری میراث فرهنگی شهرستان های 
استان تعامل میان ادارات و مسئوالن شهرس��تان ها در راستای حفظ میراث 
فرهنگی استان افزایش یابد. وی در همین راس��تا به تقویت توان اداری اداره 
کل اش��اره کرد و افزود: ب��ا افزایش فعالیت های س��ازمان ت��اش کرده ایم و 
موفق شده ایم تا در ش��رایط فعلی بیش از 50 نفر نیروی جدید و زبده به بدنه 

کارشناسی اداره کل در سطح استان اصفهان افزوده شود.
مدیر کل می��راث فرهنگی اس��تان اصفهان ادام��ه داد: معتقدی��م در حوزه 
کارشناسی، اداره کل میراث فرهنگی اس��تان اصفهان از قوی ترین بدنه های 

کارشناسی میراث فرهنگی در سطح کشور برخوردار است.
اللهیاری تصریح کرد: با تشکیل ادارات جدید در سال 1395 انتظار داریم تا با 
توجه به بروز تغییرات مثبت در ادارات شهرستانی، امسال در کمیته برنامه ریزی 
شهرس��تان ها ش��اهد تحول جدیدی بوده و رؤس��ای ادارات شهرس��تان ها 
بودجه های شهرس��تانی متناسب با س��اختار جدید در شهرس��تان در کنار 

بودجه های ملی دریافت کنند. 
وی در پایان س��خنانش تأکی��د کرد: با توجه ب��ه این که یک��ی از محورهای 
اصلی توسعه کشور و استان گردشگری اس��ت، انتظار داریم با ارتقای ادارات 
شهرستانی، جایگاه میراث فرهنگی در شهرستان های استان با تاش همکاران 
ارتقا یافته و همگان حضور میراث فرهنگی را در شهرس��تان ها با تمام وجود 

درک کنند.

 رییس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسامی شهر 
اصفهان با تاکید بر ضرورت راه اندازی پلیس ساختمان گفت: پلیس 
ساختمان باید با یک سیس��تم فنی و مهندسی به کمک شهرسازی 

بیاید.
عبدالرس��ول جان نثاری در نشست تخصصی کمیس��یون عمران، 
معماری و شهرسازی ش��ورای اسامی ش��هر با معاونان معماری و 
شهرسازی مناطق، مسئوالن طرح تفصیلی و کارشناسان ،اطاعات و 
آمار شهرسازی را حوزه نان   آور شهرداری معرفی کرد و اظهار داشت: 
این در حالی است که به صورت بایسته به تاش ها و رحمات دوستان 
در حوزه شهرسازی توجه نشده و تقویت این حوزه از نظر مالی، نیروی 
انسانی و مباحث نرم افزاری از درخواس��ت های شورای شهر بوده و 

زیرساخت های الزم را باید در این حوزه فراهم کنیم.
وی با اشاره به اینکه در راستای سیستم مکانیزه شهرسازی اقدامات 
خوبی انجام ش��ده اس��ت، تصریح کرد: امیدواریم در ماه های آینده 
ش��اهد بهره برداری کامل از سیس��تم مکانیزه شهرس��ازی باشیم و 
تاکنون پیگیری های بسیاری در راس��تای پیشرفت این طرح انجام 

شده است.
رییس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسامی شهر 
اصفهان با تاکید ب��ر اینکه مباحثی مانند وح��دت رویه در قوانین و 
فرآیندهای تعریف شده در شهرداری باید جاری و ساری باشد، ادامه 
داد: ارایه آموزش های الزم به نیروهای شهرداری در زمینه سیستم 
مکانیزه شهرس��ازی امری الزم و ضروری اس��ت و سایر بخش های 
مرتبط با موضوع در شهرداری باید وارد شوند و آموزش های الزم را 
در این حوزه دریافت کنند. وی با بیان اینکه فرهنگ س��ازی در این 
حوزه باید توسط متولیان حوزه فرهنگ انجام شود، تاکید کرد: قبح 

و زشتی خاف کردن باید در میان مردم نهادینه شود.
جا ن نثاری با اشاره به اینکه مشکات مناطق با یکدیگر متفاوت است، 
افزود: تا تکلیف طرح بازنگری مش��خص نشود، به سراغ طرح جامع 
رفتن کاما اشتباه است و مسایلی که باید وحدت رویه روی آن باشد، 

باید پیگیری شود.
وی با تاکید بر اینکه ایجاد و راه اندازی پلیس ساختمان امری مهم و 
ضروری است، گفت: با بحث پلیس ساختمان باید یک سیستم فنی و 
مهندسی به کمک شهرسازی بیاید و برداشت ما از پلیس ساختمان 
یک سیستم فنی و مهندسی است که در محل پروژه ها حاضر شود و 

مشکات را بررسی کرده و آنها را برطرف کند.
رییس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسامی شهر 
اصفهان با بیان اینکه قس��مت کنترل و نظارت باید زیر نظر معاونت 
شهرسازی منطقه باشد، بیان داش��ت: امیدواریم این جلسات ادامه 
داش��ته باش��د و جلس��ات به صورت موضوعی در حوزه معماری و 

شهرسازی برگزار شود.

مدیر کل میراث فرهنگی استان مطرح کرد؛

 ارتقای سطح 12 نمایندگی 
میراث فرهنگی استان اصفهان

رییس کمیسیون عمران شورای اسالمی شهر اصفهان:

راه اندازی پلیس ساختمان
ضروری است

رسول زرگرپور در آیین بزرگ داشت روز جهاني محیط 
زیس��ت اظهار کرد: عاقه مند بودم حض��ور و ابراز وجود 
انجمن  های غیردولتی و س��من   های محیط زیستی در 
این نشس��ت بیشتر از این باش��د، اما متاس��فانه اینگونه 
برنامه  ریزی نشده بود. وي افزود: تاسف می  خورم که چرا 
تعداد این انجمن  ها در اصفهان تا این حد پایین اس��ت و 
معتقد هستم تعداد سمن  ها در اصفهان باید حداقل 10 
برابر شوند. چرا که قطعا مسایل و مشکات امروز زیست 
محیط اصفهان ب��دون همکاری نهادهای م��ردم نهاد به 

جایی نخواهد رسید.
استاندار اصفهان با اشاره به اصل 50 قانون اساسی گفت: 
مطابق با این قانون فعالیت اقتصادی آن دسته از مراکزی 
که آس��یب  های جبران ناپذیر بر پیکره زیست بوم کشور 
وارد می  کنند ممنوع و غیر قانونی اس��ت و همه مردم و 
مس��ئوالن وظیفه دارند این قانون را به یکدیگر گوش��زد 

کنند.
زرگرپور افزود: آیا مردم و مس��ئوالن به این وظیفه عمل 
می کنند. اگر اصفهان برای مثال پنج میلیون نفر جمعیت 
را دارا باش��د، باید پنج میلیون محیط بان داش��ته باشد. 
باید پنج میلیون دوس��ت دار محیط زیست داشته باشد 
که لحظه به لحظه مس��ایل و موارد زیست محیطی را به 

یکدیگر یادآوری کنند.
وی ادامه داد: کسانی که با خودرو تک سرنشین شخصی 
از مرداویج تا دانش��گاه صنعتی را ه��ر روز رفت وآمد می 
 کنند آیا حفاظت از محیط زیس��ت را یک وظیفه قانونی 
و ش��رعی نمی  دانند؟ فراموش نکنیم وظیف��ه مراقبت از 
محیط زیست و دستیابی به محیط پاک و بدون آلودگی 

تنها وظیفه دولت نیست.
اس��تاندار اصفه��ان ب��ا اش��اره ب��ه س��ند چش��م 
ن��داز 20 س��اله کش��ور گف��ت: آی��ا ب��ه اه��داف  ا
نزدی��ک س��ند  ای��ن  در  موج��ود  مف��اد   و 

 شده  ایم؟ 10 سال از تدوین این سند گذشته است و تنها 
 10 س��ال دیگر به پایان آن باقی مانده و آیا در این مدت

 توانسته  ایم گامی مثبت برداریم؟
زرگرپور با اشاره به سند توسعه و چشم انداز استان افزود: 
متاسفانه موارد و مسایل زیست محیطی در اسناد باالدست 
پر رنگ   تر هس��تند و در اسناد اس��تانی از اهمیت آن ها 
کاسته شده است. توسعه در اصفهان باید پایدار، متوازن 
و متعالی باش��د. وی ادامه داد: در حال حاضر 80 درصد 
از جمعیت استان اصفهان در شش درصد از مساحت این 
استان واقع ش��ده اند و همین موضوع موجب شده است 
اصفهان دو روی یک سکه را تجربه کند. روی اول سکه ای 

که تنوع زیستی بسیار خوب اصفهان است.
استاندار اصفهان گفت: برای مثال 10 درصد از مساحت 

استان مناطق حفاظت شده و 10درصد نیز مناطق شکار 
ممنوع اس��ت. اما روی دیگر سکه چالش  های پیش روی 
استان اس��ت. احیای حوضه آب خیز زاینده رود، مقابله با 
پدیده گرد و غبار و فرس��ایش  های خاکی از این دس��ته 

هستند.
زرگرپور ادامه داد: گرچه استان اصفهان در میزان و مقدار 
چالش   های گوناگون زیس��ت محیطی رتبه اول است اما 
خوش��بختانه در ارایه راهکار و تدوین اسناد مقابله با این 
چالش    ها نیز رتبه اول کش��ور را دارد. می  دانیم با چشم 
انداز استان بس��یار فاصله داریم اما در مسیر درستی گام 

خواهیم برداشت.
وی با اش��اره به بیانات رهبر معظم انقاب گفت: اقتصاد 
مقاومتی و آموزه  های زیست محیطی ایشان راه جدیدی 
جلوی پای ما گذاش��ت و آن اقتصاد سبز است. با اقتصاد 
مقاومتی سبز بی شک شرایط مطلوب و بستر بهتری برای 

پیشرفت و دستیابی به بایدهای استان خواهیم یافت.
اس��تاندار اصفهان افزود: پدیده گرد و غبار آثار نامطلوب 
بسیاری را بر زیست  بوم ایران و سامت شهروندان خواهد 
گذاشت و شاید مردم اصفهان اهمیت این موضوع را هنوز 
 به درس��تی درک نکرده   اند. گردو غبار می  تواند موجب

 بیماری  های قلبی، تنفسی و سرطانی شوند.
زرگرپور ادامه داد: در پ��ی افزایش آمار گ��رد وغبار 10 
و 2/5میکرون��ی در اصفهان س��ند مقابله با گ��رد و غبار 
تدوین شده است که 20 دستگاه دولتی را درگیر و در 9 
شهرستان اجرا خواهد شد. گرد و غبار می   تواند ناشی از 
طبیعت و فرسایش، صنعت، کش��اورزی و شهر باشد که 

برای هر بخش راهکارهایی وجود دارد.
وی با اش��اره به اقدامات س��من  ها و انجمن  های مردمی 

در م��ورد طبیع��ت گف��ت: نباید س��یاه نمای��ی کنید و 
فقط مس��ایل و مش��کات را بازگو کنید. بلک��ه به همان 
ان��دازه باید خس��ته نباش��ید و خدا ق��وت بگویی��د و از 
تاش  های مس��ئوالن تش��کر کنید.اس��تاندار اصفهان 
ادام��ه داد: در مورد زاین��ده رود از همه گل��ه دارم. کدام 
نه��اد از باز ب��ودن 9 ماهه زاینده رود تش��کر ک��رد؟ اگر 
 ش��ما دغدغ��ه زاین��ده رود را دارید م��ن ش��بانه روزم 
زاینده رود است،اما باید قدم به قدم گام برداریم. امسال در 
خشک  ترین سال اصفهان در 40 سال گذشته بودیم، اما 
با این حال هزاران هکتار از شرق اصفهان زیر کشت است.

زرگرپور با اشاره به اینکه بي ش��ک تاالب گاوخوني باید 
احیا شود، افزود: بعضی می   گویند خشکسالی نداریم! این 
آقایان آمارهایشان را از کجا مي   آورند؟ زاینده رود قربانی 
اقدامات نادرست 50 سال گذشته است و در یکي دو سال 

نمي   توان آن را احیا کرد.
وی گفت: با پاکارد »زاینده رود من کو؟« چیزی درست 
نمی  شود و بنده هم همیشه می  پرسم زاینده رود من کو 
اما باید پا در میدان گذاشت و راهکار ارایه داد، وگرنه کار 

به جایی نخواهد رسید.
اس��تاندار اصفهان ادامه داد: 10 هزار کارگاه تولیدی در 
اصفهان وجود دارد که این تعداد حدود یک سوم کارگاه  
های آالینده کشور هستند. همچنین 60 درصد از مردم 
اصفهان از این کارگاه  ها تغذیه می  ش��وند. آیا می  توانیم 
این کارگاه  ها را تعطیل کنیم ی��ا باید با مدیریت و تدبر با 

آنها مقابله کنیم؟
زرگرپور خاطرنش��ان کرد: م��ن حرفی ندارم تا س��ه ماه 
تابستان هم آب زاینده  رود باز باش��د، اما وقتی شیر آب 

منازل تان را باز کنید به جای آب، هوا خواهد آمد.
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مدیر روابط عمومی شهرداری اصفهان :

اقتصاد مقاومتی را
در شهر عملیاتی کنیم

مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی استان؛

سالن تئاتر شهر اصفهان
ساخته می شود

مدیر مرکز کنترل ترافیک شهر اصفهان:

روزانه ۶۵۰ هزار شهروند با اتوبوس های همگانی
در شهر تردد می کنند

مدیر روابط عمومی ش��هرداری اصفهان گفت: 
هدف از تش��کیل جلس��ات اقتصاد مقاومتی در 
شهرداری ایجاد هیاهو نیست بلکه می خواهیم 

تا جنبه اقدام و عمل آن را عملی کنیم.
 هادی نبات��ی نژاد در جلس��ه ق��رارگاه اقتصاد 
مقاومتی که با حضور معاونان ش��هردار تشکیل 
ش��ده بود، اظهار کرد: با برگزاری این جلس��ات 
خواستار آن هستیم تا اقتصاد مقاوتی، را عملی 
کنیم. وی با اش��اره به اینکه، تبیین الزم در این 
زمینه صورت گرفته است و باید مراقب بود تکرار 
آن جنبه ش��عاری پیدا نکند، اف��زود: باید اقدام 
موثری در این زمینه صورت گیرد تا برداش��ت 
خوبی از موضوع اولیه صورت گیرد. ما به دنبال 
ارایه تئوری نیستیم بلکه باید جنبه عملی آن را 

پوشش دهیم.
مدیر روابط عمومی شهرداری اصفهان با اشاره 
 ب��ه اینکه، اقتص��اد مقاومت��ی را نبای��د تنها در 
صرف��ه جوی��ی دی��د، اذعان ک��رد: برداش��ت 
 ناصحیح��ی ک��ه از ای��ن ش��عار م��ی ش��ود

 صرفه جویی صرف اس��ت، در صورتی که صرفه 
جویی تنها قسمتی از این شعار را در بر می گیرد.

نباتی نژاد با بیان اینکه، ما در تحقق این ش��عار 
ظرفیت ه��ای قابل توجه��ی داری��م و باید این 
جلس��ات تکرار ش��ود تا یادآوری صورت گیرد، 
ابراز کرد: زمینه ها برای عملی ش��دن این شعار 
فراهم هس��تند و ما فقط در تاش برای اقدام و 
عمل آن هس��تیم تا جریان سازی خوبی در این 

زمینه انجام دهیم.
وی اف��زود: امیدواری��م ب��ا ارتب��اط خوبی که 
ش��هرداری با دس��تگاه های دیگر دارد، فضای 
تاش شهرداری برای تحقق شعار امسال به  آنها 
منتقل ش��ود و  با استفاده از رس��انه ها اقدامات 
شایس��ته خود در این زمینه را ب��ه خوبی اطاع 
رس��انی کنند تا ش��اهد جریان خوب��ی در این 

زمینه باشیم.
نباتی نژاد تاکید ک��رد: اقتص��اد مقاوتی دارای 
بخش های متفاوتی است که این بخش ها قبا 

توسط مقام معظم رهبری تبیین شده است.

مدیر کل اداره فرهنگ و ارش��اد اسامی اصفهان 
گفت: سالن تئاتر شهر اصفهان که تاکنون به خاطر 
مش��کل در پرداخت عوارض به شهرداری متوقف 
بود اکنون با بخش��یده شدن این عوارض به مرحله 

ساخت نزدیک شده است.
 متولی زمین 25هزار متری در سالن اجاس سران 
برای ساخت سالن تئاتر شهر، اداره ارشاد است که 
هم اکنون ریاست آن را حجت االسام حبیب رضا 

ارزانی بر عهده دارد.
ارزانی در خص��وص عزم جدی برای س��اخت این 
سالن، که یقینا بس��یاری از مشکات اهالی هنر را 
در اصفهان رفع م��ی کند،گف��ت:از آن جا که این 
مجموعه یک پروژه ملی است، بر طبق قاعده باید 
زمین و عوارض و پروانه ساخت آن را استان اصفهان 
تقبل کرده و تأمین اعتبارات برای س��اخت آن به 
عهده پایتخت باش��د. در س��ال های گذشته 100 
میلیارد برای پیش برد این پروژه ملی هزینه شده 
اما سهم واقعی اصفهان از این اعتبارات بسیار ناچیز 
و در حد گودبرداری بوده اس��ت. وی افزود:اکنون 

با مذاکرات انجام ش��ده بین اداره ارشاد اصفهان و 
شهرداری، این مهم مورد توافق قرار گرفته که برای 
کمک به تسریع تکمیل بخش س��الن تئاتر شهر، 
شهرداری از گرفتن عوارض خودداری کرده و پروانه 
س��اخت را صادر می کند. گفتنی است با موافقت 
شهردار اصفهان در این خصوص، گام بعدی از سوی 
مدیر کل ارشاد اصفهان به منظور اخذ مجوز برای 
صدور اعتبارات الزم طی 2 هفته آینده در سفری 
به تهران برداشته می شود تا عملیات ساخت سالن 
اس��تاندارد تئاتر شهر آغاز ش��ده و ظرف سه سال 

آینده شاهد بهره براری از این سالن باشیم.
شایان ذکر است که سالن تئاتر شهر، بخشی واقع 
در مجموعه سالن اجاس س��ران در پروژه شهید 
کشوری است که طرح س��اخت آن از سال 1390 
آغاز شده و در سال های گذشته بارها کلنگ احداث 
آن توسط مس��ئوالن مختلف زده ش��ده، اما روند 
س��اخت و تکمیل آن تاکنون کند پیش رفته است 
و با عزم شهردار اصفهان اکنون این روند به خوبی 

پیش می رود.

مدیر مرکز کنت��رل ترافیک ش��هر اصفه�ان 
گف��ت: روزان��ه 1300 اتوب���وس نزدی��ک 
 ب�ه 650 ه��زار مس��اف�ر را در ش��هر اصفهان 

جابه جا می کنند.
  همای��ون ی��زدان پن��اه اظهارکرد: در ش��هر

  اصفهان نزدی��ک ب��ه 59 درصد از م��ردم با 
 وس��ایل نقلی��ه ش��خصی، ح��دود 36 درصد

 از سفرها با وس��ایل نقلیه عمومی و 5 درصد 
مابقی نیز س��فر با دوچرخه و یا پی��اده انجام 

می شود.
ی��زدان پناه اف�زود: در ش��هر اصفه��ان 3 نوع 
س��فر درون ش��ه�ری از جمله قط�ار شهری، 
بی. آر.تی و اتوب���وس برای ش��هرون�دان در 

دسترس است.
 مدی��ر مرک��ز کنت��رل ترافی��ک ش��ه�ر 
 اصفه���ان تصری��ح ک���رد: طب��ق ای��ن آمار 
ناوگ���ان اتوبوس��رانی 18 درص�د از س��ه�م 
س��ف�ره�ای روزانه را به خ��ود اختصاص می 

دهد.

یزدان پن��اه خاطرنش��ان ک���رد: همچنی�ن 
1۷0 ه�زار سفر با آمار 4 درص�دی نی�ز سهم 
اتوب�وس ه�ای خ���اص ادارات و موسس��ات 
و 14 درص�د نی�ز س��ه�م تاکس���ی در شه�ر 

اصفهان است.

ش��هردار اصفهان گفت: حفظ و نگه��داری از 
می��راث فرهنگی ناملم��وس کش��ور و به ویژه 
اصفهان، نیازمن��د حمایت های جدی مردم در 

این زمینه است.
میراث معنوي ناملموس بخش��ي از دس��تاورد 
مادي و معنوي بشري است که آن بخش تمدن 
و هویت غیر فیزیکي همچون آداب و رس��وم، 
قوانین رس��مي و میراث معن��وي و فرهنگ را 

شامل مي شود.
این میراث س��ینه به س��ینه به ارث رس��یده و 
ش��امل ارزش ه��اي اجتماعي، آداب و رس��وم 
و بی��ان هن��ري، زب��ان و گوی��ش، بازي هاي 
 بوم��ي و محلي، س��نت ها، مهارت ه��ا و دانش

 صنایع دستي مي شود.
آي.سي.س��ي.ان )ICCN( یا »شبکه همکاري 
بی��ن ش��هري ب��راي محافظ��ت از می��راث 
فرهنگي ناملموس« تنها س��ازمان بین المللي 
حکومت هاي محلي و نهادهاي فرهنگي اس��ت 
که هدف آن حفظ می��راث فرهنگي ناملموس 

جهان است و دبیرخانه این سازمان بین المللي 
نیز هم اکنون در اصفهان قرار دارد.

پس از برگزاری اج��اس و جش��نواره میراث 
فرهنگ��ی ناملموس ک��ه مهرماه س��ال 93 در 
اصفهان برگزار شد، جلسات زیادی برای واکاوی 
و دس��تاوردهای این جش��نواره تاکنون برگزار 
شده و در همین راستا نشستي پیرامون حفظ 
میراث فرهنگ��ی ناملموس با حضور ش��هردار 
اصفه��ان، مدی��ر مرک��ز خاقیت و ن��وآوري 
شهرداري اصفهان، عضو شوراي اسامی شهر، 
اساتید دانشگاه و فعاالن حوزه میراث فرهنگی 
ناملموس برگزار ش��د تا تصمیمات الزم در این 
حوزه گرفته شود. در این جلسه پس از بحث و 
بررسي چند ساعته، نام »بنیاد پاسداران میراث 
ناملموس اصفهان« براي پیگی��ري و اقدامات 
بعدي مسئوالن فعال در حوزه میراث ناملموس 

انتخاب شد.
مهدي جمالي نژاد در این نشس��ت با اش��اره به 
میراث فرهنگي ناملموس، اظهار کرد: ما قصد 

داریم از داش��ته ها و میراث نیاکانمان حفاظت 
کرده و آنها را به نس��ل هاي آینده منتقل کنیم 
چراک��ه در دوره گ��ذار فعلي که ممکن اس��ت 
بسیاري از داش��ته هاي ما رو به فراموشي برود 
نیاز است این داش��ته ها را زنده نگاه داشته و به 

عنوان یک دغدغه به آنها نگاه کنیم.
وي با اش��اره به نتایج این جلس��ه که پیرامون 
میراث فرهنگي ناملموس و دستاوردهاي جلسه 
ICCN تشکیل شد، تصریح کرد: در این جلسه 
نام و اهداف مشخص و قرار شد فرآیند ثبت آن 

انجام شود.
ش��هردار اصفهان ادامه داد: شهرداري اصفهان 
به عنوان رییس س��ازمان می��راث ناملموس یا 
همان ICCN ش��ناخته مي ش��ود که مجموعه 
میراث فرهنگي نیز بخش هایي را در این زمینه 
فعال ک��رده و کارهاي خوبي نی��ز در آن انجام 
شده اما این کارها تکمیل نمي شود مگر اینکه 
حمایت هاي مردمي در این زمینه وجود داشته 

باشد.

رییس س��ازمان حفاظت از محیط زیست استان 
اصفهان گف��ت: اس��تان اصفه��ان از نظر حفظ 
حیات وحش و حفاظت از محیط زیس��ت برترین 

استان در کشور است.
حمید ظهرابی در مراسم گرامیداشت روز جهانی 
محیط زیست اظهار داش��ت: در استان اصفهان 
مشکات زیس��ت محیطی بسیار زیادی به سبب 
توس��عه صنعت و قط��ب صنعت کش��ور در این 
اس��تان داریم. وی افزود: در ح��ال حاضر یگان 
نیروهای سازمان حفاظت از محیط زیست استان 
اصفهان 23 پاسگاه محیط بانی و 153 محیط بان 
در سراسر اس��تان اصفهان دارد و سرانه کنترلی 
حدود 3 هزار هکت��ار را بر عهده دارن��د؛ اگرچه 
تعداد این محیط بان ها بسیار کم است اما نسبت 
با استان های دیگر رتبه برتری را در کشور به خود 

اختصاص داده است.
رییس س��ازمان حفاظت از محیط زیست استان 
اصفهان تصریح کرد: استان اصفهان از نظر حفظ 
حیات وحش و حفاظت از محیط زیس��ت برترین 

استان، در کشور اس��ت اما هنوز با شاخص های 
استاندارد فاصله بسیاری دارد که این سازمان با 
همکاری تشکل های مردمی هر روز خود را به این 

شاخص ها نزدیک تر می کند.
وی در خصوص اقدامات این س��ازمان در س��ال 
گذش��ته عنوان کرد: برنامه جامع کنترل کیفی 
هوای اصفه��ان، برنام��ه جامع مقابله ب��ا پدیده 
گرد و غبار، احیای ت��االب بین المللی گاوخونی، 
حفاظت کیف��ی از رودخانه زاین��ده رود، اجرای 
طرح های جامع مدیریت مناطق 4 گانه اس��تان، 
اس��تفاده از فن آوری های نوین جهت استفاده از 
مناطق، توسعه آموزش و فرهنگ سازی زندگی 
زیس��ت محیطی ازجمله اقدامات مهم س��ازمان 

محیط زیست در سال گذشته است.
ظهرابی در خصوص احیای تاالب گاوخونی تأکید 
کرد: در سال گذش��ته در همایش روز تاالب ها با 
همکاری استانداری س��تادی برای احیای تاالب 
گاوخونی تشکیل ش��د که سرپرستی و مدیریت 

آن را استاندار اصفهان بر عهده گرفت.

وی در رابطه با پیش��رفت هر س��اله این سازمان 
خاطرنشان کرد: سازمان حفاظت از محیط زیست 
هرساله با پیشرفت های زیادی قدم به سال های 
بعدی می گذارد که از این نوع پیشرفت ها می توان 

به طرح پایش محیط زیست استان اشاره کرد.
رییس س��ازمان حفاظت از محیط زیست استان 
اصفهان درباره این طرح گفت: در سال 92 طرح 
پایش س��ازمان حفاظت از محیط زیست 2 هزار 
مورد را تحت پوش��ش خود قرارداد که در س��ال 
93 این موارد به 8 هزار مورد و در سال 94 موارد 
این طرح که تحت پوشش خود قرار داده بود را به 

بیش از 10 هزار مورد رساند.
وی در خص��وص اقدام��ات این س��ازمان برای 
آلودگی هوای اصفهان ابراز کرد: با توجه به س��ه 
س��ال اخیر س��ازمان حفاظت از محیط زیس��ت 
تاش ه��ای بس��یاری ب��رای کاه��ش آلودگی 
هوای اصفهان انجام داده اس��ت که از س��ال 92 
تعداد ارقام روزهای ناس��الم تا به امس��ال هرروز 

کاهش یافته است.

شهردار اصفهان:

مردم حافظان اصلی میراث ناملموس به شمار می روند
رییس سازمان محیط زیست استان:

اصفهان برترین استان کشور در حوزه محیط زیست است

استاندار اصفهان: 

من شبانه  روزم، زاینده رود است
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مهاجم صبا مسافر اصفهان شد

اولین نقشه حمله تروریستی داعش به یورو 
۲۰۱۶ خنثی شد

استقالل در فصل جدید چینی می پوشد

هاشمیان دستیار برانکو نمی شود

مهاجم فصل گذش��ته تیم فوتبال صبای قم ب��رای حضور در س��پاهان به توافق 
رس��ید. فرید بهزادی کریمی یکی از بازیکنان مدنظر عبداهلل ویسی برای پیوستن 
به سپاهان بود که نزدیک 10 روز پیش با این باش��گاه مذاکراتی انجام داد و برای 
سپاهانی شدن به توافق هم رسید. مهاجم فصل گذشته صبا برای سپاهانی شدن 
مشکل دریافت رضایت نامه داش��ت که این مشکل توسط مدیران باشگاه سپاهان 
حل شد. بهزادی کریمی قرار است به زودی راهی اصفهان شود تا قرارداد رسمی اش 

را با سپاهان امضا کند.

نیروهای امنیت��ی اوکراین اعالم کردند یک تروریس��ت با ملیت فرانس��وی قصد 
حمله تروریس��تی به رقابت های یورو 2016 را داش��ت که دستگیرشد.  نیروهای 
پلیس اوکراین در خبر فوری اعالم کردند که یک تروریست را با ملیت فرانسوی در 
حال خرید اسلحه و مواد منفجره دستگیر کردند. نیروهای امنیتی اوکراین تاکید 
کردند که این تروریس��ت فرانس��وی در حال برنامه ریزی 15 حمله تروریستی به 
 رقابت های یورو 2016 بود. طبق اعالم نیروه��ای امنیتی اوکراین 125 کیلوگرم 
مواد منفجره کشف ش��د که این تروریست قصد داش��ت با حمل این مقدار مواد 
منفجره به فرانس��ه در جریان برگزاری مس��ابقات یورو 2016 دست به حمالت 

تروریستی بزند.رقابت های یورو 2016 فرانسه این هفته جمعه آغاز می شود.

اسپانس��ر البسه فصل گذشته اس��تقالل ش��رکت 361 بود اما یک شرکت چینی 
 به نام »لی نینگ« به مس��ئوالن اس��تقالل پیش��نهادی با رقم باالتر را داده است. 
شاهرخ سبک دست عضو هیئت مدیره استقالل در این زمینه گفت:»هنوز اسپانسر 
البسه استقالل مشخص نشده اما از میان ش��رکت 361 و این شرکت چینی یکی 
اسپانسر البسه استقالل خواهد ش��د. در واقع هر کدام که پیشنهاد بهتری بدهد، 
انتخاب می ش��ود«. صحبت های سبک دست در حالی اس��ت که گفته می شود بر 
اساس توافقی که میان باشگاه اس��تقالل با شرکت چینی لی نینگ، انجام شد این 

کمپانی ،پوشاک استقالل را  در فصل آینده تامین خواهد کرد.

باز هم ش��ایعه در فضای مجازی و این بار نوبت نام بردن از وحید هاش��میان بود که 
طعمه حاشیه سازان شود. گفته شده برانکو ایوانکوویچ سرمربی کروات پرسپولیس 
از مسئوالن باشگاه خواس��ته است  وحید هاش��میان را به عنوان دستیار ایرانی اش 
استخدام کنند. هاشمیان در جام جهانی 2006 آلمان و قبل از آن، شاگرد برانکو در 
تیم ملی بود و این دو، شناخت بس��یار خوبی از یکدیگر دارند اما طبق اعالم مدیران 
باش��گاه پرس��پولیس، این خبر صحت ندارد و برانکو می خواهد ب��ا کریم باقری در 
 کادرفنی ادامه دهد. هاشمیان نیز چندی پیش اعالم کرده بود در صورت بازگشت به 

لیگ ایران، حاضر نیست مربی و دستیار یک سرمربی شود.

سیری در دنیای ورزش

خادم: 

کشتی گیر ان شایسته طالی المپیک هستند  
رستمی:

 با رکورد شکنی اسم ایران ماندگار می شود

رییس فدراس��یون کش��تی با اشاره به س��طح باالی تیم های شرکت کننده 
در ر قا بت ه��ای جا م جها نی آمریکا گفت: با هدف ارزیابی حریفان خارجی و 
همچنین کشتی گیر ان خودمان در این مسابقات شرکت می کنیم و به دنبال 
 کس��ب بهترین نتیجه  نیز هس��تیم. رس��ول خادم در حاشیه آخرین تمرین 
 تی��م  ملی کش��تی آزاد پیش از حض��ور در ر قا بت های ج��ا م جها نی آمریکا

 اظها ر کرد: گمان نمی کردیم جا م جها نی با وجود این که تنها دو ماه مانده 
به المپیک برگزار می ش��ود از چنین س��طح باالیی برخوردار باشد. به غیر از 
آمریکا که به عنوان میزبان با تیم اصلی خود در این ر قا بت ها شرکت می کند 
س��ایر تیم ها مانند گرجستان با تیم اول خود می آید و روسیه نیز با ترکیب 
نفرات اول ، دوم و سوم خود در این ر قا بت ها حضور پیدا می کنند.  سرمربی 
 تی��م  ملی کش��تی آزاد درباره پیش بینی خود از نتیج��ه  آزادکاران ایران در 
جا م جها نی، خاطر  نشان کرد: کار سختی پیش رو داریم ، ولی کشتی گیر ان 
ب��ا روحیه قهرمانانه ای که همیش��ه دارن��د، به این روی��داد همچون  یک 
تورنمنت جدی می نگرند و از آن جایی که س��ه، چهار س��ال اس��ت که در 
ای��ن ر قا بت ها حضور موفقی دارند به دنبال کس��ب بهترین نتیجه  خواهند 
ب��ود. وی در ادامه درباره پیش بینی خود درباره نتیجه گیری کش��تی گیر ان 
ای��ران در ر قا بت های المپیک گفت: اجازه بدهید پیش بینی نکنم، اما معتقد 
هستم که کشتی گیر ان آزاد کار ما شایستگی رسیدن به مدال طال را دارند. 
کش��تی فرنگی نیز قبال این شایس��تگی را اثبات کرده اس��ت. همه اینها با 
ت��الش بی وقفه کش��تی گیر ان، کادرفنی و همچنی��ن حمایت های مردم به 

دست آمده است.

نایب قهرمان وزنه برداری جهان گفت: من به غیر از جایزه مسابقات پاداش 
دیگری بابت رکوردش��کنی  ام نگرفتم و ش��اید شکس��تن رکورد دنیا چیز 

کمی است.
کیانوش رس��تمی درباره پاداش هایی که تاکنون برای شکس��تن دو رکورد 
جهان دریافت کرده اس��ت، اظهار کرد: فدراسیون وزنه برداری 5000 دالر 
برای قهرمانی در دسته 85 کیلوگرم و 6000 دالر برای شکستن دو رکورد 

جهان به من داد.
او در پاسخ به این پرسش که از سوی کمیته ملی المپیک یا وزارت ورزش 
پاداش یا حتی قول پرداخت آن داده نشده است تصریح کرد: در دنیا کسی 
ک��ه رکورد جهان را می ش��کند هدایای زیادی می گی��رد زیرا رکوردی که 
شکس��ته می شود، سالیان س��ال در جدول رکوردشکنان باقی می ماند. این 
همه جنگ و جدالی که در سنگین وزن وجود دارد برای این است که چه 
کس��ی می خواهد رکورد دنیا را بشکند.در حال حاضر یک ایرانی در دسته 

85 کیلوگرم رکورد جهان را شکسته اما انگار هیچ اتفاقی نیفتاده است.
رس��تمی همچنین گف��ت: من به غی��ر از جایزه مس��ابقات، هدیه دیگری 
نگرفت��م و البته منتظر هدیه ای هم نبودم زیرا ب��رای من مهم این بود که 
در کشور خودم رکوردشکنی داشته باشم. در هر مسابقه ای که از این پس 
برگزار می شود، نام کیانوش رستمی و ایران در جدول رکوردشکنان وجود 
دارد. خیل��ی از وزنه برداران��ی که رکورد جهان را شکس��ته اند این کار  را 
در کش��ور خود انجام نداده اند اما اکنون اس��م ایران ماندگار می شود و این 

یادگاری است که باقی می ماند و فکر نمی کنم به این راحتی پاک شود.

 در حالی که منصوریان محکم تر از مظلومی به نظر 
می رسد، استقالل همچنان شایعه و حاشیه بازیکن 
س��االری دارد. مرور خاطرات فرگوسن و درگیری 
کی روش ب��ا روی کی��ن می تواند الگ��وی پیروزی 

سرمربی جوان باشد.
آلکس فرگوسن در کتاب خاطرات خود می نویسد: 
»کارلوس کی روش نزد م��ن آمد و گفت: روی کین 
می خواهد رختکن را دست بگیرد، پرسیدم من هم 
متوجه شده ام، آیا تو مطمئن هستی؟ گفت آری او 
نقشی فراتر از یک بازیکن می خواهد و من به همین 
دلیل روی کین را پس از دوازده س��ال در منچستر 

یونایتد اخراج کردم. 
فرگوس��ن در ادامه می نویس��د: کین بر س��ر محل 
اردوی منچس��تریونایتد با کی روش درگیر ش��ده 

بود. «
ن��دن کت��اب خاط��رات فرگوس��ن ب��رای  خوا
 هم��ه مربی��ان ضروری اس��ت، فرگوس��ن ش��اید 
بزرگ ترین مربی دنیا حداقل در رده باشگاهی باشد، 
او مثل س��اعت منظم و دقیق بود و دو دهه توانست 

منچس��تر را در اوج فوتبال دنیا نگه دارد به همین 
دلیل خواندن خاطراتش مهم است.

ام��ا چ��را ای��ن خاط��ره را نق��ل کردی��م؟ ماجرا 
 ب��ه منصوری��ان بازمی گ��ردد، مرب��ی ج��وان و

 دوست داشتنی که همه استقاللی ها دوست دارند 
او موفق ش��ود.حاال منصوریان در استقالل با کسی 
کار می کند که او هم با کی روش درگیر ش��ده است 
یعنی سید مهدی رحمتی و البته که کی روش برای 
منصوریان یک الگوی بزرگ است و خود این مربی 

این نکته را بارها تاکید کرده است.
رحمتی س��ال خوبی را در اس��تقالل پش��ت س��ر 
نگذاش��ت، او ه��م در دی��دار ب��ا تراکتورس��ازی 
ه��م در درب��ی و ه��م در فین��ال حذف��ی مقاب��ل 
ذوب آه��ن  از منظ��ر فن��ی بس��یار ب��د ب��ود و 
گل ه��ای زی��ادی دریاف��ت ک��رد اما بح��ث امروز 
 این نیس��ت، ح��رف این اس��ت ک��ه رحمت��ی در

 البه الی شایعه ها متهم ش��ده در حوزه اختیارات 
س��رمربی از جمل��ه  انتخ��اب دس��تیاران و جذب 
بازیکنان دخالت می کند  و به نظر می رس��د ابایی 

هم از باال بردن شائبه ها ندارد که اگر داشت عکس 
خودش را با بختی��ار رحمانی درس��ت در روز عقد 

قرارداد با استقالل منتشر نمی کرد.
پرس��ش حاال این اس��ت: آیا رحمت��ی می خواهد 
رختکن را در دست بگیرد؟ ظاهرا منصوریان از این 
حرکت رحمتی دلخور ش��ده و ظاهرا از طریق یکی 
از مدیران باش��گاه به وی تذک��ر داده که در حیطه 
خودش فعالیت کن��د و اگر این چنین بوده باش��د 
باید به منصوریان خوش بین بود که از روی دس��ت 
مظلومی حرکت نکرده و حواسش به همه جزئیات 
 موفقیت هست.منصوریان در استقالل تنها با کنترل 
حاش��یه هاس��ت که می تواند موفق ش��ود. کنترل 
بوقچی ها، کنترل بازیکنان، کنترل رسانه ها، کنترل 

مدیرانی که سرخود گام برمی دارند و ...
 اگ��ر منصوری��ان ای��ن حواش��ی را کنت��رل کن��د 
می ت��وان به موفقی��ت او خ��وش بین ب��ود وگرنه 
نمی توان موفقیت ای��ن تیم را با ای��ن مربی جوان 
به چشم دید و او هم در حاشیه های استقالل غرق 

خواهد شد.

 مسئوالن باشگاه سپاهان اصفهان قصد دارند »لوسیانو پریرا« مهاجم برزیلی خود را حفظ کنند.
بعد از انتخاب عبداهلل ویس��ی ب��ه عنوان س��رمربی تیم فوتبال این باش��گاه 
تغییرات زیادی در این تیم رخ داد و بازیکنان��ی نظیر رحمان احمدی، محرم 
نویدکیا، ه��ادی عقیل��ی، محمدرضا خلعتب��ری و وریا غف��وری دیگر جایی 
در لیس��ت این مربی نداش��تند.با این حال وضعیت لوس��یانو پریرا و پادوانی 
 دو بازیکن برزیلی این تیم همچنان مش��خص نیس��ت.پریرا ک��ه  خود را در 
دو سال اخیر در لیگ ایران یک مهاجم زهردار و خطرناک نشان داده است،از 
باشگاه سایپا پیشنهاد دارد  ولی ویسی به مسئوالن سپاهان تاکید کرده  است 
که به هیچ عنوان این مهاجم را از دست ندهند. در واقع سپاهانی ها اصرار زیادی 
روی حفظ این مهاجم برزیلی دارند.پادوانی مهاجم تیم سپاهان اما در اولویت 
تمدید قرارداد این باشگاه نیست. پادوانی از دو تیم داخلی و یک تیم خارجی 

پیشنهاد دارد و احتمال جدایی وی از جمع زردپوشان اصفهانی با وجود بازگشت شجاع خلیل زاده زیاد است.

با مش��خص ش��دن چهره 12 تیم حاض��ر در المپی��ک 2016 ریو تکلی��ف هم گروه های ایران هم مش��خص ش��د 
 و ش��اگردان لوزانو با قرعه نس��بتا مناس��بی روبرو ش��دند. پ��س از اتمام 
رقاب��ت های والیب��ال انتخاب��ی المپیک ری��و در ژاپن و صع��ود چهار تیم 
لهس��تان، ای��ران، فرانس��ه و کان��ادا و همچنین با بس��ته ش��دن پرونده 
رقابت های انتخاب��ی المپیک در مکزی��ک و صعود تیم میزب��ان به عنوان 
 دوازدهمی��ن و آخری��ن تیم ب��ه المپیک ری��و، گ��روه  بندی کام��ل این

 بازی ها مشخص ش��د و تیم ملی ایران نیز پنجمین حریف خود را در این 
رقابت ها  ش��ناخت. با نگاهی به گروه ایران که تیم های روسیه،لهس��تان، 
آرژانتین،مصر و کوبا در آن قرار دارند می توان گفت اگر ملی پوشان والیبال 
ایران مثل دوران اوج خود در المپیک ظاهر شوند، صعود از این گروه به یک 
ماموریت کامال ممکن تبدیل خواهد ش��د که در صورت به وقوع پیوستن 

این مهم، این نسل طالیی والیبال ایران که تا همین جا  نیز حرکتی بزرگ انجام داده است، جاودانه تر خواهد شد.

ماموریت ممکن برای بلندقامتان؛ صعود به جمع 8 تیمسپاهان به دنبال تمدید قرارداد پریرا

پی��ش از والیب��ال، ورزش��کاران ایرانی ٤٧ س��همیه 
المپیک��ی در 13 رش��ته مختلف گرفت��ه بودند، ولی 
 با 12 س��همیه ای که والیبالیس��ت ها ب��ه این تعداد 
اضاف��ه کردند رک��ورد تعداد ورزش��کاران اعزامی به 
ریو برای ایران شکس��ته شد در شرایطی که درست 
60 روز دیگر بازی های المپیک ریو ش��روع می شود، 
کاروان اعزام��ی کش��ورمان هم رفته رفت��ه بارش را 
می بن��دد و تقریب��ا س��همیه هایش را گرفته ش��ده 
می بین��د. کاروان اعزامی کش��ورمان به المپیک ریو 
2016 تا همین جا دست به دو کار بزرگ زده که هر 

دو ارتباط مستقیمی با رشته ورزشی والیبال دارد.
 رکورد سهمیه ها شکسته شد

کاروان ای��ران ب��ا س��همیه ای ک��ه والیب��ال گرفت 
رک��وردی جاودانه به جا گذاش��ت؛ در واقع پیش از 

 والیبال ورزش��کاران ایرانی ٤٧ س��همیه المپیکی در 
13 رشته مختلف گرفته بودند، ولی با 12 سهمیه ای 
ک��ه والیبالیس��ت ها ب��ه ای��ن تع��داد اضاف��ه کردند 
 رکورد تعداد ورزش��کاران اعزامی ب��ه ریو برای ایران

 شکس��ته ش��د. پیش از این در المپیک پکن بود که 
ایران توانسته بود 55 س��همیه بگیرد، ولی این دوره 
فعال با همین 5٩ س��همیه رکورد شکسته شده است. 
ضم��ن اینکه والیبال هم با تمهیداتی که اندیش��یده 
ش��د، باالخ��ره طلس��م نرفتن هایش ب��ه المپیک را 

شکست و سهمیه گرفت.
 کمتر از المپیک لندن

اگرچه رکورد تعداد س��همیه ها شکس��ته ش��ده، ولی 
هنوز در مقایسه با المپیک قبلی یک پسرفت کوچک 
دیده می شود. در المپیک لندن تعداد سهمیه کاروان 
ایران 5٤ س��همیه بود؛ در شرایطی که این سهمیه ها 
ب��ه رش��ته های تیمی نرس��یده فعال رک��ورد گرفتن 
سهمیه های انفرادی مربوط به همان دوره قبل است. 

عب��ارت  ب��ه 
ساده تر، اگر در این 

دوره، والیبال را که رشته 
تیمی بوده  فاکت��ور بگیریم، تعداد 

س��همیه های انفرادی کسب ش��ده در مقایسه با دوره 
قبلی هفت سهمیه کمتر است که می تواند موضوعی 
تأمل برانگیز باشد. بااین حال هنوز هم جای امیدواری 
وجود دارد و می توان امید داش��ت کاروان ایران چند 

سهمیه دیگر را هم به سهمیه هایش اضافه کند.
 احتمال افزایش سهمیه تا ۶۲

 اگرچه تا اینجا س��همیه های انف��رادی کاروان ایران
٤٧ سهمیه اس��ت، ولی این امید وجود دارد که این 

تعداد حداقل به 50 سهمیه برسد.
 درواقع هنوز چند فرصت دیگر برای گرفتن سهمیه 
در چن��د رش��ته ورزش��ی وج��ود دارد و می توان به 
رش��ته های انفرادی در مقایسه با رشته بسکتبال که 
رش��ته ای تیمی است، امید زیادی داشت. رشته هایی 
که ش��انس گرفتن س��همیه، حتی به صورت اندک، 

در  هن��وز 
دارد  وج��ود  آنه��ا 
تی��روکمان،  ب����سکتبال، 
ش��نا، دوومیدان��ی و بوکس هس��تند.  

بسکتبال ناامید، بوکس امیدوار
خیلی سخت است دلخوش باشیم که امسال کاروان 
ایران با دو س��همیه تیمی بتواند در ریو حاضر باشد. 
اگرچه از قبل می ش��د تصور ک��رد والیبال با توجه به 
قوانین جدید بخت زیادی برای گرفتن سهمیه دارد، 
ولی درباره بس��کتبال ش��رایط کامال متفاوت اس��ت. 
ملی پوش��ان بس��کتبال ایران اگرچه هنوز روی کاغذ 
شانس گرفتن سهمیه را دارند، ولی این شانس بسیار 

کم است.
 تی��م  ملی کش��ورمان باید راهی مس��ابقات انتخابی 
ایتالیا ش��ود و با قدرت های جهانی این رشته مسابقه 
دهد. می ش��ود بیش��تر ب��ه این امید داش��ت که این 
بازی ه��ا مقدمات��ی فراهم کن��د که تی��م  ملی برای 
تورنمنت های پیِش رو آماده تر باش��د. درباره شنا هم 

اگرچه تصور می شد ابتدا وایلدکارت به ایران می رسد، 
ولی بعدها مشخص شد این وایلدکارت به کشورهای 
ضعیف تر تعلق می گیرد و ایران از گرفتن وایلدکارت 

کنار رفته است.
درواق��ع تا قبل از المپیک 2008، ایران در فهرس��ت 
کشورهایی بود که می توانس��ت با گرفتن وایلدکارت 
در دو رش��ته ش��نا و دوومیدانی در المپیک ش��رکت 
کند، ولی از آن زمان به بعد با توجه به قدرت بیش��تر 
ای��ران در گرفتن س��همیه ها و البته جایگاه رده بندی 
ایران در المپیک ها، این وایلدکارت ها به کش��ورهای 
دیگر رس��ید، بنابراین شناگران کش��ورمان هم برای 

گرفتن سهمیه المپیک کار دشواری دارند. 
درس��ت مثل دوومیدانی کاران کش��ورمان، به ویژه در 

بخش زنان.
با توجه به رکوردهای فعلی ملی پوش��ان کش��ورمان 
و رکوردی که رقبایش��ان ثب��ت کرده اند، آنها هم کار 
بسیار س��ختی برای گرفتن س��همیه المپیک دارند. 
دراین میان ش��انس دو رش��ته بیش��تر از بقیه است؛ 
اولی تیروکمان است که حداقل می توان امید داشت 
ای��ران در رش��ته تیمی بتواند س��همیه بگی��رد. اگر 
ای��ن اتفاق بیفت��د آن وقت می توان امید داش��ت دو 
 س��همیه دیگر هم در بوکس نصیب کاروان کشورمان 

شود.
تک س��همیه  ب��ا  فع��ال  ای��ران  بوکس��ورهای    
احس��ان روزبهانی  در ریو نماین��ده دارند، ولی امید 
زیادی وجود دارد که دو س��همیه دیگر هم به کاروان 
ایران در رش��ته بوکس در مسابقات انتخابی پیِش رو 
اضافه ش��ود. اگر روی کاغذ مع��ادالت به هم نخورد، 
باید گفت کاروان ایران امسال می تواند حداقل با 62 
س��همیه که در نوع خودش رکورد بی نظیری است پا 

به بازی های المپیک بگذارد.

ایرانباچندورزشکاربهریومیرود؟

مرور خاطرات فرگوسن؛

رختکن استقالل در دست کیست؟
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 دانش��گاه علوم پزشکی و خدمات بهداش��تی درمان اس��تان اصفهان در نظر دارد امور نگهداری
 و راهبری تأسیس��ات برقی و مکانیکی برخی از واحده��ای تابعه خود را از طریق مناقص��ه عمومی یک مرحله ای به 

پیمانکاران واجد شرایط به شرح زیر واگذار نماید.
۱( بیمارستان های )گلدیس ش��اهین ش��هر، امام خمینی)ره( فالورجان، امیرالمومنین»ع«و صاحب الزمان »عج« 
شهرضا، شهید محمد منتظری نجف آباد، شهدای لنجان، ساعی و شهید اشرفی خمینی شهر، عیسی بن مریم »ع«، 
خاتم االنبیاء نطنز، شهید بهش��تی اردستان، حشمتیه نایین، محمد رس��ول ا... )ص( مبارکه، شهید رجایی فریدن، 
فاطمیه خوانسار، امام حسین »ع« گلپایگان، حضرت رس��ول اکرم»ص«، فریدونشهر، بهنیا تیران و کرون، شهدای 

دهاقان، فاطمیه بادرود(
 ۲( مراکز  آموزش��ی درمانی )فیض، امین، فارابی، ش��هید دکتر چمران، بهش��تی، کودکان حضرت امام حسین)ع(،

 امام موسی کاظم »ع«، سید الشهداء »ع«(
3( مراکز بهداشتی )شماره 1 اصفهان و شماره 2 اصفهان(

4( معاونت های )بهداشتی، درمان و دانشجویی و فرهنگی(
5( شبکه های بهداشت و درمان شهرستان شاهین شهر و میمه و خور و بیابانک

موضوع مناقصه: واگذاری امور نگهداری و راهبری تأسیسات برقی و مکانیکی و مخابراتی
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: برای هر واحد٧0/000/000 ریال

نوع تضمین شرکت در مناقصه: فیش واریزی یا ضمانتنامه معتبر بانکی
مدت تضمین شرکت در مناقصه: جهت ضمانتنامه بانکی سه ماه 

محل توزیع اسناد مناقصه:
1- واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 2- اصفه��ان- می��دان آزادی- خیاب��ان ه��زار جری��ب- دانش��گاه عل��وم پزش��کی اصفه��ان- س��تاد مرک��زی
- ساختمان شماره 3- طبقه اول- اتاق 203 - دفتر کمیسیون مناقصات دانشگاه.

تاریخ توزیع اسناد مناقصه: از روز سه شنبه مورخ 13٩5/03/18/ لغایت روز یکشنبه مورخ 13٩5/03/23 
آخرین مهلت ارس�ال اس�ناد مناقصه از طریق پس�ت پیش�تاز: تا پایان وق��ت اداری روز پنجش��نبه مورخ 
13٩5/0٤/03 به آدرس: اصفهان – میدان آزادی- خیابان هزار جریب- دانش��گاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 

درمانی استان اصفهان- ستاد مرکزی- ساختمان شماره یک – دبیرخانه مرکزی- کدپستی٧3٤61-81٧٤6 
زمان و محل بازگشایی پیشنهادهای رس�یده: روز چهارشنبه  مورخ 13٩5/٤/٩در ستاد مرکزی دانشگاه علوم 

پزشکی اصفهان
* به پیشنهادهای فاقد امضا، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از پایان مهلت مقرر ) مورخ 03/13٩5/0٤( 

ارسال شود ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
* پیشنهاد دهنده مکلف است مبلغ سپرده را فقط به صورت فیش واریزی یا ضمانتنامه معتبر بانکی ارائه نماید. لذا به 
پیشنهادهای فاقد سپرده، فیش بانکی مخدوش، سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی یا بین بانکی و نظایر 

آن ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
* سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج گردیده است.

آگهیمناقصهعمومییکمرحلهای

روابطعمومـیدانشگاهعلومپزشکی
م الف: ۲38۲وخدماتبهداشتیدرمانیاستاناصفهان
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مفاد آرا
407/ 3 الف) آرا صادره از هيات شعبه اول: 

1-راى شماره 1815 مورخ 94/12/24 خانم فاطمه اميريوسفى فرزند ملك 
محمد به شماره كالسه 0506 و به شــماره شناسنامه 25 صادره از خمينى 
شهر به شماره ملى 1140961365 نسبت به ششدانگ يكباب خانه به مساحت 
210 متر مربع مفروز و مجزى شــده از پالك 191 فرعى از 121 اصلى واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك خمينى شهر شامل سند 19553 مورخ 

52/01/28 دفترخانه 35 مالحظه و محرز گرديده است. 
الف) آرا صادره از هيات شعبه اول: 

2-راى شــماره 2510 مورخ 95/02/30 آقاى فرزاد فهامى فرزند حسين به 
شماره كالســه 0109 و به شماره شناســنامه 3998 صادره از اصفهان به 
شماره ملى 1290883491 نسبت به ششــدانگ يكباب باغ ويال به مساحت 
1387/54 متر مربع مفروز و مجزى شده از پالك 16 فرعى از 90 اصلى واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك خمينى شهر شامل سند 185748 مورخ 

93/12/26 دفترخانه 11 مالحظه و محرز گرديده است. 
الف) آرا صادره از هيات شعبه اول: 

3- راى شماره 4572 مورخ 94/09/26 آقاى محسن حاجى كريمى فرزند على 
اصغر به شماره كالسه 1739 و به شماره شناسنامه 141 صادره از خمينى 
شهر به شماره ملى 1141586533 نســبت به ششدانگ يكباب مغازه وطبقه 
فوقانى به مساحت 47/84 متر مربع مفروز و مجزى شده از پالك 1259 فرعى 
از 72 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك خمينى شــهر شامل 
سند 164378 مورخ 85/03/02 دفترخانه 73  مالحظه و محرز گرديده است.

الف) آرا صادره از هيات شعبه اول: 
4-راى شماره 0937 مورخ 95/01/31 آقاى على محمد جوانمرد جوى آبادى 
فرزند رضا به شــماره كالسه 1238 و به شماره شناســنامه 40 صادره از 
خمينى شهر به شماره ملى 1142197018 نســبت به ششدانگ يكباب خانه 
ومغازه هاى متصله به مســاحت 134/49 متر مربع مفروز و مجزى شده از 
پالك 710 فرعى از 99 اصلــى واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملك 
خمينى شهر شامل ســند 44526 مورخ 63/11/23 دفترخانه 61 مالحظه و 

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

5-راى شــماره 6096 مورخ 94/10/26 آقاى محمد حسن شفيعى خوزانى 
فرزند حسين  به شماره كالسه 3309 و به شماره شناسنامه 82 صادره از 
خمينى شهر به شماره ملى 1141564998 نسبت به ششدانگ يكباب مغازه 
به مساحت 39/61 متر مربع مفروز و مجزى شــده از پالك 1259 فرعى از 
72 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك خمينى شهر شامل سند 

114662 مورخ 83/02/03  دفترخانه 63 مالحظه و محرز گرديده است. 
الف) آرا صادره از هيات شعبه اول: 

6-راى شماره 1778 مورخ 94/12/23 آقاى مهرداد هوازاده فرزند حسينعلى 
به شماره كالسه 0264 و به شماره شناسنامه 1043 صادره از خمينى شهر  
و به شماره ملى 1140847325 نســبت به ششدانگ يكباب خانه به مساحت 
109 متر مربع مفروز و مجزى شده از پالك 299 فرعى از 99 اصلى واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك خمينى شــهر شامل سند 113757 مورخ 

82/09/15 مالحظه و محرز گرديده است. 
الف) آرا صادره از هيات شعبه اول: 

7- راى شماره 1826 مورخ 94/12/24 خانم فاطمه صغرى لطفى فروشانى 
فرزند عباسعلى به شماره كالســه 0492 و به شــماره شناسنامه 11024 
صادره از خمينى شهر  و به شماره ملى 1140486381 نسبت به ششدانگ 
يكباب خانه به مساحت 202/25 متر مربع مفروز و مجزى شده از پالك 101 
اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك خمينى شــهرمع الواسطه 
ازمالك رسمى محمود رضايى وارائه قولنامه مالحظه و محرز گرديده است.

الف) آرا صادره از هيات شعبه اول: 
8-راى شماره 2235 مورخ 94/12/27 آقاى على محمدى فرزند اياز به شماره 
كالسه 1130 و به شماره شناســنامه 924 صادره از فريدن به شماره ملى 
5759410083 نسبت به ششدانگ يكباب خانه به مساحت 98/40 متر مربع 
مفروز و مجزى شــده از پالك 99 اصلى واقــع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملك خمينى شهر به صورت مع الواسطه از مالك رسمى طاهره گلشنى 

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

9-راى شماره 6079 مورخ 94/10/26 آقاى غيب اهللا محمدى  فرزند لطف اهللا 
به شماره كالسه 1709 و به شماره شناسنامه 5 صادره از چادگان به شماره 
ملى 5759849662 نســبت به ششــدانگ يكباب خانه  به مساحت 152 متر 
مربع مفروز و مجزى شده از پالك 510 فرعى از 99 اصلى واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملك خمينى شهر شامل سند130486 مورخ 89/06/01 

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

10- راى شــماره 1836 مورخ 94/12/24 خانم ناهيد زهتاب سدهى فرزند 
محمد على به شماره كالســه 0353 و به شماره شناســنامه 80 صادره از 
خمينى شهر به شماره ملى 1141635348 نســبت به ششدانگ يكباب خانه 
به مساحت 308/09 متر مربع مفروز و مجزى شــده از پالك 309 فرعى از 
82 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك خمينى شهر شامل سند 

72331 مورخ 65/11/26 دفترخانه 73 مالحظه و محرز گرديده است.
الف) آرا صادره از هيات شعبه اول: 

11-راى شــماره 2346 مورخ 94/12/28 آقاى حسين گل رضايى خوزانى 
فرزند قدمعلى  به شماره كالسه 0352 و به شماره شناسنامه 462 صادره از 
خمينى شهر به شماره ملى 1141578824 نسبت به ششدانگ يكباب مغازه 
وطبقه فوقانى به مســاحت 74/57 متر مربع مفروز و مجزى شــده از پالك 
309 فرعى از 82 اصلى واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملك خمينى 
شهر شامل ســند 120191 مورخ 79/02/27 دفترخانه 73 مالحظه و محرز 

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

12-راى شماره 3110 مورخ 94/02/31 آقاى محمدرضا نوروزى فروشانى 
فرزند على به شماره كالسه 3948 و به شــماره شناسنامه 973 صادره از 
خمينى شهر به شماره ملى 1141723409 نسبت به ششدانگ يكباب خانه به 
مساحت 224/79 متر مربع مفروز و مجزى شده از پالك 476 فرعى از 107 
اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك خمينى شــهر شامل سند 
رســمى 124542 مورخ 87/02/16 دفترخانه 63 مالحظــه و محرز گرديده 

است. 
الف) آرا صادره از هيات شعبه اول: 

13-راى شماره 0950 مورخ 95/01/31 آقاى جواد طاهرى فرزند حسن به 
شماره كالسه 1830 و به شماره شناســنامه 4040 صادره از خمينى شهر 
به شماره ملى 1140561014 نسبت به ششــدانگ يكباب خانه  به مساحت 
160/54 متر مربع مفروز و مجزى شده از پالك 4 فرعى از 110 اصلى واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك خمينى شهر شامل سند 230856 مورخ 

94/11/20 دفترخانه 73 مالحظه و محرز گرديده است. 
الف) آرا صادره از هيات شعبه اول: 

14-راى شماره 1788 مورخ 94/12/23 آقاى اصغر آقا محمدى فرزند باقر 
به شماره كالسه 4307 و به شماره شناســنامه 11 صادره از خمينى شهر 
به شماره ملى 1140998641 نسبت به ششدانگ يكباب كارگاه به مساحت 
182/80 متر مربع مفروز و مجزى شــده از پالك 426 فرعى از 119 اصلى 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك خمينى شهر شامل سند وكالتنامه 

230735 مورخ 94/11/15 دفترخانه 73  مالحظه و محرز گرديده است. 

الف) آرا صادره از هيات شعبه اول: 
15-راى شماره 2233 مورخ 94/12/27 خانم مريم شريفى فرزند ملك محمد 
به شماره كالسه 1182 و به شماره شناسنامه 14399 صادره از خمينى شهر 
به شــماره ملى 1142358720 نسبت به ششــدانگ يكباب خانه به مساحت 
51/75 متر مربع مفروز و مجزى شده از پالك 234 فرعى از110 اصلى واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك خمينى شــهر به صورت مع الواسطه 

ازمالك رسمى حسين قربانيان  مالحظه و محرز گرديده است. 
الف) آرا صادره از هيات شعبه اول: 

16-راى شــماره 4843 مورخ 94/03/29 آقاى ميثم كريمى  فرزند نصراهللا 
به شماره كالســه 1042 و به شماره شناســنامه 1130055078 صادره از 
خمينى شهر به شماره ملى 1130055078 نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ 
يكباب خانه به مساحت 76/62 متر مربع مفروز و مجزى شده از پالك 118 
فرعى از 87 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك خمينى شــهر 
شامل سند رسمى 15995 مورخ 93/04/01 دفترخانه 301 مالحظه و محرز 

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

17- راى شــماره 4842 مورخ 94/03/29 خانم زهرا شاهين سدهى فرزند 
رمضانعلى به شماره كالسه 3345 و به شماره شناسنامه 14732 صادره از 
خمينى شهر به شماره ملى 1140146084 نسبت به 4 دانگ مشاع از ششدانگ 
يكباب خانه به مساحت 76/62 متر مربع مفروز و مجزى شده از پالك 118 
فرعى از 87 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك خمينى شــهر 
شامل سند رســمى 32038 مورخ 63/04/26 دفترخانه 59 مالحظه و محرز 

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

18- راى شــماره 1816 مورخ 94/12/24 آقاى محمدرضا رشيدى فرزند 
عليمراد به شــماره كالســه 1159 و به شماره شناســنامه 836 صادره از 
فريدون شهر به شماره ملى 1128954672 نسبت به ششدانگ يكباب خانه  
به مساحت 123/65 متر مربع مفروز و مجزى شده از پالك 528 فرعى از 99 
اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك خمينى شــهر شامل  سند 

186425 مورخ 87/10/25 دفترخانه 73 مالحظه و محرز گرديده است.
الف) آرا صادره از هيات شعبه اول: 

19-راى شماره 1790 مورخ 94/12/23 آقاى حميدرضا ابراهيمى بابوكانى 
فرزند قدمعلى به شماره كالسه 0394 و به شماره شناسنامه 224 صادره از 
اصفهان به شماره ملى 1291109773 نسبت به ششدانگ يكباب ساختمان 
به مســاحت 250/90 متر مربع مفروز و مجزى شــده از پالك 1396 فرعى 
از 75 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك خمينى شــهر شامل 
سند 30822 مورخ 94/07/30 دفترخانه 105 ثبت در صفحه 212 دفتر 704 

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

20- راى شماره 1804 مورخ 94/12/23 آقاى على شيرازى موگويى فرزند 
هاجى آقا به شماره كالســه 1245 و به شماره شناســنامه 148 صادره از 
فريدن به شــماره ملى 6219308964 نسبت به ششــدانگ يكباب خانه  به 
مساحت 134/52 متر مربع مفروز و مجزى شــده از پالك 524 فرعى از 99 
اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك خمينى شــهر شامل سند 

39117 مورخ 60/06/25 دفترخانه 63 مالحظه و محرز گرديده است.
الف) آرا صادره از هيات شعبه اول: 

21-راى شــماره 1833 مــورخ 93/12/24 خانم زهرا هاشــم زاده فرزند 
عبدالرسول به شماره كالســه 4425 و به شماره شناسنامه 894 صادره از 
خمينى شهر به شماره ملى 1141722615 نســبت به ششدانگ يكباب خانه 
به مساحت 133/08 متر مربع مفروز و مجزى شــده از پالك 545 فرعى از 
85 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك خمينى شــهر شــامل 
ســند رســمى 122084 مورخ 73/10/05 دفترخانه 73 وسند88654 مورخ 

91/08/28 دفترخانه 46 مالحظه و محرز گرديده است. 
الف) آرا صادره از هيات شعبه اول: 

22- راى شماره 3025 مورخ 94/08/24 خانم مريم مالكريمى خوزانى فرزند 
ابوالقاسم به شماره كالسه 4251 و به شــماره شناسنامه 3339 صادره از 
خمينى شهر به شماره ملى 1141236087 نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ 
يكباب خانه به مســاحت 135 متر مربع مفروز و مجزى شــده از پالك 632 
فرعى از 85 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك خمينى شــهر 
شامل سند رسمى 32716 مورخ 89/12/11 دفترخانه 139 مالحظه و محرز 

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

23- راى شــماره 3023 مورخ 94/08/24 خانم فاطمــه مالكريمى خوزانى 
فرزند حسن به شماره كالسه 4247 و به شماره شناسنامه 244 صادره از 
خمينى شهر به شماره ملى 1141474409 نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ 
يكباب خانه به مســاحت 135 متر مربع مفروز و مجزى شــده از پالك 632 
فرعى از 85 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك خمينى شــهر 
شامل سند رسمى 32716 مورخ 89/12/11 دفترخانه 139 مالحظه و محرز 

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

24- راى شماره 3024 مورخ 94/08/24 آقاى ابوالقاسم مالكريمى خوزانى 
فرزند كريم به شماره كالسه 4249 و به شماره شناسنامه 7888 صادره از 
خمينى شهر به شماره ملى 1140332058 نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ 
يكباب خانه به مســاحت 135 متر مربع مفروز و مجزى شــده از پالك 632 
فرعى از 85 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك خمينى شــهر 
شامل سند رسمى 32716 مورخ 89/12/11 دفترخانه 139 مالحظه و محرز 

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

25-راى شــماره 2239 مورخ 94/12/27 آقاى احمدرضا شيروى خوزانى 
فرزند نوروز على به شماره كالسه 0224 و به شماره شناسنامه 812 صادره 
از خمينى شهر به شماره ملى 1141176769 نســبت به 1/5 دانگ  مشاع از 
ششــدانگ يكباب خانه و طبقه فوقانى به مســاحت 191متر مربع مفروز و 
مجزى شده از پالك 509 فرعى از 84 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملك خمينى شهر طى قولنامه عادى ازمالك رسمى حاج رحيم صفارى و 
سند 22107 مورخ 60/10/30 دفترخانه 59 و اقدس زينلى وبراتعلى شيروى 

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

26- راى شــماره 2241 مورخ 94/12/27 آقاى خانم زهــره زيارى فرزند 
براتعلى به شــماره كالسه 0370 و به شــماره شناســنامه 1908 صادره 
از خمينى شــهر به شــماره ملى 1141187736 نســبت به 3 دانگ  مشاع از 
ششــدانگ يكباب خانه و طبقه فوقانى به مســاحت 191متر مربع مفروز و 
مجزى شده از پالك 509 فرعى از 84 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملك خمينى شهر طى قولنامه عادى ازمالك رسمى حاج رحيم صفارى و 
سند 22107 مورخ 60/10/30 دفترخانه 59 و اقدس زينلى وبراتعلى شيروى 

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

27- راى شــماره 2240 مورخ 94/12/27 خانم زهرا پرنده خوزانى فرزند 
احمد به شماره كالسه 0225 و به شماره شناسنامه 3115 صادره از خمينى 
شهر به شماره ملى 1141233843 نســبت به 1/5 دانگ  مشاع از ششدانگ 
يكباب خانه و طبقه فوقانى به مســاحت 191متر مربع مفروز و مجزى شده 
از پالك 509 فرعى از 84 اصلى واقــع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك 
خمينى شــهر طى قولنامه عادى ازمالك رســمى حاج رحيم صفارى و سند 

22107 مــورخ 60/10/30 دفترخانه 59 و اقدس زينلى وبراتعلى شــيروى 
مالحظه و محرز گرديده است. 

الف) آرا صادره از هيات شعبه اول: 
28-راى شماره 6040 مورخ 94/10/24 خانم فاطمه صغرا صمدى خوزانى 
فرزند على به شــماره كالســه 0885 و به شماره شناســنامه 171 صادره 
از خمينى شــهر به شماره ملى 1141414090 نســبت به 4/5 دانگ مشاع از  
ششــدانگ يكباب خانه دوطبقه به مســاحت 280 متر مربع مفروز و مجزى 
شــده از پالك 507 فرعى از 84 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملك خمينى شهر شامل سند رسمى 14070 مورخ 48/06/01 دفترخانه 63 

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

29- راى شماره 6039 مورخ 94/10/24 خانم طيبه ابراهيمى فرزند محسن به 
شماره كالسه 0884 و به شماره شناسنامه 25045 صادره از خمينى شهر به 
شماره ملى 1140242113 نسبت به 1/5 دانگ مشاع از  ششدانگ يكباب خانه 
دوطبقه به مساحت 280 متر مربع مفروز و مجزى شده از پالك 507 فرعى از 
84 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك خمينى شهر شامل سند 
رسمى 36551 مورخ 80/08/23 دفترخانه 46 مالحظه و محرز گرديده است. 

الف) آرا صادره از هيات شعبه اول: 
30-راى شــماره 1654 مورخ 94/12/21 آقاى اصغر كريمى اندانى فرزند 
محمد حسين به شماره كالسه 3572 و به شــماره شناسنامه 60 صادره از 
خمينى شهر به شماره ملى 1141528762 نسبت به ششدانگ يكباب كارگاه 
به مســاحت 704/35 متر مربع مفروز و مجزى شده از پالك 86/2 فرعى از 
112 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك خمينى شــهر شامل 

سند 78344 مورخ 72/11/03 دفترخانه 63 مالحظه و محرز گرديده است. 
الف) آرا صادره از هيات شعبه اول: 

31-راى شــماره 4094 مورخ 94/09/14 خانم آمنه مهدورى فرزند عبداهللا 
به شماره كالسه 2900 و به شماره شناســنامه 1774 صادره از فريدن به 
شماره ملى 1159151059 نسبت به ششدانگ يكباب خانه دوطبقه به مساحت 
235/85 متر مربع مفروز و مجزى شــده از پالك 494/1 فرعى از 99 اصلى 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك خمينى شهر شامل سند 218973 

مورخ 92/06/13 دفترخانه 73 مالحظه و محرز گرديده است. 
الف) آرا صادره از هيات شعبه اول: 

32-راى شماره 6045 مورخ 94/10/25 آقاى رحمت اهللا معينى فر فرزند فتح 
اهللا به شماره كالسه 3479 و به شماره شناســنامه 2927 صادره از خمينى 
شهر به شماره ملى 1141300001 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ يكباب 
خانه وطبقه فوقانى به مســاحت 213/93 متر مربع مفروز و مجزى شده از 
پالك 1812 فرعى از 72 اصلى واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملك 
خمينى شهر شامل ســند 19986 مورخ 89/05/21 دفترخانه 73 مالحظه و 

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

33- راى شماره 6046 مورخ 94/10/25 آقاى فتح اهللا معينى فر فرزند حيدر 
به شماره كالسه 3480 و به شماره شناسنامه 177 صادره از خمينى شهر 
به شماره ملى 1141527294 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ يكباب خانه 
وطبقه فوقانى به مســاحت 213/93 متر مربع مفروز و مجزى شده از پالك 
1812 فرعى از 72 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك خمينى 
شهر شــامل ســند 19986 مورخ 89/05/21 دفترخانه 73 مالحظه و محرز 

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

34-راى شماره 2261 مورخ 94/12/27 آقاى نعمت اهللا شمسى فرزند يداهللا 
به شماره كالسه 0758 و به شماره شناســنامه 4 صادره از فريدونشهر به 
شماره ملى 1129858871 نسبت به ششدانگ يكباب خانه و طبقه فوقانى به 
مساحت 70 متر مربع مفروز و مجزى شده از پالك 532 فرعى از 99 اصلى 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك خمينى شامل سند 20840 مورخ 

94/04/30 اجراى احكام  مالحظه و محرز گرديده است. 
الف) آرا صادره از هيات شعبه اول: 

35-راى شــماره 0381 مورخ 93/10/27 آقاى كاظم رجائى خوزانى فرزند 
حيدر به شماره كالسه 3445 و به شماره شناسنامه 415 صادره از خمينى 
شــهر به شــماره ملى 1141405938 نســبت به 32 حبه مشــاع از 72 حبه 
ششدانگ يكباب خانه به مســاحت 239/73 متر مربع مفروز و مجزى شده 
از پالك 243 فرعى از 114 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك 
خمينى شهر شامل ســند 76568 مورخ 67/05/26 دفترخانه 73 مالحظه و 

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

36-راى شــماره 1842 مورخ 94/12/24 خانم شهين كيانى خوزانى  فرزند 
ابراهيم  به شماره كالسه 1628 و به شــماره شناسنامه 13089 صادره از 
خمينى شهر به شماره ملى 1140507060 نسبت به ششدانگ يكباب خانه به 
مســاحت 176/65 متر مربع مفروز و مجزى شده از پالك 78  فرعى از 114 
اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك خمينى شهر شامل ثبت در 

صفحه 98 دفتر 344 امالك مالحظه و محرز گرديده است. 
الف) آرا صادره از هيات شعبه اول: 

37-راى شــماره 1829 مورخ 94/12/24 آقاى نظرعلى حاجيان فروشانى  
فرزند محمد به شماره كالسه 3302 و به شــماره شناسنامه 12 صادره از 
خمينى شهر به شماره ملى 1141507171 نسبت به ششدانگ يكباب خانه به 
استثناى بهاى ثمنيه اعيانى به مســاحت 191/20 متر مربع مفروز و مجزى 
شــده از پالك 1 و3 فرعى از 1816 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملك خمينى شهر شامل سند 115094 مورخ 83/04/02 وسند 139629 

مورخ 20/ 92/08 مالحظه و محرز گرديده است. 
الف) آرا صادره از هيات شعبه اول: 

38-راى شــماره 7068 مــورخ 94/11/17 خانــم فــردوس ملــك زاده 
ورنوســفادرانى فرزند حســنعلى به شــماره كالســه 4078 و به شماره 
شناسنامه 149 صادره از خمينى شهر به شماره ملى 1140943642 نسبت 
به ششدانگ يكباب خانه به مساحت 349 متر مربع مفروز و مجزى شده از 
پالك 328 فرعى از 116 اصلى واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملك 
خمينى شهر شامل سند 125959 مورخ 87/07/09 دفترخانه 63 مالحظه و 

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

39-راى شماره 2236 مورخ 94/12/27 خانم صديقه افتادگان خوزانى فرزند 
رحيم  به شماره كالسه 2404 و به شماره شناسنامه 139 صادره از خمينى 
شهر به شماره ملى 1141546809 نسبت به ششدانگ يكباب خانه به مساحت 
164/63 متر مربع مفروز و مجزى شده از پالك 172 فرعى از 113 اصلى واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك خمينى شهرشامل ثبت در صفحه 149 

دفتر 430 امالك مالحظه و محرز گرديده است. 
الف) آرا صادره از هيات شعبه اول: 

40-راى شماره  6061 مورخ 94/10/26 آقاى مرتضى جعفرى پور  فرزند 
محمدحسن به شماره كالسه 3015 و به شــماره شناسنامه 752 صادره از 
خمينى شهر به شماره ملى 1141176165 نسبت به ششدانگ يكباب خانه به 
مساحت 191/40 متر مربع مفروز و مجزى شده از پالك 313 فرعى از 107 
اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك خمينى شهر شامل ثبت در 

صفحه 524 دفتر 634 امالك  مالحظه و محرز گرديده است. 
الف) آرا صادره از هيات شعبه اول 

41-راى شــماره  1830 مورخ 95/02/22 آقاى حســين بديحى جوآبادى 
فرزند عباس به شماره كالسه 0265و به شماره شناسنامه 3389 صادره از 

خمينى شهر به شماره ملى 1141342901 نسبت به ششدانگ يكباب مغازه 
وطبقه فوقانى به مساحت 40 متر مربع پالك 2676 فرعى از99 اصلى واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك خمينى شهر شامل ثبت در صفحه 326دفتر 

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

42-راى شــماره  1385 مورخ 94/12/11 آقاى مجتبى شــفيعى جوآبادى  
فرزند مندعلى به شماره كالسه 3310 و به شماره شناسنامه 1380 صادره 
از اصفهان به شماره ملى 1285046129 نسبت به ششدانگ يكباب ساختمان 
مسكونى به مســاحت 75 /129 متر مربع مفروز و مجزى شده از پالك 387 
فرعى از99 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك خمينى شــهر 
شــامل وكالتنامه 16141 مورخ 94/10/10 دفترخانه 300 مالحظه و محرز 

گرديده است.
الف) آرا صادره از هيات شعبه اول 

43-راى شماره  1384 مورخ 94/12/11 آقاى مهدى شفيعى جوآبادى  فرزند 
مندعلى به شماره كالسه 3311 و به شماره شناســنامه 14946 صادره از 
اصفهان به شماره ملى 1292302161 نسبت به ششدانگ يكباب ساختمان 
مسكونى به مساحت 09 /303 متر مربع مفروز و مجزى شده از پالك 387 
فرعى از99 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك خمينى شــهر 
شــامل وكالتنامه 16141 مورخ 94/10/10 دفترخانه 300 مالحظه و محرز 

گرديده است.
الف) آرا صادره از هيات شعبه اول 

44-راى شــماره  1383 مورخ 94/12/11 خانم شــهربانو زمانى گندمانى  
فرزند نصرت اله به شماره كالسه 3313 و به شماره شناسنامه 30 صادره 
از گندمان به شماره ملى 6299709538 نسبت به ششدانگ يكباب ساختمان 
مسكونى به مســاحت 92 /157 متر مربع مفروز و مجزى شده از پالك 387 
فرعى از99 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك خمينى شــهر 
شــامل وكالتنامه 16141 مورخ 94/10/10 دفترخانه 300 مالحظه و محرز 

گرديده است.
الف) آرا صادره از هيات شعبه اول 

45-راى شــماره  1386 مورخ 94/12/11 آقاى مصطفى شفيعى جوآبادى  
فرزند مانده على به شماره كالسه 3312 و به شماره شناسنامه 2 صادره از 
مرزن آباد  به شماره ملى 6279772152 نسبت به ششدانگ يكباب ساختمان 
مسكونى به مســاحت 15 /135 متر مربع مفروز و مجزى شده از پالك 387 
فرعى از99 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك خمينى شــهر 
شــامل وكالتنامه 16141 مورخ 94/10/10 دفترخانه 300 مالحظه و محرز 

گرديده است.
الف) آرا صادره از هيات شعبه اول 

46-راى شماره  0975 مورخ 95/01/31 خانم فاطمه بيگم ميرلوحى جوآبادى  
فرزند سيدعلى به شماره كالسه 1148 و به شــماره شناسنامه 35 صادره 
از خمينى شهر به شــماره ملى 1142186024 نســبت به ششدانگ يكباب 
ساختمان مسكونى به مســاحت 34 /379 متر مربع مفروز و مجزى شده از 
پالك 813 و 815 فرعى از 99 اصلى واقــع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملك خمينى شهر شامل سند 149734 مورخ 88/12/28 دفترخانه 73 مالحظه 

و محرز گرديده است.
آگهى اصالحى

47-راى شماره  0805 مورخ 94/07/18 آقاى صفرعلى خسروى خوزانى  
فرزند حاجى بابا به شماره كالسه 1080 و به شماره شناسنامه 178 صادره 
از خمينى شهر  به شماره ملى 1141488248 نسبت به ششدانگ يكباب خانه 
به استثناى بهاى ثمنيه اعيانى به مساحت 57 /226 متر مربع مفروز و مجزى 
شده از پالك 263 فرعى از 113 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملك خمينى شهر شامل سند رسمى 42799 مورخ 26/02/19 دفترخانه 73 و 

حصر وراثت 156 مورخ 70/07/12 مالحظه و محرز گرديده است.
آگهى اصالحى

48-راى شماره  2248  مورخ 94/08/07 آقاى ارسالن رادفر  فرزند حبيب اله  
به شماره كالسه 2385  و به شماره شناسنامه 746 صادره از خمينى شهر  
به شــماره ملى 1141129760 نسبت به ششــدانگ يكباب خانه به مساحت 
74/10 متر مربع مفروز و مجزى شده از پالك 1006 فرعى از 85 اصلى واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك خمينى شهر شامل ثبت در صفحه 299 
دفتر 644 و صفحه 424 وكالتنامه 1955304 مورخ 88/11/29 دفترخانه 73  

مالحظه و محرز گرديده است.
آگهى اصالحى

49-راى شــماره  8442 مــورخ 94/04/25 خانــم رقيــه حاجــى حيدرى 
ورنوسفادرانى  فرزند عباس به شماره كالسه 1669 و به شماره شناسنامه 
145 صادره از خمينى شهر به شماره ملى 1140966529 نسبت به دو دانگ 
مشاع از ششدانگ يكباب خانه  به مساحت 65 /407 متر مربع مفروز و مجزى 
شــده از پالك 878 فرعى از 87 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملك خمينى شهر شامل سند رسمى 17793 مورخ 45/12/08 دفترخانه 35 

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

50-راى شماره  6034 مورخ 94/10/24 آقاى سيف اله گودرزيان خوزانى  
فرزند محمود به شماره كالسه 4561 و به شماره شناسنامه 57 صادره از 
خمينى شهر به شماره ملى 1141519127 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ 
يكباب خانه  به مساحت 154/76 متر مربع مفروز و مجزى شده از پالك 381 
فرعى از 115 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك خمينى شهر 
شامل ثبت در صفحه 383 دفتر 466 امالك ســند 61208 مورخ 86/06/31 

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

51-راى شــماره  6033 مــورخ 94/10/24 خانــم فاطمــه روح اللهــى 
ورنوسفادرانى فرزند اردشير به شماره كالسه 4559 و به شماره شناسنامه 
1130196593 صادره از خمينى شهر به شماره ملى 1130196593 نسبت به 
3 دانگ مشاع از ششدانگ يكباب خانه  به مساحت 154/76 متر مربع مفروز 
و مجزى شــده از پالك 381 فرعى از 115 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملك خمينى شــهر شامل  امالك ســند 61208 مورخ 86/06/31 
دفترخانه 46 ثبت در صفحــه 383 دفتر 466 امالك مالحظه و محرز گرديده 

است.
الف) آرا صادره از هيات شعبه اول 

52-راى شــماره  0920 مورخ 95/01/31 آقاى رمضانعلى صمدى فرزند 
مصطفى  به شماره كالســه 1255 و به شماره شناســنامه 100 صادره از 
خمينى شهر به شماره ملى 1141530082 نســبت به ششدانگ يكباب خانه  
به مساحت 285/05 متر مربع مفروز و مجزى شده از پالك 503/1 و 503/2 
فرعى از 84 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك خمينى شــهر 
شامل سند 26875 مورخ 62/01/28 دفترخانه 59 مالحظه و محرز گرديده 

است.
الف) آرا صادره از هيات شعبه اول 

53-راى شــماره  1833 مورخ 94/12/24 آقاى عيدى محمد شملى مشهدى  
فرزند على محمد به شــماره كالســه 0315 و به شــماره شناسنامه 1212 
صادره از شــهركرد به شماره ملى 4621137646 نســبت به 3 دانگ مشاع 
از ششــدانگ يكباب خانه  به مســاحت 105 متر مربع مفروز و مجزى شده 
از پالك 502 فرعى از 99 اصلى واقــع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك 
خمينى شهر شامل سند 46251 مورخ 76/06/07 دفترخانه 191  مالحظه و 

محرز گرديده است.
ادامه در صفحه 15
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الف) آرا صادره از هيات شعبه اول 
54-راى شماره  1834 مورخ 94/12/24 خانم ماه سلطان شمسلى مشهدى  
فرزند يداله به شماره كالسه 1237 و به شــماره شناسنامه 866 صادره از 
اليگودرز به شماره ملى 4171688345 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ 
يكباب خانه  به مســاحت 105  متر مربع مفروز و مجزى شده از پالك 502 
فرعى از 99 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك خمينى شــهر 

سند 2758 مورخ 91/12/11 دفترخانه 388  مالحظه و محرز گرديده است.
الف) آرا صادره از هيات شعبه اول 

55-راى شماره  6101 مورخ 94/10/26 آقاى رسول سليمانى درچه  فرزند 
رمضانعلى به شماره كالسه 3633 و به شماره شناسنامه 8837 صادره از 
درچه پياز به شماره ملى 1140650920 نسبت به ششدانگ يكباب خانه دو 
طبقه  به مساحت 158/55 متر مربع مفروز و مجزى شده از پالك 50 اصلى 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك خمينى شــهر شامل سند 29496 

مورخ 89/05/12 دفترخانه 139مالحظه و محرز گرديده است.
الف) آرا صادره از هيات شعبه اول 

56-راى شــماره  1792 مورخ 94/12/23 آقاى محســن محمدى جوآبادى  
فرزند باقر به شــماره كالســه 4291 و به شماره شناســنامه 25 صادره 
از خمينى شــهر به شــماره ملى 1142195449 نســبت به ششدانگ يكباب 
ساختمان زورخانه  به مســاحت 162/80 متر مربع مفروز و مجزى شده از 
پالك 1441 فرعى از 99 اصلى واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملك 
خمينى شهر شامل ســند 63198 مورخ 67/07/20 دفترخانه 63  مالحظه و 

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

57-راى شــماره  1791 مورخ 94/12/23 آقاى محســن محمدى جوآبادى  
فرزند باقر به شماره كالســه 4290 و به شماره شناســنامه 25 صادره از 
خمينى شهر به شماره ملى 1142195449 نسبت به ششدانگ يكباب گاودارى  
به مساحت 185/60 متر مربع مفروز و مجزى شده از پالك 1441 فرعى از 
99 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك خمينى شهر شامل سند 

29581 مورخ 58/06/31 دفترخانه 63  مالحظه و محرز گرديده است.
الف) آرا صادره از هيات شعبه اول 

58-راى شــماره  1820 مورخ 94/12/24 آقاى سيد جواد امامى فروشانى 
فرزند ســيد مهدى به شماره كالســه 0197 و به شــماره شناسنامه 2674 
صادره از خمينى شــهر به شــماره ملى 1750519992 نسبت به ششدانگ 
يكباب خانه  به مساحت 424/32 متر مربع مفروز و مجزى شده از پالك 558 
فرعى از 72 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك خمينى شــهر 
شــامل ثبت در صفحات 78 الى 102 دفتر 573 و صفحه 108 الى 114 دفتر 
578 ثبت در صفحات 434 الى 449 دفتر 679 و ثبت در صفحه 385 دفتر 185 

و در صفحه 380 دفتر 185 و ارائه قولنامه مالحظه و محرز گرديده است.
الف) آرا صادره از هيات شعبه اول 

59-راى شماره  7867 مورخ 94/11/28 آقاى فتح اله عمادى  فرزند يداله به 
شماره كالسه 0128 و به شماره شناســنامه 3066 صادره از خمينى شهر 
به شماره ملى 1140554255 نسبت به ششــدانگ يكباب خانه سه طبقه   به 
مســاحت 204/98 متر مربع مفروز و مجزى شــده از پالك 55 فرعى از 84 
اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك خمينى شــهر شامل سند 

195344 مورخ 88/12/27 دفترخانه 73  مالحظه و محرز گرديده است.
الف) آرا صادره از هيات شعبه اول 

60-راى شماره  0983 مورخ 95/01/31 آقاى محمود حاجى هاشمى  فرزند 
حسينعلى به شــماره كالسه 3455 و به شماره شناســنامه 141 صادره از 
خمينى شهر به شــماره ملى 1140959328 نسبت به ششــدانگ چهار باب 
مغازه و گاراژ متصله  به مســاحت 298/22 متر مربع مفروز و مجزى شده 
از پالك 47 فرعى از 116 اصلى واقــع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك 
خمينى شهر شامل ســند 19050 مورخ 50/02/16 دفترخانه 35  مالحظه و 

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

61-راى شــماره  1806 مورخ 94/12/23 آقاى محمد رضا دويستى  فرزند 
مصطفى به شماره كالســه 1131 و به شماره شناســنامه 162 صادره از 
فريدونشهر به شماره ملى 1129420922 نسبت به ششدانگ يكباب خانه  به 
مســاحت 198/75 متر مربع مفروز و مجزى شده از پالك 40 فرعى از 173 
اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك خمينى شهر مع الواسطه از 
مالك رسمى احمد عليرضايى طى قولنامه رسمى  مالحظه و محرز گرديده 

است.
الف) آرا صادره از هيات شعبه اول 

62-راى شــماره  0984 مــورخ 95/01/31 آقاى احمد صالحــى اليادرانى  
فرزند حسين به شماره كالسه 0735 و به شماره شناسنامه 1459 صادره 
از اصفهان به شماره ملى 1284874370 نســبت به ششدانگ يكباب باغ  به 
مساحت 2593/53 متر مربع مفروز و مجزى شده از پالك 336 و 335 فرعى 
از 92 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك خمينى شــهر شامل 
سند 20984 مورخ 87/10/21 دفترخانه 139 و سند 75120 مورخ 66/10/23 

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

63-راى شماره  1825 مورخ 95/02/22 آقاى حسين بديحى جوآبادى فرزند 
عباس به شماره كالسه 1220و به شماره شناسنامه 3389 صادره از خمينى 
شهر به شماره ملى 1141342901 نسبت به ششدانگ يكباب خانه باقيمانده 
پالك 99/2676 به مساحت 149/60 متر مربع پالك 2676 فرعى از99 اصلى 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك خمينى شهر شامل ثبت در صفحه 

326دفتر 326 امالك  مالحظه و محرز گرديده است.
الف) آرا صادره از هيات شعبه اول

64-راى شــماره  2712 مــورخ 95/03/04 آقاى خســرو كريمى قرطمانى  
فرزند نوروزعلى به شماره كالسه 1451 و به شماره شناسنامه 30 صادره 
از خمينى شهر به شماره ملى 1142061655 نسبت به ششدانگ يكباب خانه 
به مساحت 221/85 متر مربع مفروز و مجزى شــده از پالك 574 فرعى از 
107 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك خمينى شــهر شامل 
سند 149740 مورخ 82/12/28 دفترخانه 73  مالحظه و محرز گرديده است.

الف) آرا صادره از هيات شعبه اول
65-راى شــماره  7016 مورخ 94/11/15 آقاى مجتبى سبحانى فروشانى  
فرزند رضا به شماره كالسه 2460 و به شماره شناسنامه 1107 صادره از 
خمينى شهر به شماره ملى 1141098067 نسبت به ششدانگ يكباب مغازه  
به مساحت 44/28 متر مربع مفروز و مجزى شده از پالك 270 فرعى از 77 
اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك خمينى شهر شامل ثبت در 

صفحه 417 دفتر 535 مالحظه و محرز گرديده است.
الف) آرا صادره از هيات شعبه اول 

66-راى شــماره  1832 مــورخ 94/12/24 آقاى غالمحســين پورمحمدى  
فرزند قربانعلى به شماره كالسه 0626 و به شماره شناسنامه 22 صادره از 
خمينى شهر به شماره ملى 1141564394 نسبت به قسمتى از يكباب خانه  به 
مساحت 190متر مربع مفروز و مجزى شده از پالك 276 فرعى از 114 اصلى 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك خمينى شــهر شامل سند 16565 

مورخ 93/05/20 دفترخانه 301  مالحظه و محرز گرديده است.
الف) آرا صادره از هيات شعبه اول 

67-راى شماره  7012 مورخ 94/11/15 آقاى فتحعلى رحمتى اندانى  فرزند 
رجبعلى به شماره كالســه 0693 و به شماره شناســنامه 3006 صادره از 
خمينى شهر به شماره ملى 1140553674 نسبت به ششدانگ يكباب كارگاه 
موزاييك سازى  به مســاحت 837 متر مربع مفروز و مجزى شده از پالك 

88 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك خمينى شهر شامل سند 
225018 مورخ 93/07/19 دفترخانه 73  مالحظه و محرز گرديده است.

الف) آرا صادره از هيات شعبه اول 
68-راى شماره  1801 مورخ 94/12/23 خانم عزت دادخواه ورنوسفادرانى  
فرزند باقر به شــماره كالسه 3949 و به شماره شناســنامه 2008 صادره 
از خمينى شــهر به شــماره ملى 1140776460 نســبت به ششدانگ يكباب 
ساختمان دو طبقه  به مســاحت 193/87 متر مربع مفروز و مجزى شده از 
پالك 476 فرعى از 107 اصلى واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملك 
خمينى شهر شامل سند 26711 مورخ 87/11/27 دفترخانه 172  مالحظه و 

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

69-راى شماره  2461 مورخ 95/02/28 خانم آمنه صرامى فروشانى  فرزند 
على اصغر به شــماره كالسه 0147 و به شماره شناســنامه 4553 صادره 
از خمينى شهر به شــماره ملى 1142273571 نســبت به سه دانگ مشاع از 
ششدانگ يكباب خانه  به مســاحت 198/80 متر مربع مفروز و مجزى شده 
از پالك 1812 فرعى از 72 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك 
خمينى شهر شامل سند 135534 مورخ 91/12/12 دفترخانه 63  مالحظه و 

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

70-راى شــماره  2462 مورخ 95/02/28 آقاى محسن شفائى فرزند پرويز 
به شماره كالسه 0148 و به شماره شناسنامه 2841 صادره از خمينى شهر 
به شماره ملى 1141231107 نسبت به ســه دانگ مشاع از ششدانگ يكباب 
خانه  به مساحت 198/80 متر مربع مفروز و مجزى شده از پالك 1812 فرعى 
از 72 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك خمينى شــهر شامل 
سند 135534 مورخ 91/12/12 دفترخانه 63  مالحظه و محرز گرديده است.

الف) آرا صادره از هيات شعبه اول 
71-راى شماره  4252 مورخ 94/03/17 خانم فاطمه عبدالهى علويجه  فرزند 
حسن به شماره كالسه 1078 و به شماره شناسنامه 1990 صادره از خمينى 
شهر به شــماره ملى 1141328909 نســبت به يك دانگ مشاع از ششدانگ 
يكباب خانه  به مســاحت 190/50 متر مربع مفروز و مجزى شــده از پالك 
162 فرعى از 82 اصلى واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملك خمينى 
شهر شامل ســند 173792 مورخ 86/06/15 دفترخانه 73  مالحظه و محرز 

گرديده است.
الف) آرا صادره از هيات شعبه اول 

72-راى شــماره  4253 مــورخ 94/03/17 خانم منيژه اســمعيلى خوزانى 
فرزند رمضانعلى به شماره كالسه 5063 و به شماره شناسنامه 90 صادره 
از خمينى شهر به شــماره ملى 1141537311 نســبت به پنج دانگ مشاع از 
ششدانگ يكباب خانه  به مســاحت 190/50 متر مربع مفروز و مجزى شده 
از پالك 162 فرعى از 82 اصلى واقــع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك 
خمينى شهر شامل سند 173792 مورخ 86/06/15 دفترخانه 73  مالحظه و 

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

73-راى شــماره  2348 مورخ 94/12/28 خانم محترم احمدى اســفريزى  
فرزند كريم به شــماره كالســه 0373 و به شماره شناســنامه 18 صادره 
از خمينى شهر به شــماره ملى 1141037009 نســبت به سه دانگ مشاع از 
ششــدانگ يكباب خانه  به اســتثناى بهاى ثمنيه اعيانى  به مساحت 175/5 
متر مربع مفروز و مجزى شده از پالك 161/1 فرعى از 113 اصلى واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك خمينى شــهر شــامل سند 36072 مورخ 
80/06/29 دفترخانــه 46 ســند 203529 مــورخ 89/12/16 دفترخانه 73  

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

74-راى شــماره  2347 مــورخ 94/12/28 آقاى عبــاس محرابى خوزانى  
فرزند براتعلى به شــماره كالســه 0374 و به شماره شناســنامه 11753 
صادره از خمينى شهر به شــماره ملى 1140370545 نســبت به سه دانگ 
مشاع از ششدانگ يكباب خانه  به اســتثناى بهاى ثمنيه اعيانى  به مساحت 
175/5 متر مربع مفروز و مجزى شــده از پالك 161/1 فرعى از 113 اصلى 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك خمينى شــهر شامل سند 36072 
مورخ 80/06/29 دفترخانه 46 سند 203529 مورخ 89/12/16 دفترخانه 73  

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

75-راى شــماره  2230 مورخ 94/12/27 خانم فاطمــه نعمت بخش  فرزند 
ابراهيم به شماره كالسه 4398 و به شماره شناسنامه 21 صادره از خمينى 
شهر به شــماره ملى 1142194620 نســبت به  ششــدانگ يكباب خانه  به 
مساحت 146/7 متر مربع مفروز و مجزى شــده از پالك 1294 فرعى از 99 
اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك خمينى شــهر شامل سند 

44700 مورخ 61/12/11 دفترخانه 63 مالحظه و محرز گرديده است.
الف) آرا صادره از هيات شعبه اول 

76-راى شــماره  1805 مورخ 94/12/23 آقاى قاســم نوروزى فروشانى  
فرزند محمود به شماره كالسه 3749 و به شماره شناسنامه 1870 صادره 
از خمينى شهر به شماره ملى 1142246876 نسبت به ششدانگ يكباب خانه  
به مساحت 137/28 متر مربع مفروز و مجزى شــده از پالك 299/1 فرعى 
از 122 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك خمينى شهر شامل 

سند 5108 مورخ 91/08/21 دفترخانه 232  مالحظه و محرز گرديده است.
الف) آرا صادره از هيات شعبه اول 

77-راى شــماره  8096 مورخ 94/11/30 آقاى ناصر پرنده خوزانى  فرزند 
عباسعلى به شماره كالســه 3333 و به شماره شناســنامه 115 صادره از 
خمينى شهر به شماره ملى 1141494590 نسبت به ششدانگ يكباب خانه  به 
مساحت 131/55 متر مربع مفروز و مجزى شده از پالك 175 فرعى از 115 
اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك خمينى شــهر شامل سند 
17555 مورخ 87/04/01 دفترخانه 139 ثبت در صفحه 386 دفتر 514 امالك  

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

78-راى شماره  6075 مورخ 94/10/26 خانم مهين رحمتى فرزند ابوالقاسم 
به شماره كالسه 3464 و به شماره شناسنامه 216 صادره از خمينى شهر 
به شــماره ملى 1141726701 نسبت به 3 دانگ مشــاع از ششدانگ يكباب 
خانه به مســاحت 207/40 متر مربع مفروز و مجزى شده از پالك 41 فرعى 
از 112 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك خمينى شهر شامل 
سند 37628 مورخ 90/12/24 دفترخانه 139 مالحظه و محرز گرديده است.

الف) آرا صادره از هيات شعبه اول 
79-راى شماره  6074 مورخ 94/10/26 آقاى على اكبر رحمتى فرزند حسين 
به شماره كالسه 3463 و به شماره شناســنامه 56 صادره از خمينى شهر 
به شــماره ملى 1141593866 نسبت به 3 دانگ مشــاع از ششدانگ يكباب 
خانه به مســاحت 207/40 متر مربع مفروز و مجزى شده از پالك 41 فرعى 
از 112 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك خمينى شهر شامل 
سند 37628 مورخ 90/12/24 دفترخانه 139 مالحظه و محرز گرديده است.

الف) آرا صادره از هيات شعبه اول 
80-راى شماره  2694 مورخ 95/03/03 آقاى على سعيدى ورنوسفادرانى 
فرزند رضا به شماره كالسه 2954 و به شــماره شناسنامه 321 صادره از 
خمينى شهر به شماره ملى 1141643006 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ 
يكباب كارگاه ريسندگى به مساحت 428/49 متر مربع مفروز و مجزى شده 
از پالك 404 فرعى از 119 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك 
خمينى شهر مع الواسطه از مالك رسمى على ماهرالنقش شامل سند 36524 

مورخ 43/09/23 دفترخانه 15 وسند 33585 مورخ 40/10/12 دفترخانه 143 
مالحظه و محرز گرديده است.

الف) آرا صادره از هيات شعبه اول 
81-راى شــماره  2693 مورخ 95/03/03 آقاى مرتضى سعيدى فروشانى 
فرزند رضا به شماره كالســه 2953 و به شماره شناســنامه 207 صادره 
از خمينى شــهر به شــماره ملى 1141204721 نســبت به 3 دانگ مشاع از 
سششدانگ يكباب كارگاه ريسندگى به مســاحت 428/49 متر مربع مفروز 
و مجزى شــده از پالك 404 فرعى از 119 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملك خمينى شــهر مع الواسطه از مالك رســمى على ماهرالنقش 
شــامل ســند 36524 مورخ 43/09/23 دفترخانه 15 وســند 33585 مورخ 

40/10/12 دفترخانه 143 مالحظه و محرز گرديده است.
الف) آرا صادره از هيات شعبه اول 

82-راى شــماره  1811 مــورخ 94/12/23 آقــاى مجتبــى ايــران نــژاد 
ورنوسفادرانى فرزند رضا به شماره كالسه 0249 و به شماره شناسنامه 
25177 صادره از خمينى شهر به شماره ملى 1140243438 نسبت به 1 دانگ 
مشاع از ششدانگ يكباب خانه نيمه تمام به مساحت 193/20 متر مربع مفروز 
و مجزى شــده از پالك 288 فرعى از 122 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملك خمينى شهر شامل سند 222007 مورخ 92/12/21 دفترخانه 

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

83-راى شــماره  1809 مورخ 94/12/23 خانم بتول شاهين فرزند احمد به 
شماره كالسه 6406 و به شماره شناسنامه 211 صادره از خمينى شهر به 
شماره ملى 1141021927 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ يكباب خانه 
نيمه تمام به مســاحت 193/20 متر مربع مفروز و مجزى شده از پالك 288 
فرعى از 122 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك خمينى شهر 
شامل سند 57234 مورخ 60/02/15 دفترخانه 73 مالحظه و محرز گرديده 

است.
الف) آرا صادره از هيات شعبه اول 

84-راى شماره  1810 مورخ 94/12/23 خانم الهام امير يوسفى فرزند احمد 
به شماره كالســه 0248 و به شماره شناســنامه 1130065421 صادره از 
خمينى شهر به شماره ملى 1130065421 نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ 
يكباب خانه نيمه تمام به مســاحت 193/20 متر مربع مفروز و مجزى شده 
از پالك 288 فرعى از 122 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك 
خمينى شهر شامل ســند 5155 مورخ 92/12/28 دفترخانه 388 مالحظه و 

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

85-راى شــماره  1808 مورخ 94/12/23 آقاى مصطفــى ايران نژاد فرزند 
رضا به شماره كالسه 6403 و به شماره شناسنامه 2577 صادره از خمينى 
شهر به شماره ملى 1141262894 نسبت به ششدانگ يكباب خانه به مساحت 
219/07 متر مربع مفروز و مجزى شــده از پالك 288 فرعى از 122 اصلى 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك خمينى شهر شامل سند 222007 
مورخ 92/03/20 وسند 215656 مورخ 91/11/24 دفترخانه 73 مالحظه و 

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

86-راى شماره  1831 مورخ 95/02/22 آقاى حسين بديحى جوآبادى فرزند 
عباس به شماره كالسه 1224و به شماره شناسنامه 3389 صادره از خمينى 
شهر به شماره ملى 1141342901 نسبت به ششدانگ يكباب مغازه و طبقه 
فوقانى به مساحت 90 متر مربع پالك 63 فرعى از99 اصلى واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملك خمينى شهر شــامل ثبت در صفحه 326دفتر 326 
امالك مالحظه و محرز گرديده اســت. م الف: 501 اداره ثبت  اسناد و امالك 

شهرستان خمينى شهر 
تحديد حدود اختصاصى

3/381 شــماره صــادره : 1395/43/232463نظر به اينكــه تحديد حدود 
ششدانگ يكباب خانه پالك شماره 27/1970  واقع در بخش 14 ثبت اصفهان 
كه در اجراى قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد 
سند رسمى به موجب راى شماره 139460302025035471 – 1394/6/16 
مفروز و به نام ابوالفضل مومنى فرزند قنبر در جريان ثبت اســت و عمليات 
تحديد حدود قانونى آن به عمل نيامده است. اينك بنا به دستور قسمت اخير 
ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضاى نامبرده تحديد حدود پالك مرقوم در روز 
شنبه مورخ 95/04/12 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، 
لذا به موجب اين آگهى به كليه مجاورين اخطار مى گردد كه در روز و ساعت 
مقرر در اين آگهى در محل حضور يابند و اعتراضــات مالكين يا مجاورين 
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدى تا 30 روز 
پذيرفته خواهد شد. تاريخ انتشار: 1395/03/18 م الف: 7556 رئيس منطقه 

ثبت اسناد و امالك غرب اصفهان( 158 كلمه، 2 كادر)
تحديد حدود اختصاصى

3/329 شــماره صــادره : 43/231496/ 1395نظر به اينكــه تحديد حدود 
ششــدانگ پالك شــماره 45/350 واقع در بخش 14 ثبــت اصفهان كه طبق 
ســوابق و پرونده ثبتى به بنام على كمالى فرزند كريم  در جريان ثبت است 
و عمليات تحديد حدود قانونى آن به عمل نيامده اســت. اينك بنا به دســتور 
قسمت اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضاى نامبرده تحديد حدود پالك 
مرقوم در روز چهارشنبه مورخ 95/04/9 ساعت 9 صبح در محل شروع و 
به عمل خواهد آمد، لذا به موجب اين آگهى به كليه مجاورين اخطار مى گردد 
كه در روز و ســاعت مقرر در اين آگهى در محل حضور يابند و اعتراضات 
مالكين يا مجاورين مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس 
تحديدى تا 30 روز پذيرفته خواهد شــد. تاريخ انتشار: 1395/03/18 م الف: 

7086 رئيس منطقه ثبت اسناد و امالك غرب اصفهان( 140 كلمه، 2 كادر)
اخطار اجرايى

3/408 شماره: 341/94 به موجب راى شــماره 667 تاريخ 94/4/24 حوزه 
8 شــوراى حل اختالف شهرســتان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم 
عليه نورعلى فرهــادى توكلى به نشــانى مجهول المكان محكوم اســت به 
پرداخت مبلغ 5/500/000 ريال بابت اصل خواسته و هزينه هاى نشر آگهى 
و 180/000 ريال هزينه دادرسى و  خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد 
چك شماره 153288-88/12/27 و نيم عشــر  حق االجرا در حق محكوم له 
سيد مجيد عسگرى فرزند سيد رضا به نشانى زيار جنب مسجد امام سجاد 
ايزوگام عسگرى. ماده 34 قانون اجراى احكام: همين كه اجرائيه به محكوم 
عليه ابالغ شد، محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا 
بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد يا مالى معرفى كند كه اجراى 
حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتى كه خود را قادر به 
اجراى مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايى خود 
را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالى ندارد، صريحًا اعالم نمايد. م الف:6183 
شعبه 8 حقوقى مجتمع شماره دو شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

( 177 كلمه، 2 كادر)
اخطار اجرايى

3/410 شــماره: 340/94 ش 8 به موجب راى شــماره 668 تاريخ 94/4/24 
حوزه 8 شــوراى حل اختالف شهرســتان اصفهان كه قطعيت يافته اســت 
محكوم عليه بهرام محمدى فرزند حســين به نشانى مجهول المكان محكوم 
اســت به پرداخت مبلغ 10/000/000 ريال بابت اصل خواسته و هزينه هاى 
نشر آگهى و 180/000 ريال هزينه دادرسى و خسارت تاخير تاديه از تاريخ 
سررسيد چك به شــماره 395633-89/3/30 و نيم عشر حق االجرا در حق 
محكوم له سيد مجيد عسگرى به نشانى زيار جنب مسجد امام سجاد ايزوگام 
عسگرى. ماده 34 قانون اجراى احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ 

شد، محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد يا 
ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد يا مالــى معرفى كند كه اجراى حكم و 
استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتى كه خود را قادر به اجراى 
مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبــور صورت جامع دارايى خود را به 
قسمت اجرا تســليم كند و اگر مالى ندارد، صريحًا اعالم نمايد. م الف:6184 
شعبه 8 حقوقى مجتمع شماره دو شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

( 178 كلمه، 2 كادر)
اخطار اجرايى

3/411 شماره: 1910/92 به موجب راى شماره 2056 تاريخ 94/12/5 حوزه 
8 شــوراى حل اختالف شهرســتان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم 
عليه مصطفى انصارى به نشانى مجهول المكان محكوم است به حضور در 
دفتر اسناد رسمى و انتقال ميزان 180 سهم مشاع از پالك ثبتى 405/1887 
بخش 16 اصفهــان به نام خواهــان و پرداخت مبلــغ 151/000 ريال هزينه 
دادرسى و هزينه هاى نشــر آگهى و 3/500/000 ريال هزينه كارشناسى و 
حق الوكاله وكيل طبق تعرفه قانونى در حق محكوم له مهدى سفاعى با وكالت 
خانم مهدوى به نشــانى  اصفهان خ نيكبخت پشت دادگسترى مجتمع ادارى 
نيكبخت ط 4 واحد 14 و نيم عشر حق االجرا جمعًا هزينه نشر آگهى 820/000 
ريال. ماده 34 قانــون اجراى احكام: همين كه اجرائيــه به محكوم عليه ابالغ 
شد، محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد يا 
ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد يا مالــى معرفى كند كه اجراى حكم و 
استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتى كه خود را قادر به اجراى 
مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبــور صورت جامع دارايى خود را به 
قسمت اجرا تســليم كند و اگر مالى ندارد، صريحًا اعالم نمايد. م الف:7422 
شعبه 8 حقوقى مجتمع شماره دو شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

( 205 كلمه، 2 كادر)
اخطار اجرايى

3/412 شــماره: 1548/94 به موجب راى شــماره 2112 تاريخ 94/11/28 
حوزه 32 شــوراى حل اختالف شهرســتان اصفهان كه قطعيت يافته است 
محكوم عليه رضا بهارلو به نشانى مجهول المكان محكوم است به پرداخت 
مبلغ 10/000/000 ريال بابت اصل خواســته و 290/000 ريال بابت هزينه 
دادرسى و خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چكهاى موصوف از تاريخ 
94/5/8 تا تاريخ اجراى حكم نيم عشــر در حق صندوق دولت، مشخصات 
محكوم له: عبدالرسول آرش نيا شغل بازنشسته به نشانى اصفهان ناژوان 
نهر خونسارى كوچه 23 شهيد رحيم دهقانى كوچه بهرام بن بست الله پالك 
53،  ماده 34 قانون اجراى احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد، 
محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى 
براى پرداخت محكوم به بدهد يا مالى معرفى كند كه اجراى حكم و اســتيفاء 
محكوم به از آن ميســر باشــد و در صورتى كه خود را قادر به اجراى مفاد 
اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايى خود را به قسمت 
اجرا تسليم كند و اگر مالى ندارد، صريحًا اعالم نمايد. م الف:7460 شعبه 32 
حقوقى مجتمع شماره يك شــوراى حل اختالف شهرستان اصفهان ( 186 

كلمه، 2 كادر)
اخطار اجرايى

3/413 شماره: 1145/93 به موجب راى شماره 120 تاريخ 94/1/24 حوزه 
ش 32 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم 
عليه 1-  صفر اژدرى 2- مهــدى رفيعيان هر دو به نشــانى مجهول المكان 
محكوم است به حضور در دفترخانه اسناد رسمى و انتقال خط تلفن همراه 
به شــماره 09131184785 به نام خواهان و پرداخت مبلغ 320/000 ريال 
بابت هزينه دادرســى و تاخير تاديه از تاريخ تقديم دادخواســت 93/6/31 
لغايت اجراى حكم و حــق الوكاله وكيل طبق تعرفه قانونى با احتســاب نيم 
عشر دولتى. مشخصات محكوم له: احسان شــاه طوبى به نشانى اصفهان 
خ ســجاد جنب پمپ بنزين بن بست شــكوفه پ 143.  ماده 34 قانون اجراى 
احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شــد، محكوم عليه مكلف است 
ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم 
به بدهد يا مالى معرفى كند كه اجراى حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر 
باشد و در صورتى كه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارايى خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالى 

ندارد، صريحًا اعالم نمايد. 
م الــف:7461 شــعبه 32 حقوقى مجتمع شــماره يك شــوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان ( 198 كلمه، 2 كادر)
اجراييه

شــماره   9410420351100365 اجراييــه: شــماره   3 /420
پرونده:9109980351101382 شــماره بايگانى شــعبه:911383 بموجب 
درخواست اجراي حكم مربوطه به شماره 9410090351103654  و شماره 
دادنامه مربوطه  9409970351100236  محكوم عليه يداله ماهرانى فرزند 
محمدرضا به نشانى مجهول المكان محكوم است به پرداخت مبلغ دو ميليارد 
و دويســت و پانزده ميليون ريال بابت اصل خواسته يعنى خسارات ناشى 
از نقص عضو از تاريخ 71/7/20 الى 94/1/3 و پرداخت مبلغ شصت و هفت 
ميليون و ســيصد هزار ريال بابت هزينه دادرســى و پرداخت مبلغ دوازده 
ميليون ريال بابت هزينه كارشناسى به انضمام خسارت تاخير تاديه از تاريخ 
تقديم دادخواســت يعنى مورخ 91/7/2 لغايت زمان اجراى كامل دادنامه بر 
اساس شاخص نرخ تورم كاال كه از ســوى بانك مركزى جمهورى اسالمى 
ايران اعالم گرديده در حق محكوم له حســن صادقى برزانى فرزند صادق 
به نشانى اصفهان خ خرم خ شــهيدان غربى كوچه 26 شهيد عسگرى كوچه 
شهيد حســن ماهرانى كوچه شــقايق پ 22 و اجراى احكام مكلف است در 
زمان اجراى دادنامه خســارت تاخير تاديه را محاسبه و نسبت به استيفاى 
حقوق خواهان اقدام نمايد و پرداخت مبلغ 110/750/000 ريال به عنوان نيم 
عشــر اجرايى در حق صندوق دولت. محكوم عليه مكلف است ازتاريخ ابالغ 
اجرائيه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد(ماده 34 قانون اجراى 
احكام مدنى). 2-ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد.3- مالى معرفى كند 
كه اجرا حكم و استيفا محكوم به از آن ميسر باشــد چنانچه خود را قادر به 
اجراى مفاد اجراييه نداند بايد ظرف سى روز كليه اموال خود را شامل تعداد يا 
مقدار و قيمت همه اموال منقول و غيرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر ميزان 
وجوه نقدى كه به هر عنوان نزد بانكها و موسسات مالى و اعتبارى ايرانى يا 
خارجى دارد به همراه مشــخصات دقيق حسابهاى مذكور و كليه اموالى كه 
او به هر نحو نزد اشــخاص ثالث دارد و كليه مطالبات او از اشخاص ثالث و 
نيز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغيير ديگر در اموال مذكور از زمان يك 
سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضميمه دادخواست اعسار به مقام قضائى 
ارائه نمايد و اال به درخواست محكوم له بازداشت مى شود( مواد 8 و 3 قانون 
نحوه اجراى محكوميت مالــى 1394). 4-خوددارى محكــوم عليه از اعالم 
كامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حكم، حبس تعزيرى درجه هفت 
را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احكام مدنى و مــاده 20 ق.م.ا و ماده 
16 قانون نحوه اجراى محكوميت مالى 1394) 5- انتقال مال به ديگرى به هر 
نحو با انگيزه فرار از اداى دين به نحوى كه باقيمانــده اموال براى پرداخت 
ديون كافى نباشد موجب مجازات تعزيرى درجه شش يا جزاى نقدى معادل 
نصف محكوم به يا هر دو مجازات مى شــود (مــاده 21 قانون نحوه اجراى 
محكوميت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه 
شود آزادى محكم عليه از زندان منوط به موافقت محكوم له يا توديع وثيقه 
يا معرفى كفيل توسط محكوم عليه خواهد بود (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه 

اجراى محكوميت مالى 1394).
 م الف: 7525 شــعبه 11 دادگاه عمومى حقوقى شهرســتان اصفهان( 440 

كلمه، 5 كادر)



در مدارا، 
فزونى و بركت است، و هر كس از 

مدارا محروم باشد، از خير، محروم شده است.

امام صادق عليه السالم:
آنگاه كه روزه مى گيرى بايد چشم و گوش و مو و 

پوست تو هم روزه دار باشند.
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گردشگری

خواندنی

عکس نوشت

کرم حشره از استراليا
دل تان می خواهد بدانید چطور دقیقا مثل یک استرالیایی غذا بخورید؟ 

خب استرالیایی ها اصال خجالت نمی کشند که به جای عصرانه، کرم حشره های 
سفید و چاقی که اتفاقا الرو هس��تند را بخورند. تنها کاری که باید بکنید این 
است که این کرم ها را روی درخت ها در حالی که حسابی مشغول غذا خوردن 
هس��تند، ش��کار کنید و بخورید. اس��ترالیایی ها فکر می کنند که این خیلی 
هم غذای خوشمزه ای است. آنها به صورت س��نتی، این کرم ها را یا خام خام 
می خورند یا می گذارند تا کمی در خاکس��تر داغ، پخته ش��ود. این غذا البته 

معموال در رستوران ها سرو نمی شود، اما اگر برای گشت و گذار به خارج شهر 
رفته باشید، مانند یک میان وعده شما را سیر خواهد کرد.

اختاپوس تازه کره ای
غذای واقعا تازه می خواهید؟ پس هر وقت به کره رفتید، حتما س��اناکجی را 
امتحان کنید. ساناکجی یک غذای درست شده از اختاپوس تازه است به این 
صورت که اختاپوس را تکه تکه می کنند و زمانی که هنوز دارد دست و پاهایش 
را تکان می دهد، آن را سرو می کنند. مراقب باشید، تکان های شدید این پاهای 

قطع شده ممکن است موقع غذا خوردن، شما را به وحشت بیاندازد.
خاویار حشره ای مکزیکی را امتحان کنيد

اگر به مکزیک سفر کردید حتما خاویار حش��ره ای را که به اسکامول مشهور 
اس��ت، امتحان کنید. الرو های مورچه  مورد نیاز برای این غذا از ریش��ه های 
آگاوه  آبی در زمان درو به دست می آیند. این گیاه قبل تر برای ساختن تکیال 

استفاده می شد.
ترشيده و فاسد در سوئد

قوطی های سورسترومینگ را در سوئد می توانید از مغازه ها بخرید. محتوی 
این قوطی ها، شاه ماهی ترش و فاسد است که آن قدر بد بو است که معموال آن 

را در هوای آزاد می خورند تا از بوی آن در امان بمانند.

نقاشی با نمک! غذاهای عجيب غریبی که باید در سفر امتحان کنيد )2(

ثبت نام طرح » تابستانه کتاب « آغاز شد
  طرح» تابس��تانه کتاب « در بازه زمانی ی��ک ماهه از

16 تیر تا 15 مرداد سال جاری در کتابفروشی های عضو 
طرح اجرا می شود.  

موسس��ه خانه کتاب به منظور رونق بخشیدن به بازار 
کتاب و تروی��ج کتابخوانی، همزمان با آغاز تابس��تان، 
تس��هیالتی را در قالب یاران��ه خرید کت��اب از طریق 
کتابفروشی های سراسر کشور، مستقیما به خریداران 

کتاب پرداخت می کند.
 در طرح» تابستانه کتاب « کتابفروشی هایی که شرایط 
الزم را دارا باشند، پس از ثبت نام در سایت خانه کتاب 
و تایید، می توانند کت��اب هایی که با ش��رایط تعیین 
شده در این طرح، مطابقت داش��ته باشند با20 درصد 
تخفیف به خریداران بفروش��ند.  در طرح » تابس��تانه 
کت��اب « کتاب های عموم��ی از20 درص��د تخفیف و 

کتاب های ک��ودک و نوج��وان از 25 درص��د تخفیف 
برخوردار می ش��وند. گفتنی اس��ت، کتابفروشی هایی 
می توانند در این طرح ش��رکت کنند که دارای پروانه 

کسب کتابفروشی با تاریخ معتبر باشند.
کتاب های کمک درسی، کمک آموزشی، نایاب، افست، 
بدون ش��ماره ش��ابک و کتاب هایی که در سایت خانه 

کتاب نباشند، مشمول تخفیف نمی شوند.
  همچنی��ن، س��قف تخفیف ب��رای هر کتابفروش��ی 
در مرحله اول ت��ا20.000.000 ریال اس��ت و میزان 
فروش کتاب های کودک و نوجوان و عمومی در افزایش 
 این سقف نقش موثری دارد. س��قف مجاز خرید برای 
ه��ر خری��دار حداکث��ر1.000.000 ریال اس��ت که 
خریداران می تواند در چند نوبت و از کتابفروشی های 
مختلفی که عضو طرح هستند، تا سقف  تعیین شده، 

کتاب خریداری کنند.

 چت�ر هوش�مند ک�ه زم�ان بارندگ�ی را 
پيش بينی می کند

یک ش��رکت آمریکایی چتر هوش��مندی را طراحی 
کرده که قادر به اعالم زمان بارندگی اس��ت. این چتر 
هوشمند به وسیله بلوتوثی که بر روی آن وجود دارد 
می تواند با اپلیکیشن خاصی که در گوشی هوشمند 
نصب می ش��ود، ارتباط برقرار کند و به رصد وضعیت 
آب و هوا بپردازد. نام این چتر TARAbrella است 
و با داشتن یک نم سنج و فشارسنج جوی، هر ۳5 ثانیه 

یک بار به بررسی وضعیت اقلیمی منطقه می پردازد.
 پردازش اطالعات توس��ط این دو میکرو حس��گر که 
بر روی چتر هوشمند قرار دارد، انجام می گیرد و برای 

تحلیل داده ها به گوشی هوشمند ارسال می شود.
 در صورت��ی ک��ه احتم��ال وق��وع بارندگ��ی وج��ود 
داشته باشد، چراغی که بر روی TARAbrella قرار 

دارد به رنگ آبی تغییر پیدا کرده و شروع به دادن پیام 
هشدار به کاربر می کند. با ش��فاف شدن چراغ، کاربر 
متوجه می ش��ود که آسمان تا 6 س��اعت آینده صاف 
خواهد بود و احتمال بارندگی وجود ندارد. همچنین 
زمانی که کاربر ۹ متر با این چتر فاصله می گیرد، چتر 
شروع به آژیر کش��یدن می کند تا از جا گذاشتن چتر 

در محل توسط کاربر جلوگیری شود.
قیمت TARAbrella در حدود۹0 دالر است.

کشف رابطه طول انگشت شست با اخالق
تحقیقات پژوهش��گران نش��ان داده اس��ت که شکل 
انگش��تان دس��ت خصوصا انگش��ت شس��ت رابطه 

تنگاتنگی با خلق و خوی انسان دارد.
فردی که بند بالیی انگش��تش بلندتر از بندهای دیگر 
باش��د، احساساتی و بس��یار وفادار اس��ت و محبت و 
دوست داش��تن دیگران در این فرد گاه به حد جنون 
می رسد.چنین فردی در حد اعال وفادار است ولی اگر 
از طرف مقابل بی توجهی ببیند، کامال تغییر رویه می 
دهد و کورکورانه رفتار می کند زیرا همیشه خواستار 
توجه کردن طرف مقابل به خودش است و این فرد با 
 چنین خلق و خویی اکثرا طرف مقابل خود را از دست 
می دهد. ف��ردی که بن��د باالیی و میانی انگش��تش 
یکسان و یک اندازه باش��د، معموال آرام است ولی این 
آرامش روحی شاید در اوضاع و شرایط متفاوت تغییر 

کند. چنین فردی به هر چیزی س��ریع واکنش نشان 
می دهد و برای کارهای خود ب��ه خوبی برنامه ریزی 
می کند و به همی��ن دلیل به راحتی ب��ه اهداف خود 
 می رس��د. این فرد عاقالنه رفتار م��ی کند و روابطش 
با دیگران چن��دان تغییری نمی کن��د. چنین فردی 
تالش می کند ک��ه روابطش را بهت��ر و بهتر کند ولی 
به کندی و آرامی. ط��رف مقابل نیز همیش��ه به این 
فرد احترام می گذارد. فردی که بند پایین انگش��تش 
بلندتر از بندهای دیگر باش��د، راستگو و مورد اعتماد 
است و خصوصیات فراوانی دارد که دیگران را به سوی 
خود جذب می کند. این فرد انس��انی کاردان و بسیار 
 هوش��یار و پیش از هر کار و تصمیمی ب��ه خوبی فکر 
می کند. احساس��ات خود را کنترل و تالش می کند 
که احساساتش را از دیگران پنهان کند. پیش از آغاز 

روابط عاطفی با دیگران به خوبی فکر می کند.

یک هنرمند واقعی برای خلق آثار زیبا، احتیاجی به ابزار گران قیمت ندارد و دینو 
تومیک مثال خوبی برای این مسئله است. ماه هاست که این هنرمند نروژی فقط 

با استفاده از نمک، چند قلم موی نقاشی و یک کاردک چنان هنرنمایی می کند 
که طرفداران خود در اینستاگرام را حسابی به وجد آورده است.

طرزتهيه  بشقاب پنيری

معرفی کتاب

آشپزیخانه داری شبکه های اجتماعی

پرورش گل و گیاه

م�واد الزم ب�رای بش�قاب پني�ری: خمیر یوف��کا ب��ه می��زان دلخواه،پنیر 
 صبحان��ه200 گ��رم، جعفری1 دس��ته کوچ��ک، گردو خرد ش��ده مق��داری،

تخم مرغ1عدد، کره50 گرم، روغن مایع یک دوم لیوان.
 طرز تهيه بش�قاب پنيری: خمیر یوفکا را به ش��کل مثلث یک ورق باز کرده و 
مخلوط کره و روغن را با فرچ��ه روی آن مالیده و یک ط��رف آن کمی از مخلوط 
 پنیر، س��بزی و گ��ردو ) در اینج��ا باید بگوی��م در مخل��وط کردن م��واد داخل 
بش��قاب تان آزادید( بریزی��د، پیازچه و نعنا هرک��دام که دوس��ت دارید، در یک 
طرف خمی��ر ریخته ب��ا وردنه یا یک س��یخ تا نیم��ه خمیر را رول کرده س��پس 
 از دو ط��رف وردنه، خمیر را به س��مت وس��ط وردن��ه آرام کمی با دس��ت چین 
 می دهی��م و بع��د وردن��ه را بی��رون می کش��یم، م��واد پنی��ر م��ا در الی رول 

چین خورده مخفی می شود.
بعد رول را گ��رد ک��رده نیمه دیگر خمی��ر را وس��ط خمیر چین خ��ورده جمع 
می کنیم و دو س��ر رول را به ه��م می چس��بانیم و داخ��ل آن روی خمیر جمع 
ش��ده )مانند تصویر( مق��داری از مخلوط پنیر م��ی ریزیم و روی م��واد و خمیر 
 از مخلوط ک��ره و روغ��ن مالی��ده و تخم م��رغ زده ش��ده و مخل��وط را با کمی 
زعفران زده و در س��ینی فر چیده در فر گرم200 درجه ت��ا وقتی روی آن طالیی 

شود، می پزیم.
نکته ای برای تهيه بشقاب پنيری:

داخل این خمیر مواد دلخواه را می توانیم بریزیم. مانند: مواد پیتزا. اما با پنیر خیلی 
 خوش��مزه می ش��ود. کمی پنیر پیتزا هم می توانیم مخلوط پنیر صبحانه کنیم. 

می توانیم زیتون یا گوجه مینیاتوری روی پنیر هم بگذاریم.

برای ش��ما خانم های خانه دار پی��ش می آید که 
گاهی بر اثر پوس��ت گردو یا بادمجان لکه می شود 
در این جا راهکاری برای پاک ک��ردن لکه گردو و 

بادمجان از روی دست را بیان می کنیم.
حتما شما هم در پاک کردن انواع لکه روی دست 
که حاصل پوس��ت کندن گردوی ت��ازه، بادمجان، 
چغندر و هویج، دان کردن انار، خرد کردن اس��ت 
مش��کل داش��ته اید. این کارها به دست های شما 
رنگ می دهد و خیل��ی دیر از خط ه��ای ریز کف 

دست تان پاک می شود.
 پاک کردن لکه گردو از روی دست:

پوس��ت گردو تازه به دلی��ل اس��یدهایی که دارد 
 هنگامی که با س��طح بدن و اکس��یژن تماس پیدا 
می کند لکه های سیاه عمیقی را روی پوست ایجاد 
می کند که به سادگی این لکه ها قابل برطرف شدن 
نیس��تند از این رو افراد باید در نظر داش��ته باشند 

هنگامی که با گردو تازه سرو کار دارند حتما پوست 
 آن را در داخل تش��تی آب از خود گردو جدا کنند 

تا سیاهی آن کمتر به عمق پوست نفوذ کند.
پوس��ت گردوی تازه هنگام تماس با پوس��ت بدن 
 باع��ث به وج��ود آم��دن لک س��یاه می ش��ود که 
با شست و شوی معمولی و با مواد شوینده هم پاک 
نمی شود و حتی پوشیدن دستکش پالستیکی هم 
 کمکی به ش��ما نمی کند چون رنگ پوس��ت گردو 

از دستکش هم رد می شود.
 ترفند ی�ک: برای پاک کردن این لکه روی دست 
 از ب��رگ خ��ود درخ��ت گ��ردو کم��ک بگیری��د 
بدین صورت که با مالش روی لکه ها و شست و شوی 
مرتب آن می توانید تا حد زیادی رنگ را پاک کنید.

ترفند دو: با اس��تفاده از سرکه، ش��یر و آبغوره و 
شست و شوی قسمت های لک شده با آنها می توان 

لکه ها را کم رنگ تر کرد.

کتاب » اس��تالین « به قلم» ادوارد رادزینس��کی « را 
انتشارات » ماهی « با ترجمه » آبتین گلکار « به چاپ 

سوم رساند.
در کتاب حاضر » ادوارد رادزینسکی « ضمن پایبندی 
به اس��ناد و مدارکی ف��وق محرمانه که ت��ازه پس از 
فروپاشی شوروی در دس��ترس قرار گرفت، توانسته 
است زندگی رهبر فقید ش��وروی را به اثری جذاب و 
پرکشش تبدیل کند، چنان که خود نویسنده می گوید 
هدفش پس از نمایش شخصیت اس��تالین، توصیف 

زمانه ای بوده که دیگر گذشته  و از یاد رفته است. 
و به راستی نیز خواننده به روش��نی با اوضاع سیاسی 
و اجتماعی اتحاد جماهیر ش��وروی در نمیه اول سده 
 بیس��تم آش��نا می ش��ود و متوجه  می ش��ود یکی از 
 خون ریز تری��ن فرمانروایان قرن چگون��ه ظهور کرد 
و با تکیه بر چه عوامل و ش��رایطی پیوس��ته قدرت و 

اقتدار خود را گسترش داد.
این کتاب در سه بخش و بیس��ت و پنج فصل تنظیم 
ش��ده اس��ت که عناوین بخش های آن عبارت اند از: 
 » سوس��و: زندگی و مرگ « ، » کبا: زندگی و مرگ « 

و » استالین: زندگی مرگ «.
در قسمتی از کتاب » استالین « می خوانیم:

» بله همه چیز اشتباه از آب در آمد... او همان طور که 
وظیفه هر پسر اس��ت مادرش را دوست داشت و به او 
نامه می نوشت. در تمام این سال ها می نوشت  تا زمان 
مرگ مادر. برگه های کوچک زرد ش��ده که با حروف 
درشت گرجی س��یاه شده بود ) مادر س��رانجام زبان 

روسی را فرانگرفت (...
 گفتنی است: کتاب » اس��تالین « را انتشارات ماهی 
در قطع وزیری و قیمت چهل و هشت هزار تومان برای 

سومین بار چاپ و روانه بازار کتاب کرده است.

ش��بنم مقدمی جدیدترین پست صفحه ش��خصی خود را به فیلم 
ایستاده در غبار اختصاص داد.

 شبنم مقدمی بازیگر زن س��ینما و تلویزیون ایران، با انتشار پستی 
در صفحه شخصی خود، مخاطبان سینما را به تماشای فیلم ایستاده 

در غبار دعوت کرد.
مقدمی طی پستی کوتاه، نوشت: ایستاده در غبار، فیلمی که حتما 

باید دید...
 ایس��تاده در غبار به خاطر خالقی��ت های کم نظیر س��ازندگانش، 
مورد توجه عموم و منتقدین قرار گرفت و س��یمرغ بلورین بهترین 

فیلم جشنواره فیلم فجر 1۳۹۴ را از آن خود کرد.

پاک کردن لکه گردو و بادمجان 
از روی دست با این روش ها )1(

استالين، ناگفته های زندگی 
یک دیکتاتور

درخواست شبنم مقدمی
 برای تماشای ایستاده در غبار 

 
 نگهداری گل در خانه یا محیط کار تاثیر زیادی در روحیه 
 افراد محیط دارد. اما هم��ه گل ها زمان محدودی را پس 

از چیده شدن با طراوت می مانند.
 در این مطلب ب��ه روش های افزایش مان��دگاری گل ها 

در گلدان می پردازیم.
چگونه از گل ها به مدت طوالنی نگهداری کنيم؟

 گل ه��ا را در زمان مناس��بی بچینی��د. گل های مختلف 
در زمان ه��ای متفاوتی باید چیده ش��وند ت��ا ماندگاری 
 بیش��تری داش��ته باش��ند. بهترین زمان چی��دن برای 
گل هایی ک��ه هر ش��اخه آنه��ا دارای چند گل اس��ت، 
مانن��د لیلیوم، زمانی اس��ت ک��ه حداقل یک��ی از گل ها 
 شروع به باز شدن کرده باش��د و رنگ داخل آن مشخص 

باشد. 

 ب��رای گل های��ی مانند رز که هر ش��اخه فق��ط یک گل 
می دهد نی��ز بهترین زمان برای چیدن زمانی اس��ت که 

کامل باز شده باشند و پس از آن چیده شوند.
گل ه��ا را در زمان خن��ک در طول ش��بانه روز بچینید. 
بهترین زمان چیدن گل ها س��اعات ابتدایی صبح است 
و پس از آن نیز انتهای ش��ب زمان مناسبی برای چیدن 

گل هاست. 
در این ساعات که هوا خنک تر است گل ها میزان رطوبت 

بیشتری را درون خود نگه داشته اند.
پس از چیدن گل ها، آنها را به مدت 2 س��اعت در ظرف 
تمیزی دارای آب گرم با درجه حرارت حدودا ۴۳ درجه 

سانتیگراد و در محیط خنک قرار دهید.
جذب آب در گل ها در این درجه حرارت بیش��تر اس��ت 

 و خنک ب��ودن محیط هم باعث می ش��ود آب کمتری را 
از دست دهند.

 )hardening( این فرآیند را اصطالحا سخت کنندگی 
گویند.

برگ هایی که از گل، درون آب می ریزد یا در قسمت زیر 
آب رشد کرده اند را جدا کنید. این برگ ها غذای مناسبی 
برای رشد باکتری ها در آب می شوند و باعث کاهش عمر 

گل می شوند.
آب گلدان را هر روز با آب تمیز و خنک عوض کنید و همه 
 باقیمانده ها و برگ ه��ای ریخته ش��ده را از گلدان پاک 

کنید.
 اگر گل شما درون اس��فنج قرار دارد نیز هر روز اسفنج را 

داخل آب کنید تا به میزان کافی، آب جذب کند.

نحوه نگهداری گل در گلدان در مدت زمان طوالنی )1(
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