
انتش��ار صحبت های امام جمعه اصفهان در مورد گروه های قبح ش��کن 
مجازی با نام روزه خوار و ارسال عکس های سفره روزه خواری خود برای 
دیگران در ماه مبارک رمض��ان با تیترهای خالف واقع توس��ط برخی 

رسانه های اصالح طلب باعث اعتراض دفتر امام جمعه اصفهان شد.
به گزارش خبرگ��زاری فارس از اصفهان به نق��ل از روابط عمومی دفتر 
امام جمع��ه اصفهان، پ��س از تحری��ف چندین باره س��خنان آیت اهلل 
طباطبائی نژاد توس��ط رس��انه های مجازی معاند که نمونه بارز آن در 
آستانه عید نوروز و با ساخت جمالت جعلی همچون »نوروز این نیست 
که مثل گوسفند باال و پایین بپرند« از سخنان امام جمعه اصفهان توسط 
یکی از خبرگزاری های داخلی و انتشار گس��ترده در برخی رسانه های 
دیگر بخصوص رسانه های معاند نظام صورت گرفت، بار دیگر این اتفاق 

به وقوع پیوست.
این در حالی اس��ت که در موضوع تحریف خطبه ه��ای آخرین جمعه 
س��ال94، خبرگزاری مذکور که س��ابقه س��یاهی در واقعه اسیدپاشی 
اصفهان داش��ت و تلویحا به غلط و غرض بی حجاب��ی را علت این اقدام 
دانسته و  بسیج و حزب اهلل را عامل این اقدام کثیف معرفی کرد، مطلب 

فوق را بر روی سایت خود تصحیح کرد.
در ابتدای هفته، بار دیگر صحبت های امام جمعه اصفهان در خطبه های 

نماز جمعه اصفهان در م��ورد گروه های 
قبح شکن مجازی با نام روزه خوار 

و ارس��ال عکس های سفره 
ناه��ار و روزه خ��واری 

خود ب��رای دیگران 
در م��اه مب��ارک 

رمضان، این بار 
نه توسط این 
ری  ا گز خبر
بلکه توسط 
رسانه های 

همفک��ر 
مجازی
آن که 

عموما ب��ا نام 
ح طل��ب  صال ا
فعالیت می کنند 

با تیترهای خالف واقع مسئله را به سمتی سوق دادند تا حجاب و مبارزه 
با بی حجابی را به تمسخر بگیرند.

همانند مس��ئله اسیدپاش��ی س��ریعا این مطل��ب را با مس��ئله حجاب 
ادغ��ام  و عناوین و تیتره��ای خبری خ��ود را این گون��ه تنظیم کردند 
 که: »اگر بی حجاب هایی  را که با س��فره ماه رمض��ان عکس می گیرند 
 دس��تگیر نکنید، خیانت کارید« که مش��خصا در این تیت��ر نه مبحث 
روزه خواری در میان است نه قبح شکنی ماه مبارک رمضان و مستقیما 

ذهن مخاطب را به سوی عکس با سفره افطار می برد.
هر چند آیت اهلل طباطبائی نژاد ب��ه عکس هایی که از بی حجابی زنان در 
اطراف رودخانه خشک زاینده رود و صفحاتی که عکس های بدون حجاب 
خود را برای دید عموم منتشر می کنند انتقاد داشت ولی هشدار اصلی 
وی به مخابرات و سازمان های مربوطه ای که توانایی برخورد با گروه های 

مجازی قبح شکن و ضد دین را  دارند بود.
وی عدم برخورد با این مسائل را خیانت دانست، اما به هیچ وجه موضع 
وی مسئله عکس با سفره ماه مبارک رمضان )س��فره افطار( نبود، بلکه 

سفره های ناهار و روزه خواری در این ماه عزیز مدنظر بوده است.
امام جمعه اصفهان در این بخش از خطبه ه��ای نماز جمعه 21 خرداد 
1395 با اشاره به تشکیل برخی گروه های ضد دینی در فضای مجازی 
اظهار داشت: » گروهی به عنوان روزه خواری تشکیل شده و از سفره های 
روزه خواری خ��ود عکس گرفت��ه و در ش��بکه های اجتماعی قرار 
می دهند، گروهی دیگر نی��ز مبارزه با حجاب را در ش��هر راه 
انداخته ان��د این اف��راد منافق هس��تند و با دی��ن لجبازی 

می کنند.
وی در ادامه اف��زود: ب��ه وزارت ارتباط��ات و مخابرات 
می گویم اگر می توانید با سر دسته شبکه هایی که موجب 
بی عفتی می شوند برخورد کنید و اگر این کار را نکنید 
خیانت کرده اید؛ به تعبیر مقام معظم رهبری در جلسات 
اخیر خود با نمایندگان مجلس و دولت که  تاکید کردند 

باید از این ولنگاری فرهنگی جلوگیری به عمل آید«.
الزم به ذکر اس��ت در س��ال های گذش��ته و به خصوص 
ماه های اخیر متاس��فانه بعض��ی از رس��انه های برخی 
احزاب و به دنبال آن ها رس��انه های معاند نظام و اسالم 
 تنها س��خنانی  را که در مورد زنان یا مبارزه با بی حجابی از 
آیت اهلل طباطبائی نژاد مطرح می شود آن هم به گونه ای خاص 
منتشر می کنند. واضح است این اقدام و اقدامات در راستای 
تخریب چهره های علما و بزرگانی است که دغدغه 
دین و یا مبارزه با منکرات خصوصا بی حجابی 

در جامعه را دارند.
در پایان تاکید می شود با توجه به تکرار 
چنین رفتارهای��ی و تالش عده ای 
برای نش��ر اکاذیب و تشویش 
اذهان عمومی، پیگیری های 
قانونی تا مرحله برخورد با 
مسببان این رفتارهای 
غیرقانون��ی انج��ام 

خواهد شد.

معاون خدمات مشترکین و درآمد ش��رکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت:  
مرحله نخس��ت طرح پیمایش مش��ترکین  پرمصرف با هدف بررسي وضعیت 
مصرف آب و اخطار به مش��ترکین پر مصرف در آس��تانه فصل تابستان به اجرا 
در  آمده اس��ت چرا که با محدود بودن ظرفیت منابع آب و نیز عدم جاری بودن 
رودخانه زاین��ده رود که کاهش ظرفیت چاه های فلم��ن  و متفرقه را در بردارد 

مصرف بهینه آب در فصل تابستان از سوی مردم ضروری به نظر می رسد. 
رضا رضایي که در جمع مسئوالن مشترکین ادارات آبفاي مناطق ششگانه شهر 
اصفهان و شهرهاي حوزه آبرسانی اصفهان بزرگ سخن مي گفت، افزود: در این 
طرح همچنین به علل و چگونگي کاهش مصرف مشترکین  پرداخته مي شود 
و تجربیات موفق آن ها، اخذ و در اختیار کاربري هاي مش��ابه گذاشته مي شود.

وی  از مدیران مناطق خواس��ت  که تدابیر و راهکارهایی را  که منجر به مصرف 
بهینه آب در منطقه تحت پوششان گردید ه است  به سایر مناطق اعالم نمایند تا 

فرهنگ  ترویج مصرف بهینه آب در سراسر استان نهادینه شود.
وي در عین حال به صدور اخطاریه براي مشترکین بد حساب و بدهکار نیز اشاره 
کرد و گفت: از این پس براي همه مشترکیني که حداقل یک دوره بدهي خود را  

با مبلغ 50 هزار ریال نپرداخته باشند قبض اخطار صادر مي شود.
معاون خدمات مش��ترکین و درآمد ش��رکت آبفاي اس��تان اصفه��ان در پایان 
سخنانش از راه اندازي سامانه پاسخ گویي در آینده اي نزدیک خبر داد و گفت: با 
راه اندازي این سامانه، شهروندان از هر نقطه استان مي توانند تقاضاهاي خود را 

از طریق تلفن، ارائه کرده  و خدمات مورد نیاز را دریافت کنند.

پس از اعتراض به قبح شکنی در ماه مبارک رمضان انجام گرفت؛

مرحلهنخستطرحپيمایشمشتركينپرمصرفدراصفهانآغازشدتحریفدوبارهسخنانامامجمعهاصفهاندربرخیرسانهها
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دو تیم س��پاهان و ذوب آهن، مردان اول نیمکت خود 
را ش��ناختند تا با خیال راحت فصل نقل و انتقاالت را 
پی گرفته و سپس وارد برنامه آماده سازی پیش فصل 
ش��وند. در تیم ذوب آهن همان طوری که پیش بینی 
می ش��د قرارداد یحیی گل محمدی به تمدید رس��ید 
تا این مربی برای س��ومین فصل متوالی روی نیمکت 
سفید و سبزپوشان اصفهانی بنشیند. در تیم سپاهان 
نیز عبداهلل ویس��ی به  عنوان س��رمربی انتخاب شد تا 
س��کان هدایت این تیم اصفهانی را ب��ر عهده بگیرد و 
با انتخاب های صورت گرفته زمین��ه حضور دو مربی 
جوان و با دانش روی نیمکت دو تیم فراهم شد تا تقابل 

جالبی از این لحاظ رقم بخورد. گل محمدی...

امسالخانهبخریم؟
W W W. Z AYA N D E R O U D O N L I N E . I R

استاد حمید سبزواری شاعر پیشکسوت انقالب به دلیل کهولت سن و بیماری، 
بامداد روز گذشته در بیمارستان آسیا دار فانی را وداع گفت. وی در واقع »پدر 
شعر انقالب« بود که خود و اشعارش را وقف انقالب اسالمی کرد؛ واژه  » جانباز 
« و اطالق آن به مجروحین انقالب و جنگ از ابتکارات ایشان بود که در فرهنگ 
واژگانی ادبیات فارسی جاودان شده است. سبزواری را خیلی ها با شعرهای 
انقالبی اش می شناسند، شعرهایی که با آن از کودکی و دبستان بزرگ شده 
اند و خاطره های زیادی با آن دارند. وی روزی شعر » خمینی ای امام « را برای 

ورود رهبرش سرود و روزگاری شعر » برخیزید، برخیزید « را برای شهدای 
انقالب و »ا... اکبر، خمینی رهبر« را برای انقالب،  » شهید مطهر « را درباره 
شهید مطهری و »آمریکا، آمریکا مرگ به نیرنگ تو« را برای استکبار و دشمن 
ملت ایران. حسین ممتحن س��ال 1304 در شهر س��بزوار و در خانواده ای 
فرهنگی مذهبی متولد شد؛ خانواده ای سرشار از ذوق هنری که شعر و ادب 
عضو جدایی ناپذیر آن بود. سال های نوجوانی حسین مقارن بود با سال های 

نخست حکومت پهلوی و مبارزه با باورهای اعتقادی...

حمید، غزل کوچ را سرود؛
خداحافظپدرشعرانقالب
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آغازسيزدهميننمایشگاهقرآن
وعترتدراصفهان

حضور مربیانی از نسل نو روی نیمکت تیم های اصفهانی؛

دربیجذابهمشهریها
درراهاست

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس:

مسئوالندولتیبایدبابتاوضاع
اقتصادیشرمندهباشند

معاون هالل احمر اصفهان مطرح کرد:

اجرایطرح۱۰۰هزارلبخند
دراصفهان

آیا تهران مخالف تبادل فرمانده با اسرای اسراییلی بود؟

موردعجيبحاجاحمد
ناکامی ۲ میلیون نفر در کسب و کار؛

ركود،كمركارراشکستهاست
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تذکر یکی از وکالی ملت در رابطه با مفقود شدن 17 پرونده 
فس��اد از دور هش��تم مجلس در جلس��ه علنی روز دوشنبه 
)17 خرداد ماه( بار دیگر بحث پرونده های ناتمام تحقیق و 

تفحص را در ساختمان بهارستان داغ کرد.
ادعایی که رد شد!

حجت االسالم حسن نوروزی نماینده مردم رباط کریم طی 
تذکری با اشاره به بند 6 اصل سوم قانون اساسی اعالم کرد: 
گزارش هایی که امروز ارایه می ش��ود، کل��ی و نوعی بازی با 
واژگان و کلمات اس��ت. بنده در مجلس هش��تم 17 پرونده 
مفاسد اقتصادی به یک کمیسیون ارایه کردم، اما امروز اثری 

از آنها نیست و باید بررسی شود که آن پرونده ها کجاست؟
وی همچنین تاکید کرد: بنده در مجلس هشتم 17 پرونده 
در مس��ایل اقتصادی تش��کیل دادم که مربوط ب��ه یکی از 
بانک ها، کیش و برخی مس��ایل دیگر بود که متأسفانه بعدا 
بنده برای پیگیری به دستگاه قضایی رفتم، ظاهرا اثری از آن 

پرونده ها در کمیسیون اصل 90 نیست.
اما »محمدعلی پورمختار« رییس کمیس��یون اصل نود در 
مجلس نهم طی گفت وگویی با باش��گاه خبرنگاران جوان، 
در واکنش به اظهارات این نماینده رباط کریم اظهار داشت: 
هیچ پرونده ای در کمیس��یون اصل نود مفقود نشده است و 
تمامی پرونده های ناتمام در یک دور از مجلس به دور بعدی 

انتقال داده می شود. 
فساد متهم اصلی

البته ن��وروزی بعد از تذکر خ��ود در جلس��ه علنی مجلس 
طی مصاحبه ای بار دیگر بر مفقود ش��دن ای��ن 17 پرونده 

تاکید کرد.
ای��ن نماینده م��ردم رباط کریم ضم��ن تاکید ب��ر پیگیری 
سرنوش��ت نامعلوم پرونده هایی که مدعی شد معدوم یا در 
سیس��تم اداری گم ش��ده اند، از مجلس خواست که به طور 
مستقل وارد موضوعات شده و وظایف نظارتی خود را کامل 
و به دور از بحث های سیاس��ی، جناحی و ب��ه دور از اعمال 

نظرهای خارجی انجام دهد.
تحقیق و تفحص ابزاری برای نظارت

بخشی از افکار عمومی بعد از ش��نیدن اظهارات نوروزی در 
مجلس مبنی بر مفقود شدن 17 پرونده، این سوال برایشان 
ایجاد شد که چرا پس از 4 سال باید موضوع مفقودیت اعالم 
شود؟ همچنین اگر س��خنان این نماینده مردم رباط کریم 
صحت داشته باشد، عالمت سوال های بسیاری را نسبت به 

مجلس در اذهان ایجاد می کند که جای تامل فراوان دارد.
براس��اس م��اده 236 آیین نام��ه داخلی مجلس ش��ورای 
اس��المی هرگاه حداقل 10  نفر از نمایندگان و یا هر کدام از 
کمیسیون ها، عدم  رعایت شئون، نقض یا استنکاف از اجرای 
قانون یا اجرای ناقص قانون توس��ط رییس جمهور، وزیر و یا 

مس��ئوالن دس��تگاه های زیرمجموعه آنان را اعالم نمایند، 
موضوع بالفاصله از طریق هیئت رییسه جهت رسیدگی به 
کمیسیون ذي ربط ارجاع داده می شود و براساس تبصره 1 
همین ماده قانون��ی چنانچه نظر مجلس ب��ر تأیید گزارش 
باشد موضوع جهت رس��یدگی به قوه قضاییه و سایر مراجع 
ذي صالح ارسال می شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات 

دادرسی رسیدگی نمایند.
در هر دور از مجلس شورای اسالمی تحقیق و تفحص های 
بس��یاری کلید می خورد که برای انجام آن ها حدود 200 یا 
300 میلیون تومان اعتبار تخصیص داده می شود و متاسفانه 
تنها چند مورد از آن ها بعد از صرف زم��ان و پول  به نتیجه 

می رسد.
پرونده هایی که مسکوت می مانند!

پرونده های ناتمام گاه��ی در مجلس بعدی ب��ا یک اعتبار 
جدید به کار خ��ود ادامه می دهند، اما بس��یاری از آن ها به 
دلیل نیافتن مدارک الزم برای اثبات یک ادعا و نبود شاکی، 
ناتمام و مسکوت می مانند که می توان این مسئله را ناشی از 

اشکاالت ساختاری داخلی مجلس به حساب آورد.
کمیته هایی که در مجلس با ص��رف هزینه های کالن برای 
انجام تحقیق و تفحص تش��کیل می ش��وند به ناگاه با پایان 
یک دور از مجلس تمام می شوند و س��اختاری وجود ندارد 
که بتوان��د این کمیته  ه��ا را پابرجا نگه دارد ت��ا به کار خود 

ادامه دهند.
حضور نیروهای خاص در پرونده !

جعفرزاده ایمن آب��ادی نماینده مردم رش��ت در واکنش به 
اینکه چرا برخی پرونده های تحقیق و تفحص ناتمام می ماند، 

اظهار داشت که برای هر موضوعی حتی بررسی قند و 
شکر هم فشار وجود دارد زیرا کشورمان 

یک کشور چانه زنی است.
وی در ادامه تاکید کرد: هر کسی 

هم بگوید دست های پشت پرده 
وجود ندارد، دروغ گفته است 
هر کسی هم به بهانه ای بگوید 
پیگیری نمی کنم قطعا پای 
دست فشاری درمیان بوده 
اس��ت. به هر حال اکنون 

در مجل��س دهم 
ه ه��ا  یند نما

لیس��ت 
پرونده های 
ب��از را اعالم 

کردند و از این 
به بعد می توانند انتخاب کنند 

که خواهان پیگیری کدام پرونده هستند.
پرونده های تحقیق و تفحصی که در مجلس به اتمام برسد، 
در صحن علنی قرائت ش��ده و برای پیگی��ری و ارایه حکم 
الزم به قوه قضاییه ارس��ال می ش��وند، اما اکثرا اعالم حکم 
نسبت به خاطیان پرونده های ارس��الی بسیار زمان بر است 
که محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری 
خود دلیل به نتیجه نرسیدن بسیاری از گزارش های ارسالی 
مجلس شورای اسالمی به قوه قضاییه را نداشتن مستندات 

کافی و یا اعتراض افراد مورد اتهام در پرونده ها عنوان کرد.
وی همچنین گف��ت: اگر در گ��زارش پرونده های تحقیق و 
تفحص که در مجلس خوانده و به قوه قضاییه ارجاع می شود 
با این شرط که مس��تندات جمع آوری ش��ده کفایت کند، 
مش��کلی وجود نداش��ته و حکم را قوه قضاییه زودتر صادر 

می کند.
مجلسی با نگاه نو به پرونده ها 

با این س��خنان اژه ای، می ت��وان گفت که به ثمر نرس��یدن 
بسیاری از پرونده های تحقیق و تفحص حتی در قوه قضاییه 
انجام غیراصولی تحقیقات در مجلس است، اگر وکالی ملت 
پرونده های تحقیق و تفحصی را که ب��ا صرف زمان و هزینه 
بسیار کلید می خورد را با دقت بیشتر و بدون تاثیر گرفتن از 
فشارها انجام دهند شاید بتوان گفت تخلفات در بحث کالن 

اداری کشور کاهش چشمگیری پیدا کند.
حال که مجلس دهم در آغاز راه است ش��اید بهتر باشد در 
انجام تحقیق و تفحص ها با نگاهی نو به پرونده های گذشته، 
فکری اساسی برای به نتیجه رس��یدن آن ها کند تا با به ثمر 
رسیدن یک پرونده بتوان اعالم کرد که این تحقیق و تفحص 
ارزش صرف هزینه و زمان بسیار را 

داشته است.

 امریک��ن اینترپرای��ز نوش��ت: 12 م��اه دیگر ریی��س جمه��ور ایران 
حس��ن روحانی بار دیگر برابر رای مردم قرار می گیرد تا برای یک دور 

چهار ساله دیگر سکان هدایت دولت را در اختیار داشته باشد.
روحانی در شش ماه گذش��ته چند آزمون سیاسی را پشت سر گذاشته 
که زمینه را برای س��ال آینده فراهم می کنند: اجرای پرماجرای برجام 
روی برنامه هسته ایران، انتخابات مجلس نمایندگان و مجلس خبرگان 
جدید ایران، بحث های جدی بر سر بودجه که جهت گیری آینده ایران 
را تعیین می کند. آیا او در 2017 با چالش جدی روبه رو است؟ آیا هیچ 

کدام از این ها ارتباطی با آمریکا دارد؟
برجام دس��تاورد اصل��ی روحانی بوده، ام��ا اجرای توافق هس��ته ای از 
ماه ژانویه چالش بزرگ��ی برای او بوده اس��ت. موسس��ات بین المللی 
 نس��بت به حضور در بخ��ش تجاری غیر ش��فاف ایران تردی��د دارند و 
تحریم های باقیمانده آمریکا در زمینه های حمایت از تروریسم و نقض 
حقوق بش��ر چالش های جدی برای معامالت مالی مرسوم بین المللی 
ایجاد کرده اند. تکنوکرات ه��ای دولت روحانی می دانند بس��یاری از 
این مش��کالت ناشی از س��ال ها هدایت غلط سیاس��ت های اقتصادی 

ایران است.
در ایران اما، سیاستمداران آمریکا را برای بی عالقگی موسسات اروپایی 
و آسیایی برای س��رمایه گذاری در ایران پس از برجام مقصر می دانند 

و حتی امتیازات بیشتری از آمریکا برای تکمیل برجام می خواهند.
مخالفان روحانی از ناکامی برجام در ایجاد ش��کوفایی فوری اقتصادی 
برای حمله به او اس��تفاده کرده اند، اما به نظر نمی رس��د این انتقادها 
حمایت زیادی را ج��ذب کرده باش��د. در نهایت، ایرانی ه��ا می دانند 
مشکالت ادغام دوباره در اقتصاد جهانی مسئله ای نیست که در فرصت 
کوتاه به نتیجه برسد. در مجموع برجام نقطه مثبتی در کارنامه روحانی 

مانده است.
رییس جمهور ایران با مشکالت دیگری هم برای تقویت بنیه مالی ایران 
روبه رو است. بودجه امسال که با تاخیر بسیار ارایه شد، ماه گذشته بدون 
لحاظ شدن خواس��ته او برای کاهش هزینه های دفاعی و یارانه سرانه 

خانوار، تصویب گردید.
بحث ه��ای مربوط به اقتص��اد مقاومتی نقش مهم��ی در تعیین اجازه 

مالکیت خارجی در حوزه های انرژی، تولید و بخش های دیگر دارد.
مسئله مهم آن است که ببینیم مخالفان روحانی در این فرصت باقیمانده 
چه رفتاری نشان می دهند. اگر بتوانند خود را به شکل گروه منظمی در 
آورند )که س��ال ها در پی آن بوده اند(، می توانند برای اهداف روحانی 
مربوط به مجلس خلل وارد کرده و از میان��ه آن نامزدی برای انتخابات 

بعدی ریاست جمهوری را معرفی کنند.
در کل ،کفه ترازو به نفع شیخ دیپلمات سنگینی می کند، هرچند بعید 

است تغییر خاصی در سیاست خارجی یا داخلی ایران ایجاد کند.

آیت اهلل مکارم ش��یرازی با بیان اینک��ه افراط و تفریط ب��الی بزرگی در 
جوامع انسانی است، گفت: این مسئله در زندگی فردی و اجتماعی افراد 
 زیادی وجود دارد. این مرجع تقلید با تاکید بر اینکه افراط سبب تخریب
  م��ی ش��ود، اب��راز داش��ت: واقع��ا در زندگ��ی ف��ردی و اجتماع��ی از

 افراطی گری گرفتار خسارت های زیادی شدیم که هنوز هم ادامه دارد؛ 
بنده نمی خواهم وارد جزییات شوم، اما از افراطی گری خسارت هایی وارد 
شده است که هنوز هم ادامه دارد. آیت اهلل مکارم شیرازی همچنین بر نهی 
از تفریط تاکید کردند و افزود: بالی تفریط سبب می شود که دشمن خیال 
کند ما تسلیم شدیم و هرکاری دلش می خواهد انجام دهد و از ما بخواهد 
اسرائیل را به رسمیت بشناسیم و در خصوص عرصه دفاعی ما نیز مسایل 
 نامربوط مطرح کند. در صورتی که تفریط شود، دشمن طمع می کند و 
می خواهد بر همه امور ما تسلط یابد. وی بار دیگر بر لزوم نهی از افراط و 
تفریط در زندگی تاکید کردند و افزود: باید در خط مستقیم اعتدال حرکت 
کنیم؛ در زندگی فردی اگر در خط اعت��دال حرکت کنیم هیچ  ناراحتی 
و ناآرامی به وجود نم��ی آید؛ ناراحتی ها هم��واره از تندروی و کندروی 
است. آیت اهلل مکارم ش��یرازی افزود: در صورتی که در مسایل سیاسی و 

اجتماعی نیز در خط اعتدال حرکت کنیم، شاهد پیشرفت خواهیم بود.

اسفندیار مش��ایی رییس دفتر رییس جمهور س��ابق طی گفت وگویی با 
یکی از رسانه ها اظهار داش��ت: فضا به گونه ای است که آدم حتی اگر یک 
حرف معمولی هم بزند برخی آن را سیاس��ی تعبی��ر می کنند. باتوجه به 
سخنانی که رحیم مش��ایی پیش از این درباره بازگش��ت حبیب به ایران 
و حضور چهره های فرهنگی که از ایران رفت��ه بودند مطرح کرده بود و از 
سوی دیگر مسئله تکریم هنرمندان که بارها در محافل عمومی و جلوی 
دوربین رسانه ها به آن اش��اره کرده بود »امید ایرانیان« از مشایی درباره 
چگونگی پیاده س��ازی این تکریم از نگاه او سوال کرده است. وی با اشاره 
به اینکه سال هاست گفت وگو نکرده و به خیلی ها  هم قول داده اگر بنا بر 
گفت وگو بود اول با آنها صحبت کند، گفت: »این مس��ئله خیلی سیاسی 
است. از س��وی دیگر اگر هم سیاسی نباش��د وقتی من درباره اش حرف 
بزنم سیاسی می شود. در حال حاضر نمی ش��ود دراین باره حرف زد. فضا 
به گونه ای اس��ت که آدم حتی اگر یک حرف معمولی هم بزند برخی آن 
را سیاس��ی تعبیر می کنند. من نمی خواهم در فضای سیاسی حرفی زده 
باشم. فقط می توانم به شما خسته نباشید بگویم. ان شاءاهلل طاعاتتان قبول 
باشد. من فقط می توانم بگویم اگر بنا شد مصاحبه کنم شما را در اولویت 
می گذارم.«  مشایی دلیل جالبی برای اظهارنظر نکردن دراین باره دارد: 
»من به بعضی از عزیزان قول داده ام که مصاحبه نمی کنم و اگر بنا ش��د 
حرف بزنم آنها در اولویت هستند. البته در این ایام به دروغ از من نوشته اند 

اما من واقعا حرفی نزده ام.«

آیا روحانی در انتخابات ریاست جمهوری 96 
پیروز می شود؟

فعال کفه ترازو به نفع »شیخ دیپلمات« 
سنگینی می کند

آیت اهلل مکارم شیرازی: 

هنوز خسارت افراطی گری ها را می دهیم

واکنش مشایی به فوت حبیب؛

هرچه حرف بزنم سیاسی می شود

اخبارنگاه
حکایت پرونده های قیمتی با سرانجامی نامعلوم در بهارستان؛

حلقه مفقوده معما کجاست؟

نامزد حزب دموک��رات با حضور فعال در فضای مج��ازی به دنبال جذب 
هرچه بیشتر جوانان آمریکایی است.

به نق��ل از ایندیپندن��ت، رقابت میان هی��الری کلینت��ون، نامزد حزب 
دموکرات و دونالد ترامپ، نامزد نهایی حزب جمهوری خواه در انتخابات 
ریاست جمهوری آمریکا وارد عرصه تازه ای شده است. کمپین انتخاباتی 
کلینتون به دنبال آن است تا با استفاده از راهبرد جدیدی در رسانه های 
اجتماعی جوانان را هرچه بیشتر به سمت این نامزد انتخاباتی جذب کند.

ترامپ نظراتش درمورد حمایت ب��اراک اوباما از کلینت��ون را در توییتر 
منتشر کرد و نوش��ت: اوباما از هیالری خطاکار حمایت کرد. او به دنبال 
4 سال بیش��تر اوباماس��ت،اما هیچکس دیگر این موضوع را نمی خواهد. 
کلینتون در پاسخ به این توییت ترامپ تنها نوشت: حساب کاربری خودت 
را پاک کن. این عبارت در فضای مجازی زمانی مورد استفاده قرار می گیرد 
که فردی در واکنش به انتشار یک مطلب نامناسب از سوی یک کاربر دیگر 
به وی توصیه می کند به خاطر دیگران از رسانه های اجتماعی خارج شود. 
این توییت  با 370 هزار مرتبه بازنشر بیشترین میزان بازنشر را در میان 

مطالب منتشر شده در توییتر را از آن خود کرد.
بحث توییتری میان دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری به این ختم نشد 
و ترامپ در پاسخ به کلینتون نوشت: چه مدت طول کشید تا 823 کارمند 
تو به این جمله برسند و 33 هزار ایمیلی که تو حذف کردی کجا هستند. 
این اولین باری نیست که کلینتون سعی در جذب جوانان آمریکایی دارد، 
با این حال به نظر می رس��د این توییت موفق ترین ت��الش نامزد حزب 

دموکرات تا کنون بوده باشد.

 رییس جمهور ترکیه که به منظور ش��رکت در مراس��م تش��ییع جنازه
 محمد علی کلی بوکسور نامدار و فقید آمریکایی به این کشور سفر کرده 

بود، سفر خود را ناتمام گذاشت و با حالت قهر این مراسم را ترک کرد.
 به نقل از روزنامه »حری��ت« ترکیه، رجب طیب اردوغ��ان که به همراه 
»بارات آلبایراق« داماد خود و وزیر نیروی ترکیه در این مراس��م در شهر 
لویزویل در ایالت کنتاکی آمریکا حاضر شده بود، پس از آنکه متوجه شد، 
مسئوالن برگزاری مراسم فرصتی برای سخنرانی وی اختصاص نداده اند، 

با حالت قهر این مراسم را ترک کرد.
این روزنامه ترک همچنین به نقل از منابع آگاه در دفتر ریاست جمهوری 
ترکیه خاطر نشان کرد که اردوغان در این مراسم می خواست قطعه ای 
از پرده کعبه را روی جس��د بوکسور افسانه ای و مس��لمان قرار دهد، اما 

مسئوالن برگزاری مراسم چنین اجازه ای را به وی نداده اند.
در همین راستا، محافظان شخصی اردوغان نیز با نیروهای پلیس مخفی 
آمریکا درگیر شدند که این مس��ئله با مداخله نمایندگان نیروهای ویژه 
آمریکا ختم به خیر شد. این وضعیت باعث شد که اردوغان بالفاصله سوار 

بر خودروی خود محل برگزاری مراسم را ترک کند.

هیالری خطاب به ترامپ:

 حساب کاربری خودت را پاک کن

اردوغان مراسم تشییع کلی را با حالت 
قهر ترک کرد

بین الملل

محمدرضا باهنر گفت: اعضای لیست اصولگرایان در حالی 
رأی نیاوردند که آرایشان دو برابر انتخابات قبل شده بود.

وی در بخ��ش دیگری اظهار داش��ت: اینک��ه بگوییم در 
انتخابات هیئت رییس��ه خبرگان رقابت��ی بین انگلیس، 
آمریکا و ایران در جریان بود یک تفسیر بسیار غلط است و 

باید آن را صد در صد محکوم کرد.
 اهم سخنان وي در گفتگو با تسنیم، از این قرار است:

 در تهران نفر اول حدود 1 میلیون و 500 هزار رأی، 
نفر سی ام 1 میلیون و 300 هزار رأی و نفر سی و یکم که 
نفر اول لیست اصولگرایان بود 1 میلیون و 400 هزار رأی 
آورد و درنهایت نفر شصتم، 670 هزار رأی آورد. یعني یک 
میلیون نفر به لیس��ت امید و 670 هزار نفر نیز به لیست 
اصولگرایان در تهران رأی دادند و این رخداد نیز یک گام 

روبه جلوی دیگر برای ما بود.

آقای عارف فرد محترمی است، اما 103 رأیی که در 
انتخابات هیئت رییسه موقت مجلس کسب کرد، قطعی 
بود و نمی توانس��ت آن را به 104 رأی افزایش دهد. آقای 
عارف در مرحله دوم انتخابات بی نهایت تالش کرد و بنده 
رصد می کردم  و شاهد بودم که ایشان بعضا روزی 1500 
کیلومتر در جاده سفر می کرد و واقعا همت باالیی گذاشت 
و حت��ی بع��د از انتخابات نیز ب��ا بس��یاری از نمایندگان 
به صورت تک به تک تلفنی صحبت کرد. اگر در این میان 
برخی ادعا می کنند که »ما کوتاه آمدیم و می توانس��تیم 
120 رأی جمع کنیم« صحیح نیست و این گونه نبود زیرا 
اگر می توانستند 103 رأی را به 104 رأی برسانند قطعا 

کوتاه نمی آمدند و الزم هم نبود که کوتاه بیایند.
 در جریان انتخاب��ات خبرگان، برخ��ی اظهاراتی را 
مطرح کردند و از »لیس��ت انگلیس��ی« و »لیس��ت ضد 
انگلیسی« س��خن به میان آوردند. شأن و منزلت مجلس 
خبرگان این است که در جریانات سیاسی »کوتاه قد« وارد 
نشود؛ زیرا مجلسی فرا سیاس��ی و فراجناحی است که از 
شأن و اختیارات باالیی برخوردار است. مجلس خبرگان 
را نباید »جناح مالی« کرد. دامن زدن به این قضیه سودی 
نداشت، زیرا هر شخصی که صالحیتش برای خبرگان و 
مجلس شورای اسالمی توسط شورای نگهبان تأیید شده 

باشد در واقع فردی صالح برای انتخاب شدن است.

 وزیرکشور در بخشنامه ای، مسئولیت معاونان وزارت کشور و 
استانداران در اجرای فرمان مقام معظم رهبری و تصویب نامه 
هیئت وزیران درخصوص ممنوعیت خرید خارجی را ابالغ کرد.

به گزارش خبرآنالین در بخش��نامه جدید عبدالرضا رحمانی 
فضلی وزیر کشور، به استانداران سراسر کشور و معاونان وزارت 
کشور با یادآوری تأکیدهای مکرر مقام معظم رهبری)مدظله 
العال��ی( در دیدارهای مختل��ف، برضرورت ج��دی حمایت از 
تولیدات ملی ومصرف محص��والت داخلی و ممنوعیت مصرف 
تولیدات غیرایرانی درقوای سه گانه، دستگاه های حاکمیتی و 
دولتی، ساز و کار نظارت بر اجرای دقیق فرمان صریح ایشان در 
تاریخ 91/6/2 در دیدار رییس جمهوری و اعضای هیئت دولت 
با عبارت: » اصال ممنوع کنید و بگویی��د هیچ کس حق ندارد 
در این وزارتخانه جنس خارجی مصرف کند« ابالغ شده است.

بخشنامه وزیر کشور با اش��اره به تصریح بند )8( سیاست های 
کلی اقتصاد مقاومتی ابالغی ازطرف مقام معظم رهبری)مدظله 
العالی( درتاری��خ 1392/11/29، بر»مدیریت مصرف با تأکید 
براجرای سیاست های کلی اصالح الگوی مصرف وترویج مصرف 
کاالهای داخلی همراه با برنامه ریزی، ب��رای ارتقای کیفیت و 
رقابت پذی��ری درتولید« و همچنین تش��ریح دو تصویب نامه 
بس��یار مفید هیئت وزیران در این خصوص در دو س��ال اخیر، 
تصریح می کند؛ اس��تانداران سراسر کش��ور و معاونان وزارت 
کش��ور موظفند ضمن رعایت دقیق ضوابط ابالغی درتصویب 

نامه های موصوف، برحسن اجرای آن در سطح تمامی رده های 
تابعه اقدام نمایند.بر اس��اس ابالغ رحمانی فضلی، مس��ئولیت 
نظارت برحسن اجرای این بخش��نامه در ستاد وزارت کشور با 
معاون توسعه مدیریت ومنابع و ذی حساب، در سطح سازمان 
های تابعه برعهده روسای سازمان ها و ذی حسابان مربوطه و 
 در سطح استان ها برعهده اس��تانداران، مدیران کل و روسای 
 س��ازمان ه��ا و ذی حس��ابان اس��تانداری و دس��تگاه ه��ای 
اجرای��ی/ عام��الن ذی حس��اب م��ی باش��د.هیئت وزی��ران 
براس��اس مصوب��ه ش��ماره 26725/ت48462 ه��� م��ورخ 
93/3/11،خری��د کااله��ای خارجی)اع��م ازکاالی س��اخته 
ش��ده، قطعات، ملزومات، تجهی��زات وغیره تح��ت هرعنوان 
دارای تولی��د مش��ابه داخل��ی من��درج در لیس��ت منض��م 
 به تصوی��ب نامه مذک��ور را ک��ه مش��تمل بر183 قل��م کاال 
می باشد،توسط دستگاه های دولتی وسایر دستگاه ها،نهادها 
و...که به نحوی از بودجه عمومی یا دولتی اس��تفاده می کنند، 
ممنوع وتصریح کرده است که در صورت انجام هزینه از محل 
وجوه دریافت��ی از بودجه عموم��ی یا دولتی باب��ت خرید این 
 نوع کاالها به صورت مس��تقیم یا از طری��ق پیمانکاران تملک

 دارایی های سرمایه ای،ذی حسابان دس��تگاه های اجرایی یا 
عناوین مش��ابه مکلفند از پرداخت اعتبار خری��د کاالهای یاد 
شده به صورت مستقیم یا اسناد مندرج درصورت وضعیت های 

ارسالی از سوی پیمانکاران خودداری نمایند.

 »فاصله ت��ا آزادی حاج احمد دو قدم ه��م نبود و خیلی 
راحت می شد برادرم را از نیروهای اسرائیلی پس گرفت، 
اما نمی دانم چه سیاس��تی اعمال ش��د که االن اسارت 
ایشان 34 سال است ادامه دارد.« این بخشی از مصاحبه 

امیر متوسلیان برادر حاج احمد متوسلیان است.
وی در ادام��ه همچنین گف��ت: »در آن دوران ش��هید 
»عماد مغنیه« پیش��نهاد می دهد فردی را دارم که اگر 
بخواهید می توانید او را با حاج احمد مبادله کنید، برای 
همین بنزی را که »حافظ اس��د« به حاج احمد داده بود 
تا بتواند در مقرهای نظامی تردد کند به ش��هید »عماد 
مغنیه« می دهند. او با آن بن��ز، یک نیروی آمریکایی که 
از مستش��اران آنها بود و به زبان عربی و انگلیسی مسلط 
بود را با خود م��ی آورد و او را در همان »پادگان زبدانی« 
نگهداری می کنند تا با حاج احمد مبادله کنند، اما  این 

موضوع را با تهران در میان می گذارند.«
وی در ادامه این مصاحبه با اش��اره به نظر تهران درباره 
این تبادل اظهار کرد:  »گویا از تهران گفته می ش��ود که 

اقدامی انجام ندهید و به تهران بازگردید.بعد از آن  بابت 
آن فرد آمریکایی، حزب اهلل حدود 25 نفر از اسرای خود 
را آزاد می کند و حاج احمد همان جا ماند. فاصله تا آزادی 
حاج احمد حتی دو قدم هم نبود و خیلی راحت می شد 
برادرم را از نیروهای اس��رائیلی پس گرفت اما نمی دانم 
چه سیاستی اعمال شد که االن اسارت ایشان 34 است 

ادامه دارد.«
اس��ماعیل کوثری ریی��س کمیته دفاع��ی مجلس نهم 
در گفت وگو با میزان درباره پیگی��ری آخرین وضعیت 
حاج احمد متوس��لیان و صحبت های منتش��ر شده از 
برادر وی که تاکید کرده اس��ت »ش��هید عم��اد مغنیه 
در مقطعی خواه��ان مبادله حاج احمد متوس��لیان در 
اعضای یک نیروی آمریکایی بوده است اما این موضوع با 
موافقت تهران روبه رو نشده است«وی اظهار کرد: پس 
از اسارت حاج احمد متوسلیان موارد متعددی از سوی 
مقامات لبنانی و فلسطینی به منظور مبادله وی با اسرای 
اسرائیلی مطرح شده که بدون شک پیشنهاد شهید عماد 

مغنیه نیز می تواند یکی از آنها باشد.
وی افزود: باید از مس��ئولین مربوط به این حوزه که در 

آن مقطع سکان دار بوده اند سوال 
پرسید که چرا بستر و زمینه مبادله 

حاج احمد متوسلیان و سه همراهش 
 با اسرای اس��رائیلی در آن دوره فراهم

 نشد.
رییس کمیت��ه دفاعی مجلس نهم با اش��اره به اینکه 

برخی مناب��ع حکایت از زن��ده بودن ح��اج احمد 
متوسلیان دارد اظهار کرد: بنده بر اساس روحیاتی 

که از حاج احمد متوسلیان می شناسم اعتقاد دارم وی 
در همان مقطع ش��هید شده اس��ت ولی برای اطمینان 
بیشتر، رژیم صهیونیستی باید پیکر وی را به ما تحویل 

دهد.
کوثری تاکید کرد: ما از رژیم غاصب صهیونیستی به 
دلیل عدم تعیین تکلیف 4 اسیر ایرانی و پایبندی 
به حقوق بین الملل��ی طلبکاریم ه��ر چند این 

موضوع امری بی فایده اس��ت و دولتم��ردان این رژیم 
غاصب برخالف موازین بین المللی عمل می کنند.

وی خاطر نشان کرد: سرنوشت حاج احمد متوسلیان و 
اینکه آیا وی زنده است باید هر چه زودتر معلوم شود تا 

ما بتوانیم از وضعیت این فرمانده 
برجسته دفاع مقدس 

پی��دا  اط��الع 
کنیم.

باهنر:

عارف برای پیروزی، روزی ۱۵۰۰ کیلومتر سفر می کرد
رحمانی فضلی  خطاب به استانداران و معاونان وزارت کشور: 

در وزارتخانه حق ندارید جنس  خارجی مصرف کنید

آیا تهران مخالف تبادل فرمانده با اسرای اسرائیلی بود؟

مورد عجیب حاج احمد
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خبر خبر

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسللامی واحد علوم تحقیقات گفت: 
شللرکت فوالد مبارکه به عنوان یک شللرکت بزرگ در کشور، از نظر 

ایمنی در بین شرکت های همتراز سرآمد است.
ایرج دانا در دومین جلسلله ارتقای ایمنی با ارایلله مطالبی در زمینه 
PSM، اظهارکرد: توسللعه پایدار به عنوان یک استراتژی اصلی برای 
برآورد نیازها بدون داشتن آثار سو بر روی سامت انسان و جلوگیری 
 از به مخاطللره انداختللن قابلیت های تولید، از چند سللال گذشللته 
 در پللروژه ها و سللازمان ها، مللد نظر قللرار گرفته اسللت. وی افزود: 
انسللان ها نقش محوری در ارتباط با توسللعه پایدار بللر عهده دارند 
و مسللتحق برخورداری از زندگی سللالم و هماهنگ با توسللعه های 
 سازمانی هستند. دانا گفت: سللازمان هایی که حفاظت از کارکنان را 
در فعالیت های خللود در نظر می گیرنللد و اهمیت آنها را همسللان 
 کیفیت محصوالت و خدمات خود می پندارند، به طور معمول اهداف 
 و برناملله هایی را برای رسللیدگی به این گونلله موضوعات اختصاص 
می دهند. وی افزود: شللرکت فللوالد مبارکه به عنوان یک شللرکت 
 بزرگ در کشور، سرآمد شرکت های همتراز است که در زمینه ایمنی 
و آتش نشانی جایگاه خوبی را در بین شرکت های بزرگ کسب کرده 
است. وی گفت: ایمنی فرآیندها جز الینفک مدیریت ایمنی محسوب 
می شود. عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسامی واحد علوم تحقیقات 
گفت: نتایج حاصل از بررسی رویدادها ما را به این باور می رساند که 
بهبود عملکرد ایمنی در فعالیت های سللازمانی ابتدا در گرو تغییر و 
اصاح رویکرد همگانی به مقوله سامت و ایمنی و بعد از آن مدیریت 
ایمنی فرآیند است. دانا گفت: نقش اصلی در تغییر و اصاح رفتارها و 
رویکرد همگانی بر عهده مدیران و مسئوالن واحدهاست. وی با بیان 
اینکه فرهنگ سازی در قالب اجرای آموزش ها تاثیر زیادی دارد، اظهار 
کرد: با اصاح رفتارهای ناهنجار به رفتارهای ایمن و هنجار، سللطح 

ایمنی ارتقا پیدا می کند.
عضو هیئت علمللی دانشللگاه آزاد اسللامی واحد علللوم تحقیقات 
خاطر نشللان کرد: اصاح رویکرد در سللطح مدیران و سرپرسللتان 
 شللیفت به صللورت احسللاس تعهللد مدیریتللی و التزام بلله رعایت 
دسللتورالعمل هللای کاری بللروز می کنللد. وی افزود: سرپرسللتان 
شللیفت ها، محرک اصلی تغییللر در رفتار ایمنی کارکنان هسللتند. 
دانا گفت:تغییر رفتار بسیار دشللوار و زمان بر است و الزمه تحقق آن 
استمرار در برنامه ها و پافشللاری بر آنها است. در ادامه جلسه، کارگاه 
 آموزشللی با موضوع ایمنی در مخازن بسللته برگزار شللد و در پایان 

از طرف معاونت بهره برداری از گروه برتر این دوره قدردانی شد.
دومیللن جلسلله ارتقللای ایمنللی بللا حضللور جمعللی از مدیللران 
 و مسللئوالن شللیللفت های کاری با رویکللرد نقش ایمنللی فرآیند 
» proses safety management « در ارتقللای کیفیت و کمیت 
محصول و کاهش حوادث انسانی و تجهیزاتی در سالن مرکز تحقیقات 

شرکت فوالد مبارکه برگزار شد.

وزیر نیرو با بیان اینکه در سللال جاری جیره بندی آب نخواهیم 
داشت، گفت: با تدابیر اندیشیده شده در فصل تابستان خاموشی 

و قطع برق نیز نخواهیم داشت.
حمید چیت چیان، با اشاره به بارش های فراوان در ماه های اخیر 
و همچنین همکاری مردم در مصرف بهینه آب، گفت: در سللال 

جاری جیره بندی آب نخواهیم داشت.
وزیر نیرو با بیللان اینکه مللردم نباید نگران قطعی آب باشللند، 
 تصریح کرد: ادامه مصرف بهینه آب از سوی مردم وزارت نیرو را 

در خدمت رسانی به کشور کمک می کند.
وی با اشللاره به قرار گرفتن در فصل گرم سللال، گفت: با وجود 
افزایش میزان استفاده از وسایل سرمایشی در این فصل و استفاده 

بیشتر از برق، خاموشی در فصل تابستان نخواهیم داشت.
حمید چیت چیان با بیان این که بیللش از90 درصد از مایحتاج 
الزم صنعت برق در داخل کشللور به دسللت تولیلدکنندگان و 
متخلصلصلان داخللی تامیلن شللده، گفلللت: صنعلت برق ما 
اکنون به طور کاملللل در راسللتلای نیلل به اهلللداف اقتصلاد 

مقاومتی حرکت می کند.

مدیر دفتر مدیریت مصرف برق اصفهان گفت: براساس طرح تشویقی 
مصرف برق، قیمت خرید برق از مشللترکان خودتامین در سال 9۵ 

افزایش دارد.
مهدی ثقفی با تاکید بر صرفه جویی در مصرف برق اظهار داشت: وزارت 
نیرو برای کاهش مصرف برق طرح های تشللویقی دارد کلله عمده ترین 
آنها در بخش صنعت و کشاورزی اسللت، در اصفهان نیز این طرح ها برای 
کاهش میزان مصرف برق به اجرا گذاشته شده است. وی افزود: در بخش 
کشاورزی همانند سال گذشته کلیه چاه های آب کشاورزی، صنایع مرتبط 
با کشاورزی، دامداری ها، مرغداری ها، استخرهای پرورش ماهی، پرورش 
قارچ و سایر مشترکانی که تعرفه کشاورزی دارند برای استفاده از طرح های 

تشویقی می توانند با شرکت توزیع برق موافقت نامه هایی را امضا کنند.
 مدیر دفتللر مدیریت مصرف بللرق اصفهان گفت: براسللاس موافقت نامه 
امضا شده مشترکان ذکر شده متعهد می شللوند که حداقل به مدت یک 
 ماه و حداکثر تا 3 ماه در ساعات اوج بار فصل تابستان که 11 صبح تا 1۵ 
بعداز ظهر است مصرف برق نداشللته باشللند. وی ادامه داد: به ازای این 
همکاری مشترکان مربوط در سایر سللاعات روز برق را به صورت رایگان 
می گیرند، عاوه بر آن در مدت 4 سللاعتی که مصرف برق ندارند معادل 
میزان مصرف پاداشی برابر با هزینه برق 4 ساعت به آنها پرداخت می شود.

ثقفی با بیان اینکه این مبلللغ در مرداد ماه به میللزان20 درصد اضافه تر 
خواهد بود، خاطرنشللان کرد: این طرح برای هملله واحدهایی که تعرفه 
 کشاورزی دارند، قابل اجرا است. وی با اشللاره به دیگر طرح تشویقی که 
با هدف کاهش مصرف برق مشترکان عمده انجام می شود، تصریح کرد: 
این طرح مربوط به اسللتفاده از دیللزل ژنراتورهای اضطراری اسللت که 
براساس آن هر مشترکی که دیزل ژنراتور اضطراری داشته باشد می تواند 
در ساعات 11 صبح تا 1۵ بعدازظهر از دیزل برای تامین برق خود استفاده 
کند، اجرای این طرح مسللتلزم امضای موافقت نامه با شرکت توزیع برق 
است که بر اسللاس آن برق تولیدی و خود تامین توسللط واحد موردنظر 
مصرف خواهد کللرد و ما به صورت روزانه به مدت 4 سللاعت برق آن ها را 
خریداری می کنیم. مدیر دفتر مدیریت مصرف برق اصفهان با بیان اینکه 
این طرح از 1۵ خرداد آغاز شده و تا 1۵ شهریور ادامه دارد، گفت: معادل 
هر کیلووات سللاعت برق تولیدی 0/4 لیتر قیمللت گازوئیل و یا 0/2۵ 
متر مکعب قیمت گاز مصرفی را به مشللترک پرداخت می کنیم، عاوه 
بر این به ازای هر کیلووات سللاعت1۵0 تومان بابت اسللتهاک ژنراتور 
پرداخت می شود، همچنین برق مصرفی در همین 4 ساعت با۵0 درصد 
نرخ تعرفه این ساعات حساب می شللود. وی خاطرنشان کرد: این طرح 
برای مشترکان عمومی است و همه مشترکان شامل شرکت ها، ادارات 
و بیمارستان ها می توانند از آن بهره مند شوند، البته این طرح سال های 
قبل نیز اجرا شده است که براساس آن سللال 93 قیمت گازوئیل یا گاز 
 مصرفی به اضافه 44 تومان، سللال 94 قیمت گازوئیللل یا گاز مصرفی 
به اضافه90 تومان و امسال قیمت گازوئیل یا گاز مصرفی به اضافه1۵0 

تومان پرداخت می شود که شاهد افزایش مبلغ پرداختی هستیم.

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات؛

ایمنی شرکت فوالد مبارکه 
سرآمد شرکت های همتراز است

جزییات طرح های تشویقی مصرف برق مشترکان عمده در اصفهان؛

 افزایش قیمت خرید برق 
از مشترکان خودتامین

چهللره رکللود، میهمللان ناخلوانلللده اقتصلادایلران 
 وناتلوانللی بنگلاه هللا در بلازارکلللار نمایلللان شلللده 
و با وجلود افزایلش تعلداد شاغلان در10 سال اخیر، 
2 میلیون نفر امکان کسب درآملد بیشتر و ملزد بهتلر 

را از دسلت داده انلد.
رکود شللدید اقتصادی مدت هاسللت میهمان اقتصاد 
ایران شده و از رونق افتادن فعالیت های اقتصادی باعث 
 شده تا منجر به منفی شدن رشد بخش صنعت، توقف 
اشللتغال زایی خدمللات و همچنین اختللال در بازار 
کار ایران شللود. درخواست شغل در کشللور به ویژه از 
سوی قشر جوان و تحصیل کرده همچنان در باالترین 
 سللطح خود قرار دارد و با ادامه روند فعلی صف بیکاری 
دست کم تا سال های آینده طوالنی تر هم خواهد شد.

خانواده ها همچنان درگیر مسللائل مربوط به اشتغال 
فرزنللدان خود هسللتند تا جایللی که وزیر کشللور نیز 
 مللی گویلللد دارای 3 فرزنلد فلللوق لیسللانس بیکار 
در خانه است. برخی نمایندگان مجللس قبل می گویند 
درخواسللت کار و اشللتغال یکی از مهلللم ترین و بلکه 
 اولین خواسللته مردم حوزه انتخابیله بوده در حالی که 
در این بخش نمایندگان مجلس امکلان ارایه خدمتی 

را نداشته و ندارند.
باقی ماندن شرایط رکود و تشللدید فشارهای ناشی از 
افت فعالیت بنللگاه ها، ناتوانی در تامیللن مالی، ریزش 
نیروی کار و مسائل مرتبط با آن باعث شده تا در طول 
10 سال گذشللته از میزان فعالیت های اضافه بسیاری 
از واحدهای اقتصادی کشور کاسته شود. به بیان دیگر، 
تاثیر افت فعالیت واحدهللا، تعطیلی یا کاهش ظرفیت 
تولید و پر شللدن انبارها از جنس بدون مشللتری خود 
را در بهترین حالت به صللورت حذف اضافه کاری های 

شاغان نشان می دهد.
حذف اضافه کاری 1/3 میلیون نفر

آمارها نشللان می دهد در طللول10 سللال اخیر روند 
کاهشی تعداد شاغان دارای فعالیت کاری باالتر از 49 
ساعت در هفته ادامه داشللته و از 9 میلیون و۶۷0 هزار 
نفر در سال ۸4 به ۸ میلیون و 349 هزار نفر در سال 94 

کاهش پیدا کرده است.
اهمیت این موضوع زمانی بیشللتر می شود که بدانیم 
بازار کار کشور در این دوره زمانی بزرگ تر شده و تعداد 
شاغان در سللال 94 نسبت به سللال ۸4 به تعداد یک 

میلیون و 3۵2 هزار نفر بیشتر شده است.
بنابراین اگر روند فعالیت بنگاه های اقتصادی کشللور 
دست کم در همان شرایط10 سال قبل باقی می ماند 
امروز باید حداقل10 میلیون و 304 هزار نفر در مشاغل 
خود درآمد بیشتری کسب می کردند و امکان فعالیت 

 بیشللتر از سللاعات معمول را در واحدهللای خود پیدا 
می کردند؛ بنابراین رکود باعث شللده تللا امروز نه تنها 
 این اتفاق نیفتد، بلکه از 9 میلیون و۶۷0 هزار نفری که 
در سال ۸4 اضافه کاری می کردند، در سال ۸4 به تعداد 
یک میلیون و 321 هزار نفر هم کاسللته شده، با وجود 
اینکه در این دوره به تعداد شاغان کشور یک میلیون و 

3۵2 هزار نفر هم افزوده شده است!
موضللوع دیگر حائللز اهمیلت درباره کاهلللش تعلداد 
 افراد دارای ساعات کاری باالتلر از 49 ساعلت در هفته 
در سال 94 این اسللت که در دوره10 سالله ۸4 تا 94، 
قیمت ها و هزینه های معیشت دست کم چنلد بلرابر 
شده و بعید اسللت که کاهش تعلداد شللاغلان دارای 
اضافللله کاری در ایللن دوره زمانی مربلللوط به بهبود 
شللرایلط اقتصادی خانواده ها یا رفللع نیازهای ملالی 
آنلها باشلللد؛ بنابراین آنچه که باعث بروز این مسللئله 
شده ضعیف تر شدن عملکرد بنگاه ها و از دست رفتلن 
قدرت فعالیت واحدهای اقتصادی در نتیجه بروز رکلود 

اقتصادی است.
 ضربه رکود بر پیکر اقتصاد ایران

فشار رکود اقتصادی و کاری بودن ضربه آن بر عملکرد 
اقتصاد ایران باعث شللده تا در یک دوره10 ساله ۸/9 
 درصد از مجموع شللاغان دارای سللاعات کاری باالتر 

از استاندارد کاسته شلود. 

اگلللر شللرایلط اقتصلللادی سللال ۸4 هللم حفللظ 
می شللد، امللروز حلللدود 2 میلیللون نفر شللاغل در 
بازار کار ایللران امکان فعالیت بیشللتر برای کسللب و 
 کار بهتر و کسللب درآملد باالتللر را پیدا مللی کردند؛ 
بنابراین رکود باعث شللده تا 2 میلیلون نفر از کسللب 

درآمد باالتر باز بمانند.
رکود اقتصلادی باعث شللده تا تعداد شللاغان دارای 
اضافه کاری که در پایان سللال 94 دسللت کم باید10 
میلیون و 304 هزار نفر می شللدند ) حتللی اگر اوضاع 
نسبت به سال ۸4 بهبود پیدا نمی کرد (، در این سال ۸ 

میلیون و 349 هزار نفر باشند. 
با وجود افزایش تعداد شاغان در سال گذشته نسبت به 
سال ۸4، از تعداد افراد دارای اضافه کاری یک میلیون 

و 321 هزار نفر کاسته شده است.
این در حالی اسللت که شاغان سللال ۸4 به تعداد20 
 میلیون و۶20 هزار نفر بودند و شللاغان در سللال 94 

به تعداد 21 میلیون و 9۷2 هزار نفر. 
بنابراین با توجه به نگرانی ها و درخواست های جامعه 
کارگری و حقوق بگیر کشور درباره پایین بودن حقوق 
و دستمزد و تاش برای بهبود شرایط اقتصادی، اوضاع 
 فعلللی اقتصاد ایران نشللان می دهد امکان دسللتیابی 
به درآمد بیشتر و کسللب درآمد بهتر در یک دوره10 

ساله در ایران دشوارتر شده است.

ناکامی ۲ میلیون نفر در کسب و کار؛

رکود، کمر کار را شکسته است

قیمت مسکن دیگر کاهش نمی یابد؛

امسال خانه بخریم؟

مولف کتاب تحلیل بازار مسکن و مدرس دانشگاه با تاکید 
 بر اینکه سال 9۵ زمان مناسللبی برای شروع ساخت و ساز 
و خرید مسکن اسللت، گفت: دیگر شاهد کاهش قیمت در 

بازار مسکن نخواهیم بود .
بهروز ملکی در همایش چشللم انداز و تحلیل بازار مسکن 
 در سللال 9۵ و 9۶، بللا اشللاره بلله اهمیت بخش مسللکن 
در اقتصاد خانواده، اظهار داشت: 33 درصد هزینه هر خانوار 
و همچنین40 درصد سرمایه گذاری های کشور در حوزه 

مسکن انجام می شود.
ملکی افزود: براسللاس اطاعللات بانک مرکزی در سللال 
93، سهم هزینه مسکن در اسللتان تهران با۵0 درصد و در 
استان اصفهان 32 درصد است همچنین ایام با 1۶ درصد 

کمترین هزینه مسکن را به خود اختصاص داده است.
ملکی با بیان اینکه در استان اصفهان به ازای هر100 واحد 
مسکونی 10۵ خانوار وجود دارد، گفت: طی سال های 9۵ 
تا 140۵، به شرطی که هر سللال900 هزار واحد مسکونی 
 سللاخته شللود به10 میلیون واحد مسللکونی نیاز داریم؛ 
 از سللوی دیگر شللاهد کمبود900 هزار واحد مسللکونی 
 در کشللور هسللتیم و سللالی 3۵ میلیون واحللد تخریب 

و نوسازی می شود.

 وی به متوسللط قیمت معامللات یک متر مربع مسللکن 
در شهرهای مختلف کشور اشاره کرد و افزود: استان تهران 
با 4 میلیون و100 هزار تومان گران ترین مسللکن کشور و 
اصفهان با 2 میلیون و۸00 هزار تومان در رده دوم قرار دارد.

به گفته این استاد دانشگاه، طی سللال های ۷1 تا 94 نرخ 
رشد مسکن در اصفهان 104 برابر شده است.

وی همچنین با اشللاره به اینکه سللال های ۸۶، ۸۷، 91 
اوج افزایش قیمت مسللکن در کشللور بود، تصریح کرد: 

کوتاه تللر طول دوره رونق مسللکن همیشلله 
از دورهرکللود آن در کشللور 

بوده است.
مولللف کتللاب تحلیللل 
بللازار مسللکن گفللت: 
بللا افزایللش قیمللت 
مسکن، سللود ساخت 
و سللاز در کشور زیاد 
می شللود بنابراین 
درخواسللت برای 
پروانه سللاختمان 
 افزایللش پیلللدا 

 می کند که ایللن موجب افزایللش با وقفه عرضه مسللکن 
می شود که در این شللرایط افزایش قیمت مسکن متوقف 
و در این چرخه شاهد کاهش سللود ساخت و ساز و کاهش 

درخواست برای پروانه ساختمان می شویم.
بلللله گفته ملکللی، بهترین زمان 
برای ساخت مسللکن، اواخر 
دوره رکللللود اسللت و 
همچنیللن اوایل دوره 
رونق زمانی مناسللب 
بللرای خریللد و پایان 
دوره رونلللللق زمان 
مناسب فروش مسکن 

است.
ی  و
بللا 

اشاره به اینکه طی سللال های90 و 91 شللاهد رونق بازار 
مسکن بودیم، افزود: بازار مسکن از نیمه دوم سال 92 دچار 
رکود شللد و امروز انتظار داریم بازار مسکن به سمت پایان 

رکود حرکت کند.
به گفته ملکی، ساخت و ساز در کشور در سال 94 به نصف 

سال 91 رسیده است.
 وی با بیان اینکلله در اصفهان نیز پروانه های سللاختمان 
در سللال های 91 و 92 افزایش داشللته، اما در سال 93 و 
9 ماه نخست سال 94 کاهش داشته اسللت، افزود: تعداد 
پروانه های سللاختمان در اصفهان طی زمستان 94 رشد 

داشته است.
مولف کتاب تحلیل بازار مسکن 
در ادامه به مهم ترین عواملی 
 که موجللب رکللود طوالنی 
در بازار مسکن شده، اشاره 
کرد و گفت: افللت قدرت 
خرید مردم، نللرخ باالی 
سود بانکی، حجم باالی 
پروانه های ساختمانی 
طی سللال های90 تا 

93 و کاهش قیمت نفت از جمله این عوامل است.
ملکی با پیش بینی بازار مسکن طی سال جاری، تاکید کرد: 
دولت امسال پروژه جدیدی در بخش مسکن نخواهد داشت 
همچنین نقش دولت در مسللکن از نوع سیاست گذاری و 
نهادسازی اسللت به گونه ای که بخش خصوصی باید وارد 

ساخت و ساز شود.
وی تصریح کرد: هر چه به سمت سال های 9۶ و 9۷ حرکت 

کنیم ثبات قیمت مسکن توجیه خود را از دست می دهد.
این استاد دانشگاه، با تاکید بر اینکه سال 9۵ زمان مناسبی 
برای شروع ساخت و ساز و خرید مسکن است، گفت: به طور 
قطع قیمت مسکن رشد مایمی خواهد داشت، اما این رشد 

دو رقمی نخواهد شد.
 به گفته وی، بازار مسللکن به مرور وارد دوره گذار از رونق 
می شود و در سال های 9۶ و 9۷ رونق دوباره به بازار مسکن 

بازمی گردد.
وی تاکید کرد: دیگر شللاهد کاهش قیمت در بازار مسکن 
نخواهیم بود و امسال نیز رشد باالیی را تجربه خواهیم کرد و 

امیدواریم سال آینده رونق در این بازار شکل بگیرد.
وی همچنین بیان داشت: در سللال 9۶ شاهد رشد قیمت، 

پروانه و اجاره در بخش مسکن خواهیم بود.

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسامی گفت: مسئوالن 
دولتی باید بابت اوضاع اقتصادی شرمنده باشند.

سللید جواد ابطحی در مراسللم افتتاح دفتر نمایندگی مجلس دهم 
شهرسللتان خمینی شللهر اظهار کرد: نباید با لجبازی قانون تصویب 
کنیم، قانون های وضع شللده باید محکم باشللد و به کیفیت قوانین 

توجه کرد.
وی با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری در ماقات خود با نمایندگان 
مجلس دهم حداقل20 نکته قابل توجه داشتند، گفت: حفظ اقتدار 
مجلس مهم ترین مطلبی بود که توسط مقام معظم رهبری مطرح شد.

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شللورای اسامی تصریح کرد: 
مجلس دهم نباید محل تشللنج و درگیری نمایندگان باشللد، مقام 
معظم رهبری در سللخنان خود ایللن موضوع را هشللدار دادند ولی 
متاسفانه در روزهای گذشته در صحن علنی مجلس به هشدار مقام 
معظم رهبری توجه نشللد. وی با بیان اینکه در درگیری اتفاق افتاده 
در مجلس عرق شرم بر پیشللانی من نشست، گفت: جای تاسف دارد 
که مقام معظم رهبری در مواضع خود به جای مسئوالن دولتی ابراز 

شرمندگی می کنند.

ابطحی با تاکید بر اینکه ما مسئوالن و از جمله بعضی از وزرای دولت 
و مدیر کان باید به جای مقام معظم رهبری شرمنده باشیم، تصریح 
کرد: مقام رهبری برای ما سنگ تمام گذاشللته و از هیچ کاری برای 
ملت فروگذاری نکرده اند، مشکل از مسئوالن است که به دغدغه های 
ایشان توجه نمی کنند. نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای 
اسامی با بیان اینکه بیش از ۵ سال است مقام معظم رهبری اجرای 
سیاست های اقتصاد مقاومتی را اباغ کرده اند ولی اجرا نشده است، 
گفت: جللای انتقاد وجود دارد چرا بعد ۵ سللال هنوز سیاسللت های 

اقتصاد مقاومتی کلید نخورده است.
ابطحی با بیان اینکه در روز اول شللروع مجلس با امام راحل تجدید 
بیعت کردیللم، اظهار کرد: امللام راحل از مسللئوالن انتظار ریخت و 
 پاش و اسللراف ندارند، محرومین جامعه با مشاهده اسراف مسئوالن 
چه برداشتی خواهند داشت. وی با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری 
به صراحت اعام کردند موضع گیری های اصول گرایی و اصاح طلبی 
را  بایللد کنار گذاشللت، گفت: همه باید توجه داشللته باشللیم دیگر 
اصول گرایی و اصاح طلبی مطرح نیست، از این پس انقابی بودن و 

غیرانقابی بودن مطرح است.

رییس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار اتاق 
بازرگانی اصفهان گفت: پرداخت سللود20 تا 2۵ 
درصدی به سللپرده گذاران یکی از دالیل رکود 

تولید و اقتصاد کشور است.
مرتضی بیشلله در دومین جلسلله کمیسللیون 
بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی، صنایع، 
 معادن و کشاورزی اصفهان در سال 9۵، یکی از 
 مهللم تریللن وظایللف اتللاق هللای بازرگانللی 
در کشللورهای مختلللف را تاش بللرای بهبود 
فضای کسللب و کار عنوان کرد و گفللت: بهبود 
وضع اشللتغال جزو تللاش های اصلللی تمامی 
اتاق هاسللت که از طریق بهبود فضای کسللب و 
کار، قابل دسللتیابی اسللت.  وی افزود: امروز اگر 
مشکل بیکاری جوانان کشور حل نشود جامعه به 
سراشیبی سقوط خواهد رفت. رییس کمیسیون 
بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی اصفهان 
پرداخت سود20 تا 2۵ درصدی به سپرده گذاران 

را یکی از دالیل رکود اقتصادی موجود در کشور 
عنوان کرد و افزود: باید دولت و بخش خصوصی 
نظارت دقیق تری بر بانک ها داشللته و نرخ سود 
سللپرده های بانکی را کاهش دهند تا سرمایه ها 
به جای سپرده گذاری در بانک ها، در بخش های 
مولد اقتصادی سرمایه گذاری شود. وی  قاچاق 
 کاال از مرزهای رسللمی و غیر رسللمی کشور را 
از دیگر عواملی عنوان کرد که سبب تشدید رکود 
اقتصادی کشللور می شللود و افزود: قاچاق کاال 
سبب می شود تولیدات داخلی درانبارها مانده و 

تولیدکنندگان قادر به تولید جدید نباشند.
بیشه از تغییر شللاخص رتبه فضای کسب و کار 
کشور در دولت تدبیر و امید از1۵0 به 119 خبر 
داد و گفت: این در حالیست که این رتبه در ترکیه 
۵0، در امارات 32 و در کشللور مالزی 1۷ است و 
نشان می دهد هنوز تا رسیدن به وضعیت مطلوب 

فاصله زیادی وجود دارد.

چیت چیان؛

امسال قطعی آب و برق نداریم
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس:

مسئوالن دولتی باید بابت اوضاع اقتصادی شرمنده باشند
رییس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی اصفهان عنوان کرد:

سودهای ۲0 درصدی یکی از عوامل رکود اقتصاد
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به گزارش»پاما« همزمان با پنجمين روز از هفته محيط زيس��ت كه به 
عنوان طبيعت و هنر نامگذاري گرديد، سيد مهدي سيدين نيا رييس 
حوزه هنري اس��تان اصفهان همراه با چند تن از هنرمندان همكار اين 
حوزه با مديركل حفاظت محيط زيست استان نشست مشتركي داشتند.                                                                                      
در اين نشس��ت ضمن تقديراز تالش هاي هنرمن��دان تحت مديريت 
حوزه هنري كه در زمينه محيط زيس��ت چند س��ال اخير انجام يافته 
است توسط مهندس حميد ظهرابي ،از سوي طرفين بر لزوم شناسايي 
زمينه هاي همكاري در راس��تاي تحقق سياست هاي زيست محيطي 
نظام، ابالغي از س��وي مقام معظ��م رهبري تأكيد ش��د و مقرر گرديد 
فعاليت هاي متنوع هن��ري نظير برگزاري جش��نواره ه��اي هنري و 
فراخوان هنرمندان استان با هدف توس��عه فرهنگ زيست محيطي از 
طريق هنر كه مؤثر ترين ابزار پيام رس��اني و فرهنگس��ازي است انجام 
پذيرد.  مديركل حفاظت محيط زيست اس��تان اصفهان در نشست با 
هنرمندان اصفهان به مش��كالت و تهديدات ناش��ي از تخريب محيط 
زيست براي بشر اش��اره كرد و گفت: بايد همه نگاه ها به محيط زيست 
جلب ش��ود و مردم به سمت حفاظت از محيط زيس��ت هدايت شوند. 
وي با بيان اينكه نياز به تغيير نگرش در محيط زيس��ت كش��ور داريم 
به نقش هنرمن��دان در اين زمينه اش��اره كرد واف��زود: اين هنرمندان 
 هستند كه با تغيير نگرش مي توانند در زمينه حفاظت از محيط زيست 
فرهنگ سازي كنند و پيشرو باشند. وي نگاه جدي هنرمندان به محيط 
زيست كشور را الزم و ضروري خواند و تصريح كرد: هرچه اتفاق ناگوار 
در محيط زيست كشور رخ داده ناش��ي از ناآگاهي بوده است .مديركل 
حفاظت محيط زيست استان اصفهان گفت: هنرمندان در زمينه محيط 
زيس��ت اقدامات بزرگ و فعاليت هاي گس��ترده اي را انجام مي دهند. 
مهندس ظهرابي با بيان اينكه محيط زيست متعلق به همه است و بايد 
هر كس به اندازه توان خود در حفظ آن كوشا باشد ، نقش مردم را در اين 
زمينه مهم خواند. در پايان اين نشست رييس حوزه هنري استان اصفهان 
و پنج نفر از هنرمندان از پارك ملي و پناهگاه حيات وحش قميشلو بازديد 
كردند و با پوش��ش گياهي و جانوري اين پارك و تالش محيط بانان از 

نزديك آشنا شدند.

بازديد هنرمندان اصفهان از 
پارك ملي و پناهگاه قميشلو

عکس روز )فنچ(

دریچه

خبر

مديركل حفاظت محيط زيس��ت اس��تان فارس گفت: با تالش های 
صورت گرفته، آتش س��وزی پارك ملی بمو جمعه شب خاموش شد، 

اما دراين حادثه 75 هكتار از عرصه های علفی اين پارك زيان ديد.
حمزه ولوی، افزود: علت كارشناسی آتش سوزی درحال بررسی است 
اما گمانه زنی ها بيشتر بر سهل انگاری طبيعت گردانی است كه بدون 
دقت آتش روشن می كنند و اين موضوع می تواند باعث سرايت آتش 

به ديگر مناطق شده باشد.
ولوی عمدی بودن آتش سوزی را هم رد نكرد و گفت: در بسياری موارد 
ما شاهد آتش سوزی های عمدی از سوی افراد سودجو هستيم، اين 
آتش سوزی ها برای بهره گيری از حيات وحش پارك انجام می شود.

مديركل حفاظت محيط زيست استان فارس پيش تر نيز گفته بود كه 
آتش سوزی عمدی در طبيعت و محيط زيست نوعی تروريسم است، 
سودجويان با اين كار به دنبال بهره گيری بی رويه و غيرمجاز از حيات 
وحش و مواهب طبيعی اين مناطق هستند و اين افراد را بايد در زمره 
تروريست ها ش��ناخت.ولوی همچنين اظهار داشت: حجم اين آتش 
سوزی ها در س��ال های اخير مثال در پارك ملی بمو در شمال شيراز 
بسيار زياد شده و امكانات اندك محيط زيست توان مقابله با اين پديده 
را ندارد .در آتش سوزی روز جمعه پارك ملی بمو نيز نيروهای امدادی 
و محلی با امكانات اوليه و آتش كوب ب��ه مهار آتش پرداختند. اين در 
 حالی است كه استان فارس در طول فصل گرم سال تقريبا هر روز دچار

 آتش س��وزی منابع ملی اس��ت.پارك مل��ی بم��و از پارك های ملی 
ايران در استان فارس اس��ت. اين پارك كه نامش را از كوه بمو گرفته 
در 10كيلومتری ش��مال ش��هر ش��يراز قرار دارد. اين پارك از حدود 
40 س��ال پيش مورد حفاظت قرار گرفته و در بخش زرقان - مس��ير 
تخت جمش��يد واقع شده اس��ت. پ��ارك ملی بم��و 48 ه��زار هكتار 
وس��عت دارد و از مناطق چهارگانه طبيعی در اس��تان فارس اس��ت. 
طی چند س��ال گذش��ته همواره ش��اهد آتش س��وزی های متعدد 
 در اين منطقه حفاظت ش��ده ب��وده ايم ب��ه گونه ای ك��ه در يكی از

 آتش س��وزی ها، گونه های زيادی از حيات وحش و گياهان در آتش 
سوختند.

آتش به 75 هکتار از عرصه های 
پارك ملی »بمو فارس« زيان رساند

مدير ژئوپارك قش��م گفت: در صورت دريافت كارت سبز از 
يونس��كو، اولين ژئوپارك خاورميانه در جزيره قشم در زمره 
ژئوپارك های جهانی قرار می گيرد و ظرفيت های اين پديده 

زمين شناسی برندی برای گردشگری ايران می شود.
حميدرضا محس��ن پور، افزود: مهر امس��ال نتاي��ج ارزيابی 
ژئوپارك قشم در كنفرانس شبكه بين المللی ژئوپارك ها در 

انگلستان، اعالم می شود.
وی گفت: با تاكيد مديرعامل س��ازمان منطقه آزاد قشم، در 
18 ماه گذشته بسياری از اقدام های ضروری برای پيوستن 
اين ژئوپارك به مجموعه ژئوپارك های جهانی انجام ش��ده 
است تا از قبل اجرای اين رويكرد، توسعه پايدار جزيره محقق 
و جامعه محلی از امتيازهای جهانی ش��دن ژئوپارك قش��م 

بهره مند شوند.
به گفته مدير ژئوپارك قشم، 2 تن از ارزيابان شبكه جهانی 
ژئوپارك ها اواسط مرداد امس��ال با هدف بازنگری نهايی در 

وضعيت ژئوپارك قشم به اين جزيره سفر می كنند.
وی يادآوری كرد: نتايج سفر ياد شده در كنار ديدگاه مثبت 
رييس و معاون ش��بكه جهانی ژئوپارك ها كه اس��فند سال 
گذشته از محدوده ژئوپارك قشم بازديد كردند در كنفرانس 
شبكه بين المللی ژئوپارك ها در انگليس مطرح و براساس 

اين ارزيابی ها، كارت سبز ژئوپارك قشم صادر می شود.
محسن پور تاكيد كرد: با دريافت كارت سبز يونسكو، قشم 

از امتيازه��ای حمايت يونس��كو و هم��كاری ديگر اعضای 
 شبكه جهانی ژئوپارك های يونس��كو برخوردار می شود و 
 ظرفي��ت ه��ای گردش��گری اي��ن جزي��ره در تم��ام 
ژئوپارك های جه��ان در اختيار عالقه مندان س��فر به ويژه 
 كس��انی كه با محوريت ژئوتوريس��م و اكوتوريس��م س��فر 

می كنند، قرار می گيرد.
وی يكی از امتيازهای منحصر به فرد ژئوپارك قشم را عالوه 
بر تنوع طبيعی آن، غنای فرهنگی مردمان اين جزيره دانست 
و گفت: اين ظرفيت نمادی از دوستی انسان و طبيعت را به 
تصوير كشيده و در كمتر منطقه ای از جهان قابل دستيابی 

است.
مدير ژئوپارك قش��م اظهار كرد: حضور موثر جوامع محلی 
و تعامل س��ازنده آنان در همجواری ديرينه با ظرفيت های 
ارزشمند زمين شناسی و زمين ريخت شناسی قشم موجب 
انتخاب قشم به عنوان نخس��تين ژئوپارك خاورميانه شده 

است.
وی گفت: برنامه ژئوپارك فعاليتی نيست كه از يك نقطه آغاز 
و در يك موقعيت زمانی خاتمه ياب��د؛ بلكه بايد با ايجاد يك 
مدل مناسب، برنامه ای مس��تمر برای توسعه و بهره مندی 
جوامع محل��ی از ظرفيت های پديده های زمين شناس��ی 

ژئوپارك فراهم كرد.
محسن پور از مشاركت حداكثری جوامع محلی در برگزاری 

دوره های آموزشی برای دانش آموزان، كودكان، زنان و مردان 
با هدف سپردن امور به قش��رهای مختلف مردم روستاهای 
همجوار با ژئوپارك قشم خبر داد و گفت: اين سياست يكی 
از رويكردهای موثر برای دريافت برگ س��بز از يونس��كو به 

شمار می رود.
وی با بيان اينكه نصب تابلوهای راهنما و تابلوهای تفسيری در 
نقاط مختلف محدوده ژئوپارك قشم ادامه دارد، گفت: با توجه 
به اضافه شدن سايت های جديد در ژئوپارك قشم، ادامه اين 

روند ضروری است.
ژئوپارك منطقه ای اس��ت با وسعت كافی كه مرزهای آن به 
وضوح مشخص شده و چندين پديده بارز زمين شناسی در 
محدوده آن قرار دارد و ميراث زمين ش��ناختی آن ناحيه با 
مديريتی دقي��ق و دائمی حفظ و نگهداری می ش��ود و اين 
محدوده بايد بتواند در توسعه اقتصادی جوامع پيرامون خود 

نقش مؤثری ايفا كند.
ژئوپارك ممكن است عالوه بر پديده های زمين شناسی از 
آثار تاريخی، بوم شناسی، باستان شناسی و ميراث فرهنگی و 
طبيعی ديگر برخوردار باشد كه ژئوپارك قشم دارای تمامی 

ويژگی های ياد شده است.
در صورت ورود ژئوپارك قشم به شبكه جهانی ژئوپارك ها، 
اين ژئوپارك نخستين ژئوپارك خاورميانه و شمال آفريقاست 
كه ثبت جهانی می شود.ژئوپارك قشم به عنوان نخستين و 

يگانه ژئوپارك خاورميانه در سال 2006 با وسعتی افزون بر 
300 هزار هكتار كه محدوده غربی جزيره را در برمی گرفت 

در فهرست شبكه جهانی ژئوپارك ها ثبت شد.
در اين دوره تنها 19 كشور جهان ژئوپارك ثبت شده داشتند 
كه ايران نيز به واس��طه ژئوپارك قشم يكی از اين 19 كشور 

دارای ژئوپارك در شبكه جهانی ژئوپارك ها قرار داشت.
در اين ميان ژئوپارك قش��م به واسطه واقع شدن در منطقه 
راهبردی خليج ف��ارس از اهميت باالتری برخوردار اس��ت 
 و از طرف ديگ��ر، اين ژئوپارك ب��ه دليل ق��رار گرفتن بين 
ژئوپارك های شرق آس��يا و اروپا جايگاه خاصی در منطقه و 

بين ژئوپارك ها پيدا كرده است.
يونسكو طرح ژئوپارك را در پاس��خ به نياز احساس شده به 
وجود برنامه ای بين المللی برای بازشناسی مكان های دارای 
جاذبه های زمين ش��ناختی به راه انداخ��ت و هدف برنامه 
»شبكه جهانی ژئوپارك ها« تاكيد بر ارزش چنين مكان هايی 
و همزمان ايجاد اشتغال و تقويت توسعه اقتصاد منطقه ای 
است. يونسكو برای تحقق اهداف اين برنامه، عنوان رسمی و 
بين المللی »ژئوپارك يونسكو« را ايجاد كرد تا اين عنوان را به 

500 ژئوپارك در سراسر جهان بدهد.
برنامه ژئوپارك يونسكو در هماهنگی با »مركز ميراث جهانی 
يونسكو« و »ش��بكه جهانی ذخيره گاه های زيست كره« يا 

»انسان و زيست كره« )MAB( عمل می كند.

ژئوپارك قشم 
برند گردشگری ايران می شود

نه يك فيلم يا حتی يك تصوير، بلكه اين بار يك ادعا؛ حاشيه ساز 
شد و بحث حقوق حيوانات و ضرورت تصويب آن را داغ كرد.

به گزارش سالمت نيوز، روز دوش��نبه بود كه شهردار رفسنجان 
در گفت وگويی كوتاه با ايس��نا اعالم كرد كه در 15ماه گذش��ته 
يعنی در س��ال 94 و ابتدای 95، حدود 8 هزار سگ ولگرد در اين 
شهرستان معدوم شده است. خبری كه پس از انتشار آن در يكی 
از نشريات شهر كرمان، در شبكه های اجتماعی دست به دست 
شد و غوغايی به پا كرد. معدوم س��ازی 8 هزار سگ كه خبری از 
نوع معدوم سازی آنها در دست نيست و شهردار رفسنجان از آن 
خبر داده و حتی جزيياتی از تعداد سگ های معدوم شده در سال 
گذش��ته و امس��ال هم ارايه كرده اس��ت. علی اكبر پورمحمدی 
دراين باره توضيح داده كه »در سال گذشته 7 هزارو30 قالده سگ 
ولگرد در رفسنجان معدوم شد و در  سال جاری هم 994 قالده.« 
اما درباره نحوه جمع آوری اين تعداد س��گ و نحوه معدوم كردن 
آنها توضيحی نداده و تنها به دادن خبری بسنده كرده كه حواشی 
بسياری را با خود همراه كرد. به گفته يكی از دامپزشكان سازمان 
حفاظت محيط زيس��ت، بعيد است ش��هرداری اين شهرستان 
توانسته باشد، اين كار را بكند و 8 هزار قالده سگ را معدوم كرده 
باشد، چنانچه اين اتفاق افتاده باشد، نبايد ديگر سگ ولگردی در 

رفسنجان مشاهده شود.«
اين خبر درحالی ازسوی شهرداری رفسنجان داده شده كه پيش 
از اين خبرهايی كه درباره معدوم سازی سگ ها منتشر شده بود، 
اعتراض های بس��ياری را با خود همراه داشته و ازسوی فعاالن و 
دوستداران حيوانات غيرقانونی اعالم شده است. همچنين بر طبق 
قانونی كه  سال 1387 در ستاد مركزی كنترل جمعيت حيوانات 
ناقل بيماری به انس��ان در س��ازمان ش��هرداری ها و دهياری ها 
تصويب و به شهرداری ها ابالغ ش��ده، سگ ها نبايد كشته شوند. 
بايد عقيم س��ازی، اصالح نژاد و نگهداری شوند و تنها درصورتی 
كه يك سگ بيماری غيرقابل درمانی داشته باشد، با استفاده از 

روش هايی كه حيوان درد نكشد، معدوم شود.
اما به نظر می رسد كه اين قانون 8ساله، نتوانسته قدرت اجرايی 
داشته باش��د و در ماه ها و س��ال های اخير، خبرهای بسياری از 
كشتن سگ ها با شليك گلوله يا تزريق اسيد و... شنيده شده و در 
آخرين خبر هم به گفته شهردار رفسنجان در 15ماه گذشته، هر 

روز 17 سگ در اين شهرستان معدوم شده است.
با اعالم اين خبر، بار ديگر محيط زيستی ها نسبت به زير پا گذاشته 
شدن حقوق حيوانات واكنش نشان دادند. مديركل محيط زيست 
استان كرمان درباره اين خبر به »پيام ما« با اشاره به اين كه چنين 
خبری را نشنيده ام، گفته است كه »از نظر ما معدوم كردن سگ 
با اس��لحه خالف اس��ت.« محمود صفرزاده با تأكيد بر اين كه ما 
سگ كشی را تأييد نمی كنيم و ش��هرداری ها بايد در چارچوب 
ضوابط و طبق دستورالعمل ها سگ های بالصاحب را كنترل كنند، 

ادامه داده است كه »سگ كشی به هيچ وجه مورد تأييد نيست.«
با شهرداری برخورد می کنيم

مديركل حفاظت محيط زيس��ت كرمان اع��الم كرده كه چنين 
خبری را نش��نيده و صحت آن زير س��وال اس��ت و رييس اداره 

محيط زيس��ت رفس��نجان هم دراين باره به پيام م��ا می گويد: 
»تاكنون در تمامی جلس��اتی كه ما با ش��هرداری داش��تيم، از 
مخالفت سازمان محيط زيس��ت با معدوم س��ازی به آنها اطالع 
داده ايم. درخصوص سگ كشی 8 هزارتايی كه شما می گوييد، ما 
اين مورد را فعال تكذيب می كنيم چراكه اطالعی دراين  خصوص 
نداريم، اما اگر اين اتفاق از طريق شهرداری رخ داده باشد، قطعا 
به طور قانونی برخورد می كنيم.« حس��ين آخوندی در پاسخ به 
اين پرسش كه آيا شيوه نامه كنترل سگ های ولگرد به شهرداری 
رفسنجان ابالغ شده است، می گويد: »بله، ما اين شيوه نامه را به 

اين نهاد ابالغ كرديم.«
پس از آن كه شهردار رفس��نجان، خبر معدوم سازی 8 هزار سگ 
را در اين شهرس��تان داد، ديگر كسی پيدا نش��د كه اين خبر را 
تأييد كن��د. برخی می گويند كه ش��ايد ش��هرداری پنهانی اين 
كار را كرده باشد، اما رييس ش��ورای شهر رفسنجان از برگزاری 
جلساتی در فرمانداری برای معدوم سازی سگ ها خبر می دهد. 
به گفته عليرضا خادم الحس��ينی، »يكی از نتايج جلسات همين 
معدوم سازی بوده است.« او كه معدوم ش��ده اين تعداد سگ را 
تأييد نمی كند، درباره اين كه چرا سگ ها زنده گيری نمی شوند، 
می گويد: 8 هزار سگ را مگر می شود زنده گيری كرد؟ تازه اگر اين 
مسئله صحت داشته باشد كه 8 هزار سگ را كشتند ،زنده گيری 

اين تعداد سگ عملی نيست.«
بار ديگر، ماجرای سگ های بدون صاحب حاشيه درست كرد و 
اين درحالی است كه همواره پس از معدوم سازی سگ های ولگرد، 
فعاالن حقوق حيوانات و دوستداران آنها، صدای اعتراض شان به 
فقدان قانون حمايتی از حيوانات بلند می شود و جای خالی اين 

قانون را بيش ازپيش پررنگ اعالم می كنند. آنها با اشاره به تجربه 
ساير كش��ورها در كنترل س��گ های بدون سرپرست، يادآوری 
می كنند كه »دربسياری ازكش��ورهای جهان، سگ های بدون 
صاحب جمع آوری می شوند، اما آنها معدوم نمی شوند. عقيم شده 
و تا مدتی هم برای پيدا كردن كس��ی كه بتواند از آنها نگهداری 
كند، در مراكز خاصی نگهداری می شوند.« اين درحالی است كه 
دركشور ما همواره كنترل س��گ های ولگرد، حاشيه ساز شده و 
ش��هرداری ها به روش هايی غيرمعمول، اين حيوانات سرگردان 
شهری را كنترل می كنند.  به گفته عمارلويی يكی از دامپزشكان 
سازمان حفاظت محيط زيست، »در دنيا چند روش وجود دارد. 
يكی از روش ها جمع آوری و عقيم سازی سگ ها و نگهداری آنها در 
مراكز نگهداری است تا زمانی كه برای آنها سرپرستی پيدا شود.« 
او ادامه می دهد: »اگر كسی برای سرپرستی سگ عقيم شده پيدا 
نشد، به مرگ آرام به زندگی او خاتمه می دهند. اين روش در دنيا 
جواب داده؛ هر چند كه عده ای هم مخالف آن هستند و می گويند 
پس از عقيم س��ازی بايد آنها را رها كرد تا زندگی كنند و به طور 

طبيعی بميرند.«
او درباره خبر معدوم ش��دن 8 هزار س��گ در رفس��نجان هم به 
»شهروند« می گويد: »خبر را در شبكه های اجتماعی ديده ام، اما 
جای سوال است كه چگونه توانسته اند 8 هزار قالده سگ را بگيرند 
و معدوم كنند، چگونه عمل معدوم سازی اتفاق افتاده است؟ زيرا 
روش مرگ آرام بسيار هزينه بر بوده و برای هر قالده حداقل 100 
تا 150 هزارتومان هزينه دارد كه شهرداری چنين رقمی را هزينه 
نمی كند، بايد ديد اين تعداد سگ به چه روشی معدوم شده اندو 

اساسا اين آمار درست است يا خير.«

ادعای شهردار جديد رفسنجان حاشيه ساز شد؛

٨  هزار سگ کشی در ١٥ ماه



5روزنامه فرهنگی،اجتماعی، سیاسی ، اقتصادی و ورزشی | شماره 1882 |یکشنبه 23 خرداد 1395 | 6 رمضان  1437 
مزایده

3/463  اجرای احکام ش��عبه چهارم دادگاه خان��واده اصفهان در نظر دارد 
در خصوص پرونده کالسه 940482 ج خ / 4 له خانم زهره کریمی با وکالت 
آقای رس��ول اصالنی و علیه آق��ای محمدعلی جعفری خواه به خواس��ته 
40 عدد س��که بهار آزادی )مبلغ 409/000/000 ریال مقوم ش��ده به تاریخ 
95/1/19( 60 مثقال طال )مبل��غ 307/781/220 ریال مقوم ش��ده به تاریخ 
95/1/19( و مبل��غ 809/048/000 ری��ال وجه نقد و مبل��غ 360/000 ریال 
بابت نش��ر آگهی و 12/000/000 ریال هزینه کارشناسی جلسه مزایده ای 
روز یکشنبه مورخ 95/4/6 س��اعت 9 صبح جهت فروش اموال ذیل ) اموال 
محکوم علیه و س��هم االرث وی( برگزار نماید. 1- مورد اول برابر است با 
92/40 سهم مشاع از 145/40 سهم ششدانگ باستثناء ثمنیه اعیانی از پالک 
ثبتی ش��ماره 6677/3 مالکیت خوان��ده واقع در فلکه خوراس��گان- کوچه 
شهرداری- کوچه یاس- پ 35 که حسب نظر کارشناس رسمی دادگستری 
ارزش ششدانگ آن به مبلغ 1/736/000/000 برآورد گردیده و این نظریه 
مصون از اعتراض باقی مانده اس��ت که بابت مبلغ 1/103/207/702 ریال 
به فروش می رسد که ملک مذکور دارای مس��احت عرصه حدود 138 متر 
مربع و مس��احت اعیانی حدود 85 متر مربع می باش��د. اس��کلت دیواری 
آجری، پوشش س��قف تیرآهن و آجر، آش��پزخانه کاشی و س��رامیک با 
کابینت فل��زی، نمای داخلی س��نگی و نم��ای خارجی نیز س��نگی و دارای  
انش��عابات و مش��ترکات آب و فاضالب، برق و گاز می باش��د و ملک فوق 
به صورت شش��دانگ یک باب خانه با یک طبقه س��اخت در طبقه همکف به 
 اضافه زیرزمین انباری می باش��د. ملک فوق حسب صورتجلسه کالنتری

) ماده 111( در تصرف محکوم له می باشد. 2- مورد دوم مزایده عبارتست 
از س��هم االرث محکوم علیه از مرحوم بمانعلی حس��ین جعفری به میزان 
7/545 حبه مشاع از 10/571 حبه مشاع )س��هم االرث محکوم علیه( از 72 
حبه شش��دانگ از پالک ثبتی ) 5643/2، 5642/2، 5644/1( به استثناء ثمنیه 
اعیانی واقع در خوراس��گان – خ اباذر- کوچه سادات )اباذر 16(- بن بست 
فروردین – پالک 7 که حسب نظر کارشناسی ارزش ششدانگ پالک فوق به 
مبلغ 3/500/000/000 ریال برآورد گردیده و این نظریه مصون از اعتراض 
 باقی مانده اس��ت که بابت مبلغ 366/781/518 ریال مابقی طلب محکوم له 
) معادل 5/545 حبه( به فروش می رسد که مساحت عرصه حدود 260 متر 
مربع و مساحت اعیانی حدود 255 متر مربع با اسکلت دیوار آجری، پوشش 
س��قف تیرآهن و آجر، مصالح س��طوح رویه داخلی کف فرش موزائیک و 
دیوارها اندود گچ و نقاشی و دربهای خارجی فلزی و دربهای داخلی چوبی، 
آشپزخانه کاشی و سرامیک و کابینت فلزی و نمای خارجی آجری و دارای 
انشعابات و مش��ترکات آب و برق و گاز می باش��د و ملک فوق به صورت 
شش��دانگ یکباب خانه در حد یک طبقه س��اخت همکف مسکونی به اضافه 
زیرزمین انباری که ملک فوق حس��ب ماده 111 و صورتجلسه کالنتری در 
تصرف مادرخوانده می باش��د. 3- مورد س��وم مزایده عبارتست از سهم 
االرث محکوم علیه به میزان 0/842 حبه مشاع از 571 حبه مشاع ) کل سهم 
االرث محکوم علیه( از 72 حبه شش��دانگ از پالک ثبتی ش��ماره ) 5643/2، 
5642/2، 5644/1( به اس��تثناء ثمنیه اعیانی به مش��خصات و آدرس ذکر 
 شده در مورد دوم مزایده بابت حق االجرای دولتی مبلغ 40/952/400 ریال

 می باش��د. متقاضیان خرید 5 روز قبل ازجلس��ه مزایده از مورد مزایده به 
آدرس فوق دیدن نمایند و جهت شرکت در مزایده حداقل با تودیع 10 درصد 
قیمت کارشناسی به حساب سپرده دادگستری به شماره 2171290210008 
نزد بانک ملی دادگستری اصفهان و ارائه فیش واریزی به این اجرا واقع در 

خیابان نیکبخت- مجتمع اجرای احکام حقوقی و خانواده- طبقه اول- واحد 
1 حاضر شوند و در جلسه مزایده شرکت نمایند. مزایده از مبلغ کارشناسی 
شروع و پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. م الف 7854 

اجرای احکام شعبه 4 دادگاه خانواده اصفهان )608 کلمه، 6 کادر(
حذف بهاء ثمنیه 

3/456 بر اساس تقاضای خانم صدیقه عابدان جورتانی فرزند حیدر اقا مبنی 
بر حذف عبارت به اس��تثنا بها ثمنیه اعیانی ششدانگ پالک 15/1151 مورد 
ثبت 593 دفتر 1060 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق سوابق/ گواهی 
دفتر امالک، مالک بها ثمنیه اعیانی مزبور خانم فاطمه سلطان خلیلیان همسر 
مرحوم حیدر عابدینی می باش��د در اجرای تبصره یک ماده 105 اصالحی 
آیین نامه قانون ثبت، کارشناس رس��می دادگستری بهاء مورد ثبت فوق را 
مبلغ 1/600/000 ریال تعیین نموده که متقاض��ی فوق الذکر مبلغ مزبور را 
طی فیش شماره 9510428076897484 مورخ 95/3/20 به صندوق سپرده 
ثبت تودیع نموده و اعالم داشته از نشانی مالک بهاء اعیانی مذکور و حیات 
یا ممات وی اطالعی ندارد لذا مراتب فقط یک مرتبه در روزنامه کثیراالنتشار 
آگهی می شود تا ذینفع جهت اخذ سپرده مذکور به اداره ثبت اسناد و امالک 
منطقه غرب اصفه��ان واقع در خیابان طیب کوچه روب��روی برج جهان نما 
مراجعه نماید و در صورتی که مدعی تضییع حق باشد از تاریخ انتشار این 
آگهی به مدت یک ماه به مراجع صالحه قضایی مراجعه و گواهی طرح دعوی 
را به این اداره تسلیم نماید. در صورت عدم ارائه گواهی طرح دعوی عبارت به 
استثنا بها ثمنیه اعیانی از سند فوق الذکر حذف خواهد شد. م الف:8212 رئیس 

منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان)212 کلمه، 2 کادر(
مزایده

3/402 اجرای احکام ش��عبه 12 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
در نظر دارد در ارتباط ب��ا پرونده کالس��ه 940493 ج / 12 خواهان زهره 
زنجیره ای  فرزند احمد به طرفیت خوان��دگان 1- مهین 2- ناصر 3- مریم 
4- منصور 5- بتول 6- شهین 7- محمد علی همگی داودی مبنی بر دستور 
فروش ملک مش��اع، ششدانگ یک باب خانه مس��کونی قدیمی ساز به پالک 
ثبتی شماره 15068/32 واقع در بخش 5 اصفهان به آدرس: اصفهان- واقع 
در خیابان الله )زینبیه( – خیابان ش��اهد- کوچه آزادی به مساحت عرصه 
146/90 متر مربع و حدود 100 متر مربع اعیانی که طبق نظریه کارشناس 
رسمی دادگستری به مبلغ پایه 2/460/000/000 ریال ارزیابی گردیده است 
و نظریه مصون از اعتراض مانده است را از طریق مزایده به فروش رساند. 
علیهذا قیمت مزایده از مبلغ کارشناسی شروع و به کسانی که باالترین مبلغ 
را پیشنهاد نمایند واگذار می گردد، ضمنًا مبلغ 10 درصد از قیمت مزایده به 
عنوان سپرده دریافت و به صندوق دادگستری سپرده می گردد و مابقی وجه 
مزایده حداکثر ظرف مدت یک ماه از خریدار اخذ خواهد شد، در صورتی که 
برنده مزایده، بقیه بهاء مزایده را در ظرف مهلت فوق نپردازد، سپرده او به 
نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد، از کس��انی که مایل به شرکت در 
جلسه مزایده می باشند دعوت می شود روز پنج شنبه مورخ 95/4/10 ساعت 
9 صبح در محل اجرای احکام شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی حضور به هم 
رسانند، متقاضیان می توانند قبل از تاریخ فوق در واحد اجرا حضور یافته، 
از خصوصیات و مشخصات مال مذکور در نظریه کارشناس مطلع شوند. 
م الف:7495 اجرای احکام ش��عبه  12 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان )266 

کلمه3 کادر(
ابالغ 

پرون��ده:  ش��ماره   9510100350502425 ابالغی��ه:  ش��ماره 

9309980350500321 شماره بایگانی ش��عبه: 930357 پیرو آگهی های 
منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای حجت ا... اعظمیان جزی 
فرزند قدرت ا... که مجهول المکان می باشد ابالغ می گردد چون وفق دادنامه 
شماره 9309970350501142 صادره از شعبه 5 دادگاه حقوقی اصفهان 
در پرونده شماره 930357 ح 5  محکوم به مبلغ 455/000/000 ریال و مبلغ 
4/600/000 ریال هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه در حق محکوم له 
آقای مهدی همایونی زاده و نیم عشر دولتی شده اید ظرف ده روز از انتشار 
این آگهی مهلت دارید نس��بت به اج��رای مفاد اجرائیه اق��دام نمایید در غیر 
این صورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نس��بت به وصول مطالبات با 
هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود. م الف:7870 شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی 

اصفهان)125 کلمه، 2 کادر(
ابالغ

ش��ماره درخواس��ت: 9510460363200004 ش��ماره پرون��ده: 
9509980363200236 شماره بایگانی شعبه: 950237 در پرونده کالسه 
950237 شعبه 13 دادیاری دادس��رای عمومی و انقالب اصفهان موضوع 
شکایت غالمحس��ین دش��تی فرزند محمد علیه احس��ان قربان زاده فرزند 
جعفر دائر بر ای��راد صدمه بدنی عمدی و توهین مطرح نموده اس��ت که در 
جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده نظر به اینکه متهم مجهول المکان 
بوده می باشد حس��ب ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 مراتب 
یک نوبت در جراید کثیر االنتشار آگهی شود تا متهم از تاریخ نشر آگهی به 
مدت یک ماه به شعبه مربوطه مراجعه تا ضمن اعالم نشانی کامل خود جهت 
پاس��خ گویی به اتهام وارده و دفاع از خود حاضر گ��ردد. در صورت عدم 
حضور دادس��را تصمیم مقتضی را اتخاذ خواهد نمود. هزینه نشر به عهده 
دادگستری می باشد. م الف:7880 ش��عبه 13 دادیاری دادسرای عمومی و 

انقالب اصفهان)139 کلمه، 2 کادر(
ابالغ

ش��ماره درخواس��ت: 9510460363200005 ش��ماره پرون��ده: 
9509980363200321 شماره بایگانی شعبه: 950323 در پرونده کالسه 
950323 شعبه 13 دادیاری دادس��رای عمومی و انقالب اصفهان موضوع 
شکایت تورج حیدری علیه نصرت محمدی خونسارکی فرزند حسن دائر بر 
توهین و تهدید از طریق ارسال پیامک مطرح نموده است که جهت رسیدگی 
به این شعبه ارجاع گردیده نظر به اینکه متهم مجهول المکان بوده می باشد 
حسب ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 مراتب یک نوبت در جراید 
کثیر االنتشار آگهی شود تا متهم از تاریخ نشر آگهی به مدت یک ماه به شعبه 
مربوطه مراجعه8 تا ضمن اعالم نشانی کامل خود جهت پاسخ گویی به اتهام 
وارده و دفاع از خود حاضر گردد. در صورت عدم حضور دادسرا تصمیم 
مقتضی را اتخاذ خواهد نمود. هزینه نش��ر به عهده دادگس��تری می باشد. 
م الف:7881 شعبه 13 دادیاری دادس��رای عمومی و انقالب اصفهان)137 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ

ش��ماره درخواس��ت: 9510460362200004 ش��ماره پرون��ده: 
9409980362200921 شماره بایگانی شعبه: 940963  نظر به اینکه آقای 
راز محمد امیری فرزند عبداله محمد به اتهام بزه ترک انفاق حس��ب شکایت 
خانم گیتا فدائیان فرزند احمد از طرف این دادسرا در پرونده کالسه 940963 
د 3 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت 
او ممکن نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری 
مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه سوم 

دادیاری دادسرای عمومی اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر 
ش��ود. در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام 
قانونی معمول خواهد شد. ضنمًا هزینه نشر آگهی به عهده دادگستری می 
باشد. م الف:7845 شعبه 3 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب اصفهان)127 

کلمه، 2 کادر(
احضار

ش��ماره درخواس��ت: 9510460363000003 ش��ماره پرون��ده: 
9509980363000297 ش��ماره بایگان��ی ش��عبه: 950304 در پرون��ده 
کالسه 950304 ش��عبه 11 دادیاری دادس��رای عمومی و انقالب اصفهان 
آقای امیر حمزه صفدریان فرزند احمد ش��کایتی علیه آق��ای پیام جوادیان 
دایر بر ای��راد صدمه بدن��ی غیرعمدی ناش��ی از عدم رعای��ت مقررات و 
نظامات مربوط ب��ه کار به می��زان 40 درصد ک��ه جهت رس��یدگی به این 
ش��عبه ارجاع گردید، نظر ب��ه اینکه متهم مجه��ول المکان بوده می باش��د 
حس��ب ماده 174 قانون آیین دادرس��ی کیفری مص��وب 1392 مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیر االنتش��ار آگهی ش��ود تا متهم از تاریخ نش��ر 
آگهی ظرف مدت یک ماه به ش��عبه مربوطه مراجعه تا ضمن اعالم نش��انی 
کامل خود جهت پاس��خ گویی به اتهام وارده و دف��اع از خود حاضر گردد. 
 در صورت ع��دم حضور دادس��را تصمیم مقتضی را اتخ��اذ خواهد نمود. 
م الف:7861 شعبه 11 دادیاری دادس��رای عمومی و انقالب اصفهان)142 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

کالسه پرونده: 950010 ش 7 شماره دادنامه:443-95/3/9 مرجع رسیدگی: 
شعبه 7 ش��ورای حل اختالف اصفهان، خواهان: امیر س��لطانی به نشانی 
اصفهان خ بعثت مادی شاهپسند کوچه بهار بن حسینی، خوانده: سید جواد 
موسویان پوده به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه مبلغ شش میلیون 
و س��یصد هزار ریال، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی 
اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به ش��رح آتی مبادرت به صدور رای 
می نماید. رای قاضی ش��ورای ح��ل اختالف: در خص��وص دعوای آقای 
امیر سلطانی به طرفیت سید جواد موس��ویان پوده به خواسته مطالبه مبلغ 
شش میلیون و س��یصد هزار ریال وجه چک به ش��ماره 808999 مورخه 
94/12/24 به عهده بانک تجارت به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه  
به محتویات پرونده و بقای اصول مس��تندات در ید خواهان و گواهی عدم 
پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وج��ه آن دارد و این که خوانده علی رغ��م ابالغ قانونی 
در جلسه رسیدگی حضور نداش��ته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و 
محکمه پسندی در مقام اعتراض نس��بت به دعوی خواهان از خود ابراز و 
ارایه ننموده لذا دعوی خواه��ان علیه خوانده ثابت به نظر می رس��د که به 
استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین 
دادرس��ی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ شش میلیون و 
سیصد هزار ریال بابت اصل خواس��ته و هفتصد و شصت هزار ریال بابت 
هزینه دادرس��ی  طبق تعرفه قانونی و خس��ارت تاخی��ر در تادیه از تاریخ 
سررسید چک موصوف )94/12/24(  تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان 
صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باش��د و پس از اتمام مهلت واخواهی 
 ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان

 می باشد. م الف:7838 شعبه 7 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 
اصفهان)308 کلمه، 3 کادر( 

ابالغ 
پرون��ده:  ش��ماره   9510100350402748 ابالغی��ه:  ش��ماره 
9409980350400228 شماره بایگانی ش��عبه: 940244 تجدیدنظر خواه 
حسین آقا بزرگی به طرفیت تجدیدنظر خواندگان شهرام روغنی و علی کمالی 
دولت  آبادی نسبت به دادنامه شماره 9409970350401953 – 94/11/19 
در پرونده کالسه 4/940266 شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
اقدام به تجدید نظر خواهی نموده و در این مرحله آدرس تجدیدنظر خوانده 
ش��هرام روغنی را مجهول المکان اعالم نموده لذا مراتب در اجرای ماده 73 
قانون آیین دادرسی مدنی یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار اصفهان 
درج و آگهی و به تجدیدنظر خوانده مجهول المکان ابالغ می گردد ظرف ده 
روز از تاریخ نشر آگهی با مراجعه به دفتر ش��عبه چهارم حقوقی اصفهان 
واقع در خ ش��هید نیکبخت ضمن اعالم آدرس دقیق خود و دریافت نس��خه 
دوم دادخواست تجدید نظر و ضمائم آن پاسخ کتبی خود را در فرجه مرقوم 
ارائه نمایند. م الف:7864 شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان)143 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرون��ده:  ش��ماره   9510100354201380 ابالغی��ه:  ش��ماره 
9409980358301548 ش��ماره بایگان��ی ش��عبه: 950281  ش��اکی علی 
کریمی دادخواس��تی به طرفیت متهم محمد وطنی شهرس��تانی به خواسته 
خیانت در امان��ت تقدیم دادگاه ه��ای عمومی شهرس��تان اصفهان نموده 
 که جه��ت رس��یدگی ب��ه ش��عبه 116 دادگاه کیف��ری دو ش��هر اصفهان 
) 116 جزایی س��ابق( واقع در اصفهان خ چهارباغ باال- خ ش��هید نیکبخت 
ساختمان دادگس��تری کل اس��تان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 344 ارجاع 
و به کالس��ه9409980358301548  ثب��ت گردیده که وقت رس��یدگی آن 
1395/04/30 و ساعت 10 تعیین شده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن 
خوانده/ متهم و درخواست خواهان/ شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/ متهم پس 
از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی حاضر گردد.  م الف:7849 شعبه 116 دادگاه کیفری دو شهر 

اصفهان ) 116 جزایی سابق( )173 کلمه، 2 کادر(
احضار

ش��ماره درخواس��ت: 9510460353300012 ش��ماره پرون��ده: 
9209980358900212 شماره بایگانی ش��عبه: 950237  نظر به اینکه در 
پرونده کالسه 950237 دادگاه کیفری دو اصفهان  حسب شکایت آقای محمد 
حسین کرکریان فرزند محمد جواد علیه خانم نسترن باجالن به اتهام سرقت 
یک دستگاه گوش��ی تلفن همراه مطرح نموده که در وقت رسیدگی مورخه 
1395/04/31 ساعت 9 صبح در این شعبه می باشد نظر به اینکه متهم مجهول 
المکان می باشد حسب ماده 174 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب مصوب سال 1392 در امور کیفری مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا نامبرده از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه 
به شعبه مربوطه مراجعه تا ضمن اعالم نشانی کامل خود جهت پاسخگویی 
به اتهام وارده و دفاع از خود احضار گردد. در صورت عدم حضور در دادگاه 
تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف:7891 شعبه 107 دادگاه کیفری دو 

شهر اصفهان) 107 جزایی سابق( )147 کلمه، 2 کادر(
ابالغ

نظر به اینکه متهم عادل عدیلی فرزند هوشنگ از طرف این دادسرا در پرونده 
کالسه 940719 ب 22 به اتهام انتقال منافع مال غیر و تبانی برای بردن مال 
غیر و غصب عنوان حسب ش��کایت زهرا طاهری تحت تعقیب است و ابالغ 
احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوسیله 
در اجرای ماده 174 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در 

امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در 
شعبه 22 بازپرسی، دادسرای عمومی و انقالب اصفهان جهت پاسخگویی به 
اتهام خویش حاضر شود، در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ 
انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد. م الف:7853 شعبه 22 بازپرسی 

دادسرای عمومی و انقالب اصفهان )122 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 169/95 خواهان احمدرضا عنایت دادخواستی 
مبنی بر الزام به انتقال خودرو به طرفیت مجید ش��عاعی و رس��ول عربیان 
تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخه 95/4/30 ساعت 8/30 تعیین 
گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این شعبه واقع 
در خیابان س��جاد – اول خیابان ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب 
س��اختمان صبا – پالک57 کدپس��تی 8165756441 مجتمع شورای حل 
اختالف اصفهان شعبه 13 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. م الف: 7842 شعبه 13 
حقوقی مجتمع شماره یک ش��ورای حل اختالف شهرستان اصفهان )120 

کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

در خص��وص پرونده کالس��ه 950123 خواه��ان آقای محس��ن قصابی 
دادخواس��تی مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت آقای محمد ربیع تقدیم نموده 
است وقت رسیدگی برای روز دوشنبه مورخ 95/4/28  ساعت 9/30 صبح 
تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان 
آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. م الف:7826 ش��عبه 9 
حقوقی مجتمع شماره دو ش��ورای حل اختالف شهرستان اصفهان  )113 

کلمه، 1 کادر(
ابالغ

پرون��ده:  ش��ماره   9510100353801310 ابالغنام��ه: ش��ماره 
9509980359700045 ش��ماره بایگان��ی 950287 ابالغ ش��ونده حقیقی: 
مشتاق حسین لنگرو فرزند محی الدین، تاریخ حضور:1395/04/26 شنبه 
ساعت: 9 محل حضور: اصفهان-خ چهارباغ باال-خ شهید نیکبخت-ساختمان 
دادگستری کل اس��تان اصفهان-طبقه3-اتاق شماره 310  علت حضور: در 
خصوص شکایت بیتا گل چین علیه شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
در این شعبه حاضر شوید.م الف:7862 ش��عبه 112 دادگاه کیفری دو شهر 

اصفهان)112 جزایی سابق(  )64 کلمه، 1 کادر(
ابالغ رای

کالسه پرونده:1130/94 شماره دادنامه:1925-94/11/25 مرجع رسیدگی: 
شعبه 8  شورای حل اختالف اصفهان، خواهان:سعیده دخانی فرزند احمد به 
نشانی خ شیخ صدوق جنوبی کوچه سوم پالک 14 سالمندان غدیر با وکالت 
نیلوفر قاضی نوری فرزند خسرو به نش��انی اصفهان چهار راه نظر خ میر 
نبش بن بست ش��ماره 20 س��اختمان البرز ط 2 واحد 5، خوانده: معصومه 
صادقی فرزند امیدعلی، نشانی: مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه سفته، 
با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مش��ورتی اعضا محترم ش��ورا 
ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت 
به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی سعیده دخانی 
فرزند احمد با وکالت خانم نیلوفر قاضی نوری به طرفیت معصومه صادقی 
فرزند امیدعلی به خواس��ته مطالبه مبلغ پنجاه میلیون ریال وجه س��فته  به 
شماره خزانه داری کل 541969 به انضمام مطلق خسارات قانونی با عنایت 

به بقای اصول مس��تندات در ید خواهان که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و 
استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواس��ته دارد و عدم حضور خوانده در 
جلسه رسیدگی و مصون ماندن خواسته از هرگونه تعرض و تکذیب شورا 
دعوای مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده لذا به استناد مواد 307و309 
قانون تجارت و مواد 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی دادگاههای 
عمومی و انقالب در امور مدنی حک��م بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
50/000/000  ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 290/000 ریال) دویست و نود 
هزار ریال( بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل بر مبنای تعرفه قانونی و 
همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 94/7/4 لغایت تاریخ 
وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران بر عهده اجرای محترم احکام می باشد در حق خواهان صادر 
و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ واقعی 
به خوانده قابل واخواهی در این شورا و ظرف بیست روز پس از نقض مهلت 
واخواهی قابل تجدید نظرخواهی در دادگاهه��ای عمومی حقوقی اصفهان 
می باشد. م الف:7812 شعبه 8 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

اصفهان)322 کلمه، 4 کادر( 
ابالغ رای

کالسه پرونده: 1135/94 ش��ماره دادنامه:44-94/1/31 مرجع رسیدگی: 
شعبه 16 ش��ورای حل اختالف اصفهان، خواهان: اصغر کریمی به نشانی 
زینبیه دارک کوی طالب پ 22، خوانده: آقای احمدرضا قربانی به نش��انی 
مجهول المکان، خواس��ته: مطالبه مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت بخش��ی از 
یک فقره چک به انضمام هزینه دادرس��ی و تاخیر تادیه و غیره،  با عنایت به 
محتویات پرونده و نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به 
ش��رح آتی مبادرت به صدو رای می نماید. رای قاضی شوا: دعوی اصغر 
کریمی به طرفیت احمدرضا قربانی به خواس��ته مطالبه مبلغ 50/000/000 
ریال بابت چک ش��ماره 114758740-92/4/13 عه��ده بانک صادرات به 
انضمام مطلق خس��ارات قانونی- با توجه  به بقای اصول مس��تندات در ید 
خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره از س��وی بانک محال علیه که ظهور 
در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و 
این که خوانده با توجه به ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حاضر نگردیده و 
الیحه دفاعیه ای به این شعبه ارائه ننموده بر شورا ثابت است  لذا به استناد 
مواد 310 و 313 قانون تج��ارت و 198و519و522 قانون آیین دادرس��ی 
مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 50/000/000  بابت اصل 
خواسته و 850/000 ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارت تاخیر و 
تادیه از تاریخ سررسید تا تاریخ سررسید تا تاریخ وصول که محاسبه آن 
بر اساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی بر عهده اجرای احکام می باشد 
در حق  خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد م الف:7815 شعبه 16 

حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان )265 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

کالسه پرونده 941/94 ش��ماره دادنامه: 100-95/2/13 مرجع رسیدگی: 
16 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: اصغر کریمی به نشانی خیابان 
زینبیه دارک کوی طالب پالک 22، خواندگان: 1- مصطفی طاووس��ی 2- ام 
البنین طاووسی هر دو  به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه چک، 
گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی 
تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی را 
اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی شورا: در 
خصوص دادخواست آقای اصغر کریمی به طرفیت خواندگان 1- مصطفی 
طاووسی 2- ام البنین طاووسی به خواسته مطالبه مبلغ چهار میلیون ریال 
وجه یک فقره چک به شماره 772731 عهده بانک صادرات شعبه نیک آباد 
به انضمام خسارات دادرسی و خس��ارت تاخیر تادیه با توجه به محتویات 
پرونده و گواهینامه عدم پرداخت وجه چک از ناحی��ه بانک محال علیه و با 

توجه به اظهارات خواهان در جلسه رسیدگی مورخه 95/1/29 و عدم حضور 
خواندگان در جلسه رسیدگی شورا و نظر به اینکه اصل سند تجاری در ید 
دارنده چک حکای��ت از مدیونیت صادرکننده و ظهور در اش��تغال ذمه وی 
دارد و نظر به اینکه از ناحیه خوانده دلیل��ی که حکایت از پرداخت وجه چک 
نماید ارائه نگردیده فلذا با توجه به نظریه مش��ورتی اعضاء شورا به شرح 
صورتجلسه و با احراز اشتغال ذمه خواندگان و استصحاب دین و مستنداً 
به ماده 11 قانون ش��وراهای حل اختالف و مواد 310، 311، 313 و 349 از 
قانون تجا رت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تش��خیص مصلحت نظام به 
ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198، 519 و 522 از قانون آئین دادرس��ی 
مدنی حکم به محکومیت خواندگان به صورت تضامنی به پرداخت مبلغ چهار 
میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خس��ارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سررسید چک تا زمان اجرای حکم بر اساس شاخص اعالمی از ناحیه بانک 
مرکزی و پرداخت 160000 ریال هزینه دادرس��ی و هزینه های نشر آگهی 
تا اجرای حکم در حق خواهان صادر و اع��الم می گردد رای صادره غیابی 
و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و ظرف 20 
روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی  حقوقی شهرستان 
اصفهان می باشد. م الف:7816 شعبه 16 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

)368 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

کالسه پرونده 1095/94 مرجع رسیدگی: ش��عبه 20 شورای حل اختالف 
 اصفه��ان، خواهان: علیرضا جاللپور به نش��انی اصفهان خ س��په س��االر 
خ الفت کوچه بهشت آرش آخر کوچه پالک 59، خوانده: مهدی حکمت پژوه 
به نش��انی مجهول المکان، خواس��ته: الزام به انتقال س��ند رسمی خودرو، 
گردش��کار: الزام به انتقال سند رس��می خودرو، گردش��کار: با عنایت به 
محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا، ضمن اعالم 
ختم رسیدگی با اس��تعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور 
رای می نماید. رای قاضی ش��ورا: در خصوص دعوای خواهان به طرفیت 
خوانده یاد شده باال به خواسته الزام به انتقال سند رسمی خودرو پژو 206 
اس دی به شماره انتظامی ایران 13-  928 ن 59  به انضمام مطلق خسارات 
وارده با عنایت به محتویات پرونده استعالم به عمل آمده از مرجع انتظامی 
در خصوص آخرین مالک خودرو، مالحظه قولنامه های ارائه شده از طرف 
خواهان، شورا دعوای مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده، لذا به استناد 
ماده 198 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب امور مدنی و 
م��واد 10 و 219 و 220 و 221 و 223 و 225 قانون مدنی حکم بر محکومیت 
خوانده به حضور در دفترخانه اس��ناد رسمی و انتقال رسمی سند خودرو 
به نام خواهان و پرداخت مبلغ س��یصد هزار ریال بابت هزینه دادرسی در 
حق خواهان صادر و اع��الم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیس��ت 
 روز پس از اب��الغ قابل واخواهی در این ش��عبه و پس از آن ظرف بیس��ت 
 روز قاب��ل تجدی��د نظ��ر خواه��ی در محاکم عموم��ی حقوق��ی اصفهان

 می باشد. م الف:7817 ش��عبه 20 مجتمع ش��ماره یک حقوقی شورای حل 
اختالف اصفهان )263 کلمه، 3 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 462/95 خواهان سارا امینی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه به طرفیت بهزاد بهاری تقدیم نموده اس��ت وقت رس��یدگی برای 
روز یکشنبه مورخ 95/5/17  ساعت 12 ظهر تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون 
آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای 
حل اختالف اصفهان مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می ش��ود. م الف:7444 ش��عبه 12 حقوقی مجتمع شماره دو 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان  )110 کلمه، 1 کادر(
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سینمای ایران

 در پى پخش غیر مجاز آگهى هاى ویدئویى فیلم س��ینمایى ایستاده در غبار 
در » شبکه ماهواره اى جم « سازمان هنرى رس��انه اى اوج متن ذیل را براى 

تنویر افکار عمومى منتشر کرد.
متن بیانیه سازمان هنرى رسانه اى اوج به شرح زیر است :

ظاهرا کفگیر تولیدات و تبلیغ��ات اتاق فرمان تلویزیون هایى که با پش��توانه 
 مالى بنگاه هاى اقتصادى وابسته به اوالد یهودا شروع به فعالیت کرده بودند، 
به ته دیگ خورده و آنان را در برابر کیفیت تولیدات حرفه اى و هوش��مندانه 
 جبهه فرهنگى انقاب اس��امى دچار انفعال و س��رگردانى کرده؛ تا جایى که 
در اقدامى غیر حرفه اى و غیر اخاقى و بدون کس��ب اج��ازه از صاحبان آثار 
سینمایى جریان مومن فرهنگى، با پخش تیزرها و آنونس هاى تولیدات ناب 
 و محبوب این روزها، مفس��ده هاى اخاقى و دشمنى ش��ان با نهاد خانواده را 
در پشت این اقدامات پنهان مى کنند! آخرین اقدام تلویزیون جم، پخش مکرر 
و بدون اجازه آگهى هاى تبلیغى فیلم سینمایى » ایستاده در غبار « بوده است.

امرى که مدیر گروه فیلم و سریال سازمان هنرى رسانه اى اوج و تهیه کننده 
این اثر را هم به واکنش واداشته و با ابراز انزجار از اقدام سخیف و غیرقانونى این 
شبکه اذعان داشته، شایسته است ش��بکه هاى منحرف و دشمن ملت ایران 
 بهتر اس��ت براى پاک کردن و تطهیر دامان خود از مفس��ده هاى غیر اخاقى 
 و آس��یب هاى اجتماع��ى و فرهنگى ک��ه به قش��رى از خانواده ه��اى ایرانى 
رسانده اند، از ابزارها و روش هاى دیگرى بهره بردارى کنند و پشت آثار ناب و 

پاک جوانمردان گمنام این سرزمین پنهان نشوند! 
وى همچنین ضمن توصیه به این شبکه ها جهت عدم استفاده ابزارى از چهره 
محبوب فرماندهان دفاع مق��دس و قهرمانان این کهن بوم و ب��ر، تاکید کرد 
 پیگیرى جدى و حقوقى این اقدامات را از طریق اقامه دعوى توس��ط وکاى 

بین المللى در دستور کار قرار خواهد داد.

حاش��یه هاى فیلم »٥٠ کیلو آلبالو « همچنان ادامه دارد. جدیدترین واکنش 
وزیر ارش��اد به اعتراض ها درباره این فیلم این بود که » این فیلم از دست مان 
دررفته و اگر خودم در ش��وراى پروانه نمایش بودم، از دادن مجوز به این فیلم 
جلوگیرى مى کردم. « در بخش��ى از این نامه آمده اس��ت: فیلم » پنجاه کیلو 
آلبالو « سه بار از وزارت ارشاد پروانه ساخت گرفته ) بار اول زیر نظر جناب آقاى 
شمقدرى (. فیلم نامه آن ١٤ مورد، اصاحیه داشته که این چهارده مورد توسط 

شخص آقاى جمال شورجه به تهیه کننده فیلم اباغ شده بوده. 
فیلم حداقل دوبار به شکل کامل توسط اعضاى شوراى پروانه نمایش بازبینى 

شده و این ش��ورا هفده اصاحیه بر آن اعمال کرده بودند. نیاز به یادآورى 
نیست که شوراهاى پروانه س��اخت و پروانه نمایش متش��کل از افرادى 
است که سال هاس��ت مش��غول بازبینى و اعمال ممیزى بر فیلم نامه ها 
و فیلم هاى سینماى ایران هستند. هر فیلم ساز ایرانى مى تواند به شما 
اطمینان بدهد هیچ نکته اى به این س��ادگى ها از دس��ت افرادى مثل 
 حجت االس��ام س��ید مهدى خاموش��ى، آقایان ضیاءالدین درى و ... 
» در نمى رود «. بنابراین، ب��ا صدور قانونى پروان��ه نمایش براى فیلم 
 من، باید نتیجه گرفت فیلم » پنجاه کیلو آلبالو « به وضوح مورد تایید 

این آقایان قرار گرفته بوده است.

GEM کشتی به گل نشسته

جدیدترین حاشیه های 50 کیلو آلبالو

  خبرگزارى هاى خارجى از احتمال جدا ش��دن » آنجلینا جولى « و » برد پیت « 
به خاطر اختافات مالى خبر دادند.

این زوج بازیگر که به خاطر شیوه زندگى، ازدواج و فرزندان خود هر از چند گاهى 
خبرساز مى شوند، این بار حاشیه  جدیدى را منتشر کردند که حکایت از جدایى 

این زوج دارد.
گفته مى ش��ود اختاف هاى مالى عامل اصلى اختافات » آقا و خانم اسمیت « 
سینماست. طى سال هاى اخیر هالیوود روى نوع رابطه، فرزندخواندگى و حتى 
مراسم ازوداج رس��مى » برنجلینا « که نامى ترکیبى از اسم این دو بازیگر است، 
 مانور زیادى مى داد. این دو در فیلم  » آقا و خانم اسمیت « به کارگردانى » جولى «

روبه روى هم قرار گرفتند.» آنجلینا جولى « در سال هاى اخیر بیش از بازیگرى، 
 روى فعالیت هاى انس��ان دوس��تانه و کارگردانى تمرکز کرده و از همسرش هم 

در جدیدترین اثرش بازى گرفته است.
به گزارش مووى نیوز گاید، گزارشات نش��ان مى دهد اخیرا هزینه زندگى » زوج 
قدرت « بس��یار باال رفته و آن ها حس��اب هاى بانکى خود را براى خرید وسایل 
و خانه هاى گرانقیمت تقریبا خالى کرده ان��د. آن ها دو میلیون و٥٠٠ هزار پوند 
صرف خرید ویایى در اسپانیا کرده اند و در حال حاضر به همراه شش فرزندشان 
 امارتى را به ۲١ هزار پوند در لندن اجاره کرده و در آن سکونت دارند. » برد پیت «

بازیگر فیلم هایى چون » افسانه بنجامین باتن « و » افسانه هاى خزان « شیفته 
جزایر بالئارس در اس��پانیا ش��ده و به همین دلیل این پول گزاف را براى خرید 

ویایى در این منطقه خرج کرده است. 
اما ممکن است او خود به تنهایى مجبور به سکونت در آن شود.

 مل گیبسون و رندل واالس نویس��نده نامزد جایزه اس��کار دنباله فیلم » مصائب 
مسیح « را مى سازند. 

واالس سال ١۹۹٥ براى نوشتن فیلمنامه » ش��جاع دل « نامزد جایزه اسکار شد. 
» شجاع دل « اس��کار بهترین فیلم س��ال ١۹۹٥ را از آن خود کرد. این نویسنده 
 پنجشنبه با اش��اره به س��ختى پنهان کردن پروژه از دید رس��انه ها تایید کرد که 
 در ح��ال نوش��تن فیلمنام��ه دنباله فیلم » مصائب مس��یح « اس��ت. نویس��نده 

» گادیاتور « سال ۲٠١٤ فیلم » بهشت واقعى است « را کارگردانى کرد. 
او اعام کرده اس��ت که در جریان همکارى با گیبسون در س��اخت فیلم » ستیغ 
اره اى « به ایده ساخت دنباله اى براى فیلم » مصائب مسیح « رسیده اند. گیبسون 

کارگردان و واالس یکى از نویسندگان » ستیغ اره اى « است. 
این فیلم ک��ه از نوامب��ر اکران مى ش��ود، داس��تان واقعى دزموند داس پزش��ک 
ارت��ش آمری��کا در دوران جن��گ جهان��ى دوم اس��ت. نماین��ده گیبس��ون 
هنوز هیچ واکنش��ى به انتش��ار خبر س��اخت دنباله » مصائب مس��یح « نش��ان 
 نداده اس��ت. » مصائب مس��یح « س��ال ۲٠٠٤ ب��ه س��ینما آمد، ای��ن فیلم که 
با بودجه اى۳٠ میلیون دالرى ساخته شده بود با فروش بیش از ۶١۲ میلیون دالر 
در سراس��ر جهان، موفق ترین فیلم مس��تقل تاریخ لقب گرفت. تا کنون استودیو 
و س��رمایه گذارى براى حمایت مالى از این پروژه که در مراحل ابتدایى نوش��تن 
 فیلمنامه به س��ر مى برد، اعام آمادگى نکرده اس��ت. اما واالس اعام کرده است 

که سرمایه گذاران زیادى تمایل به مشارکت در این پروژه دارند.

آنجلینا و برد
جدا می شوند؟

» مصائب مسیح ۲ « ساخته می شود

سینمای جهان

استاد حمید سبزوارى شاعر پیشکسوت انقاب به دلیل 
کهولت سن و بیمارى، بامداد روز گذشته در بیمارستان 
آسیا دار فانى را وداع گفت. وى در واقع »پدر شعر انقاب« 
بود که خود و اشعارش را وقف انقاب اسامى کرد؛ واژه  
» جانباز « و اطاق آن به مجروحی��ن انقاب و جنگ از 
ابتکارات ایشان بود که در فرهنگ واژگانى ادبیات فارسى 
جاودان شده اس��ت. س��بزوارى را خیلى ها با شعرهاى 
انقابى اش مى شناسند، شعرهایى که با آن از کودکى و 

دبستان بزرگ شده اند و خاطره هاى زیادى با آن دارند.
وى روزى شعر » خمینى اى امام « را براى ورود رهبرش 
س��رود و روزگارى ش��عر » برخیزید، برخیزید « را براى 
 شهداى انقاب و »اهلل ا...، خمینى رهبر« را براى انقاب، 
» شهید مطهر « را درباره شهید مطهرى و »آمریکا، آمریکا 
مرگ به نیرینگ تو« را براى استکبار و دشمن ملت ایران.

 گذران روزگار
 حس��ین ممتح��ن س��ال ١۳٠٤ در ش��هر س��بزوار 
و در خانواده اى فرهنگى مذهبى متولد ش��د؛ خانواده اى 
سرشار از ذوق هنرى که شعر و ادب عضو جدایى ناپذیر آن 

بود. سال هاى نوجوانى حسین مقارن بود با سال هاى 
نخس��ت حکومت پهلوى و مبارزه با باورهاى 

اعتقادى مذهب��ى مردم؛ از ای��ن رو ذوق 
شاعرانه و پیوند آن با تعهد و اعتقادات 
سبب تهییج این نوجوان شد و او را 
به عکس العمل واداشت و حاصلش 

اشعارى بود که وجود روح مبارزه 
و حماس�ه را در ش���اعر آن 

نمایان مى کرد. حس���ین 
ممتح��ن براى س��رودن  
حماسى با درون مایه هاى 
انتقادى، تخلص » حم�ید 

سبزوارى « را برگزید تا اشعارش را با نام خودش نشناسند، 
هر چند در کودتاى ۲۸ مرداد فعالیت هاى وى آشکار شد 
و ضمن اخراج از آموزش و پرورش، تحت تعقیب دستگاه 
امنیتى قرار گرفت. با غالب ش��دن تفکر انقاب اسامى 
در مبارزه با رژیم پهلوى، حمید س��بزوارى هم اشعارش 
 را در خدم��ت ای��ن حرکت ق��رار مى دهد و ب��ا زبان رمز 
و بهره بردن از استعاره هاى گوناگون، اشعارى در راستاى 
 اهداف انق��اب و در مذمت حکومت پهلوى مى س��راید 
و در این مس��یر با چهره هاى برجس��ته اى چون آیت اهلل 
 طالقان��ى، آی��ت آهلل خامن��ه اى، فخرالدی��ن حج��ازى، 

على شریعتى و… همراه مى شود. 
همچون شعرى که در زمان تبعید براى امام سروده است:

مرا که یار نباشد، بهار را چه کنم
بهار، بى گل روى نگار را چه کنم

امید بود که با نوبهار بازآیى
مامت دل امیدوار را چه کنم…

با پی��روزى انقاب اس��امى و وقایعى ک��ه در پى آن رخ 
 داد، حمی��د س��بزوارى از نخس��تین ش��اعرانى بود که 
 به ثبت ای��ن وقایع ب��ا زبان ش��عر پرداخت 
و با واژه هاى شاعرانه ى خود در ترویج 
انقاب و اهداف آن تاش کرد. 
این اشعار در مواقع حساسى 
چون ترور شهید بهشتى و 
حزب جمهورى، شهیدان 
رجایى و باهن��ر و به ویژه 
ترور شهید مطهرى نقش 
پررنگى داشتند، همچون 
قصی��ده : اى مجاه��د، اى 
ش��هید مطهر، مرتضى را چو 
آیینه مظهر، اى شهید ره حکمت 
و عل���م، 

خون تو حافظ دین و دفتر… که بس��یار مورد استقبال 
حضرت امام قرار گرفته و بابت این شعر سبزوارى به حضور 
امام خمینى ) ره ( نیز رسیده است. تصنیف هاى بسیارى 
نیز از استاد سبزوارى در حافظه ها به جاى مانده است که 
هر کدام در زمان خود رسانه اى براى انتقال مفاهیم انقاب 
بودند. » خجسته باد این پیروزى « یکى از آن تصنیف ها 
بود که خاطره  شیرین آزادى خرمشهر را در ذهن ها تداعى 
مى کند. مرحوم حمید س��بزوارى در دوره  سوم همایش 
چهره هاى ماندگار مورد تقدیر قرار گرفت و به عنوان چهره  

ماندگار ادب و هنر معرفى شد.
 ابتکار استاد سبزواری در استفاده از واژه جانباز

بیشتر اش��عار حمید س��بزوارى در قالب غزل، قصیده و 
مثنوى بوده و تا به امروز کتاب هاى » سرود درد «، » سرود 
سپیده «، » سرود دیگر «، » کاروان سپیده «، »یاد یاران«، 
» گزیده  ادبیات معاصر « و » تو عاشقانه سفر کن « از وى 
منتشر شده است که نکته  قابل توجه در آنها، مقدمه  رهبر 
معظم انقاب بر دو کتاب » سرود درد « و »سرود سپیده« 
است؛ اتفاقى که س��بزوارى آن را مهم ترین اتفاق دوران 

شاعرى اش مى دانست.
 راه اندازی موزه ای به نام پدر شعر انقالب

 محس��ن ممتحنى، فرزن��ده زنده یاد حمید س��بزوارى، 
گفت: پدرم وصی��ت کرده بود که در حی��اط خانه اى که 
در سبزوار متولد ش��دند و دوران جوانى و نوجوانى شان 
 را گذرانده اند، به خاک س��پرده ش��وند. سه حیاط وقفى 
از پدربزرگ مان در س��بزوار هس��ت که طى این سال ها 
مکانى براى برگزارى مراسم عزاى امام حسین ) ع ( بود. 
مردم سبزوار هم عاقه دارند که مراسم تشییع و تدفین 
در این شهر برگزار شود. به احتمال زیاد وصیت ایشان اجرا 
شود و اگر پیش��نهاد دیگرى از سوى بزرگان شهر مطرح 
شد، درباره آن نیز صحبت خواهد شد. همچنین به دلیل 

س��اختمان یکى از این اینک������ه 

حیاط ه���ا 
قدیمى است، 
قرار است به نام 
پدرم موزه اى در آنجا 
ساخته ش��ود تا مکانى 
براى جمع شدن شاعران 

باشد. 
 مثنوى ج��اودان » جلودار «

 یک��ى از اش��عار خاطره انگی��ز 
اوست.
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در شهرتلویزیون

علیرضا رضایى جمعه شب میهمان برنامه دورهمى مهران مدیرى بود.
مهران مدیرى که در برنامه اش تا به حال چند بارى مو و سبیل میهمانانش را 
تراشیده حاال در پیشنهادى جالب به مدیر تیم هاى ملى کشتى که مدال نقره 
جهان و المپیک را در کارنامه اش دارد، از او خواست که با هم کشتى بگیرند. 
البته بعد از این پیشنهاد با نگاهى به علیرضا رضایى گفت: تو منو اینجا ببرى 
باال پیچ شمرون مى افتم پایین و ماجرا را تمام کرد که البته عاقانه ترین کار 

ممکن را انجام داد و احتماال خود را از یک آسیب جدى نجات داد.
علیرضا رضایى همچنین در پاسخ به سوال مهران مدیرى که از او پرسید جاى 

شما در شوراى شهر خالى است، خندید و گفت: دوستان هستند!

امیرحسین صدیق و حس��ام لرنژاد نیز به مجموعه » با من خوش میگذره! « 
پیوستند تا در سفرى ماجراجویانه توریس��تى و سرشار از شوخى، هیجان و 

آگاهى با مهران غفوریان رقابت کنند.
مجموعه » ب��ا من خوش میگ��ذره! « در ترکیب��ى نو،چند هنرمن��د ایرانى 
 را همس��فر یک مس��افرت هیجان انگیز مى کند ت��ا در جریان این س��فر، 
در هر قس��مت هم بینندگان از رقابت آنان لذت ببرند و هم با ظرفیت هاى 
گردش��گرى و دیدنى هاى بکر و چشم نواز کش��ورهاى مختلف جهان آشنا 
شوند. ضمن اینکه طى این سفر تاش مى ش��ود گوشه اى از فرهنگ و هنر 
تعدادى از کش��ورهاى زیباى دنیا نیز در راس��تاى معرفى مفاهیم انس��انى 
 همچون میهمان نوازى، دوس��تى و ... به تصویر کش��یده ش��ود.این سفرها 

در قسمت هاى آینده تا شهرهاى زیباى ایران نیز امتداد پیدا مى کنند.
مهران غفوریان، امیرحسین صدیق و حسام لرنژاد به عنوان نخستین گروه از 

سرى اول مجموعه مذکور در بیروت لبنان به رقابت مى پردازند. 
بازیگران شناخته ش��ده لبناني از جمله مجدي مشموش��ي، نعمي بدوي و 

ماریتارز معلوف نیز در کنار هنرمندان ایرانى در این سرى حضور دارند.
هربرنامه شامل س��ه قسمت است و در هر بخش سه ش��رکت کننده حضور 
دارند. درهر قسمت یک نفرازسه شرکت کننده به عنوان میزبان و راهنماى 
گردشگرى گروه شرکت کننده، تاش مى کند هنرمندانه براى یک روزمفرح 

وشاد براى گروه برنامه ریزى کرده و جزییات آن را اجرا کند.
هرلیدربه قید قرعه یک مشاورازمحل در اختیار خواهد داشت.

لیدریک روز کامل از صبح تا ش��ب فرصت دارد و هزینه تخصیص پیدا کرده 
براى یک روزچهار صد دالر است.

لیدربا این بودجه باید مقصدهاى گردشگرى براى معرفى شهریا کشورمیزبان 
را تعیین کند و نیز پذیرایى مناسب را انجام دهد. 

او همچنین باید نحوه حمل ونقل یا نوع وسیله نقلیه را انتخاب و برنامه هاى 
مورد نظررا به بهترین نحو اجرا کند؛ به گونه اى که بتواند رضایت سایر اعضاى 
گروه را در گذراندن یک روزمفرح، شاد و توام با اطاعات معرفى شهریا کشور 
 میزبان جلب کن��د. در پایان روز اعضاى گروه از جمله خ��ود لیدر به او نمره 
مى دهند. لیدر مى تواند تا سه بار از راهنمایى مشاوراستفاده کند و به ازاى 
گرفتن مشاوره بیش از س��ه نوبت، میزانى از امتیاز خود را از دست مى دهد. 
دومیهمان دره��ر برنامه به ازاى هر ی��ک از ماک ها١٠ امتی��از وجمعا٤٠ 

امتیازبه لیدر مى دهند. در ضمن لیدرهم مى تواند۲٠ امتیاز به خود بدهد.

در آستانه ماه مبارک رمضان دومین دوره طرح تخصصى قرائت جوانان و 
نوجوانان در موسسه مهد قرآن کریم و والیت استان اصفهان برگزار شد.

در این دوره جوانان و نوجوانان داوطلب در یک دوره آزمایش��ى شرکت 
کرده تا اس��تعدادهاى صوتى و لحنى آنان شناسایى ش��ود. پس از دوره 
آزمایشى یک ماهه افراد مستعد به دوره دو ساله قرائت تخصصى و افراد 
متوس��ط در دوره ترتیل یک ساله ش��رکت مى کنند. همچنین جلسات 

عمدتا در پنجشنبه و جمعه هر هفته برگزار مى شود.
 ش��جاعى، مدی��ر اجرای��ى و پورس��ینا، ناظر فن��ى طرح ضم��ن توجیه 

شرکت کنندگان تذکرات و قوانین دوره را تشریح کردند.
در دوره اول این طرح بیش از١٠٠ نفر از جوانان و نوجوانان شرکت کردند. 
 مدیر مهد قرآن کریم و والیت اس��تان اصفهان بر آمادگى این موسس��ه 

بر اجراى این طرح در سایر شعبات مهد قرآن کریم تاکید کرد.

منصور حافظ پرس��ت، عضو هیئت مدیره اتحادیه صنایع دستى با اشاره به اینکه 
اصفهان در سال گذشته عنوان شهر جهانى صنایع دستى را به خود اختصاص داد، 
افزود: اینکه شهر اصفهان لقب ش��هر جهانى صنایع دستى را گرفت، اقدام بسیار 
خوب و بزرگى بود، اما پس از این موضوع متاس��فانه ما دچار یک انفعال شدیم و 
نتوانستیم که آن طور که باید و ش��اید در زمینه صنایع دستى تبلیغات گسترده 
اى انجام دهیم و صنایع دستى اصفهان را به دنیا بشناس��انیم و به این امر بهایى 
ندادیم. وى در ادامه افزود: چرا که هنوز و پس از گذشت یک سال از این موضوع 
ما همچنان در کش و قوس تشکیل دبیرخانه شهر جهانى صنایع دستى هستیم.

 به گفته این مقام مس��ئول ما باید به دنبال آن باش��یم که مثل برخى از کشورها 
با کمترین هاى خود بیشترین برداشت ها را به خود اختصاص دهیم، اما متاسفانه 
ما تاکنون با بیشت�رین داشته ها، کمترین برداشت ها را کردیم. وى در ادامه تصریح 
کرد: صنایع دستى که در استان اصفهان تولید مى شوند شایستگى و لیاقت بسیار 

زیادى دارند و بنابراین باید تبلیغات بسیار زیادى در دنیا براى آن صورت بگیرد.

نمایش » هفت خوان هملت « به کارگردانى محمد جواد سجادى در فرشچیان 
به روى صحنه مى رود.

این اثر نمایشى تاکنون موفق به درخشش در جشنواره هاى مختلف تئاتر شده 
که تحسین توسط تماش��اگران در  سى و چهارمین جش��نواره بین المللى تئاتر 
فجر استانى ) بوشهر (، کس��ب مقام اول کارگردانى بیست و هفتمین جشنواره 
تئاتر استانى اصفهان،کسب سه تندیس مشترک بازیگرى جشنواره تئاتر استانى 
اصفهان، کسب تندیس بهترین پوستر و بروشور جشنواره تئاتر استانى اصفهان، 
بهترین اثر از نظر هیئ��ت داوران بیس��ت و هفتمین جش��نواره تئاتر اصفهان، 
کاندیداى موس��یقى برتر جش��نواره تئاتر اصفهان و کاندیداى دریافت بهترین 

طراحى لباس در جشنواره تئاتر اصفهان از جمله آنهاست.
 هفت خوان هملت با بازى عرفان آیتى، ابوالفض��ل صفوى، مصطفى قیصرى ها 

به زودى در مجتمع فرهنگى هنرى فرشچیان به ر وى صحنه مى رود.

پیشنهاد جالب مهران مدیری
به علیرضا رضایی

غفوریان و صدیق مسابقه می دهند

برگزاری دومین دوره طرح تخصصی 
قرائت جوانان و نوجوانان

عضو هیئت مدیره اتحادیه صنایع دستی:

در حوزه صنایع دستی کم کاری کرده ایم

»هفت خوان هملت« به فرشچیان می آید
 رامبد جوان مى گوید که یکى از تماش��اچیان برنامه  خندوانه در پشت صحنه 

 از اسپرى گاز اشک آور استفاده کرده است.
این بازیگر و کارگردان سینما با بیان این مطلب که روزى٤٠٠ تا٥٠٠ تماشاگر 
به استودیو خندوانه مى آیند، گفت: استودیو خندوانه هم منطقه نظامى نیست 

که ما آن ها را بگردیم.
او با تش��ریح روند حضور مردم در برنامه خندوانه افزود: ب��راى حضور در این 
 برنامه، با کس��انى که از قبل ثبت نام کرده اند تماس گرفته مى ش��ود و آن ها 
بعد از توجیه شدن براى رعایت یک سرى مسائل، مثل نوع پوشش به استودیو 

مى آیند.
جوان ادامه داد: در یکى از همین روزها هم همین روند طى شد و زمان افطار، 

طبق روال این ایام اعام کردیم که میهمانان ما روزه هاى شان را باز کنند. 
یک مخزن بزرگ آب جوش هم براى این منظر تهیه کرده ایم و گذاش��ته ایم. 
آن روز از قضا آب جوش تمام ش��ده بود و بچه ها دوباره آب گرم داخل مخزن 
ریختند،  اما براى اینکه کمى قل بخورد و جوش بیاید،  سه دقیقه وقت الزم بود.

به گفته  جوان در این حین آقایى مى آید و مى گوید آب جوش را به من بدهید؛ 
چون همس��رم باردار اس��ت، یکى دیگر از میهمانان ه��م مخالفت مى کند و 
مى گوید نمى شود. او ادامه داد: در نهایت این دو نفر با هم بحث شان مى شود 
و وسط درگیرى روى یکى از آن ها آب جوش مى ریزد، آن آقا هم از کیف دور 

کمرش اسپرى اشک آور در مى آورد و روى صورت آن یکى خالى مى کند.
به گفته  مجرى خندوان��ه، این اتفاق چون جلوى در اس��تودیو مى افتد،  باعث 

مى شود تا کل استودیو آلوده به گاز اشک آور شود. بعد از این ماجرا هم ماموران 
اورژانس و آتش نشانى و پلیس هم پش��ت صحنه  برنامه مى آیند و کسى را که 

گاز اشک آور استفاده کرده، با خودشان مى برند.
این مجرى گفت: سه نفر از بچه هاى ما هم روانه بیمارستان شدند. 

تا دو ساعت هم ضبط برنامه به تعویق افتاد.

عباس یارى دبیر تحریریه مجله فیلم با انتشار متنى در اینستاگرام درگذشت 
حبیب محبیان را تس��لیت گفت. یارى از انتش��ار عکس هاى این هنرمند در 
س��ردخانه به ش��دت انتقاد کرد و این کار را اوج بى فرهنگى و عقب ماندگى 
دانس��ت. او در این باره نوشت: » ش��نیدن خبر مرگ حبیب، آغاز تازه اى بود 
براى شنیدن دوباره آهنگ هایى که چنددهه است دوست شان دارم و هرگز 
برایم کهنه نشده اند، » مادر، مردتنهاى شب، شها و... «. این خبر تلخ دوباره 
خاطره هایى از این خواننده دوست داشتنى را در ذهنم زنده کرد، روزهایى که 
در آغاز خوانندگى اش با او آشنا شدم، مردى با ظاهرى خجالتى، گوشه گیر، 
کم حرف و تل��خ. آن زمان مصاحبه ها و خبرهای��ى از او در صفحه هاى هنرى 
نش��ریات چاپ کردم، چندبارى هم که براى ضبط آهنگ هایش به تلویزیون 
آمده بود، تصویربردارش در اس��تودیو یازده و چهارده بودم. از همان سال ها 
 همیشه شعارش این بود که با دروغ، خیانت و مواد مخدر میانه اى ندارد. گاهى 
 از س��رلطف و تعارف به م��ن مى گفت: » تورا دوس��ت دارم چون س��یگارى 
نیستى... « این اواخر مصاحبه اى از او خواندم که گفته بود: » خیلى در جامعه 
حضور ندارم، تهران را نمى شناسم. گاهى چهارماه از خانه ام بیرون نمى آیم. 
االن در رامسر در باغى زندگى مى کنم، ساکت و خلوت و بى سروصدا. گاهى 
به شوخى به همسرم مى گویم اگر اتفاقى برایم بیفتد کسى باخبر نمى شود! 
تنهایى را ترجیح مى دهم و خیلى دوس��ت ندارم در محیط هاى شلوغ حضور 

داشته باشم... «
دیدن عکس هایش در س��ردخانه حالم را بد کرد. چرا ای��ن کار را مى کنیم و 

چنین عکس هاى بى ربطى را در فضاهاى مجازى منتشر مى کنیم؟ 
کدام بخش این کار براى مان جذابیت دارد؟ اوج بى فرهنگى و عقب ماندگى...

صداى گرم و محزون��ش همواره همدم تنهایانى بود که او به خلوت ش��ان راه 
داشت. مرد تنهاى شب اما درتنهایى از این جهان نرفت. او در همه حال درکنار 

خانواده اش بود. خانواده اى که به اندازه همه دنیا برایش اهمیت داشت.

روایت رامبد جوان از اتفاقی که پشت صحنه خندوانه افتاد؛

دو تماشاگر درگیر شدند، یکی از آن ها گاز اشک آور زد!

انتقاد عباس یاری از انتشار عکس های حبیب در سردخانه؛

کجای این کار برای مان جذابیت دارد؟

حمید، غزل کوچ را سرود؛

خداحافظ پدر شعر انقالب
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اخبار خبر

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی اس��تان چهارمحال و بختیاری از 
پیشرفت 43 درصدی تدوین سند توسعه استان خبر داد.

حبیب اهلل وفایی، اظهار کرد: در تدوین س��ند برنامه توسعه استان تبیین 
وضعیت موجود، بررسی چالش ها و مشکالت موجود، برنامه های راهبردی 
و اهداف کمی و کیفی و برنامه های عملیاتی چهار محور اصلی هس��تند 
که برنامه عملیاتی این سند منوط به تصویب سه مرحله اولیه در شورای 

برنامه ریزی و توسعه استان است.
وی افزود: برای تدوین سند توسعه استان 16 کارگروه تشکیل شده است 
که کارگروه های ارتباطات و فناوری، آب  و میراث فرهنگی پیشرفت قابل 

مالحظه ای داشته اند.
 وفایی تصریح کرد: س��ند توسعه استان 43 درصد پیش��رفت داشته و تا 
کنون 44 جلسه در کارگروه ها و 17 جلسه در کمیته ها برگزار شده است. 
وی خاطرنشان کرد: پنج کارگروه دارای موضوعات چند حوزه ای هستند 
و اس��تان چهار محال و بختیاری یکی از اس��تان های پیش��رو در تدوین 
سند اس��تان خواهد بود. رییس س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 
خاطرنش��ان کرد: سیاس��ت ها و راهبردهای کالن اقتصاد مقاومتی خط 

مشی و رویه تدوین این سند در استان است.

استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به ضرورت افزایش سرانه مطالعه، گفت: 
توسعه فضای کتابخانه ای در شهرهای چهارمحال و بختیاری ضروری است.

قاسم سلیمانی دشتکی در نشس��ت کتابخانه های چهارمحال و بختیاری با 
اشاره به اینکه توسعه فضای کتابخانه ای در شهرهای چهارمحال و بختیاری 
ضروری است، اظهار داشت: توسعه فضای کتابخانه ای موجب افزایش سرانه 

مطالعه در استان می شود.
وی افزود: با توسعه زیر ساخت ها در حوزه مراکز مطالعه باید سرانه مطالعه را 
در سطح استان افزایش بدهیم.استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه 
برخی از شهرهای استان فاقد کتابخانه هستند، تاکید کرد: ساخت کتابخانه 
در این شهرها باید مورد توجه قرار بگیرد. وی بیان کرد: باید جذابیت کتابخانه 

افزایش پیدا کند تا جوانان و نوجوانان را جذب کنند.
استاندار چهارمحال و بختیاری بیان کرد: مسئول و کتابدار کتابخانه ها باید 

تالش کنند که جوانان را جذب کتابخانه ها بکنند.
 برگزاری نشست های کتابخوان نقش مهمی در گرایش افراد به 

سمت کتاب داشته است
مدیر کل کتابخانه های عمومی اس��تان چهارمحال و بختی��اری نیز در این 
نشست عنوان کرد: در حال حاضر 4۰ شهر در استان چهارمحال و بختیاری 

وجود دارد که حدود هشت شهر این استان فاقد کتابخانه هستند.
فرهاد خلیلی مقدم بیان کرد: در حال حاضر اکثر شهرهایی که کتابخانه ندارند 

شهرهای تازه تاسیس بوده اند که پیش از این روستا بوده است.
مدیر کل کتابخانه های عمومی اس��تان چهارمحال و بختیاری بیان کرد: به 

دنبال توسعه فضای کتابخانه ای در شهرهای فاقد کتابخانه هستیم.
وی با اشاره به اینکه تالش شده است که در کتابخانه های استان کتاب های 
به روز تامین شود، ادامه داد: در سال گذشته بیش از یک میلیارد ریال کتاب 

خریداری شد و در کتابخانه های استان توزیع گردید.
مدیر کل کتابخانه های عمومی اس��تان چهارمحال و بختیاری یادآور ش��د: 
هم اکنون برگزاری نشست های کتابخوان در استان چهارمحال و بختیاری 
مورد توجه قرار گرفته که این نشست ها در شهرهای شهرکرد، فرخ شهر و ... 

برگزار شده است.
وی بیان کرد: برگزاری نشست های کتابخوان نقش مهمی در گرایش افراد به 

سمت کتاب و مطالعه کتاب داشته است.
 ۲۵ هزار نفر در س�طح اس�تان چهارمح�ال و بختی�اری عضو

 کتابخانه های عمومی هستند
معاون اداره کل کتابخانه های عمومی چهارمحال و بختیاری نیز در این نشست 

عنوان کرد: 1۰4 کتابدار در چهارمحال و بختیاری فعالیت می کنند.
اس��ماعیل بابایی بیان کرد: فعالیت کتابدار ها در سطح کتابخانه های استان 
بسیار خوب گزارش شده است و اعضای کتابخانه ها رضایت باالیی از عملکرد 
کتابدار های این استان داشته اند.وی ادامه داد: در حال حاضر بیش از ۲۵ هزار 
نفر در سطح استان چهارمحال و بختیاری عضو کتابخانه های عمومی هستند.

نماینده مردم بروجن در مجلس شورای اس��المی گفت: جاذبه های طبیعی 
اس��تان زیاد هس��تند و با وجود آن ها باید در زمینه گردشگری فعالیت های 
قوی تری صورت گیرد. خدیجه ربیعی فرادنبه، در نشست شورای برنامه ریزی 
و توسعه استان، اظهار کرد: سه مقوله صنعت، کشاورزی و گردشگری توسعه 

چهارمحال و بختیاری را در پی دارند و باید بیشتر به آن ها پرداخته شود.
وی افزود: توس��عه صنعت و کش��اورزی منوط به حل مش��کل آب اس��ت و 

شهرستان بروجن نیز با این مشکل مواجه است.
نماینده مردم شهرس��تان بروجن در مجلس ش��ورای اس��المی خاطرنشان 
کرد: ناوگان حمل و نقل محور توسعه کش��ورهای جهان است ولی جاده ها 

در بسیاری از شهرهای چهارمحال و بختیاری از جمله بروجن ایمن نیستند.
ربیعی فرادنبه افزود: جاذبه های طبیعی استان زیاد هستند و با وجود آن ها باید 

در زمینه گردشگری فعالیت های قوی تری صورت گیرد.
وی خاطرنشان کرد: صفت کم برخوردار برای چهارمحال و بختیاری که از هر 

حیث استعداد زیادی دارد، شایسته نیست.
نماینده مردم شهرستان بروجن در مجلس ش��ورای اسالمی در پایان گفت: 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی باید امانت دار خوبی از اعتماد مردم باشند و 

به خوبی از حقوق آن ها دفاع کنند.

 پیشرفت 43 درصدی تدوین سند 
توسعه چهارمحال و بختیاری

استاندار چهارمحال و بختیاری:

 توسعه فضای کتابخانه ای
 ضروری است

نماینده مردم بروجن در مجلس شورای اسالمی:

فعالیت قوی تری در زمینه 
گردشگری صورت گیرد

دومین ش��هرک صنعتی آب معدنی کش��ور ب��ا راه اندازی 
نخستین واحد تولیدی آب معدنی در این شهرک صنعتی و 

صادرات آب معدنی به کشور کویت فعال شد.
اس��تان چهارمحال و بختیاری ازجمله مناطق کوهستانی 
فالت مرکزی ایران محسوب می ش��ود که دارای منابع آب 
ارزشمند و رودخانه و چش��مه و قنات های بسیاری است و 

می توان آن ها را منابع آبی معدنی به شمار آورد.
این استان کوهستانی بوده و دارای بارش های قابل توجه برف 
در زمستان است که به واسطه داشتن شرایط توپوگرافی و 
خاص و بارش ه��ای قابل توجه بیش از ۹۰۰ چش��مه دارد. 
بس��یاری از این چش��مه ها با توج��ه با بررس��ی ها و انجام 
آزمایش ها، بهترین آب های معدنی کشور  شناخته شده اند.

در اس��تان چهارمح��ال و بختیاری یک ش��هرک صنعتی 
آب معدنی چند سالی اس��ت در حال ساخت است و یکی از 
بهترین آب معدنی های کشور در این شهرک بسته بندی و 

وارد بازار می شود.
آب این شهرک صنعتی از چشمه دیمه تأمین می شود که 
به گفته برخی کارشناس��ان بهتری��ن آب معدنی جهان به 

شمار می رود.
چشمه دیمه یکی از بزرگ ترین چشمه های کشور و یکی از 
سرچشمه های اصلی زاینده رود به شمار می رود که در کنار 

روستای دیمه از توابع شهرستان کوهرنگ قرار دارد.
در ح��ال حاضر در اس��تان اردبیل یک ش��هرک تخصصی 
بس��ته بندی آب معدن��ی وج��ود دارد که دومین ش��هرک 
تخصصی صنعت��ی آب معدنی در چهارمح��ال و بختیاری 

واقع شده است.
مدیرکل صنع��ت، معدن و تج��ارت اس��تان چهارمحال و 
بختیاری در این خصوص گفت: شهرک صنعتی آب معدنی 
چهارمحال و بختیاری دومین ش��هرک صنعتی تخصصی 
آب معدنی کشور اس��ت که در شهرستان کوهرنگ در حال 

ساخت است.
نعیم امامی افزود: این شهرک صنعتی در کنار چشمه دیمه 
قرار دارد و آب چش��مه با پمپ به ش��هرک صنعتی انتقال 

داده می شود.
مدیرکل صنع��ت، معدن و تج��ارت اس��تان چهارمحال و 
بختی��اری ادامه داد: در ابت��دا باوجوداینکه زیرس��اخت ها 
باهمت مدیران گذش��ته در این شهرک صنعتی ایجادشده 
بود، متأسفانه هیچ سرمایه گذاری برای سرمایه گذاری وارد 

این شهرک نشده بود.
وی ادامه داد:ب��ا تالش های بس��یار س��رمایه گذاران برای 
سرمایه گذاری در این شهرک جذب ش��دند و زمینه برای 
راه اندازی واحدهای صنعتی بسته بندی آب معدنی در این 

شهرک فراهم شد.
مدیرکل صنع��ت، معدن و تج��ارت اس��تان چهارمحال و 
بختیاری یادآور شد: نخس��تین واحد این شهرک صنعتی 
تخصص��ی آب معدن��ی راه اندازی ش��ده اس��ت و آب های 
بسته بندی ش��ده این واحد صنعتی به واس��طه کیفیت باال 
به کش��ور کویت صادر می ش��ود و در حال حاضر در کشور 

توزیع نمی شود.
وی بیان کرد: دو واحد صنعتی بسته بندی آب معدنی نیز در 
این شهرک تا پایان سال و اوایل سال آینده به بهره برداری 

می رسد.
مدیرکل صنع��ت، معدن و تج��ارت اس��تان چهارمحال و 
بختیاری تأکید کرد: هم اکنون مجوزهای دیگری نیز در این 
شهرک آب معدنی صادرشده و این شهرک آب معدنی طی 
سال های آینده به یکی از مهم ترین مناطق صنعتی کشور 

تبدیل خواهد شد.
وی تأکید کرد: با توسعه این ش��هرک صنعتی آب معدنی، 
استان چهارمحال و بختیاری به یکی از استان های برتر کشور 

در بخش تولید و صادرات آب معدنی تبدیل خواهد شد.
بخشدار مرکزی کوهرنگ نیز در این زمینه گفت: شهرستان 
کوهرنگ یکی از شهرستان های دارای منابع فراوان آب است 
که آب های موجود در این شهرستان از کیفیت بسیار باالیی 

برخوردار است.
فرزاد حسینی بیان کرد: توسعه واحدهای صنعتی آب معدنی 

در این منطقه موجب ایجاد اشتغال و افزایش درآمد مردم 
منطقه می شود.

وی تأکید ک��رد: راه اندازی ش��هرک صنعت��ی آب معدنی 
کوهرنگ نقش مهمی در توسعه این منطقه دارد و باید زمینه 
جذب سرمایه گذاران برای س��رمایه گذاری در این شهرک 

تخصصی آب معدنی فراهم شود.
بخش��دار مرکزی کوهرن��گ ادامه داد: راه اندازی ش��هرک 
صنعتی تخصصی آب معدنی نقش مهمی در توسعه صنعتی 
منطقه کوهرنگ خواهد داش��ت و موجب ایجاد اش��تغال 

مستقیم و غیرمستقیم می شود.
بهره گیری از ظرفیت ها و پتانسیل های هر استانی می تواند 
زمینه توسعه هر استان را فراهم کند که وجود آب معدنی در 
استان چهارمحال و بختیاری یکی از ظرفیت های این استان 

به شمار می رود.
راه اندازی ش��هرک تخصصی بس��ته بندی آب معدنی در 
این استان به همت مدیران گذش��ته و فعلی در این استان 
 یک��ی از اقدامات ارزن��ده در به��ره گی��ری از ظرفیت ها و 
پتانسیل های استان است که آینده بسیاری خوبی را برای 
اس��تان چهارمحال و بختیاری به ویژه شهرس��تان محروم 

کوهرنگ رقم خواهد زد.
 افزایش درآمد و اشتغال و زمینه توس��عه دیگر بخش ها را

 می توان از برکات راه اندازی شهرک صنعتی آب معدنی در 
این منطقه بر شمرد.

فعالیت دومین شهرک صنعتی آب معدنی کشور؛

صادرات آب معدنی کوهرنگ به کویت

ابالغ رای
کالس��ه پرونده: 941624 ش��ماره دادنامه:322-95/2/21 مرجع رسیدگی: 
ش��عبه 9 ش��ورای حل اختالف اصفهان، خواهان: محمد نجیمی به نش��انی 
اصفهان بازار بزرگ روبروی مس��جد ذوالفقار فروش��گاه محمد نجیمی ، 
خوانده: سیمین عذار حسنی بوگر به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه 
مبلغ س��ی میلیون ریال وجه یک فقره چ��ک بانضمام خس��ارات،  با عنایت 
به محتویات پرونده و اخذ نظریه مش��ورتی اعضا ش��ورا ختم رسیدگی را 
اعالم و به ش��رح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورای 
حل اخت��الف: در خصوص دعوای محم��د نجیمی به طرفیت س��یمین عذار 
حسنی بوگر به خواسته مطالبه مبلغ س��ی میلیون ریال وجه چک به شماره 
718393158-94/11/30 به عه��ده بانک ملت به انضمام مطلق خس��ارات 
قانونی با توجه  به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و 
گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده 
و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ 
قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند 
و محکمه پسندی در مقام اعتراض نس��بت به دعوی خواهان از خود ابراز و 
ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد 
مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی 
مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سی میلیون ریال بابت اصل 
خواسته و نهصد و سی هزار ریال  بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی 
طبق تعرفه قانونی و  خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 
)94/11/30(  تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای 
صادره غیابی و ظرف مهلت بیس��ت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این 
شعبه می باش��د و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید 
نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:7827 شعبه 
9 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان )305 کلمه 3 کادر(  

ابالغ رای
کالسه پرونده 1076/94 شماره دادنامه: 95-117-94/12/8 مرجع رسیدگی: 
ش��عبه 41 ش��ورای حل اختالف اصفهان، خواهان: آقای عبدالرسول احمد 
قمشانی فرزند حسن به نش��انی اصفهان بخش جلگه روس��تای قلعه باال خ 
فاطمیه ، خوانده: آقای مهدی شلیکی فرزند عباس به نشانی مجهول المکان، 
خواسته: مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 561081-93/1/25 عهده بانک 
سپه شعبه نشاط اصفهان، گردش��کار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و 
ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا، 
قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به ش��رح زیر مبادرت به صدور رای 
می نماید: رای قاضی ش��ورا: در خصوص دعوی آقای عبدالرس��ول احمد 
قمشانی به طرفیت آقای مهدی شلیکی به خواسته مطالبه وجه چک به شماره 
561081-94/1/25 عهده بانک سپه شعبه نش��اط اصفهان تقدیمی از ناحیه 
خواهان که داللت بر اس��تقرار دین به میزان خواسته برعهده خوانده داشته 
و بقاء اصول مس��تندات مذکور در ید مدعی داللت بر بقاء دین و اشتغال ذمه 
خوانده و اس��تحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد. لذا چون خوانده دفاع 
موجهی در قبال دعوی مطروحه، معمول نداشته و دلیلی بر برائت ذمه خود 
اقامه و ارائه نکرده است. مستنداً به ماده 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین 
دادرس��ی مدنی دعوی مطروحه را وارد و ثابت دانسته و حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ 100/000/000 ریال باب��ت وجه چک مورد دعوی 
و مبلغ 1/500/000 ریال بابت هزینه دادرس��ی و خس��ارت تاخیر تادیه از 
تاریخ 93/1/25 تا زمان اجرای حکم بر اساس آخرین شاخص بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی و نشر آگهی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای 
صادره غیابی و بیس��ت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین ش��عبه و 
بیست روز دیگر پس از آن قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی 
شهرستان اصفهان می باش��د. م الف:7834 شعبه 41 حقوقی مجتمع شماره 

یک شورای حل اختالف اصفهان )303 کلمه، 3 کادر(

ابالغ رای
ش��ماره دادنامه: 104-95/1/30 ش��ماره بایگانی: 93-654 خواهان: امین 
اخوان شریف به نش��انی اصفهان خ 22 بهمن کوی نورباران پ 127 مجتمع 
سماء، خوانده: سید هاشم حسینی به نشانی مجهول المکان، خواسته: صدور 
حکم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال وجه یک 
فقره چک به ش��ماره 718874 به عهده بانک مس��کن به انضمام مطالبه کلیه 
خسارات دادرسی و تاخیر تادیه از تاریخ صدور لغایت وصول، گردشکار: 
ش��ورا با عنایت به محتویات پرونده ختم رس��یدگی را اعالم و به شرح ذیل 
مبادرت به صدور رای م��ی نماید. رای قاضی ش��ورا: در خصوص دعوی 
آقای امین اخوان ش��ریف فرزند کریم به طرفیت آقای س��ید هاشم حسینی 
فرزند سید علی اکبر به خواس��ته مطالبه مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت وجه 
چک شماره 718874 به سررس��ید 90/9/20 به عهده بانک شعبه بازار بابل 
به انضم��ام مطلق خس��ارات قانونی با توج��ه به جمی��ع اوراق و محتویات 
پرونده و صدور گواهی ع��دم پرداخت از جانب بانک مح��ال علیه که ظهور 
در اش��تغال ذمه خوانده و اس��تحقاق خواهان در مطالبه وجه آن را دارد و 
اینکه خوانده ضمن حضور در جلسه دادرس��ی دفاعیات مستند و مستدلی 
در خصوص دع��وی مطروحه خواهان ب��ه عمل نیاورده لذا ش��ورا دعوی 
خواه��ان را مقرون به صح��ت تلقی و مس��تنداً به م��واد 310 و 313 قانون 
تجارت و 198 و 515 و 519 قانون  آئین دادرس��ی مدنی حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواس��ته و یکصد و 
شصت و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سررس��ید چک ) 90/9/20( لغایت تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر 
و اعالم م��ی گردد. رای صادره حضوری محس��وب و ظ��رف 20 روز پس 
 از ابالغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محت��رم عمومی حقوقی اصفهان 
می باش��د.  م الف:7839 ش��عبه 13 حقوقی مجتمع ش��ماره یک شورای حل 

اختالف اصفهان )296 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

کالسه پرونده: 941216 شماره دادنامه: 1213-94/12/9 مرجع رسیدگی: 
شعبه 7 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: مجید وطنخواه ورنوسفادرانی 
به نش��انی خمینی ش��هر میدان آزادی بلوار عاملی کوچه گلش��ن 24 منزل 
غالمرضا وطنخواه،  خواندگان: 1- عباس خادم خراسانی 2- اکبر سلطانی 
هر دو به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه مبلغ سی و دو میلیون ریال 
وجه یک فقره چک 755925 به انضمام مطلق خسارات دادرسی، گردشکار: 
با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مش��ورتی اعضای محترم شورا 
ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت 
به صدور رای می نماید. رای قاضی ش��ورا: در خصوص دادخواست مجید 
وطنخواه به طرفیت 1- عباس خادم خراس��انی 2- اکبر سلطانی به خواسته 
مطالبه مبلغ س��ی و دو میلیون ریال وجه یک فقره چک به شماره 755925-

91/2/17 عهده بانک سپه به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با توجه 
به دادخواس��ت تقدیمی و مالحظه اصول مس��تندات دعوی و اینکه خوانده 
با ابالغ قانونی وقت و انتظار کافی در جلسه ش��ورا حاضر نشده و در قبال 
دعوی و مستندات ابرازی خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و مستندات 
ابرازی نیز حکایت از اش��تغال ذمه خواندگان به خواهان را حکایت می کند. 
علی هذا ضمن ثابت دانس��تن دعوی به اس��تناد مواد 198 ، 519، 522 قانون 
آئین دادرسی مدنی و مواد 315، 310،  249 قانون تجارت حکم به محکومیت 
خواندگان به صورت تضامنی به پرداخت مبلغ سی و دو میلیون ریال به عنوان 
اصل خواسته و پرداخت چهارصد و سی و پنج هزار ریال  به عنوان خسارت 
دادرسی و پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ )91/2/17(  لغایت زمان 
وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر 
و اعالم می گ��ردد. رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پ��س از ابالغ قابل وا 
خواهی در این شعبه خواهد بود.  م الف:7837 شعبه 7 حقوقی مجتمع شماره 

دو شورای حل اختالف اصفهان) 305 کلمه، 3 کادر(

ابالغ رای
کالس��ه پرونده:80/95 ش��ماره دادنامه:417-95/3/22 مرجع رس��یدگی: 
ش��عبه 32 ش��ورای حل اختالف اصفهان، خواهان: حمید نظری به نش��انی 
اصفهان خ رکن الدوله ش��رقی کوچه قاسمی کوچه س��ادات نبش بن بست 
فرهن��گ پ 26، خوانده: نعم��ت اله عموچی فروش��انی  به نش��انی مجهول 
المکان، خواسته: مطالبه، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی 
اعضا شورا ختم رس��یدگی را اعالم و به ش��رح آتی مبادرت به صدور رای 
می نماید. رای قاضی ش��ورا: در خصوص دعوای حمید نظ��ری به طرفیت 
نعمت اله عموچی فروش��انی به خواس��ته مطالبه مبلغ 200/000/000 ریال 
وجه یک فقره چک به شماره 103877 -95/1/16 به عهده بانک ملی ایران به 
انضمام مطلق خس��ارت قانونی با توجه  به محتویات پرونده و بقای اصول 
مس��تندات در ید خواهان و صدور گواهی های عدم پرداخت توس��ط بانک 
محال علیه که ظهور در اش��تغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه 
وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه حضور ندارد 
و هیچگونه الیح��ه و دفاعیات مس��تند و محکمه پس��ندی در مقام اعتراض 
نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه 
خوانده ثابت به نظر می رسد که مستنداً به مواد 212 و 214 قانون تجارت و 
198و515و519و522 قانون آ.د.م  حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
200/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 3/590/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی و خس��ارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک های موصوف 
)95/1/16(  تا تاریخ اج��رای حکم در حق خواهان ص��ادر و اعالم می نماید 
رای صادره غیابی و ظ��رف 20 روز پس از ابالغ قاب��ل واخواهی در همین 
 مرجع و ظ��رف 20 روز پس از آن قابل اعت��راض در محاکم محترم عمومی 
حقوقی اصفهان می باشد. م الف:7822 شعبه 32 حقوقی شورای حل اختالف 

اصفهان )280 کلمه 3 کادر(  
ابالغ رای

8/505 ش��ماره دادنام��ه: 9409970350401034 ش��ماره پرون��ده: 
9309980350401096 شماره بایگانی شعبه: 931159 خواهان ها: 1- خانم 
صبا رس��ول پور فرزند عادل 2- آقای نیما رسول پور فرزند عادل 3- خانم 
زهرا قرشی فرزند قرش��ی با وکالت خانم هنگامه امجدیان فرزند شمس اله 
به نشانی شاهین شهر خیابان فردوسی فرعی 1 غربی مجتمع سهراب طبقه 
سوم واحد 11، خواندگان: 1- شرکت کشت و صنعت لی آر به نشانی تهران 
میدان ولیعصر ک ارزنگ روبروی س��اختمان ش��ماره 2 وزارت بازرگانی 
پ 12 ، 2- آقای رضا ثابتی فرد 3- آقای اصغر مختاریان همگی به نش��انی 
مجهول المکان، خواسته ها: 1- اثبات وقوع بیع 2- ابطال سند رسمی، دادگاه 
با بررسی محتویات پرونده ختم رس��یدگی اعالم و به شرح ذیل مبادرت به 
صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دعوی خانم زهرا قرش��ی و 
آقایان صبا و نیما شهرت رسول پور با قیومیت خانم زهرا قرشی از سوی نیما 
رسول پور با وکالت خانم هنگامه امجدیان به طرفیت شرکت کشت و صنعت 
لی آر ) با مس��ئولیت محدود( و آقایان اصغر مختاریان- رضا ثابتی فرد به 
خواس��ته های اثبات وقوع معامله عادی مورخه 1378/8/10 و اعالم بطالن 
سند انتقال اجرایی به ش��ماره 49074-1390/8/29 دفترخانه اسناد رسمی 
شماره 55 اصفهان و اعالم بطالن سند رسمی شماره 1391/6/1-129061 
دفترخانه اسناد رسمی شماره 31 اصفهان با این توضیح که وفق مبایعه نامه 
عادی مورخه 1378/8/10 یک قطعه زمین به مس��احت 683/9 متر مربع از 
سوی وکیل شرکت خوانده آقای محمد علی صادقی زاده به مورث خواهانها 
مرحوم عادل رسول پور فروخته شده و چون اسناد رسمی موضوع دعوی 
به صورت فضولی بوده و مالکیتی برای شرکت باقی نمانده بوده درخواست 
رسیدگی به شرح ستون خواسته نموده اند با تعیین وقت رسیدگی و دعوت 
طرفین خواندگان هیچکدام با وصف ابالغ از زمان رسیدگی مورخه 94/5/27 
دفاعی در قبال دعوی مطروحه به عمل نیاورده اند برابر رونوش��ت اس��ناد 
انتقال موضوع دعوی مالحظه می گردد سند شماره 1390/08/26-49074 

)که در دادخواست اش��تباهًا 1390/8/29 قید گردیده است( بر اساس انتقال 
اجرایی از سوی شعبه دوم اجرای احکام ش��ورای حل اختالف و در اجرای 
دادنامه 666 مورخه 1388/6/17 شعبه 33 شورای حل اختالف اصفهان به 
قائم مقامی از سوی شرکت کش��ت و صنعت لی آر به آقای اصغر مختاریان 
دهاقانی به میزان چهار دانگ مش��اع باقیمانده تنظیم گردیده و سند شماره 
129061-1391/6/1 نیز به تبع س��ند اولیه مذکور ب��ه آقای رضا ثابتی فرد 
منتقل شده است اینک از توجه به محتویات پرونده اواًل در خصوص خواسته 
اول نظر به اینکه آقای محمد علی صادقی زاده به وکالت از س��وی ش��رکت 
خوانده اول مبادرت به تنظیم مبایعه نامه 1378/8/10 نموده اس��ت و به این 
اساس آن تفویض وکالت شماره 49427-1378/9/10 دفترخانه 85 اصفهان 
به وراث خواهان ها صورت گرفته خواسته اول را وارد تشخیص مستنداً به 
مواد 338 قانون مدنی و 198 و 515 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر اثبات 
وقوع معامله عادی مورخه 1378/8/10 صادر و اع��الم می گردد. همچنین 
خوانده ردیف اول به پرداخت خسارت دادرسی شامل هزینه دادرسی- حق 
الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان محکوم می گردد. ثانیًا در خصوص 
خواسته های دوم و سوم، نظر به اینکه سند رسمی انتقال به شماره 49074 
مورخه 1390/8/26 دفترخانه اسناد رسمی شماره 55 اصفهان از نوع انتقال 
اجرایی بوده و ابطال آن نیز جز از طریق اعتراض ثالث و یا طواری دادرسی 
به دادنامه ای که بر اساس آن انتقال صورت گرفته میسر نمی باشد و همچنین 
سند انتقال 129061-1391/6/1 نیز تا زمانی که سند انتقال اجرایی از اعتبار 
برخوردار است امکان ابطال آن نمی باشد لذا در این خصوص مستنداً به ماده 
2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعالم می گردد. 
رای صادره در قس��مت اثبات وقوع معامله مذکور غیابی محسوب و ظرف 
مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشد و نسبت 
به دیگر قسمتها ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی 
در محاکم محترم تجدید نظر استان اصفهان می باشد. م الف:21914 شعبه 4 

دادگاه عمومی حقوقی اصفهان  )646 کلمه، 7 کادر(
احضار

پرون��ده:  ش��ماره   9510460363000002 درخواس��ت:  ش��ماره 
9509980363000294 شماره بایگانی ش��عبه: 950301 در پرونده کالسه 
950301 شعبه 11 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب اصفهان آقای رضا 
فروغی ابری شکایتی علیه آقای وحید مشفقی دایر بر مزاحمت تلفنی که جهت 
رس��یدگی به این ش��عبه ارجاع گردید، نظر به اینکه متهم مجهول المکان می 
باشد، حسب ماده 174 قانون آیین دادرس��ی کیفری 1392 مراتب یک نوبت 
در جراید کثیر االنتشار آگهی ش��ود تا متهم از تاریخ نشر آگهی به مدت یک 
ماه به شعبه مربوطه مراجعه تا ضمن اعالم نش��انی کامل خود جهت پاسخ 
گویی به اتهام وارده و دفاع از خود حاضر گ��ردد. در صورت عدم حضور 
دادسرا تصمیم مقتضی را اتخاذ خواهد نمود. م الف:7859 شعبه 11 دادیاری 

دادسرای عمومی و انقالب اصفهان)120 کلمه، 1 کادر(
احضار

پرون��ده:  ش��ماره   9510460363000001 درخواس��ت:  ش��ماره 
9509980363000152 شماره بایگانی ش��عبه: 950153 در پرونده کالسه 
950153 شعبه 11 دادیاری دادس��رای عمومی و انقالب اصفهان شعبه 25 
دادگاه خانواده اعالم جرم نموده علیه آقای حامد صفری نجف آبادی فرزند 
عباس دایر بر  عدم ثبت واقعه ازدواج که جهت رس��یدگی به این شعبه ارجاع 
گردید، نظر به اینکه متهم مجهول المکان بوده می باشد حسب ماده 174 قانون 
آیین دادرس��ی کیفری مصوب 1392 مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر 
االنتشار آگهی شود تا متهم از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به شعبه 
مربوطه مراجعه8 تا ضمن اعالم نشانی کامل خود جهت پاسخ گویی به اتهام 
وارده و دفاع از خود حاضر گردد. در صورت عدم حضور دادسرا تصمیم 
مقتضی را اتخاذ خواهد نمود. م الف:7860 ش��عبه 11 دادیاری دادس��رای 

عمومی و انقالب اصفهان)132 کلمه، 2 کادر(
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رش��ته های DNA نق��ش غیرقاب��ل ان��کاری در 
شکل گیری مشخصات انسان ها دارند.

دانش��مندان به این موض��وع پی برده  ان��د که عالوه 
،T و G، A، C بر ترتی��ب قرارگیری بازه���ای آل��ی 

 چین خوردگی رشته های DNA نی�ز در ایجاد ژن ها 
تاثیر دارند.

حال دانش��مندان برای اولین بار موفق شده اند تا از 
طریق شبیه س��ازی و  چگونگی کنت��رل بدن از این 
طریق نح��وه  چی��ن خوردگی رش��ته های DNA را 

نمایش دهند.
زومیت نوش��ت؛ دانش��مندان این موض��وع را تایید 
کرده ان��د که تنه��ا اطالع��ات کدگذاری ش��ده در 
رشته های DNA مشخصات هر فرد را شکل نمی دهد، 
بلکه نحوه چین خوردگی رش��ته ها نی��ز در تعیین 
مشخصات دخیل بوده و در واقع این فاکتور نیز ایجاد 

ژن های متعدد را کنترل می کند.
البت��ه بای��د ب��ه 

ای��ن مطلب 
اش��اره ک��رد ک��ه

به  ن س��ا یست شنا ز
از پی��ش  موض��وع  ای��ن 

ب��ه ط��وری  بودن��د،  ب��رده   پ��ی  نی��ز  ای��ن 
پروتئین ه��ای از  ش��ماری  حت��ی   ک��ه 

 دخی��ل در ش��کل گیری الگ��وی چی��ن خوردگی 
رشته های DNA نیز تشخیص داده شده بود.

اما اخیرا محققان موفق شدند برای اولین بار از طریق 
شبیه سازی نش��ان دهند که چگونه چین خوردگی 
رشته های DNA می توانند شماری از ویژگی های هر 

فرد را تعیین کنند.
برای درک بهت��ر این موضوع بهتر اس��ت مروری بر 
 DNA اطالعات پای��ه ای مورد نیاز ب��رای درک بهتر

داشته باشیم.
هم��ان ط��ور ک��ه در دوران دبیرس��تان و کت��اب 
زیست شناس��ی خوانده ایم، رش��ته  DNA در س��ال 
۱۹۵۳ میالدی توسط دو دانشمند با نام های واتسون 

و کریک کشف شد.
براساس اطالع�ات موج�ود، رشته های DNA توالی 
چهار باز آلی اس��ت که ترکی�ب آن ه��ا با یک�دیگر و 

توالی آن ها باع��ث ایجاد مش��خص�ات مخت�لف در 
افراد می شود.

 به بی��ان بهت��ر توالی ای��ن بازه��ای آلی اس��ت که 
نشان می دهد سلول های بدن ما باید چه پروتئینی 

را تولید کنند.
برای مثال اگر چش��مان ش��ما قهوه ای رنگ باشد، 
این موض��وع به دلی��ل برخ��ورداری DNA از توالی 
خاصی از باز های آلی است ک�ه در نتیجه باعث ایجاد 
پروتئینی خاص و در نتیج��ه ایجاد رنگ قهوه ای در 

عنبیه می شود.
اما این تمام ماجرا نیس��ت، چراکه تمام سلول های 
DNA ب��دن انس��ان ب��ا ی��ک توال��ی مش��ابه در 

 شکل می گیرد، اما هر یک از ارگان های بدن وظیفه 
متفاوتی را برعهده دارند.

برای مثال س��لول های موجود در معده انس���ان به 
ایجاد رنگ قه�وه ای در تولید پروتئین��ی که برای 

است، نیاز چشم الزم  

 ، ن��د ر ا ند
ح��ال آن ک��ه 
تولید آنزیم های 

 گوارش��ی نیاز اصلی سلول هایی اس��ت که در معده 
قرار دارند. اما چگونه توالی یکسانی از DNA در تمام 
س��لول های بدن می تواند در هر ارگان پروتئین های 

متفاوتی را ایجاد کند.
 از دهه ۸۰ می��الدی دانش��مندان به ای��ن موضوع 
پی برده ان��د که الگ��وی چین خوردگ��ی DNA در 

سلول ها این فرآیند را کنترل می کند.
فاکتور های محیطی می تواند نقش بسیار تاثیرگذاری 
در انجام این فرآیند داشته باشد. برای مثال استرس 
و فشارهای عصبی می توانند تولید ژن های خاصی را 

آغاز یا متوقف کنند.
اما نحوه چین خوردگی رشته های DNA اصلی ترین 
فاکت��ور در کنت��رل مکانی��زم ایج��اد تف��اوت در 
پروتئین های تولیدی اس��ت. هر یک از س��لول های 
بدن انسان ها دارای رشته  DNA به طول ۲ متر است 

که درون آن قرار می گیرد.
برای قرارگیری این طول درون سلول باید این رشته 

در هم پیچیده باشد.
این رشته در هر س��لول درون س��اختاری که با نام 

نوکلئوزوم شناخته می شود، قرار می گیرد.
نحوه  قرارگیری و تابیده شدن DNA در نوکلئوزوم، 
امکان خواندن ژن های مختلف��ی را از دنیای بیرون 

این ساختار، ممکن می کند.
مه��م نیس��ت ک��ه رش��ته DNA در درون ،چ��ه 
ژن های��ی را دارد، چراک��ه موضوع مه��م، خوانایی 
 ژن هایی اس��ت که رش��ته DNA برای دنیای بیرون

 نوکلئ��وزوم نمای��ش می ده��د و همی��ن ام��ر 
می کن��د، مش��خص  را  پروتئین ه��ا   تولی��د 

 از این رو اس��ت ک��ه س��لول های مختلف ب��ا وجود 
بهره گی��ری از یک رش��ته DNA با س��اختار واحد، 

عملکرد بسیار متفاوتی دارند.
تیمی از محقق�ان دانش��گ�اه لیدن هلن�د، با بررسی 

ر  خت�ا رش��ته های DNA در س��ا
س��طح ژن���وم و 
شبی�ه سازی 
ب��ا  آن 

اس��تفاده 
از ش��بیه س��ازی رایان���ه ای، ب��ه ای��ن موض��وع 
پ��ی بردن��د ک��ه نقش��ه  و در واق��ع الگ���وی 
ص��ورت  ب��ه   DNA رش��ته   پیچیدگ��ی 

کد ش�ده درون رشته وجود دارد.
در واقع محقق��ان به این موضوع پ��ی برده اند که به 
دو صورت می توان در رش��ته های DNA و در نتیجه 
ویژگی ها و خصوصیات رفتاری سلول ها تغییر ایجاد 
 کرد؛ یکی از این روش ها که پیش از این نیز دانش آن

وجود داش��ت، تغییر توالی قرارگی��ری بازهای آلی 
در رشته های DNA اس��ت، روش دوم تغییر الگوی 
مکانیکی یا چین خوردگی رشته ها ست که براساس 
آن هر رشته در سلول های مختلف درون نوکلئوزوم 
تابیده می شود. اهمیت این موضوع به این دلیل است 
که ش��اید روزی با اس��تفاده از این دانش، محققان 
بتوانند ساختار رشته های تاب خورده DNA را برای 
جلوگی��ری از تولید ژن هایی تغیی��ر دهند که عامل 

اصلی ایجاد بیماری ها در بدن انسان است.

چین خوردگی رشته های DNA معنی و مفهوم دارد؛

سطح دومی از ذخیره سازی داده در بدن وجود دارد

محققان دانشگاه صنعتی اصفهان روش آزمایشگاهی 
جدیدی را برای اندازه گیری دقیق مقادیر اندک یکی 

از مهم ترین آالینده های آب معرفی کرده اند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از س��تاد توس��عه 
فناوری نانو، »کلروفنل ها« یک دس��ته از ترکیبات 
شیمیایی سمی و بی رنگ هس��تند که حتی مقادیر 
کمش��ان در محیط  زیست خطرات بس��یاری را به 

دنبال خواهد داشت.
در دو ده��ه  اخی��ر اندازه گی��ری ای��ن ترکی��ب در 
نمونه های زیستی عالقه  بس��یاری از محققان را به 

خود جلب کرده است.
از »کلروفنل ه��ا« به عنوان م��واد نگهدارنده چوب، 
ضدعفونی کننده، آفت کش ها و علف کش ها استفاده 

می شود.
ضدعفونی آب آشامیدنی به وسیله  کلر نیز می تواند 
موجب ایجاد این ماده  س��می و سرطان زا در محیط 

آبی شود.
بنابرای��ن تعیی��ن مقادیر ان��دک آن ها ب��ه  منظور 
تامی��ن س��المت جامع��ه گام��ی ضروری اس��ت. 
محم��د س��راجی مج��ری ط��رح اظه��ار داش��ت: 

 ه��دف از انج��ام این پژوه��ش، توس��عه  یک روش
 جدید و دوست دار محیط  زیست برای اندازه گیری 
»کلروفنل ه��ا« در آب آش��امیدنی و آب رودخان��ه 

بوده است.
وی ب��ا بی��ان ای��ن ک��ه اس��تفاده از ای��ن روش 
 موج��ب افزای��ش کارآی��ی در تعیی��ن مقادی��ر

 »کلروفنل ها «می ش��ود، افزود: این روش عالوه بر 
این که روش��ی دوس��ت دار محیط زیس��ت است از 
حساسیت باال و حد تشخیص پایینی نیز برخوردار 

است.
س��راجی در رابطه با نحوه  تش��خیص و اندازه گیری 
مق��دار »کلروفن��ل« در ای��ن روش جدی��د گفت: 
بت��دا ترکیب��ات »کلروفن��ل«  در ای��ن روش، ا
از طری��ق غش��اء ی��ک فیب��ر توخال��ی ب��ه درون 
می ش��وند؛ اس��تخراج  فیب��ر  درون   محل��ول 

فیب��ر، لول��ه ای توخال��ی از جن��س پلی پروپیلن با 
ارتفاع ی��ک و نی��م س��انتی متر و قطر ش��ش دهم 
میلی متر اس��ت که بع��د از اس��تخراج ترکیبات به 
کلروفنل ه��ای  فیب��ر،  درون  محل��ول  درون 
 اس��تخراج ش��ده توس��ط ی��ک نانوج��اذب جامد

 که روی ی��ک سی�م ق�رار گرف�ت�ه اس�ت، ج�ذب 
می شوند.

وی ادامه داد: در حین فرآیند جذب، کلروفنل های 
استخراج ش��ده با اس��تیک آنیدرید واکنش داده و 
به مش��تقات اس��تری خود تبدیل می شوند؛ سپس 
نانوجاذب س��یمی ش��کل ب��ه کمک یک وس��یله  
مخص��وص درون دس��تگاه کروماتوگراف��ی گازی 
تزریق ش��ده و ترکیب��ات »کلروفنل« جذب ش��ده 

اندازه گیری می شود.
به گفته سراجی، این روش که بر پایه  یک نانوجاذب 
عمل می کند، می تواند به عنوان یک روش تشخیصی 
دوس��ت دار محیط زیس��ت در آینده مورد استفاده 

قرار گیرد.
ای��ن تحقیق��ات حاص��ل تالش های دکت��ر محمد 
سراجی، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان 
و میالد غنی، دانشجوی مقطع دکترای این دانشگاه 

است.
Journal of Chromatog�  نتایج این کار در مجله 

raphy A )جلد ۱۴۱۸، سال ۲۰۱۵، صفحات ۴۵ تا 
۵۳( به چاپ رسیده است.

رییس مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی و علوم 
اعصاب دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: در حال 
حاضر در صدد هستیم  الکترودی برای تحریکات 
مغزی بس��ازیم تا در درمان بیم��اری هایی مثل 

پارکینسون به کار ببریم.
محمد تقی جغتایی، مش��اور دبیر س��تاد توسعه 
 عل��وم ش��ناختی معاون��ت علم��ی و فن��اوری 
 »DBS ریاست جمهوری و مجری طرح »پروژه
گفت: این یک روش علم��ی از ترکیب علوم فنی 
مهندس��ی و پزش��کی اس��ت که برای مطالعات 
رفتاری بسیاری از بیماران مغزی به کار می رود.

وی اف��زود: از ای��ن روش ب��رای مطالع��ات 
رفت��اری بیماری های مغ��زی به وی��ژه بیماران 
 مبتال به پارکینس��ون به کار م��ی رود، در آینده
  می ت��وان از ای��ن مطالعه ب��رای اعتی��اد که در

آن قاعده مغز با مشکل روبه رو می شود، استفاده 
کرد. جغتای��ی با بی��ان اینکه پ��روژه تحریکات 
مغزی ۳  ف��از دارد، گفت: در ف��از اول این پروژه، 
تی��م مهندس��ان دانش��کده ب��رق و کامپیوت��ر 
 دانش��گاه تهران، نس��بت به س��اخت الکترودها

ک��ه تحری��کات مغ��زی را ایج��اد م��ی کنن��د، 
اق��دام کردن��د، در حال حاض��ر ای��ن الکترودها 
 ک��ه در جراح��ی ه��ای مغزی م��ورد اس��تفاده

قرار م��ی گی��رد در حیوانات کوچک��ی همچون 
موش و حیوانات بزرگی مانن��د میمون آزمایش 

شده است.
وی با بیان اینکه این پروژه از دو س��ال پیش آغاز 
ش��ده و فاز س��وم آن آزمایش روی انسان است، 
گفت: در س��ال گذش��ته آزمایش روی موش با 
موفقیت انجام ش��د؛ از ابتدای امس��ال آزمایش 
روی میمون را آغاز کردیم و اگر این آزمایش هم 
با موفقیت انجام شود به این نتیجه می رسیم که 

روی انسان پاسخ می دهد.
وی گفت: این الکترودی که روی میمون آزمایش 
می شود مش��ابه الکترودی اس��ت که در انسان 

استفاده می شود.
مشاور دبیر ستاد توسعه علوم شناختی معاونت 
علمی و فناوری با بیان این که هم اکنون در دنیا 
، تحریکات مغزی به دو ش��کل سطحی و عمقی 
انجام می ش��وند، عنوان ک��رد: تحریکات عمقی 

مغز بس��یار پیچیده ب��وده و با توجه ب��ه این که 
هزینه ساخت و کاش��ت الکترودها در مغز بسیار 
 زیاد اس��ت، اجرای آن ب��رای بیم��اران در ایران

 امکان پذیر نبود و  از س��وی دیگر این الکترودها 
وارداتی هستند.

به گفته وی، اگر این پ��روژه تحقیقاتی به نتیجه 
برسد با اجرای آن می توانیم از واردات الکترودی 
که در حال حاضر از کشورهای خارجی به کشور 

می آید، جلوگیری کرد.
رییس مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی و علوم 
اعصاب دانش��گاه علوم پزش��کی ایران ادامه داد: 
امیدواریم کاربرد این مطالعات را در بس��یاری از 
بیماری های علوم اعص��اب و اختالالت مغزی و 

تکاملی شاهد باشیم.
وی افزود: این پژوهش با عن��وان پروژه DBS به 
سفارش ستاد توسعه علوم شناختی و با همکاری 
دانش��کده برق و کامپیوتر پردیس فنی دانشگاه 
تهران و مجتمع آموزشی و درمانی حضرت رسول 

اکرم )ص( در حال انجام است.

اگزوپلنت های مشتری داغ به هیچ وجه قابل سکونت نیستند اما این 
دلیل نمی شود تا محققان آن ها را خسته کننده تلقی کنند. محققین 
دانشگاه پرینس��تون اخیرا کش��ف کرده اند که یکی از اگزوپلنت های 
مشتری داغ به قدری بزرگ است و به ستاره خود نزدیک، که می تواند 

سرعت گردش آن را دستخوش تغییر کند.
 HATS�18 نام ،HATSouth این سیاره که بعد از رصد با تلس��کوپ

برای آن برگزیده شده، حدود ۲۱۰۰ سال نوری با زمین فاصله دارد.
با این حال، HATS�18 به ش��کل عجیبی به ستاره خود نزدیک است 
)حتی نزدیک ت��ر از عطارد به خورش��ید ما( و با ان��دازه ای۱/۳۴ برابر 
بزرگ تر از سیاره مش��تری کهکش�ان راه ش��یری، می تواند یک دور 
کامل پیرامون ستاره اش را در زمانی کمتر از چ�رخ�ه روزان�ه زمی�ن، 

طی کند.
 HATSouth بعد از ثبت ۱۰ هزار تصویر از س��تاره مورد اشاره توسط
 و دیگر تلس��کوپ ها، محقق��ان به توضیح��ی منطقی در ای��ن زمینه

 دست یافتند. این محققان به این نتیجه رسیده اند که حجم بسیار زیاد 
سیاره به همراه مدت زمان کوتاه گردش به دور ستاره، سبب می شود 
تا نوعی از دوره های جزر و مد میان مدار HATS�18 و س��تاره مرتبط 

با آن پدید آید.
تیم دانش��گاه پرینس��تون در گزارش خود نوش��ته که با توجه به عمر 
HATS�18، این سیاره در حال باال بردن سرعت گردش ستاره به دور 

خود است.
محققان اعتق�اد دارند ک�ه این سیس��تم می تواند به دانش��مندان در 

شناخت ساختار و نح�وه شکل گیری سیارات کمک کند.
 آنه��ا در مرحل��ه بع��دی می خواهند نتای��ج خ��ود را با دیگ��ر نتایج 
به دست آمده از مشتری های داغ مقایسه کنند تا با دقت بیشتری، تاثیر 

جزر و مدهای سیاره ای بر ستاره ها را بررسی نمایند.
برای مثال آنها تا به امروز پی برده اند که سیاره HATS�18 با گذشت 
هر ۲۸ سال، به یک دقیقه زمان بیشتر برای گردش به دور ستاره خود 

نیاز دارد.

امروزه شرکت های بزرگ خودروس��ازی با شرکت های صاحب نام در 
زمینه الکترونیک و نرم اف��زار همکاری تنگاتنگی دارند. تس��ال برای 
پیش��برد صنعت تولید باتری با ش��رکت ژاپنی پاناس��ونیک دست به 
همکاری مشترک زده اس��ت تا بتواند به وعده های خود برای تحویل 

خودروی مدل ۳ خود به مشتریان پایبند باشد.
در صورتی که تقاضای ش��رکت آمریکایی تس��ال ب��رای تولید خودرو 
الکتریکی مدل ۳ بس��یار باال باشد، شرکت پاناس��ونیک آماده سرعت 
بخشیدن به طرح های سرمایه گذاری خود در زمینه تولید باتری های 

مورد نیاز این شرکت است.
به نق��ل از دیجیات��و، این موض��وع را یک��ی از مدی��ران اجرایی گروه 
 ،)Yoshio Ito( »پاناس��ونیک ژاپن تایید کرده اس��ت. »یوش��یو ایتو
مدیر بخش صنع��ت خودروس��ازی پاناس��ونیک به خبرن��گاران در 
کنفرانس خب��ری چند روز پیش گف��ت: » ما تمام ت��الش خود را به 
 کار می گیریم تا در صورتی که نیاز به س��رعت بخشی روند تحقیقات

 وجود داشته باش��د، زمان بندی تحویل باتری ها را محدودتر کنیم«. 
پاناس��ونیک با بودجه ای مع��ادل ۱/6میلیون دالر و تس��ال با بودجه  
۵ میلی��ون دالری به طور مش��ترک در آینده ای نزدی��ک در کارخانه  

گیگافکتوری  سرمایه گذاری خواهند کرد.
زمان بندی برای تولید باتری های پیش��رفته خودروهای الکتریکی از 
اواخر سال جاری میالدی آغاز خواهد شد. سرعت بخشیدن به ساخت 
کارخانه مشترک برای تس��ال امری حیاتی است؛ زیرا این شرکت قرار 
اس��ت ۵۰۰ هزار دس��تگاه خودروی مدل ۳ را تا سال ۲۰۱۸ میالدی 

تولید  کرده  و به دست مشتری برساند.
این هدف گذاری دو س��ال زودتر از برنامه از پیش تعیین شده محقق 
خواهد ش��د. مش��اوران صنعتی و تامین کنندگان قطعات مورد نیاز 
تسال به رویترز گفته اند که ش��تابگیری ساخت باتری به صورت تولید 
انبوه برای خودروهای الکتریکی مدل ۳ تا س��ال ۲۰۱۸ بسیار مشکل 

و پرهزینه است.
 »ایت��و « از صحبت در مورد این ک��ه زمان بندی تس��ال موفقیت آمیز

خواهد بود یا خیر امتناع کرد. او گفت :»م��ا نمی خواهیم مانعی برای 
تولید ایجاد کنیم«. » ایتو«  همچنین در مورد ریس��ک باالی برنامه 
تولید انبوه تسال این طور واکنش نشان داد که امیدوار است پاناسونیک 
بتواند نقش مثبتی در زمینه بازگشت سرمایه و انجام مسئولیت هایش 
ایفا کند. پاناس��ونیک قصد دارد تا سه سال آینده حجم تبادالت ارزی 
خود را در صنعت اتومبیل به ۱۸/۲میلیارد دالر برس��اند به طوری که 
۲۰ درصد فروش کلی محصوالت این شرکت را شامل شود. پاناسونیک 
به منظور گسترش حضور خود در صنعت خودروسازی، ۴۹ درصد از 
سهام یک قطعه ساز اسپانیایی به نام Ficosa International را  سال 
گذشته خریداری کرد.» ایتو« اظهار کرده که پاناسونیک توانایی خرید 
شرکت های ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد یِنی )۲/۸تا ۳/7۵میلیارد دالر( فعال 

در زمینه غیر خودرویی را دارد.

سیاره های مشتری داغ سرعت چرخش ستاره های خود را افزایش می دهند؛

گهی زین به پشت
گهی پشت به زین!

سرمایه گذاری پاناسونیک در کارخانه تولید باتری خودروهای تسال

ژاپنی ها به کمک آمریکایی ها 
می آیند!

خبرخبر

دستاورد محققان دانشگاه صنعتی اصفهان؛

روش جدیدی برای تشخیص یک ماده خطرناک در آب
توسط محققان کشور انجام می شود؛

ساخت الکترود تحریکات مغزی برای درمان پارکینسون و اعتیاد

اتحادیه بین المللی شیمی 4 عنصر را تایید کرد؛

مندلیف به روز شد
حل مشکل باال بردن بار مسافران از پله ها

چمدانی که دنبال تان می آید!

چهار عنص��ر جدید ج��دول مندلیف س��رانجام 
جایگاه نهایی خود را در این جدول عناصر تناوبی 

پیدا کردند.
 پیش از این عناصر خانه های  ۱۱۳، ۱۱۵، ۱۱7 
و ۱۱۸ جدول مندلیف در ش��رایط آزمایشگاهی 
تولید ش��ده بودند و م��ورد تایی��د اتحادیه بین 
 المللی ش��یمی مح��ض و کارب��ردی )آیوپاک( 
 قرار گرفته بود. در حال حاضر آیوپاک اعالم کرده 

که نام این ۴ عنصر جدید نهایی شده است.
»نیهونیوم« عنصر ش��ماره ۱۱۳، »موسکوویوم« 
عنص��ر ش��ماره ۱۱۵ و دارای ۱۱۵ پروت��ون، 
»تنس��ین« عنصر ش��ماره ۱۱7 و »اوگانسون« 
در جایگاه ش��ماره ۱۱۸ جدول تناوبی هس��تند. 
در واقع یک تیم مش��ترک آمریکایی )آزمایشگاه 
ملی الورنس لیِورمور واقع در کالیفرنیا( و روسی 
)انستیتوی مشترک تحقیقات هسته ای واقع در 
دوبنا( عناصر ۱۱۵، ۱۱7 و ۱۱۸ را ساخته اند و به 

تایید آیوپاک رس��انده اند. همچنین عنصر ۱۱۳ 
هم توس��ط دانش��مندان ژاپنی )موسسه تجامع 
تحقیقاتی ریِکن( س��اخته ش��ده و م��ورد تایید 
آیوپاک قرار گرفته اس��ت.» نیهونیوم « باعالمت 
Nh نخستین عنصری اس��ت که توسط محققان 
آسیای شرقی نام گذاری ش��ده و برای اولین بار، 
اسم آن از روی اقوام حاضر در یک منطقه انتخاب 
ش��ده اس��ت.» نیهون«  یکی از نام ه��ای ژاپنی 
است. عنصر ش��ماره ۱۱۵ یعنی» موسکوویوم« 
با نماد Mc به افتخار منطقه مس��کو که موسسه 
مش��ترک تحقیقات فیزیک��ی در آن ق��رار دارد، 
نام گذاری شد. »تنس��ین«  با نماد Ts که از ۱۱7 
پروتون برخوردار است، نام خود را از ایالت تنسی 
گرفته که مراک��ز مهم تحقیقات��ی فیزیک دارد. 
»تنسی«  میزبان مراکز تحقیقاتی عناصر سنگین 
از جمله آزمایشگاه ملی اوک ریج، دانشگاه تنسی 
و دانشگاه واندربیلت اس��ت.» اوگانسون « هم با 

نماد Og نام خود را از »یوری اوگانسیان« ، محقق 
۸۳ ساله موسسه مشترک تحقیقات اتمی روسیه 
گرفته که در کشف چندین عنصر سنگین کمک 

کرده است.
این دومین باری است که یک عنصر از روی اسم 

یک دانشمند زنده نام گذاری می شود.

یک ش��رکت آمریکایی چمدانی تولید کرد که 
به طور هوش��مندانه مطابق با میل کاربر تغییر 
وضعیت می دهد و با استفاده از مجموعه حرکتی 
ش��بیه به تانک به آس��انی از هر نوع پلکانی باال 

می رود.
 Traxpack به گ��زارش خبرآنالین، چم��دان
دارای دس��تگیره قابل تنظیم خودکار اس��ت تا 
استفاده از آن در هر ش��رایطی مثل باالرفتن از 

پلکان آسان شود.
همچنین ای��ن چمدان مجهز ب��ه ردیاب امواج 
سیس��تم موقعیت یاب جهان��ی و باتری داخلی 
اس��ت تا در صورت گم ش��دن به س��رعت قابل 

رهگیری باشد.
 محقق��ان ش��رکت س��ازنده ای��ن چم��دان با 
در نظر گرفتن چالش اس��تفاده از چمدان های 
چرخ دار در باالرفتن از پلکان  معمولی یا پلکان 
هواپیما ب��ا خلق یک ن��وآوری هوش��مندانه و 

اس��تفاده از مجموعه چرخ ش��بیه به تانک این 
مشکل را برطرف کردند.

 Traxpack سخنگوی شرکت سازنده چمدان
عنوان کرد: هم��ه می دانیم ک��ه حمل چمدان 
همیشه با مشکالتی همراه است. این مشکالت 
بیشتر در مواردی پیش می آید که قرار باشد از 
پلکان هواپیما باال رفته ی��ا از راهروهای باریک 

عبور کنیم.
وی در ادامه افزود: محققان ما با در نظر گرفتن 
مشکالت موجود در سفر مثل در دسترس نبودن 
برق برای ش��ارژ تلفن همراه، مشکل حمل ونقل 
در ش��رایط دش��وار مثل باالرفتن از پلکان و در 
نهایت احتمال س��رقت یا گم کردن چمدان از 
جدیدترین نوآوری های ممکن استفاده کردند 
تا چمدانی هوشمند و با کارآیی باال تولید کنند. 
ش��رکت س��ازنده قیمت هر دس��تگاه چمدان 
هوشمند با تجهیزاتی مثل شارژر، باتری پنهان، 

استند نگه دارنده تبلت و تلفن همراه و سیستم 
رهگیر امواج GPS را ۵۱۵ دالر اعالم کرد.

این قبیل چمدان ها این روزها زیاد مورد توجه 
ش��رکت های فناوری ق��رار گرفت��ه و می توان 
نمونه ه��ای مختلفی را با عناوی��ن چمدان های 

هوشمند در بازار پیدا کرد.
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اخبار  کوتاهاخبار

مدیر اجرایی حرم مطهر حضرت محمد هللال بن علی ) ع ( گفت: 
در ماه مبارک رمضان همه زائران و مجاورانی که نماز مغرب و عشا 
را در حرم حضرت محمد هال بن علی ) ع ( اقامه می کنند، افطار را 

میهمان سفره حضرت هستند.
 سید جواد تکیه افزود: این مراسللم در شب سوم ماه مبارک رمضان 
 با برگزاری سللفره هزار نفری افطار در صحن امامزاده هال بن علی 

) ع ( آغاز شده و تا آخر این ماه با برکت نیز ادامه خواهد داشت.
وی با اشاره به اینکه هر شب به تعداد نمازگزاران حرم افطاری ساده 
توسط بانیان خیر تهیه می شود، اظهار کرد: در شب های قدر و روز 
 زیارتی امام زاده هال بن علی در شللب شهادت موال امام علی ) ع (

نیز حدود10 هزار غذای نذری بین زائللران و مجاورین حرم توزیع 
 می شود. مدیر اجرایی حرم مطهر حضرت محمد هال بن علی ) ع (

تصریح کرد: ایللن ضیافت با هدف ترویج فرهنللگ افطاری و اطعام 
روزه داران در ماه مبارک رمضان و ماه نزول قرآن اجرا می شود .

تکیه خاطر نشللان کرد: هر روز100 نفر از خدام افتخاری از ساعت 
18 عصر تا ساعت10 شللب مشغول خدمت  رسللانی در این سفره  
هسللتند که فعالیت های مربوط به بسللته بندی و تهیلله افطاری را 

انجام می دهند.
وی گفت: عاوه بر اطعام زائران و مجاوران آسللتان مقدس حضرت 
 محمد هال بن علی ) ع (، بسللته فرهنگی و تبرکللی حضرت  نیز 

در بین زائران توزیع می شود.

 رییللس اداره میللراث فرهنگللی، صنایللع دسللتی و گردشللگری 
تیران و کرون گفت: به مناسبت روز جهانی صنایع دستی، جشنواره 
صنایع دستی شهرستان تیران و کرون از20 خرداد ماه سال جاری 
 در اداره میراث فرهنگی تیران برگزار شللد. ابراهیم مرادیان افزود: 
در این نمایشگاه هنرمندان شهرستان برای بازدید کنندگان درباره 
صنایع دستی و هنرهای فراموش شده شهرستان توضیحاتی ارایه 

می دهند.
رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان 
 تیران و کللرون اضافه کرد: صنایع دسللتی فراوانی در شهرسللتان 
 تیران و کللرون وجللود دارد که در این نمایشللگاه زنگوله سللازی، 
چرم دوزی، خراطی و پیکر تراشللی از مهم ترین صنایع دستی آن 
به شللمار می آیند. مرادیان تصریح کرد: جشللنواره صنایع دستی 
شهرستان تیران و کرون به مدت سه روز از ساعت10 صبح الی 13 و 

از ساعت 17 تا پس از افطار پذیرای بازیدکنندگان است.

فرماندار خوانسار از آغاز بهره برداری خط انتقال آب قمرود به شهرستان خوانسار 
خبر داد. حسن شفعتی افزود: این پروژه بزرگ آبرسانی با لوله گذاری به طول 37 

کیلومتر و با هزینه ای بالغ بر20 میلیارد تومان انجام شده است. 
فرماندار خوانسار گفت: هم اکنون آب در خط لوله گذاری شده به سمت خوانسار 
در حال انتقال است و آب سالم و دائم را به شهرستان خوانسار منتقل می کند. 
وی خاطر نشان کرد: مراسم افتتاح بهره برداری از پروژه بزرگ آبرسانی قمرود 

به زودی با حضور مسئوالن کشوری و استانی در شهرستان برگزار خواهد شد.

مسئول بهداشت محیط شبکه بهداشللت و درمان شهرستان دهاقان از پلمپ 
یک واحد توزیع زولبیا و بستنی غیر بهداشتی در دهاقان خبرداد.

ذبیح ا... رسم با بیان این خبر اظهار داشت: این فروشگاه به دلیل رعایت نکردن 
موارد بهداشتی و مجاز نبودن به فروش زولبیا، بامیه و بستنی پلمپ شد.

وی اظهار داشللت: مقدار قابل توجهی از موارد تولید شللده جمع آوری و فرد 
متخلف پس از تشکیل پرونده روانه دادگاه شهرستان شد.

مسللئول بهداشللت محیط شللبکه بهداشللت و درمللان شهرسللتان دهاقان 
 خاطرنشان کرد: شهروندان به هیچ وجه زولبیا و بامیه و شیرینی های دیگر را 
از دستفروش ها و مراکزی که مجوز تهیه و توزیع این ماده غذایی را ندارند تهیه 
نکنند، زولبیا و بامیه فقط باید در قنادی ها و شیرینی فروشی های مجاز تولید 
 و عرضه شود و اگر جز این باشللد خاف است و مردم می توانند موارد خاف را

 به شماره1490 گزارش کنند.

برای سومین بار در سال جاری شهرستان سمیرم با یک زلزله 9/2 دهم ریشتری 
که در عمق  7 کیلومتری زمین در ساعت 23 و 42 دقیقه جمعه اتفاق افتاد لرزید.

اولین زلزله سال جاری در شهرستان سمیرم در ساعت 9:58  اول فروردین ماه 
در حالی که حدود 2 ساعت از لحظه تحویل سال گذشته بود با شدت 2/3 دهم 

ریشتر اتفاق افتاد.

رییس اداره میراث فرهنگی شهرستان گلپایگان درباره ترک ها و نمی که بر سقف 
ورودی قسمت برادران امام زادگان هفده تن دیده می شود، گفت:ترک های سقف 
مربوط به زمانی است که سر درحرکت بوده و چون االن سر در ثابت شده، آن ترک 
ها نیز ثابت شده اند و هیچ اتفاقی برای آن رخ نمی دهد، نم  و رطوبت ها نیز متعلق 
به قدیم است و به دلیل بازسازی هایی که در گنبد صورت گرفته، آن عارضه نیز 
برطرف شده است. مهدی نوبخت افزود: نقاشی های دوره صفویه پروژه سنگین 
میراثی است، تنها کار برای حفظ آنها تثبیت نقاشی ها است که هزینه دویست 
 تا سللیصد میلیونی نیاز دارد. وی با اشللاره به اینکه هفده تن به طور مشللترک 
تحت نظر دو اداره اوقاف و امور خیریه و اداره میراث فرهنگی است و این دو اداره 
االن به طور مشللترک درحال بازسازی مسجد حجت االسللام هستند، به این 
ترتیب که هزینه با ادره اوقاف و بازسازی با اداره میراث فرهنگی  است، پیشنهاد 
همکاری مشللابهی را در خصوص هفده تن به دلیل عدم بودجلله مطرح کرد. 
رییس اداره اوقاف بیان کرد: هزینه تعمیرات مسجد حجت السام را توانستیم 
از مسیرهایی تامین کنیم، اما در خصوص امامزادگان هفده تن، چون در آمدی 
ندارد و می توانیم تنها هزینه قبوض خدماتی و خادمان آن را تامین کنیم و بودجه 
 اداره اوقاف کفاف تعمیرات میراثی را ندارد کما اینکلله این وظیفه اداره میراث 
است. حجت االسام و المسلمین طاهری تشریح کرد: ساختمانی که زیر نظر 
اداره میراث باشد، وظیفه حفظ و مرمت و بازسللازی آن نیز با اداره میراث است 
و قانونی برای اینکه هزینه سللاختمان میراثی را اداره اوقاف بدهد وجود ندارد، 
ولی اگر مانند مسجد حجت االسام، بودجه اش را دارا باشیم، دریغ نمی ورزیم.

روزه داران هر شب میهمان
 حضرت محمد هالل )ع( می شوند

برگزاری جشنواره صنایع دستی
 در تیران و کرون

بهره برداری از پروژه بزرگ آبرسانی 
قمرود در خوانسار آغاز شد

مسئول بهداشت محیط شهرستان دهاقان خبرداد:

پلمپ یک واحد توزیع
 زولبیا و بستنی غیربهداشتی در دهاقان

برای سومین بار در سال جاری 
سمیرم لرزید

نگهداری نقاشی های عصر صفوی
 ۲۰۰ تا ۳۰۰میلیون هزینه دارد

رییللس اداره آبفای شللهرضا گفت: وقوع خشکسللالی 
 در کشللور یک پدیللده  اقلیمی اسللت، هرچنللد برخی 
 کللم کاری ها در گذشللته سللبب تشللدید این مسللئله 
 شللده اسللت، اما در مجمللوع وقللوع بحران آب ناشللی 

از خشکسللالی یک معضل ملی 
و ناشی از تغییرات جوی است.

اما سوال اساسللی این است که 
آیا نمی توان با مدیریت صحیح 
 بخشللی از مشللکات ناشللی 
از خشکسللالی را کاهللش داد؟ 
پاسخ به این سللوال قطعا مثبت 

است. اصاح الگوی مصرف، مسللئله ای است که برخی 
افراد از آن با سو برداشللت به عنوان عدم مصرف، تعبیر 
می کنند، حتی این مسللئله در مواقعی با برداشللت های 
حزبی و جناحی تفسیر می شود، اما حقیقت این است که 
اگر بحران کم آبی مهار نشود، همه ما از هر گروه و جناح 

و شهری که باشیم، با مشکل جدی مواجه می شویم.
شهرستان شللهرضا در یک موقعیت نیمه بیابانی قرار 

دارد. بنابراین وقوع بحران کم آبی در آن بیشللتر و 
زودتر از سایر مناطق اثر گذار خواهد بود.

در زمانی که بحرانی همانند کم آبی در یک 
منطقه شللیوع پیدا می کند، وظیفه همه 

ماست که برای مقابله با آن تاش کنیم 
زیرا یللک اداره همانند شللرکت آبفا 

نمی توانللد یک معضللل طبیعی را 
مدیریت کند.

اینکه در کشللور ما تفکیک بین 
آب شللرب بللا سللایر مصارف 
رعایت نشللده و هملله منازل و 
اماکن دارای یک انشللعاب آب 
شللرب هسللتند، یک معضل و 
 ایراد بزرگ اسللت، اما استفاده 
 بلللی رویللله از آب شلللرب در 

شست و شللوی حیاط و خودرو و 
مقابل منازل مسللکونی، در شرایط 

فعلی یک ظلم بزرگ تر.
اینکه کارکنللان اداری گمان کنند حال 

که هزینه آب بهللای مصرفی آن ها را دولت 
می پردازد پللس اگر هللر اندازه مصللرف کنند 

اشکالی ندارد، یک اشللتباه بزرگ و در صورت انجام 
یک گناه بزرگ است.

در شرایطی که بحران کم آبی بسیاری از مناطق شهری 
و روستایی را در شهرستان شهرضا تحت تاثیر قرار داده 
و مسئوالن با جدیدت به دنبال مهار این بحران هستند، 

شنیدن برخی اخبار، باعث تاسف و تجعب است.
اس�راف آب در ادارت دولت�ی ش�هرضا بیش 

از سایر بخش هاست
محمد حسین صالح در نشست خبری با خبرنگاران این 

شهرسللتان عنوان داشت: در شللرایط فعلی کیفیت آب 
شهرضا مناسب است و ایراد بهداشتی ندارد.

وی تصریح کرد: مهم ترین مشللکل شهرستان در حوزه 
تامین منابع آب شرب، کمیت آن است، کمبود منابع آب 

در شهرستان به یک بحران تبدیل شده است.
رییس اداره آبفای شللهرضا اضافه کرد: شللرایط بحرانی 
تامین آب شرب شهرستان از چند روز قبل، یعنی حدود 

20 روز زودتر از مدت مشابه سال قبل آغاز شده است.
صالح گفت: تشللدید بحران کم آبی در شهرضا در حالی 

 اسللت که با حفر چللاه جدید حللدود70 لیتر بللر ثانیه 
به ظرفیت آبی شهرضا اضافه شده است.

 وی بللا اشللاره بلله رونللد اسللتحصال آب از چاه هللای 
 تامین کننده آب شللرب این شهرسللتان، تصریح کرد: 
از سال قبل طرحی برای افزایش500 
لیتر بر ثانیه به ظرفیت آب رسللانی 
شللهرضا پیش بینی شده بود که این 
میزان در شللرایط فعلی به حدود80 

لیتر بر ثانیه رسیده است.
 رییللس اداره آبفای شللهرضا تاکید 
کرد: انتقال آب شرب شهرضا از محل 
چاه ها به محل تصفیه خانه به سختی و با دقت زیاد انجام 
می شود، اما برخاف تمام مشللکات موجود، در شرایط 
فعلی آب شرب شهرضا کاما سالم و دارای استانداردهای 

بهداشتی الزم است.
صالح تصریح کرد: در حال حاضر EC آب شهرضا1100 
است که با توجه به شرایط نامساعد ناشی از خشکسالی، 

نشان دهنده گوارا بودن آن است.
وی خبر از پایان مراحل مطالعاتی و حفاری چاه جدید 
برای تامین منابع آبی شهرضا داد و افزود: مراحل 
تست پمپاژ این چاه انجام شللده و تا حدود 2 

هفته آینده وارد مدار می شود.
رییس اداره آبفای شهرضا تاکید کرد: 
تمام تاش مسئوالن شرکت آبفای 
شهرضا برای تقسللیم عادالنه آب 
بین مناطق مختلف شهر است، 
اما ممکن است در برخی مواقع 
به دلیل افت فشار آب، مناطق 
واقع در بلندی ها دچار قطعی 

مقطعی آب شوند.
صالللح در بخللش دیگری از 
سللخنان خود اذعللان کرد: 
متاسفانه مردم شهرضا الگوی 
مصللرف بهینلله آب را بهتر از 
ادارات دولتی رعایت می کنند؛ 
در مقایسلله با مدت مشللابه سال 
گذشللته مصرف مردم یللک درصد 
کاهش داشته، اما مصرف ادارات دولتی 

16 درصد افزایش داشته است.
وی تاکید کرد: ادارات دولتی باید توجه جدی 
به بررسی نواقص سیستم آبرسانی ادارات، تعویض 
شیرآالت فرسوده و ایجاد سللایه بان برای کولرهای آبی 

داشته باشند.
به هر صورت وقوع ایللن بحران در شللرایط فعلی امری 
اجتناب نا پذیر است، بنابراین الزم است عاوه بر اصاح 
الگوهای مصللرف آب در جامعه تاش کنیللم، به عنوان 
مربیان و معلمان نسل آینده، شیوه درست مصرف آب را 

به آن ها نیز آموزش دهیم.

رییس اداره آبفای شهرضا خبر داد:

تشدید بحران کم آبی در شهرضا

رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسامی 
شهر کاشللان با بیان اینکه به زودی پروازهای فرودگاه 
کاشان توسعه پیدا می کند، گفت: تبدیل فرودگاه کاشان 

به فرودگاه بین المللی در دستور کار قرار دارد.
علی هاشمی طاهری با اشللاره به آغاز فعالیت فرودگاه 
کاشللان اظهار داشللت: قرار بود کاشللان20 سال پیش 
صاحب فرودگاه شللود، اما به دلیل مسائلی مانند سایت 

انرژی هسللته ای و نظامی بودن فرودگاه کاشان این امر 
محقق نشد، اما سرانجام این فرودگاه به عنوان فرودگاه 

مسافربری راه اندازی شد.
وی با بیان اینکه کاشللان پس از 2 دهلله انتظار صاحب 
فرودگاه مسللافربری شد، افزود: سللال گذشته پروازی 
آزمایشی در فرودگاه کاشان انجام شد، همچنین فرودگاه 
برای کاشان یکی از مزیت های توسعه این شهر به شمار 

می رود.
رییس کمیسللیون فرهنگی اجتماعی شورای اسامی 
شهر کاشان تصریح کرد: کاشان منطقه ای صنعتی است 
و بیش از یک هزار کارخانه فعال دارد. در مناطق اطراف 
 کاشللان فرودگاه وجود ندارد، بنابراین فرودگاه کاشان 
در راستای فعالیت های تجاری، مسافرتی به بهره برداری 

رسید.
وی با اشاره به توسعه پروازهای این فرودگاه خاطرنشان 
کرد: در آینده برای توسللعه فرودگاه کاشان پروازهایی 
به مقصد قشللم، کیللش، کربای معلی و نجف اشللرف 

برنامه هایی خواهیم داشت.
 هاشللمی طاهری با اشللاره به ارادت ویژه  مردم کاشان 
به ائمه اطهار) ع ( بیللان کرد: در حللال حاضر فرودگاه 
کاشان 2 بار در هفته یعنی روزهای دوشنبه و پنج شنبه 
به مقصد مشهد مقدس پرواز دارد، ازاین رو با شرکت ها 
و آژانس های مسللافرتی قراردادی تنظیم  شللده است، 
همچنین افرادی که قصللد دارند از طریللق اینترنت یا 
مراجعه به این آژانس ها اقدام کنند، به راحتی می توانند 

بلیت مسافرت هوایی خود را تهیه کنند.
وی اظهار داشت: مردم کاشان برای سفر هوایی به مشهد 

مقدس که یک سفر داخلی به حساب می آید با مشکات 
بسللیاری مواجه بودند و ابتدا باید به شهر تهران رفته و 
سپس از آنجا راهی مشهد می شدند، بنابراین با احداث 
فرودگاه در کاشان مشللکات مردم در زمینه پروازهای 
هوایی و فعا سفر به مشهد مقدس با هواپیما برطرف شد 
که در تاش هستیم پرواز کاشان به مشهد و بالعکس را 

به 4 بار در هفته افزایش دهیم.
رییس کمیسللیون فرهنگی اجتماعی شللورای شللهر 
 کاشللان افزود: نوع هواپیمایی که در فرودگاه کاشللان 
مورد استفاده قرارگرفته اسللت هواپیمایی آتا و بوئینگ 

737  است که ظرفیت این هواپیما150 مسافر است.
وی با اشللاره به اهداف بلندمدت فرودگاه کاشان گفت: 
یکی از اهداف بلندمدت این فرودگاه افزایش سفرهای 
داخلی به ترتیب به شهرهای مشهد مقدس، قشم، کیش 
و پروازهای خارجللی به مقصد نجف اشللرف و کربای 
معلی است، دیگر اینکه برنامه ریزی هایی درباره تبدیل 
فرودگاه کاشللان به یک فللرودگاه بین المللللی از جمله 

اهداف بلندمدت این فرودگاه به شمار می رود.
حدود110 میلیارد ریال برای احداث فرودگاه کاشللان 

توسط شهرداری این شهر هزینه شده است.

آن سوی خبر
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رییس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر کاشان:

راه اندازی فرودگاه کاشان با هدف گسترش فعالیت های تجاری

وزنه بردار لنجانی امید مدال آوری در المپیک ریو برزیل

رییللس اداره ورزش و جوانان شهرسللتان لنجللان با بیللان اینکه ورزش 
وزنه برداری، ورزش پهلوانی اسللت، گفت: وزنه برداری ورزشی   است که با 
جسمی سرد دست و پنجه نرم می کند و با وجود تنومندی ورزشکاران، اکثر 

آنها دارای روحی لطیف هستند و منش پهلوانی را به خوبی فرا گرفته اند.
 حمیللد طاهری با اشللاره به راهیابللی وزنه بللردار لنجانی بلله رقابت های 
وزنه بللرداری المپیک ریللو برزیل، افزود: طللی برگزاری مسللابقات وزنه 
 برداری جام فجر انتخابی تیم ملی المپیک اعزام به مسابقات 2016 برزیل 
در خرداد ماه سللال جاری در تهران سللهراب مرادی وزنه بردار شایسللته 

شهرستان لنجان نماینده استان اصفهان در وزن 94 کیلو گرم بود.
 رییس اداره ورزش و جوانان شهرسللتان لنجان تصریح کللرد:  مرادی در 
رقابت های رکوردگیری توانست در مجموع400 کیلوگرم را باالی سر ببرد.

وی اضافه کرد: این وزنه بردار لنجانی در مسابقات تک ضرب رکوردگیری 
ملی پوشان وزنه180 کیلوگرم را باالی سللر برد و با مهار کردن وزنه220 
 کیلو گرم در حرکت دو ضرب موفق به کسللب مقام اول مسابقات انتخابی 
تیم ملی المپیک شد و با اقتدار به تیم ملی جمهوری اسامی ایران راه پیدا 

کرد تا بار دیگر برای ایران اسامی افتخار آفرینی کند.
طاهری در ادامه پیشرفت و کسب موفقیت در رشته وزنه برداری را نیازمند 
توجه بیشتر به سنین پایه دانست و ادامه داد: توجه به سنین پایه در رشته 
وزنه برداری کمک شایانی به رشللد و تعالی این رشته ورزشی خواهد کرد 

 که همواره در  شهرستان لنجان مورد توجه بوده است. وی در پایان با اشاره 
به جایگاه پیشکسوتان وزنه برداری در شهرستان لنجان، گفت: پیشکسوتان 
رشته وزنه برداری در شهرستان لنجان هستند که نیازمند حمایت و استفاده 
از تجربیات با ارزش آنها در برنامه ریزی جهت پیشللرفت و ارتقای جایگاه 
این رشته در این شهرستان هسللتیم و امید است با حضور سهراب مرادی 
 در المپیک  2016 برزیل بار دیگر افتخار آفرینی شللیر مللردان لنجان را 

در صحنه های بین المللی شاهد باشیم.

مصرف روزانه ۲9 هزار متر مکعب آب شرب در آران و بیدگل

 رییس امور آب و فاضاب شللهری آران و بیدگل از مصرف روزانه 29 هزار 
متر مکعب آب شرب در این شهر خبر داد.

حسین میرزاییان در آران و بیدگل افزود: این مصرف روزانه در حالی است 
که میزان آب مصرفی در فصل زمستان شهر آران و بیدگل 12 هزار و500 

متر مکعب است.
 وی با اشللاره بلله روند طبیعللی مصللرف بیشللتر آب در فصل تابسللتان 
در شللهرهای گرم و خشللکی مانند آران و بیدگل اظهار کرد: با این حال،  

هر کولر آبللی در آران  و بیدگل روزانه حدود400 لیتر آب شللرب مصرف 
 می کند که این امللر آران و بیدگل را بللا بحران جدی کمبللود آب مواجه 

می کند.
 رییس آبفای آران و بیدگل خاطر نشللان کرد: مصرف بی رویه آب شللرب 
در آران و بیدگل موجب شده که میزان آبدهی چاه های آب در این شهر از 
15 لیتر در ثانیه به10 لیتر کاهش پیدا کند که دلیل اصلی آن پایین رفت 

سطح آب های زیرزمینی است.
میرزاییان با مقایسلله میزان برداشت آب شللرب از چاه های آران و بیدگل 
تصریح کرد: در سللال1380 تمام آب مصرفی آران و بیللدگل از 14 حلقه 
چاه تامین می شده است، اما هم اکنون 29 حلقه چاه به همراه40 لیتر آب 

زاینده رود آب مصرفی مردم آران و بیدگل را تامین می کند.
وی خاطر نشان کرد: جمعیت آران و بیدگل در مدت این 15 سال فقط40 
درصد افزایش داشته، اما آب مصرفی این شهر و تعداد چاه های برداشت آب، 
 بیش از120 درصد افزایش پیدا کرده اسللت که این افزایش نگران کننده 

است.
رییس آبفای شهرسللتان با اشللاره به وجللود400 حلقه چاه آب شللرب و 
کشللاورزی در آران و بیدگل گفت: از این تعداد،150 حلقه چاه غیر مجاز 
حفر شده که برای جلوگیری از برداشللت بی رویه آن اقدامات اساسی باید 

انجام شود.
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10
دانستنى هاخبر

ــفر به قرقيزستان در نظر دارد تا افراد  پروفسور «مجيد سميعى» در س
مبتال به بيمارى هيدروسفالى را درمان كند.

پروفسور «مجيد سميعى» پزشك ايرانى كه از بزرگ ترين جراحان مغز 
ــود اين روزها براى كمك به درمان  و اعصاب در جهان محسوب مى ش
ــتانى و افتتاح يك بخش ويژه كودكان در بيمارستان  كودكان قرقيزس

در بيشكك به اين كشور سفر كرده است.
وى در اين سفر به همراه يك بنياد آلمانى در بيمارستان ويژه كودكان 
بيشكك، مركز ملى حفاظت سالمت مادر و كودك با نام پروفسور مجيد 

سميعى را تأسيس كرد.
ــكك درمان بيمارى هيدرو سفال  همچنين قرار است سمعيى در بيش

(تجمع آب در سر نوزاد) را آغاز كند.
گفتنى است؛ هيدروسفال يا تجمع آب در سر نوزاد كه برخى از نوزادان 
قرقيزستان به آن مبتال هستند پروفسور سميعى را بر آن داشت تا براى 

تحقيقات و معالجات به بيشكك سفر كند.
ــت: بيمارى  ــارى اظهار داش ــميعى در توضيح اين بيم ــور س پروفس
ــا يك عمل كوچك  ــوزاد به دنيا مى آيد ب ــفالى در ايامى كه ن هيدروس

برطرف مى شود.
ــرح جهانى درمان  ــميعى گفت: من و بنيادى كه در اختيار دارم ط س

اين بيمارى را آغاز كرده ايم كه اولين كشور مورد نظر قرقيزستان بود.
ــكى در بيمارستان  وى ادامه داد: در حال حاضر به همراه يك تيم پزش
ــديم و به درمان كودكان خواهيم  ــتقر ش ــهر بيشكك مس كودكان ش

پرداخت.
ساالنه حدود 200 كودك مبتال به بيمارى هيدروسفالى در قرقيزستان 

به دنيا مى آيند.
ــور مجيد  ــط پروفس مرحله بعدى اين طرح تحقيقاتى و درمانى توس

سميعى ماه آينده در قاره آفريقا صورت خواهد گرفت.
در حاشيه اين سفر دختر قرقيزى به اتفاق مادرش كه 12 سال پيش در 
آلمان توسط پروفسور سميعى به طور رايگان تحت عمل جراحى قرار 

گرفته بود، براى قدردانى به ديدن ايشان آمد.

نوشابه يكى از نوشيدنى هاى پرمصرف در بين خانواده هاى ايرانى است 
كه رنگ آن در عوارض ايجاد كننده، ممكن است تاثيرگذار باشد.

شهاب اوليايى متخصص تغذيه، گفت: هر كدام از مواد تشكيل دهنده 
نوشابه ها اعم از آب، شكر، طعم دهنده، اسيد كربنيك، اسيد فسفريك، 
افزودنى ها، رنگ دهنده و مواد نگهدارنده ( كه براى جلوگيرى از كپك 
ــود) مى توانند مضر  ــكر استفاده مى ش زدن نوشابه به دليل وجود ش

باشند.
ــفريك درون اين  ــكى بيان كرد: اسيد فس وى درباره نوشابه هاى مش
نوشابه ها باعث اختالل در گوارش غذا، اسيدى شدن خون، ورود كلسيم 
از استخوان ها به خون، دفع كلسيم و در نهايت پوكى استخوان، فشار 
ــنگ كليه و بهم خوردن تعادل فسفرو كلسيم بدن  به كليه ها، ايجاد س

مى شود.
ــيم، از بين رفتن  اوليايى با بيان اينكه گاز كربنيك آن عدم جذب كلس
ــى را به همراه دارد،  ــديد سيستم گوارش ميناى دندان و ريفالكس ش
ــبب ايجاد مشكالت  ــكيل دهنده نوشابه س عنوان كرد: آب گازدار تش
ــون و درنهايت ديابت و  ــى، قندباالى آن موجب افزايش قندخ گوارش

چاقى به عنوان ام االمراض( مادر تمام بيمارى ها) مى شود.
اين متخصص تغذيه نوشابه را يكى از عوامل موثر در سوء تغذيه دانست 
ــابه به جاى آب، ميوه و آبميوه مصرف  ــت: جايگزين نوش و اظهار داش
ــن كافئين درون آن  ــاى ويتامينى و همچني كننده را دچار كمبوده
عالوه بر تپش قلب، سيستم عصبى مركزى را تحريك و حس وابستگى 

ايجاد مى كند.
وى بيان كرد: همانطور كه همگان واقف هستند از نوشابه هاى مشكى 
براى پاك كنندگى جرم و كثيفى (به خصوص براى تميز كردن چربى 
روغن ماشين در تعميرگاه ها) استفاده مى شود و اين به دليل اسيديته 
ــت، لذا وقتى اين ماده وارد معده مى شود هرچند كه قادر  قوى آن اس
ــح اسيد خود ،  ــت، اما با تنبل بارآوردن معده در ترش به تحمل آن اس
ــود سيستم گوارشى بدن دچار اختالل اگر ديگر با غذا نوشابه ميل نش

 مى شود.
اوليايى رنگ نوشابه هاى مشكى را به خاطر كارامل ( وقتى قند را زياد 
ــود) بدون مشكل دانست و  حرارت مى دهند به آن رنگ تبديل مى ش
ــده به نوشابه هاى  افزود: در عوض رنگ دهنده هاى مصنوعى اضافه ش

زرد باعث ايجاد سرطان هاى مختلف مى شود.
ــان است  ــابه ها يكس اين متخصص تغذيه با بيان اينكه ضرر تمام نوش
ــت: هرچند كه ابتدا  ــوض نمى كند، گف ــگ آنها ماجرا را ع و تفاوت رن
ــپس مشكى (با  ــفيد (به دليل نداشتن رنگدانه ها)، س نوشابه  هاى س
داشتن كارامل تقريبا بى ضرر) و در نهايت زرد (به دليل رنگ دهنده هاى 
مصنوعى) به ترتيب در وضعبت بهترى نسبت هم مطرح مى شوند، اما 
ــد: ايران مقام  هيچ يك از آنها به ديگرى ارجحيت ندارند.وى يادآور ش
اول را براى مصرف نوشابه در دنيا دارد؛ چرا كه سرانه مصرف نوشابه در 

دنيا حدود 10 تا 12 ليترمى باشد، اما در ايران بيش از 40 ليتر است.

درمان بيماران هيدروسفالى 
قرقيزستان توسط پروفسور «سميعى»

كدام نوشابه بهتر است؛
زرد، سفيد يا مشكى؟

بيشتر بدانيم

ورزشكاران در ماه مبارك رمضان مى توانند به ورزش دلخواه خود بپردازند ولى 
براى جلوگيرى از خستگى مفرط و احيانا مشكالت جسمى بايد چند اصل را 
رعايت كنند. كارشناسان بهداشت و ورزش به روزه داران توصيه مى كنند كه 
به ورزش هاى سنگين و خسته كننده همچون پياده روى ، دوچرخه سوارى و 
ايروبيك نپردازند. به اين ترتيب ورزشكاران مى توانند كمى پيش از افطار به 
ورزش هاى دلخواه خود بپردازند تا با خوردن افطار آب و ديگر امالحى را كه از 
دست داده اند، بازيابند . 2 ساعت پس از افطار نيز زمان مناسبى براى ورزش 
كردن است و ورزش كردن در اين ساعت انرژى زائدى را كه بدن از افطارى به 

دست آورده است، از بين مى برد.
ورزشكاران در ماه مبارك رمضان نبايد بيشتر از يك ساعت در روز و بيشتر از 
5 روز در هفته به فعاليت بدنى بپردازند و هنگام آغاز فعاليت هاى ورزشى ابتدا 
بايد بدن خود را گرم كنند سپس به فعاليت هاى كششى بپردازند و سرانجام 
30 دقيقه تا 40 دقيقه ورزش كنند. توصيه مى شود كه ورزشكار در ماه مبارك 

رمضان پيش از پرداختن به فعاليت ورزشى به دكتر خود مراجعه كند.

ــفره براى خوردن غذاهاى لذيذ پس  افطار زمان جمع شدن خانواده دور س
از يك روز روزه دارى است. بوى غذايى كه در خانه پيچيده افراد را به تست 
كردن انواع غذاهاى لذيذ و چرب تحريك مى كند كه غالبا نيز با سرعت همراه 
است و پس از آن فرد سريعا احساس سيرى ونفخ مى كند و زمان باقيمانده 
ــدن از آن مى توان چاى  ــكم طى كند. براى خالص ش شب را بايد با درد ش
ــرد. براى تهيه اين چاى  خاصى را جهت رفع گازهاى معده تهيه ومصرف ك
فقط به مقداركمى برگ نعناع تازه ، يك قاشق كوچك دانه گياه رازيانه ويك 
ــت.اين مواد را با نيم ليترآب در قورى چاى  ــق غذاخورى بابونه نياز اس قاش
ــدن ، پنج  ــعله ماليم آتش بگذاريد. پس از آماده ش بريزيد و ده دقيقه بر ش
ــيد. نعناع به فعال  ــپس آن را از صافى رد كنيد و بنوش دقيقه صبر كنيد و س
ساختن عمليات هضم ، بابونه در تسكين دردهاى معده و سوختن چربى ها 

كمك مى كند.
ــدن چربى جلوگيرى كرده و پيش از جمع شدنش در  رازيانه نيز از جمع ش

بدن آن را مى سوزاند.

بهترين ورزش در ماه مبارك رمضان 
چيست؟

چاى مخصوص، براى دل دردهاى 
پس از افطار!

دريچه

ــت كه همه حداقل يك بار  آكنه يكى از مشكالت پوستى اس
ــايد همين حاال هم درگيرش باشيم.  تجربه اش كرده ايم و ش
مى توانيد با تغييراتى كوچك در نحوه غذا خوردنتان پوستتان 
ــكل آزار دهنده برهانيد و زيباتر شويد. در ادامه  را از اين مش
ــد مصرف كنيد،  ــدن از آكنه باي غذاهايى كه براى خالص ش
ــما معرفى  ــى كه آكنه را بدتر مى كنند به ش به عالوه غذاهاي

خواهيم كرد.
 ميوه ها و سبزيجات سرشار از آنتى اكسيدان

ــد.  ــى ده ــكاس م ــت آن را انع ــيد، پوس ــالم باش ــى س وقت
ــان  ــوه هايى با رنگ درخش ــا – كه در مي ــيدان ه آنتى اكس
ــى برند،  ــاى آزاد را از بين م ــكال ه ــوند – رادي ــدا مى ش پي
ــش التهاب، تاثير منفى  ــاى آزاد مى توانند با افزاي راديكال ه
ــرى زودرس ــا باعث پي ــد. التهاب تنه ــت بگذارن روى پوس
 نمى شود ( چين و چروك روى پوست ) بلكه باعث بروز آكنه 

نيز مى شود.
 ماهى هاى چرب

ــتند،  ــاردين، تن، همه انتخاب هاى خوبى هس ــالمون، س س
ــورد نياز كمك  ــت آوردن امگا 3 م ــه دس ــه بدن براى ب كه ب
ــالم براى سلول هاى بدن  ــيدهاى چرب س مى كنند. اين اس
ــت اجازه مى دهيد  مصالح به حساب مى آيند. وقتى به پوس
ــر و زيباتر  ــرش نيز جوان ت ــازد، ظاه ــلول هاى جديد بس س
مى شود. در يك آزمايش كوچك به افرادى كه از آكنه مزمن 
تا متوسط رنج مى بردند روغن ماهى داده شد، محققان پس 

ــم گيرى در آنها مشاهده كردند، شايد  از مدتى بهبودى چش
دليلش تاثير روغن ماهى روى التهاب باشد.

 خيار و هندوانه
هر غذاى سرشار از آب، مى تواند تامين آب بدن را تقويت كند 
ــت. تثبيت سطح رطوبت  ــت بسيار خوب اس و اين براى پوس
پوست براى التيام هر مشكل پوستى مناسب است. متاسفانه 
افراد در تالش براى درمان آكنه بيشتر پوست خود را خشك 
مى كنند و سپس يك مرطوب كننده غليظ مى زنند، كه باعث 
ــيدن آب و خوردن غذاهاى  ــدن اوضاع مى شود. نوش بدتر ش
ــت كمك مى كند هميشه در سطحى  ــار از آب به پوس سرش

مناسب بماند.
بادام هندى 

آجيل خوردن مى تواند به پوستتان كمك كند. يك وعده 28 
گرمى كاشو حاوى مقدار مناسبى زينك است. تحقيقات نشان 
ــطح پايين اين ماده معدنى در بدن برابر است با آكنه  داده س
مزمن. شايد دليلش اين است كه زينك حاوى تركيبات ضد 
التهابى و تقويت كننده ايمنى بدن است. از ديگر منابع زينك 

مى توان گوشت گاو را نام برد.
 غذاهاى سرشار از پروبيوتيك

ــت، اما كلم  ــتن پروبيوتيك معروف اس ماست به خاطر داش
ــو و كيمچى از منابع غير لبنى حاوى پروبيوتيك  ترش، ميس
ــان داده مصرف پروبيوتيك مانع آزاد  هستند. بررسى ها نش
ــدن پروتئين هاى التهابى و كاهش توليد سبوم مى شود،  ش

بنابراين مى تواند مانع بروز آكنه روى پوست شود.
 اسپيرولينا

جلبك آبى – سبز سرشار از مواد مغذى و اسيد گاما لينولنيك 
است. GLA يك اسيد چرب ضرورى است كه تركيبات ضد 
التهابى دارد، به همين دليل است كه مى تواند لكه ها را از بين 
ببرد. در يك تحقيق به دو گروه از مبتاليان  به آكنه براى 10 
ــد، در هر دو گروه  ــاى امگا 3 و GLA داده ش هفته مكمل ه
كاهش چشم گيرى به ثبت رسيد. اسپيرولينا را مى توانيد از 

داروخانه ها تهيه كنيد و از پودر آن استفاده كنيد.
 كربوهيدرات هاى تصفيه شده

ــان وعده هايى مانند  اين كربوهيدرات ها را مى توانيد در مي
ــفيد پيدا كنيد. اينها  كيك، شيرينى، كراكر، مافين و نان س
ــده  ــده و داراى كربوهيدرات تصفيه ش ــدت فرآورى ش به ش
ــى  ــتند. در يك تحقيق كه به بررس به عالوه قند اضافى هس
ــش مى پرداخت  ــبت به دو دهه پي ــل افزايش آكنه نس عوام

محققان به اين نتيجه رسيدند كه دليل اصلى، افزايش چنين 
ــديد قند خون به واسطه خوردن  غذاهايى است. باال رفتن ش
ــت در نتيجه  ميزان انسولين افزايش  اين كربوهيدرات هاس

مى يابد و باعث ايجاد جوش مى شود.
 شير

ــت دوباره درباره شير  ــكل آكنه داريد، شايد بهتر اس اگر مش
ــان داده  گاوى كه مى خوريد فكر كنيد. برخى تحقيقات نش
ــى كنند ممكن  ــتفاده م ــرادى كه زياد لبنيات اس آكنه دراف
ــير مى خورند.  ــد، مخصوصا در افرادى كه ش ــتمضر باش اس
ــترون به واسطه شير  ــايد دليلش باال رفتن سطح تستوس ش
است كه در نهايت منجر به بروز جوش مى شود. توجه داشته 
باشيد كه اين علت كامال فردى است، برخى افراد غذاهايى را 
از برنامه غذايى خود حذف مى كنند ولى باز هم نتيجه اى را 

شاهد نيستند.
 چربى هاى اشباع

ــته باشيد برگرها،  اگر مى خواهيد پوستى صاف و سالم داش
ــد. علتش باال  ــت فودها بايد كنار برون ــرخ كرده و فس مرغ س
ــباع موجود در اين غذاهاست. تحقيقات  بودن چربى هاى اش
نشان داده افرادى كه به آكنه مزمن يا متوسط مبتال هستند 
در مقايسه با كسانى كه پوستى سالم دارند بيشتر چربى هاى 
اشباع مصرف مى كنند. اين موضوع هنوز كامال درست درك 
نشده، اما چربى اشباع مى تواند عوامل رشد خاصى را افزايش 

دهد و باعث بروز آكنه شود.

زبان خوراكى ها

ــدرت فيزيكى در افراد  نتايج يك تحقيق از احياى عضالت و افزايش ق
مسن با مصرف روزانه دو ميوه خبر داده است.

ــف كرده اند  ــيب كش ــگاه آيوا تركيباتى را در گوجه و س محققان دانش
ــالت را غيرفعال كرده و باعث  كه پروتئين هاى موثر در روند پيرى عض

بازسازى عضالت به ميزان 30 درصد مى شوند.
تحقيقات نشان مى دهد از زمان تولد تا 30 سالگى حجم و قدرت عضالت 
افزايش مى يابد و از 30 سالگى به بعد هر 10 سال يك بار از حجم عضالت 
ــود. پس از 75 سالگى، فرآيند  به ميزان سه تا پنج درصد كاسته مى ش

تحليل عضالت با سرعت بيشترى ادامه مى يابد.
ــوب مى شود. به  ــدنى دوران پيرى محس تحليل عضالت بخش جدانش
ــنگين فيزيكى از عهده افراد مسن خارج  همين دليل انجام كارهاى س

است. 
ــكالتى چون ضعف فيزيكى و كمبود بنيه را كاهش حجم عضالت مش

ــود و  ــث كاهش فعاليت بدنى مى ش ــود بنيه نيز باع  در پى دارد. كمب
ــدن  همانطور كه مى دانيم فعاليت فيزيكى كمتر، به معنى ضعيف تر ش

عضالت است.
ــود ميوه ها در جلوگيرى از اتفاقات ياد شده بسيار موثرند.  گفته مى ش
كريستوفر آدامز، استاد داروسازى دانشگاه «يو آيوا» و همكارانش طى 
مطالعه اى دريافتند يورسوليك اسيد موجود در پوست سيب و تركيبات 

 ATF4 توماتيدين درون پوست گوجه سبز با غير فعال كردن پروتئين
ــود. دانشمندان معتقدند  باعث جلوگيرى از تحليل عضالت بدن مى ش
ــد كهولت و تحليل رفتگى عضالت  متوقف كردن اين پروتئين به فرآين

خاتمه مى دهد.
تيم تحقيقاتى آدامز با بررسى چگونگى تاثير تركيبات موجود در ميوه ها 
ــاف مهم دست يافتند. آن ها  بر ماهيچه هاى موش هاى پير به اين اكتش
به مدت دو ماه اسيد يورسوليك و توماتيدين را به رژيم غذايى موش ها 

افزودند. 
حجم ماهيچه و توان فيزيكى موش هايى كه از هر دو ماده تغذيه كردند، 
به ترتيب به ميزان 10 و 30 درصد طى اين دو ماه افزايش يافت؛ درست 

به اندازه يك موش بالغ و جوان.
ــتر  در واقع حذف پروتئين ATF4 از بدن موش ها باعث مقاومت بيش

آن ها در مقابل تاثيرات پيرى شد.
اين يافته مى تواند فرصتى را فراهم آورد تا دانشمندان به توليد داروها يا 

مكمل هاى احياكننده عضالت بپردازند.
ــطه تجارب و  ــيارى از ما به واس ــت: «بس آدامز در بيانيه اى اظهار داش
ــئله ضعف يا تحليل عضالت هنگام پيرى  ــاهدات اطرافمان با مس مش
ــگرفى بر كيفيت زندگى و سالمت  ــئله تاثير ش آشنا شده ايم. اين مس

افراد دارد».

با اين غذاها، آكنه را از بين ببريد

گوجه سبز روند پيرى
عضالت را غير فعال مى كند

شنيدن اسم ديابت براى خيلى ها يعنى تلخ شدن زندگى، 
يعنى محروميت از خوردن، يعنى ترك كامل قند و رعايت 
رژيم هاى غيرعادى. درست است كه ابتال به ديابت باعث 
ــا باورهاى رايج  ــود، ام ايجاد برخى محدوديت ها مى ش

نادرست نيز در اين زمينه بسيار است.
برخوردارى از سالمت و دور ماندن از بيمارى ها نيازمند 
ــت و به كارگيرى آن ها در زندگى  كسب اطالعات درس
ــيد تا با 6 باور نادرست در  روزمره است. با ما همراه باش

خصوص ديابت بيشتر آشنا شويد.
هر كس زياد قند بخورد حتما ديابت مى گيرد
ــه بايد از زياده روى در مصرف  ــت كه هميش درست اس
ــفيد يعنى قند و نمك پرهيز كرد، اما خوردن  دو سم س
آبنبات يا شكالت و شيرينى جات نمى تواند عامل اصلى 
ــد. در واقع ديابت نتيجه مصرف زياد  ابتال به ديابت باش
ــت. ابتال به اين بيمارى در واقع به دليل  مواد قندى نيس
ــت. اگر فردى در  عوامل ژنتيكى و همچنين محيطى اس
ــواد قندى به  ــد مصرف زياد م مرحله پيش ديابت نباش
تنهايى براى بروز بيمارى ديابت كافى نخواهد بود. افراط 
در مصرف قند، باعث اضافه وزن و به مرور چاقى شكمى 
ــتقيم زمينه را براى ابتال به  مى شود كه به طور غيرمس
ديابت در افراد پيش ديابتى مهيا مى كند. بنابراين توصيه 
ــد و مواد قندى  ــود كه از زياده روى در مصرف قن مى ش
ــيرينى جات را به مهمانى ها و  بپرهيزيد و استفاده از ش

مواقع خاص اختصاص دهيد.
براى مقابله با ديابت، رژيم بگيريد

متاسفانه راهى براى درمان ديابت وجود ندارد. اگر شما به 
ديابت دچار شده باشيد مجبور هستيد تا آخر عمر با آن 
كنار بياييد حتى اگر قند خونتان را با مراقبت هاى ويژه 
ــفانه هم اكنون نمى توان به مغلوب  كنترل كنيد. متاس
ــون عاملى كه  ــان بيمارى اميدوار بودن چ كردن و درم
باعث بروز آن مى شود به ويژه عدم عملكرد درست بدن 
ــولين از طريق پانكراس با گذشت زمان  در ساخت انس
ــد. از طرف ديگر تالش  وضعيت وخيم ترى پيدا مى كن
ــه تغذيه خالصه  ــت زندگى صرفا ب براى رعايت بهداش
نمى شود. براى داشتن سبك زندگى خوب، فعاليت بدنى 
منظم و خواب كافى نيز ضرورى است كه هر دو از عوامل 
تاثيرگذار در پيشگيرى از اين بيمارى محسوب مى شوند. 
اگرچه كاهش وزن و آب كردن چربى هاى شكمى به طور 
چشمگيرى در بهبودى و كنترل قند خون تاثير دارد اما 
در صورت ابتال به ديابت نمى توان به آنها به عنوان درمان 

بيمارى نگاه كرد.
مواد غذايى ضدديابت وجود دارد

ــا كمك مواد  ــتند روزى ب همه متخصصان اميدوار هس
غذايى يا مكمل هاى غذايى يك راه حل معجزه گر براى 
درمان ديابت پيدا كنند، اما تاكنون نشان داده نشده كه 
يك ماده  غذايى به تنهايى قادر به شكست دادن ديابت 
ــت كه نتايج برخى پژوهش ها در  شده باشد. درست اس

خصوص خواص بعضى مواد غذايى مانند بادام در كنترل 
ديابت خبر مى دهند، اما نبايد تاثير عوامل ديگر را ناديده 
ــت كه چنين مواد غذايى در چهارچوب  گرفت. الزم اس
يك تغذيه سالم و اصولى مصرف شوند. چون به تنهايى 

كار از پيش نمى برند.
كسى كه ديابت دارد نبايد لب به قند بزند

ــت. افراد ديابتى از مصرف شكالت  اين باور نادرست اس
ــت و هيچ رژيم  ــتند. در واقع هيچ ممنوعي محروم نيس
ــه ويژه قند  ــت. كربوهيدرات ها ب ــختى در كار نيس س
ــته اى مانند پروتئين  ــواد نشاس موجود در ميوه ها و م
ــى از مواد غذايى مصرفى توصيه شده  ها و ليپيدها بخش
ــتند. در واقع ديابتى ها نيز مانند افراد  به ديابتى ها هس
ديگر مى توانند هر از گاهى يك تكه شكالت يا يك برش 
ــت كه اين افراد ميزان  كيك مصرف كنند. البته الزم اس
كربوهيدرات موجود در مواد غذايى را با ميزان انسولين 
بدنشان هماهنگ كنند تا دچار افزايش قند خون نشوند. 
توصيه مى شود كه اين افراد نيز مانند افراد غيرديابتى از

 زياده روى در مصرف مواد قندى پرهيز كنند، اما اين به 
معناى قطع كامل مصرف قند نيست.

فقط مواد غذايى شـيرين باعث افزايش قند 
خون مى شوند

آنچه كه باعث افزايش ميزان قند خون مى شود صرفا به 
ــوند. برخى مواد غذايى  كربوهيدرات ها خالصه نمى ش
شيرين نيز وجود دارند كه حاوى كربوهيدرات نيستند. 
ــفيد كه اتفاقا طعم  يادتان باشد نان تهيه شده از آرد س

ــيرينى نيز ندارد حاوى كربوهيدرات بوده و بيشترين  ش
تاثير را در افزايش قند خون دارد. در صورتى كه ميوه ها 
به اين اندازه قند خون را باال نمى برند. افرادى كه دچار 
ــتند بايد ميزان كربوهيدرات هاى موجود در  ديابت هس
مواد غذايى (به ويژه قند موجود در مواد نشاسته اى مانند 
برنج، سيب زمينى و غيره) را بدانند تا بهتر رژيم غذايى 

خود را كنترل كنند.
ديابت بيش از اينكه به تغذيه مربوط شود به 

ژنتيك ربط دارد
ــوع 1 كه يك بيمارى خود ايمنى  عوامل ابتال به ديابت ن
ــت. ممكن است اين عوامل  است همچنان ناشناخته اس
ــند. اين نوع ديابت كه  ژنتيكى و همچنين محيطى باش
ــتقيم به  ــنين كم بروز مى كند به طور مس معموال از س
ــدا نمى كند. در عوض در  تغذيه يا اضافه وزن ارتباط پي
خصوص ديابت نوع 2 كه در سنين باالتر به خصوص بعد 
از 40 سالگى  بروز مى كند تغذيه مى تواند نقش داشته 
ــتقيم. نتايج آخرين  ــيوه اى غيرمس باشد هرچند به ش
بررسى هاى علمى نشان مى دهند كه بين اضافه وزن و 
ــكمى و همچنين ابتال به ديابت نوع 2 ،ارتباط  چاقى ش
وجود دارد. با اين حال اضافه وزن تنها عامل ابتال به اين 
بيمارى نيست چون بسيارى از افراد دچار چاقى مفرط 
ــتند. در واقع به نظر  وجود دارند كه به ديابت مبتال نيس
ــد كه حالت پيش ديابت ژنتيكى و ديگر عوامل  مى رس
محيطى مانند عدم تحرك بدنى مناسب و كافى در ابتال 

به اين بيمارى دخالت دارند.

6 باور رايج 
ولى غلط درباره 

ديابت!

6 باور رايج 
ولى غلط درباره 

ديابت!



داستان دریچه

گربه  ناصرالدین شاه  

حکایت شیرین گور بابای چرچیل!

 داستان واقعی 
انوشیروان عادل و پیرزن 

همه جا با خاندان شما 
حتی در جهنم!!!
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آیت اهلل شیخ حسین لنکرانی )ره( در سال 
1268ش در یک��ی از محله های قدیمی 
شهر تهران )س��نگلج( و در یک خانواده 
روحانی پا به عرصه وجود گذاشت. پدرش 
آیت اهلل حاج ش��یخ علی لنکرانی )ره( از 
عالمان و مجتهدان تراز اول تهران به شمار 
می آمد. پدربزرگ و جد بزرگ وی نیز از 
مجتهدان سرش��ناس زمان خ��ود بودند. 
خاندان لنکرانی نس��ل در نس��ل حدود 
چهارصد س��ال رهبری دینی، مذهبی و 
سیاس��ی مردم را بر عهده داشتند. شیخ 
حسین دوران کودکی را در چنین خاندان 
علم��ی، معن��وی و جهادی پش��ت س��ر 
گذاشت. وی خواندن و نوشتن و بخشی از 
مقدمات علوم اسالمی را نزد پدر و بخشی 
دیگر را در محضر اس��تادان حوزه علمیه 
تهران فراگرفت. س��پس به نجف اشرف 
هجرت کرد. در نج��ف تحصیالت خود را 
تا رس��یدن به اجتهاد ادامه داد. وی عالوه 
بر علوم حوزه، در سایر علوم نیز اطالعات 
الزم و کافی داشت و با زبان های انگلیسی، 

روس و عربی نیز آشنا بود.
شیخ پس از بازگش��ت به وطن به ترویج 
فرهنگ اهل بیت و نش��ر تفک��ر جهاد و 
مبارزه بر ضد اس��تبداد داخلی و استعمار 
خارجی پرداخت. در اعت��راض به قرارداد 
خفت بار 1919 شیخ حس��ین به عنوان 
یک روحانی جوان )بیست ساله( و مبارز 
در براب��ر این خیان��ت تاریخی ایس��تاد. 
ایشان در ردیف ش��خصیت هایی بود که 

در برابر جمهوری خواه��ی دروغین رضاخان ایس��تاد و 
برای افشای ماهیت آن اقدام به انتش��ار اعالمیه ای کرد. 
لنکرانی از اعضای فعال جمعیتی بود که به خاطر حمایت 
از انقالب عراق و آزادی حرمین ش��ریفین و بین النهرین 
از دست بیگانگان تشکیل ش��د. در سال 1303 در جهت 
 انجام وظیفه تاریخی و دین��ی خود اقدام ب��ه راه اندازی 
 روزنام��ه ای تح��ت عن��وان اتحاد اس��الم ک��رد و در پی

 فعالیت های ضد اس��تعماری و انقالبی از سوی رضاخان 
چندین بار تبعید شد.

لنکرانی در انتخاب��ات دوره چهاردهم از ح��وزه انتخابیه 
اردبیل به مجلس راه یافت. وی در غالب اقدامات از جمله 
لغو امتیاز مالی � اقتصادی دکتر میلسپو مستشار آمریکایی 
و رییس کل دارایی وقت، رد پیشنهاد کمیسیون سه جانبه 
روس � انگلیس � آمریکا )کمیسیون قیمومت(، مخالفت 
ناموفق با تصویب طرح تعوی��ق انتخابات دوره پانزدهم تا 
تخلیه ایران از قشون خارجی، ارایه و طرح و برنامه دقیق 

جهت پایان یافتن غائله آذربایجان شرکت داشت.
ش��یخ با علما و ش��خصیت های مبارزی چ��ون آیت اهلل 

کاشانی)ره( و نواب صفوی ارتباط داشت و تالش های ضد 
استعماری و ضد استبدادی آنها را تایید می کرد. آشنایی 
وی با امام نیز از سال های 1323 آغاز شد و با اینکه از نظر 
سنی دوازده سال از امام بزرگ تر بود و چندین سال سابقه 
مبارزاتی داشت ولی به شدت تحت تأثیر شخصیت علمی، 
اخالقی و انقالبی امام بود. حض��رت امام نیز به وی به دید 
احترام می نگریس��ت و از افکار و اندیشه های سیاسی او 

بهره می گرفت. 
 اس��فند 1341 در طرح آمریکایی »انقالب س��فید« شاه 
 با مخالفت سرس��ختانه علما و آزادی خواه��ان و به تبع

  آنها م��ردم روبه رو ش��د و توال��ی آن به تش��دید مبارزه 
 قهر آمی��ز مردم تح��ت رهبری ام��ام و مراج��ع تقلید با

 اساس رژیم انجامید.
آیت اهلل  لنکرانی )ره( نیز منتظر فرصت بود تا گامی قاطع 
در جهت اصالح اوضاع برداشته شود به همین خاطر همه 
توانش را در انتقال تجربیات مبارزات 50 ساله خویش به 
امام و حمایت جدی از وی به کار بس��ت. لنکرانی نزدیک 
به یک هفته پیش از 15 خرداد با امام  خمینی )ره(در قم 
دیدار داش��ت و راجع به ضرورت و کیفیت مبارزه با رژیم 

تبادل نظر ک��رد. خانه وی نی��ز در تهران 
محل رفت و آمد مب��ارزان و مرکز پخش 
اخبار و دستورهای مربوط به نهضت بود. 
شب 15 خرداد، لنکرانی تصویر امام را در 
تیراژی بسیار وس��یع در تهران چاپ کرد 
و روز بعد در می��ان تظاهرکنندگان که از 
میدان شاه )قیام فعلی( به سمت دانشگاه 
می رفتند پخش نمود. پیرو این اقدامات 
در 20 خرداد 42 توسط فرمانداری نظامی 
دستگیر و روانه زندان شد و اواخر تیر همان 

سال آزاد گردید. 
لنکرانی

گفته می ش��ود ک��ه نعم��ت اهلل نصیری 
)رییس شهربانی کل کش��ور در جریانات 
15 خرداد( در آن حادثه به شاه گفته بود: 
»بر ما مسلم است که بلوای تهران، عمدتا 
زیر سر آیت اهلل لنکرانی اس��ت، اما وی با 
تردستی و زرنگی هیچ مدرکی از خود به 

جای نگذاشته است«!
پس از تصویب کاپیتوالسیون در مجلس به 
شهادت ناظران عینی و پیش از ایراد نطق 
کوبنده امام بر ضد الیحه مذکور و وکالی 
مجلس فرمایشی، متن مذاکرات مجلس از 
ناحیه لنکرانی تهیه و جهت اطالع کامل و 
دقیق امام و برخی دیگ��ر از مراجع، به قم 
فرستاده ش��ده بود و این اولین و آخرین 
اخبار سیاسی مهم ارسالی از سوی ایشان 

به قم و دیگر بالد نبود.
پس از تبعید امام به ترکیه لنکرانی ضمن 
ادامه ارتباط با ایشان، با رجال نهضت نظیر 
آیت اهلل س��عیدی)ه( و ربانی ش��یرازی جلسات مستمر 
گذاشته به بحث و مذاکره پیرامون مسایل جاری کشور می 
پرداخت و در همین راستا، عناصر حوزه و دانشگاه و بازار را 
به مبارزه، دلگرم و امیدوار می ساخت و به جهت ادامه ستیز 

با رژیم ستم شاهی تحریک می کرد. 
پس از پیروزی انقالب اس��المی ش��یخ حس��ین به رغم 
 کهولت سن و ضعف مفرط مزاج و گرفتاری به انواع و اقسام 
بیماری های مزمن از تأیید مقام رهبری و تعقیب اساس 
 نظام و قانون اساس��ی جمهوری اس��المی باز نایستاد و از 
 هی��چ گون��ه کم��ک فک��ری دری��غ نداش��ت و نظرات 
سیاسی � نظامی ایشان به طور مس��تقیم و غیرمستقیم 
گاه حتی در شورای عالی دفاع مطرح و مورد بررسی قرار 

می گرفت. 
سرانجام آیت اهلل شیخ حسین لنکرانی )ره( پس از حدود 
یک قرن زندگی پربار و مبارزه بی امان با استعمار خارجی 
و اس��تبداد داخلی در 18 خ��رداد 1368 دع��وت حق را 
 لبیک گفت و در جوار حرم حض��رت عبدالعظیم به خاک 

سپرده شد.

دریچه

گویند در جنگ دوم روس و ایران وقتي قشون روس به تبریز وارد شد و مصمم بود 
به سمت میانه حرکت کند، دولت ایران خود را در مقابل کار تمام شده اي دید و 
ناچار شد شرایط صلحي که دولت روس امال مي کرد بپذیرد. فتحعلي شاه براي 
اعالن ختم جنگ و تصمیم دولت در بستن پیمان آشتي، سالحي خبر کرد. قبال به 
جمعي از خاصان دستوراتي راجع به اینکه در مقابل هر جمله اي از فرمایشات شاه 
چه جواب هایي باید بدهند داده شده بود و همگي نقش خود را روان کرده بودند.

شاه بر تخت جلوس کرد و دولتیان سرفرود آوردند. شاه به مخاطب سالم، خطاب 
کرد و فرمود: اگر ما امر دهیم که ایالت جنوب با ایالت شمال همراهي کنند و یک 
مرتبه بر روس منحوس بتازند و دمار از روزگار این قوم بي ایمان برآورند چه پیش 
خواهد آمد؟ مخاطب سالم که در این کمدي نقش خود را خوب حفظ کرده بود 
تعظیم س��جده مانندي کرد و گفت:»بدا به حال روس!! بدا به حال روس!!« شاه 
مجددا پرسید:»اگر فرمان قضا جریان شرف صدور یابد که قشون خراسان با قشون 
آذربایجان یکي شود و تواما بر این گروه بي دین حمله کنند چطور؟« جواب عرض 

کرد:»بدا به حال روس!! بدا به حال روس!!«
اعلي حضرت پرسش را تکرار کردند و فرمودند:»اگر توپچي هاي خمسه را هم به 
کمک توپچي هاي مراغه بفرستیم و امر دهیم که با توپ هاي خود تمام دار و دیار 
این کفار را با خاک یکسان کنند چه خواهد شد؟« باز جواب: »بدا به حال روس!! 
بدا به حال روس!!« تکرار شد و خالصه چندین فقره از این قماش اگرهاي دیگر که 
تماما به جواب یکنواخت بدا به حال روس مکرر تایید مي شد رد و بدل شد. شاه تا 
این وقت روي تخت نشسته پشت خود را به دو عدد متکاي مروارید دوز داده بود. در 
این موقع دریاي غضب ملوکانه به جوش آمد و روي دوکنده زانو بلند شد شمشیر 
خود را که به کمر بسته بود به قدر یک وجبي از غالف بیرون کشید و این دو شعر را 

که البته زاده افکار خودش بود به طور حماسه با صداي بلند خواند:
کشم شمشیر مینایي / که شیر از بیشه بگریزد
زنم بر فرق پاسکوویچ / که دود از پطر برخیزد

مخاطب سالم با دو نفر که در یمین و یسارش رو به روي او ایستاده بودند خود را به 
پایه عرش سایه تخت قبله عالم رساندند و به خاک افتادند و گفتند:»قربان مکش، 
مکش که عالم زیر و رو خواهد شد.« شاه پس از لمحه اي سکوت گفت:»حاال که 
این طور صالح مي دانید ما هم دستور مي دهیم با این قوم بي دین کار به مسالمت 

ختم کنند.«

ببری خان به غلط، نام گربه ای بود آال پلنگ که شاه او را بسیار دوست 
می داشت. 

در آن اوان شاه را تبی سخت عارض شد و روزی چند، در بستر بیماری 
و ناتوانی بخوابید. 

گربه مزبور که تازه بچه آورده بود، روز بعد به اقتضای طبیعت به تغییر 
مکان آنها پرداخت. 

 هنگام��ی ک��ه یک��ی از بچه های��ش را ب��ه دن��دان گرفت��ه و از 
 کن��ار بس��تر می گذش��ت. زبی��ده خانم ملق��ب ب��ه امینه اق��دس به 
 درون اتاق آم��د و در را که گربه از هم��ان به درون آمده بود از پش��ت 

خود بست. 
گربه همین که راه بیرون شدن را بسته دید چند دور گرد بستر گشت و 

در پای شاه سرگردان ایستاد. 
زبیده خانم از مشاهده  این حال رو به شاه کرده گفت: قربان امشب عرق 

خواهید کرد و تب خواهد برید. 
 از قض��ا صبح��گاه ت��ب ش��اه قط��ع ش��د و پ��س از آن بب��ری خان 
مقامی بلند یافت و دارای تش��ک اطلس و پرستار و خوراک مخصوص 

شد.

چرچیل روزی سوار تاکسی شده بود و به دفتر بی بی سی برای مصاحبه 
می رفت.

هنگامی که به آن جا رسید به راننده گفت:
»آقا لطفا نیم ساعت صبر کنید تا من برگردم.«

راننده گفت: »نه آقا! من می خواهم س��ریعا به خانه بروم تا س��خنرانی 
چرچیل را از رادیو گوش دهم.«

چرچیل از عالقه  این فرد به خودش خوشحال و ذوق زده شد.
 یک اسکناس ده پوندی به او داد.

راننده با دیدن اسکناس گفت:
 »گ��ور باب��ای چرچی��ل! اگ��ر بخواهید، ت��ا فردا ه��م این ج��ا منتظر 

می مانم.«

هنگامی که به دستور انوش��یروان یکی از پادشاهان بزرگ ساسانیان، کارگران 
مشغول به س��اخت بنای عظیم طاق کس��ری ) ایوان مدائن( بودند، خانه های 
اطراف را ب��ه چند برابر قیمت واقع��ی خریداری کرده و تخری��ب می کردند تا 

دیوارهای کاخ را گسترش دهند .
در این میان پیرزنی که خانه ای کوچک و محقر داشت به هیچ قیمتی حاضر به 
فروش خانه خود نشد . خبر را  به انوشیروان رساندند و چاره جویی کردند. پادشاه 
دستور داد که حق پیرزن را رعایت نموده و با وی با عدل و انصاف رفتارنمایند و 
اگر رضایت به فروش خانه  خود ندارد به زور او را مجبور به این کار نکنند . آنها 
نیز طبق دستور شاه خود خانه کوچک پیرزن را خراب نکرده و به جای آن مسیر 

دیوار عظیم کاخ را کج کرده تا حقی از او ضایع نشود .
امروزه نیز کس��انی که از این بنا دیدن کرده باش��ند متوجه شده اند که یکی از 
دیوارهای اصلی کاخ به طرز عجیبی از مسیر اصلی منحرف شده و اینجا جای 
همان خانه  کوچک پیرزن است که پادشاه بزرگی چون انوشیروان عادل حاضر 
نش��د به زور آن را خراب کند . امروز این بنا گواهی بر عدالت و احترام به حقوق 

شهروندان در ایران باستان می باشد.

حاج ابراهیم خان کالنتر معروف به اعتمادالدوله از وزرایی است که در دوره  سه 
پادشاه و دو سلسله  حکومتی وزارت کرده و به ترتیب وزارت لطفعلی خان زند، آقا 

محمد خان قاجار و فتحعلی شاه قاجار را به عهده داشته است.
او در دوران وزارت خود مطابق رس��م معمول، اقوام و اطرافیان خود را به مناصب 

مهم و نان و آبدار منصوب می کرده است.
می گویند روزی یکی از اهالی شیراز که از س��تم های حاکم آن شهر � که یکی از 
اقوام حاجی بود � به شدت آزرده ش��ده بود، برای دادخواهی به تهران آمده و نزد 
اعتمادالدوله رفت و به شرح ظلم و ستم های حاکم و مشکالت مردم پرداخت و از او 
خواست که حاکم شهر را عزل کرده و حاکمی عادل به جای وی منصوب کند ولی 
حاجی به جای این کار به وی توصیه کرد که بهتر است از آن شهر نقل مکان کرده 
و به شهر دیگری مثال اصفهان برود، اما مرد شاکی از حاکم اصفهان هم � که باز یکی 
از اقوام حاجی بود � اظهار ناراحتی کرده و گفت که از آشنایانی که در اصفهان دارد 
مطالبی شنیده است که مطمئن است در آن شهر هم نمی تواند به راحتی زندگی 
کند. اعتمادالدوله چند شهر دیگر را برای زندگی به مرد شاکی پیشنهاد کرد، اما باز 
وی با ذکر بستگی حاکم آن شهر به خود حاجی، مدعی می شدکه در آن شهر نیز 
مردم از امنیت و زندگی راحت برخوردار نیستند. حاجی که بسیار عصبانی شده 
بود گفت که با این حساب تو دیگر نمی توانی در این مملکت زندگی کنی و بهتر 
است بمیری و به جهنم بروی!   مرد در پاسخ گفت که گمان نمی کنم که در آنجا 
نیز راحت باشم، زیرا قبل از من مرحوم پدر شما به آنجا رفته است و در نتیجه در 

آنجا نیز از ظلم خاندان شما در امان نخواهم بود.

قربان، شمشیر مکش كه عالم خراب 
خواهد شد

در چنین روزی

آغاز عملیات 
بیت المقدس 

عملیات بیت المقدس 7 ،با رمز عملیاتي یا اباعبداهلل الحسین در منطقه 
عمومي شلمچه آغاز شد. 

عملیات مزبورهنگام��ي آغاز گردید ک��ه نیروهاي دش��من بعثي بارها 
شهرهاي بي دفاع میهن اسالمي را آماج موشک ها و بمب هاي شیمیایي 
خود قرارداده بودن��د و با تجمع نیروها در ناحیه ش��لمچه قصد تجاوز به  

محله اي جدید را داشتند. 
پس از صدور فرمان حمله، رزمندگان اسالم نیروهاي دشمن را غافلگیر 
کردند و در نخس��تین مرحله از عملیات بیت المقدس با انهدام وس��یع 
نیروهاي بعثي عراق و تجهیزات جنگي آنان همراه بود. طي این دو مرحله 

چهار لشکرارتش بعثي عراق منهدم شد .

تورات، لفظ عربي شده کلمه »تورا« به زبان عبري است که به معناي تعلیم 
و آموزش یا ارشاد است. یهودیان آن را ناموس، شریعت و قانون مي دانند، اما 
»تورات« در متداول ترین کاربرد، نام پنج سفر کتاب اول عهد عتیق )تورات( 

و از کتاب مقدس یهودیان است که به »اسفار خمسه« نیز مشهور است. 
واژه تورات، گاه بر کل »عهد عتیق« اطالق مي شود. به عقیده یهودیان تورات 
را، خداوند از طریق موس��ي کلیم اهلل، یکي از پیامب��ران اولوالعزم )صاحب 
کتاب( در کوه سینا به بني اس��رائیل در پنج کتاب )س��فر( ابالغ کرده؛ از 

همین رو، اعتقاد به آسماني بودن تورات از ضروریات دین یهود است. 
بیشتر یهودیان معتقد هس��تند که تورات به دو صورت کتبي و شفاهي، در 
مدت چهل سال اقامت بني اسرائیل در بیابان بر موسي نازل شد و او آن را بر 

قوم خود آموخت و این مطالب بر سطح دو لوح سنگي بود. 
در این کتاب )تورات( که دستورات اصلي مربوط به راه و رسم زندگي اخالقي 
و جسماني آمده اس��ت، از ابتداي آفرینش ش��روع و با بیان مرگ حضرت 
موسي )ع(، قبل از تسخیر کنعان توسط بني اسرائیل، تمام شده است. باید 
 گفت که یکي از مجموعه کتاب هاي دین��ي یهودیان که به اختصار »تنخ«

 مي گویند، »تورا« یا »اسفار خمس��ه« معروف به شریعت حضرت موسي 
است.

  این پنج سفر کتاب اول یا این پنج کتاب سفر از کتاب مقدس عبارتند از: 
1- سفر تکوین یا پیدایش؛ در اینجا داستان آفرینش جهان و سلسله النسب 
انسان، سرگذش��تي از آدم و حوا، نوح، ابراهیم، لوط، اس��ماعیل، اسحاق، 

یعقوب و فرزندان اوست و با سرگذش��ت مرگ حضرت یوسف علیه السالم 
به پایان مي رسد.

 2- سفر خروج؛ در اینجا مطالبي چون ماجراي بردگي بني اسرائیل در مصر، 
تولد و پیامبري حضرت موسي )ع(، خروج بني اسرائیل از مصر و سرگرداني 
آن ها در بیابان است. در این سفر خروج، احکام بسیاري گفته شده و اعطاي 

ده فرمان یا »احکام عشره« به حضرت موسي )ع( در همین بخش است.
 3- سفر الویان؛ ش��امل احکام دیني و ش��رعي و آداب و قواعدي است که 
درواقع به منزله کتاب راهنماي کاهنان بني اسرائیل از »سبط الوي« و آداب 
عبادت در معبد و حدود طهارت و پاکي و نهي از زنا با محارم و سایر روابط 

جنسي و اوقات مقدس و اعیاد خاص است.
 4- سفر اعداد؛ شامل مسافرت بني اسرائیل در دشت )بیابان( و حوادثي که 
بین راه مصر و سرزمین موعود بر این قوم گذشت و فتح اراضي کنعان است.

 5- سفر تثنیه؛ تکرار ش��رایع و مقررات و فرمان هاي اس��فار قبلي از زبان 
حضرت موسي )ع( خطاب به بني اس��رائیل به طور اختصار و تعیین یوشع 
به عنوان رهبر بني اسرائیل و درنهایت، درگذشت حضرت موسي )ع( پیغمبر 
است و چون تکرار احکام و گزارش هاي قبلي است، گاه آن را »تکرار تورات« 

یا »تورات مکرر« گویند. 
در سنت یهودیت و مسیحیت، تورات را به موسي )ع( نسبت مي دهند ولي 
چنین برداشتي ندارند که عین الفاظ تورات، وحي الهي است. لذا از این نظر 
با مسلمانان فرق دارند، زیرا مسلمین تورات تحریف نشده را عین وحي الهي 
مي دانند.  کلمه تورات 18 بار و عناوین دیگ��ري از آن مانند کتاب صحف 

موسي )ع( و... در قرآن ذکر شده است.

صدور فرمان امام خمیني)ره( براي 
تشکیل »ستاد انقالب فرهنگي« 

حضرت امام خمیني)ره( به منظور ایجاد تحول در دانشگاه هاي ایران طي پیامي، 
فرمان تشکیل ستاد انقالب فرهنگي را صادر کردند. ایشان در بخشي از پیام خود از 
اعضاي این ستاد خواستند تا براي برنامه ریزي رشته هاي مختلف و خط مشي آینده 

دانشگاه ها، بر اساس فرهنگ و ارزش هاي اسالمي اقدام کنند. 
هدف اصلي از تشکیل ستاد انقالب فرهنگي، بازس��ازي و دگرگون ساختن نظام 
آموزش عالي کشور و زدودن مظاهر فرهنگ غرب از چهره دانشگاه هاي ایران بود. 
اعضاي این ستاد به دستور حضرت امام، از بین کارشناسان و استادان مسلمان در 
تخصص هاي مختلف برگزیده شدند. حیطه کار این ستاد که به شوراي عالي انقالب 
فرهنگي تغییر نام یافته است به تدریج گسترش یافت و ساماندهي امور فرهنگي 

جامعه را در زمینه هاي مختلف بر اساس فرهنگ غني اسالم بر عهده دارد.

روز ملي 
فدراسیون روسیه

در 12 ژوئن 1991، اولین انتخابات آزاد ریاست جمهوري در فدراسیون 
روسیه برگزار ش��د و به دلیل اهمیت این انتخابات، این روز به عنوان روز 
ملي روس��یه نامیده ش��د. در این انتخابات بوریس یلتس��ین به ریاست 
جمهوري انتخاب گردید. فدراس��یون روس��یه، بزرگ تری��ن جمهوري 
شوروي س��ابق، در آوریل 1990، قبل از فروپاشي ش��وروي اعالم کرده 
بود که از آن پس، قوانین داخلي روسیه بر قوانین شوروي ارجحیت دارد 
و به این ترتیب، جز در روابط خارجي، مس��تقل از شوروي عمل مي کند. 
روسیه بامس��احت 400/075/17 کیلومتر مربع، در شمال آسیا و شرق 
اروپا واقع شده است. این کشور وس��یع ترین کشور جهان است. جمعیت 
آن قریب به 147 میلی��ون نفر بوده که کمتر از 20درصد آنها مس��یحي 
بوده که عمدتا ارتدوکس مي باش��ند و حدود 10درصد مسلمان و بیش 
از 10درصد سایر ادیان. در واقع بیش از 60درصد مردم روسیه معتقد به 
دیني رسمي نیستند. مردم روسیه به زبان روسي صحبت کرده و خط رایج 
در آنجا سیریلي است. کشور روسیه از ملیت هاي مختلف از جمله روس 
که اکثریت دارد و نیز تاتار، اوکرایني و چچني و... تش��کیل ش��ده است. 
 واحد پول روس��یه روبل و پایتخت آن مسکو اس��ت. از شهرهاي مهم آن 
سن پترزبورگ و نیژني نووگورود مي باشد. با توجه به رشد منفي جمعیت 
در این کشور، پیش بیني جمعیت آن تا سال 2025 بیش از 137 میلیون 
نفر خواهد بود. فدراسیون روس��یه با نظام سیاسي جمهوري چند حزبي 

فدرال با دو مجلس قانون گذاري اداره مي شود.  

آیت اهلل شیخ حسین لنکرانی )ره(؛

آیت اللهی، معروف 
به مرد سیاست 

تورات ، كتاب مقدس یهودیان



خبراخبار

رييس پليس آگاهي اس��تان اصفهان از كشف 70 دس��تگاه لپ تاپ و 40 
دستگاه تبلت قاچاق و دستگيري يك قاچاقچي كاال خبر داد. 

 سرهنگ كارآگاه ستار خس��روي در اين خصوص اظهار كرد: در راستاي 
تحقق تشديد مقابله با قاچاق كاال و ارز، ماموران اداره مبارزه با قاچاق كاالي 
پليس اصفهان پس از هماهنگي با مقام قضايي به يك انبار تخليه بار اعزام 
شدند. وي ادامه داد: ماموران به سه كارتن كه به صورت ماهرانه بسته بندي 
شده بود، مشكوك شدند و آن ها را مورد بازرسي قرار دادند كه 70 دستگاه 
لپ تاپ و 40 دستگاه تبلت فاقد هرگونه مدارك معتبر گمركي كشف شد.

خسروي گفت: ارزش اين كاالها دو ميليارد ريال برآورد شده است كه در 
اين زمينه يك متهم دستگير و جهت سير مراحل قانوني به مراجع قضايي 
تحويل داده شد. رييس پليس آگاهي اصفهان خاطر نشان كرد: قاچاق كاال 
ضربات جبران ناپذيري به اقتصاد داخلي كشور مي زند كه در اين خصوص 
نيروي انتظامي با قاچاقچيان كاال و بره��م زنندگان نظم اقتصادي جامعه 

برخورد قانوني خواهد كرد.

معاون برنامه ريزی ش��ركت اتوبوس��رانی اصفهان گفت: س��ازمان 
اتوبوس��رانی اصفهان، ماه مبارك امس��ال را ويژه تر خدمت رسانی 

می كند.
 سيد محمد كاظمی طبا اظهاركرد: در ماه مبارك رمضان برنامه های 
ويژه ای به منظور خدمت رسانی به ش��هروندان طراحی و به مرحله 
اجرا در آمده است. وی با اش��اره به اينكه براساس تجربيات ساليان 
 گذش��ته، پيك ترافيك عصرگاهی در ايام ماه مبارك از س��اعت ۱7

آغاز می شود  و تا س��اعت ۲۱ ادامه دارد، افزود: در ايام ماه ضيافت 
الهی، اوج ترافيك عصرگاهی از مركز به سمت حاشيه و پيرامون شهر 
بوده كه البته بايد برای تقويت خطوط در ساعات پايانی روز اقدامات 

ديگری نيز انديشيده شود.
كاظمی طبا خاطرنش��ان كرد: با توجه به اينكه ۲ س��اعت مانده به 
 اذان مغرب بار جابجايی مسافران به حداكثر می رسد لذا درخواست

 می شود شهروندان با مديريت سفر، زمان مناسب را انتخاب و قبل 
از س��اعات نزديك افطار برنام��ه حركتی خود را تنظي��م كنند. وی 
ادامه داد: امس��ال نيز در مناطق 3 گانه اتوبوس��رانی و سامانه تندرو 
 ترتيبی اتخاذ كنند ت��ا رانندگانی كه در زم��ان اذان مغرب در حال

 خدمت رسانی هستند با دريافت هزينه افطاری در فرصت مطلوب 
مختصر توقفی نموده و برای بازكردن روزه خود اقدام كنند.

كاظمی طبا اضافه ك��رد: پس از اذان مغرب خطوط ش��بانه به ويژه 
خطوط منتهی به مسجد جامع و همچنين گلستان شهدا تقويت شده 

و خدمت رسانی تا پايان دعای ابوحمزه ثمالی تداوم خواهد داشت.

مديركل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان اصفهان در يكصد 
و سی و ششمين جلسه علنی شورای اس��امی شهر كه با حضور خانواده 
شهدا برگزار ش��د از تجليل جايگاه ش��هدای مدافع حرم توسط شورای 

اسامی شهر تشكر كرد.
س��ردار مجتبی ش��يروانيان در ابتدای اين جلس��ه گفت: امروز ميزبان 
خانواده های برخی از ش��هدای مدافع حرم ايرانی و افغانی هستيم كه به 
نمايندگی از 70 ش��هيد مداف�ع ح�رم اصف�هان در اي��ن جا حض�ور پيدا 

كرده اند.
مديركل حفظ آثار و نش��ر ارزش های دفاع مقدس استان اصفهان افزود: 
از مجم��وع ش��هدای مدافع ح��رم اصفهان، 45 ش��هيد متعل��ق به تيپ 
فاطميون و از رزمندگان افغانی هستند و ۲5 شهيد بسيجيان، پاسداران 

و پيشكسوتان دفاع مقدس می باشند.
ش��يروانيان تصريح كرد:خانواده های ش��هدا از همه چيزشان برای دين 
خدا گذشتند؛ در حال حاضر هم همان طور كه حضرت زينب پيام رسان 
واقعه كربا بود، خانواده های ش��هدا بايد رسالت پيام رسانی شهدای خود 
را انجام دهند و همسران ش��هيد نيز فرزندان خود را ادامه دهنده اين راه 

تربيت كنند.
وی تاكيد كرد: برخاف تصور دشمنان، مقابله با تكفيری ها و شهيد شدن 
تعدادی از جوانان جبهه مقاومت نه تنها م��ا را ضعيف نكرده بلكه روحيه 
جهاد و حماسه س��ازی را در بين مردم به ويژه جوانان و نوجوانان تقويت 

كرده است.
مديركل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان اصفهان در ادامه 
با اشاره به ساخت موزه دفاع مقدس گفت: مطالبه گری برای ساخت اين 
 موزه تنها از سوی  من به عنوان مقام مس��ئول صورت نمی گيرد؛ خانواده

 ۲3 ه��زار ش��هيد و حدود 300 ه��زار رزمن��ده اصفهانی دف��اع مقدس 
درخواست نهايی شدن اين پروژه ارزشمند را دارند.

وی اضافه كرد: حمايت هايی كه تاكنون از سوی  شورای شهر و شهرداری 
انجام گرفته قابل تقدير است اما اين پروژه بايد در دهه 80 به بهره برداری 
می رس��يد و به تعويق افتادن آن باعث شده تا دو نس��ل از بازماندگان آن 
دوران را از دس��ت بدهيم، ادام��ه يافتن اين تاخير نيز به از دس��ت رفتن 

عزيزان ديگر منتهی می شود.
شيروانيان خاطر نشان كرد: فاز اول موزه دفاع مقدس اصفهان با زيربنای 
6 هزار و 500 متر برای پايان س��ال هدف گذاری شده است تا ساختمان 

آن پايان يابد.
مديركل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان اصفهان با اشاره 
به آسيب شناسی انجام ش��ده از موزه های دفاع مقدس در ديگر استان ها 
عنوان كرد: محتوای ثابت در موزه ها باعث ش��ده تا اس��تقبال مردمی كه 
يك بار از موزه ديدن می كنند برای دفعات بعد كمتر شود به همين دليل 
سعی داريم با راه اندازی بخش ديجيتالی موزه، بخشی از محتوای موزه  را 

كه امكان پذير است به صورت فصلی به روزرسانی كنيم.

رييس پليس آگاهي استان اصفهان؛

كشف محموله 2 ميليارد ريالي 
لپ تاپ قاچاق در اصفهان

تقويت خطوط شبانه منتهی به 
اماكن مذهبی در ماه مبارک رمضان

مديركل حفظ آثار دفاع مقدس استان اصفهان خبر داد:

پايان ساخت فاز اول موزه دفاع 
مقدس اصفهان تا پايان سال 95

 هوای مطبوع اين روزه��ا اهالی زي��ادی را به پارك ها 
می كشاند، كس��انی  كه صبح بس��يار زود قبل از شروع 
فعاليت های روزمره خود، وقت��ی را برای ورزش كردن 
اختصاص می دهند؛ هرچند ان��دك. بنابراين اگر صبح 
زود گذرتان به پارك های سطح شهر بيفتد افراد زيادی 
را می بينيد كه در اين مكان ها در حال ورزش و نرمش 
صبحگاهی هستند. در اين ميان اما نكته موردتوجه اين 
است كه باوجوداينكه در بسياری از پارك های شهر ابزار 
و وسايل ورزشی قرار دارد اما افراد بسيار كمی از آن ها 

استفاده می كنند.
ابزارهايی كه در س��ال 84 ب��رای اولين بار پايش��ان به 
پارك های اصفهان باز ش��د. رضا كه يك پس��ر نوجوان 
اس��ت در حالی كه در پارك در حال قدم زدن است در 
اين خصوص می گويد: »به نظر من وس��ايل ورزشی كه 
در پارك ها وجود دارند فقط يك ويترين تزئينی هستند 

و همه مردم هنوز رغبتی برای استفاده از آنها ندارند«.
علی هم كه در يكی ديگر از پارك های شهر برای ورزش 
صبحگاهی با دوستانش آمده است، در خصوص وسايل 
ورزشی پارك های اصفهان، برای لحظه ای مكث می كند 
و ادامه می دهد: »برای مثال جنس اين وسايل    به گونه 
ای  است  كه در فصل زمستان بسيار سرد  و در تابستان 
بسيار داغ می شوند ، يا اينكه هيچ بروشوری درباره نحوه 
استفاده از آن ها در كنارشان نصب نشده است و برخی 
از افراد به ويژه افراد س��المند ناآگاهانه از آن ها استفاده 

می كنند«.

به اعتقاد رييس مركز علمی همكار فدراسيون جهانی 
پزش��كی ورزش��ی، برخی ناآگاهی ها در اين خصوص 
می تواند اثرات جبران ناپذيری بر استفاده كنندگان آن 
بگذارد. به عنوان مثال اگر س��طح زمينی كه اين وسايل 
در آن تعبيه شده استاندارد نباش��د و يا ماهيت سخت 
اين ابزارها به نوعی باش��د كه از ملزومات الزم برخوردار 

نباشد، می تواند غير ايمن و آسيب  رسان باشد.
 نسخه واحدی برای استفاده كنندگان وسايل 

ورزشی پارک ها وجود ندارد
پوي��ا دانش��ور به عن��وان ف��ردی ك��ه سال هاس��ت 
 درزمين��ه فعاليت های ورزش��ی پزش��كی كار می كند  
معتقد اس��ت،؛»اين وس��ايل بايد از جنس پاس��تيك 
 و يا مش��تقات آن س��اخته ش��وند  و يا حالت ارتجاعی 
داش��ته باش��ند تا در صورت برخورد اعضای بدن افراد 
با آن، مش��كلی پيش نيايد«. او بر اي��ن نكته هم تاكيد 
می كند كه »نمی توان نسخه واحدی هم برای استفاده 
افراد از اين دس��تگاه ها بپيچيد چون هركدام از افرادی 
كه از اين وسايل اس��تفاده می كنند، بر اساس سن و يا 
پيش زمين��ه بيماری هايی كه دارند بايد به ش��كل های 
متفاوتی از اين دستگاه ها استفاده كنند، اما به طوركلی 
 ب��ودن اين وس��ايل در پارك ه��ا رضايت بخش اس��ت.

اين وسايل مدام بايد به روز شده و از جانب كارشناسی 
موردبررسی قرار گيرند، چراكه برخی نياز به جايگزينی 
داش��ته و برخی ديگر هم نياز به تعمير دارندمس��عود 
انصاری مه��ر، مديرعامل س��ازمان فرهنگی ورزش��ی 

اصفهان  عنوان كرد؛ گرچه تاكنون گزارش��ی از مردم 
و كاربران  اين وسايل ورزش��ی مبنی بر به وجود آمدن 
عارضه ای به دست ما نرسيده است، اما اين وسايل مدام 
 بايد به روز ش��ده و از جانب كارشناس��ی موردبررس��ی 
قرار گيرند، چراك��ه برخی نياز به جايگزينی داش��ته و 

برخی ديگر هم نياز به تعمير دارند.
 مهر استاندارد روی وسايل ورزشی پارک های 

اصفهان
مسئله غيراستاندارد بودن وسايل ورزشی داخل پارك ها 
در حالی از سوی برخی از مسئوالن مطرح می شود كه 
مهدی بقايی كه مديرعامل زيباسازی شهرداری اصفهان 
، آب پاكی را روی دست همه می ريزد و به مهر می گويد: 
اين وسايل استانداردهای خاص خود را دارند، چراكه اگر 
اين ابزارهای ورزشی استاندارد نبودند ُمهر اين سازمان 
را نداشته و ما قادر به نصب آن ها نبوديم. عاوه بر اين در 
كنار كليه وسايل ورزشی بروشورهايی نصب شده است 
كه افراد بامطالعه آن می توانند بدون هيچ دغدغه ای از 

اين ابزارها استفاده كنند.
 بانوان خواستار اس�تفاده از وسايل ورزشی 

پارک ها
او همچنين از ايجاد كارگروهی متش��كل از س��ازمان 
آتش نش��انی و خدمات ايمن��ی، مديري��ت نگهداری و 
تعميرات و زيباسازی شهرداری سخن می گويد و تاكيد 
دارد كه اين سازمان ها با بررسی های علمی اين وسايل 
را جانمايی كرده اند و اگر مش��كلی وجود داشته باشد 

وسايل جديدی به جای آن ها جايگزين خواهد شد.
اما مش��كات مربوط به اين وس��ايل به همين جا ختم 
نمی ش��ود، زهرا از ديگر كس��انی اس��ت كه تمايلی به 
استفاده از اين وسايل ورزشی ندارد. او ترجيح می دهد 
كه اگر هم به يكی از پارك های موجود در شهرمی آيد، 
از ميزهای شطرنج استفاده كند. دليل خوبی هم برای 
اين كارش دارد: »متاس��فانه جانمايی وسايل ورزشی 
 در پارك ه��ا به نحوی اس��ت كه خانم ه��ا نمی توانند با

 آرامش خاطر از آن ها استفاده كنند«.
نبود ش��رايط ويژه بانوان برای استفاده، موضوعی است 
كه در گفته های يكی از اعضای شورای شهر هم می توان 
يافت. به نظر عدنان زادهوش هم جانمايی اين وس��ايل 
به نحوی اس��ت كه امنيت اجتماعی بان��وان را به خطر 
می اندازد و آن ها نمی توانند آزادانه در پارك ها و فضاهای 
باز با اي��ن وس��ايل ورزش كنند. اين ها هم��ه در حالی 
مطرح می شود كه ساالنه مبالغ زيادی برای اين وسايل 
تفريحی ورزشی هزينه می شود، اما همچنان اين وسايل 

پررنگ و لعاب سرشان خلوت است!
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معاون هالل احمر اصفهان مطرح كرد:

اجرای طرح ۱۰۰ هزار لبخند
در اصفهان

رييس شورای شهر اصفهان:

سهم و جايگاه قرآنی اصفهان در مجامع ملی و 
بين المللی ارتقا يابد

استاندار اصفهان:

دستگاه های اجرايی ظرف 6 ماه اطالعات مربوط به 
ساختمان ها و تاسيسات خود را ثبت كنند

مع��اون داوطلبان جمعيت هال احمر اس��تان 
اصفه��ان از 7 ميليارد ريال ارزش س��بد غذايی 
طرح همای رحمت در ماه رمضان سال گذشته   
خبر داد و گف��ت: عاوه بر اج��رای طرح همای 
رحمت در ماه رمضان، ط��رح ۱00هزار لبخند 

برای نخستين بار در اصفهان اجرا می شود.
عليرضا سليمی با اشاره به اهميت و لزوم اجرای 
طرح همای رحمت در ماه مبارك رمضان اظهار 
داشت: طرح همای رحمت سال هاست كه در ماه 
مبارك رمضان پذيرای نيازمن��دان بوده و تمام 
تاش جمعي��ت هال احمر اس��تان در افزايش 

كيفيت اين برنامه خداپسندانه است.
وی از ارتق��ا ی كيفي��ت س��بدهای كاال در ماه 
رمضان امس��ال خبر داد و افزود: استان اصفهان 
در برگ��زاری طرح همای رحمت بس��يار خوب 
ظاهر شده است و با برگزاری جلسه هم انديشی 
بين داوطلبان جمعيت هال احمر استان سعی 
بر اين شده اس��ت كه رمضان امسال اين طرح با 

كيفيت و برنامه ريزی بهتری برگزار  شود.
مع��اون داوطلبان جمعيت هال احمر اس��تان 
اصفهان تصريح كرد: برای اج��رای هر چه بهتر 

طرح همای رحمت به كمك خيران نياز است و 
همان گونه كه در كمك به س��ومالی در يك روز 
60 ميليون تومان جمع  آوری شد، هم اكنون هم 

به كمك خيران نيازمند هستيم.
ب��رای حض��ور  را  داوطلب��ان  نق��ش  وی 
 خي��ران در اين ط��رح بس��يار موثر دانس��ت و

 خاطرنش��ان كرد: حدود ۲0 هزار نفر داوطلب 
هال احمر در سراسر استان آماده همكاری برای 
اجرای طرح همای رحمت بوده و در جمع آوری، 

تهيه و توزيع بسته های غذايی فعال هستند.
س��ليمی از 7 ميليارد ريال ارزش س��بد غذايی 
طرح همای رحمت در ماه رمضان سال گذشته  
خبر داد و خاطرنشان كرد: همچنين سامت و 
كيفيت مواد غذايی از اهميت بس��ياری بااليی 
برخوردار است و امسال به سبدهای كاال گوشت 
هم اضافه می شود. وی از اجرای طرح ۱00هزار 
لبخند خب��ر داد و اظهار داش��ت: اجرای طرح 
۱00هزار لبخند برای نخستين بار  در اصفهان 
برگزار می شود كه در اين طرح ۱00 هزار بسته 
چای توس��ط 700 نفر از جوانان هال احمری 

تهيه و در بين نيازمندان توزيع می شود.

رييس ش��ورای ش��هر اصفه��ان در نطق پيش 
از دس��تور يكصدو س��ی و شش��مين جلس��ه 
علنی ش��ورای اس��امی ش��هر اصفهان ضمن 
تبريك فرارس��يدن ماه مبارك رمضان با بيان 
 اين كه وف��ور فيض و رحمت اله��ی در اين ماه

 به گونه ای اس��ت كه گوي��ی تمامی درب های 
 بهش��ت ب��ه روی بن��دگان گش��وده ش��ده

 و درب های جهنم بسته شده است، گفت: بايد 
توجه داشته باشيم كه بس��ياری از كتب الهی 
همچون قرآن كري��م، تورات، انجي��ل، زبور و 

صحف در اين ماه نازل شده است.
رضا امين��ی در ادامه به حماس��ه پنج رمضان 
س��ال 57 در اصفه��ان و تحص��ن م��ردم و 
علمای اين ش��هر در منزل آيت اهلل خادمی در 
برابر بازداش��ت آي��ت اهلل طاهری اش��اره كرد 
 و بيان داش��ت: اين حماس��ه تح��ول عظيمی

 در مس��ير  مب��ارزه و قي��ام اي��ن م��ردم عليه 
رژي��م ستم ش��اهی طاغ��وت ب��ود و حركت و 
خروش انقابی ب��ود كه  با رهب��ری روحانيت 
 ش��يعه به وق��وع پيوس��ت،  ضرب��ه محكمی

 كه  بر پيكره نظام شاهنشاهی وارد شد و موجب 

تداوم و تسريع انقاب در سراسر ايران شد.
وی  در ادامه به تخصي��ص اعتبار ويژه ای برای 
فعاليت های قرآنی در ش��ورای اس��امی شهر 
 اصفهان اش��اره ك��رد و ادام��ه داد: بايد توجه

 داشته باشيم كه در سال های گذشته جذب اين 
رديف اعتباری با مشكاتی مواجه بوده است در 
اين زمينه جا دارد مجموعه های قرآنی اصفهان 
با انسجام بيش��تری نسبت به  جذب اين رديف 
اعتباری اقدام كرده و توصيه های رهبر انقاب 

را عملياتی كنند.
امينی با تاكيد بر اينكه س��هم و جايگاه قرآنی 
اصفه��ان در مجامع مل��ی و بين الملل��ی بايد 
 ارتقا يابد و در اين خصوص برگزاری جلس��ات

 محفل��ی ب��ا ق��رآن و جلس��ات تخصص��ی 
ن��د كم��ك قاب��ل توجه��ی داش��ته  می توا
 باش��د، اف��زود: برگ��زاری مس��ابقات جوانان

 در س��طح ملی ب��رای اولين ب��ار در اصفهان با 
مشاركت ش��هرداری از جمله اقدامات موثر و 
ارزشمندی است كه منجر به كشف استعدادها 
و بروز بيش��تر اصفه��ان در اين عرص��ه نورانی 

خواهد بود.

اس��تاندار اصفهان در كار گروه س��امان�دهی 
فضای اداری استان اصفه�ان گف�ت: تشكي�ل 
اين كار گ��روه بدي��ن منظور ص��ورت گرفته 
اس��ت كه اگر س��ازمانی مازاد فض��ا دارد و از 
طرفی س��ازمانی با كمبود فضا روب�ه روست با 
تمهيدات اين كار گروه بتوانيم مشك�ات آنان 

را برطرف كنيم.
رس��ول زرگرپور با بي��ان اين ك��ه در بازديد 
از برخ��ی ادارات، متوج��ه برخ��ی فض�اهای 
 مازاد ش��ده ايم، اف��زود: معم��وال  ادارات ني�ز 
اعام می كنن�د به اين فضاها نياز دارند ولی از 
وظايف اين كار گروه ساماندهی به اين فضاه�ا 

و ساختمان هاست.
استاندار اصفهان با اشاره به تشكيل دبيرخانه 
كار گ��روه س��اماندهی فضای اداری اس��تان، 
اظهار داشت: دبيرخانه اين كار گروه، سازمان 
مديريت و برنامه ريزی اس��تان اس��ت و بايد با 

قوت به فعاليت های خود ادامه دهد.
زرگرپور با تاكيد بر اين كه بايد حداكثر ظرف 6 
ماه آينده تمام دستگاه های اجرايی اطاعات 
مربوط به س��اختمان ها و تاسيس��ات خود را 

 در س��امانه مربوطه ثب��ت كنند، گف��ت: اين 
كار گروه نيز بايد در بازه زمانی 45 روزه نسبت 
به تشكيل جلسه و بررسی درخواست ها اقدام 

كند.
زرگرپور اضافه كرد: الزم اس��ت س��امانه ثبت 
اطاعات و داده ها مرتب رصد ش��ود تا بررسی 
درخواست دستگاه ها در كوتاه ترين زمان انجام 

و در صورت وجود شرايط، اقدام شود.
وی با بيان اينك��ه بايد ادارات ني��ز از  تصميم 
كار گ��روه تمكي��ن كنند، گف��ت: جمع آوری 
اطاعات بايد به س��رعت انجام ش��ود چراكه 
برخی دس��تگاه ها نياز مبرم ب��ه فضای اداری 
دارند و بايد هرچه زودتر اقدامات الزم معمول 

شود.
مع��اون توس��عه مديري��ت و منابع انس��انی 
اس��تانداری اصفه��ان ني��ز در اي��ن جلس��ه 
 اظه��ار داش��ت: تراك��م حض��ور كارمن��دان

 در برخ��ی س��اختمان های اداری بس��يار 
باالست و ش��رايط نامطلوبی را برای همكاران 
و مراجعه كنندگان ايج��اد می كن�د كه بايد به 

آن توجه شود.

مریم
یاوری

سيزدهمين نمايش��گاه قرآن و عترت 
 در اصفه��ان از روز گذش��ته در محل

 نمايش��گاه های بين الملل��ی اصفهان 
برگزار شد. به گزارش زاينده رود، مديرعامل شركت  
نمايشگاه های بين المللی اصفهان در ارتباط با اين 
نمايش��گاه گفت: به مدت يك هفته س��يزدهمين 
نمايشگاه قرآن و عترت در اصفهان در محل دائمی 
نمايش��گاه های اصفهان برگزار می ش��ود.  رس��ول 
محققي��ان در جمع خبرن��گاران ، اظهار داش��ت: 
از ۱۲ س��ال پيش برنامه ريزی ب��رای برگزاری اين 
نمايشگاه آغاز ش��د و هر س��ال و با همكاری و هم 
افزايی مجموعه های قرآنی با سطح پوشش فيزيكی 
بيشتر و كيفيت، قوت، قدرت بهتر به راه خود ادامه 

داده است.
وی اف��زود:  نمايش��گاه امس��ال با ش��عار »اقتصاد 
مقاومتی، اقدام و عمل در پناه قرآن و عترت« آغاز 
به كار می كند و ۱49 مش��اركت كننده از اصفهان، 
تهران، قم، خراس��ان رضوی و فارس در كل فضای 

نمايشگاهی حضور دارند.
وی ب��ا بيان اينك��ه تع��داد  متقاضي��ان حضور در 

نمايشگاه امسال بيش از دو برابر مشاركت كنندگان 
بوده است، بيان داشت: در نهايت حدود چهار هزار 
و  500 مترمربع فضای نمايشگاهی برای نمايشگاه 
قرآن و عت��رت اختصاص يافته اس��ت. وی با تاكيد 
بر اينكه اداره كل فرهنگ و ارش��اد اسامی استان 
 اصفهان با ۲۲ غرفه در اين نمايش��گاه حضور دارد

 تاكيد ك��رد: مجموعه ه��ای مختلفی متش��كل از 
انتش��ارات، مجموعه های هنری ب��ا رويكرد قرآنی، 
س��ايت های قرآنی وتوليدكنندگان نرم ا فزارهای 
مختل��ف قرآن��ی، مجموعه های عف��اف و حجاب و 
ديگ��ر مجموعه های مرتب��ط با مباح��ث قرآنی در 
اين نمايش��گاه حضور دارند. محققي��ان ادامه داد: 
مخاطبان سيزدهمين نمايش��گاه قرآن و عترت از 
تمامی رده های سنی و تحصيلی جامعه هستند. وی 
با ابراز اميدواری مبنی بر برگزاری نمايشگاه آينده 
قرآن و عترت به شكل بين المللی و در فضای جديد 
نمايشگاه اصفهان كه قرار است در ابتدای سال 96 
آماده بهره برداری ش��ود، اظهار داشت: اميدواريم با 
حمايت علم��ای عظام آيت اهلل مظاه��ری، آيت اهلل 
طباطبايی و آيت اهلل ناصری و ديگر بزرگان و علمای 

شهر، اين نمايشگاه در حد مطلوب برگزار شود  و نور 
قرآن پناه برگزاركنندگان باشد.

 نمايش نس�خ خطی در نمايشگاه قرآن و 
عترت اصفهان

در ادام��ه حجت االس��ام حميدرضا ص��ادق زاده 
مس��ئول س��يزدهمين نمايش��گاه ق��رآن و عترت 
اصفهان اظهار داشت: امسال بيش از ۲40 متقاضی 
برای نمايشگاه داشتيم كه همه به نوعی با مباحث 
قرآنی مرتبط بودن��د اما فعاليت برخی س��نخيت 
تخصصی با نمايش��گاه قرآن و عترت نداشته است 
و بر اين اس��اس در نهايت ۱49 مجموعه انتشارات، 
موسسه های فرهنگی مذهبی، تشكل های مذهبی 
و ادارات دولتی برای حضور در اين نمايشگاه دعوت 
ش��دند. صادق زاده تاكيد كرد:  يك��ی از غرفه های 
اداره ارش��اد اصفهان به نمايش نسخ قديمی قرآن 
اختصاص دارد كه اين غرفه در س��الن نخست قرار 

گرفته است.
سيزدهمين نمايش��گاه قران و عترت اصفهان روز 
گذشته به مدت يك هفته گشايش يافته و از ساعت 

۱7 تا ۲3 پذيرای عاقه مندان است.

با تكميل طرح احيای بدنه س��ازی ش��رق چهارباغ 
هويت فرهنگی-اجتماعی اين مح��ور جانی دوباره 

می گيرد.
 خيابان چهارباغ عباسي از جمله خيابان هاي معروف 
مربوط به دوره صفوي است كه در سال ۱006 هجري 
قمري مطابق دستور پادشاه صفوي، از محل ميدان 
امام حس��ين)ع( )مقابل ساختمان فعلي شهرداري( 
تا دامنه كوه صفه اح��داث گرديد و ب��ر همين مبنا 

درختان زيادي در اطراف اين خيابان كاشته شد.
 در گذشته از خيابان چهارباغ بيشتر از آنكه به عنوان 
خيابان استفاده شود، به عنوان باغ استفاده مي شد،  
دو قسمت چهارباغ عباسی و چهارباغ باال، در عصرشاه 
عباس اول، طراحی و اجرا شد و تاريخ تقريبی ساخت 
آن به س��ال ۱000 هجری قمری )۱59۱ ميادی( 
برمی گردد و چهارباغ پايين )چهارراه تختی تا دروازه 
دولت( در دوره رضا ش��اه پهلوی و ب��ا همان طرح به 
چهارباغ دوره صفوی افزوده ش��د. ام��ا در اين ميان 
خيابان چهارباغ عباس��ي با توجه ب��ه موقعيت قرار 
گرفته در ارتباط با س��اير مراكز فرهنگي- تاريخي و 

 گردشگري شهر اصفهان، بسيار مهم جلوه مي كند.
 از اين رو شهرداری اصفهان به منظور احيای هويت 
تاريخی – فرهنگی چهار باغ عباس��ی به بازسازی و 

ساماندهی اين محور پرداخته است.
بر اين اس��اس احيای بدنه ش��رقي چهارباغ عباسي 
حدفاصل بازار هنر تا ميدان امام حسين)ع( به طول 
5۲6 متر و عرض ۲۱ مت��ر در 3 طبقه كه به تصويب 
ش��وراي عالي فني ميراث فرهنگي كشور نيز رسيد 
در پنج فاز تعريف ش��ده ك��ه تاكن��ون فازهای دوم 
)سرای هشت بهش��ت(و سوم )س��رای فتحيه( آن 

اجرا شده است.
مديرعامل س��ازمان نوسازی و بهس��ازی شهرداری 
اصفهان می گويد: حذف اشكال متفاوت و ناهمگون 
در خيابان چهارباغ عباس��ی و حفظ هويت فرهنگی 
و احيا و بازس��ازی بافت های تاريخ��ی از مهم ترين 
اهداف ش��هرداری در اجرای طرح بدنه سازی شرق 

چهارباغ است.
حس��ين جعفری با اش��اره به اينكه فاز دوم و س��وم 
طرح به بهره برداری رسيده اس��ت ، ادامه می دهد: 

در ح��ال حاض��ر تملك ف��از اول معروف به س��رای 
قزلباش در حال تكميل اس��ت و ب��ه زودی پيمانكار 
 پ��روژه ب��رای آغ��از عملي��ات اجراي��ی آن انتخاب 

می شود. 
وی ب��ا بي��ان اينك��ه نزديك ب��ه 5 ميلي��ارد تومان 
ب��رای اج��رای ف��از اول ط��رح، اعتب��ار نياز اس��ت 
 تصري��ح می كن��د: ف��از چهارم ط��رح مع��روف به

  س��رای ب��اغ كاران ني��ز در دس��ت تمل��ك و اجرا 
می باشد.

مديرعامل س��ازمان نوسازی و بهس��ازی شهرداری 
اصفهان بيان می كن��د: فاز پنجم ط��رح معروف به 
سرای باغ گلدسته  به ميدان امام حسين)ع( نيز در 

حال تملك است.
جعفری تاكي��د می كند: با توجه به ش��كل معماري 
س��اختمان هاي طرح ،ي��ك نوع زيباي��ي خاصی در 
منطقه موردنظر ايجاد می شود كه به لحاظ موقعيتي 
كه اين پ��روژه در ارتباط با س��اير مراك��ز تاريخي، 
فرهنگي و تفريحي ش��هر اصفهان دارد، اهميت آن 

دو چندان مي شود.

با حضور ۱49 مشاركت كننده ؛

آغاز سيزدهمين نمايشگاه قرآن و عترت در اصفهان
با تکميل طرح احيای بدنه سازی شرق چهارباغ؛

هويت فرهنگی-اجتماعی چهارباغ عباسی جان دوباره می گيرد

مديرعامل زيباسازی شهرداری اصفهان:

وسایل ورزشی پارک های اصفهان استاندارد هستند
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حضور مربیانی از نسل نو روی نیمکت تیم های اصفهانی؛

دربی جذاب همشهری ها در راه است

رنکینگ جدید AFC؛ 
پرسپولیس و استقالل در پلی آف؟

شاه ماهی با پرسپولیس دوساله بست

دو تیم سپاهان و ذوب آهن، مردان اول نیمکت خود را شناختند تا با خیال 
راحت فصل نقل و انتقاالت را پی گرفته و س��پس وارد برنامه آماده سازی 

پیش فصل شوند.
در تی��م ذوب آهن همان ط��وری که پیش بینی می ش��د ق��رارداد یحیی 
گل محمدی به تمدید رسید تا این مربی برای سومین فصل متوالی روی 

نیمکت سفید و سبزپوشان اصفهانی بنشیند.
در تیم سپاهان نیز عبداهلل ویسی به  عنوان سرمربی انتخاب شد تا سکان 
هدایت این تیم اصفهانی را بر عهده بگیرد و با انتخاب های صورت گرفته 
زمینه حضور دو مربی جوان و با دانش روی نیمکت دو تیم فراهم ش��د تا 

تقابل جالبی از این لحاظ رقم بخورد.
گل محمدی در دوران بازیکنی از شهرت بیشتری نسبت به ویسی برخوردار 
بود و سال ها در ترکیب تیم ملی کش��ورمان به میدان رفت و پس از پایان 

دوران بازیکنی  به حرفه مربی گری پرداخت.
گل محمدی در چندین تیم لیگ برتری س��ابقه مربی گری داشت اما اوج 
کار وی به دوران حضورش در تی��م ذوب آهن برمی گردد که با این تیم دو 
قهرمانی در جام حذفی و کسب دو سهمیه آسیایی را تجربه کرد و توانست 
نامش را وارد چرخه مربیانی قرار دهد که در فوتبال ایران سابقه قهرمانی 

دارند.
عبداهلل ویس��ی هم پس از پای��ان دوره بازیکنی که بهتری��ن زمان آن در 
سپاهان به وقوع پیوست، به جرگه مربیان پیوست و از همان ابتدای حضور 
در لیگ برتر توانست برای خود اسم  و رسمی دس��ت وپا کند اما قهرمانی 
در تیم استقالل خوزستان در فصل پانزدهم موجب شد تا ویسی در مسیر 

تازه ای قدم بگذارد.
گل محم��دی و ویس��ی در دوران حض��ور در لیگ برتر در ه��ر تیمی که 
حضورداشتند، تیم هایشان به اجرای برنامه های تاکتیکی معروف بودندو 

بازی هایی را به نمایش گذاشته اند که تماشاگرپسند بوده است.
در لیگ پانزدهم در هر دو دیداری که اس��تقالل خوزستان و ذوب آهن به 
مصاف هم رفتند، برتری با شاگردان ویسی بود، از این  رو پیش بینی می شود 
تقابل دو مربی در دربی آینده فوتبال اصفهان از جذابیت باالیی برخوردار 
باشد، ضمن اینکه هر دو مربی جوان با تیم هایشان نیز می توانند در کورس 

قهرمانی رقابت جالبی را رقم بزنند.

سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا رنکینگ باش��گاه های آسیا را اعالم کرد که در 
 آن باش��گا ه های کره جنوبی در صدر جدول قرار گرفتند. امارات و عربستان در 
 رده دوم و س��وم قرار گرفتند و باش��گاه های کش��ورمان با یک پله س��قوط در

 رده چهارم قرار گرفتند. پیش از این  ایران در رنکینگ باشگاه ها در رده سوم قرار 
داشت که در این رنکینگ امارات به رده دوم رسید.

باش��گاه های کره جنوبی به این خاطر در صدر قرار گرفتند که در 4 س��ال اخیر 
نتایج خوبی را به دست آوردند. امسال دو تیم سئول و چنبوک موتورز توانستند 
به یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا برسند از طرف دیگر تیم های اماراتی نیز 
عملکرد خوبی داشتند و امسال دو تیم العین و النصر خود را به مرحله یک چهارم 

نهایی لیگ قهرمانان رساندند.
در  باش��گاه ها  ک��ه  اس��ت  نتایج��ی  ب��ر  بن��ا   AFC رنکین��گ  ای��ن 
4 س��ال اخی��ر کس��ب کردن��د و امتیازبن��دی آنه��ا ب��ه ای��ن ش��کل 
و باشگاه هاس��ت   عملک��رد  ب��ه  مرب��وط  درص��د    70 ک��ه   اس��ت 

30 درصد به  عملکرد تیم ملی برمی گردد . ما در رنکینگ باشگاه ها با 84/108 
امتیاز در رده چهارم قرار گرفتیم.

بر همین اساس و با رنکینگ اعالم شده فدراسیون فوتبال ایران با قرار گرفتن در 
رده سوم غرب آسیا سهمیه 2+2 را فعال نصیب خود کرده است. با این وضعیت در 
حال حاضر تیم های استقالل و پرسپولیس از پلی اف کار خود را آغاز خواهند کرد. 
این در حالی است که قرار است کمیته مس��ابقات کنفدراسیون فوتبال آسیا در 
ماه نوامبر تشکیل جلسه داده و در این خصوص به تصمیم گیری نهایی بپردازد.

دو تیم اول هر سمت قاره 3 سهمیه قطعی و یک سهمیه پلی آف و دو تیم دوم هر 
سمت قاره دو سهمیه قطعی و دو سهمیه پلی آف را به خود اختصاص خواهند داد.

هافبک چپ فصل گذشته باشگاه نفت تهران با قراردادی دو ساله به جمع سرخپوشان 
پیوست.

وحید امیری 28س��اله که در ای��ن فصل نقل و انتق��االت اخبار بس��یاری در مورد 
 او منتش��ر  ش��د، صبح ش��نبه در پی نشس��تی با علی اکبر طاهری به توافق نهایی 
 دس��ت پیدا کرد و با پیراهن پرس��پولیس  عکس یادگاری انداخت. امیری اصلیت 
خرم آبادی دارد و دو سال است که در جمع مردان منتخب کارلوس کی روش حضور 
دارد. امیری بعد از بیرانوند، ساسان انصاری، حسینی  و الوان زاده پنجمین خرید این 

فصل پرسپولیس است. او پرخواهان ترین بازیکن فصل نقل و انتقاالت ایران بود.

سیری در دنیای ورزش

جودو کاران المپیکی پتانسیل
 کسب مدال دارند

گالیه های برزگر در آستانه المپیک:

کشتی گیران روی توان و غیرت خود
 حساب کنند

پایان کار احسان در FSV فرانکفورت

حاج صفی دوباره سپاهانی می شود؟
مرب��ی تی��م ملی جودو گفت: مالیی و محجوب ش��انس کس��ب مدال در 
المپیک را دارند و باید در کنار آماده سازی بدنی، بر روی مسائل روحی و 

روانی آنها نیز کار کرد.
 حام��د ملک محم��دی در م��ورد وضعی��ت ملی پوش��ان المپیک��ی جودو

 اظهار داشت: خوشبختانه وضعیت نفرات خوب است و با تدارک مناسبی 
که از س��وی فدراسیون صورت گرفته، برنامه های آماده سازی نیز به خوبی 
پیگیری می شود. از مسئوالن و مدیر تیم های ملی تشکر می کنم که بعد از 
بازگشت تیم از اردوی آنتالیا شرایط را برای حضور تیم در اردوی بالروس 

نیز فراهم کردند.
وی ادامه داد: به دلیل حضور در امتحانات دانشگاه نتوانستم به همراه تیم 
به بالروس بروم اما تمرینات به خوبی پیش می رود و نفرات در این کشور 
به خوبی برنامه های آماده سازی را زیر نظر نصرت پیگیری می کنند. بعد از 
بازگشت تیم از این اردو در تهران تمرینات را مجددا استارت می زنیم و به 
امید خدا برنامه حضور در مجارستان و اسپانیا را نیز در دستور کار داریم.

مرب��ی تیم ملی جودو گفت: در کنار برنامه های تدارکاتی باید اس��ترس را 
از نف��رات دور کنیم و امی��دوارم تمام جامعه جودو نیز در این زمینه به ما 
کمک کنند. محجوب و مالیی پتانس��یل کس��ب مدال را در المپیک ریو 

دارند و امیدوارم شرایط برای این کار فراهم شود. 
تجرب��ه حض��ور در المپیک را دارم ب��ه همین دلیل بر این ب��اورم که در 
 زمان باقی مانده باید تمام تالش��مان را برای آماده سازی روحی نفرات نیز 

داشته باشیم. آنها می توانند تاریخ ساز شوند.

 مرد سرد و گرم چشیده کشتی ایران با توجه به وضعیت کنونی این رشته 
و بی توجهی متولیان امر، اظهارات صریح و بی پرده ای را مطرح کرد. منصور 
برزگر با اظهار ناامیدی از حمایت های وعده داده شده از سوی دولت، گفت: 
ب��ا توجه به وعده و وعیدهای بی س��رانجام اخیر، دیگر برای اهالی کش��تی 
اهمیتی ندارد که منتظر حمایت و کمک باش��ند و ملی پوشان کشتی باید 
از این پس تنها بر پایه تالش و غیرت شخصی خودشان وارد کارزار المپیک 
شوند.س��رمربی اسبق تیم ملی کش��تی آزاد صراحتا به کشتی گیران توصیه 
کرد کاری به وعده های مس��ئوالن نداشته باش��ند و همچون گذشته که با 
دست خالی در مس��ابقات مختلف بین المللی افتخارآفرینی کردند، این بار 
هم  فقط روی توان و شایستگی های خود برای المپیک ریو حساب کنند.

برزگ��ر ب��ا انتق��اد از نوع نگ��رش و دیدگاه دولت نس��بت به کش��تی ادامه 
داد: کش��تی به عن��وان ورزش اول ای��ران همواره بار س��نگین مدال آوری 
و افتخارآفرین��ی کاروان ورزش کش��ور در المپیک را بر دوش کش��یده، اما 
متاس��فانه دیدگاه متولیان امر به این رش��ته چندان مطلوب نیست. ما نیز 

دیگر از بحث و گفتگو در این خصوص ناامید شده ایم.
 پیشکس��وت کش��تی ای��ران در خاتم��ه گفت: م��دت زیادی ت��ا حضور در

 ب��ازی ه��ای المپیک 201۶ ریو باقی نمان��ده و دیگر برای کمک خواهی و 
جذب حمایت دیر ش��ده اس��ت، اما امیدوارم زمان برای المپیک 2020 دیر 
نش��ود و حداقل برای حضور در المپی��ک بعدی فکری به حال ورزش ایران 

کرد.

 احس��ان حاج صف��ی مل��ی پ��وش کش��ورمان ک��ه در هفته ه��ای ابتدایی 
فصل گذش��ته س��پاهان را به مقصد بوندس لیگای 2 آلمان ترک کرد تا با 
حضور در تیم FSV فرانکفورت جای خود را در اروپا باز کند این روزها در 

دو راهی بازگشت به لیگ برتر کشور و یا ماندن در اروپا قرار دارد.
تی��م حاج صف��ی که در فصل اخی��ر بوندس لی��گای دو رده هفدهم جدول 
رده بندی را کس��ب کرد تا پس از هش��ت س��ال دوباره به دس��ته پایین تر 
س��قوط کند، لیس��ت بازیکنان آزاد خود را اعالم کرد تا بازیکن ایرانی این 

تیم هم با قرار گرفتن در این لیست به فکر تیمی جدید برای خود باشد.
بن اشنایدر،مدیر جدید تیم FSV فرانکفورت گفت: تنها سه بازیکن تیم ما 
ق��رارداد دارند و از دو هفته دیگر تمریناتمان با حضور حداکثر 10 بازیکن 
آغاز خواهد ش��د؛ با این وجود حاج صفی که از قبل هم به فکر جدایی بود 

اکنون باید برای فصل آینده خود تصمیم بگیرد.
هرچند مدیربرنامه های این بازیکن اعالم کرده بود که احس��ان قصد ماندن 
در اروپ��ا را دارد اما اصغر باقریان مدیرعامل باش��گاه س��پاهان در این باره 
گف��ت: ما یک ج��ای خالی ب��رای حاج صفی نگه داش��ته ایم و این موضوع 

امیدواری سپاهانی ها را برای بازگشت این بازیکن جوان نشان می دهد.
 ب��ه هرح��ال ب��ا جدای��ی حاج صف��ی در اوج، در فصل گذش��ته س��پاهان 
ضربه سختی خورد و هواداران این تیم بسیار مشتاق حضور دوباره وی در 
س��پاهان هستند و به نظر می رس��د اگر حاج صفی پیشنهاد دلخواه خود را 
در اروپا دریافت نکند احتمال بازگش��ت این بازیکن به جمع طالیی پوشان 

وجود خواهد داشت.

 س��تاره های نفت هر روز از ای��ن تیم جدا ش��ده و راهی 
تیم های دیگر می شوند تا جایی که از تیم اصلی فصل قبل 
بعید است بیش��تر از یکی، دو نفر در این تیم باقی بماند.

همان طور که پیش بینی می شد اوضاع نفت هر روز بدتر از 
روز قبل شد تا جایی که به محض بسته شدن پرونده لیگ 
پانزدهم سرمایه های این باش��گاه که سال ها برای جمع 
آوری آنها هزینه ش��ده بود به یکباره به تاراج رفت تا این 
سرمایه سر سفره تیم های لیگ برتری از جمله استقالل، 
پرسپولیس و ... قرار گیرد. اتفاقی که باعث شد تا یکی از 
تیم های خوب و بازیکن س��از فوتبال ای��ران در یک دهه 

گذشته در ورطه نابودی قرار گیرد.
قصه نابودی نفت درس��ت مثل چند باش��گاه ریش��ه دار 
پایتخت از چند س��ال پیش و با موضوع انتقال به شهری 
دیگر آغاز ش��د گرچه ب��ا هجمه انتقادی رس��انه ها علیه 
این تصمیم ، نفت همچنان در ته��ران به فعالیتش ادامه 
داد و دس��ت بر قضا نتایج فوق العاده ای هم گرفت اما چه 
فایده که با گذش��ت مدتی کوتاه، دوباره سیاس��ت های 
 وزارت نفت به عنوان مالک و متولی این باش��گاه در بحث

 تیم داری حرفه ای تغییر کرد تا نفتی ها یک فصل عجیب 
و غریب را پشت سر بگذارند.

 تیمی ک��ه در هفته های پایانی درس��ت مث��ل تیم های 
محلی اداره می شد نه هتلی داشت که اردو بزند نه پولی 
که با هواپیما از این شهر به آن شهر برود. بازیکنانش روز 

بازی چند س��اعت زودتر در یک نقطه شهر دور هم جمع 
می ش��دند، ناهار می خوردند و راهی ورزشگاه می شدند 
 تا مقاب��ل حریف خود ص��ف آرایی کنند! اما ب��ا این حال 
خم به ابرو نیاوردند و توانس��تند فصل را با جایگاه نسبتا 

خوبی به پایان برسانند.
بازیکنان نف��ت وقتی دیدن��د مدیران باش��گاه در خواب 
زمس��تانی فرو رفته اند و تمایلی ندارند تا تکلیف روشن 
کنند یکی پس از دیگری به پیش��نهادات رس��یده پاسخ 
مثبت دادند ت��ا جایی که دو چهره سرش��ناس دیگر این 
تیم راهی دو تیم مطرح پایتخت ش��دند تا از ترکیب 11 
نفره اصلی پارس��ال تا االن بیرانوند، سیدجالل حسینی، 
وحید امیری، س��عید لطفی و علی قربانی جدایی ش��ان 
قطعی ش��ده و به این جمع به احتمال فراوان تا چند روز 
آینده ایمان مبعلی، سیامک کوروشی، وحید شیخ ویسی، 
ارسالن مطهری و مهدی شیری نیز اضافه خواهند شد تا 
 عمال از ترکیب 11 نفره س��ال  گذش��ته 90 درصد راهی 

تیم های دیگر شوند.
تیمی که در دو، س��ه فصل گذش��ته با س��وزاندن رقبای 
خود نتایجی گرفت فراتر از انتظار حاال تا آس��تانه نابودی 
پیش رفته و کسی هم نیس��ت به داد این تیم برسد. البته 
 فوتبال ایران عادت دارد ش��اهد این اتفاقات باش��د چون 
 تیم  هایی مثل نفت  کم نبودند که در این سال ها به خاطر 

سوء مدیریت ،این گونه در ورطه نابودی قرار گرفتند.

وزیر ورزش و رییس فدراسیون فوتبال روسیه با اشاره به پیش��رفت فوتبال این کشور در سال های اخیر به تمجید از 
مهاجم ایرانی تیم روس��توف پرداخت. ویتالی موتکو، وزیر ورزش و رییس فدراسیون فوتبال روسیه گفت: چه کسی 
فکر می کرد از ایران بازیکنی به نام س��ردار آزمون در روس��یه بدرخش��د و 
تقریبا در هر بازی گلزنی کند. در هر کشوری سه تا چهار بازیکن می توانند 
به سطح باالیی برسند. وی افزود: این سطح آمادگی نشان دهنده تمرینات 
 سخت بازیکنان و مربیان خوبی است که باعث رشد کیفی فوتبال روسیه در 
سال های اخیر شدند. سردار آزمون نمونه روشن این پیشرفت است که در 
هر بازی لیگ برتر روسیه تقریبا گلی به ثمر رساند. او در 15 بازی 9 گل زده 
و سه پاس گل داده است. وزیر ورزش روسیه درباره صعود احتمالی تیم ملی 
کش��ورش از گروه B جام ملت های یورو 201۶ گفت:  ما قادر به صعود از 
این گروه هستیم. هر چند بعضی از کارشناسان می گویند نمی توانیم !حتی 
می دانستیم بعضی از همین کارشناس��ان به تیم ملی آلبانی هم اعتمادی 
نداشتند. فوتبال در سطح جهانی پیشرفت کرده و هر تیم ملی می تواند سه یا چهار بازیکن با کیفیت باالیی داشته باشد.

  برای نخس��تین بار یک دوره کمپ بین الملل��ی تنیس روی میز با حضور بازیکنان ش��رق آس��یا و از جمله نمایندگان 
 کره جنوبی در ایران برگزار می ش��ود. ماه گذش��ته مهرداد علیقارداش��ی رییس فدراس��یون طی نامه ای به مهندس 

افشین بدیعی نایب رییس و تونی یو دبیر کل کنفدراسیون تنیس روی میز 
آسیا، پیشنهاد برگزاری اولین کمپ تمرینی مسابقاتی را با نام صلح و دوستی 
در کش��ورمان به مقامات ارائه کردکه پس از بررس��ی های ب��ه عمل آمده و 
 تالش مجدانه نایب رییس ایرانی آن کنفدراسیون ، با برگزاری این رویداد در 

کشور مان موافقت شد. 
 طی این پیشنهاد قرار شد دو بازیکن از ش��رق آسیا به صورت رایگان در این 
کمپ تمرینی و مسابقاتی حضور پیدا کنند تا در کنار ورزشکاران کره شمالی 

و المپیکی های کشورمان به تمرین و انجام مسابقه بپردازند . 
این برنامه به ش��کلی طراحی ش��ده که آخرین اردوی تمرینی ورزشکاران 
المپیکی کشورمان را که متصل به اعزام ریو 201۶ خواهد بود با کیفیتی هرچه 

بهتر در بر گرفته است  و امکان برگزاری یک مسابقه انفرادی نیز در پایان تمرینات با اهدای جوایز نفیس مهیا می شود .

برگزاری کمپ بین المللی تنیس روی میز در ایران تمجید ویژه وزیر ورزش روسیه از بازیکن ایرانی

مدیرعام��ل اس��تقالل در مع��رض یک اته��ام بزرگ 
ق��رار گرفت��ه  و آن  اته��ام این اس��ت ک��ه  در نقل و 
 انتقاالت باشگاه استقالل از طرفی رد پای پسر او دیده

 می ش��ود و از طرف دیگ��ر قراردادهای بازیکنان این 
تیم ابهاماتی دارد. س��ایت رادنیوز که به نظر می رسد 
به وزارت ورزش بسیار نزدیک است در گزارشی شدیدا 
از عملکرد افشارزاده انتقاد کرده و نه تنها به مدیریت 
او در اس��تقالل گیر داده بلکه س��راغ گذش��ته او هم 
رفته اس��ت. بدون هیچ توضیح دیگری این گزارش را 

بخوانید:
افش��ارزاده را می توان به عنوان یک تکنوکرات از نوع 
سنتی نام برد. کارنامه  او نشان می دهد در هر پستی 
که قرار داش��ته همواره توانس��ته اس��ت از امکانات و 
بودج��ه های دولتی ) بیت الم��ال ( به صورت قانونی 
و به نحو چشمگیری  بهره برده و ریخت و پاش کند.
  ای��ن ریخ��ت و پ��اش ه��ا را می ت��وان  گس��ترش

 بی قید و بند س��ازمان زیر مجمو ع��ه اش  تا احکام 
 مدیریت��ی عجی��ب و غری��ب ب��رای اف��راد مختلف و

 اعزام های بی حد و حساب به خارج از کشور یا بذل 
و بخشش های خارج از ردیف های بودجه ای به افراد 

خاص و … برشمرد.
ش��اید همین رویه موجب ش��ده که ای��ن تکنوکرات 
برگزار کننده جشن های شاهنشاهی در جوانی، بتواند 
در یک نظ��ام انقالبی هم در باالترین مناصب، آن هم 

در ورزش ک��ه همواره در دید رس��انه هاس��ت حضور 
مستمر داشته باشد.

از ن��کات مثبت او ش��اید یکی این باش��د که همواره 
وی ای��ن توان را داش��ته که در بحرانی ترین ش��رایط 
از حاش��یه ه��ا دوری کند چرا که مش��ی او با تنش و 

درگیری سازگاری ندارد.
اتفاق��ات مربوط به حواش��ی ایجاد ش��ده ب��رای تیم 
استقالل، مقدار زیادی با مشی همیشگی جناب افشار 
زاده تفاوت دارد و بررس��ی دقیق تر عملکرد ایشان در 
مدیریت اس��تقالل، شاید بتواند کمی موضوع حواشی 

پیش آمده را قابل فهم کند.
همان طور که گفته شد افشارزاده در دوران مدیریتش 
همواره رفتاری قانونی داش��ته، از سفرهای بسیار زیاد 
خارجی که به دلیل پست هایش رفته، گرفته تا پاداش 
های قانونی که به دالیل مختلف دریافت نموده است.

ام��ا می گویند نقاط  تاریک در زندگی کاری او وجود 
دارد. زمانی که مس��ئولیت ورزش کی��ش را به عهده 
داشته است یکی از فرزندانش که در ایران زندگی می 
کند در کیش س��اخت و ساز هایی داشته که خارج از 

عرف کاری وی بوده است.
آن طور که می گوین��د دومین نقطه تاریک او، که به 
اس��تقالل مربوط می شود، باز رد پای فرزند او در نقل 
و انتقاالت فوتبال است؛ که ابهاماتی را به وجود آورده 
اس��ت و شاید پدر، ناخواسته و یا بی اطالع از اقدامات 

وی بوده باشد.
ام��ا ارتباط ای��ن موضوع با حواش��ی به وج��ود آمده 
 در اعت��راض گروه��ی ب��ه ن��ام ه��وادار در حمایت از

 افش��ار زاده و ش��عار پرسپولیس��ی بودن وزیر، جلوی 
وزارت ورزش، چیست؟!

ش��نیده شده قراردادهایی که توس��ط افشارزاده برای 
نق��ل و انتقاالت بازیکن��ان و مربیان چه در فصل قبل 
و چ��ه در فص��ل جدید بس��ته ش��ده، دارای ابهاماتی 
 ب��وده که وزیر ب��ه آن ها اعتراض کرده اس��ت و برای 
روشن ش��دن موضوع اصرار ورزیده و چون افشارزاده 
از ای��راد قرارداده��ا باخبر اس��ت، با ش��ناختی که از 

گودرزی دارد و می داند که او زیر بار چنین مس��ائلی 
نخواهد رفت؛ و از دس��ت دادن مدیریت اس��تقالل که 
منب��ع عظیمی از پ��ول و ثروت بوده، ب��رای فرزندش 
 س��خت خواه��د ب��ود، با کم��ک دیگ��ر اف��رادی که

 دالل��ی ها را در اس��تقالل به عهده داش��تند و برخی 
اعضا ی هیئت مدیره که می دانند دیگر جایی در این 
باشگاه ندارند، برای تحت فشار قراردادن وزیر از چند 
 هفته پیش، اس��تقالل را وارد حاش��یه کردند که این 
حاش��یه س��ازی  اخیرا با حضور ع��ده ای به اوج خود 

رسید.
حال با ش��ناختی که از گودرزی وجود دارد باید کمی 
منتظر بود تا دید همان طور که س��ال گذش��ته افراد 
مس��ئله دار را از پرس��پولیس دور کرد و این باشگاه را 
به آرامش رس��اند، آیا این بار هم می تواند استقالل را 
از وجود افراد ناباب و سودجو که ارزشی برا ی باشگاه 
مردم��ی قائل نیس��تند، تخلیه و باش��گاه را به آرامش 

برساند؟

اتهام بزرگ به افشارزاده؛

 رد پای پسر آقای مدیر در نقل و انتقاالت استقالل
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دروازه بان جدید پرس��پولیس برای خرید جدید این باشگاه که هم تیمی 
سابقش هم در نفت تهران بود آرزوی موفقیت کرد.

بیرانوند در پیامی به امیری خوش��امد گفت و نوش��ت: »تبریک داداشم؛ 
ان ش��ااهلل با بازی های خوبت بتونی جواب قضاوت های عجوالنه ای که در 
موردت شده رو بدی که علت طول کش��یدن تصمیم گیریت این بوده که 
شایسته ترین انتخاب رو بکنی، تو بهترین بازیکن ایران هستی، می دونم 

که مثل همیشه واقعا می درخشی«.

واکنش دروازه بان پرسپولیس
 به خرید جدید سرخ پوشان

لنز دوربین

سریال جدایی ستاره ها همچنان ادامه دارد؛

نفت دود شد و به هوا رفت!



روزنامه فرهنگی،اجتماعی، سیاسی ، اقتصادی و ورزشی | شماره 1882 | یکشنبه 23 خرداد 1395 |6 رمضان 1437  14

Society,Cultural  NewspaperSociety,Cultural  NewspaperSociety,Cultural  Newspaper No.1882|  June 12.2016 |  16 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPER Shafiei.zayanderoud@gmail.com

دانستنی های جالبهایالیت

همواره زمانی فرا می رس��د که باید میان تماش��گر بودن و عمل کردن یکی را 
برگزید؛ این معیار انسان شدن است!

 آلبر کامو
نقص یا کمبود زیبای��ی در چهره یک فرد را اخالق خ��وب تکمیل می کند، اما 

کمبود یا نبود اخالق را هیچ چهره  زیبایی نمی تواند تکمیل کند. 
نلسون ماندال

ما آدم های احمقی نبودیم، س��اده بودیم؛ و از روی س��ادگی به احمق ها اجازه 
دادیم تا در زندگی مان دخالت کنند! 

ارنستو چگوارا
ما به آدم هایی محتاج هستیم که به آینده فرزندانشان فکر کنند، نه به گذشته 

پدرهایشان. 
محمود دولت آبادی

برای هرکس که رفتنی است، فقط باید کنار ایستاد و راه را باز کرد ... به همین 
سادگی! 

چارلز بوکوفسکی
آزمون صحت ایمان دیگران وظیفه  ما انس��ان ها نیست، بنده نمی تواند ایمان 

بنده دیگری را بسنجد.
 الیف شافاک

اگر ذهنم بتواند تص��ورش کند و قلبم باورش کند، ب��دون تردید به آن خواهم 
رسید. 

محمدعلی ،کلی،
میان همه چیزهای قطعی، قطعی ترینشان تردید است.

 برتولت برشت
از همان لحظه ای که به فکر کردن خو می گیرید، در راه ترقی گام برمی دارید.

 یوهان هانریش پستالوزی
رنجیدن از حقیقت، بهتر از تسکین با دروغ است. 

خالد حسینی
گاهی اوقات مردم زیبا هستند، نه در چهره شان و نه در طرز صحبت کردنشان، 

بلکه فقط همان طوری که هستند زیبایند. 
مارکوس زوساک

آنانکه تجربه های گذشته را به خاطر نمی آورند محکوم به تکرار اشتباهند.
 خورخه لوئیس بورخس

شادی یعنی ...

مسیجی که منتظرشی برسه.
 وقتی باالخره لباسی که واسه مهمونی می خواستی رو پیدا

می کنی.
توی حموم آواز بخونی.

لحظه ای که عشقت برمی گرده و بی دلیل بهت می خنده.
وقتی سر کالس به هم نامه می دیم.

وقتی با دوستت فیلم می بینی.
یه چایی داغ وقتی خسته ای.

اون لحظه ای که می فهمی عاشق شدی.
مسواک زدن بعد از خوردن شیرینی و شکالت.
وقتی آهنگ گوش میدی یاد هیچ کسی نیفتی.

دوستت به رستوران دعوتت کنه.
بهترین همسر دنیا رو داشته باشی.

برادرت نذاره کسی اذیتت کنه.
یه عالمه کتاب که همیشه آرزوی خوندنشون رو داشتی.

با مشکالتت بجنگی.
دوستی من و تو.

راحت بتونی »نه« بگی.
بازی کردن با بچه ها.

شکلک درآوردن برای یه فسقلی از توی ماشین.
لباس مورد عالقه ات رو  بپوشی.

کیفت همیشه پر پول باشه.
وقتی بهش احتیاج داری کنارت باشه.

دیدن دفترمشق های کالس اول دبستانت.
عکست همیشه توی کیفش باشه.

ماه رمضون بتونی همه روزه هات رو بگیری.
با دوستات بری پارک.

مدیرت حقوقت رو به وقت بده.
برنامه ریزی برای عروسی.

استادت از پروژه ات راضی باشه.

تصاویر مفهومی

جواب معمای 1881معمای 1882
مردي در صحرا به دنبال شترش مي گشت تا اینکه 
به پسر با هوشي برخورد . سراغ شتر را از او گرفت . 
پسر گفت : شترت یک چشمش کور بود؟ مرد گفت: 
بله . پسر پرس��ید : آیا یک طرف بار شیرین و طرف 
دیگرش ترش بود ؟ مرد گفت : بله . حاال بگو ش��تر 

کجاست ؟ پسر گفت من شتري ندیدم .
مرد ناراحت شد و فکر کرد که شاید این پسر بالیي 
سر شتر او آورده و پسرک را نزد قاضي برد و ماجرا 

را براي قاضي تعریف کرد.
قاضي از پسر پرس��ید . اگر تو شتر را ندیدي چطور 

مشخصات او را درست داده اي ؟
پس��رک گفت : در راه ، روي خاک اثر پاي ش��تري 
دیدم که فقط س��بزه هاي یک طرف را خورده بود 

فهمیدم که احتماال  یک چشم شتر کور بوده است .
بعد دیدم در یک طرف راه مگس بیشتر است و یک 
طرف دیگر پشه بیشتر است و چون مگس شیریني 
دوست دارد و پشه ترشي را نتیجه گرفتم که شاید 
یک لنگه بار شتر شیریني و یک لنگه دیگر  ترشي 

بوده است .
قاضي از هوش پسرک خوشش آمد و گفت : درست 
اس��ت که تو بي گناهي ولي زبانت باعث دردسرت 

شد . پس از این به بعد شتر دیدي ، ندیدي !!
این مثل هنگامي کارب��رد دارد  که پرحرفي باعث 
دردسر  شود. آس��ودگي در کم گفتن است و چکار 
داري ک��ه دخالت کني ، ش��تر دی��دي، ندیدي و 

خالص !

معما ی چهاردهم :
  2 تا زراف��ه و 8 تا فی��ل رو چطوری

می تونیم تو ی یک بنز جا بدیم ؟
معما ی پانزدهم :

 چطوری بفهمیم که هش��ت تا فیل و 
دو تا زرافه به سینما رفتن ؟

معما ی شانزدهم :
 4 تا فیل و یک زرافه با هم دیگه وارد 
یک خونه میش��ن ولی از در پش��تی  
حاال ش��ما بگی��د چند تا حی��وون از 

درجلو بیرون میان ؟

جواب معما ی یازدهم :
 چون که کف پاش صافه

جواب معما ی دوازدهم : 
این یکی که دیگه خیلی س��اده بود این 

رو هم نتونستید جواب بدید ؟ سایه فیل
جواب معما ی سیزدهم :

ی��ک تخ��م م��ی کاره و بع��د روی تخم 
میشینه تا درخت سبز بشه .

معماهای فیلی طنز شتر دیدي ، ندیدي ایستگاه ضرب المثل

دل نوشته

بانوی ارجمند من!
دیروز، شنیدم که در تایید س��خن دوستی که از بد روزگار 
می نالید، ناخواسته و به همدردی می گفتی: » بله...درست 
است. زندگی، واقعا خسته کننده، کسالت آور و یکنواخت 

شده است«... 
اما این درست نیست عزیز من، اصال درست نیست.

مستقل از انسان و آنچه که انسان می کند، در جستجوی 
چیزی در ذات زندگی نباید بود.

از مزاح مکرر » زندگی موریانه ها و زنبوران عسل « بگذر! 
آنها شاید موجودات بسیار مهمی هستند که مسائل بسیار 
مهمی را اثبات می کنند؛ اما کمترین نقشی در ساختمان 

معنوی حیات ندارند.

به جس��تجوی بیهوده  چیزی نباش ، که اگر تو نباش��ی و 
دیگران نیز نباش��ند، آن چیز، همچنان باش��د، و خوب و 

دلخواه و سرشار از نشاط نا مکرر باشد.
نه...تنها به اعتبار موجود زنده و پویای توست که چیزی بد 
است یا چیزی خوب؛ چیزی کهنه است و چیزی نو، چیزی 
زیباست و چیزی نازیبا؛ و تنها بر اساس اراده، عمل و اندیشه  
تو آنچه بد است به خوب تبدیل خواهد شد، آنچه نازیباست 

به زیبا، و آنچه مکرر است به نامکرر...
هرگز گمان مبر که زندگی، بدون انسان، یا بدون موجودی 
زنده که قدرت تفکر و انتخاب داشته باشد، باز هم زندگی 

است.
عزیزمن!

هرگز از زندگی، آن گونه که انگار گلدانی ا ست باالی تاقچه 
یا درختی در باغچه، جدا از تو و نی��روی تغییر دهنده  تو، 

گله مکن!
هرگز از زندگی آن گونه سخن مگو که گویی بدون حضور 
تو، بدون کار تو، بدون نگاه انسانی  ات، بدون توان درگیری 
و مقاومتت ، بدون مبارزه  ، پافشاری ، سرسختی ، محبت ، 
 ایمان ، نفرت ، خشم و فریاد تو  باز هم زندگی ادامه دارد  و

 می تواند  باشد.
زندگی، مرده ریگ انس��ان نیس��ت تا پس از انس��ان یا در 
غیابش، موجودیتی عینی و مادی داش��ته باشد. زندگی، 
کارمایه  انسان است، و محصول انسان، و دسترنج انسان، و 
رویای انسان، و مجموعه  آرزوها و آرمان های انسان - که 

بدون انسان هیچ است و کم از هیچ.
زندگی حتی ممکن است خواب طوالنی و رنگین یک انسان 
باشد - بسیار دور از واقعیت بیداری؛ اما به هر حال چیزی 
است متعلق به انسان، برخاسته از انسان، و سرچشمه گرفته 

از قدرت های مثبت و منفی انسان.
 یادم می آید که در جایی خوانده ام یا نوش��ته ام: » خدای 
من، زمین بی انسان را دوست نمی دارد و هرگز نیز دوست 
نداشته اس��ت « . س��اختن زمین آن گونه که انسان، روی 
آن، نفسی به آسودگی و سالمت بکشد، و بتواند جزء و کل 
آن را عاش��قانه اما نه طمع ورزانه بخواهد و نگه دارد، تنها 
رسالت انسان است؛ و رسالت تو و من، اگر از داشتن عنوان 
پرمس��ئولیت و خطیر » انسان « هراس��ی به دل هایمان 

نمی افتد...
بانوی من!

ما نکاشته هایمان را هرگز درو نمی کنیم.
پس به آن دوست بگو: خستگی کاش��ته ای که خستگی 
برداش��ته ای. اینک به م��دد نیرویی که در توس��ت و چه 
بخواهی و چه نخواهی زمانی از دست خواهد رفت، چیزی 
نو و پرنشاط بساز... چیزی که اگر تو را به کار نیاید، دست 

کم، بچه هایت را به کار خواهد آمد...

زن ها در انجام چندکار به صورت همزم��ان، بهتر از مردان عمل
 می کنند.

6000 س��ال پیش هندوانه ها به اندازه گردو بودند، طعم بس��یار 
تلخی داشتند و با ضربه چکش باز می شدند.

اولین کشوری که س��اعت خود را برای صرفه جویی انرژی جلو و 
عقب کشید، کشور آلمان در سال 1916 بود.

بیشترین حجم تماس های تلفنی دنیا در روز جهانی مادر برقرار 
می شود.

کفش های پاشنه بلند دراصل برای مردان ساخته شده بود.
فقط یک و نیم ساعت کمبود خواب در یک شب، هوشیاری در روز 

بعد را تا 32 درصد کاهش می دهد.
بتادین ب��رای تمیز کردن دور زخم اس��ت نه خود زخ��م. بتادین 

خاصیت خورندگی دارد و ترمیم زخم شما را طوالنی تر می کند.
از درون پرچم نروژ، می توان پرچم ش��ش کشور دیگر )لهستان، 

هلند، فنالند، فرانسه، تایلند و اندونزی( را پیدا کرد.
ماهی کاردینال نر نوزادان خ��ود را در دهان نگهداری می کند؛ به 

همین دلیل به طور تصادفی نزدیک به 30 درصد از آن ها را می بلعد.
شما نمی توانید مارک زاکربرگ را در فیس بوک بالک کنید.

نقاش��ی مونالیزا تا زمانی که از موزه لوور در س��ال 1911 دزدیده 
نشده بود، معروف نبود.

تمامی پانداها متعلق به چین هس��تند. پانداهایی که در خارج از 
چین می بینید، همه اجاره ای هستند.

تردمیل در س��ال 1818 و به منظ��ور تنبیه زندانیان انگلیس��ی
 اختراع شد.

قد انسان بعد از 30 س��الگی به ازای هر 10 سال 1/27 سانتی متر 
کوتاه تر می شود.

کتاب شازده کوچولو عنوان خوانده شده ترین و ترجمه شده ترین 
کتاب جهان را دارد.

برخالف باور عموم هیچ ببر وحش��ی در آفریقا وجود ندارد ، آن ها  
فقط در آسیا زندگی می کنند.

یک بطری 2 لیتری پپس��ی حاوی 90 قاش��ق غذاخوری ش��کر 
می باشد.
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بعد از جنگ آمریکا با کره، ژنرال ویلیام مایر که بعدها به 
سمت روانکاو ارش��د ارتش آمریکا منصوب شد، یکی از 
پیچیده ترین موارد تاریخ جنگ در جهان را مورد مطالعه 
قرار می داد. حدود هزار نفر از نظامیان آمریکایی در کره، 
در اردوگاهی زندانی ش��ده بودند که از اس��تانداردهای 
 بی��ن المللی برخ��وردار بود. زن��دان با تعری��ف متعارف 
 تقریبا محص��ور نبود. آب و غذا و امکان��ات به وفور یافت 
 می ش��د. از هیچ یک از تکنیک های متداول ش��کنجه

 استفاده نمی شد. اما  بیش��ترین آمار مرگ زندانیان در 
این اردوگاه گزارش ش��ده بود. زندانیان به مرگ طبیعی 
می مردند. امکانات فرار وجود داشت اما فرار نمی کردند. 

 بس��یاری از آنها ش��ب می خوابیدند و صبح دیگر بیدار
 نمی شدند. آنهایی که مانده بودند احترام درجات نظامی 
را میان خود رعایت نمی کردند  و عموما با زندانبانان خود 
طرح دوستی می  ریختند. دلیل این رویداد، سال ها مورد 
مطالعه قرار گرفت و ویلیام مایر نتیجه تحقیقات خود را 
به این شرح ارائه کرد: در این اردوگاه، فقط نامه هایی که 
حاوی خبرهای بد بودند به دس��ت زندانیان می رسید، 
نامه های مثبت و امیدبخش تحویل داده  نمی ش��دند.

هرروز از زندانیان می خواس��تند در مقابل جمع، خاطره 
یکی از مواردی که به دوس��تان خود خیانت کرده اند یا 
می توانستند خدمتی بکنند و نکرده اند را تعریف کنند.

هرکس که جاسوسی س��ایر زندانیان را می کرد، سیگار 
جایزه می گرفت. اما کس��ی که در موردش جاسوس��ی 
شده بود هیچ نوع تنبیهی نمی شد. تحقیقات نشان داد 
که این سه تکنیک در کنار هم، سربازان را به نقطه مرگ 
رسانده اس��ت.با دریافت خبرهای منتخب )فقط منفی( 
امید از بین می رفت. با جاسوس��ی، عزت نفس زندانیان 
تخریب می ش��د و خود را انس��انی پس��ت می یافتند. با 
تعری��ف خیانتها، اعتبار آنه��ا نزد همگروهی ه��ا از بین 
 می رفت و این هر س��ه برای پایان یافتن انگیزه زندگی و 
مرگ های خاموش کافی بود.این سبک شکنجه، شکنجه 

خاموش نامیده می شود.

زندانی بدون دیوار
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مفاد آرا
3/458 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آراء ص��ادره هیأت موض��وع تعیین تکلیف وضعی��ت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی آران وبیدگل تصرفات 
مالکانه وبالمع��ارض متقاضی��ان محرز گردیده اس��ت لذامش��خصات 
متقاضیان وامالک مورد تقاضا به ش��رح زیر به منظ��ور اطالع عموم در 
دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتش��ار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اس��ناد 
وامالک محل تسلیم وپس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
1( رأی ش��ماره 569-1395/2/13 هیأت : آقای حمیدرضا نصیری نوش 
آبادی فرزند محمد شماره شناسنامه 157 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 
122/80 مترمربع ش��ماره پالک 374 فرعی مجزا از شماره 318 فرعی از 
پالک 8 اصلی واقع در معین آب��اد نوش آباد بخش 2 ح��وزه ثبتی آران و 

بیدگل. مالکیت عادی
2( رأی شماره 654 و 655-1395/2/21 هیأت : آقای علیرضا برجی فرزند 
محسن شماره شناس��نامه 6190092136 و خانم طیبه صاف الهی فرزند 
علی محمد شماره شناسنامه 192  )بالمناصفه( ، شش��دانگ  یکبابخانه به 
مساحت 91/35 مترمربع ش��ماره پالک 2933 فرعی مجزا از شماره 121 
فرعی از پالک 3 اصلی واقع در معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل.مالکیت مشاعی
3( رأی شماره 631 و 632-1395/2/21 هیأت : آقای ماشاله علی اکبرزاده 
بیدگلی فرزند حبیب اله ش��ماره شناس��نامه 1305 و خان��م زینب عزیزی 
محمودآبادی فرزند علی شماره شناس��نامه 6190008968  )بالمناصفه( 
، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 146 مترمربع ش��ماره پالک 845 فرعی 
مجزا از شماره 102 فرعی از پالک 6 اصلی واقع در حسین آباد بیدگل بخش 

3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از شهرداری آران و بیدگل.
4( رأی ش��ماره 551-1395/2/12 هی��أت : آقای حمیدرضا علی قاس��می 
بیدگلی فرزند ماشااله شماره شناس��نامه 556، ششدانگ  یکباب مغازه به 
مساحت 18/55 مترمربع شماره پالک 26 فرعی از پالک 10 اصلی واقع در 

اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از اشرف نوروزی.
5( رأی ش��ماره 550-1395/2/12 هی��أت : آقای حمیدرضا علی قاس��می 
بیدگلی فرزند ماش��االه ش��ماره شناسنامه 556، شش��دانگ  یکبابخانه به 
مساحت 75/75 مترمربع ش��ماره پالک 28 فرعی مجزا از شماره 7 فرعی 
از پالک 10 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی 

از اشرف نوروزی.
6( رأی شماره 554-1395/2/12 هیأت : خانم فاطمه برجیسی آرانی فرزند 
عباس شماره شناسنامه 55، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 193 مترمربع 
شماره پالک 8 فرعی مجزا از شماره 1 و 2 و 3 فرعی از پالک 63 اصلی و 6 
فرعی از 61 اصلی و قسمتی از مشاعات تابعه واقع در اماکن بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از فتح اله ستاری
7( رأی ش��ماره 554 و 545-1395/2/12 هیأت : خانم اش��رف نوروزی 
فرزند حسین شماره شناسنامه 284 و آقای حس��ین علی قاسمی بیدگلی 
فرزند ماشااله شماره شناس��نامه 6190029574  )بالمناصفه( ، ششدانگ  
یکبابخانه به مس��احت 251/50 مترمربع ش��ماره پالک 22 فرعی مجزا از 
شماره 10 فرعی از پالک 103 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل. مالکیت مشاعی
8( رأی ش��ماره 542 و 543-1395/2/12 هیأت : آقای عباس خانی بیدگلی 
فرزند محمد شماره شناس��نامه 488 و خانم فاطمه مس��ی بیدگلی فرزند 
ناصر شماره شناسنامه 1250150493  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه 

به مساحت 103/16 مترمربع شماره پالک 968 فرعی از پالک 893 اصلی 
واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از لطفعلی منعمیان

9( رأی ش��ماره 559 و 560-1395/2/13 هیأت : آقای محمد غالمعلی پور  
فرزند مرتضی شماره شناس��نامه 589 و خانم لیال خدام حضرتی آرانی 
فرزند نعمت اله شماره شناسنامه 1250193931  )بالمناصفه( ، ششدانگ  
یکبابخانه به مساحت 123/50 مترمربع شماره پالک 2748 فرعی مجزا از 
شماره 2497 فرعی از پالک 2638 اصلی واقع در احمد آباد بخش 3 حوزه 
ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از شهرداری آران و بیدگل. ابتیاعی از عزیزاله 

المع
10( رأی ش��ماره 638 و 639-1395/2/21 هیأت : آقای حسین احسن پور 
آرانی فرزند علی شماره شناس��نامه 232 و خانم فاطمه مرنجابیان آرانی 
فرزند رمضانعلی شماره شناسنامه 249  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه 
به مساحت 196 مترمربع ش��ماره پالک 1743 فرعی مجزا از شماره 441 
فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در آراندش��ت بخش 3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل. ابتیاعی از عزیزاله المع
11( رأی شماره 552 و 553-1395/2/12 هیأت : آقای حسین غالمرضازاده 
آرانی فرزند غالمرضا شماره شناسنامه 84 و خانم اشرف آراندشتی آرانی 
فرزند محمد شماره شناسنامه 10216  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه 
به مساحت 346/25 مترمربع شماره پالک 1093 فرعی مجزا از شماره 323 
فرعی از پالک 2645 اصلی واقع در وشاد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

ابتیاعی از کبریا متقیان
12( رأی ش��ماره 247 و 248-1395/1/25 هیأت : آقای عباس پور رضی 
فرزند مجیدرضا شماره شناس��نامه 18700  و خانم مریم یزدان دوست 
فرزند حسین شماره شناسنامه 1250056012 )بالمناصفه(، یکبابخانه به 
مساحت 150 مترمربع شماره پالک 309 فرعی مجزا از شماره 252 فرعی 
از پالک 2704 اصلی واقع در دستجرد و غیاثیه بخش 3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل.ابتیاعی از جواد حمیدپناه
13( رأی شماره 539 و 540-1395/2/12 هیأت : آقای جواد رئیس زاده فرد 
بیدگلی فرزند علی محمد شماره شناسنامه 9527  نسبت به دو دانگ مشاع 
از ششدانگ و خانم اسماء مجیدی بیدگلی فرزند ماشااله شماره شناسنامه 
9064 نسبت به چهار دانگ مش��اع از ششدانگ ، شش��دانگ  یکبابخانه به 
مساحت 150 مترمربع شماره پالک 315 فرعی مجزا از شماره 252 فرعی 
از پالک 2704 اصلی واقع در دستجرد و غیاثیه بخش 3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل.ابتیاعی از جواد حمیدپناه
14( رأی ش��ماره 637-1395/2/21 هیأت : خانم نفیس��ه رجبیان بیدگلی 
فرزند ابوالفضل شماره شناسنامه 6190104460 ، ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 150 مترمربع شماره پالک 316 فرعی مجزا از شماره 252 فرعی 
از پالک 2704 اصلی واقع در دستجرد و غیاثیه بخش 3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل. ابتیاعی از جواد حمیدپناه
15( رأی شماره 12922-94/12/17 هیأت : آقای محمود خامه چی آرانی  
فرزندنعمت اله شماره شناس��نامه9236   ، شش��دانگ  یکباب کارخانه به 
مساحت 3107مترمربع ش��ماره پالک 5475 فرعی مجزا از شماره 48  از 
پالک 2840اصلی واقع در ریگستان دیمکار  آران بخش 3 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل. ابتیاعی از شرکت فرش کوثر  آران.
16( رأی ش��ماره 567-1395/2/13 هیأت : آقای علیرضا ولی پور فرزند 
محمد شماره شناسنامه 19، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 105 مترمربع 
شماره پالک 5536 فرعی مجزا از شماره 1924 فرعی از پالک 2840 اصلی 
واقع در ریگس��تان دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی 

از حمید صانعی
17( رأی ش��ماره 565 و566 -1395/2/13 هیأت : آقای امیرحسین فخرل 
آرانی فرزند حیدر ش��ماره شناس��نامه 167 نس��بت به دو دانگ مشاع از 
ششدانگ و خانم مریم بذرافشان آرانی فرزند اکبر شماره شناسنامه 847   

نسبت به چهار دانگ مشاع از ششدانگ ، شش��دانگ  یکبابخانه به مساحت 
180 مترمربع شماره پالک 5537 فرعی مجزا از شماره 303 فرعی از پالک 
2840 اصلی واقع در ریگس��تان دیمکار آران بخش 3 ح��وزه ثبتی آران و 

بیدگل.مالکیت مشاعی
18( رأی ش��ماره 563 و 564-1395/2/13 هی��أت : آق��ای علیرضا ربانی 
بیدگلی فرزند علی شماره شناسنامه 141 و آقای سیدعباس حسینی فرزند 
سیدمحمد شماره شناسنامه 21  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکباب کارگاه به 
مساحت 1560 مترمربع ش��ماره پالک 5538 فرعی مجزا از شماره 5267 
فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در ریگس��تان دیمکار آران بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از فاطمه فخار نسب
19( رأی ش��ماره 561 و 562-1395/2/13 هیأت : آقای س��یدرضا پردل 
فرزند سیدشهاب ش��ماره شناس��نامه 631 و خانم فاطمه مؤمنی بیدگلی 
فرزند ابوالفضل شماره شناسنامه 6190039091  )بالمناصفه( ، ششدانگ  
یکبابخانه به مس��احت 168 مترمربع ش��ماره پالک 5540 فرعی مجزا از 
ش��ماره 163 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در ریگس��تان دیمکار آران 

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از سید شهاب پردل
20( رأی شماره 652 و 653-1395/2/21 هیأت : آقای محمدجواد مکارپور 
آرانی فرزند  ماش��االه شماره شناس��نامه 10523 و خانم سمیه قدیرزاده 
آرانی فرزند علی محمد ش��ماره شناس��نامه 98  )بالمناصفه( ، ششدانگ  
یکبابخانه به مساحت 103/75 مترمربع شماره پالک 5541 فرعی مجزا از 
ش��ماره 2043 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران 

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از حسین اشراقی
21( رأی شماره 651-1395/2/21 هیأت : آقای رحمت اله کشت کار بیدگلی 
فرزند علی اکبر شماره شناسنامه 307 ، شش��دانگ  یکبابخانه به مساحت 
168/60 مترمربع ش��ماره پالک 5542 فرعی مجزا از شماره 421 فرعی از 
پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل.ابتیاعی از احمد صباغی بیدگلی
22( رأی شماره 650-1395/2/21 هیأت : آقای قاسم خادم بیدگلی فرزند 
علی شماره شناسنامه 6190018297 ، شش��دانگ  یکبابخانه به مساحت 
120/45 مترمربع ش��ماره پالک 5543 فرعی مجزا از شماره 61 فرعی از 
پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل. ابتیاعی از ابوالفضل حاجی زاده
23( رأی شماره 648 و 649-1395/2/21 هیأت : آقای محسن گلی بیدگلی 
فرزند غالمرضا ش��ماره شناس��نامه 8247 و آقای غالمرضا گلی بیدگلی 
فرزند  علیجان شماره شناسنامه 201  )بالمناصفه( ، ششدانگ یکباب انبار 
به مساحت 140/34 مترمربع شماره پالک 5544 فرعی مجزا از شماره 163 
فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار آرانی بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی
24( رأی شماره 646-1395/2/21 هیأت : آقای حسن مردادی بیدگلی فرزند 
جالل شماره شناسنامه 150 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 108 مترمربع 
شماره پالک 5545 فرعی مجزا از شماره 4617 فرعی از پالک 2840 اصلی 
واقع در ریگس��تان دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی 

از وراث اشرف هاشمی
25( رأی شماره 645-1395/2/21 هیأت : آقای حسن مردادی بیدگلی فرزند 
جالل شماره شناسنامه 150، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 76 مترمربع 
شماره پالک 5546 فرعی مجزا از شماره 4617 فرعی از پالک 2840 اصلی 
واقع در ریگس��تان دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی 

از وراث اشرف هاشمی
26( رأی ش��ماره 644-1395/2/21 هی��أت : آقای عب��اس عظیمی فرزند 
علی شماره شناسنامه 57177، شش��دانگ  یکبابخانه به مساحت 146/83 
مترمربع شماره پالک 5547 فرعی مجزا از شماره 307 فرعی از پالک 2840 
اصلی واقع در ریگس��تان دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

ابتیاعی از زهرا و اصغر هاشمی
27( رأی شماره 640 و 641-1395/2/21 هیأت : آقای علی اکبر سالمی پور 
فرزند عبدالحسین شماره شناسنامه 282 و خانم مریم یزالنی بیدگلی فرزند 
جواد شماره شناسنامه 467  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 
198/80 مترمربع ش��ماره پالک 5548 فرعی مجزا از شماره 60 فرعی از 
پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل. مالکیت مشاعی
28( رأی شماره 629-1395/2/20 هیأت : خانم فخری اسحاقی نوش آبادی 
فرزند رضا شماره شناسنامه 75، نسبت به سه دانگ از ششدانگ  یکبابخانه 
به مساحت 191/60 مترمربع ش��ماره پالک 191 فرعی از پالک 41 اصلی 
واقع در حسن آباد نوش آباد بخش 4 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از 

حسین دروی نوش آبادی
29( رأی ش��ماره 443-1395/2/4 هیأت : آقای رحمت مکاری زاده نوش 
آبادی فرزند محمد ش��ماره شناس��نامه 5585، شش��دانگ  یکبابخانه به 
مساحت 160 مترمربع شماره پالک 543 فرعی از پالک 43 اصلی واقع در 

غیاث آباد نوش آباد بخش 4 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالک عادی
30( رأی شماره 636-1395/2/21 هیأت : آقای علی اصغر جعفری نیا فرزند 
غالمرضا شماره شناسنامه 5956، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 318/75 
مترمربع شماره پالک 546 فرعی از پالک 43 اصلی واقع در غیاث آباد نوش 

آباد بخش 4 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از غالمحسین سرکار.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول :95/3/23

تاریخ انتشار نوبت دوم :95/4/8    
عباس عباس زادگان رییس اداره ثبت اسناد وامالک  آران وبیدگل

ابالغ رای
کالس��ه پرونده 1074/94 ش��ماره دادنام��ه: 95-117-95/2/11 مرجع 
رس��یدگی: ش��عبه 41 ش��ورای حل اختالف اصفه��ان، خواه��ان: آقای 
عبدالرسول احمد قمش��انی فرزند حسن به نش��انی اصفهان بخش جلگه 
روس��تای قلعه باال خ فاطمیه ، خوانده: آقای مصطفی شهاب خر به نشانی 
مجهول المکان، خواس��ته: مطالبه وجه یک فقره چک به ش��ماره 615142 
ط56 عهده بانک سپه ،گردش��کار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت 
آن به کالس��ه فوق و طی تش��ریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا، 
قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای 
می نماید: رای قاضی ش��ورا: در خصوص دعوی آقای عبدالرسول احمد 
قمش��انی به طرفیت آقای مصطفی شهابخر به خواس��ته مطالبه وجه چک 
به ش��ماره 615142-93/5/30 عهده بانک س��په تقدیمی از ناحیه خواهان 
که داللت بر استقرار دین به میزان خواس��ته برعهده خوانده داشته و بقاء 
اصول مس��تندات مذکور در ید مدعی دالل��ت بر بقاء دین و اش��تغال ذمه 
خوانده و اس��تحقاق خواهان در مطالب��ه وجه آن دارد. ل��ذا چون خوانده 
دفاع موجهی در قبال دع��وی مطروحه، معمول نداش��ته و دلیلی بر برائت 
ذمه خود اقامه و ارائه نکرده اس��ت. مس��تنداً به ماده 198 و 515 و 519 و 
522 قانون آیین دادرس��ی مدنی دعوی مطروحه را وارد و ثابت دانس��ته 
و حکم بر محکومیت خوانده ب��ه پرداخت مبل��غ 60/000/000 ریال بابت 
وجه چک مورد دعوی و مبل��غ 1/500/000 ریال بابت هزینه دادرس��ی و 
خس��ارت تاخیر تادیه از تاریخ 93/5/30 تا زمان اجرای حکم بر اس��اس 
آخرین ش��اخص بانک مرکزی جمهوری اس��المی و نش��ر آگهی در حق 
خواهان صادر و اعالم م��ی نماید. رای صادره غیابی و بیس��ت روز پس 
 از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و بیس��ت روز دیگر پس از آن قابل 
 تجدی��د نظر خواه��ی در محاک��م عمومی حقوق��ی شهرس��تان اصفهان 
می باش��د.  م الف:7835 شعبه 41 حقوقی مجتمع ش��ماره یک شورای حل 

اختالف اصفهان )297 کلمه، 3 کادر(

حوادث جهان خبر

یکی از اهالی منطقه ییالقی »ش��نبه راه« وقتی متوجه شد هیچ سروصدایی 
 از داخل چادر مس��افران نمی آید احس��اس ک��رد باید حادث��ه ای ناگوار رخ 
داده باشد بنا بر این ماموران نیروی انتظامی را در جریان ماجرا قرار داد. وی  به 
ماموران گفت: سه روز قبل بود که اعضای یک خانواده 4 نفره به منطقه ییالقی  
آمده و در این منطقه چادر زدند اما با گذش��ت س��ه روز هیچ صدایی ازچادر 
به گوش نمی رس��ید  یا رفت وآمدی دیده نمی ش��د. با توجه به این گزارش، 
اکیپی از ماموران انتظامی شهرستان ماسال به سرعت خود را به محل حادثه 
رسانده و تحقیق در این باره را در دستور کار خود قرار دادند.آنان وقتی بعد از 
چند بار صدا زدن ساکنان داخل چادر صدایی  نش��نیدند وارد چادر شده و با 
ص�������حنه بسیار غم انگیزی روبه روشدند. فضای داخل چادر مملو از دود 
زغال و چوب بود وپدرو مادرو فرزندان خردسا لشان بی جان کف چادر افتاده 
بودند. بدین ترتیب با هماهنگی های صورت گرفته اجساد قربانیان حادثه برای 
تعیین علت و زمان مرگ به پزش��کی قانونی انتقال یافت.محمود قاس��م نژاد 
فرماندار ماسال گفت: متاسفانه  مرد 32 ساله، همسر 24 ساله ، پسر  9 ساله 
و نوزاد چهار ماهه شان قربانی رعایت نکردن اصول ایمنی شدند. وی در ادامه 
گفت: این خانواده چهار نفره اهل قزوین که برای مس��افرت به ییالق ماسال 
آمده بودند بر اثر گازگرفتگی ناشی از منوکسید کربن زغال در چادر مسافرتی  

دچار خفگی شدند. 

مردی که متهم است برادرش را به قتل رسانده و جسدش را آتش زده، در دادگاه 
کیفری فارس پای میز محاکمه قرار می گیرد.  این پرونده چندی قبل با شکایت 
خانواده جوانی معتاد تشکیل شد. آنها اعالم کردند پسرشان گم شده و خبری از او 
ندارند. تحقیقات ماموران نشان داد او آخرین بار با برادرش بوده است. وقتی برادر 
وی موردپرسش قرار گرفت، بدون هیچ مقاومتی به قتل اعتراف کرد و گفت او 
خانواده ام را اذیت می کرد، من هم باالخره از او انتقام گرفتم، کشتمش و جسدش 
را آتش زدم. اعترافات متهم منجر به پیداش��دن جسد شد و به پزشکی قانونی 
انتقال یافت. با توجه به اعترافات متهم به دس��تور درخشان بازپرس دادسرای 
جنایی برای وی قرار بازداشت موقت صادر شد. متهم در تمامی مراحل تحقیقات 
اتهام قتل را قبول ک��رد و گفت: برادرم از س��الیان قبل به م��واد مخدر اعتیاد 
 شدید داشت و همین موضوع باعث ش��ده بود وضعیت خانوادگی مان به خاطر
  درگیری ه��ای او به هم بریزد. ه��ر وقت به خانه م��ی آمدم او با پ��در و مادرم

 درگیر بود. از دستش خسته شده بودم خیلی با خودم کلنجار رفتم تا او را بکشم. 
چندباری هم برای قتل او نقشه کشیدم اما نشد. متهم گفت: روز جنایت پس از 
درگیری با خانواده ام او را سوار خودرو کرده و برای صحبت کردن به بیرون از شهر 
بردم. او را به قتل رسانده و جس��د را آتش زدم. پس از آن از محل متواری شدم. 
متهم در تمامی مراحل تحقیقات به قتل اعتراف و صحنه جنایت را بازسازی کرد. 

بدین ترتیب این پرونده برای صدور حکم نهایی به دادگاه ارسال شد.

دانشجوی دانشگاه استانفورد 3 بار به دختر بی گناه و بیهوش تعرض کرد.
بروک آلن ترنر 20 ساله به دختر 23 س��اله که بیهوش بود تعرض کرد. این 
حادثه در استانفورد روی داد که خش��م عمومی را در پی داشت. به گزارش 
دیلی میل، بروک دانشجوی دانشگاه استانفورد  اس��ت که پس از تجاوز به 
خانمی، رسانه ها هیچ عکسی از وی انتشار ندادند که این مسئله حساسیت 
زیادی را در برداشت و باعث توجه ناگهانی مردم به این موضوع شدتا اینکه   
رسانه ها مجبور به انتشار عکس وی شدند. البته محکومیت 6 ماهه او بیشتر 
سر و صدا کرد و این مدت کم محکومیت، انتقادهای زیادی را در پی داشت 
چرا که او 3 بار به این خانم تعرض کرده و این مدت محکومیت نس��بت به 
جرمی که مرتکب ش��ده بس��یار کم بود. بروک دانشجوی  بس��یار موفق با 
آینده ای روش��ن بود که رفتار مناسبی در دانشگاه داش��ت او عضو تیم شنا 
هم بود. قاضی دادگاه با توجه به روحیات ب��روک می گوید: این 6 ماه حتما 
درس های فراموش نش��دنی  به وی خواهد داد. قربانی در دادگاه نامه ای را 
خواند که پس از حادثه ،خطاب به بروک نوش��ته بود و  اشک را به چشمان 
بسیاری از حضار آورد. این نامه در فضای مجازی منتشر شد که 6 میلیون 

بار از آن بازدید شده است.

قطعات تازه ای در جریان جست وجو برای یافتن بقایای هواپیمای مالزیایی 
که در ماه مارس 20۱4 در مسیر کواالالمپور به پکن با 239 سرنشین ناپدید 
شد در ماداگاسکار در شرق آفریقا پیدا شده است. این قطعات تازه در ساحل 
شرقی ماداگاسکار و توسط »بلین گیبسون « کشف شد. او قبال قطعات دیگری  
را که احتماال متعلق به همان هواپیماست  در موزامبیک پیدا کرده بود. یکی از 
قطعات شبیه صندلی هواپیماست. گیبسون، عکس های این قطعات را برای 
محققان فرستاده است. ناپدید شدن پرواز ام اچ 3۷0 خطوط هوایی مالزی در 
س��ال 20۱4 به یکی از بزرگترین معماها در تاریخ سوانح هوایی بدل شد. در 
نهایت ،محققان نتیجه گیری کردند که هواپیما پس از انحراف از مسیر اصلی 
در اقیانوس هند جنوبی سقوط کرده است. قبال قطعات دیگری که تعلق آنها 
به پرواز ام اچ3۷0 تایید ش��ده بود در کش��ورهای نزدیک ماداگاسکار کشف 
شده است. گیبسون که یک وکیل اهل سیاتل آمریکاست با هزینه شخصی 
یک عملیات جست وجو در شرق آفریقا ترتیب داده است. او گفت که عکس 
قطعات را برای سازمان ایمنی ترابری استرالیا و مقام های مالزیایی فرستاده 
و آماده است قطعات را تحویل مقام های دولت ماداگاسکار دهد. همچنین در 
روز پنجشنبه سازمان ایمنی ترابری استرالیا گفت که در حال بررسی قطعات 
کشف شده در جزیره کانگورو در جنوب این کشور است تا معلوم شود به آن 
پرواز تعلق دارد یا نه. به گزارش بی بی سی، استرالیا هدایت عملیات جست وجو 
برای یافتن هواپیمای مفقود مالزیایی را با اس��تفاده از دستگاه های سونار و 

زیردریایی های بدون سرنشین به عهده داشته است.

سایه نامرئی، قاتل زن و شوهر
 و دو کودک خردسال در جنگل 

مردی برادرش را کشت و جنازه
 او را به آتش کشید

3 بار تعرض پسر حیوان صفت 
به دختر بیهوش

کشف قطعات دیگری در جست وجو 
برای یافتن هواپیمای مالزی

نظر رییس ق��وه قضاییه، سرنوش��ت زن متهم به قتل را 
مشخص می کند. ناهید که در زندگی خود سختی های 
بس��یاری کش��یده، حاال در مرز میان قصاص و بخشش 
قرار دارد. اولیای دم او را بخش��یده اند اما به دلیل این که 
 یکی از فرزندان مقتول صغیر است باید صبر کند رییس

 قوه قضاییه درباره آن تصمیم بگیرد. او متهم است پس از 
قتل مردی، جسدش را تکه تکه کرده است.

 این پرون��ده از چه��ارم خ��رداد س��ال 90 و همزمان با
 ناپدید شدن مرد میانسالی به نام محسن به جریان افتاد. 
همسر او در توضیح ش��کایتش گفت: شوهرم دیشب از 
خانه بیرون رفت اما تا امروز هنوز برنگشته است. هرچه 
با تلفن همراهش هم تماس می گیرم، گوشی او خاموش 
اس��ت. ماموران همزمان با آغ��از تحقیقات، از کش��ف 
جسد مثله شده مردی کنار اتوبان صیاد شیرازی باخبر 
 شدند. در بررسی ها از س��وی عوامل تشخیص هویت و

 پزشکی قانونی مشخص شد که اعضای بدن جسد کشف 
شده شامل دو دس��ت، دو پای بریده ش��ده و سر کامال 
سوخته متعلق به یک مرد میانسال است. آزمایش های 
پزشکی قانونی نشان داد جس��د متعلق به محسن است 
که چند روز قبل ناپدید شده بود. چند روز بعد از کشف 
جس��د، ماموران ،خودروی مقتول را حوالی پاس��داران 

پیدا کردند.
از س��وی دیگر ماموران در تحقیق��ات میدانی دریافتند 
 محس��ن از مدتی پیش با زن میانس��الی به ن��ام ناهید

 رفت و آمد داشته و آخرین بار در نزدیکی خانه او مشاهده 
شده است. کارآگاهان ،ناهید را به عنوان مظنون به قتل 
بازداشت کردند. متهم در نخستین بازجویی ها در ادعایی 
گفت: مدتی پیش با محسن آشنا شدم. او قرار بود برای 
من وام قرض الحسنه تهیه کند و به این بهانه از من پول 
گرفت اما بعد از آن، غیب��ش زد و دیگر از او هیچ خبری 
نشد.  ماموران در بازرس��ی از خانه متهم موفق به کشف 
آثار خون شدند که مشخص ش��د ناهید با تناقض گویی 
قصد فریب پلیس را داشته است. در بررسی های سوابق 
متهم معلوم ش��د او از اعضای سابق گروهک تروریستی 

منافقین بوده اس��ت. پس از ماه ها س��کوت ناهید لب به 
اعتراف گشود و گفت: مدتی بود که در کار قاچاق عتیقه 
بودم که با محسن آشنا ش��دم. بعد از این که مدتی با هم 
کار کردیم، احساس کردم قصد دارد از من کالهبرداری 
کند. به همین دلیل با هم درگیر بودیم تا موفق شدم پس 
از چند روز اصرار و به بهانه های مختل��ف او را به خانه ام 
بکشانم. وقتی به خانه ام  آمد، یک ش��ربت مسموم به او 
دادم. وقتی از هوش رفت با چکش چند ضربه محکم به 
سر او زدم تا این که جان باخت. بعد جنازه او را به حمام 
بردم و مثله کردم و در دو نوبت اعضای بدنش را از خانه 
بیرون ب��ردم. پرونده مته��م بعد از تحقیق��ات تکمیلی 
و بازس��ازی صحنه جنایت ، با قرار مجرمیت به ش��عبه 
اظهارنظر ویژه قتل دادسرای جنایی فرستاده شد. پس از 
آن دادیار شعبه اظهارنظر با بررسی اوراق پرونده، متهم را 
مجرم شناخت و کیفرخواست پرونده را به جرم قتل عمد 
مرد میانسال و جنایت بر میت صادر کرد. در ادامه، جلسه 
رسیدگی به این پرونده در شعبه ۷4 دادگاه کیفری و به 

ریاست قاضی عبداللهی برگزار شد.
در ادامه این جلس��ه اولیای دم در جای��گاه قرار گرفته و 
برای قاتل درخواس��ت قصاص کردن��د. رییس دادگاه با 
تفهیم اتهام به ناهید از او خواست به دفاع از خود بپردازد 
که زن میانسال پس از قرار گرفتن در جایگاه گفت: من 
پیش از جنایت در کار ساختمان سازی بودم و با همسر 
صیغه ای خود زندگی می کردم. تم��ام اتهامات را قبول 
دارم اما ترجیح می دهم از خود دفاع نکرده و سکوت کنم. 
قصاص را هرچه سریع تر انجام دهید و هرچه در برگه های 
بازجویی نوش��تم قبول دارم. یک بار فریب خوردم و به 
اینجا رس��یدم و این برایم بس اس��ت. زندگی ام به تاراج 

رفته و هیچ دفاعی از خود ندارم.
رییس دادگاه: دو فقره سابقه کیفری دارید  درباره 

آن توضیح بدهید .
متهم به قتل: سال 59 در حالی که ۱۷ سال سن داشتم 
به اتهام فعالیت در گروهک منافقین دستگیر شدم و به 
همین دلیل پنج س��ال در زندان بودم. ب��ه دلیل این که 

همزمان برخی از دوستانم که دس��تگیر شدند در گروه 
اشرف دهقان بودند فعالیت در این گروه نیز جزو اتهاماتم 
قرار گرفت. این در حالی اس��ت که ای��ن دو گروه با هم 
مخالف هستند و نمی توان همزمان با هردو آنها کار کرد.

رییس دادگاه: درباره نحوه آشنایی خود با مقتول 
توضیح بدهید.

متهم به قتل: من در چهارراه ولیعصر دفتری داش��تم 
که در آن کارهای گرفتن وام های کالن را انجام می دادم. 
محس��ن به آنجا آمد و خودش را به اسم دیگری معرفی 
کرد و قرار بود برای ما اس��ناد بیاورد. از س��ال 84 کار با 
یکدیگر را آغاز کردیم و او به دروغ گفته بود که زن و بچه 
ندارد. از سال  89  او مدعی شد که به من عالقه مند شده 
و از من خواست از همسرم طالق گرفته و با او ازدواج کنم. 
در ابتدا قبول نکردم اما وقتی اصرارهای او را دیدم قبول 
کردم، در صورتی که شرایطم را بپذیرد با او ازدواج کنم. 
ش��ب حادثه او به خانه ام آمد تا درباره ش��رایط  صحبت 
کنیم. من از او خواستم تا تمام ش��رط هایم را روی یک 
کاغذ بنویسد و زیر آنها را امضا کند اما ناگهان محسن به 
طرفم حمله کرد و من با چکشی که روی کابینت ها بود 

چند ضربه به سرش زدم.
ریی�س دادگاه: ماج�رای خودکش�ی و اعتصاب 

غذایت در اداره آگاهی برای چه بود؟
متهم به قتل: یک مامور زن در پلی��س آگاهی بود که 
همیشه مرا ترور شخصیتی می کرد. برای این که صدای 
اعتراضم را به مسئوالن پلیس آگاهی برسانم این کار را 

انجام می دادم.
رییس دادگاه: بعد از قتل چه کردی؟

متهم به قتل: یک سیگار کش��یدم تا اعصابم آرام شود 
بعد جسد را با چاقو تکه تکه کردم.

در ادامه این جلسه رییس دادگاه از وکیل متهم خواست 
به دفاع از موکلش بپ��ردازد  و  وکیل تس��خیری ناهید 
دفاعیات خود را ارائه داد. پس از آخرین دفاعیات متهم، 
قضات دادگاه برای تصمیم گیری وارد ش��ور شده و زن 

میانسال را به قصاص محکوم کردند.
با اعت��راض متهم، پرون��ده ب��رای ادامه رس��یدگی به 
دیوان عالی کش��ور فرستاده ش��د اما رییس قوه قضاییه 
اعالم کرد اجرای حکم تا زمانی که فرزند صغیر قربانی به 
سن قانونی نرس��یده متوقف می شود تا نظر فرزند صغیر 

نیز درباره مجازات قاتل پدرش گرفته شود.
با طرح ای��ن ایراد، حکم ص��ادره در دیوان عالی کش��ور 
شکس��ت و پرونده به شعبه هم عرض فرس��تاده شد. در 
این مدت ناهید توانس��ت با پرداخت دیه ۱۱0 میلیون 
تومانی رضایت اولیای دم را جلب کند. قرار بود ناهید در 
 ش��عبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران و با حضور

 اولیای دم از جنبه عمومی جرم محاکمه شود، اما چون 
فرزند قربانی هنوز صغیر است و به سن قانونی نرسیده، 
هیئت قضایی تصمیم گرفت تا قبل از محاکمه دوباره این 

زن، نظر رییس قوه دراین باره استعالم شود.

جنایت هولناک زنانه



در مدارا، 
فزونى و بركت است، و هر كس از 

مدارا محروم باشد، از خير، محروم شده است.

امام على عليه السالم:
هر كه باوقار باشد، احترام شود.
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عکس نوشت

مرغزار فالشينگ - کرونو پارک، نيویورک، آمریکا
دره خاکستر در » گتسبی بزرگ « از توده زباله در فالشینگ کویینز الهام گرفته 
 شده اس��ت. امروزه، پایه این داستان ترس��ناک به مکانی زیبا تبدیل شده که 

در سال ۱۹۳۹ محل برگزاری نمایشگاه جهانی نیز بوده است. 
پارک مانت تراشمور، ویرجينيا، آمریکا

این پارک تنها مکان در س��احل ویرجینیا اس��ت که یادآور گورس��تان دفن و 
بازیافت زباله است. امروزه، این پارک با برخورداری از زمین های بازی بسکتبال، 
محل پیک نیک و ... محل مناسبی برای گذران اوقات بوده و یکی از جاذبه های 

توریستی منطقه به شمار می رود.

منطقه حفاظت شده پوالئو سماکائو، سنگاپور
دولت س��نگاپور پس از خرید دهکده ماهیگیری به همین نام، از آن به عنوان 
محل بازیافت زباله اس��تفاده کرد. ول��ی اکنون کاربری این م��کان تغییر پیدا 
 کرده و به منطقه حفاظت شده تبدیل شده است. از جمله ویژگی های طبیعی 
این منطقه می توان به جزیره مرجانی، جنگل های حرا، درختان بزرگ و پرندگان 

مختلف اشاره کرد.
چمبرز گالى ) Chambers Gully (، آدالید، استراليا

این منطقه توسط داوطلبان و دوستداران طبیعت پاک سازی شده است. 
این منطقه مملو از درخت های اکالیپتوس بوده و تعداد بسیاری از خرس های 

کووآال در آنجا زندگی می کنند.
منطقه حفاظت شده تریفت، بوفالو، آمریکا

محل قبلی بازیافت زباله، اکنون به منزلگاهی ب��رای زندگی جانوران مردابی، 
آهوان و پرندگان تبدیل شده است.
پارک ملنيوم، بوستون، آمریکا

پارک ملنیوم بوستون در محل سابق بازیافت زباله احداث شده است که در سال 
۱۹۹۴ تعطیل شد. این پارک با فضای ۱۰۰ هکتاری باعث تلطیف فضای بوستون 

و تبدیل آن به شهری سبز شده است.

بزرگ ترین زولبيای ایران آماده شد معرفى زیباترین پارک های جهان که بر روی گورستان زباله ساخته شده اند )2(

ختم کل قرآن بدون خواندن یک آیه!
خت��م ش��نیداری ق��رآن برنام��ه مس��اجد ش��هر 
 »اس��کوپیه«، پایتخ���ت جمه���وری مقدونی���ه 

در ماه مبارک رمضان امسال است.
ختم ش��نیداری قرآن، س��نتی عثمانی اس��ت که 
مساجد » اسکوپیه «، پایتخت جمهوری مقدونیه، 
در ماه مبارک رمضان پس از۲۰ س��ال آن را مجددا 
احیا می کنند. تعدادی از مس��اجد اسکوپیه امسال 
همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان، ختم شنیداری 
قرآن کری��م را آغاز و با پایان م��اه رمضان، ختم این 

کتاب الهی را به پایان می رسانند.
ش��یوه ختم قرآن در مساجد اس��کوپیه به صورت 
ش��نیداری اس��ت به این صورت که روزان��ه قاریان 
 خوش صدا در مس��جد حض��ور پیدا ک��رده و اقدام 
به قرائت یک ج��ز از قرآن می کنن��د و حاضران نیز 
 هنگام قرائت، ق��رآن در دس��ت گرفته و ق��اری را 

به صورت شنیداری همراهی می کنند.
 ختم شنیداری قرآن، سنتی رایج برای ختم قرآن در 
ماه مبارک رمضان است که در دوره حکومت عثمانی 
وارد مقدونیه شد، این سنت از دهه۹۰ میالدی قرن 
گذشته به مدت۲۰ سال متوقف شده بود، اما امسال 

بار دیگر در مساجد شهر اسکوپیه احیا می شود.

تول�د ن�وزاد، ۴ ماه پ�س از م�رگ مغزی 
مادرش!

مقام های بیمارس��تانی در پرتغال می گویند که یک 
نوزاد تقریبا چهار ماه پس از آنکه مادرش دچار مرگ 

مغزی شد، متولد شده است.
نوزاد که در ۳۲ هفتگی و با عمل س��زارین به دنیا آمد 

۲/۳5 کیلوگرم وزن دارد.
مرگ مغزی مادر نوزاد روز۲۰ فوریه پس از خونریزی 
مغزی اعالم شده بود، اما آزمایش ها نشان از سالمت 
جنین داشت و با تصمیم خانواده، این زن در حالت کما 
نگاه داشته ش��د تا حاملگی ادامه پیدا کند. پزشکان 
 گفتند که ح��ال نوزاد پ��س از تولد در بیمارس��تانی 

در لیسبون خوب است. 
ولی اعالم نشد که آیا مادر همچنان با کمک دستگاه 

در حالت کما نگاه داشته شده است یا نه.
 این طوالنی ترین م��ورد بقای جنین در این ش��رایط 

در پرتغال است.
 در ماه ژانویه نوزادی در ش��هر روتس��الوی لهس��تان

 55 روز پس از مرگ مغزی مادر به دنیا آمده بود. علت 
مرگ مادر در آن مورد تومور سرطانی بود.

 آن نوزاد فقط یک کیلوگرم وزن داشت و پس از سه ماه 
مراقبت های ویژه به خانه منتقل شد.

نماز جماع�ت را در اس�تادیوم المپيک آتن 
بخوانيد!

 اس��تادیوم المپیک برای اقامه نماز عید فطر در پایان 
ماه مبارک رمضان در اختیار مسلمانان قرار گرفته است.

 وزیر فرهنگ، آموزش و امور مذهبی یونان اعالم کرد 
که » اس��تادیوم صلح و دوس��تی « در » نئو فالیرو « و 
» استادیوم المپیک « در » ماروس��ی « برای برگزاری 
نمازه��ای جماعت در م��اه مبارک رمض��ان دراختیار 
مسلمانان قرار می گیرد. مقامات آتن اعالم کردند که این 
مکان ها برای احترام به حقوق بشر و آزادی های دینی 
در اختیار مسلمانان قرار داده شده است. این تصمیم در 
پی تالش مسلمانان برای داشتن مکانی در ماه مبارک 
رمضان اتخاذ ش��د تا بتوانند مناسک عبادی خود را در 

این ماه در آن به جای آورند.
  به مسلمانان در دیگر مناطق یونان نیز سفارش شده تا 
با مقامات محلی ب��رای پیدا کردن م��کان هایی برای 

عبادت تماس بگیرند. 
ای��ن در حال��ی اس��ت ک��ه هن��وز مس��لمانان آت��ن 
حت��ی ی��ک مس��جد ب��رای برگ��زاری نمازه��ای 
 یومیه خ��ود ندارن��د و برخ��الف وعده دول��ت یونان 
به مسلمانان برای احداث اولین مسجد در شهر »آتن« 
 این وع��ده همچن��ان به تعوی��ق افتاده اس��ت. اقلیت 
 رو به رش��د مس��لمانان س��اکن آتن س��ال هاست که 

در انتظار ساخت اولین مسجد شهرشان هستند. 
دولت نیز برخالف اعتراضات گسترده کلیسای قدرتمند 
ارتدوکس، متعهد شده بود تا برای مسلمانان این شهر 
 مس��جدی احداث کند، اما تاکنون هیچ گونه اقدامی 

در این باره صورت نگرفته است. 
به دلیل نبود مسجد ده ها هزار نفر از مهاجران مسلمان 
نمازهای شان را در خانه های ش��خصی می خوانند و 
مجبورند برای مراسم عروسی، تش��ییع جنازه و دیگر 

مراسم خود صدها کیلومتر تا شمال یونان طی کنند.

یکی از خوردنی های خوش��مزه در ماه مبارک رمضان زولبیا و بامیه است که 
البته در میل کردن آن باید جوانب احتیاط را رعایت کرد.

از دیرباز تاکنون در ماه رمضان ایرانیان عادت کرده اند تا افطار خود را با زولبیا 
و بامیه و البته خرما باز کنند. در ادامه تصاویری مشاهده می کنید از نحوه تهیه 
یک زولبیای بزرگ با قطر5۰ سانتی متر که در داریون شیراز آماده شده است!

تهيه سه غذای فوری با تخم مرغ

معرفی کتاب

آشپزیخانه داری شبکه های اجتماعى

پرورش گل و گیاه

1- تخم مرغ با پنير موزارال
 م�واد الزم: یک فنجان پنیر م��وزارال ) پنیر پیتزا (، س��ه عدد تخ��م مرغ، نمک 
به مقدار کافی، یک قاش��ق چایخوری زیره، یک قاشق چایخوری فلفل سیاه، یک 

قاشق غذاخوری کره.
طرزتهيه: نخس��ت می گذارید کره کمی داغ شود، س��پس تخم مرغ ها را درون 
آن زده و وقتی خودش را گرفت، یک فنجان پنیر موزارال، فلفل، زیره و نمک را به 

ترتیب به آن اضافه کنید.
 2- تخم مرغ، سير و پياز و فلفل سبز

 مواد الزم: یک قاش��ق پیاز خرد شده، یک قاشق س��یر خرد شده، سه عدد تخم 
مرغ، یک قاشق چایخوری گشنیز، یک قاشق چایخوری زیره، مقداری نمک،کره، 

فلفل سبز
طرز تهيه: کره را در ماهی تابه انداخته، وقتی داغ شد تخم مرغ ها را درون آن زده 
و پیاز و سیر خرد شده را به آن اضافه کنید. وقتی خودش را گرفت، فلفل سبز، زیره، 

گشنیز و نمک را به آن اضافه کرده و آن را گرم سرو کنید.
3- تخم مرغ با قارچ و پنير چدار رنده شده

 مواد الزم: قارچ، پنیر چدار رنده شده، س��ه عدد تخم مرغ، نمک، جعفری، یک 
قاشق کره.

 طرز تهيه: کره را در ماهی تابه انداخته، س��پس قارچ ها را به آن اضافه می کنیم. 
 قارچ ها را برگردانید تا پخته شود. سپس پنیر چدار رنده شده، جعفری و نمک را 

به قارچ اضافه کنید. در آخر هم تخم مرغ ها را به مواد ذکر شده بیفزایید. 
وقتی تخم مرغ خودش را گرفت غذا آماده است و می توانید آن را گرم سرو کنید.

ترفن�د پنج: بع��د از خرد ک��ردن س��بزیجات مورد 
نظرت��ان به یک عدد س��یب زمین��ی نیاز داری��د زیرا 
نشاس��ته موج��ود در آن به ای��ن رنگ ه��ا رحم نمی 
 کن��د، بنابراین ی��ک تکه س��یب زمینی خ��ام را روی 
دس��ت های تان بمالی��د و در نهایت ب��ا آب و صابون 

بشویید.
ترفند ش�ش: می توانید از آب لیمو ت��رش نیز برای 
سفید کردن دست ها استفاده کنید. خیلی زود آب لیمو 
ترش را بگیرید و انگش��ت ها و ناخن های تان را در آن 
قرار دهید. سپس دست های تان را به هم بمالید تا آب 
لیمو ترش روی پوست تان پخش شود. در نهایت با آب 

و صابون آنها را بشویید.
 بع��د از تم��ام ش��دن شس��ت و ش��و حتم��ا ب��ه 

دست های تان کرم مرطوب کننده بزنید.
 پاک کردن ماژیک و جوهر از روی دست:

افرادی که زی��اد با خ��ودکار یا ماژی��ک کار می کنند 
با این مشکل آش��نا هس��تند. گاهی پیش می آید که 
 خودکار جوهر پس می دهد و انگشت های تان جوهری 

می شود.
 ترفن�د ی�ک: ب��رای پ��اک ک��ردن جوه��ر از روی 
 دس��ت ه��ا مق��داری مای��ع ظرفش��ویی را روی کف 
دست هایتان بریزید و کمی ش��کر به آن اضافه کنید. 

دست ها را به هم بمالید و سپس آب بکشید. 
این کار را چند بار تکرار کنید ت��ا  رنگ جوهر برطرف 
 ش��ود. البت��ه از ای��ن روش ب��رای بچ��ه ها اس��تفاده

 نکنید.
 ترفن�د دو: انگش��ت ه��ای ت��ان را کم��ی آب 

گوجه فرنگی بمالید و سپس بشویید.
ترفند سه: پوس��ت موز را به روی نقاطی که جوهری 

شده بمالید. این کار را چند بار تکرار کنید.

» ماجرای السقیفه « اثر عالمه شیخ محمدرضا مظفر 
تالیف قرن چهاردهم، به زبان عربی اس��ت که موضوع 
سقیفه � اولین حادثه ای که همزمان با آغازین ساعات 
رحلت رسول خدا ) صلی اهلل علیه وآله ( به وقوع پیوست 
و بیعتی که در آن ش��کل گرفته اس��ت را مورد بحث و 
بررسی قرار می دهد.  مولف، کتاب را با پیشگفتاری آغاز 
کرده و به این نکته مهم و اساسی تاکید ورزیده است که 
مورخ باید در نوشتار خود با زدودن غبار تعصبات قومی، 
قبیله ای، دینی، وطنی و... از فکر و اندیشه خود با رهایی 
از زندان اعتقادات شخصی خود به بررسی و بیان تاریخ 
بپردازد. این کتاب که در چهار فصل  تدوین شده است 
مقدمه ای را با عنوان » تمهید « برای ورود به متن اصلی 
موضوع بحث کتاب قرار داده و با تحلیلی دقیق، ماجرای 
س��قیفه و اجتهاد بانی��ان آن در مقابل ن��ص صریح را 
موشکافی کرده و آنگاه وارد فصل های کتاب شده است. 

 به ج��رات می توان گفت مولف از چش��م اندازی واقعی 
به بحث نگاه کرده و نه احساسات را وارد بحث می کند 
و نه جانب بی طرفی را فرومی گذارد، هرچند مقدر باشد 
که نتیجه همان باشد که عقیده مذهبی او بدان رهنمون 

می شود و این مرهون اسلوب عمیق مولف است. 
وی ضمن بیان نصوص وارده، آنها را دقیق نقد کرده و 
مفاهیم آنها را روشن کرده است و در این راه از احادیثی 
اس��تفاده کرده که ثقات ائم��ه حدیث ه��ر دو طایفه 
مس��لمان درباره آن اتفاق نظر دارند. نتیجه آنکه موفق 
شده با بیانی جذاب و باشکوه، خواننده را از نزدیک ترین 

و ساده ترین راه ها به نتایج بحث برساند.
این کتاب با عنوان ماجرای سقیفه با ترجمه استادسید 
غالمرضا سعیدی و به کوش��ش و مقدمه سید محمود 
خسروشاهی توس��ط انتش��ارات انصاریان و به قیمت 

7۰۰۰ تومان به تازگی به بازار نشر عرضه شده است.

 در خرداد م��اه س��ال ۹۳ زمانی که ش��هر موصل عراق به دس��ت 
تروریست های تکفیری داعش اشغال شد، با فتوای جهاد آیت اهلل 
سیستانی، بس��یج مردمی عراق یا همان» حش��د الشعبی « شکل 
گرفته و عده زیادی از شیعیان و شهروندان عراق برای دفاع از خاک 

خود و دفاع از حریم اهل بیت ) ع ( به پا برخاستند.
 رزمندگان حشد الش��عبی عراق در طول این چند سال توانسته اند 
 با نی��روی ایمان و غی��رت موفقیت های چش��مگیر و قابل توجهی 
در مبارزه با تروریس��ت ه��ای تکفیری و بازپس گیری ش��هرهای 
 اشغال ش��ده عراق از دست تروریس��ت ها و دفاع از حریم اهل بیت 

) ع ( داشته باشند.
 تصویر، اولین سفره س��حری رزمندگان حشد الشعبی عراق در ماه 
مبارک رمضان است که در جبهه نبرد علیه تروریست های تکفیری 
و با وجود گرمای طاقت فرسا در عراق فریضه روزه را برپا داشته اند.

پاک کردن لکه گردو و بادمجان 
از روی دست با این روش ها)3(

کتاب ماجرای سقيفه 
به روایت عالمه مظفر

اولين سفره سحری
 رزمندگان » حشد الشعبى « عراق 

 
سيکالمن پرسيکوم:

 ، Cyclamen persicum اس��م علمی گی��اه نگونس��ار 
از خان��واده Primulaceae اس��ت. این جن��س دارای ۱5 
 گونه مختلف از گیاهان غده دار اس��ت که به صورت وحشی 
در کشورها و جزایر مدیترانه ای پیدا می شود. گونه موردنظر 
ما، بومی کش��ورهای ش��رقی مدیترانه ای و ایران اس��ت. نام 
س��یکالمن در هر منابعی که ذکر ش��ده پس��وند پرس��یکوم 
Persicum یعن��ی ایرانی را به همراه دارد. س��یکالمن یک 

گیاه ملی و ارزشمند ایرانی است.
 گونه های سیکالمن عبارتند از:

 1- س�يکالمن ایران��ى، 2- س�يکالمن پرورش��ى 
و 3- سيکالمن پات پنت ) گلدانى (.

سیکالمن ایرانی یک گیاه بومی فالت ایران است. شکل اولیه 

این گیاه در جنگل های ش��مال ایران از چالوس تا الهیجان 
دیده می ش��ود و نیز در بعضی از جنگل های استان گلستان 

پراکنده است. ارتفاع آن به ۱5 تا ۲5 سانتی متر می رسد. 
گل های آن معموال در اوایل بهار ظاهر می شوند.

 سیکالمن برگ های کروی، قلمی شکل و سبز تیره دارد. 
در بعضی واریته ها لکه های سفید رنگ روی برگ ها به چشم 
 می خورد. گل های معط��ری به طول ۲/5 تا ۳ س��انتی متر 

و به رنگ صورتی، قرمز، ارغوانی و سفید دارد.
س��یکالمن یک گیاه زمستان گل اس��ت و با توجه به ارزش و 
اهمیت گیاهان زمس��تان گل یا پات پلنت های زمستانه این 
 گیاه جایگاه خوبی در ایران برای تولی��د، پرورش و صادرات 
به کشور های متقاضی دارد. س��یکالمن گیاه وسیع الرشد اما 
کند رشد بوده و نیاز به یک دوره نسبتا طوالنی برای گل دهی 

و ورود به فاز زایشی دارد. همچنین این گیاه در تمام مراحل 
رشد تا زمان گل دهی احتیاج به مراقبت ویژه دارد.

تعداد بسیار زیاد شاخه های گل دهنده  این گیاه از ویژگی های 
انحصاری آن است. س��یکالمن جز معدود گیاهانی است که 
 بی��ش از8۰ ش��اخه گل در هر بوت��ه تولید می کن��د که این 
 ش��اخه های گل یکی از پتانس��یل های قابل توس��عه و قوی 
در راه بهبود کیفیت و توس��عه کشت و کار این گیاه محسوب 

می شود. 
ارقام وحشی سیکالمن پنج گلبرگ دارند، گل برگ واژگون به 

رنگ های صورتی، بنفش و سفید است. 
اما ارقام پرورشی دارای برگ های بسیار درشت و متنوع بوده 
و برای مدت طوالنی به گل می روند. در ارقام وحشی گل دهی 
برای مدت کوتاهی اس��ت که در هر بار تع��داد محدودی گل 

تولید می شود. اما در ارقام پرورشی دوره  گل دهی تا زمانی که 
درجه حرارت وضعیت مطلوبی دارد، وجود دارد.

شرایط نگهداری گل سيکالمن
 گیاه سیکالمن به نور متوسط، هوای خنک تا کمی گرم، 
خاک همیش��ه خیس، رطوب��ت هوای ع��ادی و خاک کمی 

اسیدی، احتیاج دارد.
 کود مورد نیاز گیاه سیکالمن را می توان به میزان ۳ گرم 
 در لیت��ر، هر هفت��ه یک ب��ار در تابس��تان و دو هفت��ه یکبار 

در زمستان مورد استفاده قرار داد.
 مخلوطی از خاک برگ و ماسه برای رشد گل سیکالمن 

مناسب است.
در مراحل مختلف رشد رویشی گیاه سیکالمن، نیازهای 

تغذیه ای متفاوتی برای سیکالمن ها وجود دارد.

پرورش و نگهداری گل سيکالمن
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