
رییس پلیس فتای استان اصفهان گفت: تخلفات فضای سایبری در استان 
اصفهان 12 درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است.

به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، گس��ترش برنامه های شبکه های 
اجتماعی، توس��عه زیرس��اخت های اینترنت و پر رنگ شدن نقش وسایل 
ارتباطی در زندگی امروز خانواده ها، اهمیت روز افزون فضای مجازی را به 

دنبال داشته است.
امروزه دیگر گره خوردن فضای مجازی با زندگی حقیقی شهروندان قابل 
انکار نیست و کمتر کسی است که بخشی از اطالعات زندگی واقعی اش را 
شامل متن، تصاویر و یا کلیپی کوتاهی هم که شده در صفحات شخصی اش 

در برنامه های مختلف به ثبت نرسانده باشد.
باز شدن پای اطالعات شخصی کاربران با فضای مجازی، زمینه سوءاستفاده 
سارقان، کالهبرداران و هتک حیثیت کنندگان را فراهم کرده تا با استفاده 
بدافزارها، ویروس ها و ترفندها با تعرض به حریم ش��خصی افراد و یا گاها 

سهل انگاری خود کاربران، مشکل ساز شوند.
ب��ا توجه ب��ه امنی��ت فض��ای مج��ازی، »ف��ارس« ب��ا عالی تری��ن مقام 
امنیتی فض��ای س��ایبری در اس��تان اصفهان گف��ت و گویی داش��ته تا 
 به تش��ریح آخرین وضعی��ت امنیت در فض��ای مجازی اس��تان بپردازد؛

 مشروح گفت وگوی فارس با جوان ترین س��رهنگ نیروی انتظامی استان 
اصفهان، سید مصطفی مرتضوی رییس پلیس فتای استان اصفهان بدین 

شرح است:
آخرین آمار ش�کایات، تعداد پرونده ها و متخلفین دستگیرشده 

مرتبط با فضای سایبری استان چگونه است؟
از نظر جرایم سایبری در استان اصفهان، نسبت به سال گذشته در همین 
موعد زمانی، افزایش تعداد پرونده و تخلف در فضای س��ایبری در استان 

اصفهان را شاهد هستیم.
نزدیک به 12 درصد این تخلفات نس��بت به سال گذش��ته افزایش داشته 
اس��ت که البته پلیس فتای اس��تان اصفهان در حوزه کشف متخلفین نیز 
قوی تر عمل کرده و در این حوزه موارد زیادی کشف شد و با آنان برخورد 

جدی گردید.
در حوزه کشف تخلفاتی مانند کاله برداری های رایانه ای، برداشت مبلغ های 
س��نگین از حس��اب های بانکی، در اولویت ه��ای اول و دوم جرایم فضای 
سایبری استان اصفهان قرار دارند و پرونده های شاخص پلیس فتا بیشتر 
در زمینه تخلفات کاله برداری هاست؛ مسایل و تخلف های غیراخالقی مثل 
انتشار اطالعات خصوصی و یا فردی در اولویت های بعدی تخلفات فضای 

سایبری قرار دارند.
آخرین شگردهای کاله برداری که با آن مواجه بوده اید به چه شکل است؟

اغفال و فریب جوانان در هر زمینه، بیش��تر از سایر روش های کاله برداری 
روبه رشد اس��ت مانند کاله برداری که در هفته گذش��ته کشف شد و یک 
فرد با ترفند ازدواج آسان در فضای س��ایبری 40 میلیون تومان از یک نفر 
کاله برداری کرده بود و دیگر پاسخ تماس ها و پیام های فضای مجازی خود 

را نمی داد.
روزانه چه تعداد ش�اکی از فضای س�ایبری به پلیس فتا در استان 

اصفهان مراجعه می کنند؟
این آمار در هرروز مختلف است، اما به طور میانگین، روزانه 10 تا 15 مورد 

شکایت از فضای سایبری به پلیس فتا مراجعه می کنند.
استان اصفهان در تخلفات فضای سایبری نسبت به  کل کشور در 

رتبه چند قرار دارد؟
طبق آخرین رتبه بندی، استان اصفهان رتبه اول در حوزه کشف تخلفات و 

جرایم سایبری در کل کشور را دارد که با نسبت های زیادی در این حوزه با 
استان های دیگر تفاوت آمار دارد.

تهدید حمالت هکری اخیر متوجه استان اصفهان هم شد؟
حمالتی که اخیرا از سوی هکرهای خارجی انجام گرفت، فضای سایبری 
استان اصفهان را مورد حمله خود قرار نداده است، اما حمله این تهدیدات 
در هر زمان متصور است و رعایت مس��ایل امنیتی برای هر شخص، ارگان 

و سایتی، الزم است.
به جز پلیس فت�ا چه نهاده�ای دیگری در زمینه فضای س�ایبری 

فعالیت دارند و تعامالت کاری آن ها با پلیس فتا چگونه است؟
در حوزه فضای س��ایبری، مرکز جرایم س��ازمان یافته س��پاه هم فعالیت 
می کند که در موارد موردنیاز به هم پوشانی اطالعات، باهم تعامل داریم، اما 
در بحث مس��ایل امنیتی در حوزه فضای سایبری پلیس فتا با مرکز جرایم 

سازمان یافته سپاه، رابطه تنگاتنگی دارند.
م�وردی از مدلینگ و کانال ه�ای غیراخالقی در اس�تان اصفهان 

تابه حال، از سوی پلیس فتا مشاهده  شده است؟
از ابتدای س��ال جاری تابه  حال پلیس فتا، موردهای گسترده ای در زمینه 
مدلینگ و کانال های غیراخالقی با س��ه طرح، در فضای س��ایبری کشف 

کرده است.
طرح فروش اطالعات مش��ترکان تلفن همراه کار شد که 42 وب سایت در 
این زمینه کشف و دستگیر شدند، طرح مقابله با پوشش های غیرمجاز در 
فضای مجازی انجام شد و در این طرح 633 وب سایت در این حوزه کشف 
شدند و طرح ستاد مبارزه با فحشا در فضای سایبری که پلیس فتا در این 

زمینه به صورت گسترده کارکرد.
در حوزه ستاد مبارزه با فحشا افرادی که به هر نوع فحشا و انتشار آن مانند 
مسایل غیرمجاز، غیراخالقی، مسایل جنسی و خالف شرع می پرداختند؛ 
رصد و دستگیر می شدند که در این طرح 835 مورد کشف حجاب مشاهده 

و با آن ها برخورد جدی صورت گرفت.
تدابیر پلیس فتا برای حفظ حریم های خصوصی مردم چیست؟

حفظ حریم خصوصی هر فرد در فضای مجازی بر عهده، خود فرد اس��ت 
و پلیس فتا و هیچ نهاد دیگری نمی توان��د از حریم خصوصی مردم در این 
فضا محافظت کند؛ پلیس فت��ا فقط در صورت تجاوز به ف��رد و برخورد با 
فرد متجاوز که مرتکب این عمل شده است به کمک مردم می آید و حفظ 
حریم خصوصی هر فرد در فضای مجازی مهم ترین وظیفه کاربر در فضای 

مجازی است.
توصیه های پلیس فتا به مردم برای حفظ حریم خصوصی خود در 

فضای سایبری بیشتر در چه حوزه ای است؟
 کاربران در فضای مجازی و س��ایر نرم افزارهای ارتباط��ی در اولین اقدام 
خودش��ان نباید اطالعات ش��خصی خود را در اختیار دیگران بگذارند که 
ش��ماره تلفن همراه، عکس، آدرس، محل س��کونت و محل کار می تواند 

اطالعات خصوصی و مهمی از فرد باشد.
از ط��رف دیگ��ر در فض��ای مج��ازی بای��د اطالع��ات را در ارتب��اط ب��ا 
دیگران حفظ ک��رد و نبای��د خصوصی تری��ن و محرمانه تری��ن اطالعات 
 خود را ب��ا روش های اغف��ال کاربران مقاب��ل، در اختیار آن ه��ا بگذاریم و

 همین نکته می تواند عامل سو استفاده از اطالعات فردی در مراحل بعد از 
طرف کاربر مقابل باشد.

افراد حتما در رایانه ها و تلفن های همراه خود نرم افزار آنتی ویروس داشته 
باش��ند و به روی فایل های ش��خصی خود رمزگذاری کنند ت��ا از تخلفات 

امنیتی در امان بمانند.

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس گفت: کشورهایی همچون کانادا از 
نظر روابط و تعهدات متقابل تابع قواعد و قوانین بین المللی نیستند و تابع 

قاعده الحق  و لمن  غلب هستند؛ یعنی هر کسی غلبه کند حق اوست.
سیدجواد ابطحی با اشاره به غارت 13 میلیون دالری اموال ایران از سوی 
کانادا، اظهار داشت: متاس��فانه انفعال در برابر زیاده خواهی های استکبار 
جهانی و کش��ورهایی مانند کانادا، فرانسه و انگلستان سبب شده است که 
هر لحظه یک سناریوی جدید را رقم زده و تحت عناوین مختلفی حق مسلم 

ایران را تضییع کنند.
وی افزود: درباره این مصادره،  در جلس��ه علنی مجلس ش��ورای اسالمی 
نمایندگان تلویحا به وزیر امور خارجه نکات��ی را ارایه کردند. نکته مهم در 
این میان این اس��ت که توقیف اموال غیردولتی صورت گرفته است؛ یعنی 
اگر دارایی اشخاص و ش��هروندان عادی ما را در کشورهای مختلف بلوکه 
کنند دیگر هر کشوری می تواند با دارایی های اتباع ایرانی بازی کند و این 

مصیبتی باالتر از تحریم هاست.
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسالمی همچنین تصریح کرد: 
ما در بحث تحریم ها بعضا تحریم ها را دور می زدیم مانند برخی از اشخاص؛ 
اما اکنون اینها همه دارایی افراد ایرانی را توقیف می کنند و به گونه ای باب 

صادرات، واردات و معامالت خارجی را می بندند.
وی بر همین اس��اس اضافه کرد: البته باید این مدنظر قرار بگیرد که نباید 
سرمایه گذاری در کشورهای دیگر صورت بگیرد چرا که اینها از جمله حقوق 
بین الملل است که رعایت نمی شود. در جریان پس گرفتن اسم عربستان 

از لیس��ت ناقضین حقوق بش��ر دیدیم که اینها پایبند به حقوق بین الملل 
نیستند. در بحث برجام نیز ما این مسئله را داشتیم.

ابطحی یکی از قواعد مسلم حقوقی را داش��تن ضمانت اجرای قاعده های 
حقوقی دانس��ت و ادامه داد: در روابط بین الملل ضمانت اجرا بحث نزاکت 
بین المللی است که اینها اصال این نزاکت را رعایت نمی کنند. کشورهایی 
نظیر کانادا تابع قاعده الحق ولمن غلب هستند. یعنی هر کسی که غلبه کند 
حق اوست و اصال آنها از نظر روابط و تعهدات کشورهای متقابل تابع قواعد و 
قوانین بین المللی نیستند. بنابراین اینها چنین کارهایی را انجام می دهند و 

توجیه هم دارند چرا که سازمان های بین المللی دست اینهاست.
نماینده مردم خمینی ش��هر در ادامه خاطرنش��ان کرد: کوتاهی در برابر 
پاسخ گویی به این زیاده خواهی ها باعث می ش��ود حتی کشورهایی مانند 
کره جنوبی و آرژانتین یاد بگیرند بنابراین وزارت خارجه باید با تمام اقتدار 
ایس��تادگی و مجلس نیز کمک کند و در قالب فش��ار بر وزارت خارجه از 
مسئوالن ذی ربط بخواهند که نسبت به این موضوع تمکین نکنند چرا که 
اگر دولتی در خصوص طرحی سکوت کرد به معنی رضایت تمام می شود 
و این قاعده بین المللی درس��ت می کن��د؛ بنابراین باید  جلوی تش��کیل 
 این قاعده را گرفت و آن این اس��ت که به صورت صریح و محکم مخالفت

 کنند.
وی در پایان گفت: من تعجب می  کنم چرا سخنگوی وزارت خارجه در ایران 
تاکنون اقدامی انجام نداده اس��ت و در این باره مجلس نیز قطعا اقداماتی 

انجام خواهد داد.

رییس پلیس فتای اصفهان خبر داد:

افزایش 12 درصدی تخلفات سایبری در اصفهان
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس:

وزارت خارجه باید با تمام اقتدار ایستادگی کند

6

اوای��ل ده��ه هفتاد ب��ود که یک 
پدی��ده و اعجوب��ه می��ان جامعه 
قرآنی کش��ور ظاهر شد، کودکی 
که در 5 س��الگی حافظ کل قرآن 

کریم بود و با چه��ره زیبا و صوت 
دلنشین خود بسیاری از کودکان 
و نوجوانان و حتی بزرگس��االن را 

مجذوب خود می کرد...

نابغه قرآنی دیروز، حاال چه می کند؟
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12 نامش را گذاش��ته اند »خانه خدا«، خان��ه ای زیبا که 
سعی شده با سبک های مختلف معماری مورد توجه 
مخاطبان قرار گیرد.  معنی لغوی آن »محل عبادت« 
و یا محل سجده گذاری به درگاه الهی است،اما از آن 
به عنوان مرکز تجمع به مناس��بت رخدادهای محلی 
و قومی، مح��ل آمد و ش��د، پایگاه ه��ای مردمی و ... 
هم استفاده می ش��ود. خانه ای که معموال در ایران با 
ذوق وهنر خاصی بنا نهاده ش��ده و بهترین معماران و 
هنرمندان را برای ساخت بهترین مساجد به خدمت 
گرفته اند. بسیاری از کارشناسان مذهبی دلیل توسعه 
این محل تاثیر گ��ذار در زندگی مس��لمانان در ادوار 
مختلف را بنا گذاری اولین مس��جد به عنوان مسجد 
الحرام توس��ط پیامبر اسالم)ص(  دانس��ته اند. البته 
مس��جد از نظر قرآن همان محل عبادت است و دو بار 
هم از مسجد االقصی که در اصل پیش از اسالم کنیسه 
یهودیان بوده، به این عنوان یاد شده است. همچنین 

در داستان اصحاب کهف خداوند در قرآن...

آذری:

 جلوی ریخت وپاش
سرخابی ها را بگیرید

رمضان در اصفهان؛

این عشق الهی است

کاهش 27 درصدی واردات کاال 
در چهارمحال و بختیاری

اصفهان، پیشتاز دفاع ازحرم

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

گام بلند شهرداری  اصفهان 
برای حمایت از مساجد شهر

رییس اتحادیه میادین میوه و تره بار اصفهان:

 نرخ خرما در ماه رمضان 
حدود 20 درصد گران شد
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س��خنگوی دول��ت ب��ا اب��راز تأس��ف از پرداخت 
حقوق ه��ای چن��د صدمیلیون��ی ب��ه برخ��ی از 
مدیران دولتی گفت: از م��ردم و همه همکارانمان 
عذرخواهی می کنیم و مطمئن هس��تیم با اصالح 

قانون، اج��ازه پرداخت های اینچنی��ن را در آینده 
نخواهیم داد. محمد باقر نوبخت با حضور در برنامه 
گفت وگوی ویژه خبری ش��بکه دو س��یما درباره 
حقوق های نجومی )غیر متعارف( برخی مدیران...

واکنش سخنگوی دولت به ماجرای پرداخت حقوق های 
چندصدمیلیونی به مدیران دولتی؛

عذرخواهی می کنیم

با تقدیم 70 شهید در راه حفاظت از حریم زینبیه؛
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نارضایتی از رون��د ناعادالنه و غیرتخصص��ی انتخاب نفرات 
کمیسیون های مجلس دهم کلیدواژه عباراتی است که برخی 
از نمایندگان با اظهار گالیه از وضعیت موجود در این فرآیند 

به تشریح زوایای پنهان آن پرداخته اند.
به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، پس از مشخص شدن 
درخواس��ت عضویت نمایندگان مجلس ده��م برای حضور 
در کمیسیون های مجلس شورای اس��المی و روشن شدن 
وضعیت اولیه کمیس��یون ها، خالی ماندن کمیسیون های 
فرهنگی، اص��ول90، منابع طبیعی و کش��اورزی در حالی 
رقم خورد که کمیس��یون صنای��ع و مع��ادن، امنیت ملی، 
 اقتص��ادی، برنام��ه و بودج��ه، آم��وزش، عم��ران و انرژی 
از حد نصاب گذر کردند. بر اساس آن چه از ترکیب احتمالی 
 کمیس��یون های مجلس دهم مش��خص اس��ت و ب��ا توجه 
به گرایشات البی گری برخی جناح ها در مجلس برای تقسیم 
 صندلی ها و عالق��ه به رویکرد تعاملی به جای رقابت س��الم 
و رفتار بر مبنای توانمندی ها؛ به نظر می رسد افراد متخصص 
که تجربه و تحصیالت ش��ان در حوزه ه��ای تخصصی بوده 
پشت درب کمیس��یون ها مانده اند و افرادی که تحصیالت 

مربوط به کمیسیون را نداش��تند و تجربه خاصی هم در آن 
زمینه ندارند به کمیسیون ها راه پیدا کرده اند.

ای��ن کلی��دواژه عباراتی اس��ت ک��ه برخ��ی از نمایندگان 
 مجلس دهم با اظهار گالی��ه از وضعیت موجود در گفت وگو 

با خبرگزاری ها به تشریح زوایای پنهان آن پرداخته اند.
اما باید دید اصل این جریان چیس��ت؛ بر اس��اس اظهارات 
 این نمایندگان در برخی کمیس��یون ها بازی های سیاس��ی 
 و البی گری ها مان��ع ورود افراد متخصص به کمیس��یون ها 
شده است؛ به نظر می رسد ایراد اصلی کار هم از آیین نامه ای 
است که شاخصی برای ورود افراد تحصیل کرده و متخصص 
به کمیس��یون های تخصصی ندارد و بر اس��اس آن روشن 
نیست چه افرادی می خواهند به صورت غیرتخصصی برای 

مردم تصمیم گیری کنند.
اعتراض اصلی ای��ن نمایندگان در این رابطه اس��ت که چه 
منطقی ماجرای افراد متخصص و افرادی که حق شان بوده 
به برخی کمیسیون ها بروند، اما پش��ت درب کمیسیون ها 
مانده  را در برابر حضور اف��رادی که تحصیالت مربوط به آن 
را نداش��ته اند، توجیه می کند. از نظر تئ��وری و عملی باید 

نماینده ای که می خواهد در کمیسیونی به فعالیت بپردازد 
 علم و بینش مورد نیاز را داش��ته باش��د، البت��ه فراتر از علم 
و بینش باید تخصص و تجربه داشته باشد. بر این اساس این 
س��وال در ذهن برخی از نمایندگان مطرح شده که صدای 
عدال��ت را از خانه ملت چگون��ه باید ش��نید و انتخاب افراد 
کمیسیون ها بر اس��اس چه مالک و ش��اخص هایی صورت 
گرفته اس��ت. چه افرادی برای ورود افراد به کمیس��یون ها 
نظر داده اند و چرا بدون مصاحبه و نگاه به ش��اخص ها بدون 
در نظر گرفتن شاخص ها افراد برای حضور در کمیسیون ها 
انتخاب ش��دند. تصمیم گیری در مورد لیست های نهایی و 
این که این لیس��ت ها توسط چه کسانی بس��ته شده است، 
ابهام دیگری است که انگشت اتهام این نمایندگان معترض 
 را به س��مت و س��وی جریاناتی خاص با س��ابقه البی گری 
در روزه��ای ابتدای��ی مجلس دهم نش��انه م��ی رود. آن ها 
معتقدند اگر بناست این انتخاب های کمیسیونی تخصصی 
باشد باید از طریق مصاحبه و نگاه به بینش علمی و از طریق 
نگاه به خ��ود آیین نامه باش��د؛ چرا ک��ه آیین نامه می گوید 
ب��رای ورود افراد به کمیس��یون های مختل��ف مجلس باید 
 تجربه، سابقه، تخصص و مدرک تحصیلی آن ها مدنظر قرار

گرفته شود. بر اس��اس وضعیت موجود به نظر می رسد این 
معیارها در نظر گرفته نش��ده و ظاهرا بسیاری از نمایندگان 
نس��بت به این موضوع معترض هستند چرا که اعتقاد دارند 
نفرات بر اس��اس البی کردن برای کمیس��یون ها مش��خص 
ش��ده اند. به گفته این نمایندگان ای��ن موضوعات در مورد 
کمیسیون های جذاب مجلس یعنی صنعت، امنیت و انرژی 
وجود دارد و حت��ی برخی از این نماین��دگان معترض بیان 
داشتند که در برخی کمیسیون ها کار را تقریبا با تهدید پیش 
می برند. به هر حال هنوز تا مشخص شدن نفرات نهایی همه 
کمیسیون ها زمان اندکی باقی اس��ت و الزم است تا با ذکر 
برخی نواقص، ایرادات در رویه های فعلی مرتفع شود؛ شاید 
روند فعلی شایس��ته و در خور شأن مجلس شورای اسالمی 
نباشد و بازنگری در فرآیندها ضروری به نظر می رسد. الزم 
است مجلسی که در راس امور است و می خواهد برای مردم 
قانون تصویب کند، خودش در آغاز کار ش��فاف، قانونمند و 

مبتنی بر قانون رفتار کند.

نایب رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس نهم گفت: اختصاص ارز دولتی 
 به افرادی که به منظور گردش��گری و خوش��گذرانی به مس��افرت خارجی 

می روند، درست نیست.
حقیقت پور نایب رییس کمیس��یون امنیت ملی مجلس نهم پیرامون سفر 
مردم ایران به ترکیه با توجه به حوادث تروریستی اخیر اظهار کرد: بنده باید 
 صراحتا تاسف خود را از وقایع تروریستی که اخیرا در ترکیه رخ داد  و ناشی 
از رفتار نادرست سیاس��یون این کشور اس��ت، اعالم کنم زیرا این رویکرد و 
حمایت آنها از گروه های تروریستی از جمله داعش عواقب بدی را برای مردم 
ترکیه در پی داشته است. وی افزود: درشرایط فعلی و با توجه به وضعیتی که 
در کشور ترکیه وجود دارد بدون شک سفر ایرانیان به این کشور جایز نیست 

و پیامدهای متعددی را برای آنها در پی خواهد داشت.
 نایب رییس کمیس��یون امنیت ملی مجلس نهم با اشاره به اینکه مردم باید 
از سفر به ترکیه به دلیل شرایط امنیتی  خودداری کنند، تصریح کرد: وزارت 
خارجه به عنوان متولی این موضوع باید آگاهی ه��ای الزم را به مردم ارایه 

دهد و از سفر آنها به دلیل وقوع حوادث تروریستی به ترکیه خود داری کند.
حقیقت پور با انتقاد از ارایه ارز دولتی به افرادی که قصد مس��افرت به خارج 
 از کشور را دارند، اظهار کرد: بدون ش��ک اختصاص ارز دولتی به افرادی که 
به منظور گردشگری و خوشگذرانی به کشورهای دیگر سفر می کنند درست 
 نیست و این موضوع باید به افرادی که با قصد تحصیل و انجام کار پژوهشی 

به کشور دیگری سفر می کنند، اختصاص پیدا کند.

 حجت االس��الم روح ا... حس��ینیان معتقد اس��ت که حمایت اصولگرایان 
از روحانی باعث می شود همین رمقی که ازشان باقی مانده هم از بین برود.

 نماینده پیش��ین مجلس در مورد احتمال کاندیداتوری احمدی نژاد گفت: 
نمی دانم، ولی اگر بیاید، از آن استقبال می کنم و از ریاست جمهوری ایشان 
خوشحال می شوم، اما اینکه وی تصمیم دارد به انتخابات ورود کند یا خیر 
 به خودش��ان مربوط است.  وی ادامه داد: مطمئن هس��تم، اگر احمدی نژاد 
به صحنه بیاید، رای قاطعی کسب می کند و رکورد رای را در ایران می شکند.

 حسینیان افزود: اگر بخواهم راحت عنوان کنم، عملکرد آقای روحانی بهتر 
از احمدی نژاد نیس��ت و عملکرد دولت بسیار ضعیف است و همین موضوع 
به محبوبیت احمدی نژاد کمک بیش��تر می کند، البته خود ایشان در دوره 
هش��ت س��الی که خدمت کرده اند اقداماتی را انجام داده اند که تا به امروز 

ذکرخیرش است.
این نماینده سابق مجلس در پاسخ به این سوال که عملکرد دولت را چگونه 
ارزیابی می کنید؟ اظهار داش��ت: مهم ترین نقدی که می توان به این دولت 
وارد کرد؛ مش��کل رکود اقتصادی و وضعیت نابه س��امان اقتصادی اس��ت، 
 از جمله تعطیل ش��دن کارخانه ارج که یکی از صنایع بس��یار مهم و صنایع 

سرنوشت ساز جمهوری اسالمی بود.

وب س��ایت خبری » اخبار الس��اعه « نوش��ت: » مجته��د « فعال 
 توییتری که به فاش کردن اس��رار آل س��عود مش��هور شده است، 
در حس��اب ش��خصی خود در توییتر نوش��ت: » محمد بن سلمان 
 وزیر دفاع عربستان و جانشین ولیعهد این کشور، نامه ای به ایران 

به واسطه کشور عمان ارسال کرده است. «
 به گزارش وب سایت یمنی اخبار الساعه، مجتهد در ادامه پیام خود 
در توییتر نوش��ت: » موضوع نامه محمد به سلمان به ایران، خروج 
 از بحران یمن و پایان دادن به آن اس��ت. وی تاکنون چندین نامه 
به ایران ارسال کرده و از این طریق تالش شکست خورده ای را برای 

حل بحران یمن صورت داده است. «
 مجتهد در ادامه نوش��ت: » این نامه ها که تاکن��ون امیدی به آنها 
 نبوده اس��ت، تالش برای ح��ل بحران یمن اس��ت ک��ه حوثی ها 
توانسته اند از طریق آن مایه درد سر برای محمد بن سلمان شوند. «

خاطر نشان می ش��ود که دس��تگاه های امنیتی عربستان با رصد 
تمامی نامه هایی که مجتهد آنها را ارسال می کرد توانستند بدانند 

وی یکی از شاهزاده های خانواده سلطنتی است.

مسئول سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا از همه کش��ورها از جمله 
 ایران خواس��ت پیمان جامع من��ع آزمایش های اتم��ی را پذیرفته 

و تصویب کنند.
» فدریکا موگرینی « در نشستی با همین موضوع صحبت می کرد، 
 گفت: » تمام اعض��ای اتحادی��ه اروپا پیمان جامع س��ی تی بی تی 
 را تصویب کرده اند. ما نیازمند فش��اری قدرتمندتر از س��وی همه 

به کشورهای باقی مانده هستیم. «
موگرینی افزود: » 8 کشور باقی مانده، به تصویب پیمان جامع منع 

آزمایش اتمی نزدیک تر نشده است. «
ایران، آمریکا، مص��ر، چین و رژیم صهیونیس��تی ای��ن معاهده را 
 امضا کرده، اما به تصویب پارلمان خود نرسانده اند. پاکستان، هند 
 و کره ش��مالی هم تاکنون از امضای این معاهده که در سال 1996 

در سازمان ملل تصویب شد، خودداری کرده اند. 
این پیمان هرچند به ظاهر تنها برای مقابله با انفجارهای هسته ای 
مطرح ش��ده، اما برخ��ی کارشناس��ان می گویند پذی��رش چنین 
عهدنامه ای به آژانس بین المللی انرژی اتمی این امکان را می دهد 

که حضور گسترده تری در کشورها داشته باشد. 
در ص��ورت پذی��رش این پیم��ان، آژان��س می تواند در کش��ورها 
 پایگاه ه��ای لرزه ن��گاری ایج��اد ک��رده و تاسیس��ات مختلفی را 

در کشورها مستقر کند.
موگرینی گف��ت که » تصویب س��ی تی بی تی می توان��د به معنای 

شکل گیری یک منطقه عاری از سالح اتمی در خاورمیانه باشد. «

حقیقت پور:

سفر ایرانیان به ترکیه جایز نیست

روح ا... حسینیان:

اگر احمدی نژاد بیاید رکورد رای
در ایران را می شکند

اعضای کمیسیون امنیت ملی 
و سیاست خارجی مجلس 

مشخص شدند

وب سایت یمنی اخبار الساعه؛

 نامه » محمد بن سلمان « جانشین 
ولیعهد عربستان به ایران

درخواست اتمی موگرینی از ایران

خبرخبر

طی روزهای گذش��ته فش��ار به گروه تروریس��تی داعش از همه 
طرف افزایش پیدا کرده است، اما نم�ی توان به نابودی این گروه 
 امیدوار بود چرا که ریش��ه های بنیادگرای�ی به س��ادگی مبارزه 

با بنیادگرایان نیست.
بن ودمن، تحلیل گر س��ی.ان.ان که از چهار دهه پیش در منطقه 
خاورمیانه حضور داشته است، در تحلیلی به بررسی این موضوع 

پرداخته است. او می نویسد:
 س��ال ها پیش در دهه1990، زمانی که صدام حسین هنوز عراق 
 را تحت کنترل داش��ت یک مق��ام مس��ئول در وزارت اطالعات 
 و فرهن��گ م��ن را ب��ه دفت��رش دع��وت ک��رد و ب��ا عصبانیت 

به سیاست های ایاالت متحده و غرب در قبال عراق تاخت.
 او گفت: » روزی نس��لی از عراقی ها با تنفری م��ی آیند که قادر 
به تصورش نیستید. مسن ترها هنوز خاطرات خوبی از غرب دارند، 

اما آنها تنها تنفر خواهند داشت. «
این گف��ت و گو ب��رای زمانی ب��ود که به عل��ت تجاوز ع��راق به 
کویت تحریم های س��ازمان مل��ل متحد علیه این کش��ور برقرار 
 ش��ده بودند. در آن زمان رس��انه های عراقی مایل بودن��د تا ما را 
به بیمارس��تان های ش��لوغ ببرند تا کودکانی که از س��و تغذیه و 

بیماری رنج می کشیدند و جان می داند را ببینیم.
سازمان ملل متحد تخمین میزند بیش از نیم میلیون کودک بر اثر 
تحریم ها جان خود را از دست دادند. اتفاقی که برای میلیون ها نفر 

از مردم عادی عراق ویران کننده بوده است.
همان زمان گاهی مراسم دولتی خاکس��پاری کودکان نیز برگزار 
می ش��د. صفی از تاکس��ی های س��فید و نارنجی در مرکز بغداد 
 که تابوت چوبی کوچکی بر روی س��قف خود داش��تند و دس��ت 
نوش��ته هایی در س��رزنش تحریم ها همراه نام ک��ودک مرده بر 
 روی تابوت نوشته ش��ده بود و مادران کودکان که به صورت خود 
می زدند. اثر سال ها تحریم و خشونت و آش��فتگی پس از حمله 
 نظامی آمریکا به عراق و اش��غال آن زخمی عمیق بر پیکر نسلی 
 از عراقی ها گذاشته اس��ت که اکنون تمایل زیادی برای پیوستن 
 به داع��ش دارند. یک فرد خوش��بین ممکن اس��ت بگوید داعش 
به آخر خط رسیده است. در عراق نیروهای نظامی و شبه نظامی 
توانستده اند داعش را از تکریت و الرمادی بیرون کنند و در فلوجه 

تحت فشار قرار داده اند.
 نیروهای تحت هدای��ت حکومت های رقی��ب در لیبی داعش را 
به خارج از شهر سرت رانده اند، در حالی که همین یک ماه پیش 

آنها200 کیلومتر از نوار ساحلی لیبی را تحت کنترل داشتند.
در سوریه نیز ارتش توانسته پالمیرا را با کمک روسیه پس بگیرد 
و معارضین تحت حمایت آمریکا نیز به پیش��روی خود در شمال 
سوریه ادامه می دهند. داعش به ش��دت از فرار سربازان، کمبود 

منابع و روحیه متزلزل در رنج است.
اگرچه این نشانه ریشه دار بیماری سرکوب در حال نابودی است، 

اما خود بیماری همچنان پابرجا است.

تحلیل سی.ان.ان درباره سرنوشت بنیادگرایی:

داعش نمی میرد!

بین الملل

نماینده مردم اصفهان در مجلس، با بیان اینکه حکم دادگاه 
کانادا نشان می دهد که پشت پرده تفکرات دولتمردان این 
کشور یکسان است، گفت: دولت این کشور قطعا باید مسئله 
اقتدار جمهوری اس��المی را در تصمیم گیری و اقداماتش 

مورد توجه قرار دهد.
احمد سالک کاشانی در واکنش به حکم دادگاه کشور کانادا 
درباره مصادره حدود 15 میلیون دالر از دارایی های ایران، 
 گفت: متاس��فانه دولت کانادا چه در گذشته و چه امروز که 
با شعار تغییر به روی کار آمده،  تحت سلطه و سیطره آمریکا 
اس��ت. نماینده مردم اصفهان در مجلس ش��ورای اسالمی، 
ادامه داد: دولت جدید کانادا پ��س از روی کار آمدن اعالم 
کرد که در جهت تغییر سیاس��ت های این کش��ور و بهبود 
 روابط با ایران تالش کند، اما بای��د توجه کرد که هیچ وقت 
زیرساخت های حاکمیتی این کش��ور تغییر نخواهد کرد و 
تنها افراد جا به جا می شوند. وی با بیان اینکه حکم دادگاه 
کانادا نشان می دهد که پشت پرده تفکرات دولتمردان این 
کشور یکسان است، ادامه داد: دولت کانادا قطعا باید مسئله 
اقتدار جمهوری اس��المی را در تصمیم گیری و اقداماتش 
مورد توجه قرار دهد، از این رو به طور حتم این گونه نیست 
که دولت کانادا اق��دام به مصادره ح��دود 13 میلیون دالر 
از دارایی های کش��ورمان کرده و ایران در برابر این مسئله 

سکوت کند.

این نماینده مردم در مجلس نهم، افزود: وزارت امور خارجه 
 و دستگاه دیپلماس��ی کش��ورمان باید با قاطعیت در برابر 
زیاده خواهی کش��ورها از جمله کانادا ایس��تادگی کند، اما 
متاس��فانه چنین رویکردی وجود ندارد. س��الک ادامه داد: 
در شرایط کنونی استکبار جهانی در برابر اقتدار جمهوری 
اس��المی به دس��ت و پا افتاده و برای جبران این شکس��ت 
ها، راه کارهای دیگری را آغاز کرده ان��د که مصادره اموال 
کشورمان در این جهت است. دادگاهی در کانادا حکم کرد 
13 میلیون دالر از دارایی های غیردیپلماتیک ایران که در 
کانادا بلوکه است، به عنوان غرامت به خانواده های آمریکایی 
که سال های 1983 تا 2002 کشته شده اند، پرداخت شود.

ترکی�ب 23 نف���ره اعض�ای کمیس��ی�ون امنی���ت مل�ی و 
سیاس���ت خارجی دهمین دوره مجلس ش��ورای اس��المی 

مشخ�ص شدند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، بر این اس��اس لی�س�ت 23 نفره 
اعض�ای کمیس��یون امنی�ت ملی و سیاست خارجی دهمین 
دوره مجلس شورای اسالمی مشخص ش��دند که بدین شرح 

است:
2. شهروز برزگر کاشانی 1. کاظم جاللی 

4. سید حسین نقوی حسینی 3. مجتبی ذوالنوری 
6. مصطفی کواکبیان 5. حشمت ا... فالحت پیشه 

8. محمدابراهیم رضایی 7. کمال دهقانی فیروزآبادی 

10. محمداشوری تازیانی 9. محمدمهدی برومندی 
12. مسعود گودرزی 11. هادی شوشتری 

14. عالءالدین بروجردی 13. جواد کریمی قدوسی 
16. علیرضا رحیمی 15. علی نجفی خوشرودی 

18. سیدقاسم جاسمی 17. اردشیر نوریان 
20. مرتضی صفاری نطنزی 19. سید محسن علوی 

22. محمدجواد جمالی نوبندگانی 21. ابوالفضل حسن بیگی 
23. هاجر چنارانی.

نماینده مردم مبارکه در مجلس دهم نسبت به شیوه انتخاب 
اعضای کمیسیون ها اعتراض کرد و گفت: روسای شعب قسم 

خود را شکستند.
در پایان جلسه علنی روز گذشته مجلس،  زهرا سعیدی نسبت 
 به عملکرد روس��ای ش��عب تذکر داد. او از میانه صحن علنی 
می خواست تذکر دهد تا اینکه در دقایق پایانی رییس جلسه 

به او اجازه طرح تذکر خود را داد.
سعیدی تذکرش را بر مبنای ماده40 آیین نامه داخلی مجلس 
 مط��رح کرد. وی ب��ا بیان جمله ای از ش��هید مطه��ری مبنی 
 بر اینکه » عدال��ت یعن��ی دادن حق به صاحب��ان حق بدون 
هیچ گونه تبعیضی «، گفت: روسای شعب برای تعیین اعضای 
کمیسیون ها به قرآن قسم خوردند، اما قسم خود را شکستند.

وی ادامه داد: بر اس��اس قانون باید بر اساس تخصص، سابقه، 
تجربه و تحصیالت اعضای کمیسیون ها انتخاب شوند. 

 ام��ا بر چ��ه اساس��ی دکترای نف��ت مجل��س ده��م از رفتن 
به کمیسیون انرژی باز می ماند.

سعیدی گفت: چطور می شود من با دو فوق لیسانس صنعتی، 
داش��تن اختراع و این همه س��ابقه کاری نباید به کمیسیون 

صنایع بروم؟ 
مگر نه این است که باید بر اساس تخصصم کار کنم؟

نماینده مردم مبارکه گفت: طبق م��اده 41 آیین نامه داخلی 
مجل��س، نمایندگان می توانن��د برای حضور در کمیس��یون 

 ها از خود دفاع کنن��د، اما به من اجازه دف��اع ندادند و گفتند: 
تو که رای می آوری.

سخنان سعیدی واکنش مثبت برخی از نمایندگان را به دنبال 
داشت، به طوری که پس از پایان سخنانش،  برای او دست زدند. 
این دومین باری اس��ت که نمایندگان مجلس دهم در صحن 

علنی دست می زنند.
علی مطهری که ریاس��ت جلس��ه را برعهده داش��ت تا حدی 
 تذکر سعیدی را وارد دانس��ت. اما از نظر او به طور کلی خالف 
آیین نامه صورت نگرفته است. او گفت:  همیشه در این مقاطع 
زمانی این مشکالت روی می دهد که برای حل این مشکل نیاز 

به اصالح آیین نامه داریم.

در کل می توان گفت که ترازنامه روحانی مثبت اس��ت. 
روحانی همچنان برای حفظ پایه های جمهوری اسالمی 

ایران تالش می کند و به دنبال تغییر آن نیست.
نیوزویک در گزارش��ی درب��اره آینده سیاس��ی روحانی 
 م��ی نویس��د: 12 م��اه ت��ا برگ��زاری انتخاب��ات آینده 
 ریاست جمهوری در ایران و مواجه دیگر حسن روحانی 
با رای دهندگان برای حضور در یک دوره چهارساله دیگر 
در این سمت زمان باقی مانده اس��ت. برای فکر به اینکه 
حس��ن روحانی چقدر برای انتخاب مجدد شانس دارد 

البته خیلی هم زود نیست.
روحانی در مسیر 6  ماهه انتقادات سیاسی قرار دارد که 
صحنه را برای رقابت های س��ال آینده تعیین می کند: 
اجرای پر از مانع برجام، انتخابات پارلمان جدید و مجلس 
خبرگان. همچنین چالش بر سر بودجه که تا عمق مسیر 

آینده جمهوری اسالمی ایران راه دارد.
آیا روحانی ب��ا رقب عم��ده ای در س��ال 2017 مواجه 
خواهد شد؟ آیا هیچ یک از آنها برای آمریکا دردسرساز 

 می ش��وند؟ ب�رج�ام دس��ت�اورد روی کاغ�ذ روحان�ی 
ب�ه ش��م�ار م��ی رود. اج��رای برنام��ه جام���ع اق�دام 
 مش��ترک از ابت�دای ژانوی�ه با موان�ع بسی�اری هم�راه 
ب�وده اس��ت. عالوه بر این، ش��رکت ه��ای جهانی برای 

 هم��کاری با بخ��ش کس��ب و کار ایران مردد هس��تند 
و باقی ماندن تحریم های غیرمرتبط با برنامه هسته ای 
ایران علیه این کشور استانداردهای مالشی بین المللی 
را به چالش کشیده است. تکنوکرات ها در دولت روحانی 

می دانند که بسیاری از این مشکالت در نتیجه سال ها 
مدیریت اقتصادی اشتباه در این کشور است.

این در حالی اس��ت که نگرانی هایی از ای��ن بابت وجود 
دارد که محم��ود احمدی ن��ژاد رییس جمهور س��ابق 
ایران خواس��تار بازگش��ت به عرصه ریاس��ت جمهوری 
 ش��ود. حمایت از کاندیداتوری مجدد وی ضعیف است،

در حالی است که بسیاری از اصولگرایان و تندروها اخیرا 
نیز بر اقدامات وی در زمینه سو مدیریت اقتصادی صحه 
گذاشته اند، اما در صورتی که مردم در ایران تا سال آینده 
نتایج برجام را احس��اس نکنند پوپولییسم احمدی نژاد 

می تواند اثرگذار باشد.
در کل می توان گفت که ترازنامه روحانی مثبت اس��ت. 
روحانی همچنان برای حفظ پایه های جمهوری اسالمی 

ایران تالش می کند و به دنبال تغییر آن نیست. 
یکی از دالیل اصلی این که وی مخالفات قابل توجهی را 
ابراز نمی کند این است که وی حاکمیت را در این کشور 

تهدید نمی کند.

سالک در واکنش به حکم دادگاه کانادا:

دولت جدید و قبلی کانادا در اقدامات ضدایرانی تفاوتی ندارند
نماینده مبارکه: 

چطور دکترای نفت از رفتن به کمیسیون انرژی بازمی ماند؟

گزارش نیوزویک از آینده سیاسی روحانی؛

نتایج برجام احساس نشود، صدای احمدی نژاد شنیده می شود

نارضایتی نمایندگان از روند انتخاب اعضای کمیسیون ها؛

باتهدیدکارراپیشمیبرند!
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نگاه خبر

انتشار اس��ناد و فیش های حقوقی مدیران دستگاه ها و نهادهای دولتی 
ونیمه دولتی طی ماه های اخیر به بحث جنجالی تبدیل ش��ده است به 
طوری که معاون اول رییس جمهور نیز دس��توراتی مبنی بر رس��یدگی 

وبرخورد صادرنموده است .
حقوق های نجوم��ی و غیر قابل تص��وری از 25میلیون ت��ا پاداش های 
250میلیونی برای مدیران ومعاونانی که در دس��تگاه های دولتی ونیمه 
دولتی مشغول به کار بوده اند در برابر دس��تمزد ناچیز و اندک کارگران 
روزانه 27هزار تومان و کسر بیمه و مالیات و... تضاد و تناقضی آشکار در 

میان عامه مردم و جامعه ایجاد کرده است .
 در حالی این افش��اگری ها در حال افزایش اس��ت که دولتی ها از خالی 
بودن خزانه ونبود پول در کش��ور داد س��خن می دهند . ط��ی ماه های 
 پایانی س��ال 94 و ماه های آغازین س��ال 95 ،وضعیت پرداختی تمامی 
دس��تگاه ها اس��فناک بوده و مطالبات مطبوعات هنوز روی میز مدیران 
بوده و بعضا حتی دس��توری مبنی بر پرداخت یا عدم پرداخت هم صادر 
نشده است .این در حالی است که ریخت وپاش ها در مراسم وهمایش ها 
وسفرهای خارجی در تمامی سطوح مدیریتی از سطح کشوری گرفته تا 
استانی ،هم چنان روبه افزایش است و چانه زنی بر سر دستمزد کارگران و 

مزایای آنها بحثی طوالنی میان مجلس و دولت بوده و هست.
 افش��اگری هایی که هرچند وقت یکب��ار روح وروان جامعه را می خلد و 
آزار می دهد ؛ بیت المالی ک��ه به هدر می رود و طبقه ضعیف و اس��یب 
پذیری که روز به روز زیر فشار های اقتصادی وسنگین زندگی خمیده تر 
می شوند و شادابی و نش��اطی که مدت هاست از خانه ها رخت بربسته و 
 افسردگی و خمودگی روحی جانشین آن شده است همه و همه ماحصل

 بی عدالتی هایی است که در سطوح مدیریتی کشور رایج است و متاسفانه 
بی توجهی های زی��ادی که به فرمایش��ات مقام معظ��م رهبری دراین 
خصوص می شود .تا زمانی که اقتصاد ما دولتی بوده و یک سرش به دولت 
وصل است هرگز روی س��امان وبهبودی نخواهد دید و هر روز بیمارتر و 
ضعیف تراز قبل و رانت خواران وفرصت طلبان فربه تراز قبل می شوند و 

آحاد مردم جامعه نیز با بدبینی و نگرانی از دور، نظاره گر هستند .
 این روزها اذهان عمومی منتظر پیگیری های موثق و عاقبت دار مدیران 
ارشد وکالن کش��ور در پی انتش��ار فیش های نجومی مدیران و معاونان 
دستگاه ها هستند تا ببینندسرانجام این همه در بوق وکرنا دمیدن ها چه 
خواهد شد وچگونه عدالت وبرابری در پرداخت حقوق و دستمزد در تمام 

سطوح کشوری ولشکری برقرار خواهد شد ؟ 

گزارش ارزیابی کیفی خودروهای س��واری تولیدی در اردیبهش��ت  ماه 
امسال منتشر شد.

براساس این گزارش در گروه خودروهای با سطح قیمتی پایین تر از 25 
میلیون تومان، همه خودروهای قرار گرفته در این گروه شامل سایپا ۱۳2، 
سایپا ۱۳۱، تیبا و سایپا ۱۱۱ معادل یک ستاره کیفی از پنج ستاره کیفی 

را کسب کرده اند.
اما در گ��روه خودروهای با س��طح قیمتی 25 ت��ا 50 میلی��ون تومان، 
خودروهای تندر 90 اتوماتیک، تندر 90 ای��ران خودرو، تندر 90 پارس 
خودرو، پارس تندر و رانا معادل سه س��تاره از پنج ستاره کیفی را کسب 

کرده  اند.
خودروهای NEW MVM 315، پژو 20۶، پژو 20۶ صندوق دار و دنا نیز 

دو ستاره از پنج ستاره کیفی را کسب کرده اند.
بقیه خودروهای قرار گرفته در این گروه شامل پژو پارس، سمند، پژو 405 
و تیبا  هاچ بک نیز معادل یک ستاره از پنج ستاره کیفی را کسب کرده اند.

اما در گ��روه خودروهای با س��طح قیمتی 50 تا 75 میلی��ون تومان، دو 
خودروی ج��ک j5 و برلیانس H330 دو س��تاره از پنج س��تاره کیفی را 

کسب کرده اند.
 MVM550، NEW باقی خودروه��ای قرار گرفت��ه در این گروه ش��امل
MVMX33، و لیفان X60 نیز یک س��تاره از پنج س��تاره کیفی را کسب 

کرده اند.
اما در گروه خودروهای با س��طح قیمت��ی 75 تا ۱00 میلی��ون تومان، 
خودروی سراتو سه ستاره از پنج ستاره کیفی و جک S5 یک ستاره از پنج 

ستاره کیفی را کسب کرده است.
در گروه خودروهای با س��طح قیمتی باالتر از ۱00 میلیون تومان نیز دو 
خودروی قرار گرفته در این گروه شامل سوزوکی گراند ویتارا و نیو مزدا ۳ 

معادل سه ستاره از پنج ستاره کیفی را کسب کرده اند.

بر اساس اطالعات ش��رکت مدیریت منابع آب ایران، از ابتداي مهرماه سال 
گذشته تاکنون،  بیشترین میانگین افزایش روان آب ها و جریان هاي سطحي 
در مقایسه با متوسط س��ال گذش��ته، در حوضه آبي دریاچه ارومیه  با ۱74 
درصد و بیش��ترین میانگین کاهش در حوضه آبي هامون و مرزي شرق با 9 

درصد کاهش بوده است.
بر اساس این گزارش، حوضه هاي آبي خلیج فارس و دریاي خزر به ترتیب با 
۶0 و 4۱ درصد افزایش، به ترتیب رتبه هاي دوم و س��وم را در افزایش حجم 

جریان هاي سطحي در مقایسه با سال گذشته، به خود اختصاص دادند.
بنابراین گزارش، به رغم اینکه حجم جریان هاي سطحي سال آبي جاري در 
مقایسه با سال آبي گذشته 48 درصد افزایش داشته اما در مقایسه با متوسط 

بلندمدت با ۳4 درصد کاهش مواجه است.

 حقوق های نجومی مدیران
 ودستمزد ناچیز کارگران

باکیفیت ترین  و بی کیفیت ترین 
خودروهای داخلی کدامند؟

به رغم بارش های مناسب سال آبي جاري گزارش شد؛

کاهش 34 درصدي حجم روان آب ها 
در مقایسه با متوسط بلندمدت

سخنگوی دولت با ابراز تأسف از پرداخت حقوق های 
چند صدمیلیونی به برخی از مدی��ران دولتی گفت: 
از مردم و همه همکارانم��ان عذرخواهی می کنیم و 
مطمئن هستیم با اصالح قانون، اجازه پرداخت های 

اینچنین را در آینده نخواهیم داد.
به گزارش ف��ارس، محمد باقر نوبخت ب��ا حضور در 
برنامه گفت وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما درباره 
 حقوق های نجوم��ی )غیر متع��ارف( برخی مدیران 
بانک ها و بیمه ها بی��ان کرد: یک فیش حقوقی نبود 
 بلک��ه دریافت موردی ب��ود که از دو محل تش��کیل

 می ش��د.وی ادام��ه داد: یک��ی مربوط به سلس��له 
مطالباتی بر اساس رأی هیئت عمومی دیوان عدالت 
اداری بود و بخ��ش دیگر مربوط به ی��ک فوق العاده 
خاصی بود که باید ب��ا موافقت س��ازمان مدیریت و 
برنامه ریزی انجام می ش��د و س��ازمان آن را موجه 

نمی دانست.
نوبخت اضافه کرد: س��ازمان به همین جهت به رغم 
پیگیری مدیران بانک ها و بیمه ه��ا، آن پرداخت را 
تائید نکرد و آن ها از فوق العاده خاص استفاده کردند 

که غیرقانونی بود.
وی گفت: همان گونه که مسئوالن دیوان محاسبات 
توضیح دادن��د آن بخش، غیر قانونی ب��ود و از آن ها 

دریافت شد.
 معاون ریی��س جمه��ور با اش��اره به حساس��یت و 
پیگیری های مکرر رس��انه ها نسبت به این فیش ها 
ادام��ه داد: از این که به این موض��وع توجه می کنند 
باید بسیار خرسند باشیم و کاری نداریم که آیا به این 
حقوق یک مدیر عامل، بیش��تر پرداختند یا به فساد 

سه هزار میلیارد تومانی؟
نوبخت با تاکید بر اینکه منتقدان م��ی توانند انتقاد 
کنند گفت: ما باید به اش��کاالت به دقت رس��یدگی 

کنیم.
وی افزود: حتی یک مورد حقوق غی��ر عادالنه برای 
دولتی که می خواهد رفاه و عدال��ت بیاورد غیرقابل 

قبول است.
سخنگوی دولت اضافه کرد: رییس جمهور هم پیرو 
پیگیری های قبلی، دوب��اره در نامه ای به معاون اول 
ابالغ و تاکید کرد که با دقت به این موضوع رسیدگی 

و اگر تخلفی صورت گرفته برخوردی قانونی شود.
نوبخت گفت: هفته پیش پس از ابالغ قانونی بودجه 
سال 95، مقرر شد که سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
در ارتباط ب��ا ضوابط اجرایی آن اق��دام کند و رییس 
جمهور هم بر لزوم دقیق و شفاف بودن آن تاکید کرد.

وی با اش��اره به اینک��ه در ضوابط اجرای��ی که هفته 
گذشته تصویب شد نکات جدیدی وجود دارد، افزود: 
متاسفانه در قوانین و مقررات ما فقط قانون مدیریت 
خدمات کشوری نیس��ت که همه حقوق ها و مزایا را 
تعریف می کند بلکه طبق م��اده ۱۱7 همین قانون 

برخی از دستگاه ها مستثنی هستند.
رییس س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت: 
طبق ماده 90 قانون برنامه سوم توسعه که دائمی شد 
بانک ها، بیمه ها، برخی از وزارت خانه ها، دانشگاه ها، 
قضات یا دیوان محاس��بات از مقررات خاص پیروی 

می کنند.
از س��وء  ب��رای جلوگی��ری  اف��زود:  نوبخ��ت 
ب��ط  ضوا در   ، خ��اص  نی��ن  قوا از  اس��تفاده 

 اجرای��ی جدی��د تاکی��د ش��د ه��ر ک��س در ه��ر
  اداره ای ق��رار دارد و از مق��ررات خاص��ی پی��روی 
می کند بای��د حتما از ش��ورای حقوق و دس��تمزد 

سازمان مدیریت و برنامه ریزی مجوز بگیرد.
وی ادامه داد: حتی به این بس��نده نش��د زیرا ممکن 
است برخی از افراد بخواهند به جز حقوق از تسهیالت 

یا اعتبارات رفاهی خاص استفاده کنند.
نوبخت گفت: در ضوابط اجرایی امسال تالش کردیم 
همه راه های سوء استفاده بسته ش��ود حتی درباره 
تسهیالتی که ممکن است بانک ها به کارکنان خود 

بدهند.
معاون رییس جمه��ور افزود: بر اس��اس این ضوابط 
اجرایی کارگروه س��ه نفره از وزیر ام��ور اقتصادی و 
دارایی، ریی��س کل بانک مرکزی و رییس س��ازمان 
مدیریت و برنامه ریزی باید روی دس��تورالعمل های 
خاص از جمله تشویق ها هم نظارت و کنترل داشته 

باشند.
نوبخت اضاف��ه کرد: به دس��تور ریی��س جمهور در 
ضوابط اجرایی قانون بودجه س��ال 95 همه راه های 

سوء استفاده احتمالی در پرداخت حقوق بسته شد.
وی با اش��اره به اینکه بیش از 99 درصد از کارکنان 
دولت با حقوق های کامال متع��ارف و قانونی خدمت 
می کنند، گفت: اگر برخی از دستگاه ها مانند بانک یا 
بیمه که از مقررات خاص تبعیت می کنند بخواهند 
هر نوع اضافه پرداختی را داش��ته باش��ند بر اساس 
ضوابط اجرایی باید تحت کنترل باش��ند تا این اتفاق 

تکرار نشود.
س��خنگوی دولت افزود: هر قدر قوانین ما شفاف تر 
باشد و جلوی گریزگاه ها بس��ته و نظارت شود بهتر 

است.
نوبخت با اش��اره به اینکه بیش��تر از 9 میلیون نباید 
دریافتی حقوق داشته باشیم گفت: اما متاسفانه قانون 
مدیریت خدمات کشوری در ماده ۱۱7 به تعدادی از 
دستگاه ها اجازه می دهد مقررات خاص داشته باشند 
برای مثال دانشگاه ها از هیئت امنا مصوبه می گیرند. 
وی افزود: در مصوبه س��یزدهم اردیبهشت سال 95 
شورای حقوق و دس��تمزد ، حداکثر حقوق که برای 
ش��رکت های بزرگ تعیین کردیم حدود 7 میلیون 
تومان اس��ت که ش��امل 4 میلیون توم��ان حقوق و 
حداکثر ۳ میلیون تومان اضافه کار و فوق العاده حقوق 
اس��ت.وی تاکید کرد: از مردم و هم��ه همکارانمان 
عذرخواهی می کنی��م و مطمئن هس��تیم با اصالح 
قانون، اجازه اس��تفاده را در آین��ده نخواهیم داد و از 
ضوابط اجرایی برای پیشگیری استفاده خواهیم کرد.

واکنش سخنگوی دولت به ماجرای پرداخت حقوق های چندصدمیلیونی به مدیران دولتی؛

عذرخواهیمیکنیم

رییس اتحادیه میادین میوه و تره بار اصفهان:

 نرخ خرما در ماه رمضان 
حدود 20 درصد گران شد

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور؛

شرط برخورداری از معافیت های 
مالیاتی اعالم شد

رییس اتحادیه میادی��ن میوه و تره ب��ار اصفهان از افزای��ش ۱5 تا 20 
درصدی نرخ خرما در ماه رمضان به دلیل تقاضای باالی آن خبر داد.

ناصر اطرج، با اش��اره به اینکه نرخ خرما در ماه رمضان به دلیل افزایش 
تقاضا، باال می رود، اظهار داش��ت: با توجه به اینکه در حال حاضر کشور 
تولید خرمای نو نداش��ته و رطب های موجود در بازار، مربوط به س��ال 

گذشته بوده، شاهد افزایش قیمت این محصول هستیم.
وی به قیمت عمده فروش��ی انواع خرما در اصفهان، اشاره کرد و افزود: 
خرمای زرد سطلی بین چهار تا سه هزار تومان، رطب مضافتی مشکی با 
نرخ 9 هزار تومان به پایین و خرمای خشتی حدود چهار هزار تومان در 

میدان میوه و تره بار اصفهان فروخته می شود.
رییس اتحادیه میادین میوه و تره بار اصفهان همچنین با اشاره به اینکه 
در ماه رمضان قیمت صیفی جات اندکی افزایش می یابد، بیان داش��ت: 
طی چند روز نخست ماه رمضان قیمت صیفی جات نسبت به قبل از این 
ماه حدود ۱0 درصد افزایش یافت، اما اکنون کاهش نرخ این محصوالت 
همانند گذش��ته هس��تیم. وی ادامه داد: در حال حاض��ر قیمت خربزه 
آناناسی ۱200 تومان، خربزه گرمس��اری و تخم گرمساری بین ۱۶00 
تا 800 تومان، خربزه مشهدی بین ۱۶00 تا 800 تومان، خیار بوته ای 
نو بین ۱000 تا 500 تومان، خیار بومی اصالح شده بین ۱200 تا 800 
تومان، خیار گلخانه ای بین ۱000 تا 400 تومان و هندوانه بین ۱000 

تا 400 تومان در میدان میوه و تره بار فروخته می شود.

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور، ارایه اظهارنامه مالیاتی در موعد 
مقرر را شرط برخورداری از معافیت ها و تسهیالت قانونی اعالم کرد.

سیدکامل تقوی نژاد با اشاره به اینکه ۳۱ خردادماه آخرین مهلت ارایه 
اظهارنامه مالیاتي صاحبان مش��اغل اس��ت، اعالم کرد: ارایه اظهارنامه 
مالیاتي در موعد مقرر، ش��رط برخ��ورداري از معافیت ها و تس��هیالت 

قانوني است.
مع��اون وزیر امور اقتص��ادی و دارای��ی با اش��اره به اینکه مهل��ت ارایه 
اظهارنامه مالیاتي صاحبان مش��اغل ت��ا پایان خردادماه اس��ت، گفت: 
صاحبان محترم مش��اغل )اشخاص حقیقي( در اس��رع وقت با مراجعه 
 به س��امانه عملیات الکترونیکي س��ازمان امور مالیاتي کشور به آدرس

WWW.TAX.GOV.IR نسبت به ارایه اظهارنامه هاي مالیاتي و پرداخت 
مالیات به صورت الکترونیکي اق��دام کنند تا در روزه��اي پایاني دچار 

مشکل نشوند.
رییس کل س��ازمان امور مالیاتي کش��ور ب��ا تاکید بر اینکه سیاس��ت 
س��ازمان دریاف��ت اظهارنامه به ص��ورت کام��ال الکترونیکي اس��ت و 
 ارایه نس��خه کاغذي به واحده��اي مالیاتي ضرورتي ن��دارد، ادامه داد:

 اگر ف��ردي در موع��د مق��رر اظهارنام��ه مالیاتي خ��ود را ارای��ه نکند 
 ع��الوه براینک��ه نمي توان��د از معافیت ها و تس��هیالتي ک��ه در قانون

 پیش بیني شده استفاده کند، مش��مول جریمه عدم تسلیم اظهارنامه 
نیز مي شود. 

بازارهای مالی اصفهان روز گذشته و همزمان با شروع موج جدید کاهش 
سود بانکی، روی خوشی به این خبر نشان نداده و در فضای رکودی خود 

باقی ماندند.
پس از کاهش س��ود داوطلبانه یکی از بانک های خصوصی به ۱۶ درصد، 
روز گذشته نیز برخی دیگر از بانک  های خصوصی به این حرکت پیوستند 
و مدیرعامل بانک اقتص��اد نوین، در گفت و گو ب��ا خبرگزاری فارس، این 
موضوع را تایید کرد. با افزایش تعداد بانک  ها حاضر در این موج، شایعاتی 
مبنی بر کاهش سود بانکی از سوی شورای هماهنگی بانک  ها در جلسات 
بعدی مطرح شده اس��ت. با این حال در معامالت روز گذشته، بورس افت 

کرد، قیمت دالر کاهش یافت و سکه رشد کرد.
 بلوک زنی در دقایق پایانی

در معامالت دیروز بازار س��رمایه، باز هم تالش س��هامداران به نقد کردن 
دارایی  ها بی��ش از هر چیزی به چش��م خ��ورد و تعدد فروش��ندگان در 
هم��ه نمادها موجب افت س��ریع قیمت  ه��ا گردید. انتش��ار صورت  های 
مال��ی دو زیرمجموعه مهم ای��ران خودرو ب��ه نام  های مه��رکام پارس و 
 ایران خ��ودرو خراس��ان و ع��دم درج مبالغ تجدی��د ارزیاب��ی دارایی  ها

 در ترازنامه این دو شرکت، رویای افزایش سرمایه ایران خودرو را نقش بر 
آب کرد و با ناامید شدن سهام داران خودرویی از این اتفاق، فشار فروش در 

کل گروه به شدت یافت.

در معامالت دیروز همچنین سرمایه  گذاری سایپا با ۶ درصد بازدهی منفی 
بازگش��ایی ش��د و پس از تش��کیل صف فروش، قیمت آن به 225 تومان 

کاهش یافت.
در گروه فلزی نیز همچنان فشار فروش در ذوب آهن و فوالد مبارکه باقی 
ماند. بلوک 20 میلیونی فوالد در دقایق آخر روی تابلو جابجا ش��د که به 
زعم کارشناسان بازار، دلیل آن شاخص سازی و کاهش اثرات منفی ریزش 

قیمت  ها بر شاخص کل بود.
 کاهش قیمت دالر

در معامالت دیروز بازار ارز، قیمت  ها تغییر محسوس��ی نسبت به روز قبل 
نداشت اما با این حال چند تومان نسبت به روز یکشنبه افت قیمت در دالر 
مشاهده شد. قیمت دالر آزاد در بازار اصفهان، به ۳ هزار 4۶۳ تومان رسید 
که در قیاس با روز یکشنبه، 4 تومان کاهش را نشان می  داد. یورو و پوند نیز 

به ترتیب قیمت  های ۳ هزار و 9۱7 و 4 هزار و 970 تومان به خود دیدند.
 سکه بر مدار رشد

افزایش قیمت س��که برای دیروز نیز ادامه یافت و قیمت س��که نقدی، با 
۳ هزار تومان رش��د به یک میلیون و ۳2 هزار تومان رس��ید. فعاالن بازار 
 طال، علت این افزای��ش قیمت را افزای��ش 8 دالری قیم��ت جهانی طال

 عنوان کردند که به دلیل تضعیف مجدد شاخص دالر در بازارهای جهانی 
صورت گرفته بود.

نمایندگان مجلس روز گذش��ته پ��س از اظهارات وزیر جهاد کش��اورزی 
در صحن علنی مجلس درباره مشکالت حوزه کش��اورزی به ایراد سخن 

پرداختند.
س��یدناصر موس��وی الرگانی نماینده مردم فالورجان در سخنانی با بیان 
اینکه متاسفانه در کشور علی رغم قدمت تاریخی کشاورزی هیچ گاه شاهد 
کشاورزی پیش��رفته نبوده ایم، گفت: کشاورزی در اکثر مناطق به صورت 
سنتی اجرا می ش��ود که باعث هدررفت آب و زمین است و ما نمی توانیم 

بهره وری خوبی از زمین های کشاورزی داشته باشیم.
این نماینده مجلس افزود: واردات بی رویه محصوالت کشاورزی و همچنین 
عدم برنامه ریزی برای صادرات محصوالتی که امکان تولید آنها در کشور 
وجود دارد از جمله موضوعاتی است که باید هرچه سریع تر در دستور کار 

وزارت جهاد کشاورزی قرار گیرد.
موس��وی الرگانی همچنین به تفاوت قیمت بین مزرعه و خرید محصول 
اشاره کرد و گفت: از وزیر باتجربه جهاد کشاورزی انتظار داریم که طرح های 
مهمی مانند خودکفایی محصوالت راهبردی را به سمت و سوی مناسب 

هدایت کند.
فوالدگر: باید به بحث توسعه روستایی بپردازیم

همچنین حمیدرضا فوالدگر نماینده مردم اصفهان نیز به مشکل کم آبی 
کشور اشاره کرد و گفت: مهم ترین مسئله در کش��اورزی تناسب الگوی 

کشت است که باید هرچه سریع تر مورد توجه قرار گیرد.
وی در ادامه با تاکید بر توجه به مسئله توس��عه روستایی گفت: متأسفانه 
بحث توسعه روستایی کمرنگ شده و ما اگر می خواهیم کشاورزی به جای 

اصلی اش برگردد باید به بحث توسعه روستایی بپردازیم.
نماینده مردم اصفه��ان در مجلس ب��ا تاکی�د بر توج�ه ب��ه محص�والت 
تراریخته و اولویت قرار گرفتن آنها اظه�ار کرد: در قانون رفع موانع تولید 
چندین بند مربوط به کش���اورزی بوده اس���ت که بای�د مورد توجه این 

وزارتخانه نیز قرار گیرد.

شاخص بورس 117 واحد دیگر افت کرد؛

تداوم رکود در بازارهای مالی اصفهان
نمایندگان اصفهان از مشکالت، به حجتی چه گفتند؟

واردات بی رویه محصوالت کشاورزی و کم آبی را دریابید

آگهیدعوتسهامدارانشرکتگذرراهآپادانا)سهامیخاص(
ثبت شده به شماره 45۱0۶ و شناسه ملی ۱02۶0۶۳0207 جهت تشکیل مجمع عمومی عادی

بدینوسیله از کلیه س��هامداران ش��رکت فوق دعوت می گردد تا در جلس��ه مجمع عمومی عادی 
که در س��اعت 8 صبح مورخ 95/04/09 در محل دفتر مرکزی ش��رکت به  آدرس اصفهان- خانه 
اصفهان- گلخانه- اطلس شرقی- کوی گلریز- پالک 27 واحد ۱ کدپستی 8۱94958459 تلفن 

۳42۱4902-0۳۱ تشکیل می گردد حضور به هم رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومی عادی

۱- انتخاب اعضای هیئت مدیره و مدیران 
2- انتخاب بازرسین

۳- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار
4- تصویب تراز و حساب سود و زیان ساالنه و تعیین پاداش هیأت مدیره و بازرسین 

دعوتکنندهسیدحسینحسینی)رئیسهیأتمدیره(
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عکس روز ) شیر سفید(

دریچه

خبر

مدیرکل زیس��ت بوم های دریایی س��ازمان محیط زیس��ت اعالم 
کرد: طبق گزارش��ات، حدود 105 گونه موج��ود در معرض خطر، 
در دریاهای کشورمان گزارش ش��ده و عمدتا پستانداران، پرندگان 

و خزندگان هستند.
داوود میرش��کار در یک برنامه رادیویی با اش��اره به لیس��ت سرخ 
IUCN، درباره گونه های در خطر انقراض دریایی کش��ورمان در 
خصوص دالیل کاهش این گونه ها، به ورود آالینده و پسماند اشاره 
کرد و افزود: »در هر نقطه از کره زمین که آالینده ای تولید شود در 
انتها توسط نزوالت آسمانی یا رودخانه ها، به دریاها سرریز می شود.«
 وی کاهش م��واد غذایی و برداش��ت بی��ش از حد ذخای��ر و تغییر

  اقلیم و زیس��تگاه ه��ای آبی کش��ورمان را موجب خط��ر انقراض 
 دانس��ت و گفت: »زیستگاه آب س��نگ های مرجانی و جنگل های

  حرا دو زیس��تگاه پر تولید کش��ور هس��تند و خلیج ه��ا، مصب ها 
و هورها به عنوان تولید کل دریاها ]در کشورمان وجود دارد[.«

وی ادامه داد: »رفته رفته آب های کش��ورمان گرم تر ش��ده و دما 
از رنج تحمل زیس��تگاه ها باالتر می رود و در این ش��رایط، آسیب 
 پذیری مرجان ها را شاهد هستیم و ورود گونه های غیر بومی نیز از 

عمده ترین مشکالت زیستگاه های آبی ماست.«
میرش��کار همچنین با اش��اره به لزوم دف��اع از گونه ه��ای دریایی 
 اظهار کرد: »در خصوص دریای خزر تحت کنوانس��یون تهران و در 
خلیج فارس و دریای عمان، کنوانسیون کویت را داریم که کشورها 

ملزم به اجرای پروتکل ها خواهند شد.«
وی افزود: »فعالیت ها معطوف به یک کش��ور نیس��ت و موضوعات 
منطقه ای است؛ هم اینک در کنوانسیون کویت پروتکلی با عنوان 
تنوع زیس��تی داریم که پذیرفته و اقدامات الزم االجرا شدن آن در 
حال طی شدن است و در مورد کنوانسیون تهران نیز پروتکل تنوع 

زیستی دیده، ولی امضا نشده است.«
همچنین امیر صیادش��یرازی، از مس��ئوالن پروژه حفاظت از فک 
خزری نیز اظهار کرد: »دریاچه خزر محیطی محاصره شده توسط 
5 کشور است و کشورهای همسایه دریاچه خزر نیز مهم بوده و طی 
مطالعات صورت گرفته، باالترین آمار آلوده سازی دریاچه خزر توسط 

کشورهای دیگر مبتنی بر پاالیش نفت و گاز است.«
وی در خصوص گون��ه در معرض انقراض فک خ��زری که امروز به 
کمتر از 100 قالده رسیده گفت :»این موجود در رأس هرم غذایی 
اکوسیستم خزر قرار دارد و انقراض آن نشان دهنده آمار نگران کننده 

است که حتی مواد رادیواکتیو در بدن این جانور دیده شده است.«
شیرازی با اشاره به تضعیف سیس��تم ایمنی بدن و تولید مثل این 
جانور افزود :»این موجودات هر س��ال یک بچه ب��ه دنیا می آوردند 
ولی امروز شاهد هستیم که آمار تولید مثل فک های خزری بسیار 

کمتر شده.«
وی خاطرنشان کرد: »راهی جز همکاری این 5 کشور نیست؛ خاصه 

آالینده ها که بزرگ ترین مشکل دریاچه خزر هستند.«

 گونه دریایی دریای خزر
 در معرض خطر انقراض

استاد دانشکده مهندسی شیمی دانش��گاه صنعتی امیرکبیر، ضرورت استفاده 
مناس��ب از تکنولوژی س��بز را به منظور کاهش هرچه بیشتر مخاطرات زیست 
محیطی مورد تاکید قرارداد و ضعف قوانین و نبود فناوری را اصلی ترین مشکل 

ایران در استفاده از تکنولوژی سبز دانست.
بابک بنکدارپور، با بیان اینکه، هدف شیمی سبز یا همان مهندسی شیمی طراحی 
فرآیندهایی برای تولید محصوالتی است که با محیط زیست سازگار است گفت: 
این تکنولوژی ضمن به حداقل رساندن خطرات ناشی از مواد شیمیایی و آالینده 
به دنبال کاهش و جلوگیری از آلودگی در محیط زیس��ت اس��ت. وی درادامه با 
اذعان به اینکه، وضعیت دفع آالینده ها در کشورمان به هیچ وجه مناسب نیست، 
گفت:، تنها کاری که در حوزه تکنولوژی سبز در ایران می شود تصفیه فاضالب ها 
برای جلوگیری از آسیب رسانی به طبیعت است. استاد دانشکده مهندسی شیمی 
دانشگاه صنعتی امیرکبیر، استفاده از این تکنولوژی در کشورمان را با توجه به 
وضعیت بحرانی کشورمان در بخش زیست محیطی نیازمند توجه ویژه مسئوالن 

و دست اندرکاران دانست.
وی با اشاره به بازدید اخیر خود از یک مجتمع پتروشیمی در شهرستان ماهشهر 
گفت: به دلیل پیچیدگی موجود در تصفیه فاضالب پتروشیمی ناشی از ترکیبات 
متغیر موجود در آن و همچنین عدم بهره گیری از فناوری روز دنیا این واحد قادر 
به تصفیه صحیح فاضالب شیمیایی خود با استفاده از سیستم موجود نبود و تنها 
آن را تا یک حدی رقیق کرده و پس از جاری کردن آن جریمه این کار را پرداخت 
می کردند.بنکدارپور اظهارکرد: بسیاری از مراکز صنعتی کشورمان از یک سو به 
دلیل نبود قوانین و جرایم س��ختگیرانه و از یک طرف به جهت عدم بهره مندی 

از تکنولوژی و فناوری های روز دنیا محیط زیست کشور را آلوده تر می کنند.
این استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر همچنین گفت: تازمانی که بخش صنعت 

کشورمان به دلیل اینکه با مش��کالت اساس��ی تری مواجه و از سودآوری الزم 
برخوردار نیست، از تکنولوژی سبز نیز به عنوان یک نیاز ثانویه و به عنوان حرکتی 
لوکس تعبیر خواهد کرد و انگیزه الزم برای استفاده از این نوع تکنولوژی وجود 

نخواهد داشت.
**دروس دانشگاهی همگام با پیشرفت های صنعتی تغییر نکرده است

این استاد دانش��گاه در ادامه با بیان اینکه، تولید علم و فناوری در جهان امروزی 
یکی از وظایف خطیر دانش��گاه ها محسوب می ش��ود، گفت:این وظیفه جامعه 

علمی کشور است که با توجه به موقعیت خود خارج از مسایل سیاسی، فرهنگی 
و اقتصادی به دنبال رفع مشکالت کشور باشد.

وی در عین حال با بیان اینکه، دانشگاه ها نیز به منظور اقدامات علمی و پژوهشی 
خود با مشکالتی از جمله تأمین بودجه مواجه هستند گفت: هدف نهایی شیمی 
س��بز، افزایش کیفیت زندگی در کره خاکی به صورت تمیزتر و ایمن تر است و 
با حداقل امکانات نمی توان در حوزه های مختلف علمی از جمله شیمی سبز و 
تکنولوژی های مربوطه پیش رفت و این نیازمند به��ا دادن به حوزه پژوهش و 

تحقیق است.
بنکدارپور با اشاره به اینکه، طی ماه های اخیر یک کار پژوهشی از سوی دانشگاه 
 صنعتی امیرکبیر در حوزه آش��نایی با واحدهای درسی و ساختار دانشگاه های

 تاپ و درجه یک دنیا انجام شده است، گفت: با انجام این کار پژوهشی مشخص 
 ش��دکه همگام با نیازهای جامعه و پیش��رفت های صنعتی دروس دانشگاهی

 نیز متحول شده است. وی با بیان اینکه، برنامه های درسی و واحدهای دانشگاهی 
 در مقطع کارشناس��ی یا باالتر در رش��ته ش��یمی نسبت به س��ایر کشورهای 
پیشرفته خیلی به روز نشده اس��ت، گفت: در طول 30 سال گذشته فقط پس از 
انقالب فرهنگی یک اصالحات جزئی در تعدادی از واحدها و رفرنس ها صورت 

گرفت.
بنکدارپور با اشاره به اخذ مدرک کارشناسی رش��ته مهندسی شیمی از یکی از 
دانشگاه های انگلیس حدود 30 س��ال پیش گفت: برنامه ای که دانشگاه های 
انگلیس در حال حاضر برای سطح کارشناسی مهندسی شیمی تعریف و تنظیم 
کرده با برنامه دانشگاهی کشورمان بس��یار متفاوت است و نظام فعلی آموزشی 

ایران خیلی با 30 سال پیش انگلیس تفاوتی نمی کند.
وی افزود: به عنوان مثال حدود 30 سال پیش بحث شیمی سبز و تکنولوژی آن 
دردنیا مطرح نبود، این درصورتی است که دانشجویی که امروز لیسانس مهندسی 
شیمی می گیرد و می خواهد در صنعت شیمیایی مشغول به کار شود باید با این 

مفهوم آشنایی کامل داشته و مباحث مربوطه در ذهنش جا افتاده باشد.
استاد دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر تصریح کرد: در حال 
حاضر یک کمیته ای متش��کل از کارشناسان و مهندس��ین شیمی در دانشگاه 
صنعتی امیر کبیر برای بازنگری و به روز رسانی واحدهای درسی رشته مهندسی 

شیمی تشکیل شده است.

بهار امسال برای مرال ها که نسلشان رو به انقراض است خوش یمن بوده و 
با تولد اولین گوزن قرمز، امیدها برای احیای این گونه منحصربه فرد قوت 
گرفت. پناهگاه حیات وحش سمسکنده را بیش از همه با مرال یا گوزن زرد 
می شناسند، اما تولد اولین بچه گوزن قرمز امید و روزنه را برای احیای نسل 
این گونه رو به انقراض تقویت کرد و در آن تولید سه بچه مرال دیگر، حال و 

هوای پناهگاه حیات وحش را بهاری تر کرده است.
 اگرچه در س��ال های اخی��ر، دوس��تداران حیات وحش از کاهش نس��ل 
مرال ها ابراز نگرانی می کردند، اما با تولد مرال های جدید شمار این گونه 

منحصربه فرد به ۲5 رأس رسیده است.
پناهگاه حیات وحش سمسکنده با مساحت ۹3۷ هکتار در جنوب شرقی 
شهر ساری واقع شده و به صورت دامنه های جنگلی کم ارتفاع است. مرال 
)گوزن قرمز( بزرگ ترین گونه گوزن ایران است و در گستره جنوبی دریای 
خزر یعنی مناطق جنگلی استان های گیالن، مازندران و گلستان زندگی 

می کند.
همچنین پناهگاه حیات وحش دش��ت ناز تحت حفاظت سازمان محیط 
زیست و طی مصوبه شماره ۶3 سال 135۴ به عنوان پناهگاه انتخاب شد. 
این مکان به عنوان مرکز تکثیر گوزن زرد ایرانی محسوب می شود و تاکنون 
تعدادی از گوزن های تکثیرشده در سال های گذشته به استان های تهران، 

البرز،  اردبیل، خوزستان، فارس منتقل شده است.
این پناهگاه با توجه به ارزش و اهمیت ازنظر ذخیره گاه ژنتیکی و حفاظت 
از گونه های گیاهی و جانوری مناطق جلگه ای خزر و همچنین تکثیر گونه 
در معرض خطر انقراض مورد شناس��ایی و از سال 135۴ به عنوان یکی از 
مناطق حفاظت شده کشور شناخته شد. رییس اداره حفاظت محیط زیست 
شهر ساری بابیان اینکه در واپسین روزهای فصل بهار چهار بچه مرال در 
پناهگاه حیات وحش سمسکنده متولدشده اس��ت می گوید: در پناهگاه 
حیات وحش سمسکنده ۲1 رأس مرال نگهداری می شود که با تولد چهار 

بچه مرال، تعداد آن ها به ۲5 رأس افزایش یافت.
بهرام فغانی با اش��اره به اینکه معموال مرال ها تک قلوزا هس��تند، دوران 
آبستنی مرال ها را 8/5 ماه دانست و ادامه می دهد: مرال از خانواده گوزن ها 
و از بزرگ تری��ن گونه های جانوران علف خوار کش��ور به ش��مار می رود و 
جنگل های هیرکانی زیس��تگاه طبیعی این گونه محسوب می شود.فغانی 
افزود: میزان تلفات این گونه در سال های اخیر کاهش چشمگیری یافته 
است و امسال وضعیت این گونه بسیار خوب اس��ت.رییس اداره حفاظت 
محیط زیست س��اری بابیان اینکه تاکنون چند رأس گوزن در سال های 
مختلف به دیگر مناطق کشور منتقل شده اس��ت، گفت: تاکنون چندین 
رأس به پناهگاه های مختلف ازجمله، یزد، خوزستان، کردستان، آذربایجان 

و ... منتقل شده است.
پناه��گاه حیات وحش دش��ت ناز به عنوان ی��ک مرکز علمی و آموزش��ی 
همواره مورد بازدید دانشجویان، دانش آموزان و عموم مردم قرار می گیرد 
و سرش��ماری گوزن ه��ای زرد پناهگاه حیات وحش دش��ت ناز س��اری 
به منظور بررسی ویژگی های جمعیتی این گونه با حضور کارشناسان اداره 
حیات وحش، حراست و محیط بانان این پناهگاه انجام می شود، گونه های 
غالب این منطقه درختان بل��وط، آزاد، انجیلی، ولیگ و گونه های جانوری 
آن شامل انواع کبوتر، انواع عقاب، روباه، شغال، گراز، جوجه تیغی، خرگوش 
و ... است.مازندران چهار پناهگاه حیات وحش شامل پناهگاه حیات وحش 
میانکاله، پناهگاه حیات وحش سمسکنده، پناهگاه حیات وحش فریدونکنار 
و پناهگاه حیات وحش دش��ت ناز اس��ت. ناصر مهردادی 
مدیرکل محیط زیس��ت مازن��دران درباره طرح 
سرش��ماری گوزن زرد آسیایی می گوید: 

این ط��رح به منظور بررس��ی ویژگی ه��ای جمعیتی این گون��ه با حضور 
کارشناسان اداره حیات وحش، حراست و محیط بانان پناهگاه حیات وحش 
دشت ناز انجام شد. وی از پناهگاه حیات وحش دشت ناز که در نزدیکی شهر 
ساری مرکز استان مازندران واقع شده به عنوان یکی  از جاذبه های دیدنی 
این استان برای طبیعت دوستان و دوستداران حیات وحش نام برد و گفت: 
در این پناهگاه ضمن حفاظت و نگهداری گوزن زرد ایرانی که تعلیق آن ها 
دستی صورت می گیرد، همه س��اله تعدادی از گوزن های تولیدشده را به 

زیست گاه های اصلی، یعنی حواشی رودخانه دز و کارون منتقل می کنند.
به گفته وی، پیرامون این پناهگاه حصار کشی شده است و گوزن ها از پشت 

دیوارهای سیمی قابل مشاهده هستند.
وی درعین حال با اش��اره به اینکه محیط زیس��ت ب��رای تکثیر گونه های 
مختلف برنامه دارد یادآور شد: این گونه پس از پرورش در مناطق چهارگانه 

محیط زیست رهاسازی می شوند.
مدیرکل محیط زیست مازندران با اش��اره به پرورش گوزن زرد ایرانی در 
پناهگاه دشت ناز ساری با بیان اینکه ش��مار این گونه رو به افزایش است 
گفت:درگذش��ته پراکندگی این حیوان از غرب و ش��مال غ��رب ایران تا 
شمال ش��رقی آفریقا و در جنوب اروپا تا بالکان گسترده بود، ولی در حال 
حاضر پراکندگی طبیعی این حیوان فقط محصور به جنگل های متراکم 
و غیرقابل نفوذ منطقه خوزس��تان و زاگرس در کن��ار رودخانه های دز و 
کرخه اس��ت و به منظور جلوگیری از انقراض گوزن زرد ایرانی تعدادی از 
آن ها را به دش��ت ناز در مازندران، دش��ت ارژن و جزیره اشک در دریاچه 
ارومیه انتقال داده شده اند.تا چند دهه پیش تصور 
می شد که نسل این حیوان منقرض شده است ولی 
با مشاهده شدن چند شاخ تازه درشوش، این تصور 
از بین رفت و دو رأس از آن ها توسط آقای ورنر ترنس 

آلمان��ی زنده گیری 

شده و در سال 133۷ به باغ وحش اپل انتقال داده شده و بعد از تکثیر، تعداد 
شش رأس به دشت ناز منتقل شد و ازجمله عوامل کاهش جمعیت این گونه 

می توان به شکار بی رویه و تخریب زیستگاه های طبیعی آن اشاره کرد.
این منطقه کوهستانی که از جنگل های هیرکانی پوشیده شده است، یکی 
از منحصربه فردترین اکوسیستم های طبیعی کشور را داراست و وجود بیش 
از ۴۴۷ گونه گیاهی خود مبین این موضوع است، از گونه های مهم گیاهی 
می توان از ممرز، راش، توسکا، انجیلی و لیلکی و از گونه های مهم جانوری 
می توان به گوزن زرد، مرال، ش��وکا، گربه جنگلی و قرقاول اشاره کرد. در 
پناهگاه حیات وحش ساری فقط گونه گوزن زرد زیست می کند و در دیگر 
پناهگاه های کشور، گوزن قرمز پرورش داده می شود، گوزن زرد ایرانی بانام 
علمی Dama mesopotamica پس��تانداری از خانواده گوزن است. 
گمان می رفت که نس��ل این حیوان منقرض شده باش��د تا این که در دهه 
1۹50 گله ای از آن در خوزستان کشف شد. اینک گله هایی از گوزن زرد 
ایرانی در دشت ناز ساری در استان مازندران در محوطه محصوری مراقبت 
می شوند. در برخی از باغ وحش های جهان نیز نمونه هایی از آن وجود دارد.

این حیوان جثه اش از مرال کوچک تر است. نرها ش��اخ های بلند و نسبتا 
پهنی دارند. رشد شاخ ها از یک سالگی به بعد شروع می شود، ولی شاخک ها 
از دوس��الگی ظاهر می گردد. در اواخر فصل زمستان ش��اخ ها می افتند و 
ش��اخ های جدید بالفاصله شروع به رش��د می کنند و در تابستان تکمیل 
می شوند. موها در فصل تابستان کوتاه اس��ت. رنگ پشت و پهلوها در این 
فصل زرد متمایل به قرمز و زیر بدن و کفل ها و دم سفید است. در قسمت 
پشت و پهلوها خال های سفید مشخصی دارد. در زمستان موها بلندتر و به 
رنگ خاکستری با خال های نامشخص است.گوزن زرد ایرانی دارای طول 
سر و تنه میان 150 تا ۲00 س��انتی متر، دم 1۶ تا ۲0 سانتی متر و ارتفاع 
 85 تا 110 سانتی متر است. این پستاندار وزنی برابر با 50 تا 130 کیلوگرم 

دارد.

اولین بچه گوزن قرمز به دنیا آمد؛

تولد گوزن ه�ای نادر در پناهگاه 
حیات وحش ساری

ضعف قوانین و نبود فناوری، مشکل اصلی دراستفاده از تکنولوژی سبز
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تحدید حدود اختصاصی
3/459 ش��ماره:1395/02/229944چون تحدید حدود عمومی ششدانگ 
چشمه و جدول و یک حلقه چاه و استخر و زمین مش��هور به محسن آباد 
پالک ش��ماره 19750-اصلی واقع در کلوت محمدیه بخ��ش دو نائین که 
طبق پرونده ثبتی به نام مرحوم س��ید علی موس��ی کاظمی محمدی فرزند 
س��ید حاجی در جریان ثبت اس��ت و به علت عدم حضور متقاضی ثبت به 
عمل نیامده  اینک بنا به دس��تور قس��مت اخیر ماده 15 قان��ون ثبت و طبق 
تقاضای آقای سید عباس موس��ی کاظمی محمدی احدی از وراث مرحوم 
س��ید علی موس��ی کاظمی محمدی، تحدید حدود اختصاصی ملک مرقوم 
در روز یکشنبه مورخ 1395/04/20  س��اعت 9 صبح در محل شروع و به 
 عمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگه��ی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار

 می گردد که در روز و س��اعت مق��رر در محل حضور یابن��د اعتراضات 
مجاورین و صاحبان امالک مطاب��ق ماده 20 قانون ثب��ت از تاریخ تنظیم 
صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده 
واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به 
مرجع ذیصالح قضائی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم 
نماید. تاریخ انتشار:1395/03/25  م الف:79 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 

نائین)207 کلمه، 2 کادر(
 مزایده 

3/460 اجرای احکام حقوقی ش��عبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
اصفهان در نظ��ر دارد در ارتباط پرونده کالس��ه 940404 ج/11 خواهان 
فیاض حیدری فرزند علی محمد به طرفیت خوان��دگان: 1- طیبه صدیقینی 
فرزند فضل ا... 2- محمد کاظم چیت س��از فرزند رجبعلی مبنی بر دستور 
فروش ملک مشاع، ششدانگ یکباب خانه کلنگی به پالک ثبتی شماره 2834 
واقع در بخش 3 ثبت اصفهان به مس��احت عرص��ه 271/20 متر مربع به 
آدرس اصفهان، خیابان ابن س��ینا، کوچه پاگلدسته، بن بست شهید عمرو 
پالک 392 کدپس��تی 8148845561 که طبق نظریه کارش��ناس رس��می 
دادگستری به مبلغ 4/800/000/000 ریال ارزیابی گردیده است و مصون 
از اعتراض مانده است را از طریق مزایده به فروش می رساند. علهذا قیمت 
مزایده از مبلغ کارشناسی شروع و به کسانی که باالترین مبلغ را پیشنهاد 
نمایند به فروش رسیده و واگذار می گردد. ضمنًا مبلغ 10 درصد از قیمت 
مزایده به صورت سپرده در حساب دادگستری دریافت و مابقی وجه مزایده 
حداکثر ظرف مدت یک ماه از خریدار اخذ خواهد شد. در صورتی که برنده 
مزایده بقیه بهاء مزایده را ظرف مهلت فوق پرداخت ننماید، سپرده او به نفع 
دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد، از کسانی که مایل به شرکت در جلسه 
مزایده می باشند دعوت می شود روز پنج شنبه مورخ 95/4/10 ساعت 11 
صبح در محل اجرای احکام دادگس��تری اصفهان حضور به هم رس��انند. 
متقاضیان م��ی توانند قبل از تاری��خ فوق در واحد اج��رای احکام حضور 
 یافته و از خصوصیات و مشخصات مال مذکور در نظریه کارشناس مطلع 

شوند.  
م الف:7855 اجرای احکام شعبه 11 دادگاه عمومی و حقوقی اصفهان)255 

کلمه، 3 کادر(
ابالغ اخطاریه افراز

3/504 شماره: 1395/43/211730 -95/3/20 نظر به اینکه آقای محمدرضا 
دهقان فرزند جهانگیر به موجب درخواس��ت وارده به ش��ماره 843518 
مورخه 95/1/25 مبنی بر افراز سهم مشاعی خود از ششدانگ پالک 9/66 
بخش 14 ثبت اصفهان را به علت معلوم نبودن اقامتگاه سایر شرکاء از طریق 
آگهی نموده است لذا بدینوسیله به استناد ماده 3- آئین نامه قانون افراز و 
فروش امالک مشاع مصوب سال 1357 به آقایان و خانمها اقدس مصلحی 
بهارانچی فرزند رضا و آغابیگم مصلحی بهارانچی فرزند ابوطالب و سید 

بهرام محمد نژاد فرزن��د مجتبی و مهدی مصلح��ی بهارانچی فرزند کاظم 
و فاطمه مکتوبیان بهارانچی فرزند حس��ینعلی و افسانه بهروزپور فرزند 
حسین و زهرا موسوی خونساری فرزند محمد علی و زهرا مانیان سودانی 
فرزند احمد و رمضان مصلحی بهارانچی فرزند رضا و خانم گوهر مصلحی 
بهارانچی عیال رضا مصلحی بهارانچی مالک بهاء ثمنیه اعیانی و همچنین 
افرادی که مدارک مالکیت خود را به اداره ارایه ننموده اند و در پالک مزبور 
ذینفع هستند اعالم می دارد که افراز سهم مشاعی خواهان از ششدانگ پالک 
9/66 بخش 14 ثبت اصفهان در س��اعت 9 صبح مورخه 95/4/26 در محل 
وقوع ملک مذکور حضور به هم رس��انیده و متذکر می گردد برابر نظریه 
مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره 2454/7-61/6/7 اصواًل عدم 
حضور شرکاء و مالکین مشاعی مانع از انجام عملیات افراز نخواهد بود لذا 
این آگهی وفق ماده 18 آیین نامه اجرای مفاد اس��ناد رسمی الزم االجرا به 
کلیه افراد ذینفع ابالغ تا در صورتی که بین شرکاء و مالکین مشائی مهجور 
) صغیر و مجنون غیر رش��ید- غایب و یا مفقود االثر( وجود دارد باستناد 
ماده 133 قانون امور حس��بی و طبق رای وحدت رویه به شماره 3530-

60/1/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور مراتب توسط نمایندگان آنان به 
اداره ثبت اعالم تا تصمیم مبنی بر رد افراز بشایس��تگی دادگاه محل وقوع 
ملک صادر شود این آگهی فقط در یک نوبت منتشر می گردد. تاریخ انتشار 
آگهی:95/3/25.  م الف:8332 اداره ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان)316 

کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

3/505 ش��ماره دادنام��ه: 9409970351501809 ش��ماره پرون��ده: 
9409980351500898 ش��ماره بایگانی ش��عبه: 940988 خواهان: پست 
بانک اصفه��ان با مدیریت آقای به��زاد امیریان با نمایندگی خانم فرش��ته 
رضاعلی فرزند اس��داله به نشانی اصفهان – محتش��م کاشانی- نبش بن 
بست کیوان- کدپس��تی 8175889441 خواندگان: 1- آقای امین بحیرائی 
فرزند علی پاشا 2- آقای امیر بحیرائی فرزند علی پاشا 3- آقای علی پاشا 
بحیرائی فرزند محمد حسن همگی به نشانی اصفهان- سه راه ملک شهر- 
کوچه شهید توکلی- ساختمان 3- طبقه 1- واحد 2، خواسته ها: 1- مطالبه 
خسارت دادرسی 2- مطالبه وجه بابت ... 3- مطالبه خسارت تاخیر تادیه، 
تصمیم دادگاه: ب��ا عنایت به محتویات پرونده ختم دادرس��ی را اعالم و با 
استعانت از خداوند متعال مبادرت به انشا رای می نماید. رای دادگاه: پست 
بانک اصفهان با وکالت خانم فرشته رضاعلی به طرفیت آقایان امین بحیرائی 
فرزند علی پاشا و امیر بحیرائی فرزند علی پاشا و علی پاشا بحیرائی فرزند 
محمد حسن دادخواس��تی به خواسته مطالبه ش��انزده میلیون ریال بابت 
تسهیالت اعطایی و خس��ارت تاخیر تادیه در پرداخت وفق قرارداد از قرار 
روزانه هزار ریال از تاریخ 93/04/29 لغایت زمان اجرا به انضمام خسارات 
دادرسی تقدیم نموده اس��ت. خواندگان علی رغم ابالغ قانونی اخطاریه در 
جلسه رسیدگی شرکت نکرده و ایرادی نسبت به مستندات تقدیمی ننموده 
اند. با عنایت به مراتب فوق خواسته ثابت مستنداً به مواد 198، 515، 519، 
522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی، ماده 
 10 قانون مدنی، ماده 5 قرارداد منعق��ده و 403 قانون تجارت خواندگان را 
متضامن��ًا ب��ه پرداخ��ت ش��انزده میلی��ون ری��ال باب��ت اص��ل 
خواس��ته، خس��ارت تاخی��ر تادی��ه از تاری��خ 93/04/29 ت��ا زم��ان 
وص��ول ک��ه ب��ر مبن��ای ق��رارداد منعق��ده از ق��رار روزانه ی��ک هزار 
 ری��ال و کلی��ه خس��ارات دادرس��ی از جمل��ه هزین��ه نش��ر آگه��ی و

 نهصد و ده هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم می نماید. 
رای صادره غیابی ظرف بیس��ت روز پس از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در 
 همین دادگاه و سپس ظرف بیس��ت روز پس از انقضا مهلت واخواهی قابل

 اعتراض در دادگاه محترم تجدید نظر استان اصفهان می باشد.  م الف:7848 
شعبه 15 دادگاه عمومی و حقوقی اصفهان)339 کلمه، 4 کادر(

ابالغ رای
3/506 ش��ماره دادنام��ه: 9509970350100012 ش��ماره پرون��ده: 
9409980350100578 ش��ماره بایگانی ش��عبه: 940683 خواهان: آقای 
داود داورپناه فرزند حس��ن با وکالت خانم ملودی محتشمی فرزند حسین 
به نشانی اصفهان- شیخ صدوق جنوبی- روبروی دبیرستان سمیه- دفتر 
وکالت، خوانده: آق��ای محمد طاهری فرزند محمد علی به نش��انی مجهول 
المکان، خواس��ته ها: 1- ال��زام به ایف��ای تعهد)مالی( مبنی ب��ر 2- مطالبه 
خس��ارت دادرس��ی، دادگاه با مالحظه محتویات پرونده ختم رسیدگی را 
اعالم و به شرح ذیل انشاء رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دعوی 
داود داورپناه با وکالت خانم ملودی محتشمی به طرفیت محمد طاهری به 
خواسته الزام به ایفا تعهد مبنی بر تحویل و عودت 7 دهنه انبار واقع در فلکه 
چهارسوق شیرازی ها سرای 3 طبقه به ش��رح دادخواست تقدیمی دادگاه 
با عنایت به محتویات پرونده و مالحظه دادخواس��ت تقدیمی و رونوشت 
مصدق قرارداد عادی م��ورخ 91/6/31 و متمم قرارداد مذکور که داللت بر 
وجود تعهد به شرح فوق داشته و اصالت آن از ناحیه خوانده مصون از ایراد 
و تعرض مانده و دلیلی بر فسخ یا بطالن آن و همچنین انجام دادن تعهد اقامه 
نگردیده اس��ت و خوانده با وصف ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حاضر 
نگردیده و ایراد و دفاعی به عمل نیاورده لذا ب��ا توجه به الزم االتباع بودن 
عقود و قراردادهای فی مابین متعاقدین و اصال��ه اللزوم و اصاله الصحه 
دعوی خواهان را ثابت و وارد تشخیص و مستنداً به مواد 194 و 198 و 519 
قانون آئین دادرس��ی مدنی و مواد 219 و 220 و 223 و 231 قانون مدنی 
حکم بر محکومیت خوانده به ایفای تعهد به شرح صدالذکر و پرداخت کلیه 
خسارات دادرس��ی در حق خواهان صادر و اعالم می دارد. رای صادره 
غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و 
سپس ظرف بیس��ت روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر 
اس��تان اصفهان می باشد.  م الف:7851 ش��عبه 1 دادگاه عمومی و حقوقی 

اصفهان)306 کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/509 ش��ماره ابالغی��ه: 9510100351102595 ش��ماره پرون��ده: 
9409980351101028 ش��ماره بایگانی ش��عبه: 941126  خواهان جواد 
داوری دولت آبادی  دادخواستی به طرفیت  خواندگان  بتول امین الرعایائی 
و حس��ین امین الرعایائی و احترام امین الرعایائی و زهره امین الرعایائی 
و اعظم امین الرعایائی  به خواس��ته مطالبه خس��ارت دادرسی و الزام به 
تنظیم س��ند رس��می ملک  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
اصفهان واقع در اصفهان- خ چهار باغ باال – خ ش��هید نیکبخت- ساختمان 
دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 356  ارجاع و به کالسه 
9409980351101028 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن جهت اتیان سوگند 
خواهان  1395/05/17 و ساعت 11 تعیین شده است. به علت مجهول المکان 
بودن خواندگان و درخواس��ت خواهان  و به تجویز م��اده 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 خواندگان  پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگی و اتیان سوگند خواهان حاضر گردند. م الف:7524 شعبه 11 دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)198 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/510 ش��ماره ابالغی��ه: 9510100361702206 ش��ماره پرون��ده: 
9509980361700040 شماره بایگانی ش��عبه: 950045  خواهان/ شاکی 
جواد مرادمند خرزوقی  دادخواس��تی به طرفیت  خوانده/ متهم  سجاد حق 
شناس آدرمنابادی  به خواسته مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه خسارت 

تاخیر تادیه و اعس��ار از پرداخت هزینه دادرسی و مطالبه وجه چک  تقدیم 
دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
28 دادگاه عمومی حقوقی شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان- خ چهار 
باغ باال – خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 
2 اتاق شماره 214  ارجاع و به کالسه 9509980361700040 ثبت گردیده 
که وقت رسیدگی آن 1395/05/18 و س��اعت 11/30 تعیین شده است. به 
علت مجهول المکان بودن خوانده / متهم و درخواست خواهان/ شاکی  و به 
تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می شود تا خوانده/ متهم  پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی و حاضر گردد. م الف:7895 

شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)189 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

3/507 ش��ماره دادنام��ه: 9509970367300226 ش��ماره پرون��ده: 
9409980359200056 شماره بایگانی شعبه: 940897 متهم: آقای روح اله 
نصر اصفهانی فرزند نعمت اله با وکالت آقای مجتبی امینی اس��فیدواجانی 
فرزند مرتضی به نشانی اصفهان- هزار جریب- کوی امام ساختمان امیر 
طبقه اول واحد دوم، اته��ام: نگهداری 15 گرم و 50 س��انتی گرم هروئین، 
گردشکار: دادگاه پس از بررس��ی محتویات پرونده به شرح زیر مبادرت 
به ص��دور رای می نمای��د. رای دادگاه: در خصوص اته��ام آقای روح اله 
نصر اصفهانی فرزند نعمت اله س��اکن اصفهان )متواری( به ش��ماره ملی 
1285185242 و با وکالت تس��خیری آقای مجتبی امینی اسفیدواجانی و 
دایر بر نگهداری 15/50 گرم هروئین بدین توضیح که بنا به گزارش مورخ 
1394/4/18 کالنتری 18 اصفهان و در پی خبر واصله مبنی بر فروش مواد 
و هماهنگی با مقام قضایی با فرد ناشناس قرار تلفنی گذاشته که فروشنده 
بر سر قرار حاضر که مامورین را ش��ناخته و از محل متواری می گردد و 
موتورسیکلت خویش را در همان محل رها که در بازرسی از موتور و داخل 
خورجین مقدار 16 گرم هروئین کش��ف می گردد در حال انتقال موتور به 
کالنتری فردی به نام عبداله نصر اصفهانی ب��ه مامورین مراجعه و اعالم 
نموده که موتور س��یکلت متعلق ب��ه وی بوده که در ید ب��رادرش روح اله 
 نصر بوده است مواد مخدر مکش��وفه توزین و 15/50 گرم هروئین اعالم 
می گردد ک��ه متهم علیرغم اقدام��ات ماموری��ن در آدرس اعالمی حاضر 
نگردیده و همچنان متواری می باش��د که نهایتًا کیفرخواست غیابی صادر 
می گردد علیهذا دادگاه با عنایت به محتویات پرونده از جمله گزارش اولیه 
ضابطین و نحوه کشف مواد مخدر ) ص 1-2-3-6-7( اظهارات برادر متهم 
)عبداله( و پدر متهم ) نعمت اله ص 4-5( مالحظه قبض توزین مواد )ص 8( 
بازرسیهای مکرر از منزل متهم متواری جهت دستگیری وی )ص 11-9-

12-14-23( نتیجه آزمایش مواد مخدر که نوعًا هروئین اعالم گردیده )ص 
27( و با توجه به متواری بودن وی و عدم حضور در جلسه دادگاه علیرغم 
اطالع از مفاد احضاریه ابالغ شده به وی و دفاعیات غیرموجه و غیر موثر 
وکیل مدافع تسخیری وی و سایر ش��واهد و قرائن موجود در پرونده بزه 
انتسابی به وی را محرز و مسلم دانسته عمل وی منطبق است بر بند 5 ماده 
8 قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر که دادگاه با رعایت ماده 9 قانون 
اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر و به لحاظ تکرار جرم برای بار دوم وی 
را به تحمل پانزده سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ شصت میلیون ریال 
جزای نقدی و تحمل 74 ضربه شالق تعزیری محکوم می نماید. مواد مخدر 
مکشوفه مستند به ماده 215 قانون مجازات اسالمی به نفع دولت ضبط می 
گردد. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیس��ت روز پس از ابالغ قابل 
فرجام خواهی در دیوان عالی کشور خواهد بود. م الف:7863 شعبه 2 دادگاه 

انقالب اسالمی اصفهان)452 کلمه، 5 کادر(

آموزش و پرورش خبر

رییس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و فناوری اطالعات وزارت آموزش 
و پرورش ضمن اعالم این خبر که مش��کل کمبود معلم در شاخه فنی و 
حرفه ای و نظری در سال جاری نخواهیم داشت، گفت: کمبود موظفی از 

طریق اضافه کار معلمان رسمی موجود جبران می شود.
محمدحسین س��لیمی جهرمی  درباره وضعیت تامین نیروی انسانی در 
شاخه فنی و حرفه ای و کار و دانش با توجه به سه ساله شدن این شاخه از 
امسال اظهار کرد: مشکلی از نظر نیروی انسانی نداریم و استان ها از یک 

ماه گذشته به تفکیک، برنامه های خود را تهیه و تنظیم کرده اند. 
وی افزود: اس��تان ها برنامه های خود را به تهران می آورند و بررسی های 
 الزم روی آن انجام می ش��ود و در نهایت میزان کس��ری موظف آنها که
  از طریق ح��ق التدریس قابل جبران اس��ت، مش��خص و ب��ه آنها ابالغ

 می شود.
رییس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و فناوری اطالعات وزارت آموزش 
و پرورش با بیان اینکه این روند همه ساله اجرا می شود، گفت: نیروهای 
موظفی ما کفاف همه نیاز ما را نمی دهد و بخش��ی از نیازمان را از طریق 
اضافه کار معلمان رسمی موجود جبران می کنیم. امسال نیز همین گونه 

خواهد بود.
سلیمی جهرمی به جذب پذیرفته شدگان آزمون استخدامی که در حال 
طی دوره صالحیت حرفه ای هستند، اشاره کرد و گفت: از 5000 پذیرفته 
شده در آزمون استخدامی سال گذشته، 2000 نفر به هنرستان های فنی 
و حرفه ای و کار و دانش و 3000 نفر به ش��اخه نظ��ری خواهند رفت و از 

مهرماه جذب سیستم می شوند.
وی افزود: عالوه بر این، تعدای از ورودی های سال 88 دانشگاه تربیت دبیر 
که باید طبق مصوبه مجلس استخدام می شدند نیز جذب شدند و از اول 

مهرماه  وارد مدارس  می شوند.
رییس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و فناوری اطالعات وزارت آموزش 
و پرورش با اشاره به حذف یک پایه از متوسطه در سال گذشته، گفت: از 
آنجاکه در متوس��طه دوم در سال گذش��ته یک پایه کم شده بود،  نیروی 
مازاد در این بخش داش��تیم که از آنها هم اس��تفاده می ش��ود و در حال 

رسیدن به یک تعادل هستیم.

معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، از حذف یارانه 700 هزار نفر در تیر 
امسال خبر داد و گفت: در صورتی یارانه این افراد حذف نمی شود که 

دولت در این زمینه مصوبه جدیدی صادر کند.
احمد میدری به تبصره 14 مصوبه مجلس ش��ورای اس��المی اشاره 
کرد و افزود : این مصوبه دولت را موظف کرده است یارانه 24 میلیون 
 نفر از پردرآمدهای کش��ور را حذف کند. وی اعض��ای هیئت علمی

 دانشگاه ها، قضات و بازرگانان را از جمله افراد پردرآمد توصیف کرد 
 و گفت: برهمین اساس دولت در سال گذشته موفق شده است یارانه

 3 میلیون و 300 هزار نفر از این جمعیت را حذف کند.
میدری تعداد افرادی را که هنوز یارانه آنان حذف نشده است و جزو 
اعضای هیئت علمی و قضات و بازرگانان به شمار می آیند 700 هزار 
نفر برشمرد و افزود: در صورتی که دولت در این خصوص مصوبه ای 
نداشته باشد تیر امس��ال یارانه این افراد نیز حذف خواهد شد. وی با 
تاکید بر اینکه از ابتدای امس��ال یارانه هیچ فردی قطع نش��ده تعداد 
کل یارانه بگیران را در کش��ور حدودا 75 میلیون نفر دانست و گفت: 
عالوه بر این ساالنه یک میلیون و 200 هزار نفر به این جمعیت افزوده 
می شود. معاون وزیر تعاون همچنین از اجرای طرحی خبر داد که بر 
اساس آن مردم می توانند یارانه های خود را به اقشار نیازمند منتقل 
کنند. می��دری افزود : این طرح به گونه ای طراحی ش��ده اس��ت که 
عالقه مندان می توانند با مراجعه به سامانه هدفمندی یارانه ها ضمن 
معرفی فرد نیازمند ،  یارانه خود را پس از بررسی های مقدماتی وزارت 
تعاون به حساب شخصی آن فرد منتقل کند . وی درباره سبد حمایت 
 غذایی نیازمندان که توزیع آن از روز پنج شنبه آغاز شده است، گفت:
  خان��واده ه��ای مش��مول ای��ن ط��رح م��ی توانند ب��ا مراجع��ه به

 9 هزار فروش��گاه طرف قرارداد در سراسر کشور اقالم مورد نیاز خود 
را تهیه کنند.

میدری تعداد افراد مش��مول این طرح را 10 میلی��ون نفر در قالب 3 
میلیون خانوار دانس��ت و افزود : س��بد حمایت غذایی فقط مشمول 
افرادی می ش��ود که تحت پوشش س��ازمان های حمایتی از جمله 
بهزیستی و کمیته امداد باشند . وی با بیان اینکه مبلغ خرید کاالهای 
مورد نیاز افراد نیازمند 100 هزار توم��ان به ازای یک خانواده 5 نفره 
است، گفت : این مبلغ از طریق کارت های ویژه یارانه های نقدی شارژ 

می شود و غیر از فروشگاه های طرف قرارداد قابل استفاده نیست .
میدری اعتبار پیش بینی شده برای استفاده از مبلغ واریز شده برای 
افراد نیازمند را 3 ماه اعالم کرد و افزود : درصورتی که مشموالن سبد 
حمایت غذایی در این مدت از مبلغ پیش بینی ش��ده استفاده نکنند 
این مبلغ به خزانه دولت باز می گردد . وی با اشاره به اینکه در سال 95 
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی 5 وعده سبد حمایت غذایی توزیع 
کرده است اعتبار پیش بینی شده برای هروعده غذایی را 160 تا 200 
میلیارد تومان دانست و ابراز امیدواری کرد که امسال نیز دولت بتواند 

4 وعده سبد غذایی برای نیازمندان توزیع کند.

 جبران کسری ساعت موظف
 با اضافه کار معلمان رسمی

تنها »نیم درصد« از زندانیان جرایم غیرعمد را
زنان تشکیل می دهند

حذف یارانه 700 هزار نفر
در تیر امسال

یک متخصص علوم روانشناس��ی با بی��ان اینکه وضع فعلی 
آسیب های اجتماعی دیگر شوخی بردار نیست،گفت:زمانی 
سن شیوع س��یگار در نوجوانان بین 16 تا 17 سالگی بود و 
االن به 10 سالگی رسیده است.با جوان هایی روبه رو هستیم 
که برای فرار از شرایط موجود، موادمخدر مصرف می کنند.

نادر قلمبر، با اش��اره به وضعیت فعلی کش��ورمان در بحث 
آس��یب های اجتماعی، برگزاری جلسه مقام معظم رهبری 
با مس��ئوالن ارش��د نظام در این زمین��ه را الزامی بر جدی 
گرفتن آس��یب های اجتماعی در ش��رایط فعلی دانست و 
اظهار کرد: وقتی مقام معظم رهبری شخصا با سران قوا در 
خصوص موضوع آس��یب های اجتماعی جلسه می گذراند 
یعنی آنکه ش��رایط در وضعی اس��ت که دیگر شوخی بردار 
نیس��ت و نمی توان با این توجیه که »ما کش��وری اسالمی 

هس��تیم و آس��یب اجتماعی جایی در جامعه اس��المی ما 
ندارد«، این آس��یب ها را نادیده گرفت. وی ب��ا بیان اینکه 
باید پذیرفت آس��یب های اجتماعی در کش��ور زیاد ش��ده 
اس��ت افزود: موضوع آس��یب های اجتماعی در کش��ور به 
اندازه ای جدی شده که در صورت بی توجهی به آن ممکن 
اس��ت به بحران بینجامد؛ این در حالی اس��ت ک��ه امروز با 
مواردی از این آس��یب ها از جمله گرای��ش جوان ها به مواد 
مخ��در، گرایش به الکل، ازدی��اد ارتباطات زن��ان متاهل با 
پس��ران جوان و مردان متاه��ل با دختران، بی��کاری، فقر، 
عدم احس��اس امنیت و عدم خوش بینی جوان ها به آینده 
و مواردی از این دس��ت روبه رو هس��تیم. این روانشناس با 
تاکید بر ض��رورت برنامه ریزی عاجل مس��ئوالن برای حل 
آس��یب های اجتماعی، افزایش س��طح توقع نوجوانان در 

س��ال های اخیر، فقر و فاصله طبقاتی را از عوامل زمینه ساز 
رشد آسیب های اجتماعی دانست و گفت: متأسفانه برخی 
آمارهای موج��ود از وجود جمعیت 11 میلی��ون نفری زیر 
خط فقر در کش��ور حکایت دارند که ما تنها توانایی تامین 
نیازهای اولی��ه آن ها در س��طح »بخور و نمی��ر« را داریم.

قلمبر با اشاره به لزوم کاهش فاصله اغنیا و فقرا در جامعه، 
افزود: باید توجه داشت که افزایش اختالف طبقاتی باعث از 
دست رفتن امید به زندگی در طبقه متوسط و پایین جامعه 

و افزایش ناامیدی در میان نوجوانان و جوانان می شود. 
وی با تش��ریح برخی آس��یب های اجتماعی تهدید کننده 
جامعه و جوانان و افزایش آسیب های اجتماعی خاطرنشان 
کرد: متاس��فانه زمانی سن شیوع س��یگار در نوجوانان بین 
سنین 16 تا 17 س��ال بود و این در حالی اس��ت که امروز 
سن شیوع مصرف س��یگار به 10 سالگی رسیده است و این 
نمونه ای از آس��یب هایی اس��ت که نوجوانان و جامعه ما را 
تهدید می کند. قلمبر با بیان اینکه در ش��رابط فعلی طبقه 
وسیعی از جامعه از دسترس��ی به امکانات، محروم هستند 
اضافه کرد: امروز از یک سو به واس��طه افزایش سطح توقع 
نوجوانان و از سوی دیگر به دلیل بیشتر شدن فاصله طبقاتی 
در جامعه، با قشری از نوجوان ها و جوان ها روبه رو هستیم 
که برای فرار از شرایط موجود، دست به مصرف مواد مخدر 

می زنند تا از دنیای واقعی دور شوند.
این متخصص عل��وم روانشناس��ی ب��ا تاکید ب��ر ضرورت 
برنامه ریزی دقیق برای جوانب مختلف زندگی نوجوانان از 
جمله تفریح، تخلیه روحی، سالمت روان و مراحل ورود به 
جامعه، گفت: به نظر می رس��د با توجه به شرایط فعلی باید 
»ستاد بحران رس��یدگی به س��المت جامعه« را راه اندازی 
کرد و با نظر متخصصان علوم جامعه شناسی و روانشناسی، 
برنامه ریزی دقیق��ی برای ارتباطات اجتماع��ی نوجوانان و 

ورود آن ها به جامعه انجام داد.

رییس سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی گفت: از 
مجموع زندانیان جرایم غیرعمد، نیم درصد را زنان و 99/5 

درصد را مردان تشکیل می دهند.
اصغر جهانگی��ر ضمن تعری��ف جرایم غیر عم��د گفت: دو 
دسته جرم داریم؛ یک دسته جرایمی هس��تند که به طور 
عمد و با قصد مجرمانه رخ می دهند و  دس��ته دیگر جرایم 
غیرعمد هس��تند که از باب حادثه مانند تصادفات به وقوع 

می پیوندند.
وی یادآور ش��د: زندانیان جرایم غیر عمد دو دسته هستند 

که یکی شامل جرایمی است که مشمول دیه و دسته دیگر 
شامل بدهکاران مهریه، نفقه و چک های بالمحل می شود.

رییس سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور 
یادآور شد: بیش��ترین جرایم غیرعمد مربوط به بدهکاران 
مالی اس��ت که حدود 7 هزار نفرند، بدهکاران دیه بیش از 
2 هزار نفر و بدهکاران مهریه ه��م در همین حدود یعنی 2 
هزار نفر هستند. وی در ادامه با بیان اینکه بازگشت زندانیان 
به آغوش خانواده هایشان لحظه ای غیر قابل توصیف است، 
گفت: زندانیان جرایم غیر عمد از بد حادثه گرفتار شده اند 

و ما معتقدیم که زندانیان جرایم غیر عمد که سابقه شرارت 
ندارند و به زندان افتاده اند را با اص��الح و تربیت از زندان به 

جامعه برگردانیم زیرا آنها هم بخشی از جامعه اند. 
جهانگی��ر درباره می��زان کمک س��ازمان زندان ه��ا برای 
آزادی زندانیان جرایم غیرعمد در جش��ن گلریزان تصریح 
کرد: کمک های ما عمدت��ا معنوی و نقش ما نیز س��ازنده 
و معنوی اس��ت، ام��ا  امس��ال 10 درصد بیش��تر از میزان 
 کمکی که سال گذش��ته برای آزادی زندانیان را داشته ایم، 

خواهیم داشت. 
وی با اش��اره به اینکه در حال حاضر  213 هزار نفر زندانی 
داریم، یادآور ش��د: از ای��ن تعداد 6 درصدش��ان مربوط به 
زندانیان جرایم غیرعمد یعنی ح��دود 12 هزار و 700 نفر 

می شود.

یک متخصص علوم روانشناسی مطرح کرد:

11 میلیون نفر زیر خط فقر
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نمایش��گاهی با عنوان جلوه های معنوی در آثار صنایع دس��تی از سوی 
مرکز خالقیت و نوآوری شهرداری اصفهان در حال برگزاری است. مدیر 
این مرکز ضمن اعالم این خبر گفت: این نمایش��گاه که به مناس��بت20 
خردادماه، روز صنایع دس��تی برگزار ش��ده، مجموعه ای از آثار نفیس و 
ارزشمند20 هنرمند صنایع دستی را در 12 رشته در معرض تماشا قرار 
داده است. ایزدخواستی افزود: این رش��ته ها عبارت اند از مشبک چوب، 
گل و مرغ، احجام فلزی س��نتی، نگارگری، تذهیب، تشعیر، خاتم کاری، 

مینا، قلمزنی، فیروزه کوبی، مشبک فلز و قلمکار.
وی یادآور شد: در این نمایش��گاه100 اثر هنری ارایه شده که محوریت 
تمامی آنها نقوش��ی از آیات قرآن کریم اس��ت و به همین دلیل هم این 

نمایشگاه، جلوه های معنوی نام گرفته است.
مدیر مرکز خالقیت و نوآور ی شهرداری اصفهان از افتتاح این نمایشگاه 
در تاریخ 22 خردادماه در نقش خانه هنرهای س��نتی اصفهان خبر داد و 
گفت: این نمایشگاه تا 27 خردادماه در این مکان برپاست و عالقه مندان 

می توانند از ساعت10 صبح تا 18 به بازدید از این آثار بپردازند.

مدیرعامل موسسه فرهنگی قرآنی بینه گفت: مسابقات قرآنی ویژه نوجوانان 
سراسر کشور به همت موسس��ه فرهنگی قرآنی بینه و با همکاری شهرداری 
اصفهان برگزار می شود. بشیری در نشس��ت خبری این موسسه با اعالم این 
خبر گفت: این برنامه با مش��ارکت و حمایت همه جانبه شهرداری اصفهان و 
ارگان هایی همچون شبکه قرآن و معارف سیما، شورای عالی قرآن اداره اوقاف 
و امور خیریه کشور، سازمان دارالقرآن الکریم و خبرگزاری ایکنا در مرداد ماه 
سال جاری برگزار خواهد شد. دبیر این دوره مس��ابقات افزود: این مسابقات 
ویژه نوجوانان دختر و پسر سراسر کشور اس��ت که در دو مرحله مقدماتی و 
نهایی و در سه گروه سنی زیر 13 سال، بین 13 تا 16 سال و بین 16 تا 18 سال 
برگزار می شود. بشیری هدف از برگزاری این مسابقات را رسیدن به اهداف 
عالیه آموزشی، نخبه یابی و نخبه پروری اعالم کرد و افزود: این مسابقات پس 
از10 یا 15 سال که به صورت صرفا دانش آموزی برگزار شده بود دیگر برگزار 
 نش��ده و برای اولین بار و در این سطح برگزار خواهد ش��د. بشیری در ادامه 
به بخش ها و رش��ته های مختلف این مس��ابقات اش��اره ک��رد و گفت: این 
 برنامه در رش��ته های مختلف همچون قرائت تطبیقی، تقلیدی و فرازخوانی 
آیات قرآن کریم، اذان، ترتیل، تواش��یح و بخش های هنری خوشنویس��ی، 

نقاشی و تصویرسازی و عکس برگزار می شود.

در نقش خانه هنرهای سنتی اصفهان برپاست؛

نمایشگاه جلوه های معنوی
 در آثار صنایع دستی

مدیرعامل موسسه فرهنگی قرآنی بینه:

 اصفهان به میزبانی اولین دوره 
مسابقات قرآنی بیان در کشور می رود

ماه مبارک رمضان ب��رای اهالی اس��تان اصفهان همچون 
دیگ��ر م��ردم کش��ورمان، آمیخته ب��ا رس��وم مذهبی و 
سنت های اصل ایرانی اس��ت که در دل همه آن ها همدلی 
و نوع دوس��تی نهفته ش��ده و گس��ترش فضایل اخالقی و 
 معن��وی در بین گروه ه��ای مختلف جامع��ه، هدف اصلی 

آنهاست.
سحرخوانی روستاییان در ماه مبارک رمضان

سحرخوانی یکی از رسوم دیرینه اصفهانی ها در ماه مبارک 
رمضان بوده که با گذشت زمان در بین اهالی شهر کم رنگ 
شده، اما هنوز در بین اهالی تعداد اندکی از روستاهای این 

استان زنده نگه داشته شده است.
کربالیی مرتضی س��یفی زاده از اهالی روستایی در شمال 
استان اصفهان دراین باره گفت: در سال های گذشته مردم 
هنگام سحر در ماه رمضان به پشت بام خانه ها می رفتند و 
با خواندن دعا و مناجات ویژه ای��ن ایام، یکدیگر را از زمان 

سحر آگاه می کردند.
وی افزود: امروز ب��ا وجود اینکه این رس��م معنوی در بین 
اهالی شهرها و حتی روس��تاها کمرنگ شده، اما هنوز هم 
 در تعدادی از روستاهای اس��تان اصفهان کم و بیش رواج

 دارد.
به گفته کربالیی مرتضی، فردی که س��حرخوانی می کند 
باید صدای خوش و رس��ایی داش��ته باش��د تا حق مطلب 

مناجات و دعاهای سحر بهتر ادا شود.
زدودن غبار از خانه و زنگار از دل

 رمضان المب��ارک در بی��ن م��ردم اصفهان بهان��ه ای برای 
نو شدن است، الزمه تازه شدن روح، تازگی و طراوت خانه 

و کاشانه است.
با وجودیکه کمتر از 3 ماه از عید نوروز گذشته اما خیلی ها 
در این ماه پرفیض خانه  تکانی می کنند و غبار از جس��م 
خانه می زدایند، اصفهانی های معتق��د می گویند خانه ای 
که قرار اس��ت در آن یک ماه مناجات الهی خوانده و سفره 
 میهمانی خدا گش��وده ش��ود، باید پاکیزه باشد. این رسم 
در مس��اجد، امامزاده ها و تکایا هم با هم��کاری تعدادی از 

اهالی محله ها رواج دارد.

طبل و دهل نوازی س�حرگاهان در ایل قشقایی 
عشایر

ایل قشقایی عش��ایر اصفهان هم از رس��وم خاصی در ماه 
 مبارک رمضان برخوردار هس��تند که از آن جمله می توان 

به نواختن طبل و دهل هنگام سحر اشاره کرد.
بهنام مدنی، کارش��ناس تاریخ در مورد آداب و رسوم ایل 
 قش��قایی عش��ایر اصفهان گفت: مردم این ای��ل با توجه 
به اینکه در دشت ساکن هستند، برای بیدار کردن یکدیگر 
از طبل و دهل استفاده می کنند تا مطمئن شوند هیچ یک 
از اهالی ایل هنگام سحر خواب نمانده باشد. وی افزود: این 
مردم حتی در چادرهای خود مراسم جز خوانی قرآن کریم 
بر پا می کنند، به این ترتیب که هم��ه اهالی زیر یک چادر 
جمع می شوند و به تالوت آیات و س��وره های قرآن کریم 
می پردازند، این مراس��م عالوه بر تقویت معنویت در بین 
اهالی ایل، اتحاد و همدلی قشقاییان را هم افزایش می دهد.
پخت نان جو و تدارک سفره افطاری برای عروس 

و داماد
یکی از سنت های اصفهانی ها در ماه مبارک رمضان، پخت 
نان جو و درس��ت کردن افطاری برای تازه عروس و داماد 

است.
حاج خانم مرادی یکی از اهالی ش��رق اصفه��ان و خیران 
این منطقه درباره این رس��م دیرینه در ماه مبارک رمضان 
می گوید: اهالی روس��تاهای این منطقه در ماه رمضان نان 
 جو می پزند و ب��ه عنوان نذری بین همس��ایه ها تقس��یم 
می کنند و از آنجایی که این نان ارزش غذایی باالیی دارد 

در این منطقه بیشتر مورد توجه است.
وی از برگزاری رس��می دیگر وی��ژه این م��اه پرفیض در 
 ش��رق اصفهان خب��ر داد و گف��ت: در منطقه » ب��راآن « 
 در م��اه رمضان، اگ��ر خان��واده ای ت��ازه ع��روس و داماد 
داشته باش��د، برای خانواده عروس افطاری، هدیه و میوه 
 می برند و خانواده عروس هم ب��رای  خانواده داماد افطاری 

و هدیه تدارک می بیند.
غذاهای سنتی اصفهان، زینت بخش سفره افطار

گذش��ته از معنوی��ت مراس��م س��حر و افط��ار، یک��ی از 

لذت بخش ترین قس��مت های م��اه رمض��ان در اصفهان، 
 پخت غذاهای س��نتی و لذیذ این دیار و زینت بخش��یدن 

به سفره های افطار است.
اصفهانی ها که س��فره افطارش��ان ارزش و جایگاه خاصی 
دارد، 2 نمونه غذای س��نتی در بیش��تر س��فره های افطار 
 آنان به چشم می خورد و آن ش��امل حلیم بادمجان و آش 

شله قلمکار است.
این 2 غذا در اصفهان طرفداران زی��ادی دارد و به نوعی از 
ارکان اصلی سفره افطار آنان به شمار می رود، چون به دلیل 
استفاده از گوشت هم بسیار مقوی است و هم رنگ و بوی 

دلپذیری به سفره می دهد.
مراس�م جز خوانی و محافل انس با قرآن کریم 

در اصفهان
 ماه ضیاف��ت الهی، به��ار قرآن نیز هس��ت و م��ردم ایران 
از جمله اصفهانی ها با برگ��زاری محافل انس با قرآن کریم 
 و جز خوانی، س��عی می کنند از فضایل بی ان��دازه این ماه 

به خوبی بهره مند شوند.
 از جمل��ه ای��ن فضای��ل ش��رکت در 313 محف��ل ان��س 
با قرآن کریم اس��ت که امس��ال در پایگاه های بس��یج این 

استان در حال برگزاری است.
مدیر دارالقرآن بس��یج س��پاه صاحب الزمان ) عج ( استان 
 اصفهان گفت: 13 هزار بس��یجی خواهر و برادر در این ماه 

در طرح حفظ سوره های مسبحات شرکت می کنند.
به گفته عظیم هاشم زاده این طرح شامل حفظ سوره هایی 
است که با واژه » سبح « آغاز می شوند و هدف از اجرای آن 
آشنایی گروه های مختلف مردم با مفاهیم آیات قرآن است.

گره گشایی از مشکالت خانواده های نیازمند
ماه رمضان با نام حضرت امیرالمومنین امام علی ) ع ( گره 
خورده است. موالیی که دست گیر نیازمندان و صفابخش 
سفره یتیمان بود. اهالی خیر استان اصفهان هم به تبعیت 
 از امیرالمومنین ) ع ( از نخس��تین روز ماه مبارک رمضان 
در گردهمایی های مختلف برای جم��ع آوری کمک های 
مردمی پول نقد و سبدهای کاال تهیه می کنند. مدیرعامل 
س��تاد دیه اس��تان اصفهان گفت: هرس��ال در ماه مبارک 

رمضان ب��ا کمک خی��ران اصفهانی صده��ا زندانی جرایم 
 غیرعم��د آزاد می ش��وند و ب��ه آغ��وش خانواده های خود 

باز می گردند.
مصطفی کیشانی با بیان اینکه از ابتدای ماه مبارک رمضان 
تاکنون در اس��تان 8 زندانی جرایم غیر عمد از بند رهایی 
پیدا کردند، افزود: بدهی این زندانیان بیش از یک میلیارد 
و400 میلیون ریال ب��وده که همه بدهی آن��ان را خیران 

اصفهانی پرداخت کرده اند.
به گفت��ه وی در حال حاضر ح��دود700 زندان��ی جرایم 
غیرعمد با بیش از100 میلیارد ریال بدهی در زندان های 

استان اصفهان به سر می برند.
زورخانه گردی ماه رمضان، رسمی کهن در بین 

ورزشکاران اصفهانی
رمضان فرصت مناس��بی اس��ت برای تقویت س��نت های 
پهلوانی و ترویج رسومی که پایه و اساس آن ها اهمیت دادن 

به هم نوعان به ویژه اقشار ضعیف جامعه است.
 زورخانه گردی ویژه ش��ب های ماه مب��ارک رمضان یکی 
از همین رسوم اس��ت که از دیرباز در بین اصفهانی ها رواج 

داشته است.
 رییس هیئت ورزش های باس��تانی و زورخانه ایی اصفهان 
در این م��ورد گفت: مراس��م زورخانه گردی طبق س��نت 
دیرینه ورزشکاران رشته زورخانه ای هر سال در ماه مبارک 

رمضان اجرا می شود.
س��ید رضا اخروی اف��زود: هر س��ال در این م��اه پرفیض 
 ورزش��کاران زورخانه ای ب��ه زورخانه های ش��هر می روند 
 و در مراس��م زورخانه گردی ک��ه700 س��ال قدمت دارد 

به نوعی دید و بازدید و صله رحم ورزشکاران می پردازند.
در این آیین که تا پاس��ی از ش��ب ادامه دارد ورزش��کاران 
نمایش های مختلفی از این رش��ته ملی و پهلوانی را انجام 
می دهند. وی با اشاره به اینکه اس��تان اصفهان بیشترین 
تعداد زورخانه را در کش��ور دارد، گفت: یکی از برنامه های 
این آیین کهن در اصفهان، گلریزان است، خیران و اهالی 
نوع دوست اصفهان در این مراس��م با جمع آوری مبالغی، 

گره از مشکالت نیازمندان شهر باز می کنند.
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سینمای جهان تلویزیون

یک فیلم در ژانر وحش��ت، اقتباس س��ینمایی از یک بازی ویدئویی و قسمت دوم 
»حاال مرا می بینی« پرفروش ترین فیلم های سینمای آمریکا شدند.

 در حالی که انتظار می رفت فیلم پرهزینه » وارکرفت « بیشترین تماشاگران را به 
سینما بکشد، قس��مت دوم فیلم » احضار روح « به راحتی در میزان فروش گوی 
س��بقت را از » وارکرفت « ربود و پرفروش ترین فیلم پایان هفته در س��ینماهای 

آمریکا شد.
محصول ترسناک کمپانی های نیوالین و برادران وارنر با اکران گسترده در 3343 
 سالن س��ینما به فروش��ی برابر با 40/4 میلیون دالر دس��ت پیدا کرد. این میزان 

از فروش در ماه ژوئن برای یک فیلم در ژانر وحشت در تاریخ سینما سابقه ندارد.
درست در زمانی که معموال دنباله های س��ینمایی ناموفق عمل می کنند، میزان 
فروش قسمت دوم » احضار روح « فراتر از انتظار بود. این فیلم به کارگردانی جیمز 
ون در کشورهای دیگر نیز فروش خوبی داشت و با50 میلیون دالر فروش در 44 
بازار خارجی موفق ش��د تا مجموع ف��روش جهانی خود را ب��ه 90/4 میلیون دالر 
برساند. فروش این فیلم در برخی کش��ورها از جمله مکزیک ) 9/1 میلیون دالر (، 
برزیل ) 3/7 میلیون دالر ( و استرالیا ) 2/7 میلیون دالر ( بیشتر از هر فیلم ترسناک 

دیگری در تاریخ سینما بود.
جیمز ون کارگردانی قسمت اول » احضار روح « را نیز برعهده داشت. 

در قسمت دوم این فیلم همانند قس��مت اول آن پاتریک ویلسون و ورا فارمیگا در 
نقش زن و شوهری متخصص در امورماورالطبیعه ظاهر می شوند. 

آن ها این بار برای کمک به یک خانواده به انگلستان می روند.
این فیلم همزمان در جلب نظر منتقدان سینمایی و تماشاگران سینما بسیار موفق 
بود تا عالوه بر نقدهای بسیار خوب امتیاز سینمایی A منفی را نیز از آن خود کند.

 قس��مت اول » احضار روح « با هزین��ه ای برابر با20 میلیون دالر س��اخته ش��د 
و در نهایت با فروش��ی برابر با 318 میلیون دالر در سراسر جهان به کار خود پایان 

داد. بودجه ساخت قسمت دوم » احضار روح «40 میلیون دالر است.
در س��ایه قدرتنمایی » احضار روح « محصول پرهزین��ه کمپانی های لجندری و 
یونیورسال در3400 س��الن سینما اکران ش��د. » وارکرفت « که با اقتباس از یک 
بازی ویدئویی ساخته شده است، در افتتاحیه آمریکای شمالی تنها 24/4 میلیون 
دالر فروش داشت. این میزان فروش برای فیلمی با بودجه ای160 میلیون دالری 

رقمی ناامیدکننده است.
البته » وارکرفت « برخالف فروش ناامیدکننده در آمری��کا، در بازارهای خارجی 
 به ویژه چین بس��یار موفق عمل کرده اس��ت. این فیلم در پنج روز نخست اکران 
در چی��ن از مرز ف��روش 156 میلی��ون دالر عبور ک��رد. مجموع ف��روش جهانی 
»وارکرفت« با توجه به فروش باالی فیلم در س��ینمای چین بیش از 286 میلیون 
دالر است. این فیلم برای فرار از زیان نیاز به فروشی برابر با450 میلیون دالر دارد. 
کمپانی لجندری اعالم کرده که » وارکرف��ت « پرفروش ترین افتتاحیه یک فیلم 
خارجی در سینمای چین را به نام خود ثبت کرده است. تراویس فیمل و پائوال پاتن 

در » وارکرفت « به کارگردانی دانکن جونز نقش آفرینی می کنند.
س��ومین فیلم پرفروش این پایان هفته در س��ینماهای آمریکا دنباله فیلم » حاال 
مرا می بینی « بود. این فیلم با اکران در 3232 سالن سینما به فروشی برابر با 23 
میلیون دالر رسید. این فیلم با بودجه ای بالغ بر90 میلیون دالر ساخته شده است.

» حاال مرا می بینی « با بازی جس��ی آیزنبرگ، مارک روفالو، وودی هرلسون، دیو 
 فرانکو و دنیل رادکلی��ف در بازارهای خارجی 22/8 میلی��ون دالر دیگر فروخت 

تا مجموع فروش جهانی خود را به 45/8 میلیون دالر برساند.

 ویژه برنامه » ماه عس��ل « که تاکنون بدون بازپخش به روی آنتن می رفت، 
از امروز بازپخش هم دارد.

در شرایطي که تا به حال برنامه » ماه عسل « بدون بازپخش از شبکه سه سیما 
پخش شده بود، مدیران این شبکه تصمیم گرفتند برای ویژه برنامه افطار خود 

بازپخش در نظر بگیرند.
احسان علیخانی در برنامه جمعه شب خود به درخواست های بینندگان برای 
بازپخش » ماه عس��ل « اش��اره کرده و  توضیح داده بود که کنداکتور شبکه 
شلوغ اس��ت و هنوز برنامه ریزان شبکه نتوانس��تند براي پخش تکرار » ماه 
عسل « جایي پیدا کنند. اما بنا به اعالم روابط عمومي » ماه عسل «، از امروز 
 تکرار این برنامه از شبکه سه س��یما پخش خواهد شد و مقرر شده است که 

در ساعت هشت صبح بازپخش شب گذشته آن روي آنتن برود.

در روزهایی که سینمای ایران با رشد فروش خود در ابتدای سال، نوید سالی 
پررونق را برای هنر هفتم در گیش��ه می داد بروز اختالف میان دو دس��تگاه 
اجرایی کش��ور یعنی قوه قضاییه و وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی درباره 
پخش تیزر فیلم های سینمایی در حال اکران از شبکه های ماهواره ای باعث 

از هم گسیختگی شده است.
 ماجرا از آنجا شروع شد که گروه شبکه های » جم « با بیش از20 کانال فعال 
روی ماهواره تصمیم گرفت در راستای طرحی به عنوان حمایت از هنرمند و 

هنر ایرانی اقدام به پخش تیزر فیلم های در حال اکران کند.
پخش این تیزرها برای پخش کنندگان و تهیه کنندگان فیلم ها هیچ هزینه ای 
در بر نداشت و این در حالی بود که تلویزیون ایران مبالغ سرسام آور را در قبال 

پخش تیزر فیلم ها از تهیه کنندگان طلب می کرد. 
سرانجام خبر رسید به دنبال پخش گسترده تبلیغ فیلم های در حال اکران 
در شبکه های ماهواره ای، فیلم سینمایی » آآادت نمی کنیم « به کارگردانی 
ابراهیم ابراهیمیان که تیزر آن از ش��بکه های جم پخش می ش��د به دستور 

دادستانی توقیف شد.
 درست در همان روز شبکه های جم اقدام به پخش تیزر فیلم های رسوایی2 به 
کارگردانی مسعود ده نمکی و » ایستاده در غبار « به کارگردانی محمدحسین 
مهدویان که برداشتی از زندگی احمد متوسلیان است، کردند تا شائبه حمایت 
این شبکه ماهواره ای از فیلم های ویژه را برطرف کنند؛ اقدامی که بالفاصله با 
واکنش تهیه کنندگان این دو فیلم روبه رو شد.  حسین فرح بخش، تهیه کننده 
سینما معتقد اس��ت که همکاری نکردن صداوسیما با تهیه کنندگان سینما 
باعث رفتن آنها به سوی شبکه های ماهواره ای شده است.  فرح بخش عوامل 
متعدد در تبلیغات مناسب را برای دیده شدن یک اصل می داند و می گوید: 
عوامل مختلفی دارد، اما مهم ترین عامل تبلیغات است. هزینه های تبلیغات 
گران شده و از هزینه تولید بیشتر شده اس��ت. پیش از این هزینه تبلیغ یک 
فیلم حدود50 تا60 میلیون تومان بود ولی امسال هزینه تبلیغ در کمترین 
حالت برای بخش در چند نوبت،500 میلیون تومان است. به طور نمونه پخش 
یک نوبت تیزر با تمام تخفیفات از تلویزیون50 میلیون تومان هزینه دارد، اما  

شبکه جم با یک رقم اندک فیلم ها را تبلیغ می کند. 

جدیدترین آمار فروش فیلم های هالیوود؛

وحشت بر سینمای آمریکا حاکم شد

» ماه عسل « تکرار می شود

تبلیغات در صداوسیما و جم
  چقدر آب می خورد؟

اوایل دهه 
هفتاد بود که 
یک پدیده و اعجوبه 
میان جامعه قرآنی کش��ور 
ظاهر شد، کودکی که در 5 سالگی حافظ 
کل قرآن کریم بود و با چهره زیبا و صوت دلنشین خود بسیاری از کودکان 
و نوجوانان و حتی بزرگساالن را مجذوب خود می کرد. سید محمدحسین 
طباطبایی ملقب به » علم الهدی « حافظ قرآن و نوستالژی دوران کودکی 
ما این روزها تبدیل به جوان رعنا و خوش قامتی شده که همچنان در امور 
و فعالیت های قرآنی پیش��تاز است. قس��مت هایی از گفت و گوی باشگاه 

خبرنگاران جوان با این نابغه قرآنی را در ادامه گزارش می خوانید:
لطفا خودتان را معرفی کنید.

من سید محمد حس��ین طباطبایی هس��تم. متولد س��ال 1369 درشهر 
مقدس قم.

متاهل هستید؟
بله تقریبا نزدیک به 6 سال است که متاهل شده ام.

فرزند هم دارید؟
بله خداوند به بنده دو فرزند عنایت کرده که دخترم سه ساله و پسرم یک 

سال و چهارماهه است.
در حال حاضر به چه کاری مشغول هستید؟

بنده در کنار تحصیل در حوزه علمیه قم در موسس��ه جامعه القرآن کریم و 
اهل بیت ) ع ( مشغول فعالیت هس��تم که بخش پژوهش و تحقیقات این 
موسسه را برعهده دارم. البته افتتاح شعب موسسه در شهرستان ها و بازدید 

از این شعبات هم از وظایف من است.
از چه سنی شروع به حفظ قرآن کردید؟

من از سن دو و نیم سالگی شروع به حفظ قرآن کردم و در پنج و نیم سالگی 
موفق شدم قرآن را به طور کامل حفظ کنم.
شما به چه روشی قرآن را حفظ کردید؟

زمانی که من ش��روع کردم س��نم پایین بود و توانایی خواندن و نوش��تن 

نداشتم، به همین خاطر پدرم شیوه ای را به نام اشاره ابداع کردند که البته 
این شیوه متمایز از شیوه ی کر و الل ها و مخصوص کلمات و جمالت قرآنی 
و عربی بود. این شیوه در عین نشان دادن الفاظ، معانی آن ها را هم مشخص 
می کرد، یعنی همان طور که من کل قرآن را به این روش حفظ کردم معانی 

آن را هم توانستم با شیوه اشاره یاد بگیرم.
 ماجرای سنی شدن تان چه بود؟

ماجرای سنی ش��دن من ش��ایعه ای بود مانند باقی ش��ایعات... همچون 
تبعید شدن، زندانی ش��دن، حصرخانگی، ماجرای خواب امام زمان ) عج (

و توصیه های حضرت علیه نظام جمهوری اسالمی و پس دادن هدیه علما 
و بزرگان از جانب بنده که توس��ط معاندین و کش��ورهای عربی ساخته و 

پرداخته شده، اما هیچ کدام از اینها صحت نداشته و کذب است.
همسرتان هم حافظ قرآن هستند؟

همسرم االن حافظ نیستند، اما کالس های حفظ رو می گذرانند و ان شاا... 
در آینده حافظ خواهند شد. 

نحوه آشنایی تان با ایشان چطور بود؟
آش��نایی من با همس��رم توس��ط مادربزرگم بود، به این دلیل که خانواده 
همس��رم مجالس روضه ای را در ماه صفر و در منزل ش��ان برپا می کردند، 
 ایش��ان در مجالس روضه ش��رکت می کردند و همان جا بود که همسرم را 

به ما معرفی کردند.
از دیدارتان با مقام معظم رهبری در چند روز اخیر برای مان تعریف 

کنید.
در دیداری که در روز اول ماه مبارک رمضان انجام شد، در پایان این جلسه 
 قرآنی ایشان من را صدا کردند و بعد از حال و احوال به بنده توصیه کردند 
تا دوره قرآن و تثبیت محفوظ��ات قرآنی ام را جدی بگی��رم و همچنین از 

سطوح حوزوی ام سوال کردند، البته این دیدار دو دقیقه بیشتر نبود.
بچه ها در دوران مدرسه به شما حسادت نمی کردند؟

من اصال مدرسه نرفتم و زمانی را که باید در مدرس��ه باشم در کشور های 
 خارجی یا در محافل داخل��ی در حال اجرای برنامه بودم و دروس��ی را که 
تا دبیرستان خواندم، همه را غیر حضوری امتحان دادم. من 5 سال دبستان 
 را ظرف 9 ماه خواندم و امتحان دادم. ش��رایط من ویژه بود و نمی توانستم 
در مدرس��ه حضور پیدا کنم به همی��ن دلیل با بچه ها ارتب��اط و همراهی 

نداشتم که توسط آنها حسادتی متوجه من باشد.
حفظ قرآن مانع زندگی کودکانه شما نشد؟

هر بچه ای بازی ها وس��رگرمی های مخصوص به خود را دارد، اما فرق من 
با بچه های دیگر این بود که زمان بازی کردن و تحصیل و حفظ من بسیار 

خوب برنامه ریزی شده بود و مدت طوالنی را به بازی نمی گذراندم. 
تنها وقت استراحت به بازی می گذش��ت و باقی زمان را برای حفظ قرآن، 

حفظ احادیث، اجرای برنامه و مرور محفوظات برنامه ریزی شده بود.
کدام آیه از قرآن را بیشتر دوست دارید؟

 طبیعتا کل آیات یک نوع خاصیت و اثر خاصی را دارند، اما به ش��خصه من 
به » آیه الکرسی « عالقه بیشتری دارم.

یک آیه مرتبط با » برجام « بفرمایید؟
در رابطه با برجام می توان به آیه » َسَیْجَعُل الَلُهّ بَْعَد ُعْسٍر یُْسًرا؛ قطعا خداوند 
بعد از سختی ها آسانی را قرار خواهد داد « اشاره کرد و امیدوارم که ان شاا...

این سختی ها به پایان برسد و مشکالت حل بشود.

نابغه قرآنی دیروز، حاال چه می کند؟

رمضان در اصفهان؛

این عشـق
 الهـی است
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اخبار خبر

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت: از ابتدای 
سال جاری تاکنون هشت کارت بازرگانی در این استان صادر شده و میزان 

واردات کاال در چهارمحال و بختیاری کاهش یافته است. 
وی از تمدید 23 کارت بازرگانی در چهارمح��ال و بختیاری خبر داد و بیان 
داش��ت: تاکنون کاالهای تولید ش��ده در این استان به کش��ورهای امارات 
متحده عربی، هندوستان، ترکیه، قرقیزستان، ازبکستان، عراق، افغانستان، 

ترکمنستان، کویت، پاکستان صادر شده است. 
امامی با اش��اره به افزایش صادرات غیرنفتی در سال جاری تصریح کرد: در 
تالش هستیم صادرات کاالهای غیرنفتی در س��ال جاری در چهارمحال و 
بختیاری به 100 میلیون دالر برسد.  وی با اشاره به کاهش صادرات کاالها در 
چهارمحال و بختیاری ادامه داد: از ابتدای سال جاری تاکنون صادرات کاال از 

این استان به کشورهای خارجی پنج درصد کاهش یافته است. 
رییس س��ازمان صنعت، معدن و تج��ارت چهارمحال و بختیاری با اش��اره 
به کاالهای صادر ش��ده از این استان به کش��ورهای خارجی گفت: ماشین 
لباسشویی، لبنیات، ماهی قزل آال، خوراک دام و طیور، یخچال فریزر، کولر، 
بادام، سرامیک، شکالت، آبگرمکن و... کاالهای صادر شده از چهارمحال و 

بختیاری به کشورهای خارجی است.

مس��ئول س��تاد دیه چهارمح��ال و بختی��اری گفت: توانمندس��ازی 
خانواده های زندانیان در این اس��تان الزم و ضروری اس��ت و باید مورد 

توجه قرار گیرد.
سید محمد زمانیان گفت: امسال در تالش هس��تیم که بیش از 300 
زندان��ی جرایم غیر عمد را با کم��ک  خیران و نیک��وکاران آزاد کنیم و 
حمایت و توانمندس��ازی خانواده ه��ای زندانیان یک��ی از برنامه های 

اولویت دار این نهاد در سال جاری است.
مسئول ستاد دیه چهارمحال و بختیاری بیان داشت: در سال گذشته 17 
میلیارد تومان اعتبار از سوی خیران و نیکوکاران در راستای آزادسازی 

زندانیان جرایم غیرعمد در چهارمحال و بختیاری جمع آوری شد.
زمانیان افزود: بعضی افراد به علت عدم توانایی در پرداخت مهریه، نفقه، 
دیه و بدهی در زندان ها به سر می برند که الزم است خیران و کسانی که 
توانایی مالی دارند از این افراد حمایت کنند تا زندانیان جرایم غیرعمد 

به کانون گرم خانواده برگردند.
مسئول س��تاد دیه چهارمحال و بختیاری با اش��اره به ثواب دنیوی و 
اخروی حمایت از زندانیان جرایم غیر عمد گفت: کمک به افراد نیازمند 
در پیشگاه خداوند دارای اجر و منزلت فراوانی بوده و امید است در سال 
جاری خیران حمایت های بیشتری از زندانیان جرایم غیر عمد داشته 

باشند.

کاهش 27 درصدی واردات کاال 
در چهارمحال و بختیاری

 نقش مهم توسعه صادرات در 
افزایش تولید واحدهای صنعتی

لزوم توانمندسازی خانواده های 
زندانیان در چهارمحال و بختیاری

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی چهارمحال 
و بختیاری با اشاره به آخرین جمعه ماه مبارک رمضان 
گفت: در س��ال جاری راهپیمای��ی روز قدس در 122 

منطقه از این استان برگزار خواهد شد.
 علی گرجی در نخستین نشست ستاد انتفاضه قدس 
اظه��ار ک��رد: امس��ال در 122 منطقه از این اس��تان 

راهپیمایی روز قدس برگزار می شود.
رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی چهارمحال 
و بختیاری عنوان کرد: در سال گذشته در 117 منطقه 
از چهارمحال و بختیاری راهپیمایی عظیم روز قدس 

اجرا شد.
وی تصریح کرد: راهپیمایی روز قدس در س��ال جاری 
از میدان 12 محرم آغاز و به مصالی ب��زرگ امام )ره( 
ش��هرکرد خاتمه می یابد که در راس��تای برگزاری هر 
چه با ش��کوه تر آن از س��خنران بس��یار مجرب برای 
ایراد سخنرانی در این روز دعوت ش��ده و در پایان این 

راهپیمایی، قطعنامه نیز قرائت خواهد شد.
گرجی خاطرنشان کرد: برپایی ایستگاه نقاشی قدس 
و فلسطین برای آش��نایی کودکان با انتفاضه، قدس و 
فلسطین الزم است و برنامه ای با عنوان »مدافعان مهد 
رژیم قدس« به مناسبت بزرگداشت این روز بزرگ و در 
راستای محو شدن رژیم صهیونیستی و تحقق فرمان 

امام خمینی )ره( اجرا می شود.
وی اظهار داشت: تجهیزات صوتی مناسب برای اجرای 
برنامه های مختلف از جمله راهپیمایی در سطح شهر 
فراهم شده و هفت طرح برای هفتم تیرماه آماده است 
که دستگاه های اجرایی می توانند در اجرای این طرح ها 

مشارکت کنند.
رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی چهارمحال 
 و بختیاری اف��زود: ایام هفت��م تیرماه، ش��هادت امام 
علی )ع( و شب های قدر فرصت مناسبی برای متولیان 
تبلیغ دین بوده و الزم است س��خنرانان در برنامه های 
مختلف به بیان بخشی از جنایات آمریکا نسبت به مردم 

ایران به ویژه شهدای هفتم تیر بپردازند.
وی تش��ریح کرد: به مناس��بت هفتم تیرماه مراس��م 
بزرگداشت شهدای این روز با عنوان »امیر مظلومان و 
72 مظلوم« در مسجد جامع شهرکرد برگزار می شود 
و در سال گذش��ته برنامه های بس��یار ارزشمندی به 
مناس��بت ای��ن روز ب��زرگ در سراس��ر چهارمحال و 

بختیاری اجرا شد.
این مس��ئول اضافه کرد: بازتولی��د و بازتعریف مبانی 
انقالب اس��المی، تقویت روحیه ظلم ستیزی و دفاع از 

حقوق مظلومان، عمق بخش��یدن به درک و شناخت 
مردم در زمینه سیاست های دولت آمریکا علیه انقالب 
اسالمی ایران از اهداف برگزاری برنامه های هفتم تیرماه 

سال جاری هستند.
وی بیان داش��ت: رویکردهای اصلی برنامه های هفتم 
تیرماه آگاهی بخش��ی در زمینه سیاست های خبیث 
آمریکا علیه انقالب اسالمی، شناسایی و معرفی بسترها 
و مجاری نفوذ دشمنان، تجلیل و تکریم از ایثارگران و 
شهدای هفتم تیرماه، شهدای ترور و جانبازان شیمیایی، 
تبیین اندیشه، سیره و خصوصیات شهدای هفتم تیرماه، 
معرفی چهره نفاق و سازمان تروریستی منافق به عنوان 
ابزارآمریکا، بیان مقاومت و ایستادگی مردم و حقانیت و 
مظلومیت نظام والیی جمهوری اسالمی ایران هستند.  
گرجی با اشاره به جنایات آمریکا نسبت به ایران تصریح 
کرد: بر مبنای فرمایش مقام معظم رهبری از 6 تا 12 
تیرماه به عنوان هفته بازخوانی و افش��ای حقوق بشر 
آمریکایی نام گذاری ش��ده که امس��ال نخستین سال 

نام گذاری این هفته است.
وی ادامه داد: روز 6 تیرماه س��ال 1360 س��وء قصد به 
مقام معظم رهبری توسط گروهک تروریستی صورت 
گرفت و در روز هفتم تیرماه انفجار دفتر حزب مرکزی 
جمهوری اسالمی و ش��هادت بیش از 72 نفر از یاران 
امام خمینی)ره( که در رأس آن ها ش��هید بهشتی بود 

انجام شد.
رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی چهارمحال 
و بختیاری با اشاره به هشتم تیرماه و بمباران شیمیایی 

سردشت توس��ط رژیم بعثی عراق و شهادت 110 نفر 
از مردم، ترور رییس زندان اوی��ن، ترور امام جمعه یزد 
و نماین��ده امام خمینی)ره( توس��ط منافق��ان در 11 
تیرماه سال 61 و شلیک موشک توسط ناوگان آمریکا 
به هواپیمای مس��افربری ایران و ش��هادت 290 نفر از 
سرنشینان آن گفت: شهید رحمان استکی از شهدای 
هفتم تیرم��اه در چهارمحال و بختیاری اس��ت که از 

افتخارات این استان محسوب می شود.
وی یادآور ش��د: راهپیمایی روز قدس نمایانگر وحدت 
و یکپارچگی جهان اسالم، حمایت و همراهی ایران با 
آرمان قدس و فلسطین، محکومیت رژیم صهیونیستی، 
تبیین ابعاد سلطه برای تضعیف و فروپاشی صهیونیسم 
است و افزایش آگاهی جهانی به ویژه برای نسل جوان 
نسبت به جنایات آمریکا و صهیونیسم، برجسته سازی 
رویکرد و راهبرد امام خمینی)ره( در زمینه روز قدس، 
جلوگیری از تفرقه بی��ن نیروهای مبارز فلس��طینی 
برای پرداختن ب��ه آزادی فلس��طین و تقویت امید در 
سرزمین های اشغالی از اهداف مهم برگزاری راهپیمایی 

روز قدس است.
گرجی بیان داشت: در سال جاری به مناسبت ارتحال 
رهبر کبیر انقالب اسالمی 40 مراس��م در سراسر این 
استان برگزار شد که بیش از 23 هزار نفر در این مراسم  
شرکت کردند و به مناسبت بزرگداشت 15 خرداد 30 
مراسم بزرگداشت شهدای 15 خرداد در نقاط مختلف 
چهارمحال و بختیاری اجرا و حدود 9 هزار نفر در این 

مراسم  شرکت کردند.

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی چهارمحال و بختیاری:

راهپیماییروزقدسدر122منطقهازاستانبرگزارمیشود

ابالغرای
3/508 ش��ماره دادنام��ه: 9509970350400361 ش��ماره پرون��ده: 
9409980350401215 شماره بایگانی ش��عبه: 941308 خواهان: آقای 
قاسم قاسمیان فرزند محمد رحیم به نش��انی اصفهان- خیابان پروین- 
بعد از بانک مس��کن- نبش بلوار سراج- فروشگاه الس��تیک- کدپستی 
8198915384، خوانده: آقای احترام کنعانی هرندی فرزند غالمرضا به 
نشانی مجهول المکان، خواسته ها: 1-مطالبه خسارت دادرسی 2- مطالبه 
خسارت تاخیر تادیه 3- مطالبه وجه چک، رای دادگاه: در خصوص دعوی 
آقای قاسم قاس��میان به طرفیت آقای احترام کنعانی هرندی به خواسته 
مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 567024 – 94/11/7 بانک ملی ایران و 
با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر در تادیه نظر به مالحظه رونوشت 
مصدق چک موضوع دعوی نظر به اینکه خوانده با وصف ابالغ در زمان 
رس��یدگی مورخه 95/3/12 حضور به هم نرس��انده و اصواًل دفاعی در 
قبال دعوی مطروحه به عمل نیاورده است، فلذا با احراز بقاء دین، دعوی 
خواهان وارد تشخیص، مستنداً به مواد 310 و 314 قانون تجارت و 198 
و 515 قانون  آیین دادرسی مدنی و ماده واحده استفساریه تبصره الحاقی 
به ماده 2 قانون ص��دور چک مصوب 1377 مجتع تش��خیص مصلحت 
نظام خوانده را به پرداخت مبلغ 110/000/000 ریال و با احتساب هزینه 
دادرسی و نیز خس��ارت تاخیر در تادیه بر مبنای شاخص بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران که از تاریخ سررس��ید چک لغایت زمان اجرای 
حکم که در مرحله اجرایی محاسبه و وصول خواهد شد در حق خواهان 
محکوم می نماید. این رای غیابی بوده و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در این دادگاه می باشد. م الف:7866 شعبه 4 دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان)251 کلمه، 3 کادر(
ابالغوقترسیدگی

3/511 ش��ماره ابالغی��ه: 9510100350102011 ش��ماره پرون��ده: 
9509980350100008 ش��ماره بایگان��ی ش��عبه: 950008  خواه��ان 
محم��د امی��ن جهان��ی  دادخواس��تی ب��ه طرفی��ت  خوان��ده عصم��ت 
خس��روی   ب��ه خواس��ته مطالب��ه خس��ارت دادرس��ی و ال��زام ب��ه 
تنظیم س��ند رس��می مل��ک  تقدی��م دادگاه ه��ای عمومی شهرس��تان 
اصفه��ان نم��وده ک��ه جه��ت رس��یدگی ب��ه ش��عبه 1 دادگاه عمومی 
 حقوق��ی شهرس��تان اصفهان واق��ع در اصفه��ان- خ چهار ب��اغ باال – 
خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق 
شماره 333  ارجاع و به کالس��ه 9509980350100008 ثبت گردیده که 
وقت رسیدگی آن 1395/05/18 و ساعت 10/30 تعیین شده است. به علت 
مجهول المکان بودن خوانده  و درخواست خواهان  و به تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می شود تا 
خوانده  پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در 

وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
 م الف:7502 ش��عبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرس��تان اصفهان)172 

کلمه، 2 کادر(
ابالغوقترسیدگی

3/512 در خصوص پرونده کالسه 472/95 خواهان حسین شاه سنایی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت مجید مرادی شاهقریه تقدیم نموده 
است وقت رسیدگی برای روز دوش��نبه مورخ 95/5/18  ساعت 12 ظهر 
تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان 

آتشگاه مجتمع شماره 2 ش��ورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:7445 
ش��عبه 12 حقوقی مجتمع ش��ماره دو ش��ورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )113 کلمه، 1 کادر(
ابالغوقترسیدگی

3/513 در خص��وص پرونده کالس��ه 1045/94 خواهان محمد حس��ن 
قاسمی دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت امیرحسین جیالنچی 
تقدیم نموده اس��ت وقت رس��یدگی برای مورخه 95/5/19 ساعت 5/30 
عصر تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شعبه واقع در خیابان سجاد – اول خیابان ارباب – روبروی مدرسه 
نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 مجتمع 
ش��ورای حل اختالف اصفهان شعبه 42 ش��ورای حل اختالف اصفهان 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف: 7805 ش��عبه 42 حقوقی مجتمع ش��ماره یک شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )118 کلمه، 1 کادر(
ابالغوقترسیدگی

3/514 در خصوص پرونده کالس��ه 950285 خواه��ان مجتبی صادقی 
دادخواستی مبنی بر الزام به تنظیم س��ند به طرفیت شاهرخ خورشیدی 
بهزادی- محمدرضا س��لیمانی تقدیم نموده اس��ت وقت رسیدگی برای 
روز سه ش��نبه مورخ 95/5/19  س��اعت 10 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 شده 

تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف:7446 ش��عبه 12 حقوقی مجتمع شماره دو ش��ورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )118 کلمه، 1 کادر(
ابالغوقترسیدگی

3/515 ش��ماره ابالغی��ه: 9510100351102607 ش��ماره پرون��ده: 
9409980351101051 شماره بایگانی شعبه: 941159  خواهان حسین 
اعظمی کتایونچه دادخواس��تی به طرفیت خوانده حمی��د اکبری بنی   به 
خواس��ته مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه خسارت 
تاخیر تادیه و تامین خواس��ته  تقدی��م دادگاه های عمومی شهرس��تان 
اصفهان نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه 11 دادگاه عمومی حقوقی 
شهرستان اصفهان واقع در اصفهان- خ چهار باغ باال – خ شهید نیکبخت- 
ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 356  ارجاع 
و به کالس��ه 9409980351101051 ثبت گردیده که وقت رس��یدگی آن 
1395/05/20 و ساعت 12 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن 
خوانده  و درخواست خواهان  و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده  پس از نشر 
آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی حاضر گردد. 
م الف:7523 ش��عبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)178 

کلمه، 2 کادر(

ابالغوقترسیدگی
3/516 در خصوص پرونده کالس��ه 264/95 خواهان یوس��ف کاظمی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه خس��ارت تصادف به طرفیت حنیف جعفری 
تقدیم نموده اس��ت وقت رس��یدگی برای مورخه 95/5/23 ساعت 8/30 
عصر تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شعبه واقع در خیابان سجاد – اول خیابان ارباب – روبروی مدرسه 
نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 مجتمع 
ش��ورای حل اختالف اصفهان شعبه 13 ش��ورای حل اختالف اصفهان 
مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخ��ذ نماید.در صورت 
 عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمی��م مقتضی اتخاذ 
می شود. م الف: 7424 ش��عبه 13 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان )118 کلمه، 1 کادر(
ابالغوقترسیدگی

3/517 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 252/95 خواهان حس��ن معینی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت مهدی منصوری تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای مورخه 95/5/24 ساعت 5/30 تعیین گردیده است با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در 
جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان 
سجاد – اول خیابان ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان 
صبا – پالک57 کدپس��تی 8165756441 مجتمع ش��ورای حل اختالف 
اصفهان شعبه 26 ش��ورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 7416 شعبه 26 
حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )115 

کلمه، 1 کادر(
ابالغوقترسیدگی

3/518 در خصوص پرونده کالس��ه 1039/95 ش 42 خواهان ابوالقاسم 
رحیمی دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه چک به طرفیت سید جواد حسامی 
زاده تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز یکشنبه مورخه 95/5/24 
س��اعت 5 عصر تعیین گردیده اس��ت با توجه ب��ه مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از 
وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان س��جاد – اول خیابان ارباب 
– روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب س��اختمان صبا – پالک57 کدپستی 
8165756441 مجتمع شورای حل اختالف اصفهان شعبه 42 شورای حل 
اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.

در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود. م الف: 7439 شعبه 42 حقوقی مجتمع شماره یک شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان )124 کلمه، 2 کادر(
ابالغوقترسیدگی

3/519 ش��ماره ابالغی��ه: 9510100354501385 ش��ماره پرون��ده: 
9209980359501528 ش��ماره بایگان��ی ش��عبه: 950034  نظ��ر 
به اینکه ش��اکی ناهید و مژگان کوپایی ش��کایتی علیه آقای عباس��علی 
اس��دی و س��عید اس��ماعیلی فرزند مصطفی دائر بر جع��ل وکالتنامه و 
ف��روش م��ال غی��ر در دادگاه ه��ای عموم��ی شهرس��تان اصفه��ان 
مط��رح ش��ده ک��ه جه��ت رس��یدگی ب��ه ش��عبه 119 دادگاه کیف��ری 
 دو ش��هر اصفه��ان) 119 جزای��ی س��ابق( واق��ع در اصفه��ان-

 خ چهار باغ باال – خ ش��هید نیکبخت- ساختمان دادگس��تری کل استان 
اصفهان- طبقه 2 اتاق ش��ماره 222  ارجاع و به کالسه بایگانی 950034 
ک 119 دو  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1395/05/24  ساعت 

9/30 تعیین شده اس��ت و نظر به اینکه متهم مجهول المکان  می باشد به 
استناد ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از 
روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی طبع و نشر می شود و از متهم دعوت 
می گردد جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر ش��ود و در صورت عدم 
 حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد

 نمود. 
م الف:7492 شعبه 119 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان) 119 جزایی سابق( 

)173 کلمه، 2 کادر(
ابالغوقترسیدگی

3/520 در خصوص پرونده کالسه 241/95 خواهان محمد علی نیکدستی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت عباس هادی تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای مورخه 95/5/24 س��اعت 4/30 عصر تعیین گردیده 
اس��ت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان 
مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع 
در خیابان سجاد – اول خیابان ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب 
ساختمان صبا – پالک57 کدپس��تی 8165756441 مجتمع شورای حل 
اختالف اصفهان شعبه 42 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید.در ص��ورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 7440 
ش��عبه 42 حقوقی مجتمع ش��ماره یک ش��ورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )118 کلمه، 1 کادر(
ابالغوقترسیدگی

3/521 در خصوص پرونده کالسه 94 /1177 ش 22 خواهان افسانه نجفی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه مبلغ 22/800/000 ریال بابت یک فقره چک به 
طرفیت محمد علی آذری تقدیم نموده اس��ت وقت رسیدگی برای مورخه 
95/5/25 ساعت 3/30 عصر تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگی به این ش��عبه واقع در خیابان سجاد – اول خیابان 
ارباب – روبروی مدرس��ه نیلی  پ��ور– جنب س��اختمان صبا – پالک57 
کدپستی 8165756441 مجتمع ش��ورای حل اختالف اصفهان شعبه 22 
شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 

مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف: 7823 ش��عبه 22 حقوقی مجتمع ش��ماره یک شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )127 کلمه، 1 کادر(
ابالغوقترسیدگی

3/522 در خصوص پرونده کالس��ه 94 /1178 ش 22 خواهان افس��انه 
نجفی دادخواس��تی مبنی بر مطالب��ه مبلغ 30/000/000 ری��ال و پانزده 
میلیون ری��ال بابت دو فقره چک ب��ه انضمام مطلق خس��ارات قانونی به 
طرفیت محمدصادق آذری تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخه 
95/5/25 ساعت 4 عصر تعیین گردیده اس��ت با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگی به این ش��عبه واقع در خیابان سجاد – اول خیابان 
ارباب – روبروی مدرس��ه نیلی  پ��ور– جنب س��اختمان صبا – پالک57 
کدپستی 8165756441 مجتمع ش��ورای حل اختالف اصفهان شعبه 22 
شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و 

تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف: 7824 ش��عبه 22 حقوقی مجتمع ش��ماره یک شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )135 کلمه، 2 کادر(

اس��تاندار چهارمحال و بختیاری گفت: توس��عه صادرات نق��ش مهمی در 
افزایش تولید واحده��ای صنعتی و تولیدی اس��تان چهارمحال و بختیاری 

خواهد داشت.
 قاسم س��لیمانی دشتکی در نشست توس��عه صادرات محصوالت غیر نفتی 
با اش��اره به اینکه توس��عه صادرات نقش مهمی در افزایش تولید واحدهای 
صنعتی و تولیدی استان چهارمحال و بختیاری خواهد داشت، اظهار داشت: 
فعال ش��دن واحدهای تولیدی و افزایش تولید موجب افزایش اشتغال این 

واحدها می شود.
وی بیان کرد: بای��د تالش کرد صادرات محص��والت واحدهای تولیدی این 

استان افزایش پیدا کند.
قاسم سلیمانی دشتکی با اشاره به اینکه افزایش کیفیت محصوالت تولیدی 
اس��تان نقش مهمی در افزایش ص��ادرات محصوالت دارد، ادام��ه داد:باید 

محصوالت با استاندارد های بین المللی در سطح استان تولید شود.
وی در ادامه با اشاره به اینکه منطقه ویژه اقتصادی سرعت توسعه و پیشرفت 
چهارمحال و بختیاری را شتاب می دهد، اظهار داشت: منطقه ویژه اقتصادی 

نقش مهمی در جذب سرمایه گذار در استان چهارمحال و بختیاری دارد.
۴ میلیارد ری�ال برای توس�عه زیر س�اخت ه�ای منطقه ویژه 

اقتصادی اختصاص پیدا کرد 
وی افزود: با فعال شدن این منطقه زمینه س��رمایه گذاری و اشتغال در این 
استان فراهم می شود.استاندار چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: در تالش 
هستیم که اعتبارات برای توسعه زیرساخت ها این منطقه ویژه اقتصادی به 
موقع تخصیص پیدا کند تا روند احداث این منطقه با سرعت بیشتری انجام 
شود. قاسم سلیمانی دشتکی تاکید کرد: برای توسعه زیرساخت های منطقه 

ویژه اقتصادی چهار میلیارد ریال اختصاص پیدا می کند.
 اس��تاندار چهارمح��ال و بختی��اری با اش��اره به اینک��ه بای��د زمینه جذب 
 س��رمایه گ��ذاران ب��ه س��طح اس��تان فراهم ش��ود، تاکی��د ک��رد: حضور 
سرمایه گذاران داخلی و خارجی در سطح استان موجب افزایش شتاب توسعه 
این استان می ش��ود.وی در ادامه یادآور شد: دس��تگاه های اجرایی استان 
چهارمحال و بختی��اری برنامه های خود را در حوزه اقتص��اد مقاومتی ارایه 
بدهند.استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی 

در مسیر توجه به ظرفیت های استان محقق می شود.
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در سال 1910 میالدی، دو دانشمند در حالی که مشغول 
اکتش��اف در جمهوری دموکراتیک کنگ��و بودند، با نوع 
عجیبی از حشره خوار پش��مالو و نس��بتا بزرگ برخورد 
کردند. بومیان آن منطق��ه جانور را مانن��د یک قهرمان 
می دیدند و باور داشتند که استخوان ها، پوست یا حتی 
خاکس��ترش هم زمانی که در جنگ ها همراه شان باشد 
می تواند آنها را شکس��ت ناپذیر کند. در آن زمان، یکی از 
دانشمندان برای آن که قدرت خارق العاده این حشره خوار 
را نشان دهد، یکی از آنها را گرفته، روی زمین قرار داد و 
برای چند دقیقه رویش ایستاد! اقدامی که اگر از نزدیک 
شاهدش بودید یقین پیدا می کردید باعث مرگ یا دست 
کم فلج شدن جانور می شود. وقتی آن مرد از روی حیوان 
پایین آمد، جانور درنگی کوتاه کرده و سپس با چند تکان 
کوچکی که به بدن خود داد از جایش بلند شده و راه افتاد.

این ماجرا ک��ه ش��رحش در بولتن تاری��خ طبیعی موزه 
ملی آمریکا آمده پرس��ش های زی��ادی را مطرح کرد که 
البته مهم ترینش این اس��ت: کدام انسان می تواند برای 
چند دقیق��ه روی جانوری نحی��ف مانند این بایس��تد؟ 
اما ش��اید مهم ترین س��والی که بش��ود برای��ش جواب 
پی��دا کرد، این باش��د: چه ط��ور موجودی ک��ه تنها 15 
سانتی متر طول دارد می تواند این میزان فشار را تحمل 
 کند؟ حش��ره خواری ک��ه از آن ح��رف می زنی��م، با نام 
حشره خوار قهرمان و زره پوش هم ش��ناخته می شود و 
قدرت فوق العاده اش را مدیون ستون فقرات بی مانندی 
است که با دیگر مهره داران فرق می کند و می توان گفت 
 که در قلم��رو حیوانات جالب توجه ترین س��تون فقرات 
به شمار می رود. اگر دس��ت خود را روی پشت گردن تان 
بگذارید متوج��ه نوعی برآمدگ��ی در قس��مت انتهایی 
آن خواهید ش��د. این ناحیه قس��متی از س��تون فقرات 

اس��ت که ماهیچه ه��ا و رباط ها به آن متصل می ش��وند. 
 اغلب مهره داران ش��امل خود ما این برآمدگی را در راس 
هر کدام از مهره های ستون فقرات مان داریم و در برخی 
جانوران این برآمدگی در قسمت کناره های مهره ها دیده 
می شود. براساس گفته ویلیام اس��تنلی مدیر کلکسیون 
پستانداران در موزه فیلد شیکاگو، حشره خوار قهرمان اما 
بین10 الی20 عدد از ای��ن برآمدگی ها را روی مهره های 
 س��تون فقراتش دارد که از قس��مت جلو و پشت مهره ها 
به هم چفت شده اند و همین ستون فقرات پیچیده است 
که قوت و توانایی جانور برای تحمل فشار را تا این اندازه 
باال برده اس��ت. براس��اس گفته استنلی س��تون فقرات 
 این جانور به نس��بت اندازه بدنش چه��ار برابر محکم تر 
از هر مهره دار دیگری اس��ت و علت آن به فرآیند تکامل 
جانور باز می گردد. س��تون فقرات حش��ره خوار قهرمان 
فرس��نگ ها از ه��م نوعانش فاصل��ه دارد. دانش��مندان 
 باور دارن��د که ای��ن اختالف فاح��ش از تکامل س��ریع 
ستون فقرات جانور ش��کل می گیرد و از آن تحت عنوان 
تعادل نقطه ای یاد کرده اند، زیرا همان طور که گفته شد، 
هیچ گونه ش��کل میانه ای از این س��تون فقرات در بین 
 گونه های یاد ش��ده وجود ندارد و همین مس��ئله نشان 
 می دهد ک��ه تکام��ل این حش��ره خوار به یک ب��اره رخ 
داده است. در سال 2012 میالدی، استنلی به کنگو سفر 
کرد تا در مورد انتق��ال بیماری در جوندگان تحقیق کند 
و آن جا بود که حشره خوار تازه ای را کشف کرد. استنلی 
 DNA جانور را با خود به موزه فیل��د آورد و بعد از تحلیل
آن متوجه شد که مهره دار کشف شده همان حشره خوار 
قهرمان است و تنها کمی با نمونه اصلی اش فرق می کند. 
بعد از کالبد شکافی جانور مشخص شد که ستون فقرات 
 آن اس��تحکام نوع قهرمان را ندارد و در نتیجه اس��تنلی 

به این نتیجه رسید که گونه میانه آن را پیدا کرده است. 
در واقع مش��خص ش��د که گونه تازه کش��ف ش��ده بین 
هفت تا هش��ت مهره در ناحی��ه کمر خ��ود دارد که این 
رقم برای حش��ره خوار قهرمان برابر ب��ا10 الی 11 عدد 
اس��ت و نیمی از برآمدگی های موج��ود در آن ها هم در 
قسمت های کناره مهره ها قرار داش��تند. البته مهره های 
 حشره خوار جدید مانند آن چه در ابتدا گفتیم به هم قفل 
ش��ده بودند، با این همه کمی پهن تر به نظر می رسیدند. 
 اس��تنلی ن��ام جان��ور را از روی اس��م ش��خصی ب��ه نام 
له��ام بخ��ش فعالیت ه��ای  Thor Holmes ک��ه ا
تحقیقات��ی اش روی پس��تانداران ب��وده، حش��ره خوار 
قهرمان تور ) Thor’s hero shrew ( گذاشت. استنلی 
 می گوی��د: این گون��ه جدی��د جان��وری ویژگی هایی را 
از خود به نمایش می گذارد که می توانستند در حد میانه 
باش��ند. یکی از احتماالت در این باره آن است که نوعی 
رویداد تعادل نقطه ای رخ داده؛ یعنی س��تون فقرات این 
حشره خوار شکلی استاندارد داشته و ناگهان اولین گونه 
از حشره خوار قهرمان از آن پدید آمده و این گونه ای هم 
که اخیرا کشف شده، از همان تولید شده است. بنابراین 
تا به این جای کار دو گونه مختلف از حشره خوار قهرمان 
کشف ش��ده که س��تون فقرات محکمی دارند، اما سوال 
این جا اس��ت که چرا س��تون فق��رات این جان��ور تا این 
اندازه محکم اس��ت؟ استنلی بعد از کش��ف حشره خوار 
 قهرمان تور به ی��اد مکالمه ای افتاده که 15 س��ال پیش 
با یکی از همکارانش به نام الین رابینز داشته است. رابینز 
در جریان دوران اقامت خود در آفریق��ا با نمونه اصلی از 
حش��ره خوار قهرمان برخورد کرده و حت��ی نظریه ای را 
هم در مورد علت شکل گیری این س��تون فقرات در آن 
مطرح کرده است. رابینز گفته بود محلی ها با تکان دادن 
 برگ های خش��ک نخل ها که روی زمین افت��اده بودند، 
به دنبال النه سوسک ها می گشته اند و همین نخلستان ها 
مح��ل تکثی��ر حش��ره خوارهای قهرمان اس��ت. فرضیه 
رابینز این اس��ت که حش��ره خوارها به ش��یوه ای مشابه 
به همین، حش��رات را ش��کار می کنند و خ��ود را میان 
برگ ها و تنه های درختان فش��رده می کنند و برای کنار 
 زدن س��اقه ها و دس��تیابی به طعمه ها از کمر و س��تون 
فقرات شان اس��تفاده می کنند. براس��اس گفته استنلی 
این جانور احتماال از این شیوه برای کنار زدن صخره ها، 
س��نگ ها، تنه های درختان و موارد دیگر نیز اس��تفاده 
می کن��د و بعضا پی��ش می آید ک��ه جانور برای ش��کار 
مجبور است به زیر این اشیا برود و فشار زیادی را تحمل 
کند. بنابراین اس��تدالل دانش��مندان فعال این است که 
حش��ره خوار قهرمان برای کنار زدن این موانع سنگین و 
دسترسی به کرم های زیر زمینی به چنین ستون فقرات 

قدرتمندی نیاز دارد.

ستون فقرات قدرتمند این موجود آن را خارق العاده کرده است؛

روی این حشره خوار بایستید!

محققان دانشگاه امیرکبیر در حال توسعه تولید منسوجی هستند 
که انرژی مکانیکی را به انرژی الکتریکی تبدیل کند تا بتوان از آن 
برای شارژ تجهیزات میکروالکترونیک قابل پوشیدنی بهره گرفت. 
روح ا... باقرزاده، عضو هیئت علمی پژوهشکده مواد و فناوری های 
پیشرفته در صنعت نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و مجری 
طرح » تولید ساختارهای کامپوزیت نانوالیافی تولیدکننده انرژی 
در تجهیزات میکروالکترونیک قابل پوشش « گفت: منسوجات 
 هوش��مند از جمله دس��تاوردهای فناوری امروزی هس��تند که 

در زمینه  های مختلفی کاربرد دارند.
وی افزود: به عبارت دیگر، منسوجات و به  خصوص پوشاک جزو 
 جدانش��دنی زندگی انس��ان و یکی از مهم ترین سطوح همیشه 
در تماس با آن به شمار می رود؛ در نتیجه با بهره گیری از حسگرها 
و عملگرها و اس��تفاده از ادوات الکترونیکی مناس��ب قرار گرفته 
روی یک منس��وج ) خصوصا لباس (، قادر خواهیم بود تا همواره 

اطالعات مهمی را برداشت کنیم.
باقرزاده اظهار کرد: منسوجی که امکان مراقبت و نظارت بر عالئم 
 حیاتی بدن یا توانایی برداش��ت انرژی از محیط را داش��ته باشد 
و در ش��رایط مختلف به کمک عملگرها، هش��دارها و تغییرات 
مناس��ب را اعالم کند از جمله کاربردهای منسوجات هوشمند 
محس��وب می ش��ود. وی ادامه داد: با وجود نس��بتا جدید بودن 

 منسوجات هوش��مند، تاکنون برای ابزار متنوع و مختلفی تولید 
و مورد استفاده قرار گرفته  اند؛ این ابزارها از مواد مختلف و متنوعی 
نظیر سیم ها و اتصاالت رسانا و فیلم های پلیمری تولید شده اند 
 که به منس��وج متصل می ش��وند. به گفته وی، مهم ترین مسئله 
در تولید منس��وجات هوش��مند، انتخاب مواد و ابزاری است که 
کاربرد مطلوب را ارایه کند و به  راحتی بتواند به س��ایر بخش ها 
متصل شود؛ همچنین نباید فراموش کرد که در البسه، اصل مهم، 
راحتی و انعطاف پوشاک است و استفاده از ادوات مختلف نباید 

منجر به کاهش بیش از حد راحتی پوشاک شود.
عضو هیئت علمی دانش��گاه صنعت��ی امیرکبیر اف��زود: از مواد 
مختلفی برای تولید منسوجات هوش��مند می توان استفاده کرد 
که مواد پیزوالکتریک ب��ه دلیل توانایی آن ه��ا در تبدیل انرژی 
الکتریکی و انرژی مکانیکی به یکدیگر، امکان استفاده در اشکال 
مختلف و توانایی اتصال و یکپارچه  س��ازی گزینه مناسبی برای 
استفاده در منسوجات هوشمند و رایانه های پوشیدنی محسوب 
می شوند. وی گفت: در فاز اول این پروژه تالش کردیم تا با کمک 
پلیمرهای پیزوالکتری��ک و بهره گیری از علم نان��و، نانوژنراتور- 
 نانوحسگر منعطف با امکان تبدیل انرژی مکانیکی به الکتریکی 
با اس��تفاده از پلیمر، پلی وینیلیدین فلورای��د ) PVDF ( را تولید 
کنیم. این عضو هیئت علمی پژوهش��کده م��واد و فناوری های 

پیشرفته در صنعت نساجی دانشگاه امیرکبیر ادامه داد: استفاده 
از فرآیند الکتروریس��ی موجب ش��د تا عالوه بر بهبود خاصیت 
پیزوالکتریک به دلیل وجود کش��ش و میدان عمل باال در حین 
تولید، انعطاف الزم جهت اس��تفاده در منس��وجات هوش��مند 
نیز فراهم ش��ود. باقرزاده اف��زود: عالوه بر ای��ن، ماهیت فرآیند 
 الکتروریس��ی س��بب ش��د تا فرآیند تولید کوتاه تر ش��ده و نیاز 
به عملیات تکمیلی مرتفع ش��ود که این ام��ر کاهش بهای تمام 
شده را به همراه خواهد داشت. وی با بیان این که در مرحله بعد، 
تالش کردیم تا با تولید نانوکامپوزیت و بهره گیری از مزایای هر 

دو جز سازنده، خروجی و قدرت عملکرد نانوژنراتور -  نانوحسگر 
تولیدی بهبود پیدا کن��د، اظهار کرد: بدین منظ��ور از نانوذرات 
روی اکسید ) ZnO ( اس��تفاده شد که در س��طح نانوالیاف قرار 
گرفته و منجر به بهبود خواص س��اختاری و پیزوالکتریکی سازه 
شد. وی گفت: بهبود ساختار کریس��تالیته جز پلیمری و وجود 
خاصیت پیزوالکتریک در جز تقویت کننده از جمله این بهبودها 
است که برای مثال خاصیت ژنراتوری نانوژنراتورها با افزودن 15 
درصد روی اکسید تا250درصد بهبود به همراه داشت. باقرزاده 
با اشاره به این س��اختار کامپوزیتی نانوالیافی گفت: از نتایج این 

 طرح می توان در سنس��ورهای پوش��یدنی با کاربردهای نظامی 
و پزشکی، سنسورهای منعطف مکانیکی و ارتعاشی، سنسورهای 
قابل کاش��ت در بدن، برداشت  کننده انرژی پوش��یدنی با امکان 
ش��ارژ ادوات الکترونیکی قابل حمل، برداشت کننده انرژی قابل 
کاشت در بدن نظیر منبع تامین انرژی قلب مصنوعی، برداشت 
کننده انرژی از انرژی های ه��در رفت محیطی نظیر باد و جریان 
آب بهره برد. وی با اش��اره به متقاضیان ای��ن طرح گفت: تمامی 
بخش هایی که به ان��رژی الکتریکی برای راه ان��دازی نیاز دارند 
می توانند مخاطب این طرح باشند؛ به عنوان مثال افراد می توانند 
با این فناوری تجهیزات الکترونیکی را با لباس شان شارژ کنند. 
وی افزود: در واقع در حال توسعه منس��وجی هستیم که انرژی 
مکانیک��ی را به انرژی الکتریک��ی تبدیل می کند ت��ا بتوان از آن 
برای ش��ارژ تجهیزات میکروالکترونیک قابل پوشیدنی یا پایش 
وضعیت فیزیولوژی��ک بدن بهره گرفت. این ط��رح در قالب یک 
تیم تحقیقاتی به سرپرستی دکتر باقرزاده، دکتر مسعود لطیفی 
و دکتر علی اکبر مرآتی از اعضای هیئت علمی دانشکده مهندسی 
نساجی و پژوهشکده مواد و فناوری های پیشرفته دانشگاه صنعتی 
امیرکبیر و محمدس��جاد س��رایانی بافقی، عل��ی غیبی و محمد 
باقری مطلق پاشاکی از دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشکده 

مهندسی نساجی در مدتی حدود ۴ سال در حال انجام است.

سیس��تم هایی که عالیم حیاتی را پایش م��ی کنند در زم��ره مهم ترین 
ابزارهایی قرار دارند که کارشناسان حوزه بهداشت و درمان برای مراقبت از 

بیماران به آنها رجوع می کنند.
در این بیماران، حتی کوچ�ک ترین تغییرات در برخی عالیم حیاتی شان 
هم می تواند نش��انه ای دال بر بروز مش��کل باش��د و در مواردی که بیمار 
هوش��یاری الزم را ندارد، خواب اس��ت یا به هر طریقی قادر ب��ه برقراری 
ارتباط نیست، پایش و نظارت بر عالیم حیاتی او از هر زمان دیگری بیشتر 

اهمیت دارد.
اما مشکلی وجود دارد و این که این سیستم ها همگی از سنسورهایی بهره 
می برند که نیازمند تماس فیزیکی مستمر و ایمن با بدن فرد بیمار هستند. 
اوایل همین هفت��ه، فیلیپس یک دوربین انقالبی ت��ازه را رونمایی کرد که 
بدون نیاز به اتصال به بدن فرد بیمار می تواند برخی عالیم حیاتی خاص را 

در وی اندازه بگیرد.
وقتی بیماری را در ذهن خود متصور می شویم که مورد عمل جراحی قرار 
گرفته معموال تصویر یک تخت بیمارس��تانی در ذهن مان شکل می گیرد 
که با انبوهی از ماش��ین ها و المپ های چش��مک زن احاطه ش��ده و البته 
نمایش��گرهایی که ح�اوی اطالعات کلیدی و مه��م در خصوص وضعیت 

فرد هستند.
در این تصویرس��ازی، فرد بیم��اری در تخت دراز کش��یده و تعداد زیادی 
سیم که از دس��تگاه های کناری اش خارج ش��ده اند، به بدن او متصل شده 
 است. اما به لطف سیس��تم ابداعی فیلیپس، در آینده این تصویر به کلی از 

ذهن های مان پاک خواهد شد.
 ب��ه دنب��ال تحقیق��ی ک��ه نتای��ج آن همی��ن م���اه در نش��ریه

 Anesthesia & Analgesia  منتش��ر شد، فیلیپس این هفته اعالم کرد 
نوعی سیستم دوربین را ساخته که قادر است تراکم اکسیژن خون شریانی 

) SpO2 ( بیمار را از هر نقطه ای درون اتاق مورد پایش قرار دهد.
برای اس��تفاده از این دوربین تنها کافی است که فرد بیمار درون کادر قرار 
داده شود تا دستگاه به صورت مستمر و دقیق نبض وی را با اندازه گیری نور 

بازتابی از قسمت پیشانی اش اندازه بگیرد.
گفتنی است تغییراتی که در توناژ پوست انسان رخ می دهند و مشاهده شان 
 برای چشم های غیرمسلح غیر ممکن اس��ت، می توانند ضربان قلب فرد را 

به دقیق ترین شکل اعالم کنند.
جالب است بدانید که نرخ تنفس یک فرد نیز با پایش حرکات بدنی اش که 
البته آن نیز برای چشم انسان قابل تشخیص نیست، اندازه گیری می شود. 
تحقیقی که از آن صحبت می کنیم، در واقع آزمایشاتی را نشان می دهد که 

روی ۴1 فرد سالم صورت گرفته است.
Carla Kriwet مدیرعامل واحد راهکارهای پایش��ی و مراقبتی ش��رکت 
فیلیپس در رابطه ب��ا این موضوع گف��ت: پایش عالیم حیات��ی در تمامی 
بخش های مراقبتی ضروری اس��ت، اما برای جمعیت بیمارانی که شرایط 
خاصی دارند، مدیریت کردن فرآیند مراقبت از آن ها بدون آن که کمترین 
ناراحتی را برای ش��ان به دنب�ال داشت�ه باش�د، ام�ری بس��یار مهم تلقی 
می شود و امید می رود ک�ه این دوربی�ن ه�ا بهتری�ن راه�کار ب�رای عملیاتی 

کردن این مهم باشند.

این روزها فناوری های سرگرمی جدید درون خودرو غالبا یا CarPlay اپل 
 هس��تند یا Android Auto و این فناوری ها هم در واقع تجربه اس��تفاده 

از تلفن های هوشمند را به درون خودروها می آورند.
سوال این جا است: بعد از این پلتفورم ها به کجا خواهیم رفت؟

هیوندای ظاهرا پاسخی برای این پرسش در آستین دارد و به زودی هم ایده 
خود را با ما در میان می گذارد.

این شرکت اعالم کرده در آینده نزدیک فناوری نوینی را عرضه می کند که 
به سیستم تله ماتیک آن موسوم به Blue Link امکان خواهد داد تا با اکوی 

آمازون ارتباط برقرار کند.
برای اطالع ش��ما باید بگوییم که اکو یک اسپیکر هوش��مند است و درون 
 آن دستیار دیجیتالی آمازون به نام الکس��ا قرار دارد. اکو عملکردی شبیه 
به س��یری اپل یا کورتانای مایکروس��افت دارد با این تفاوت که درون یک 

استوانه کوچک محصور شده است.
اپلیکیش��ن موبایلی Blue Link هیوندا هم به کاربران خود امکان می دهد 
که صرفا از طریق حرف زدن با الکسا جنبه های مختلفی از خودروی خود 

را کنترل کنند.
نشریه خبری Motor1، همان منبع منتش��ر کننده این خبر اعالم داشته 
که شرکت خودروس��ازی هیوندا در ابتدا، فرامین ساده را از این طریق اکو 
اجرا خواهد کرد که البته هم اکنون نیز با اس��تفاده از اپلیکیش��ن یاد شده 
قابل انجام هستند و از آن جمله می توان به قفل کردن درها و استارت زدن 

ماشین اشاره کرد.
اما در ادامه، توانایی های آن از این فراتر خواهند رفت و دیگر سیستم های 
هوشمند را هم شامل می شوند و حتی زمانی که خودروی خود را در محدوده 
منزل تان پارک کنید، م��ی توانید تنظیم��ات الزم را روی دس��تگاه های 

هوشمند خانگی تان هم انجام دهید.
گفته می شود ظرف چند ماه آینده این یکپارچه سازی صورت خواهد گرفت 
و برای بهره مندی از آن الزم است که اشتراک Blue Link را دریافت کنید 
که البته برای این منظور باید ابتدا مبلغ 99 دالر پرداخت شود و بعد از یک 

سال استفاده از آن کامال رایگان خواهد بود.

فیلیپس از یک دوربین پایش عالیم حیاتی بیمار خبر می دهد؛

سیم ها را از بدن بیمار جدا کنید
هیوندا از همکاری خود با آمازون خبر داد؛

اکو در داخل خودروی هیوندا

خبرخبر

دستاورد محققان دانشگاه امیرکبیر؛

گوشی خود را با لباس خود شارژ کنید

یوبیسافت برای واقعیت مجازی دست به کار شد؛

پلتفورم واقعیت مجازی صاحب عنوان می شود
ماتزانتی نسخه ای ارتقا یافته را از محصول خود معرفی کرد؛

شوالیه کالف آهنی

 ش��رکت بازی س��ازی یوبیس��افت ب��ه تازگ��ی 
خب��ر از توس��عه ب��ازی جدی���دی ب��رای 
 پلتف�ورم ه���ای واقعی��ت مج��ازی ب��ه ن��ام 
Star Trek: Bridge Crew داده که قرار اس��ت 

براساس مدلی با همین نام ساخته شود.
شرکت ناشر فرانسوی اگرچه توسعه این بازی را 
تایید کرده، اما گفته برای نمایش آن باید تا نطق 
اصلی یوبیس��افت در کنفرانس این ش��رکت طی 

نمایشگاه E3 امسال منتظر بمانیم.
 در Star Trek: Bridge Crew  افراد می توانند 
به صورت چهارنفره کنت��رل بخش های مختلف 
یک فضاپیم��ا را برعه��ده بگیرند؛ یعن��ی از یک 
فرمانده گرفته تا مهندسی که اعمال فنی فضاپیما 

را برعهده دارد.
 توس����عه ب�����ازی برعه���ده اس����تودیوی

  Red Storm Entertainment ب��وده ک��ه 
از پروژه ه��ای اخی��ر آن ها می توان ب��ه همکاری 

 Tom Clancy’s The Division در توس��عه 
و FarCry 4 اش��اره کرد. بنابر اطالعات منتش��ر 
ش��ده به نظر می رس��د افراد می توانند گذش��ته 
از فرمانده ش��دن در ی��ک فضاپیما و مهندس��ی 
 آن، در نقش��ی به ن��ام تاکتیکال نیز ظاهر ش��ده 
و به دش��منان تیراندازی کنند. ضمنا هر بازیکن 
می تواند آواتاری مونث یا مذکر برای خود انتخاب 

کرده و وارد بازی شود.
 همان طور که احتم��اال پیش از این م��ی دانید، 
تا به امروز یک سریال تلویزیونی و نیز چند فیلم 
سینمایی براساس مدل Star Trek ساخته شده، 
اما یوبیسافت بازی خود را براساس نسخه بازنگری 
 ش��ده فیلم Star Trek ک��ه تولی��د آن برعهده

 J. J. Abrams  بوده ساخته است.
Bridge Crew هن��ور تاریخ عرضه مش��خصی 
ندارد، اما در پاییز امسال روی سه هدست واقعیت 
مجازی آکیلس ریفت، HTC Vive و پلی استیشن 

VR عرضه خواهد شد. بد نیست بدانید یوبیسافت 
چندی پیش اعالم کرد که در کنفرانس E3 خود، 
از دو بازی واقعیت مجازی جدید رونمایی می کند 

و هنوز باید منتظر معرفی عنوان دیگری نیز بود.

وقتی صحب��ت از خودروه��ای س��ریع و پرقدرت 
ایتالیایی می ش��ود، بی اختی��ار محصوالت فراری، 
المبورگینی، مازرات��ی و پاگان��ی در ذهن تداعی 
 م��ی  ش��وند. ام��ا از ای��ن به بع��د وقت��ی صحبت 
 از قدرتمندتری��ن خ��ودرو ایتالیای��ی ش��د، باید 
به ماتزانت��ی اوانت��را Millecavalli اش��اره کنیم 
 که با1000 اس��ب بخار ق��درت وارد عرصه رقابت 
شده است. این هیوال در واقع نسخه ارتقا پیدا کرده 
اوانترا است که در س��ال 2013 معرفی شد. آمار و 
ارقام Millecavalli واقعا شگفت  انگیز است. موتور 
7/2 لیتری و توربوی دوقلوی این ابر خودرو امکان 
تولید1000 اس��ب بخار ق��درت در نتیجه توانایی 
تولید1200 نیوتن متر گش��تاور را برای این کالف 
آهنی فراهم کرده است. این موتور قدرتمند با یک 
جعبه دنده 6 سرعته سکوئنشال ترکیب شده و قادر 
است در مدت زمان 2/7 ثانیه شتاب صفر تا صد را 
محقق کند. چنانچه مس��یر کامال مستقیم بوده و 

راننده پای خود را تا انتها روی پدال گاز فشار دهد، 
عقربه  سرعت س��نج اوانت��را Millecavalli از مرز 
۴00 کیلومتر بر س��اعت نیز عبور خواهد کرد. اگر 
چه آمار و ارقام محصول جدید ماتزانتی خیره  کننده 
و مثال  زدنی اس��ت، اما طراحی آن برخالف س��ایر 
محصوالت ایتالیایی چندان چشم نواز و زیبا نیست؛ 
طوری که در نگاه اول اصال نمی توان حدس زد که 
زادگاه این سوپراتومبیل ایتالیا باشد. هر چند اگر با 
دقت بیشتری به قسمت های مختلف بدنه این غول 
نگاه کنیم می توانیم رگه  هایی از فرزندان فراری و 
المبورگینی را در آن پیدا کنی��م، اما ترکیب کلی 
چندان جذاب نشده و نمی توان این خودرو را زیبا 

خطاب کرد. متاسفانه تاکنون 
تصاویری از داخل 

کابی��ن ای��ن 
ایتالیای��ی 
ت��ازه  وارد، 

منتشر نشده است، اما امیدواریم که قسمت داخلی 
آن طراحی بهتری نسبت به ظاهر آن داشته باشد. 
 طبق اطالعات منتش��ر ش��ده، فقط 25 دس��تگاه 
از این خودرو س��اخته خواهد ش��د که البته س��ه 
 دس��تگاه از آن در همی��ن ابتدای امر ب��ه فروش 
رفته است. با این وجود، قیمت این سوپر اتومبیل 
هنوز تعیین نش��ده و مح��دوده تقریب��ی آن هم 
مشخص نیست. الزم به ذکر است که ماتزانتی از ۴ 
روز پیش این محصول جدید خ�ود را در نمایشگ�اه 
خ���ودروی Parco Valentino تورین در معرض 

دید عموم قرار داده است.
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اخبار  کوتاهاخبار

رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردش��گری شهرستان 
کاشان از گمانه زنی اراضی اقبالیه کاشان خبر داد.

صنایع دس��تی و گردش��گری شهرس��تان کاش��ان، محس��ن جاوری 
اف��زود: زمین های موس��وم ب��ه اراض��ی اقبالیه ب��ه وس��عت40 هکتار 
واق��ع در بلوار قطب راوندی در پش��ت بیمارس��تان ش��هید بهش��تی و 
دانش��گاه آزاد  اس��امی که برای مصرف صنعتی تفکیک ش��ده اس��ت 
که وج��ود قطعات س��فال در این محوط��ه حساس��یت ها را برانگیخت 
تا با مجوز از پژوهش��گاه س��ازمان می��راث فرهنگی، صنایع دس��تی و 
 گردش��گری در مدت 31 ش��بانه روز این محوطه گمانه زنی و کاووش 

شود.
وی با بیان اینکه بر اس��اس مجوز از سوی پژوهش��گاه، میراث فرهنگی 
 عهده دار سرپرس��تی این برنامه باس��تان شناس��ی اس��ت، تاکید کرد: 
با انتخاب 7 ترانش��ه در نقاط مختلف مورد نظر اقدام به انجام گمانه زنی 
 کردیم و گمانه ها تا سطح خاک بکر ادامه داده شدند و در این گمانه زنی ها
 مش��خص ش��د محوطه فاقد هرگونه نهش��ت یا الیه باس��تان شناسی

 است.
رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان کاشان 
ادامه داد: با توجه به پراکندگی سفالینه ها از دوره های مختلف عصر آهن 
تا دوره اسامی که در سطح محوطه و وجود محوطه های مشابه در حوزه 
فرهنگی کاش��ان و حضور پراکنده س��فالینه ها در این محوطه می تواند 

نتیجه رسوب گذاری ناشی از سیل باشد.

 مس��ئول نمایندگ��ی اوق��اف و ام��ور خیری��ه شهرس��تان برخ��وار از برگزاری 
ویژه برنامه های ضیافت الهی برای نوجوانان و جوانان در جوار امامزاده سیدکمال 

الدین ) ع ( برخوار خبر داد.
حجت االسام و المسلمین سید حسن فاضلی اظهار داشت: در ایام ماه مبارک 
رمضان هر روز برنامه هایی در قالب طرح ضیافت الهی در جوار آس��تان مقدس 

امامزاده سیدکمال الدین ) ع ( سین برگزار می شود.
 وی در ادام��ه تصریح کرد: ای��ن برنامه ها ش��امل برگزاری مراس��م جز خوانی، 

کاس های تفسیر قرآن کریم، بیان احکام و... است.
 مس��ئول نمایندگی اوق��اف و امور خیریه شهرس��تان برخوار اف��زود: همچنین 
در راستای تبدیل بقاع متبرکه به قطب های فرهنگی، ویژه برنامه هایی مخصوص 

نوجوانان و جوانان در جوار این امامزاده برگزار می شود.
حجت االسام و المسلمین سید حس��ن فاضلی ادامه داد: برگزاری کاس های 
قرآنی برای خواهران و براداران و برپایی جلس��ات سخنرانی سبک زندگی ویژه 
جوانان با رویک��رد اعتقادی از جمله برنامه هایی هس��تند که ب��رای نوجوانان و 

جوانان در جوار این حرم مطهر در ایام ماه مبارک رمضان برگزار می شود.
وی در ادامه خاطرنش��ان کرد: همچنین دعای روح بخش ابوحمزه ثمالی نیز به 
یاد مدافعان حرم در جوار این امامزاده توسط مداحان اهل بیت ) ع ( تاوت می 
 شود و به مناسبت میاد باسعادت امام حس��ن مجتبی ) ع ( نیز یک محفل انس 

با قرآن کریم در حرم مطهر این امامزاده برپا می شود.

مدیر جهاد کش��اورزی آران و بیدگل از آغاز برداشت چغندر قند پاییزه 
برای نخستین بار از سطح مزارع این شهرستان خبر داد.

 حس��ین فتاح��ی  افزود: کاش��ت ای��ن محصول پی��ش از بهار امس��ال 
در س��طح70 هکتار از مزارع شهرس��تان به صورت کاما مکانیزه  آغاز 
 شد و هم اکنون کش��اورزان مشغول برداشت نخس��تین محصول خود 

هستند.
 وی اظهار کرد: پیش بینی می ش��ود از ه��ر هکتار مزرع��ه چغندر قند 
 در آران و بی��دگل بی��ن 35 تا 45 ت��ن محص��ول به ص��ورت مکانیزه 

و نیمه مکانیزه برداشت شود.
 مدیر جهاد کش��اورزی آران و بیدگل تصریح کرد: کاشت چغندر پاییزه 
در آران و بیدگل به ص��ورت پایلوت و با هدف تناوب کش��تی در مزارع 

کویری و همچنین بازار مناسب فروش انجام شده است.
 فتاحی خاطر نش��ان کرد: محصول برداشت ش��ده به صورت تضمینی 

به کارخانه نقش جهان اصفهان فروخته می شود.
آران و بیدگل بیش از 14 هزار هکتار باغ و مزرعه دارد.

مدیر آموزش و پرورش شهرس��تان تیران و کرون گفت:40 پایگاه اوقات فراغت 
 تابس��تانه تحت نظر آم��وزش و پرورش در شهرس��تان تیران و کرون تش��کیل 

می شود.
علیرضا مرزبان اظهار داشت: امس��ال تعداد پایگاه های اوقات فراغت از 32 عدد 

پایگاه به40 پایگاه افزایش پیدا کرده است.
 وی اف��زود: این پای��گاه های اوق��ات فراغت در کان��ون های فرهنگ��ی تربیتی، 
 پژوهش س��راها و مدارس تش��کیل می ش��ود و دانش آموزان می توانند در این 

کاس ها شرکت کنند.
مدیر آموزش و پرورش شهرس��تان تیران و کرون بیان داشت: بیش از60 درصد 
دانش آموزان شهرستان تیران و کرون در پایگاه های اوقات فراغت سال گذشته 

شرکت کرده اند.
 وی با اشاره به اجرای طرح خاص مزرعه من در این شهرستان اشاره کرد و گفت: 
در این طرح دانش آموزان در قالب گروه های چند نفره یک زمین خالی را انتخاب 

و در آن فعالیت کشاورزی انجام می دهند.
 مرزبان ادام��ه داد: این ط��رح به دلی��ل ظرفیت های کش��اورزی شهرس��تان 
تیران و کرون به عنوان یک طرح موفق می تواند عاوه بر تربیت نیروهای تولیدی 

و گسترش کشاورزی و تبدیل آن به کشاورزی مدرن، کارساز باشد.

اراضی اقبالیه کاشان گمانه زنی شد

آغاز برداشت چغندر قند پاییزه 
در آران و بیدگل 

تشکیل 40 پایگاه اوقات فراغت 
در مدارس تیران و کرون

نوجوانان و جوانان برخوار 
میهمان ضیافت الهی می شوند

س��میرم یکی از شهرس��تان ه��ای محروم اس��تان 
اصفهان است. این شهرس��تان برخاف اینکه دارای 
پتانس��یل ها و ظرفی��ت ه��ای فراوان��ی در زمینه 
 کشاورزی، دامپروری، معدن و گردشگری است، اما 
از زیرس��اخت های ش��هری، فرصت ه��ای ش��غلی، 
امکانات بهداش��تی، رفاهی محروم است و همچنان 
 با مشکل نبود سرمایه گذار، کارخانه و صنایع تبدیلی 
و پایین بودن سطح اقتصادی مردم دست و پنجه نرم 
می کند. این مسائل سبب شده است تا موج مهاجرت 

در سمیرم افزایش پیدا کند.
مهاجرت در س��میرم قشر نخبگان، س��رمایه داران 
 و بازنشس��تگان اداری را بیش��تر فرا می گیرد. اینان 
 به خاطر نبود امکانات رفاه��ی و ... اقدام به مهاجرت 

از این شهرستان می کنند.
گروه یا قش��ر دوم هم کسانی هس��تند که به خاطر 
نبود درآمد و بیکاری به سایر شهرها و مراکز صنعتی 
مهاجرت می کنند، دو شهرک صنعتی این شهرستان 
که از نبود کارخانه رنج می برند و سرنوشت آنها نیز 

در هاله ای از ابهام فرو رفته است.
باتوجه به ش��رایط خاص منطقه قدرت خطرپذیری 
س��رمایه گذاری پایین اس��ت و تا زمانی که اقدامات 
زیربنایی و فراهم آوردن ش��رایط و زمینه الزم برای 
سرمایه گذار احیا نشود نباید انتظار داشت که توسعه 

پایدار و بیکاری برطرف شود.
عوام��ل متع��ددی مانن��د بی��کاری، ج��اده ه��ای 
نامناسب و پرخطر، خشکس��الی های متوالی و نبود 
زیرساخت های عمومی در پناه مدیریت های ناصحیح 

در تشدید مهاجرت ها دخالت دارد.
امام جمعه سمیرم مهاجرت باال از شهرستان را زنگ 
خطر دانست و افزود: محرومیت شهرستان از خیلی 
 امکانات رفاهی و ش��هری باعث مهاجرت خانواده ها 
به مرکز استان و شهرستان های همجوار شده است.

وی گفت: پس از انقاب و در نظام جمهوری اسامی 
 به مناطق مح��روم نگاه وی��ژه ای ش��ده و خدمات 
 ارزنده ای به آنان ارایه ش��د، اما شهرس��تان سمیرم 
از نگاه مسئوالن محروم بوده و نزدیک به صفر است.

یکی از شهروندان س��میرم در گفت و گویی با اشاره 
به عدم سرمایه گذاری در این شهرستان اظهار کرد: 
هیچ کارخان��ه یا صنایع تولیدی در این شهرس��تان 
وجود ندارد و جوانان نیز به دنبال شغل به شهر های 

دیگر مهاجرت می کنند.
 وی اف��زود: ب��ه عل��ت نب��ود زیرس��اخت ه��ا هیچ 

س��رمایه گذاری حاضر به س��رمایه گ��ذاری در این 
شهرس��تان نیس��ت و حت��ی س��رمایه داران خود 
شهرس��تان به علت به صرفه نبودن سرمایه گذاری 
در این شهرستان در مناطق دیگر و خارج شهرستان 

سرمایه گذاری کرده اند.
امیدی بیان کرد: تا زمانی که امکانات زیربنایی فراهم 
نش��ود و راه ارتباطی شهرس��تان اصاح نشود هیچ 
س��رمایه گذاری در این شهرستان س��رمایه گذاری 

نخواهد کرد.
 این شهروند س��میرمی تاکید کرد: عمق محرومیت 
در س��میرم باال است و این شهرس��تان نیازمند نگاه 

ویژه مسئوالن استانی و کشوری است.
 وی تصری��ح ک��رد: جمعی��ت ش��اخصی اس��ت که 
با محرومیت رابطه معکوسی دارد به نحوی که میزان 
 اعتبارات بودجه ساالنه را براس��اس معیار جمعیت 
به مناطق مختلف اختصاص داده می شود، در نتیجه 
مناطق محروم که از جمعی��ت کمتری برخوردارند 
 هیچ وق��ت طعم توس��عه یافتگی نخواهند چش��ید 
و تا زمانی که این شیوه ادامه داشته باشد و در مناطق 
 کمتر توس��عه یافته س��رمایه گذاری نش��ود، شاهد 
 خالی ش��دن جمعیت از ای��ن مناطق و گس��یل آن 

به سمت کان شهرها و مراکز صنعتی خواهیم بود.
یکی از کس��به های س��میرم گفت: دوری از بازار و 
نبود میدان های میوه در سطح شهرستان در قیمت 
 کاالها تاثیر گذاشته  اس��ت و از طرفی این امر باعث  
 متحمل ش��دن هزین��ه های بیش��تری ب��ه  مردم 

این شهرستان می شود.
نادری با بیان اینک��ه روند مهاجرت در شهرس��تان 
س��میرم افزایش پیدا کرده اس��ت، تاکید کرد: روند 
افزایش مهاج��رت و به تب��ع آن کاه��ش جمعیت 
شهرس��تان و همچنین بیکاری تاثیر زیادی بر روی 
میزان ف��روش و درآمد کاس��بان داش��ته به طوری 
که تع��دادی از کس��به این شهرس��تان ب��ه خاطر 
 کاهش مشتری و کاهش قدرت خرید مردم مجبور 

به تعطیلی مغازه خود شده اند.
یک جوان س��میرمی ک��ه به دلیل مهاج��رت اینک 
در اصفهان س��کونت دارد در م��ورد عوامل افزایش 
مهاجرت در این شهرس��تان گفت: عمق محرومیت 
 عامل مهاجرت در س��میرم اس��ت و بیش��تر مردم 
به دلیل مح��روم بودن از فرصت ش��غلی گوناگون و 
امکانات مجبور به مهاجرت از این شهرستان به سایر 
نقاط کشور شده اند. آصفی ادامه داد: در صورتی که 
فرصت شغلی، امکانات رفاهی، زیرساخت ها و ... در 
شهرستان فراهم شود، شاهد کاهش مهاجرت های 
اجب��اری خواهیم بود. ب��ا توجه به آنچ��ه که مطرح 
ش��د به نظر می رسد شرایط و بس��ترهای الزم برای 
سرمایه گذاری در سمیرم فراهم نیست و اجرای اصل 
44 - خصوصی سازی- در این منطقه غیرقابل اجرا 
است بنابزاین تا زمانی که اقدامات زیربنایی صورت 
نگیرد و ش��رایط برای س��رمایه گذاری فراهم نشود، 
نباید انتظار داش��ت بیکاری، مهاجرت و فقر از بین 

برود و سمیرم رنگ توسعه را به خود ببیند.

با توجه به افزایش مهاجرت؛

آژیر قرمز مهاجرت در سمیرم به صدا در آمده است

ماجرا از آن جایی شروع شد که س��ید احمد نجیبی، مدیر پایگاه 
میراث فرهنگی روستای ابیانه با انتشار یادداشتی با عنوان » لزوم 
اصاح تاسیس��ات خدماتی ابیانه «، صحبت از  متناس��ب نبودن 
تاسیسات خدمات رسانی با بافت تاریخی ابیانه به میان آورد و اینکه 
سیمای این روستا توسط تصویر ناهمگون و آزار دهنده عناصری 
چون کابل های برق، تلفن، علمک و کنتور گاز، مخدوش شده است.

 روستای ابیانه در سال 1354با شماره ثبت 10۸۹ به عنوان یکی 
از آث��ار ملی ایران به ثبت رس��ید، ام��ا در حال حاضر تاسیس��ات 
خدماتی ابیانه در بخش مرکزی نطنز برای این روس��تای تاریخی 
مسئله مهمی شده است. نکته جالب توجه سخنان نقض و متفاوت 
مدیر پایگاه ابیانه با معاون فرهنگی سازمان میراث فرهنگی است؛ 

یکی خبر از قرارگرفتن ابیانه در لیست موقت ثبت جهانی می دهد، 
اما دیگری می گوی��د این اثر هیچ گاه در لیس��ت ثبت جهانی قرار 

نگرفته است!
هر اثر تاریخی به ویژه وقتی ثبت ملی می شود طبیعتا باید مراقبت 
و حفاظت بیش��تری و بهتری از آن انجام گی��رد و وظیفه حفظ و 
صیانت از این اثر تاریخی و ملی جز بر عهده سازمان میراث فرهنگی 
نیس��ت. وقتی به س��راغ میراث فرهنگی نیز می رویم، مشکات 
تاسیساتی این روستا را به ادوار قبلی ارجاع می دهد و مدیران آن 
زمان را مسئول این مشکات می دانند. سید احمد نجیبی اظهار 
کرد: خدمات تاسیساتی روس��تای ابیانه از قبیل علمک های گاز، 
کابل های برق و تاسیسات مخابرات، هماهنگی و سنخیتی با  این 

روستای تاریخی ندارد.
وی افزود: تک تک این تاسیسات در دوره های مختلفی ایجاد شده، 
 اما در آن زمان رویکرد این گونه بوده اس��ت که ب��رای مردم رفاه 

و شرایط اجتماعی بهتر ایجاد شود.
مدیر پایگاه میراث فرهنگی روستای ابیانه با بیان اینکه این روستا 
در لیس��ت موقت ثبت جهانی قرار دارد، در پاس��خ به این پرسش 
خبرنگار ایس��نا که چرا در زمان ایجاد زیرساخت های تاسیسات، 
میراث فرهنگی به فکر این قضیه نبوده است، گفت: وا... چه بگویم؛ 
من که آن زمان نبوده ام و در مورد زمانی که نبوده ام، نمی توانم نظر 
بدهم. در مورد بسیاری از این تاسیسات قرار بر این بوده است که 

اجرای آنها با نظارت میراث فرهنگی باشد.
نجیبی پیرامون راهکارهای حل مش��کل عدم سنخیت تاسیسات 
 زیربنایی با منظره روس��تای ابیان��ه اظهار کرد: در ح��ال مذاکره 
با ش��رکت های گاز، مخابرات و برق هس��تیم تا این مش��کل حل 
 ش��ود. آنها نیز اعام آمادگی کرده اند که کارگروه های کارشناسی 
به فراخور نیاز هر کدام از ش��رکت ها برای حل این مشکل تشکیل 

دهند و راهکارهای الزم را پیش بینی کنند.
وی ادام��ه داد: به عن��وان نمونه در مورد علمک های ش��رکت گاز 
مشکل این است که اگر علمک ها در داخل فضای بسته قرار گیرند، 
 اش��کاالت ایمنی به وجود خواهد آمد. به عن��وان راهکار می توان 
به این موضوع فکر کرد که آیا می توان ب��رای آن فضا تهویه ایجاد 
کرد و باعث ش��د تا علمک ها در درون آن فضا قرار گیرند یا خیر؟ 
در مجم��وع باید تمهیداتی اندیش��یده ش��ود تا کنت��ور و علمک 
 گاز از نظ��ر ظاهری هماهنگی بیش��تری با ظاهر روس��تای ابیانه 

داشته باشد.

 ابیانه برای ثبت جهانی پیشنهاد نشده است
همچنین طاهری، معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری اس��تان اصفهان نیز در این باره با بیان 
اینکه کابل برق و تلفن مانع ثبت جهانی نمی شود، گفت: هیچ وقت 
روستای ابیانه کاندیدای ثبت جهانی نبوده است، اما روستای ابیانه 

قابلیت ثبت جهانی شدن را دارد.
وی افزود: اما برای ثبت جهانی یک اث��ر تاریخی باید مراحلی طی 
ش��ود. ابتدا باید نامزد ثبت جهانی به س��ازمان جهانی یونس��کو 
پیشنهاد شود، سپس ارزیاب از سازمان جهانی اثر تاریخی را بازدید 
می کند و در صورتی که آن اثر قابلیت ها و ویژگی های مدنظر ارزیاب 
را داشته باش��د، پرونده اثر تاریخی تهیه می شود و در نهایت ثبت 

جهانی خواهد شد.
معاون میراث فرهنگی س��ازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری اس��تان اصفهان اضافه کرد: با وجود کابل های زیادی 
که در مسجد جامع اصفهان وجود داش��ت این بنای تاریخی ثبت 
جهانی شد. اگر جایی وجود دارد که شرایط ثبت جهانی برای آن 
فراهم اس��ت باید به ارزش آن پی ببریم و به ساماندهی تاسیسات 
زیرساختی آن کمک کنیم و اجازه ندهیم تا اتفاقی برای آن بیفتد.

طاهری با تاکید بر اینکه هیچ وقت روستای ابیانه برای ثبت جهانی 
پیشنهاد نشده اس��ت، اظهار کرد: در هر حال چه این اثر تاریخی 
در فهرست ثبت جهانی قرار بگیرد و چه نگیرد، این نابه سامانی ها 

مناسب نیست.
وی تصریح کرد: باید دهیار روس��تای ابیانه بر این مسایل نظارت 
کند. باید ادارات مختل��ف در مناطق به وی��ژه در مناطق تاریخی 
 مانند روس��تای ابیانه ب��ا هماهنگی میراث فرهنگ��ی آن منطقه، 

به ارایه خدمات اقدام کنند. معاون میراث فرهنگی سازمان میراث 
 فرهنگی، صنایع دس��تی و گردشگری اس��تان اصفهان در پاسخ 
 به این پرس��ش که آی��ا نباید می��راث فرهنگ��ی در این خصوص 
 با قاطعیت وارد عمل ش��ود، گفت: میراث فرهنگي وظایف مربوط 
به خود و مکاتبات الزم را با دستگاه هاي خدماتي انجام داده است، 
اما وقتي دستگاه هاي خدماتي نکات مدنظر میراث را رعایت نکنند 

چه باید کرد.
طاهري افزود: پایگاه میراث فرهنگي روس��تاي ابیانه براي همین 
موارد و موضوعات تاسیس شده است، زماني که پایگاه و کارشناس 
میراث فرهنگي مستقر در روستا وجود داشته باشد، مسایل قابل 
کنترل خواهند بود. وجود پایگاه در روس��تاي ابیانه به معني یک 
قدم مثبت و یک کار با ارزش است. وي تاکید کرد: روستاي ابیانه 
 پایگاه میراث فرهنگي دارد و دهیاري روس��تا براي هر اقدام باید 

با این پایگاه هماهنگي الزم را انجام دهد.
معاون میراث فرهنگی س��ازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردش��گری اس��تان اصفهان با بیان اینکه اتفاقاتي که در گذشته 
 افتاده اس��ت را نمي ت��وان کاري ک��رد، گفت: اگر اکن��ون اتفاقي 

در روستا بیفتد باید با آن برخورد شود.
طاهري با بی��ان اینکه انتقال برق ب��ه ابیانه به50 س��ال پیش باز 
مي گردد، ادامه داد: پروژه گازرس��اني به ابیانه نیز در چند س��ال 
گذشته و در بخشي از این روستا انجام شد، اما گاز تازه وارد ابیانه 
شده است. حاال باید دید که آیا موضوع مشکات تاسیسات خدمات 
و عدم سنخیت آن با روس��تای تاریخی ابیانه حل خواهد شد یا باز 
هم این روس��تای تاریخی با مشکل مواجه ش��ده و مدیران بعدی 

تقصیرها را به گردن مدیرهای قبلی می اندازند.

آن سوی خبر
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کشف و معدوم سازی 70 کیلوگرم مواد غذایی فاسد در شهرضا
معاون بهداش��تی و رییس مرکز بهداش��ت ش��هرضا گفت: بازرسان واحد 
بهداش��ت محیط شهرس��تان در 5 روز اول ماه رمضان به دنبال بازرسی از 
 مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی، موفق به کشف و معدم سازی70 کیلوگرم 

مواد غذایی فاسد و غیر مجاز شدند.
 س��ید حجت ا... موس��وی در جمع خبرنگاران این شهرس��تان از نظارت و 
بازدید گروهی بازرس��ان ش��بکه بهداش��ت و درمان و رییس ات��اق اصناف 
شهرضا از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی این شهرس��تان خبر داد و افزود:  

این مرحله از بازرس��ی ها ب��ا توجه به ض��رورت نظارت از صنوف حس��اس 
 به ویژه مراک��ز تهیه و توزی��ع مواد غذای��ی، آش و حلی��م و کبابی ها انجام

شد.
وی تصریح کرد: در این بازدید آموزش ه��ای الزم در خصوص رعایت اصول 
و موازین بهداش��تی به متصدیان ارایه و بر استفاده از ظروف یک بار مصرف 

مناسب تاکید شد.
 رییس مرکز بهداشت ش��هرضا در بخش دیگری از س��خنان خود، با اشاره 
به اتمام مرحله اول بازرسی از اماکن تولید و توزیع مواد غذایی این شهرستان 
ویژه ماه مبارک رمضان گفت: در این مرحله که مختص 5 روز اول ماه رمضان 
بود تعداد120 مورد بازرس��ی از مراکز مختلف عرضه م��واد غذایی به ویژه 
قنادی ها، شیرینی فروشی ها، آش و حلیم فروشی ها و رستوران ها انجام شد.

موسوی ادامه داد: در جریان این بازرس��ی ها 12 مورد نمونه برداری از انواع 
مواد غذایی از جمله روغن، خمیر زولبیا و بامیه، گاب و کشک انجام شد.

وی از کشف و معدوم سازی70 کیلوگرم انواع  موادغذایی فاسد و غیرمجاز 
از واحدهای صنفی مورد بازرسی خبر داد و افزود: در این مدت 54 کیلوگرم 

روغن سوخته غیر مجاز و فاسد هم کشف و معدوم شد.
 رییس مرکز بهداش��ت ش��هرضا تصریح کرد: در مرحله نخس��ت بازرس��ی 
 از اماکن تولید و توزیع مواد غذایی شهرضا،150 مورد پمفلت اطاع رسانی 

در خصوص معرفی سامانه1۹0 ویژه شکایات مردمی1۹0 توزیع شد.

حمایت از صنایع دستی مصداق عملی اقتصاد مقاومتی است

شهردار مبارکه در مراسم انعقاد تفاهم نامه همکاری با اداره میراث فرهنگی شهرستان 
 مبارکه، گفت: یکی از راه های عملیاتی ش��دن اقتصاد مقاومتی در شهرستان کمک 

به توسعه و ترویج تولید صنایع دستی است. 
محمد شرفا با بیان اینکه شهرس��تان مبارکه در حوزه صنایع دستی از شهرهای برتر 
استان اصفهان است، افزود: ظرفیت های بالقوه ش��هر مبارکه در حوزه صنایع دستی 
بسیار زیاد است و ما باید بتوانیم این ظرفیت ها را به بالفعل کنیم. شرفا گفت: پتانسیل 
های فرهنگی و صنایع دستی بسیاری را در این ش��هر داریم که باید از این ظرفیت ها 
استفاده مفیدی شود. شهردار مبارکه با اشاره به اینکه شهرداری همه توان خود را برای 
حمایت از صنایع دستی مبارکه به کار گرفته است، گفت: شهرداری مبارکه برنامه های 
متعددی را برای رونق صنایع دس��تی با همکاری همه هنرمندان و فعاالن این عرصه 
انجام خواهد داد. وی گفت: آموزش صنایع دستی یکی از مهم ترین ارکان در میراث 

فرهنگی است که باید از سوی مسئوالن این نهاد مورد توجه بیشتری قرار گیرد.
شرفا اضافه کرد: آموزش صنایع دستی را باید از سنین پایه شروع کنیم و در همین راستا 
 تفاهم نام��ه همکاری ش��هرداری مبارک��ه و اداره می��راث فرهنگی صنایع دس��تی 

و گردشگری شهرستان می تواند تاثیر گذار باشد.
وی گفت: امروزه صنایع دس��تی به عن��وان یک��ی از بازوهای اقتص��ادی خانواده ها 
 مطرح است که چنانچه شرایط مساعد فروش فراهم ش��ود، بازدهی اقتصادی باالیی 
خواهد داشت. شهردار مبارکه با بیان اینکه صنایع دستی حاصل روح ملت ها و شهرها 
 و آیینه فرهنگ ملی و مذهبی آنها اس��ت، افزود: در گذش��ته  مردم شهرستان توجه 

بسیار زیادی به صنایع دستی بومی و محلی داشتند و از این نظر شهرستان ما از مناطق 
غنی استان محسوب می شود. تفاهم نامه همکاری ش��هرداری مبارکه و اداره میراث 
فرهنگی صنایع دستی و گردشگری شهرستان در راس��تای ترویج هنرهای سنتی و 
صنایع دستی، آش��نایی و جذب جوانان و عاقه مندان به رشته های مختلف صنایع 
دستی و ایجاد بستر مناسب برای اشتغال و کارآفرینی، همچنین حفظ، احیا و توسعه 
هنرهای سنتی و صنایع دس��تی با رعایت و حفظ بومی گرایی و ارزش های فرهنگی 

منعقد شد.

تاسیساتی زیربنایی ابیانه مانع ثبت آن می شود؟
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دانستنى هاخبر

ــى ايران، با بيان اينكه مصرف آنتى بيوتيك در  رييس انجمن ميكروب شناس
ــت، گفت: اگر به اين مسئله توجه جدى نشود در آينده  كشور نگران كننده اس

حوزه سالمت كشور با مشكالت جدى مواجه مى شود.
ــن كنگره ــزارى هفدهمي ــتانه برگ ــض آبادى در آس ــر محمد مهدى في دكت
 بين المللى ميكروب شناسى ايران، افزود: اين كنگره 2 تا 4 شهريور 95 در تاالر 

ابن سينا دانشگاه علوم پزشكى تهران برگزار مى شود.
ــفانه در  وى در ادامه با توجه به افزايش مقاومت آنتى بيوتيك ها، گفت: متاس
ــور ما به دليل مصرف بى رويه و گاه تجويزهاى زياد آنتى بيوتيك، شاهد  كش
ــه داروهاى  ــارى و نياز بيماران ب ــا در برابر بيم ــر آنتى بيوتيك ه كاهش تاثي

قوى ترى هستيم.
رييس انجمن ميكروب شناسى ايران، يادآور شد: ميكروب شناسان در محيط 
ــگاه ميكروب ها و مقاومت آنها را در برابر آنتى بيوتيك ها شناسايى و  آزمايش
نتايج حاصل را به پزشكان ارايه مى دهند كه البته اين مسئله به تنهايى موجب 
كاهش مصرف آنتى بيوتيك نمى شود بلكه  كاهش سرانه مصرف آنتى بيوتيك 

در كشور نيازمند همكارى بخش هاى تشخيص و  درمان است.
فيض آبادى افزود: رشته هاى مختلف پزشكى بايد در كنار هم نسبت به عوارض 
ــوند و كمتر اين دارو را تجويز كنند و از طرفى در  مصرف آنتى بيوتيك آگاه ش
هنگام مراجعه بيمار به مطب نسبت به عوارض مصرف خودسرانه آنتى بيوتيك 

هشدار دهند.
رييس هفدهمين كنگره بين المللى ميكروب شناسى ايران در ادامه خاطرنشان 
كرد: جلوگيرى از افزايش مقاومت ميكروب در برابر آنتى بيوتيك در كشور ما 
نيازمند اقدامات عاجالنه است زيرا اگر در اين خصوص اقدامى نشود مشكالت 

عديده اى گريبانگير حوزه سالمت كشور خواهد شد.
ــور را حضور  ــاد آنتى بيوتيك در كش ــاى مقابله با مصرف زي وى يكى از راه ه
ميكروب شناسان در مراكز درمانى دانست و گفت: در حال حاضر در برخى از 
مراكز درمان، ميكروب شناسان حضور دارندف اما مسئله در كشور ما كم رنگ 

است و نياز به به توجه جدى دارد.
ــان كرد: تا 15 تير ماه ارسال  ــى ايران خاطرنش رييس انجمن ميكروب شناس

مقاالت به دبيرخانه كنگره ادامه دارد.

فكر كنم با ديدن اين تيتر خيلى ها از اينكه يك بار هم مسواك نمى زنند، بسيار 
خوشحال شده اند! البته اين جمالت مزاحى بيش نبود و قطعا همه از مزاياى 
زياد مسواك زدن آگاه هستند، اما اين موضوع حقيقت دارد كه شما در مواقعى
 مى توانيد از مسواك زدن معاف شويد؛ زيرا به جاى نفع، متضرر خواهيد شد!

ــت: پس از  ــى و زيبايى گف ــكى ترميم ــص دندانپزش ــادم ،متخص پروين خ
ــيدنى هاى ترش به  ــابه يا نوش ــل آب پرتقال، نوش ــيدى مث خوردن مواد اس
ــر پروين خادم  ــوييد. دكت ــواك نزنيد و تنها دهان را با آب بش هيچ وجه مس
ــود و پايين  ــدن PH در دهان مى ش ــكالت باعث پايين آم گفت: مصرف ش
ــراى همين  ــت؛ ب ــا را در پى خواهد داش ــيدگى دندان ه ــدن PH پوس آم
ــك وعده ميل  ــيرينى ها را در ي ــكالت و ش ــودكان ش توصيه مى كنم كه ك
ــده مختلف در روز  ــه و در چند وع ــوردن آن ها به صورت تكه تك كنند و از خ
ــيرينى ها باعث پايين  ــه داد: ذره ذره خوردن ش ــد. وى ادام خوددارى نماين
ــدان را  ــت ترميم به دن ــده و فرص ــاييدگى آن ها ش ــان و س آوردن PH ده

نمى دهد.
ــواك زدن مجاز نيست، گفت: پس از  ــاره به مواردى كه در آن مس خادم با اش
ــيدى مثل آب پرتقال، نوشابه يا نوشيدنى هاى ترش  خوردن خوراكى هاى اس
ــيدى دندان ها را نرم تر مى كند و مسواك  به هيچ وجه مسواك نزنيد، مواد اس
زدن باعث ساييدگى و از بين رفتن آن ها خواهد شد. همچنين بعد از مصرف 

آبميوه هاى پالپ دار نيز بايد از نخ دندان استفاده كنند.
وى ادامه داد: همچنين به كودكانى كه عادت دارند در آخر شب شير بخورند نيز 
توصيه مى شود كه حتما بعد از خوردن شير نسبت به تميز كردن فضاى دهان 

اقدام كنند و بالفاصله بعد از مصرف شير نخوابند.
اين متخصص دندانپزشكى ترميمى و زيبايى ادامه داد: استفاده از خوراكى هاى 
فيبردار مثل هويج مى تواند در نگهدارى سطح لثه مؤثر باشد، همچنين توصيه 
مى شود براى سالمت محيط دهان از دهان شويه هاى مخصوص استفاده و نوع 
ــك انتخاب كنيد؛ چرا كه برخى از  دهان شويه را حتما با مشورت دندان پزش
دهان شويه ها براى سالمت دهان و برخى براى سالمت لثه مفيد است كه بايد 

تحت نظر پزشك انتخاب و استفاده شود.
دندانپزشكان توصيه مى كنند، كودكان زير 6 سال از خميردندان استفاده نكنند 
و تنها با مسواك به نظافت دندان ها بپردازند. براى كودكان باالى 6 سال نيز از 
خميردندان كم فلورايد به اندازه يك نخود استفاده شود و براى افراد باالى 10 

سال نيز از خميردندان هاى داراى فلورايد به مقدار يك سانت استفاده شود.

رييس انجمن ميكروب شناسى هشدار داد؛

كم شدن تاثير درمانى آنتى بيوتيك ها 
يك تهديد است

چه مواقعى نبايد مسواك بزنيم؟

بيشتر بدانيم

زخم معده از عدم تعادل در مايعات گوارشى ناشى مى شود. اين بيمارى، 
زخمى دردناك در ديواره  معده يا در دهانه  روده  كوچك است.

ــانه كه زخم معده را هشدار  در اين نوشتار با ما همراه باشيد تا 10 نش
مى دهند بشناسيد.

1- درد شكم
ــوزش يا درد در بخش ميانى يا بااليى معده بعد از  ــاس س تجربه  احس
خوردن يا در هنگام شب. درد اغلب مى آيد و مى رود و با تير كشيدن يا 

سوزش همراه است.
2- عاليم شبيه به آنفوالنزا

عاليم شبيه به آنفوالنزا مانند حالت تهوع، تب، خستگى و ضعف عمومى 
كه طى چند روز از بين نمى روند.

3- سوء هاضمه
ــوء هاضمه   ــاد درد در معده و روده و س زخم معده مى تواند باعث ايج
بسيار شديد شود. اين معموال به معناى سكسكه و آروغ بعد از خوردن 

غذاست.
4- از دست دادن اشتها

افراد مبتال به زخم معده ممكن است اشتهاى شان را به دليل درد شديد 
و ناگهانى معده از دست بدهند.

5- حالت تهوع
عدم تعادل آنزيم هاى گوارشى اغلب منجر به بروز حالت تهوع مى شود. 
اگر زخم معده داريد ممكن است حالت تهوع شديد يا خفيفى را تجربه 
ــت كه صبح ها و با معده  ــتين چيزى اس كنيد. اين اتفاق معموال نخس

خالى رخ مى دهد.
6- احساس سنگينى شكم

ــترش زخم معده تجربه  سنگينى شكم، حالت شايعى است كه با گس
مى كنيم. احساس پر بودن يا سنگينى در شكم كه كامال شبيه به حالت 

سنگينى است كه بعد خوردن آب فراوان داريد.
7- گرسنگى غير قابل توضيح

كسى كه مبتال به زخم معده است معموال يكى دو ساعت پس از خوردن 
يك وعده  كامل غذايى، درد گرسنگى را تجربه مى كند. 

اين درد ناشى از گرسنگى نيست، بلكه درد زخم معده  است، كه در اثر 
افزايش آنزيم هاى گوارشى ايجاد مى شود.

8- كاهش وزن ناگهانى
ــت باعث كاهش وزن ناگهانى به دليل  از دست دادن اشتها ممكن اس
نخوردن غذا شود. كاهش وزن همچنين مى تواند به علت استفراغ هاى 

مكرر در اثر زخم معده  باشد.
9- خون باال آوردن

ــاالى آنزيم هاى  ــه دليل ميزان ب ــارى زخم معده  ب باال آوردن در بيم
گوارشى در معده و روده شايع است. 

اما وجود اندكى خون در استفراغ، مى تواند نشان دهنده  پيشرفت زخم 
معده  و نياز به مراقبت پزشكى در اسرع وقت باشد.

10- تغيير رنگ مدفوع
زخم معده مى تواند رنگ مدفوع را تغيير دهد و آن را كم رنگ، تيره تر يا 
خون آلود كند. مدفوع حاوى خون ،نشان مى دهد كه زخم معده تان به 

لحاظ اندازه در حال رشد است يا شديدتر شده است.

10 نشانه اخطاردهنده زخم معده

نكته ها

ــيوه زندگى در ماه رمضان منجر به تأخير در  تغييرات ش
ــود.  ــواب و بيدارى، كاهش خواب عميق مى ش چرخه خ
ــت غذايى و تغيير  عوامل گوناگونى ازجمله الگوى درياف
زمان خوابيدن مى توانند كميت و كيفيت خواب را در ماه 

رمضان تغيير دهند.
ــيوه  ــى از تغيير ش به منظور كاهش اختالالت خواب ناش

زندگى در ماه رمضان رعايت موارد زير توصيه مى شود:
ــابه هاى  - كاهش مصرف غذاهاى ادويه دار و فلفل و نوش

محرك مثل قهوه در وعده قبل از خواب
- افزايش فاصله زمانى بين آخرين وعده غذايى و خواب

- سعى در خوابيدن در يك ساعت معين در شب هاى ماه 
رمضان (مثال هر شب ساعت 10 بخوابيد)

 اثر روزه دارى بر الگوى خواب
در ماه رمضان ممكن است الگوى خواب افراد دستخوش 
تغييراتى شود. اين تغييرات شامل ساعت خوابيدن و بيدار 
شدن، كل مدت زمان خواب، خواب شبانه، خواب نيم روز 
و كيفيت خواب است. تغيير الگوى خواب در ماه رمضان به 

عوامل گوناگونى وابسته است.
 تغيير زمان هاى مصرف غذا در ماه رمضان

تغيير زمان صرف وعده هاى غذايى در ماه رمضان مى تواند 
ــد. افراد روزه دار بايد به  خواب افراد را تحت تأثير قرار ده

منظور صرف وعده سحرى قبل از اذان صبح از خواب بيدار 
شوند و غذا بخورند.

ــود چرخه خواب در ماه رمضان مانند  اين امر باعث مى ش
ــد. به عبارت ديگر خواب به  ــال نباش روزهاى معمول س

صورت مداوم نباشد.
دير بيدار شدن از خواب پس از صرف وعده سحرى

ــحرى، دوباره  ــس از صرف وعده س ــتر روزه داران پ بيش
مى خوابند و ممكن است ديرتر از ايام ديگر سال از خواب 
ــروع كار و مدارس درماه رمضان در  بيدار شوند. زمان ش
ــت. مثال،  ــالمى با تأخير همراه اس ــورهاى اس برخى كش
ساعات كارى به جاى ساعات 8-7 صبح به ساعات 9-10 
ــى تواند الگوى خواب را تحت  تغيير مى يابد. اين تغيير م

تأثير قرار دهد.
 آيا مدت زمان خواب در ماه رمضان كاهش مى يابد

درماه رمضان، زمان به خواب رفتن شبانه و بيدار شدن با 
ــت و افراد معموال ديرتر از ساير ايام سال  تأخير همراه اس
مى خوابند و پس از صرف وعده سحرى ديرتر نيز از خواب 

ــوال در كل مدت زمان  ــوند، با اين حال معم بيدار مى ش
خواب شبانه روزى تفاوت قابل توجهى ايجاد نمى شود.

در برخى از افراد روزه دار مدت زمان خواب شبانه كاهش 
ــن كمبود را  ــواب روزانه اي ــه معموال فرد با خ مى يابد ك

جبران مى كند.
 آيـا روزه دارى مـاه رمضـان موجـب كاهش 

كيفيت خواب مى شود
خواب شبانه دوران قبل از ماه رمضان به صورت مداوم و در 
دوران روزه دارى متناوب است، زيرا اغلب به علت خوردن 

سحرى نيمه شب از خواب بيدار مى شوند.
ــت كه معموال در ماه مبارك  همچنين، مشاهده شده اس
ــت و ميزان  ــبك اس رمضان، خواب روزه داران خوابى س
ــى يابد. اين  ــراد در ماه رمضان كاهش م خواب عميق اف
ــش كيفيت خواب و  ــواب منجر به كاه نوع اختالل در خ
خستگى در طول روز مى شود. تغيير زمان دريافت غذا در 

75 درصد افراد، منجر به كاهش كيفيت خواب مى شود.
 آيا رژيم غذايى مى تواند خواب افراد را در ماه 

رمضان تحت تأثير قرار دهد
هر چه فاصله زمانى آخرين وعده غذايى و يا ميان وعده با 
زمان خواب كوتاه تر باشد، به خواب رفتن فرد را با مشكل 
ــازد. زيرا غذا خوردن دماى بدن را افزايش  مواجه مى س
مى دهد و افزايش دماى بدن از خواب آرام جلوگيرى مى 
كند.بنابراين، بايد سعى شود تا فاصله زمانى مناسب بين 
غذا خوردن و خوابيدن رعايت شود. غذاها و نوشيدنى هاى 
محرك مانند ادويه ها، چاى، قهوه، نوشابه نيز همين اثر را 

دارند و مانع به خواب رفتن فرد مى شوند.
ــه منظور  ــد كه ب ــد دقت كن ــخص روزه دار باي ــس ش پ
ــش كيفيت خواب،  ــگيرى از اختالالت خواب و كاه پيش

رژيم غذايى مناسبى داشته باشد.
چه عواملـى به خـواب رفتن شـبانه را در ماه 

رمضان به تأخير مى اندازد
ــك بودن زمان صرف غذا به  به جز غذاهاى محرك و نزدي
زمان خواب، مواجهه با نور روشن حتى نور مصنوعى قبل از 
خواب و ورزش كردن در ساعات پايانى روز به خواب رفتن 

را به تأخير مى اندازد.
به همين علت است كه در ماه رمضان در برخى افراد مدت 
ــرود افزايش  ــد تا فرد به خواب ب زمانى كه طول مى كش

مى يابد و در نتيجه كل زمان خواب كاهش مى يابد.

دريچه

اثر روزه دارى بر خواب

ــه  ــورى، مصوبـ ــس جمهــ ــاون اول رييـ معـ
هيئت وزيـران دربـاره تعييـن ســقف تعــرفه هاى 
خدمات تشخيصـى و درمانى در بـخش خصوصى 

را ابالغ كرد.
ــران كه  ــه هيئت وزي ــر، متن مصوب به گزارش مه
ــس جمهورى  ــحاق جهانگيرى معاون اول ريي اس

ابالغ كرده است:
ــخيصـى و درمانى  ــقف تعرفه هاى خدمات تش س
ــال 1395 به شـرح زير  در بـخش خصوصى در س

تعيين مى شود:
ــان پروانه دار در  الف- ويزيت پزشكان و كارشناس

بخش سرپايى خصوصى:
 PhD 1- ويزيت پزشكان، دندانپزشكان عمومى و

پروانه دار (000ر220) ريال
ــكان متخصص و  ــكان، دندانپزش ــت پزش 2- ويزي

MD- PhD(000ر345) ريال
ــيپ و  ــوق تخصص، فلوش ــكان ف ــت پزش 3- ويزي

متخصص روانپزشكى (000ر430) ريال
ــك  ــوق تخصص روانپزش ــكان ف ــت پزش 4- ويزي

(000ر490) ريال
5- كارشناس ارشد پروانه دار (000ر185) ريال

6- كارشناس پروانه دار (000ر160) ريال
ــدرج در بند  ــه مقاطع تحصيلى من تبصره 1- كلي
ــد از تعرفه هاى مذكور  ــى مى توانن (الف) در صورت
استفاده كنند كه عنوان مربوط در پروانه مطب آنها 

درج شده باشد.
ــد و PhD پروانه دار در  تبصره 2- كارشناسان ارش
ــى ارشد و  صورتى مى توانند از تعرفه هاى كارشناس
 PhD استفاده كنند كه كارشناسى ارشد يا PhD
ثبت شده آنها مرتبط با رشته كارشناسى بوده و در 

پروانه فعاليت درج شده باشد.
ــكان  ــان ويزيت براى پزش ــط زم تبصره 3- متوس
ــكان  ــه، براى پزش ــزده دقيق ــى حداقل پان عموم
متخصص حداقل بيست دقيقه و براى پزشكان فوق 
ــت و پنج دقيقه و روانپزشكان حداقل  تخصص بيس

سى دقيقه تعيين مى شود.
ــكان عمومى با سابقه بيش از پانزده  تبصره 4- پزش
سال كار بالينى، مجاز به دريافت معادل پانزده درصد 

(15درصد) عالوه بر تعرفه مصوب مى باشند.
ب - سقف ضرايب تعرفه هاى خدمات درمانى:

ــات  ــبى خدم نس ارزش  ــى  ريال ــب  1- ضري
دندانپزشكى(000ر12) ريال

ــالمت  2- ضرايب k كليه خدمات و مراقبت هاى س

ــاى كاى واحد  ــش خصوصى و خيريه بر مبن در بخ
ــبه ــال محاس ــزار (000ر400) ري ــد ه چهارص

 مى شود.
ــخيصى  ــب ريالى كا در خدمات تش تبصره - ضري
ــبى خدمات  ــدرج در كتاب ارزش نس و درمانى من
ــتثناى خدمات كدهاى(7) و (8) )  سالمت (به اس
كه با عالمت (#) مشخص شده اند، اعم از اينكه در 
ــترى ارايه شوند، يكسان و با  بخش سرپايى و يا بس
ضرايب ريالى تعديل شده معادل دويست و ده هزار 

(000ر210) ريال محاسبه مى شود.
ــبى  3- كليه خدمات پاراكلينيك كتاب ارزش نس
خدمات و مراقبت هاى سالمت (كدهاى (7) و (8) 
كتاب)با ضريب ريالى يكصد و نود هزار (000ر190) 

ريال محاسبه مى شوند.
ــازمان هاى بيمه گر پايه در خريد خدمات  سهم س
ــال  ــخيصى و درمانى از بخش خصوصى در س تش

1395 به شرح زير است:
ــد (90درصد) تعرفه دولتى  الف – معادل نود درص

خدمات تشخيصى و درمانى در بخش بسترى.
ب – معادل هفتاد درصد (70درصد) تعرفه دولتى 

خدمات تشخيصى و درمانى در بخش سرپايى.
ــتان ها و مراكز  ــامل بيمارس 4- اين تصويب نامه ش
ــته به مؤسسات خيريه  ــخيصى و درمانى وابس تش

نيز مى باشد.

ــقف تعرفه هاى خدمات تشخيصى و درمانى  5- س
ــال  در بخش خصوصى و خيريه به تفكيك براى س
1395 در استان ها با در نظر گرفتن شرايط اقتصادى 
و اجتماعى استان توسط كارگروهى متشكل از افراد 

زير تعيين خواهد شد:
1- رييس دانشگاه علوم پزشكى و خدمات بهداشتى 

درمانى استان
2- رييس سازمان نظام پزشكى استان

3- نماينده استاندار
4- نماينده سازمان هاى بيمه گر پايه استان

5- نماينده بيمه مركزى به عنوان نماينده بيمه هاى 
تكميلى استان

ــگاه  ــتان هايى كه بيش از يك دانش تبصره - در اس
ــتى درمانى وجود  ــكى و خدمات بهداش علوم پزش
دارد، نماينده دانشگاه مركز استان در كميته مذكور 

حضور خواهد يافت.
ــال  ــه از ابتداى فروردين ماه س 6- اين تصويب نام

1395 الزم االجراست.
ــه را براى  ــس جمهورى، اين مصوب معاون اول ريي
ــاه اجتماعى، وزارت  اجرا به وزارت تعاون، كار و رف
ــكى، وزارت دفاع و  بهداشت، درمان و آموزش پزش
ــلح، وزارت امور اقتصادى  ــتيبانى نيروهاى مس پش
و دارايى، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان 

مديريت و برنامه ريزى كشور ابالغ كرد.

از سوى معاون اول رييس جمهورى؛

تعرفه هاى پزشكى بـخش خصوصى ابالغ شد

ــتن عمر طوالنى در سراسر جهان معروف هستنددر حالى  مردم كشور ژاپن به داش
ــت. نگرش فرهنگى اين مردم نسبت به مواد  كه راز موفقيت آن ها زياد پيچيده نيس

غذايى و شيوه زندگى كلى باعث افزايش طول عمر وحفظ سالمت آنان شده است .
اما عادت هايى كه باعث طول عمر اين مردم مى شود:

انتخاب  غذاهاى مختلف :
يك غذاى آماده شده در منزل شامل ماهى،برنج بخارپز شده و نودال هاى كم چرب 
و سبزى هاى بخارپز شده است. اين غذا همراه است با سوپ ميسو يا خمير سويا كه 
يك نوع ماده غذايى است كه از تخمير غالت به دست مى آيد. سپس چاى سبز و براى 
دسر ميوه تازه ميل مى شود.وعده غذايى غنى از ماهى حاوى اسيدهاى چرب سالم 
ــبزى هايى مانند كلم برو كلى، كلم برگ،  امگا 3 است .با مصرف جلبك دريايى و س
انواع جوانه ها و كلم پيچ عالوه بر احساس سيرى آنتى اكسيدان،ويتامين ها و ماده 
معدنى نيز به بدن جذب مى شود.چاى سبز عالوه بر محافظت از قلب با بيمارى هاى 
مزمن نيز مقابله مى كند. اتمام غذا با ميوه باعث مى شود فرد به خوردن شيرينى جات 

حاوى چربى هاى ترانس روى نياورد.
معده هاى كوچك:

فرهنگ غذايى ژاپنى تأكيد روى نحوه ارايه دادن غذا مى كند .آن ها با آرام خورى از 
غذا لذت مى برند.هر غذا بشقاب خود را دارد و به طرز زيبايى چيده مى شود.ژاپنى ها 
ــاس 80 درصد سيرى از خوردن  ــقاب هاى خود را پر نمى كنند و به محض احس بش
ــتن روى پرس غذا به آن ها كمك مى كند تا وزن خود  دست مى كشند.كنترل داش

را حفظ كنند.
صبحانه پرانرژى:

صبحانه را وعده خيلى مهمى مى دانند كه از غذاهاى متنوع كوچك تشكيل مى شود.
ــت.اين سوپ بسيار  ــو مى باشد كه غنى از پروبيوتيك اس يكى از اين ها سوپ ميس

انرژى زاست.

پخت سالم:
ــاى پخت آن ها  ــتفاده مى كنند.روش ه ــالم براى پخت اس ژاپنى ها از روش هاى س
شامل گريل كردن،بخارپز كردن و آرام جوشاندن غذاست.مصرف مواد غذايى تازه و 
سس هاى سبك نيز ارجحيت داده مى شود.به طوركلى غذاهايى كه با اين روش پخت 

مى شود باعث احساس سيرى و سبكى مى شود.
برنج جايگزين نان:

اين مردم براى هر وعده غذايى برنج بخارپز شده را جايگزين نان مى كنند. با مصرف 
ــده مى ماند.مى توانيد  ــى آن ها عارى از آرد گندم تصفيه ش نكردن نان، برنامه غذاي

به جاى برنج سفيد از برنج قهوه اى استفاده كنيد.
دسر كمتر:

ــور  ــده امر عادى در اين كش ــرهاى فرآورى ش ــتفاده كردن از مواد قندى و دس اس
ــيرينى ها، فرنى و... آن ها پرس هاى كوچك ميوه تازه سرو  نيست.به جاى كيك، ش
مى كنند. گاهى نيز دسرهاى ديگر سرو مى شود اما پرس هاى كوچك. ميوه غنى از
 آنتى اكسيدان و ماده مغذى طبيعى است و مصرف قند كمتر از بروز ديابت، چربى 

اضافه و باال رفتن وزن پيش گيرى مى كند.
نگرش متفاوت:

اين مردم وقت كمترى صرف رژيم گرفتن مى كنند و ياد گرفته اند كه بايد از خوردن 
ــالمى كه  ــد از غذاهاى متنوع لذت برد.عالوه بر نگرش س غذا لذت ببرند. يعنى باي
ــبت به غذا دارند ،وقت زيادى نيز صرف ورزش هايى مانند پياده روى مى كنند. نس
ــت غذايى و فعال بودن باعث طول عمر و داشتن وزن  ورزش همراه با انتخاب درس

سالم آن ها مى شود.

عادت هاى  مردم ژاپن كه باعث 
طول عمر مى شود



بيوگرافى دريچه

«ملك فيصل» پادشاه پيشين 
عربستان سعودي 

شكل گيري نهضت فاشيسم 
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ــال  ــى از بدنام ترين مردان تاريخ، فقط چهار س   كاليگوال يك
فرمانرواى روم بود،اما در همين زمان كوتاه سلطنتش، آن قدر 
ظلم و حماقت به خرج داد كه رسواى همه تاريخ شد. بيشتر 
ــام مى دانيم از منابع  چيزى كه ما از زندگى اين امپراتور بدن
 (Suetonius)ــيوتاتيوس مشكوك به دست آمده. چون س
ــن مطالب را درباره ديوانگى  و ديوو(Dio) كه اغراق آميزتري
كاليگوال نوشتند، سال ها بعد از زمان زندگى او زندگى كردند 
ــانه ها و روايات شفاهى انجام داده  و كارشان را بر اساس افس
بودند. اين متن شش واقعيت از زندگى كاليگوال را كه احتماال 

درست است مطرح مى كند.
 كاليگوال اسم واقعى او نبود

ــپرت يا كت و شلوار هاى توى  نمونه كوچك كفش هاى اس
ــان امپراتورى روم، پدر  ويترين ها را تصور كنيد؛ حتى در زم
مادرها دوست داشتند سايز كوچك لباس بزرگ ترها را به بچه 
هايشان بپوشانند. به همين خاطر، وقتى ژنرال ژرمانيكوس 
ــيطان  ــه اردوگاه جنگ برد، آن بچه ش ــرش گايوس را ب پس
ــى يعنى چكمه)  ــربازى (كاليگ به زبان روم پوتين هاى س
بسيار كوچكى را كه براى او ساخته شده بود پوشيد. (بعضى از 
محققان فكر مى كنند كه مادر كاليگوال، آگريپينا، نوه دخترى 
ــش را انتخاب كرد تا بر  ــتوس، اين مدل پوش امپراتور آگوس
ــر  ــجره نامه امپراتورى خانواده اش تاكيد كند.) وقتى پس ش
ــربازان ژرمانيكوس رفت، آنها  كوچك با پوتين هايش نزد س
ــتن او و با بامزه بازى، اسم  ــر گذاش شروع كردند به سر به س
كاليگوال (به معناى پوتين كوچولو) را روى گايوس گذاشتند و 

اين لقب روى او ماند؛ هر چند گايوس از آن متنفر بود.
 مادر او زن سرسختى بود

آگريپينا از كودكى با پدربزرگش، امپراتور آگوستوس كه تعليم 
و آموزش او را شخصا به عهده گرفته بود، رابطه خيلى نزديكى 
ــت، اما بعد از ازدواج باژرمانيكوس، آگريپينا با همراهى  داش
ــى اش و فعاليت به عنوان  ــرش در اردوگاه ارتش كردن همس
ــنت و آيين خود را به مبارزه طلبيد.  مشاور و سياستمدار، س

وقتى ژرمانيكوس به طرز مشكوكى مرد، آگريپينا جسورانه 
ــموم كردن او متهم كرد. آگريپينا  يكى از رقيبانش را به مس
ــته در محافل  ــى ازچهره هاى برجس همچنين به عنوان يك
ــى، عليه تيبريوس (امپراتور وقت روم كه آگوستوس  سياس
ــد او آگوستوس را كشته باشد)  جانشين او بود و گمان مى ش
سخنرانى مى كرد. رفتارهاى تحريك كننده و آشوبگر آگريپينا 
خيلى به مذاق امپراتور كه با تازيانه به جان او مى افتاد، خوش 
ــمش را از دست داد. بعد هم  نمى آمد و او در نهايت يك چش
وقتى در زندان بود اعتصاب غذا كرد و از گرسنگى مرد. درست 

چهار سال قبل از زمانى كه پسرش كاليگوال به قدرت برسد.
 در گزارشـات موارد غيراخالقى كاليگوال اغراق شده 

است
ــط نامتعارف  ــاى رواب ــود كه ادع ــيوتاتيوس ب ــن بار س اولي
ــيوتاتيوس كتاب  ــوال را مطرح كرد.  اما س غيراخالقى كاليگ
ــته است، يعنى  ــزار» را در 121 بعد از ميالد نوش «زندگى س
80 سال بعد از اينكه كاليگوال در 28 سالگى توسط تعدادى 
ــيد. تاريخ نگاران قبلى كه در  از اعضاى گارد ويژه به قتل رس
ــنكا و فيلو، با  ــانى مثل س زمان كاليگوال زندگى كردند، كس
وجود انتقادات شديدشان از امپراتورى هيچ اشاره اى به اين 

رفتار او نداشتند.
ــت پل معلق معروفش را نساخته باشد، اما چند   او ممكن اس

كشتى تفريحى در درياچه «نمى» به آب انداخت.
ــيوتاتيوس،كاليگوال در ولخرجى هاى  ــاى س طبق گفته ه
ــر  ــابش يك بار يك پل معلق موقت در سراس بى حد و حس
ــاخت. فقط براى اينكه بتواند فاتحانه از اين  خليج baiaeس
طرف تا آن طرف خليج سوارى كند. تاكنون هيچ اثرى از آن 
شيرين كارى پيدا نشده و به همين خاطر بسيارى از مورخان 
آن را يك افسانه تلقى مى كنند. با اين حال، شواهدى ازشيوه 
ــده. اواخر  زندگى عجيب امپراتور در درياچه «نمى» ديده ش
دهه 1920 و اوايل 1930 عده اى كارگر، دو كشتى مسافرتى 
عظيم را – كه دكور سنگ مرمر داشتند، كفشان موزاييك بود 

و مجسمه هايى در آنها ديده مى شد – از نابودى نجات دادند. 
ــربى وجود داشت كه  ــتى ها لوله اى س در الشه يكى از كش
كتيبه اى را با اين مضمون نگه داشته بود: «از امالك گايوس 
سزار اگوستوس ژرمانيكوس»، اما در سال 1944 آتش سوزى 
ــتى را تا حد زيادى از  ناشى از انفجار توپ هاى متفقين كش

بين برد.
 او فتح جزيره بريتانيا را به راه انداخت

ــواه و هوس باز  ــوان فرمانرواى خودخ از كاليگوال اغلب با عن
ياد مى شود كه بى عرضگى و نادانى اش امپراتورى روم را در 
ــال حكومتش تضعيف كرد، اما بعضى از تاريخ  طول چهار س
ــر اين قضيه بحث دارند كه اگر مهارت رهبرى او  نگاران بر س
خيلى وحشتناك بوده، پس چطور به نتايجى مثل پيوستن

ــترش غرب و تنظيم نقشه اى عملى   ايالت هاى جديد، گس
براى گرفتن جزيره بريتانيا را به دست آورده؟ اگرچه كاليگوال 
نتوانست بيشتر از كانال انگليس پيش برود و خيلى زود پس 
ــراى تهاجم به  ــيد، تداركات و مقدمات او ب از آن به قتل رس
ــت روم در فتح جزيره  ــازه را داد كه موفقي كالديوس اين اج

بريتانيا را در 43 بعد از ميالد آغاز كند.
 اگر هـم كاليگوال واقعـا ديوانه بود، پـاى يك بيمارى 

جسمى در ميان بود
ــور را رد مى كنند كه  ــيارى از تاريخ دانان اين تص امروزه بس
كاليگوال با ديوانگى لجام گسيخته اش، صحبت كردن با ماه، 
دستور اعدام هاى خودسرانه و سعى در تبديل اسبش به يك 
ــئوالن رده باالى روم)، روم را به نابودى  كنسول (عنوان مس
كشيد. ولى مردان او احتماال او را به خاطر چنين رفتارهايى از 
قدرت كنار گذاشتند. امروزه مى گويند اگر او واقعا هم چنين 
ــارى هايى بوده كه  ــرده احتماال به خاطر بيم كارهايى مى ك
ــت. تاريخ نگاران معتقدند كه يك بيمارى ،مشاعر  داشته اس
ــرع، پركارى تيروئيد يا  او را مختل كرده. احتماال بيمارى ص
بيمارى ويلسون كه يك بيمارى ارثى است و مى تواند فرد را 

دچار عدم تعادل روانى كند.

داستان

ــلطان محمود غزنوى كه آوازه  كودكى حكيم، به نام ابن سينا را شنيده  س
ــتاد تا او را بيابند و به دربار او بياورند.  ــتادگانى را به خراسان فرس بود، فرس
ــيدند از پدرش  ــراى ابن سينا رس ــلطان ترك ،چون به س ــتادگان س فرس
خواستند كه فرزندش حسين را با آنان به نزد سلطان محمود راهى كند. پدر 
پاسخ داد كه اكنون شما را به نزد حسين مى برم و درخواست سلطانتان را به 
خود او بگوييد.فرستادگان نزد حسين آمدند و او را بر باالى درختى ديدند كه 
مشغول بازى كردن بود.پدر حسين را بفرمود كه فرستادگان از سوى سلطان 
محمود براى بردن تو آمده اند. حسين پاسخ داد : بگوييد بروند و زمانى ديگر 

بيايند اكنون مشغول بازى هستم !
يكى از ماموران سلطان محمود آواز داد كه  :

حكيم ابوعلى سينا كه آوازه اش در همه جا پيچيده است تويى؟
حسين پاسخ داد: آرى منم .

ــين پزشك نامدار  ــدند و با خود گفتند ما بدنبال حس ــگفت زده ش آنها ش
آمده ايم نه اين كودك !

حسين پاسخ داد : آنكه مى خواهيد منم!
ماموران سلطان خنديدند و گفتند : پزشكى نامدار بر شاخه هاى درختان !

حسين گفت : نگران نباشيد اگر با شما به دربار بيايم شاخه هاى درختان را 
با خود نخواهم آورد !

در همين هنگام مادر ابن سينا چنين آواز داد كه حسينم هنوز كودك است  
سخنانش را به دل نگيريد.

ــم آمده بود دگربار  ــلطان محمود كه از سخنان حسين به خش فرستاده  س
گفت :

آيا به درستى حسين پسر عبداهللا سينا كه آوازه اش به بخارا و غزنه رسيده 
تويى ؟

ــت . پوزش مامش را به سلطانتان  ــخ داد : آرى هموس ــينا پاس مادر ابن س
برسانيد و بگوييد اجازه دهند حسين تا برومندى نزد پدر و مادرش بماند.

ــت بردار نبودند و براى آمدن حسين آمده بودند و  اما ماموران سلطان دس
دگربار درخواست خود را بازگو كردند.

حسين نيز چنين پاسخ داد :
ــت و مى خواهم آزاده زندگى كنم و به  مرا با سلطان ها و اميران كارى نيس

خدمت هيچ سلطانى در نمى آيم.
فرستادگان خنديدند و گفتن: به راستى كه تو كودكى حكيم و دانايى . اما تو 

با اين حكمت و خردمندى بر باالى درختان چه مى كنى ؟
حسين پاسخ داد : من كودكم و  بايد مانند كودكان ديگر بازى كنم !

در همين هنگام عبداهللا پدر حسين به فرستادگان گفت : به سلطان بگوييد 
ــت وجو كرديم، اما بوعلى  ــرزمين هاى گوناگون را جس كه ما جاى جاى س

پزشك را نيافتيم . بگوييد هرگز او را بر خاك خراسان نيافتيم.
ــم آمدند و گفتند : چگونه با آنكه او را يافته ايم و  ــلطان به خش ماموران س

اكنون در پيش و روى ماست به دروغ بگوييم او را نيافتيم ؟
حسين كه همچنان بر باالى درخت بود آواز داد : شما دروغى نمى گوييد ! 

مگر مرا بر خاك خراسان يافتيد ؟
فرستاده پاسخ داد آرى يافتيم .سپس كمى انديشيد و با شگفتى بسيار گفت: 
نه نيافتيم . به راستى كه ما بوعلى پزشك نامدار را بر خاك خراسان نيافتيم ! 

سپس با خرسندى  سوار بر اسب هاى خود شدند و بازگشتند.

ــعودي، در 9 آوريل 1906م به  ــاه اسبق عربستان س ملك فيصل پادش
دنيا آمد. 

وي پس از تشكيل كشور عربستان سعودي، در دربار پدرش عبدالعزيز 
ــيد و در زمان پادشاهي برادر خود، ملك  بن سعود، به مدارج ترقي رس
ــعودي را بر  ــال، نخست وزيري عربستان س ــعود، نزديك به چهارس س

عهده داشت. 
در اين هنگام بر اثر جريانات سياسي كه به بركناري ملك سعود انجاميد، 

فيصل در سال 1964م به پادشاهي عربستان رسيد. 
سپس تا حدي دست به اصالحات اجتماعي و اقتصادي زد و كشور را از 

حالت قبيله اي بيرون آورد و به استان هاي گوناگون تقسيم نمود. 
او براي هر استان شورايى مركب از 30 نفر تشكيل داد و برادرش خالد 
را به عنوان ولي عهد خود انتخاب كرد. ملك فيصل ضمن نزديك كردن 
ــتان به آمريكا در راه به دست گرفتن رهبري جهان  هرچه بيشتر عربس

عرب به شدت تالش كرد. 
ــس جمهور وقت  ــال عبدالناصر ريي ــت جم ــتا با سياس او در اين راس
ــكل از سوريه و مصر به  ــكيل جمهوري متحده عربي متش مصر، در تش
ــت. با اين حال در اوت 1965م، ملك فيصل معاهده اي  مبارزه برخاس
با عبدالناصر، جهت رفع اختالفات دو كشور درباره مسئله يمن منعقد 

كرد. 
شهرت و اعتبار ملك فيصل بيشتر به سبب نقشي است كه در تشويق و 
تحريك اعراب به تحريم نفتي جهان غرب پس از جنگ اكتبر 1973م 

بين اعراب و اسرائيل ايفا كرد. 
ــورهاي عربي، از پايان اكتبر آن  ــتا، به پيشنهاد فيصل، كش در اين راس
سال، هر ماه 5 درصد از توليدات نفتي خود را كاسته و 5 درصد بر بهاي 

آن افزودند. 
در نتيجه، بهاي جهاني نفت در مدت كوتاهي تا هشت برابر افزايش يافت. 
ــتين بار بود كه اپك در پرتو اتحاد اعضاي خود، قيمت جهاني  اين نخس

نفت خود را تعيين مي كرد. 
ــه آمريكا و  ــروش نفت ب ــم، در پاييز 1973م، ف ــن تحري در جريان اي
ــا ممنوع اعالم شده  كمپاني هاي خصوصي آمريكايى و اروپايى، اساس
بود. تصميم به كاهش توليد و افزايش بهاي جهاني نفت، محصول فشار 
افكار عمومي مردم و احساسات ضدآمريكايى و ضد صهيونيستي آنان

 بود. 
ــرانجام در 25 مارس  ــيد و ملك فيصل س اين امر چندان به درازا نكش
ــت  ــالگي به دس ــن 69 س ــال حكومت در س ــس از 11 س 1975م پ
ــلطنت  ــد و برادرش خالد به جاي وي، بر تخت س برادرزاده اش ترور ش

نشست. 
ــترك از  ــي، قتل فيصل را يك توطئه مش در آن زمان مطبوعات جهان
ــتي خواندند. فيصل هنگام مرگ، عالوه  جانب آمريكا و رژيم صهيونيس
بر پادشاهي، سمت نخست وزيري و وزارت امور خارجه عربستان را نيز 

عهده دار بود.

بنيتو موسوليني در آغاز قرن بيستم تفكراتي سوسياليستي داشت كه 
بر تقدم جامعه بر فرد و مالكيت عمومي مبتني بود. 

ــتاد درجه اي  در اواخر جنگ جهاني اول با يك چرخش يك صد و هش
ــابق خود، به تبليغ افكار تند ناسيوناليستي، نژادپرستي و  در عقايد س
ــتاي اهداف قدرت طلبانه خود، در 23  ملي گرايى پرداخت.  وي در راس

مارس 1919م حزب فاشيست ايتاليا را تأسيس كرد. 
ــدرت امپراتوري روم قديم معتقد بودند و  اعضاي اين حزب به تجديد ق
چون لباس هاي سياه برتن مي كردند به پيراهن سياهان، معروف شدند. 
تفكر فاشيستي بر استقرار يك رژيم ديكتاتوري غيرپارلماني و دشمني 
با هر نوع آزادي استوار بود و در سياست خارجي نيز مشي تجاوزكارانه 

را تبليغ مي كرد. 
ــفه يا ايده ئولوژي سياسي باشد، يك  فاشيسم، بيش از آن كه يك فلس
ــه اصل حكومت فردي، قدرت و حاكميت  روش حكومت است كه بر س
دولت و ناسيوناليسم افراطي بنا شده است. در حكومت فاشيستي، فردي 

كه در رأس حكومت قرار مي گيرد مافوق قانون و واجب االطاعه است. 
در اين حكومت ها سازمان دولت با تكيه بر قدرت نظامي و گروه هاي فشار 
سياسي و وسايل تبليغاتي كه در اختيار دولت است آزادي هاي فردي را 

محدود مي سازد و هرگونه حركت مخالفي را سركوب مي كند. 
همچنين فاشيسم به طور عام به رژيم هاي استبدادي متمركزي اطالق 
مي شود كه با ايدئولوژي تبعيض نژادي و ناسيوناليسم افراطي حكومت 
ــركوب مخالفين، ايجاد اختناق و سانسور عقايد و افكار  مي كنند و با س

مردم، حكومت خود را تداوم مي بخشند. 
موسوليني به كمك اعضاي اين حزب در اكتبر 1922م، با شعار قدرت، 
ــرد و به مقام  ــخير ك ــهر رم، پايتخت ايتاليا را تس اطاعت و عدالت، ش

نخست وزيري رسيد. 
ــت، به تدريج  ــداف حزب فاشيس ــوليني از آن پس در تعقيب اه موس
ــيطره خود درآورد. موسوليني به  همه امور داخلي و خارجي را تحت س
ــت آلمان، جنگ جهاني دوم را آغاز كرد، اما  همراه هيتلر رهبر فاشيس
ــتان ايتاليايي دستگير و در سرانجام در اواخر جنگ، توسط ميهن پرس

 بيست و هشت آوريل 1945م تيرباران شد.

ابوعلى سينا 
و ماموران سلطان محمود غزنوى

در چنين روزى

رحلت عالم مجاهد و فقيه جليل 
آيت  اهللا «سيدمصطفي مجتهد كاشاني» 

ــاني نجفي در حدود سال  ــين مجتهد كاش آيت  اهللا سيدمصطفي ابن سيدحس
1230ش (1267ق) در كاشان به دنيا آمد. وي پس از گذراندن مقدمات ابتدايي، 
در حوزه درس پدرش قرار گرفت و فقه ، اصول، معقول ، منقول و رياضيات را فرا 
ــد و از محضر عالم بزرگ،  گرفت. سيدمصطفي كاشاني سپس راهي اصفهان ش
شيخ محمدتقي رازي تهراني اصفهاني معروف به صاحب حاشيه معالم بهره گرفت 
تا به درجه رفيع اجتهاد رسيد. وي در بيست و پنج سالگي در حالي كه جامع علوم 
و ماهر در فقه، اصول، تفسير و حكمت و رياضي بود راهي تهران گرديد و پس از 
فوت پدر عالمش، چندين سال رياست علمي و مرجعيت مذهبي مردم را برعهده 
گرفت. آيت اهللا سيد مصطفي كاشاني در سال 1274ش، پس از سفر حج، ساكن 
نجف اشرف شد و با ايجاد حوزه درسي خويش، در شمار علماي بزرگ آن سامان 
قرار گرفت. اين عالم مجاهد در جريان اشغال عراق توسط انگلستان در بحبوحه 
جنگ جهاني اول، به همراه علماي بزرگ ديگر، قيام مردمي ضد استعمار انگليس 
ــاني هاي فراواني از خود نشان داد. اين  را اداره و رهبري كرد و در اين راه، جانفش
عالم سترگ از آن پس ساكن كاظمين گرديد و تا پايان عمر در آن شهر مسكن 
ــرانجام پس از عمري سرشار از خدمت  گزيد. آيت اهللا سيد مصطفي كاشاني س
علمي و مجاهده، در 25 خرداد 1298ش برابر با اواسط رمضان 1337ق در 68 
ــالگي در كاظمين بدرود حيات گفت و در همان جا به خاك سپرده شد. الزم  س
به ذكر است كه عالم مجاهد و فقيه بزرگ آيت اهللا سيد ابوالقاسم كاشاني، رهبر 
ــدن صنعت نفت ايران و مبارز دوران ستم شاهي، فرزند  مذهبي نهضت ملي ش

ايشان مي باشد.

شيخ احمدياسين، رهبر معنوي جنبش مقاومت اسالمي 
ــرزمين  ــطين(حماس) در ماه ژوئن 1936م در س فلس

فلسطين به دنيا آمد. 
ــغالگر قدس در  ــت رژيم اش ــا اعالم موجودي همزمان ب
ــين به علت تجاوز رژيم  ــيخ احمد ياس سال 1948م، ش
صهيونيستي، خانه و كاشانه خود را ترك كرد و به همراه 

خانواده در غزه سكونت گزيد. 
وي از آن پس به تحصيل و كار پرداخت و در همان زمان، 
بر اثر حادثه اي، دچار آسيب ديدگي و قطع نخاع گرديد. 
ــگاه  با اين حال تحصيالت خود را ادامه داد و وارد دانش

عين شمس در مصر شد. 
ــخنراني و گرايش وي  توانايي شيخ احمد ياسين در س
ــلمين مصر باعث شد تا  به جنبش اسالمي اخوان المس
مدت ها تحت تعقيب پليس مصر قرار گيرد و مدتي هم 

زنداني شود.
ــرائيل در سال 1967م و   پس از وقوع جنگ اعراب و اس
ــين با رها كردن درس  ــت اعراب، شيخ احمدياس شكس
ــت به نوار غزه، در مساجد اين شهر  ــگاه و بازگش و دانش
ــت فراخواند.  ــخنراني پرداخت و مردم را به مقاوم به س
ــي و فرهنگي، به  ــام فعاليت هاي اجتماع وي ضمن انج

جمع آوري كمك ها و ياري رساندن به خانواده هاي اسراء 
و شهدا پرداخت و مجتمع اسالمي غزه را بنيان نهاد. 

ــين كه در مقاومت  ــيخ احمدياس بر اثر فعاليت هاي ش
ــال 1982م توسط رژيم  ــطين موثر بود، وي در س فلس
صهيونيستي دستگير و به سيزده سال زندان محكوم شد، 

اما پس از سه سال در جريان مبادله اسراء آزاد گرديد. 
او پس از آزادي از زندان، نه تنها دست از مبارزه برنداشت 
ــال 1987م به همراه چند نفر از همرزمان و  بلكه در س
ــه راه انداخت كه  ــكيالت جديدي ب همفكران خود، تش
ــطين، موسوم به حماس،  جنبش مقاومت اسالمي فلس

نام گرفت. 
ــور قرار دادن  ــطين با مح نقش حماس در انتفاضه فلس
ــاليان فعاليت خود، بسيار گسترده و  مساجد در طول س
فراگير بوده، ضمن آن كه اين جنبش در تشكيالت وسيع 
خود، شاخه هاي نظامي و امنيتي داشت كه فعاليت هاي 
نظامي و امنيتي خود را به صورت غيرعلني و زير زميني 
انجام مي دهد در جريان اين مبارزات، تهديدات فراواني 
ــياري از  ــين صورت گرفت و بس ــيخ احمد ياس عليه ش
ــط جوخه هاي مرگ  همراهان او و در اين جنبش، توس

رژيم صهيونيستي به شهادت رسيدند. 

ــيخ احمد ياسين، رژيم صهيونيستي  با ادامه مبارزات ش
ــال 1989م به زندان افكند و  وي را بار ديگر درماه مه س
پس از مدت بيش از هشت سال، در سال 1997م از زندان 

دهشتناك صهيونيست ها رهايي يافت. 
شيخ احمد ياسين پس از آزادي، مبارزات خود را بيشتر 
ــر معنوي جنبش  ــته ادامه داد و به عنوان رهب از گذش
ــجداالقصي را هدايت  ــدس مس ــه مق ــاس، انتفاض حم

مي كرد. 
ــتي را مبارزه  ــم صهيونيس ــر رژي ــه ب ــا راه غلب وي تنه
ــا اين رژيم  ــازش و مذاكره ب ــت و با هرگونه س مي دانس

مخالف بود. 
ــد ولي او  وي در اواخر عمر چندين بار تهديد به مرگ ش
بدون هراس از مرگ، به استقبال شهادت شتافت. شيخ 
احمد ياسين سرانجام در بامداد روز بيست و دوم مارس 
2004م پس از اقامه نماز صبح، توسط بالگردهاي رژيم 
ــك قرار گرفت و به  صهيونيستي هدف شليك سه موش
همراه هشت تن ديگر به شهادت رسيد. وي در اين هنگام 
68 سال داشت. هزاران نفر از مردم فلسطين، در مراسم 
ــين، بر ادامه راه او  تشييع با شكوه پيكر شيخ احمد ياس

تاكيد كردند و خواهان ادامه انتفاضه فلسطين شدند.

تصرف پاريس توسط ارتش آلمان 
نازي در جريان جنگ جهاني دوم 

پانزده ماه پس از فروزان شدن آتش جنگ جهاني دوم و در ادامه توسعه طلبي هاي 
ــود را براي هجوم به اين  ــه، خ هيتلر، نيروهاي آلمان نازي به قصد تصرف فرانس
ــور آماده مي كردند. در روز پنجم ژوئن 1940م، هيتلر فرمان انهدام كامل  كش
نيروهاي فرانسه را صادر كرد و سه روز بعد، نيروهاي زرهي آلمان، خطوط دفاعي 
فرانسه را در شمال شرقي اين كشور در هم شكستند و وارد خاك فرانسه شدند. در 
اين ميان، موسوليني، نخست وزير ديكتاتور ايتاليا و هم پيمان آلمان، پس از مدتي 
ترديد و تعلل، در روز دهم ژوئن به انگلستان و فرانسه اعالن جنگ داد و فرانسه 
عالوه بر جبهه شمالي، در مرزهاي جنوب شرقي خود نيز در معرض تهديد قرار 
گرفت. نيروهاي فرانسه كه در پي شكست هاي قبلي، به كلي روحيه خود را باخته 
بودند در برابر نيروهاي آلمان كه از نظر تجهيزات زرهي و پوشش هوايى بر آن ها 
برتري داشتند به سرعت شروع به عقب نشيني كردند. با نزديكي نيروهاي آلمان 
به پاريس، هيتلر طي پيامي به فرانسويان، آن ها را به ترك مخاصمه دعوت كرد و 
از ارتش فرانسه خواست از مقاومت در پاريس خودداري كنند. در نهايت، سحرگاه 
روز چهاردهم ژوئن 1940م، اولين واحدهاي سربازان آلماني وارد پاريس شدند و 
همانطور كه هيتلر از فرانسويان خواسته بود، پاريس تقريبا بدون مقاومت در برابر 
ارتش آلمان تسليم شد. در اين ميان در حالي كه سربازان آلماني در خيابان اصلي 
پاريس رژه مي رفتند، اهالي شهر در كنار خيابان به نظاره آن ها ايستاده بودند و 
مي گريستند. فتح فرانسه براي آلمان به قيمت نزديك به چهل و پنج هزار كشته 
ــه تا 23 اوت سال 1944م، به مدت  و يك صد و ده هزار زخمي تمام شد. فرانس

بيش از چهار سال تحت اشغال آلمان بود.

مرگ «سلطان طغرل سلجوقي» 
بنيانگذار سلسله   سلجوقيان در ري

طغرل، سلطان قدرتمند سلجوقيان با 
براندازي حكومت غزنويان، ايران را در 
استيالي خويش قرار داد. او با هجوم 
ــداد، حكومت  ــرف بغ به عراق و تص
شيعي مذهب «آل بويه» را برانداخت 
و به حمايت خليفه عباسي پرداخت. 

طغرل تمام حركت هايى را كه از سوي 
مخالفان خالفت در سراسر حكومت 

اسالمي برخاسته بود، دفع نمود. 
ــداد را كه به  ــر، بغ ــر عم وي در اواخ
ــي درآمده بود،  تصرف خليفه  فاطم

آزاد ساخت و القائم بامراهللا، خليفه  عباسي را به قدرت باز گرداند. 
ــته بود، طغرل دختر خليفه رابه زني خواست.  چون زن طغرل در 452 ق درگذش
هرچند خليفه از اين امر امتناع كرد ولي سرانجام به اين ازدواج رضايت داد و قرار 
شد دختر خليفه  عباسي در ذيقعده  سال 455 به عقد طغرل درآيد. ولي اين عقد 
به عروسي منجر نشد و داماد پير در هفتاد سالگي درگذشت.  طغرل در اواخر عمر 
از بغداد راهي ري بود و در بين راه به بيماري رعاف (خون دماغ) مبتال گشت و در 

هشتم رمضان 455 ق در نزديكي ري درگذشت.
 جسد وي را به ري برده و در مقبره اي كه امروز به برج طغرل معروف است به خاك 

سپردند.

رازهاى ناگفتـه
 زندگى امپـراتورى 

با پوتيـن هاى كوچـك

«شيخ احمد ياسيـن»
 بنيانگذار حماس 



اخباراخبار

مدیر کل بنیاد ش��هید و امور ایثارگران اس��تان اصفهان با اش��اره به اینکه 
تاکنون ۷۰ نفر از جوانان اس��تان اصفهان در راه دفاع از حرمین به شهادت 
رسیده اند، اظهار داشت: استان اصفهان در این زمینه نیز پیشتاز استان های 

کشور است.
 داریوش وکیلی در ادامه با اش��اره به شهادت »ش��هید مهدی اسحاقیان« 
که سه روز پیش در جنگ سوریه و در زمان دفاع از حرم حضرت زینب )س( 
 اتفاق افتاد ابراز داشت: پیکر این ش��هید بزرگوار امروز رأس ساعت ۱۷:۳۰ 
 در شهر درچه محل تولد این شهید بزرگوار تش��ییع و خاکسپاری خواهد

 شد.
 مدی��رکل بنیاد ش��هید و امور ایثارگ��ران اس��تان اصفهان با بی��ان اینکه

  ش��هید س��لجوقیان س��ومین ش��هید مداف��ع حرم ش��هر درچه اس��ت، 
 اضافه ک��رد: این ش��هید از لش��کر ۱۴ امام حس��ین )ع( به س��وریه اعزام 

شده بود.

مدیرعامل قطار ش��هری اصفه��ان گفت: در ۲ م��اه آینده خط یک 
اصفهان به ایستگاه تختی می رسد و بودجه در اختیار ما برای تکمیل 

تا ایستگاه تختی کافی است.
جواد شعرباف با اش��اره به صحبت های قبلی خود درباره خط ۲ و ۳ 
متروی اصفهان اظهار داش��ت: خط دوم متروی اصفهان ش��روع به 
ساخت کرده ولی خط ۳ هنوز اقدام به ساخت نشده، اما جانمایی آن 

انجام شده است.
وی اف��زود: خ��ط ۳ از می��دان آزادی ت��ا ترمین��ال جدی��دی 
بت��دای ذوب آه��ن اح��داث می ش��ود و خ��ط دوم از  ک��ه ا
ش��هرک ام��ام حس��ین )ع( در ش��مال ش��رق اصفه��ان ت��ا 
 می��دان ش��هدای خمینی ش��هر در غ��رب اصفه��ان اح��داث 

می شود.
مدیرعامل س��ازمان قطار ش��هری اصفهان بیان ک��رد: احداث خط 
دوم شروع ش��ده و عملیات تونل س��ازی و بتون ریزی آن از ابتدای 
مهرماه ش��روع خواه��د ش��د، تاکنون بودج��ه ای ب��رای خط دوم 
در اختی��ار ما ق��رار نگرفته و حتی خ��ط یک هم ب��ه 8۰۰ میلیارد 
 توم��ان بودجه نی��از دارد که ت��ا االن نص��ف آن در اختی��ار ما قرار 

گرفته است.
وی درب��اره تعداد واگن ه��ا و ترن های خ��ط یک تصری��ح کرد: در 
ح��ال حاض��ر 9 رام قط��ار و ۴5 واگ��ن در اختی��ار داری��م ک��ه 
ب��رای زم��ان رس��یدن خ��ط ب��ه تخت��ی کافی اس��ت ول��ی برای 
 کل خ��ط ی��ک ب��ه واگن ه��ا و قطار ه��ای بیش��تری احتی��اج

 است.

 یک هنرمن��د فیروزه کوب��ی اصفهان با انتق��اد از ورود س��نگ های تقلبی به 
فیروزه کوبی اصفهان به بازارهای این ش��هر گفت: متأس��فانه در حال حاضر 

نظارت جدی بر کیفیت صنایع دستی وجود ندارد.
مهرداد شمائی با اشاره به وضعیت هنر فیروزه کوبی در استان و برنامه ریزی های 
صورت گرفته در این زمینه اظهار داشت: خوشبختانه در حال حاضر این هنر 
نسبت به سال های گذشته بیشتر مورد توجه قرار گرفته و وضعیت خوبی در 
بازار صنایع دستی دارد. حتی برخی از نهادهای دولتی در راستای حمایت از 

صنایع دستی از این هنر به عنوان هدیه خرید کرده اند.
وی افزود: البته در این هنر نیز از س��وی برخی کارگاه ها تقلب می شود و افراد 
به جای فیروزه نیش��ابور که مرغوبیت خاص خ��ود را دارد، از فیروزه دامغان 
و یا کرمان استفاده می کنند که این س��بب کاهش کیفیت و افت قیمت نیز 
می ش��ود. این هنرمند فیروزه کوبی اصفهان بیان کرد: برخی از کارگاه هایی 
 که در من��زل کار می کنند از س��نگ های تقلبی اس��تفاده کرده و س��پس با 
رنگ کردن، آن را شبیه سازی به فیروزه کوبی می کنند. متأسفانه این مسئله 

سبب می شود تا به صنایع دستی ایران صدمه برسد.
شمائی با بیان اینکه در حال حاضر نزدیک به  ۲۰ کارگاه در اصفهان که برخی از 
این تعداد نیز به صورت خانگی فعالیت می کنند، گفت: اصفهان ظرفیت باالیی 

برای عرضه هنر فیروزه کوبی دارد .

معاون اداره کل حمل و نقل و پایانه های اس��تان اصفهان در نخستین 
جلسه تدوین طرح جامع امداد و نجات جاده  با اشاره به اینکه توجه به 
امر امداد و نجات جاده ای در کاهش تلفات جاده ای بسیار مهم و ضروری 
است، افزود: با همکاری کلیه دستگاه های امدادی، تهیه و تدوین طرح 
جامعی در خصوص امدادرسانی جاده ای در محورهای برون شهری در 
دستور کار قرار گرفته که بر اساس آن شاهد تحولی جدید در امر امداد 

و نجات جاده ای خواهیم بود.
علیرضا صفاتاج در ادامه بیان داشت: همیاری و تخصیص اعتبارات از 
سوی استانداری و سایر نهادهای ذی ربط در سال جاری به دستگاه های 
مربوط جهت رفع کمب��ود امکان��ات و تهیه دس��تگاه های مطابق با 
اس��تاندارد روز دنیا، نظارت بر آن ها جهت حضور به موقع در صحنه 
تصادفات، شماره گذاری تیرهای چراغ برق و نصب تابلوهای مسافت 
با فاصله کم توس��ط اداره راه و شهرسازی اس��تان جهت آدرس دهی 
مناسب محل سانحه، تخصیص شماره سه رقمی واحد به بخش امداد و 
نجات جاده ای  و اطالع رسانی آن از طریق رسانه های صوتی و تصویری 
و رفع کلیه نقاط کور مخابراتی محورهای استان را از جمله مصوبات 

این جلسه برشمرد.

با تقدیم 70 شهید در راه حفاظت از حریم زینبیه؛

اصفهان، پیشتاز در دفاع از حرم

مدیرعامل قطار شهری استان:

خط ۳ متروی اصفهان جانمایی 
شده است

 ورود سنگ های تقلبی 
به فیروزه کوبی اصفهان

 تدوین طرح جامع امداد رسانی 
در محورهای برون شهری اصفهان

نامش را گذاشته اند »خانه خدا«، خانه ای زیبا که سعی 
شده با سبک های مختلف معماری مورد توجه مخاطبان 

قرار گیرد.
 معنی لغوی آن »محل عبادت« و یا محل سجده گذاری 
به درگاه الهی اس��ت،اما از آن به عن��وان مرکز تجمع به 
مناس��بت رخدادهای محلی و قومی، محل آمد و ش��د، 

پایگاه های مردمی و ... هم استفاده می شود.
خانه ای ک��ه معم��وال در ایران ب��ا ذوق وهن��ر خاصی 
بن��ا نه��اده ش��ده و بهتری��ن معم��اران و هنرمن��دان 
 را ب��رای س��اخت بهتری��ن مس��اجد ب��ه خدم��ت 

گرفته اند.
بسیاری از کارشناس��ان مذهبی دلیل توسعه این محل 
 تاثیر گ��ذار در زندگ��ی مس��لمانان در ادوار مختلف را 
بنا گذاری اولین مسجد به عنوان مسجد الحرام توسط 

پیامبر اسالم)ص(  دانسته اند.
البته مس��جد از نظر قرآن همان محل عبادت اس��ت و 
دو بار هم از مس��جد االقصی که در اصل پیش از اسالم 
کنیس��ه یهودیان بوده، به این عنوان یاد ش��ده اس��ت. 
 همچنین در داس��تان اصحاب که��ف خداوند در قرآن

 می فرماید: »بر مزار آنان مسجدی بنا کردند.« مسجدی 
که بسیاری از مورخین معتقدند همان کلیسا بوده است.

مسجد در ایران
ساخت مسجد در ایران پس از انقراض سلسله ساسانیان 
آغاز شد، اما هنوز مساجد آن زمان برگرفته از معماری 

آن دوران و آن هم به سبک خراسانی بود.
یعنی بنایی مستطیل شکل با شبس��تانی به روی قبله، 
ولی دارای بناهای چهلستونی که به نوعی مهر معماری 

ایرانی به حساب می آمد.
اما پس از گذشت حدود س��ه قرن از پیدایش اسالم در 
ایران، معماری ها نیز متناس��ب با سبک اسالمی شد و 
مردم بیشتر از پادشاهان در این بناها ارزش داده شدند و 

مساجد به نوعی مردمی تر شدند.
با این ش��یوه مس��اجد خیلی زود به پایگاه های مردمی 
در شهر و روس��تاهای ایران تبدیل شدند و کارکردهای 

مختلفی پیدا کردند.
این بناه��ا چون بزرگ تری��ن س��اختمان ها بوده اند در 
آغاز نیازی به داشتن نش��انی ویژه ای نداشته و نگاه هر 
رهگذری را به س��وی خود جلب می کردن��د، اما پس از 
گسترش ش��هرها ابتدا با افزایش در گاه ها ونهادن طوق 
بر بلند ترین جای آن و س��پس با ساختن مناره در کنار 
آن رفته رفته مسجد به عنوان چشم اندازی جغرافیایی 
و جلوه گاه هنر و ذوق ایرانی ش��هر را کامال تحت تاثیر 

خود قرار داد.

مسجد در اصفهان
این بنای فرهنگی، مذهبی و اجتماعی در اصفهان به ویژه 
در دوران صفوی و پس از آن دستخوش تغییراتی شد که 
خیلی زود توانست اصفهان را به شهر گنبدهای نیلگون، 

شهر مساجد زیبا و یا مناره های مینا کار مبدل سازد.
مس��اجدی تاریخی، بزرگ و تاثیر گذار در تاریخ ایران 
اس��المی که هم مردان بزرگی را تقدیم ایران کرد و هم 

وقایع مهمی را رقم زد.
ح��اال در اصفه��ان به غی��ر از مس��اجد مع��روف جامع 
عباسی)امام (، شیخ لطف اهلل، جامع عتیق و... می توان 
به مس��اجد تاریخی دیگری از جمله مس��جد جمعه، به 
جا مانده از دوره دیالمه، مس��جد ش��یعا، به جا مانده از 
دوره س��لجوقیان، مس��جد میدان به جا مانده از دوران 
سلجوقیان، مسجد علی به جا مانده از دوره سلجوقیان و 
صفویه، مسجد ساروتقی به جا مانده از صفویه، مسجد 
حکیم به ج��ا مانده از صفویه، مس��جد ش��مس آباد به 
جامانده از صفویه، مسجد رکن الملک به جامانده از قرن 
۱۳، مس��جد علیقلی آقا به جا مانده از قرن ۱۲، مسجد 
خان به جا مانده از قرن یازدهم، مسجد ایلچی به جامانده 
از قرن یازدهم، مسجد وزیر به جامانده از دوران صفویه، 
مسجد آقانور به جامانده از صفویه و... اشاره کرد که هر 
کدام به نوعی به پایگاهی برای بازدید گردشگران تبدیل 

شده است.
گام بلند شهرداری برای حمایت مساجد اصفهان

شهرداری اصفهان در اقدامی جدید بر حمایت از مساجد 
اصفهان تاکید دارد و معتقد است حمایت مادی و معنوی 
از این مساجد می تواند زمینه مسجد محوری و بازگشت 

به سبک زندگی ایرانی - اسالمی با محوریت مساجد را 
رقم بزند.

 از ای��ن رو معاون��ت فرهنگ��ی و اجتماعی ش��هرداری
  اصفه��ان ب��ا حمای��ت مس��تقیم از 8۰۰ مس��جد در

 ش��هر اصفهان در س��ال 9۴، خبر از توس��عه این تعداد 
در سال 95 داده و معتقد اس��ت با این رویکرد می توان 
محوری��ت کانون ه��ای فرهنگی مذهب��ی را در جامعه 

فراگیر کرد.
علی قاس��م زاده در این زمینه گفت: شهرداری اصفهان 
نسبت به مسایل مس��جد محوری اهتمام ویژه ای دارد 
و در چشم اندازهای ش��هرداری اصفهان، این شهر را به 

عنوان شهری مسجد محور معرفی کرده اند.
وی اظهار کرد: در راستای کمک به توسعه مساجد، آن 
دسته از مساجدی که قصد دارند در زمینه های مختلف 
فرهنگی فعالیت داشته باش��ند و قصد خرید خانه های 
اطراف مسجد را به منظور توس��عه مسجد دارند، تحت 

حمایت شهرداری قرار می گیرند.
قاس��م زاده ب��ه محوره��ای پن����ج گان��ه اقدام��ات 
ش��هرداری اصفهان درحوزه کمک به مس��اجد اش��اره 
 کرد و گفت: اح���داث، تعمی�ر و مرم�ت، زیباس���ازی 
 ورودی ه���ا، توس���عه مس���اجد و کم���ک در ح�وزه 
ن�رم اف�زاری محوره�ای پن�ج گان�ه اقدام�ات مدیری�ت 

ش�هری ب�رای تامین نیازهای مس�اجد ش�هر هس�تند.
بنا بر این گزارش، ش��هر اصفهان در حال حاضر با 86۳ 
مسجد ، سومین شهر کشور به لحاظ تعداد مساجد است 
که شهرداری اصفهان سالیانه نزدیک به ۴۰ میلیارد برای 

کمک به این مساجد بودجه پیش بینی می کند.
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مدیرکل بهزیستی استان خبر داد:

سنجش بینایی 166 هزار کودک ۳ تا 6 سال 
در اصفهان

مدیر امور اجتماعی سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان خبر داد:

 ساخت 14 قسمت فیلم کوتاه آموزشی
 با موضوع مدیریت پسماند

مدیرکل کمیته امداد امام )ره( مطرح کرد:

 تأسیس مکان های حامی یابی 
برای طرح اکرام ایتام در اصفهان

مدیرکل بهزیستی استان اصفهان ضمن اشاره 
به برگزاری برنامه سنجش بینایی کودکان۳تا 6 
ساله باهدف پیشگیری از نابینایی و کم بینایی 
گفت: با مشارکت آموزش  و پرورش و دانشگاه 
علوم پزش��کی به  منظور تش��خیص به هنگام 
اخت��الالت بینایی ط��رح س��نجش بینایی در 
مهدهای کودک و پایگاه های س��نجش بینایی 

اجرا می شود.
س��عید صادق��ی در ادامه با اش��اره ب��ه برنامه 
سنجش بینایی کودکان ۳ تا 6 سال اظهار کرد: 
۴9۰۰ کودک در پایگاه های س��نجش بینایی، 
دچار اختالالت بینایی تشخیص داده شده و به 

سطوح باالتر درمانی ارجاع شدند.
مدیرکل بهزیس��تی اس��تان اصفهان از معاینه 
۱66 هزار کودک خبر داد و افزود: بالغ  بر ۴9۰۰ 
نف��ر از این ک��ودکان دچار اخت��الالت بینایی 
و به  طور خ��اص ۷۳۷ ک��ودک مبتالبه تنبلی 
چشم هس��تند که تنبلی چشم به  عنوان نوعی 
اختالل بینایی اگر به  موقع تشخیص داده نشود 

می تواند ف��رد را از یک یا هر دو چش��م نابینا یا 
کم بینا می کند.

وی با اش��اره به هزینه های گزافی که نابینایی 
 ب��ر ف��رد، خان��واده و جامعه تحمی��ل می کند

 خاطر نشان کرد: با اجرای برنامه های غربالگری 
امیدواریم بتوانیم از ب��روز نابینایی جلوگیری 
کنیم که تع��داد کودکان معاینه ش��ده در این 
طرح ۷۰ درص��د از ک��ودکان ۳ تا 6 س��اله را 
تشکیل می داد و برای پوش��ش حداکثری این 
برنامه نیاز به همکاری دستگاه ها، رسانه ها و به  

ویژه اقبال و همکاری والدین داریم.

مدیر ام��ور اجتماعی س��ازمان مدیریت پس��ماند 
ش��هرداری اصفهان از تولید ۱۴ قسمت فیلم کوتاه 
آموزشی با موضوع مدیریت پسماند و تفکیک مواد 

بازیافتی از پسماندهای تر خبر داد. 
محمدحسن مردانی با اشاره به اینکه در ماه گذشته 
با نصب بیش از ۳هزار تابلوی آموزشی با طرح شعار 
»همه جدایی ها بد نیس��ت« اهمی��ت بازیافت را به 
ش��هروندان اصفهانی متذکر ش��دیم، اظهار کرد: به 
دنبال این تبلیغات چهار قسمت فیلم کوتاه آموزشی 
در فضایی تخیلی و با بهره گیری از جلوه های تصویری 
و تکنیک های رسانه ای تهیه شده که بار دیگر شعار 
»همه جدایی ها بد نیس��ت« را به ذه��ن مخاطبان 

یادآوری می کند. 
وی به داستان محوری این مجموعه تصویری اشاره 
کرد و افزود: در هر قسمت از این مجموعه، به یکی از 
اقالم بازیافتی اشاره شده و در قالب داستان، زیان های 
زیست محیطی، اتالف س��رمایه ملی و کاهش منابع 
ملی ناشی از عدم اهتمام به بازیافت شرح داده شده 
است. مردانی با اشاره به اینکه هر هفته یک قسمت 

از این مجموعه در رسانه ملی و شبکه های اجتماعی 
پخش خواهد شد، تصریح کرد: با توسعه شبکه های 
اجتماعی و افزایش روزافزون کاربران آن، سریال های 
اینترنتی می تواند ابزاری قدرتمند در ترویج مفاهیم 
فرهنگی و اجتماعی همچون بازیافت و حفظ نظافت 
سیمای شهر باشد. وی با بیان اینکه ساخت مجموعه 
تصویری قصه های سیاه و س��فید )بازگشت چارلی 
چاپلین( در سال گذشته با استقبال پرشور مخاطبان 
فضای مجازی و بازدید چندین ه��زار نفر در هر روز 
مواجه ش��د، خاطرنش��ان کرد: با توج��ه به اهمیت 
مدیریت پسماندها در حفظ سالمت و نظافت شهری و 
پیشگیری از مشکالت زیست محیطی، تالش خواهیم 
کرد این موض��وع را از طریق فیلم های آموزش��ی به 
مخاطبان آموزش دهیم. مدیر امور اجتماعی سازمان 
مدیریت پسماند شهرداری اصفهان تولید ۱۰ قسمت 
اینفوموشن آموزشی با محوریت مدیریت پسماند و 
بازیافت در شهر اصفهان را از دیگر اقدامات در دست 
انجام نام برد و یادآورش��د: فیلمنام��ه این مجموعه 

تدوین شده و تولید آن از هفته آتی آغاز خواهد شد.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان اصفهان 
گفت: در روزهای آینده مکان های حامی  یابی برای 
طرح اکرام ایتام احداث خواهد ش��د که یکی از این 
مکان ها نمایشگاه قرآن اس��ت. حمیدرضا شیران با 
اشاره به طرح اکرام ایتام و طرح توشه برکت و استقبال 
بهتر مردم نسبت به سال قبل اظهار داشت: طرح اکرام 
ایتام از روز ۱5 تا ۲۱ ماه رمضان انجام می شود که ما از 
هفته  آینده مکان های حامی یابی را احداث خواهیم 
کرد. وی با بیان اینکه تاکنون ۲5۰ حامی از سرتاسر 
استان جذب شده است، افزود: پیرامون طرح توشه 
برکت نیز به 5 میلیارد تومان هزینه نیاز داریم که با 
همت مردم و خیران تا االن حدود یک و نیم میلیارد 
تومان آن جمع آوری شده که می توانیم۳۱ هزار سبد 

کاال از 96 هزار سبد کاالی مورد نیاز را تأمین کنیم.
مدیرکل کمیت��ه امداد ام��ام خمینی )ره( اس��تان 
اصفهان بیان کرد: عالوه بر این ها ۱9 سازمان  دولتی، 
خصوصی و خیریه اقدام به پهن کردن س��فره های 
افطاری برای نیازمندان کرده ان��د. وی درباره نحوه 
ثبت نام برای کمک در طرح های اکرام ایتام و توشه 

برکت خاطرنشان کرد: عالقه مندان می توانند از طریق 
سایت کمیته امداد یا مراجعه به دفاتر کمیته امداد 
اقدام به همکاری و سپس معرفی نیازمندان به آن ها 

هزینه ها و کمک های خود را پرداخت کنند.
شیران با اش��اره به خانواده هایی که بدون سرپرست 
نبوده اما نیازمند کمک  هس��تند، تصریح کرد: برای 
این م��وارد طرح محس��نین را برگ��زار کرده ایم که 
اس��تقبال خوبی را به همراه داش��ته و عالقه مندان 
می توانند از دفاتر کمیته امداد نح��وه کمک به این 
خانواده ها و همکاری در طرح محس��نین را دریافت 
کنند، امیدواریم از ۳۳ هزار خانواری که حامی طرح 
 محسنین ندارند حداقل تا پایان ماه مبارک رمضان

 8 هزار نفر آن ها تحت پوشش قرار گیرند.
وی درباره دیگر طرح های کمیته امداد امام )ره( ماه 
مبارک رمضان بیان کرد: طرح »مفتاح الجنه« را در 
دستور کار داریم که در آن افراد سرشناس دولتی یا 
غیر دولتی را برای آشنایی با ایتام به عنوان مهمانی به 
خانه آن ها می بریم تا وضعیت خانواده ها را مشاهده 

کرده و از آن ها دلجویی کنند.

رییس اداره فرهنگ و ارش��اد اس��المی اس��تان اصفهان 
گفت: هنرمن��دان اصفهانی در حوزه های خوشنویس��ی، 
منبت کاری و میناکاری با موضوعات قرآنی، روز پانزدهم 
ماه مبارک رمضان میهمان نمایشگاه قرآن در چهار شهر 

کشور بوسنی و هرزگوین خواهند بود.
حجت االسالم حبیب اهلل ارزانی در خصوص اقدامات اداره 
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان در ایام ماه مبارک 
رمضان، اظهار ک��رد: اقدامات اداره ارش��اد در بخش های 
فرهنگی، هنری و کتاب در ماه مبارک رمضان نس��بت به 

سال قبل از نظر کمی افزایش  یافته است.
وی افزود: برنامه فرهنگی هنری استانی را با عنوان جشن 
رمضان برای ماه مبارک برنامه ریزی کردیم که این جشن 
همزمان با برگزاری در ش��هر اصفهان، در ۲۳ شهرستان 
اس��تان اصفهان هم با همکاری ادارات ارشاد و مؤسسات 

قرآنی در حال برگزاری است.
رییس اداره فرهنگ و ارش��اد اس��المی اس��تان اصفهان 
تصریح کرد: برنامه های جش��ن رمضان ش��امل شب های 
شعر، خاطره و داستان سرایی قصص قرآنی، نشست های 
علمی و فرهنگی با موضوع قرآن و عترت، اکران فیلم های 
کوتاه و بلند ایرانی، جلس��ات تدبر در قرآن کریم، تجلیل 
از فعاالن قرآن و عترت، مس��ابقات ق��رآن و نهج البالغه و 
محافل قرآنی است. وی اضافه کرد: از دیگر اقدامات ارشاد 

می توان به اجرای تئاترهای خیابانی، برگزاری جنگ های 
قرآنی در س��طح شهر و نمایش��گاه عرضه آثار محصوالت 
هنری و نرم افزارهای قرآنی در کلیه شهرستان های استان 

اصفهان اشاره کرد.
ارزانی در رابطه حضور و نقش اداره ارش��اد در نمایش��گاه 
بین المللی قرآن اصفهان تأکید کرد: در نمایش��گاه قرآن 
امسال ۲۲ غرفه به اداره ارشاد اختصاص دارد که این ۲۲ 
غرفه از طرف معاونت قرآنی اداره ارشاد برپا و برگزارشده 

است.
وی بیان کرد: در طول برگزاری نمایش��گاه ق��رآن، اداره 
فرهنگ و ارشاد اسالمی اس��تان اصفهان 6 شب در سالن 
همایش های محل نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان 
ویژه برنامه های��ی را نظیر تئاترهای طن��ز قرآنی و نمایش 

عروسکی برگزار می کند.
رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان درباره 
این ویژه برنامه ها گفت: نمایش عروسکی هم نشین موسی 
در بهشت در ۳ شب برگزار شد که دیشب شب آخر اجرای 
این نمایش بود و امروز برنامه شب خاطره مدافعان حرم را 

داریم که با همکاری سپاه انجام می شود.
وی اضافه کرد: در ۲6 خرداد ماه ویژه برنامه محفل ش��عر 
رمضان، ۲۷ خردادماه محفل قرآنی از طرف جامعه القرآن 
با عنوان تدب��ر در قرآن و در ۲8 خرداد م��اه محفل قرآنی 
موسس��ه نور النوار ملکوت با موضوع مهندس��ی ذهن در 
قرآن در سالن همایش های محل نمایشگاه های بین المللی 

استان اصفهان برگزار می شود.
ارزانی در خص��وص موض��وع غرفه های اداره ارش��اد در 
نمایش��گاه قرآن عنوان کرد: اداره کل ارشاد امسال دارای 
غرفه های ویژه عرضه آثار هنری را در نمایشگاه دارد که از 
جمله آن ها می توان به آثار برگزیده اولین جشنواره سراسر 
نگارگری آیات قرآن کریم، آثار هنرمندان انجمن نقاشان 
اصفهان در حوزه قرآن و عترت و آثار مرتبط با قرآن کانون 

عکس سینمای جوان اشاره کرد.
وی در ادامه خاطر نش��ان کرد: تابلوه��ای قرآنی انجمن 
خوشنویسان، نسخ خطی و قرآن های نفیس، آثار مجموعه 
هنری فرش��چیان، کانون های فرهنگی هنری مساجد در 

غرفه ها آماده میزبانی از شهروندان اصفهانی هستند.

رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی اس��تان اصفهان در 
رابطه با غرفه اختصاصی مق��ر کتاب تأکید کرد: غرفه مقر 
کتاب از طرف اداره ارشاد در نمایشگاه قرآن برپاشده است 
که تعدادی از کارشناس��ان دینی به کتاب فروش��ی های 
سطح شهر مراجعه می کنند و کتاب های قرآن را خریداری 
و مطالعه می نمایند س��پس کتاب های��ی را از بین آن ها 
 انتخاب کرده و در غرفه ها بس��تگی به نی��از مردم معرفی 

می کنند.
وی درباره دیگر اقدامات اداره ارشاد در ماه مبارک رمضان 
تصریح کرد: برنامه جنب��ی مهمی هم در طول ماه مبارک 
رمضان داریم که در یکی از آن ها اداره ارش��اد با همکاری 
جمعیت اس��المی کش��ور بوس��نی و هرزگوین و رایزنی 
فرهنگی ایران در این کشور، نمایشگاه آثار هنری در حوزه 
قرآن و عترت با حضور تعدادی از هنرمندان اصفهانی در 
زمینه های خوشنویس��ی، منبت کاری، میناکاری برگزار 
می کند؛ این نمایشگاه از ۱5 ماه رمضان در ۴ شهر کشور 

بوسنی افتتاح می شود.
ارزانی در پایان گفت: دبیرخانه ش��ورای توس��عه فرهنگ 
قرآنی اداره ارشاد امسال ۱5 برنامه تلویزیونی تدارک دیده 
است که با موضوعات قرآنی این برنامه ها هر شب از شبکه 
اصفهان پخش ش��ده و در خدمت شهروندان اصفهانی در 

شب های پربرکت ماه مبارک رمضان خواهد بود.

رییس اداره ارشاد استان خبر داد:

میزبانی بوسنی، از هنرمندان اصفهانی در ماه مبارک رمضان 

چتری استوار، بر سر شهری خالق؛

گام بلند شهرداری  اصفهان برای حمایت از مساجد شهر

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردش��گری اصفهان  با اشاره به 
ثبت ۱۳ اثر فرهنگ ناملموس اصفهان در فهرست آثار ملی اظهار داشت: ۳۰ 
آیین بومی و سنتی در فهرست آثار ملی میراث ناملموس به ثبت رسیده و از 

این تعداد ۱۳ اثر مربوط به استان اصفهان است.
فریدون اللهیاری افزود: آیین هوم بابایی کاشان، آیین نخل گردانی کاشان، 
ترانه های قالی بافی بادرود نطنز، آیین چهل هشتم بادرود نطنز، نحل گردانی 
بادرود نطنز، جل جاللی طامه، مجمع گردانی بادرود نطنز، تعزیه قاسم آباد 
آران و بیدگل، عاشورای ابوزیدآباد آران و بیدگل، سنج زنی آران و بیدگل، 
نان عباس��علی، پیش��خوان پیش واقعه از جمله آیین هایی است که به ثبت 

رسیده است.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردش��گری اصفهان بیان کرد: 
میراث ناملموس مانند گوهری ارزش��مند در اصفهان هستند که می تواند 

توجه مردم دنیا را به خود جلب کند.
وی گفت: معرفی این آثار بر صنعت گردش��گری کش��ور به وی��ژه اصفهان 
و تقویت این صنع��ت تأثیر به س��زایی دارد و باید از ای��ن ظرفیت به خوبی 

استفاده شود.

مدیرکل میراث فرهنگی استان خبرداد:

ثبت 1۳ اثر ناملموس اصفهان
 در فهرست آثار ملی
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اقدام عجیب سپاهان؛

 بازی خداحافظی برای مازادها؟

رواب��ط عمومی باش��گاه ف��والد مبارکه س��پاهان ب��ا انتش��ار بیانیه ای، 
توضیحاتی را در مورد لیس��ت بازیکنانی که اعالم ش��ده بود را ارایه کرد. 
در این بیانیه آمده است: »اطالعیه باشگاه در مورد بازیکنانی که براساس 
 نیاز فنی س��رمربی ب��ا آنها تمدی��د قرارداد و ی��ا ادامه هم��کاری صورت 

نمی پذیرد واکنش های مختلفی را در پی داشت. 
برخ��ی بازیکن��ان نس��بت به ای��ن مس��ئله انتق��اد داش��تند ک��ه چرا 
 با وجودی که قراردادش��ان به پایان رس��یده نامش��ان در ای��ن اطالعیه 

برده شده است.
از آنجایی ک��ه بعضا ای��ن بازیکن��ان محترم با توج��ه به عالق��ه خود به 
س��پاهان در مصاحبه های خ��ود عنوان م��ی کردند که قراردادش��ان با 
س��پاهان به پایان رس��یده و هنوز فردی از باش��گاه برای تمدی��د با آنها 
تماس نگرفته و یا همچنان منتظر سپاهان هس��تند، این اطالعیه که در 
نهایت احترام صادر ش��د و عدم نیازهای فنی س��رمربی ب��رای فصل آتی 
را مش��خص کرد با این رویکرد که بازیکنان برای وضعیت خود و پاس��خ 
 مثبت به س��ایر پیشنهاداتش��ان از تیم های دیگر اق��دام کنند، ضروری

 بود.
 چن��د بازیکن محت��رم دیگری نیز ک��ه قرارداد داش��تند، اما در لیس��ت 
عبداهلل ویسی در سپاهان فصل جدید نبودند نیز طبیعی بود که بحث عدم 
تداوم همکاری برای این بزرگواران مطرح بود تا بتوانند پس از طی مراحل 

الزم برای پیوستن به تیم جدید خود اقدام نمایند.
همانگونه ک��ه در اطالعیه در کمال احترام، س��پاس و قدردانی اس��امی 
 بازیکن��ان را اعالم ک��رد، بازهم تاکی��د می کنی��م که با توج��ه به اعالم 
عبداهلل ویس��ی س��رمربی تیم فوتبال س��پاهان و به منظور روشن شدن 
 تکلیف بازیکنان و اقدام آنها برای پیوس��تن به تیم جدید اسامی بازیکنان 

اعالم شد. 
باز هم از همه تالش ها و زحمات این بازیکنان در روزهای تلخ و ش��یرین 

سپاهان قدردانی می کنیم و زحمات آنان را فراموش نمی کنیم.
طبیعی است سپاهان برای برخی از این عزیزان و بازیکنان با سابقه به منزله 
خانه آنهاست و عدم حضور در لیست س��رمربی در این فصل، باعث قطع 

همکاری و رابطه در حوزه های دیگر نخواهد شد. 
 همچنی��ن باش��گاه ب��ه عن��وان خان��ه این طالی��ی ه��ا، خ��ود را ملزم 
 می دان��د ب��رای بازیکنان با س��ابقه س��پاهان ک��ه در این لیس��ت اعالم

 ش��ده ان��د، در روزی که تمای��ل ب��ه خداحافظ��ی از دنی��ای فوتبال به 
 عنوان بازیکن داش��ته باش��ند مراس��م خداحافظی در خورش��ان برگزار 

کند.

سیری در دنیای ورزش

 تیم ملی کشتی آزاد ایران بامداد دوشنبه پس از شکست تیم روسیه توانست برای پنجمین بار متوالی قهرمانی جام جهانی 
شود. این هفتمین قهرمانی کشتی آزاد در ادوار مختلف جام جهانی بود.

رسول خادم به عنوان رییس فدراس��یون و س��رمربی تیم ملی نیز بعد از این 
موفقیت گفت: این دوره از رقابت ها بسیار عجیب و سنگین بود. تکلیف نهایی 

سه مسابقه ما در جام جهانی با کشتی آزادکاران سنگین وزن مشخص شد.
وی ادامه داد: این دوره از مسابقات یک تورنمنت سنگین و سخت بود که البته 
برای ارزیابی بچه های ما به عنوان یک میدان تدارکاتی بس��یار مثمرثمر واقع 
شد. این مسابقات به ما نشان داد که در چه وضعیتی هستیم و باید چه اقداماتی 

را تا المپیک انجام دهیم.
 خادم در پاس��خ به این س��وال که چرا از نفرات اصلی در جام جهانی استفاده

 کرده اید، گفت: از اینکه کش��تی گیران اصلی را تا حدود دو ماه تا المپیک به 
میدان فرستادیم اصال پشیمان نیس��تیم چرا که این بچه ها باید در تورنمنت 

سنگین و جدی مثل جام جهانی به میدان می رفتند و عملکردشان ارزیابی می شد.

قوی ترین وزنه بردار جهان در خصوص اینکه آیا به المپیک خواهد رسید یا خیر؟ گفت: برای حاضر شدن در المپیک 2016 
ریو تمام تالش خود را انجام می دهم و از نظر بدنی شرایط خوبی دارم.

بهداد سلیمی، وزنه بردار ملی پوش کشورمان برای حضور پرقدرت در المپیک 
از مسئوالن ورزش درخواستی دارد که در این خصوص گفت: دو ماه تا المپیک 
باقی مانده و دراین زمان کوتاه احتیاج دارم تا امین نوروزی فیزیوتراپ کاربلد 
کش��ورمان در کنارم باش��د تا آمادگی زانویم نیز به فرم خوب و ایده آل برسد. 
 س��لیمی در خصوص وزنه زدن درمس��ابقات گزینش��ی المپیک 2016 ریو 
 خاطر نش��ان ک��رد: در مس��ابقات ج��ام فج��ر و در حرکت یک ض��رب وزنه

  205 کیلوگرمی و در حرکت دوضرب وزنه 231 کیلوگ��رم را مهار کردم. اگر 
 می خواهم صاحب دومین نش��ان طالی��ی رنگ المپیک ش��وم، حتما باید به 

وزنه های 210 در حرکت یک ضرب و255 کیلوگرم در دوضرب برسم.
 وی ادامه داد: برای موفقیت در المپیک کار س��ختی دارم. ابتدا وزنه ها رقیب

 اصلی ام خواهند بود، سپس رقبای سرسخت دیگر. در هر حال هدف من رسیدن به نشان طالی المپیک است.

بهداد سلیمی: وزنه ها رقیب اصلی ام خواهد بودرسول خادم:جام جهانی آمریکا تورنمنت بسیار سنگینی بود

در فو                        تبا                          ل ایران هر جا صدای اعتراض بلند تر اس��ت، 
ریشه مشکالت در آن بخش قوی  تر و برطرف کردنش 

سخت تر است.
از زمان��ی که لیگ برتر فو                        تبا                          ل ای��ران نام »حر                   فه                 ای« 
ب��ه خ��ود گرفت و »پ��ول« در مقیاس زی��اد واردش 
 ش��د، ح��رف و حدیث ها و ج��ار و جنجال ها هم آغاز 

شد.
 در ابتدا تیم                          های تهرانی موفق بودند و جام ها را یکی 
پس از دیگری کسب کردند تا این که عنوان »بهترین 
تی��م شهرس��تانی« در لیگ های قبل ب��ه  »قهرمان 
شهرس��تانی« لیگ تغییر یافت و تیم هایی مثل فوالد 

و سپاهان جا                                                   م قهرمانی لیگ برتر را کسب کردند.
درست از همان روزی که تیم                          های صنعتی شهرستانی 
گوی سبقت را از سرخابی ها ربودند و با صید ستاره های 

ف�و                        تب�����ا                          ل ای��ران، 
را  خ��ود  تیم                          ه��ای 
زمانی  از ه��ر  بهت��ر 
س��اختن�د و ج���ام 
بردن��د، زمزمه ه��ای 
اعتراض از گوش��ه و 
کن��ار فو                        تب��ا                          ل ایران 

شنیده شد.
با  صنعتی  تیم                          ه��ای 
سرمایه های  پشتوانه 
کارخانه های  هنگفت 
عظیم، پول زیادی را 

به فو                        تبا                          ل تزریق کردند و در روزهایی که س��رخابی ها 
با بح��ران بی پولی دس��ت به گریبان بودند و س��ایر 
باشگاه                           های تهران هم بین شرکت ها و افراد حقیقی – 
 حقوقی دست به دست می شدند، یکه سوار فو                        تبا                          ل ایران

 ش��دند. اس��تقالل و پر    س��پولیس به عنوان تیم                          های 

پرطرف��دار و اصطالح��ا مردمی از این که زیر س��ایه 
تیم                          های شهرس��تانی بودند، احس��اس خوش��ایندی 
نداش��تند و همین مسئله باعث ش��د که تمام تالش 
 خود را برای مانع تراشی در راه تیم                          های صنعتی به کار

 ببندند.
تالش های س��رخابی ها البته بی تاثی��ر هم نبود، اما 
حاصل��ش تدوی��ن قانونی به نام »س��قف ق��رارداد« 
ب��ود که مثال ق��رار بود جلوی ریخ��ت و پاش ها را در 
فو                        تب��ا                          ل بگیرد. در همان روزهایی که س��قف قرارداد 
بود  رسیده  تصویب  به 
و ادع��ا می ش��د که در 
حال اجراست، تیم                          های 
س��رمایه دار آن را ب��ه 
و  زدن��د  دور  راحت��ی 
ب��ا ق��رارداد بنده��ای 
ق��رارداد  در  اضاف��ی 
بازیکن��ان و مربی��ان ، 
 تح��ت عن��وان پاداش 
اه��دای  ب��ا   ... و 
لوک��س  خودروه��ای 
وی��ال و مل��ک و حتی 
 آه��ن، رق��م قراردادها را ب��از هم باال بردن��د. در این 
 دور زدن قانون، س��هم استقالل و پر    سپولیس هم کم 

نبود.
سر و صدای طبل معترضان ولخرجی در فو                        تبا                          ل آنقدر 
بلند بود که کس��ی متوجه نش��د خودشان بخشی از 

بازار نقل و انتقاالت را در اختیاردارند و با کارهایشان 
فتیله چراغ را باال می برند. 

کس��ی از این مس��ئله با خبر نبود تا این که باال رفتن 
فتیله چراغ، دود و دمی به راه انداخت و چشم ناظران 

را به سوزش انداخت.
وزارت ورزش  و جوانان از دو تیم خواس��ت که جلوی 
ریخ��ت و پاش  را بگیرند و به آنه��ا درباره هزینه های 
 هنگف��ت بس��تن تی��م هش��دار داد، اما ای��ن تیم                          ها 
ن��ه شهرس��تانی بودند و ن��ه صنعتی؛ س��رخابی های 
پایتخت، همان معترضان همیش��گی مخاطب دستور 

هشدار آمیز وزیر بودند.
در فو                        تبا                          ل ایران همه مشکل را می شناسند، اما کسی 

راه   حل را ندارد. از هر کس��ی در فو                        تبا                          ل ایران بپرسید 
به خوبی فو                        تبا                          ل و مشکل هایش را ریشه یابی و تحلیل 
می کن��د. همه حتی آینده فو                        تب��ا                          ل ایران را هم با این 

روند پیش بینی می                              کنند. 
کار دیگ��ری که هم��ه در فو                        تبا                          ل ای��ران خیلی خوب 
بلدن��د و هماهنگ با هم انجامش می دهند. »تاس��ف 
خوردن« اس��ت. هم��ه اهالی فو                        تبا                          ل ب��ه نوبه خود از 
وضعیت کنونی »متاس��ف« هس��تند، اما چه کس��ی 

راه   حل مشکل را می داند؟
این طور به نظر مي                                       رس��د ک��ه در فو                        تبا                          ل ایران هر که 
صدای اعتراضش بیشتر است، احتماال دستش بیشتر 

در کار تشدید مشکل است.

یکه تازی سرخابی ها ، در سکوت تیم های صنعتی

قهرمانان ملی می توانند 
خدمت خود را، در تیم ملی انجام دهند

منع مشروبات الکلی 
برای جلوگیری از درگیری در یورو

سردار س��ید حمید صدرالس��ادات، رییس س��ازمان وظیفه عمومی ناجا 
درخصوص قهرمانان ملی که مش��مول خدمت مقدس س��ربازی شده اند 

صحبت کرد. 
وی با اعالم این خبر اظهار داش��ت: طبق قان��ون و تفاهمنامه ای که بین 
ستاد کل نیروهای مس��لح و وزارت ورزش منعقد شده است، ورزشکارانی 
که طب��ق مق��ررات و در چارچ��وب ضوابط ب��ه خدمت س��ربازی اعزام 
شده یا به س��ن مش��مولیت رس��یده اند درصورتی که به تیم ملی دعوت 
 ش��وند، مدت حضورش��ان درتیم ملی جزوخدمت س��ربازی محاس��به 

می شود.
وی با بیان اینکه ای��ن قانون ش��امل بازیکنانی که تخلف ک��رده  و کارت 
پایان خدمت آنها باطل شده اس��ت نمی ش��ود، افزود: این بازیکنان باید 
خدمت س��ربازی خود را در تیم های نیروهای مس��لح بگذرانند و به هیچ 
 وجه تا پایان دوره س��ربازی حق حضور و همراهی تیم مل��ی را نخواهند

 داشت.

فرانسه نوشیدن مش��روبات الکلی در اطراف ورزش��گاه های یورو از طرف 
تماشاگران را ممنوع اعالم کرد.

بعد از اتفاق��ات جنجالی دیدار روس��یه و انگلیس که به درگیری ش��دید 
 هواداران دو تی��م انجامید پلیس فرانس��ه ب��رای جلوگی��ری از اتفاقات 
پیش آمده در آن دیدار، مصرف مشروبات الکلی را بین هواداران تیم های 
شرکت کننده در رقابت های یورو ممنوع اعالم کرد و عنوان کرد به شدت 

این موضوع را تحت نظر قرار خواهد داد.
بعد از دی��دار انگلیس و روس��یه یوفا همچنی��ن هش��دار داد در صورتی 
که ه��واداران این دوتی��م چنی��ن اقداماتی را تک��رار کنند به ش��دت با 
 آن ها برخورد خواهد ش��د و تیم ش��ان از رقابت های یورو کنار گذاش��ته 

می شود.
در اتفاقات پیش آمده بازی انگلیس و روس��یه چندین نفر از تماشاگران 

انگلیسی و روسی به شدت مجروح شدند.

آذری:

 جلوی ریخت وپاش سرخابی ها را بگیرید
 مدیرعام��ل باش��گاه ذوب آه��ن ب��ا انتق��اد از ریخ��ت  و پاش ه��ا در فص��ل 
نق��ل و انتقاالت فوتبال گفت: تا کی می خواهند با ش��عارهای تبلیغاتی علیه 
ولخرجی ها بایس��تند؟ س��عید آذری درباره عملکرد برخی باشگاه ها در فصل 
نق��ل و انتقاالت و هزینه های هنگفت آن ها اظه��ار کرد: زمانی علیه تیم های 
صنعتی هجمه فراوانی بود، اما امسال ما فقط یک بازیکن از لیگ دو گرفته ایم 
ک��ه مبلغ قراردادش برای دو س��ال 150 میلیون تومان اس��ت. او ادامه داد: 
می گویند جلوی ریخت و پاش تیم های بزرگ و اس��تقالل و پرس��پولیس را 
گرفته اند ولی چه کس��ی می خواهد جلوی آن ها را بگیرد؟ این حرف ها همه 
ش��عارهای تبلیغاتی اس��ت که قبل از فصل مطرح می شود، اما هر کسی هر 
کاری دل��ش می خواه��د انجام ده��د. آذری درباره احتمال کاهش س��همیه 
مس��تقیم ایران در لیگ قهرمانان آس��یا و اظهار نظر پرسپولیسی ها مبنی بر 
اینکه قهرمان جام حذفی و لیگ به آسیا می روند و سپس تیم های دوم و سوم 
لیگ س��همیه می گیرند، گفت: امیدوارم سهمیه ایران کم نشود و پرسپولیس 
هم به عنوان سهمیه مستقیم سوم راهی آسیا شود. او درباره مذاکره باشگاه ها 
با برخی بازیکنان ذوب هم اظهار کرد: چند باشگاه با 2-3 بازیکن ما مذاکره 
کردن��د در حالی که آن ها با ما قرارداد داش��تند که این کار غیر اخالقی بود. 
به همکارانم در س��ایر باش��گاه ها گفته ام که تنها می توانند با بازیکنان آزاد ما 
مذاکره کنند و برای س��ایرین باید رس��ما از طریق باشگاه  اقدام کنند. آذری 
در پای��ان گفت: هنوز گل محمدی فهرس��ت مازاد، ارایه ن��داده و ما در حال 
 تالش هس��تیم ک��ه بازیکنان مورد نظر او را جذب کنی��م. تمرین های تیم از

28 خرداد ماه آغاز می شود.

نگاهی گذار به آن چیزی که در واترپل��وی ایران می گذرد 
نشان از آن دارد که این رش��ته حال و روز خوشی را سپری 

نمی کند.
 تیم مل��ی واترپل��وی کش��ورمان در رقابت های دوس��تانه 
جام تفلیس، از 3 بازی صاحب 3 شکست شد. ایران به ترتیب 
مقابل تیم های  گرجستان »الف« 19 بر 6، گرجستان »ب« 

11 بر 11 و   قزاقستان 11 بر 4  بازی را واگذار کرد.
پیش تر تیم ملی کش��ورمان در رقابت های کس��ب سهمیه 
المپیک، شکست های سنگینی را تجربه کرده بود. 23 بر 2 
مقابل ژاپن، 19 بر 6 برابر چین و 19 بر 10 مقابل قزاقستان 
شکست های کش��ورمان در آن رقابت ها بود، اگرچه در این 

مسابقات عربستان را 18 بر 9  از پیش برداشته بود.
به خوبی می دانیم که ه��دف از حض��ور در تورنمنت برای 
رسیدن به شرایط آرمانی و محک خوردن است، اما از تیمی 
که بیش از 7 ماه در اردو به سر می برد انتظار به مراتب بیشتر 
از این نتایج اس��ت. وقتی به بدنه تیم نگاه می کنیم ش��اهد 
حضور ترکیبی از جوانان زیر 22 س��ال و ش��ماری با تجربه 
هس��تیم که این موضوع نکته مثبتی است؛ اما نگاهی گذرا 

به نتایج اخیر واترپلو نشان از روند نزولی این رشته دارد.
ش��اید تصور ش��ود واترپلوی ایران در دوران پوست اندازی 
اس��ت، اما این امر هم پیش تر اتفاق افتاده ب��ود. زمانی که 
ماالرا به ایران آمده بود، واترپلو در حال رشد و افتخار آفرینی 
بود. جوانان آن زمان در دنیا دهم ش��دند ام��ا امروز واترپلو 

تنها سایه ای از یک رشته ورزشی است.  واترپلوئیست های 
کش��ورمان به باخت عادت کرده اند و ش��اید در تصورشان 

نام این رش��ته »واترباخت پلو« اس��ت اما دلیل این اتفاقات 
چیست؟ چه اتفاقی در واترپلوی کشورمان رخ داده است که 

این تیم در چنین شرایطی به سر می  برد؟
مسئوالن فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو  در اولین حرف 
خود می گویند، مش��کالت مالی داری��م. می گویند اعتبار 
نداریم. می گویند استخر نداریم و همان مسایل همیشگی 
را به زبان می  آورند. ملی پوشان به جلو می آیند و می گویند 
که فقط فدراس��یون حمایت می کند و بیرون از فدراسیون 
هیچ کس به فکر ما نیس��ت و توپ در زمین وزارت ورزش، 
کمیته ملی المپیک و حتی دولت انداخته می ش��ود و همه 
چیز به خیر خوشی به اتمام می  رس��د؛ اما سوالی که پیش 
می آید این است؛ مگر بس��کتبال، هندبال، والیبال و حتی 
فوتبال مش��کالت مالی ندارد اما چرا آنها چنین ش��رایطی 
ندارند؟ حداقل اف��ت تعدادی این رش��ته ها حتی در زمان 

پوست اندازی اینقدر محسوس نیست.
با حضور رضوانی در رأس فدراسیون شنا توقع می رفت این 
رشته بهتر از گذشته نتیجه بگیرد و یا حداقل در حدی باشد 
که بتوان نام آن را در بین رش��ته های خوب تیمی قرار داد؛ 
اما شرایط اینگونه پیش نرفته است و واترپلو رشته تخصصی 
رییس فدراس��یون، نتوانس��ته به افتخاراتی ک��ه در دوران 

گذشته کسب می کرد هم نزدیک شود.
حقیقت این اس��ت که واترپلوی ایران شرایط خوبی ندارد و 
بهتر است بررس��ی مجددی در خصوص این رشته ورزشی 
صورت بگیرد. همه چیز به پول و منابع مالی ارتباط ندارد و 

گاهی باید آستین ها را برای کار باال زد.
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 رس��ول خادم س��رمربی تیم ملی کش��تی آزاد موفق ش��د تا ب��ار دیگر 
آزاد کاران ایران را به سکوی نخست جام جهانی در آمریکا برساند.

تالش های خادم 
برای تکرار قهرمانی

لنز دوربین

آگهـی مناقصه عمومـی
شمـاره مجوز ) 1137، 1395(

1- موضوع مناقصه: انجام عملیات امداد، نگهداری، بهره برداری و تعمیرات تأسیسات گازرسانی و نصب، 
جمع آوری و جابجایی کنتور و رگوالتور در سایزهای مختلف و خدمات کنتورخوانی و توزیع صورتحساب 
مشترکین، وصول مطالبات مش��ترکین بدهکار، مکانیزه نمودن اطالعات مش��ترکین، اشتراک پذیری، 

حسابداری فروش و خدمات عمومی در سطح منطقه جرقویه و شهر اژیه و توابع آنها
2 - میزان تضمین شرکت در مناقصه: 1/900/000/000 ریال) یک میلیارد و نهصد میلیون ریال( 

کد فراخوان: 1451576 
3- نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: اصفهان، خیابان چهارباغ باال، شرکت گاز استان اصفهان

4- مهلت اعالم آمادگی: حداکثر تا تاریخ 1395/03/26
مناقصه گران می توانند جهت کس��ب اطالعات بیش��تر به پایگاه اطالع رس��انی الکترونیکی شرکت گاز 
 اس��تان اصفهان به آدرس www.nigc-isfahan.ir ، www.iets.mporg یا با ش��ماره تلفن های

 5-36271031-031 امور قراردادهای شرکت گاز استان اصفهان تماس حاصل فرمایند. 

روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان

نوبت دوم

)سهامی خاص(

در فو                        تبا                          ل ایران همه مشکل را می شناسند، 
اما کس�ی راه   حل را ندارد.  از هر کس�ی در 
فو                        تب�ا                          ل ایران بپرس�ید به خوب�ی فو                        تبا                          ل و 
مشکل هایش را ریشه یابی و تحلیل می کند. 
همه حتی آینده فو                        تبا                          ل ای�ران را هم با این 

روند پیش بینی می                              کنند

حال و روز ناخوش یک رشته آبی؛ واترباخت پلو!
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3/457 آگهی موضوع ماده س��ه قانون وم��اده 13آیین نامه قان��ون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی    

نظر به صدور آرارء صادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر درمنطقه ثبت جنوب اصفهان ولذا به منظور 
اطالع عموم مرات��ب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي ش��ود در صورتي كه 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایي تقدیم نمایند.بدیهي اس��ت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
1 - رای ش��ماره 18305 م��ورخ 1394/10/29 هیات دوم آق��اي مرتضي عطائي 
نوكابادي فرزند محمد تقي نس��بت به شش��دانگ یك درب باغ ویال به مساحت 660 
مترمربع پالك ش��ماره 1188 فرعي از 2248 اصلي واقع در اصفهان بخش6حوزه 
ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است

2-  رای شماره 20135 مورخ 1394/12/11 هیات اول آقاي محمدحسن ملك محمد 
دستجردي فرزند تقي نسبت به شش��دانگ یکبابخانه به مساحت 187/72 مترمربع 
مفروزی از پالك شماره 5 فرعي از 4369 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت 

ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
3- رای شماره 20051 مورخ 1394/12/8 هیات اول  خانم گلشن حسیني تشنیزي 
فرزند سید اس��ماعیل نس��بت به یکدانگ مشاع از شش��دانگ یکبابخانه به مساحت 
178/20 مترمربع مفروزی از پالك شماره 82و83و84 فرعی از 4485 اصلي واقع 
در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز گردیده است
4- رای شماره 20050 مورخ 1394/12/8 هیات اول  آقاي عبدالکریم عباسي فرزند 
صفرعلي نس��بت به پنج دانگ مش��اع از شش��دانگ یکبابخانه به مساحت 178/20 
مترمربع مفروزی از پ��الك ش��ماره 82و83و84 فرعی از 4485 اصل��ي واقع در 
اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز گردیده است
5- رای ش��ماره 20099 مورخ 1394/12/10 هیات اول  آق��اي محمد زماني فرزند 
عبداله نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 103/64مترمربع مفروزی ازپالك 
ش��ماره131 فرعي از 4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب 
اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواس��طه از آقای محمد شیخ دستجردی 

خریداری شده است
6- رای ش��ماره 20227 مورخ 1394/12/12 هیات اول  خانم زهرا غفاري نهجیري 
فرزند رمضانعلي نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 8 مترمربع مفروزی 
از پالك شماره4786 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان 
كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای حسینعلی ایزدی خریداری شده 

است
7- رای ش��ماره 20226 مورخ 1394/12/12 هیات اول  خانم صدیقه مس��ماریان 
فرزند احمد نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 315/56 مترمربع مفروزی از 
پالك ش��ماره 1186فرعي از 2248 اصلي واقع در اصفهان بخش 6حوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای حسین مصطفوی 

خریداری شده است
8- رای ش��ماره 20146 مورخ 1394/12/11 هیات اول آقاي پرویز پورمهر فرزند 
عباس نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 115/36 مترمربع مفروزی از 
پالك ش��ماره 2199 فرعي از 5000 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك 

جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
9- رای ش��ماره 20282 مورخ 1394/12/14 هیات دوم  آقاي عباس دولت ش��اهي 
فرزند قهرمان نسبت به  ششدانگ یك باب خانه دو طبقه به مساحت 206/60 مترمربع 
پالك شماره 30 فرعي از 4482 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب 

اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
10- رای شماره 1233 مورخ 1395/1/26 هیات دوم  آقاي  حسین حاجي عبدالخالقي 
فرزند علیرضا نسبت به شش��دانگ یك باب خانه و مغازه متصل به آن  به مساحت 
130/50مترمربع پالك ش��ماره 4786 اصلي واقع در اصفه��ان بخش5 حوزه ثبت 
ملك جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای محمد حسین 

رحیمی خریداری شده است
11- رای ش��ماره 20054 مورخ 1394/12/8 هیات اول آقاي شهرام رحمتي فرزند 
حیدر نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مس��احت 43/78مترمربع مفروزی از پالك 
شماره  3058 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در 

ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
12- رای ش��ماره 20145 م��ورخ 1394/12/11 هیات اول آق��اي خدامراد یعقوبي 
سوركي فرزند علي نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 160/14 مترمربع پالك 
شماره فرعي از 2936 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان 

كه در ازای ما لکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
13- رای شماره 21971 مورخ 1393/11/11 و رای اصالحی شماره 19567 مورخ 
94/11/26 هیات دوم آقاي عیدي محمدعلي محمدي چرمهیني فرزند قاسم نسبت به 
ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت 186/20مترمربع پالك شماره 2 الی 5  فرعي 
از 4400 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان  كه در ازای 

ما لکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
14- رای شماره 20415 مورخ 1394/12/19 هیات اول آقاي یوسف سرلك فرزند 
یداهلل نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مس��احت 121/46 مترمربع مفروزی از پالك 
ش��ماره 232 فرعي از 4348 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب 

اصفهان كه در ازای ما لکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
15- رای ش��ماره 20465 مورخ 1394/12/20 هیات اول  آقاي حس��ن هادیان دنبه 
فرزند حس��ینعلي نسبت به ششدانگ خانه به مس��احت 422/07 مترمربع مفروزی 
پالك شماره 4786 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان 

كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای یداله لطفی خریداری شده است
16- رای ش��ماره 20466 مورخ 1394/12/20 هیات اول  خانم ش��هربانو قرباني 
دستجردي فرزند محمد نسبت به ششدانگ یك باب خانه به مساحت 104 مترمربع 
مفروزی از پالك شماره 37 فرعي از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت 
ملك جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواس��طه از آقای حسین علی 

حسن بزی دستجردی )حنیف نژاد ( خریداری شده است
17- رای ش��ماره 20803 مورخ 1394/12/26 هی��ات اول  آقاي احمد ش��ریفیان 
دستجردي فرزند منوچهرنسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 137/30 مترمربع 
مفروزی از پالك شماره 144 فرعي از 4483 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه 
ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای ما لکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است

18- رای ش��ماره 20804 مورخ 1394/12/26 هیات اول  آقاي محمد كیاني فرزند 
علي مدد نسبت به شش��دانگ یکبابخانه به مس��احت 154/78 مترمربع مفروزی از 
پالك ش��ماره 131فرعي از4483 اصلي واقع در اصفهان بخ��ش5 حوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان كه به موجب بی��ع نامه عادی و مع الواس��طه از آقای جعفر دهقانی 

خریداری شده است
19- رای شماره 20788 مورخ 1394/12/26 هیات اول آقاي اله بخش بصیري نژاد 
فرزند كریم  نسبت به ششدانگ یکبابخانه  به مس��احت 119/39 مترمربع مفروزی 
ازپالك شماره 4786 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان 
كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای غالمعباس نظری خریداری شده 

است
20- رای شماره 16499 مورخ 1394/9/14 هیات اول  آقاي نعمت اله فالحي فرزند 
حبیب اله نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 106/55 مترمربع مفروزی 
از پالك ش��ماره 2593 فرعي از 5000 اصلي واقع در اصفه��ان بخش 5 حوزه ثبت 

ملك جنوب اصفهان كه در ازای ما لکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
21- رای شماره 19712 مورخ 1394/11/28 هیات اول  خانم اكرم اقابابایان  فرزند 
غالمعلي نسبت به ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 64/80 مترمربع مفروزی از پالك 
ش��ماره 41 فرعي از 3124 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب 

اصفهان كه در ازای ما لکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
22- رای ش��ماره 746 مورخ 1395/1/20 هیات  دوم آق��اي  پرویز محمدي فرزند 
حسین نسبت به ششدانگ یك باب خانه به مساحت 154/30 مترمربع پالك شماره  
3072 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای ما 

لکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
23- رای ش��ماره 17825 مورخ 1394/10/11 هیات  دوم  آقاي حمزه علي احساني 
فرزند امیر قلي نسبت به ششدانگ یك باب س��اختمان  به مساحت 43/57 مترمربع 
پالك ش��ماره 131 فرعي از 4483 اصلي واقع در اصفه��ان بخش 5حوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای علی خواجه بیگی 

خریداری شده است
24- رای شماره 20814 مورخ 1394/12/26 هیات اول خانم طاهره احمدي فرزند 
عزت اله نسبت به ششدانگ یکبابخانه به استثنای بهای س��ه - بیستم اعیانی آن به 
مساحت 161/09 مترمربع مفروزی از پالك شماره 41 فرعي از 4999 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای ما لکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز گردیده است
25- رای ش��ماره 1156 مورخ 1395/1/25 هیات دوم  خانم سرور كرماني فرزند 
كریم نسبت به ششدانگ  یك باب خانه  به مساحت99/93 مترمربع پالك شماره1100 
اصلي واقع در اصفهان بخش6 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه 

عادی و مع الواسطه از آقای حسین براتی چومی خریداری شده است
26- رای شماره 1573 مورخ 1395/1/29 هیات دوم  خانم مرضیه توكل دستجردي 
فرزند احمد نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یك باب خانه مسکونی به مساحت 
226/90 مترمربع پالك ش��ماره81 فرعي از4483اصلي واق��ع در اصفهان بخش5 
حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای ما لکیت رس��می مش��اعی اولیه مفروز 

گردیده است
27- رای شماره 1572 مورخ 1395/1/29 هیات دوم  آقاي محمدباقر سعیدي زاده 

اصفهاني فرزند ابراهیم نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یك باب خانه مسکونی 
به مساحت 226/90 مترمربع پالك شماره81 فرعي از4483اصلي واقع در اصفهان 

بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان احدی از ورثه ابراهیم سعید زاده می باشد
28- رای شماره 2986 مورخ 1395/2/14 هیات اول  خانم مهین السادات اكوچکیان 
فرزند سیدمهدي نسبت به ششدانگ یکباب س��اختمان به مساحت 34/27 مترمربع 
مفروزی ازپالك شماره  2964 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب 
اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواس��طه از خانم پوران س��ادات امیری 

شهریو و آقای عنایت اله خزائیلی خریداری شده است
29- رای ش��ماره 3281 مورخ 1395/2/25 هیات دوم آقاي اكبر نادري نوكابادي 
فرزند عبداله نسبت به ششدانگ یك باب انبار مصالح ساختمانی  به مساحت 645/10 
مترمربع پالك ش��ماره 98 اصلي واقع در اصفهان بخش6 ح��وزه ثبت ملك جنوب 
اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه ازآقای محمد اسماعیلی دنارتی 

خریداری شده است
30- رای ش��ماره 20289 م��ورخ 1394/12/14 هی��ات دوم آق��اي ابراهیم وحید 
دستجردي فرزند ابوالقاسم نسبت به شش��دانگ  یك باب خانه به مساحت 116/50 
مترمربع پالك شماره97 فرعي از4348 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت 

ملك جنوب اصفهان كه در ازای ما لکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
31- رای شماره 3904 مورخ 1393/4/1 هیات اول خانم جواهر عظیمیان علی آبادی 
فرزند محمد نس��بت به شش��دانگ یکقطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت 
54/95متر مربع قس��متی از پالك 3079 واق��ع در بخش5 حوزه ثب��ت ملك جنوب 

اصفهان كه در ازای ما لکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
32- رای شماره 15065 مورخ 1394/8/15 هیات دوم آقاي مرتضي توكلي فرزند 
اسداله نسبت به دو دانگ مشاع از شش��دانگ یك باب خانه سه طبقه باستثناء بهای 
ثمنیه اعیانی آن  به مس��احت 170/10 مترمربع پالك ش��ماره4422 اصلي واقع در 
اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای ما لکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز گردیده است
33- رای ش��ماره 20476 م��ورخ 1394/12/20 هی��ات دوم خانم  اعظم حس��یني 
چقاهستي فرزند چراغعلي نسبت به شش��دانگ  یك باب خانه دو طبقه  به مساحت 
66/87 مترمربع پالك شماره 4786 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه ازآقای مرتضی هاشمی 

خریداری شده است
34- رای ش��ماره 2750 م��ورخ 1395/2/10 هی��ات دوم خان��م دلن��واز حیدري 
سورشجاني فرزند عباس قلي نسبت به ششدانگ یك باب خانه به مساحت 168/28 
مترمربع پالك شماره 48فرعي از4348 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت 

ملك جنوب اصفهان كه در ازای ما لکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
35- رای ش��ماره 3598 مورخ 1395/2/28 هیات دوم خانم فاطمه حدادیان فرزند 
علي اكبر نسبت به ششدانگ  یك باب خانه به مساحت 235/60مترمربع پالك شماره  
1767 اصلي واقع در اصفهان بخش6 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه به موجب بیع 

نامه عادی و مع الواسطه ازآقای حاجی بابا طراوت خریداری شده است
36- رای شماره 20267 مورخ 1394/12/14 هیات دوم  خانم زهرا غفاري نهجیري 
اصفهان فرزند زمضانعلي نسبت به شش��دانگ  یك باب خانه به مساحت 111/84 
مترمربع پالك شماره 4786 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب 
اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه ازآقای حسینعلی ایزدی خریداری 

شده است
37- رای ش��ماره 19718 مورخ 1394/11/28 هیات اول آقاي منصور سبزه علي 
دهکي فرزند سیف اله نس��بت به پنج دانگ مشاع از شش��دانگ یکباب ساختمان به 
مس��احت 100/75 مترمربع مفروزی از پالك ش��ماره 305 فرعي از 5000 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای ما لکیت رسمی 

مشاعی اولیه مفروز گردیده است
38- رای شماره 19719 مورخ 1394/11/28 هیات اول خانم شکوه سبزه علي فرزند 
مختار نسبت به یك دانگ مشاع از شش��دانگ یکباب ساختمان به مساحت 100/75 
مترمربع مفروزی از پالك شماره 305 فرعي از 5000 اصلي واقع در اصفهان بخش 
5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای ما لکیت رس��می مشاعی اولیه مفروز 

گردیده است
39- رای شماره 3601 مورخ 1395/2/29 هیات دوم خانم فاطمه رضائي معصوم 
آباد فرزند قدرت اهلل نسبت به شش��دانگ  یك باب خانه به مساحت 97/62 مترمربع 
پالك ش��ماره 167 فرعي از 4348 اصلي واقع در اصفه��ان بخش5 حوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان كه به موج��ب بیع نامه عادی و مع الواس��طه ازآقای محمود نادری 

دستجردی خریداری شده است
40- رای شماره 2758 مورخ 1395/2/10 هیات دوم آقاي سیدمرتضي سیدحسیني 
فرزند سیداشرف نسبت به ششدانگ یك باب خانه به مساحت 112/70 مترمربع پالك 
شماره 4428 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در 

ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
41- رای ش��ماره 2969 مورخ 1395/2/14 هیات اول آقای آیت اله مکارمي فرزند 
نوراله نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب س��اختمان به مساحت 244/50 
مترمربع مفروزی از پالك ش��ماره 2682 فرعي از 5000 اصل��ي واقع در اصفهان 
بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رس��می مش��اعی اولیه 

مفروز گردیده است
42- رای شماره 2963 مورخ 1395/2/14 هیات اول خانم مریم محمدرحیمي فرزند 
اصغر نسبت به چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 244/50 
مترمربع مفروزی از پالك ش��ماره 2682 فرعي از 5000 اصل��ي واقع در اصفهان 
بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رس��می مش��اعی اولیه 

مفروز گردیده است
43- رای ش��ماره 1180 مورخ 1395/1/25 هیات اول آقاي رس��ول عابدي فرزند 
براتعلي نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 74/80 مترمربع مفروزی از پالك 
شماره 4786  اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه به 

موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه ازآقای حسینعلی هادیان خریداری شده است
44- رای شماره 1588 مورخ 1395/1/29 هیات اول خانم مهناز نظري خواه فرزند 
مهدي نسبت به شش��دانگ یکبابخانه به مس��احت 162 مترمربع مفروزی از پالك 
ش��ماره 3 فرعي از1972 اصلي واق��ع در اصفهان بخش5 ح��وزه ثبت ملك جنوب 

اصفهان كه در ازای ما لکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
45- رای ش��ماره 20491 مورخ 1394/12/20 و رای اصالحی ش��ماره 66 مورخ 
95/1/4 هیات دوم  آقاي  جواد خدابخش فرزند فتح اله نس��بت به ششدانگ یك باب 
خانه  به مساحت 185/50مترمربع پالك شماره 4786 اصلي واقع در اصفهان بخش5 
حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواس��طه از خانم 

فاطمه عسگری خریداری شده است
46- رای شماره 18174 مورخ 1394/10/21 هیات دوم آقاي مرتضي نوذري فرزند 
شکراله نسبت به ششدانگ واحد تجاری مسکونی  به مساحت 225/60 مترمربع پالك 
ش��ماره  1677 اصلي واقع در اصفهان بخش6 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان احد 

ازورثه شکراهلل نوذری خریداری شده است
47- رای ش��ماره 951 مورخ 1395/1/22 هیات اول آقاي علي آقا كوچکیان فرزند 
حسین نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 98/73 مترمربع مفروزی از پالك 
ش��ماره 137فرعي از4485 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب 

اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
48- رای ش��ماره 20557 مورخ 1394/12/22 هیات اول خانم پروین فوالدي نژاد 
فرزند رضا نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به استثنای بهای ثمنیه 
اعیانی آن  به مساحت 186/05مترمربع مفروزی از پالك شماره 26 فرعي از 4852 
اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت مل��ك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
49- رای ش��ماره 20558 مورخ 1394/12/22 هیات اول آقای رضا خطابخش راد 
فرزند جعفرقلي نسبت به سه دانگ مشاع از شش��دانگ یکبابخانه به استثنای بهای 
ثمنیه اعیانی آن  به مس��احت 186/05مترمربع مفروزی از پالك شماره 26 فرعي 
از 4852 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای 

مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
50- رای ش��ماره 20565 م��ورخ 1394/12/22 هی��ات اول آق��اي محمود غفاري 
دستگردي فرزند رمضان نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 119/05 
مترمربع مفروزی از  پالك ش��ماره 2 الي 5 فرعي از 4400 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رس��می مش��اعی اولیه 

مفروز گردیده است
51- رای شماره 1237 مورخ 1395/1/26 هیات دوم  آقاي امیرقلي آقائي قهدریجاني 
فرزند حسنعلي نس��بت به ششدانگ یك باب خانه  به مس��احت 160مترمربع پالك 
ش��ماره 1 فرعي از 4439 اصلي واق��ع در اصفهان بخش 5ح��وزه ثبت ملك جنوب 

اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
52- رای ش��ماره 2753 مورخ 1395/2/10 هیات دوم آقاي  مسعود محمدي فرزند 
ناصر نسبت به ششدانگ یك باب خانه مسکونی  به مس��احت 102 مترمربع پالك 
ش��ماره 99 اصلي واقع در اصفهان بخش6 حوزه ثبت ملك جن��وب اصفهان كه به 
موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه ازآقای عبدالرحیم محمدی دستجردی خریداری 

شده است
53- رای شماره 19715 مورخ 1394/11/28 هیات اول  آقاي حسین عبدالوند فرزند 
احمد قلي نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مس��احت 116/39 مترمربع مفروزی از 
پالك شماره 4786 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان 

كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه ازآقای علی مصدق خریداری شده است
54- رای ش��ماره 18764 مورخ 1394/11/9 هیات دوم خانم زهره س��بزعلي یان 
دستجردي صادره اصفهان فرزند حسن نسبت به ششدانگ یك باب خانه مسکونی 
باسثنای بهای ثمنیه اعیانی آن  به مساحت 133/28 مترمربع پالك شماره89 فرعي 
از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای 

مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
55- رای شماره 1155 مورخ 1395/1/24 هیات دوم آقاي محسن عزیزي طاقانکي 
فرزند حسین نس��بت به ششدانگ یکباب خانه به مس��احت 152/50 مترمربع پالك 

ش��ماره 735 فرعي از 4348 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب 
اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است

56- رای ش��ماره 3599 مورخ 1395/2/29هی��ات دوم  آقاي چراغعلي حس��یني 
چقاهس��تي صادره فارسان فرزند س��ید علي  نسبت به شش��دانگ یکباب خانه  به 
مساحت 115/49 مترمربع پالك شماره 4786 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه 
ثبت ملك جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواس��طه از آقای حسین 

كریمی خریداری شده است
57- رای شماره 755 مورخ 1395/1/20 هیات دوم آقاي علیرضا صادقي نیسیاني 
فرزند بمانعلي نسبت به شش��دانگ یك باب مغازه به مس��احت 20  مترمربع پالك 
ش��ماره 301 فرعي از 4496 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب 

اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
58- رای ش��ماره 20284 مورخ 1394/12/14 هیات دوم آق��اي مرتضي جعفري 
باغملکي فرزند حسین نسبت به شش��دانگ یك باب ساختمان سه طبقه . به مساحت 
128/96 مترمربع پالك ش��ماره156 فرعي از 4483اصلي واقع در اصفهان بخش5 
حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواس��طه از خانم 

احترام سرحدی خریداری شده است
59- رای شماره 20820 مورخ 1394/12/27 هیات دوم خانم فاطمه قاسمپور فرزند 
امراله نسبت به ششدانگ یك باب خانه باستثناء بهای سه بیستم ثمنیه اعیانی آن به 
مساحت 101/73 مترمربع پالك ش��ماره 41فرعي از4999 اصلي واقع در اصفهان 
بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رس��می مش��اعی اولیه 

مفروز گردیده است
60- رای ش��ماره 997 مورخ 1395/1/23 هیات دوم آقاي سید ابوالفضل كاویاني 
جبلي فرزند سید حبیب نسبت به ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 83/92 مترمربع 
پالك ش��ماره 817 فرعي از4348 اصلي واقع در اصفهان بخ��ش5 حوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواس��طه از آقای علی حاجی عابد 

دستگردی خریداری شده است
61- رای ش��ماره 1002 مورخ 1395/1/23 هی��ات دوم  آق��اي محمدصادق قانع 
دستجردي فرزند اكبر نسبت به ششدانگ یك باب مغازه به مساحت 43/50 مترمربع 
پالك شماره  3654 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان 
كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای عباس دهخدا خریداری شده است

62- رای شماره 955 مورخ 1395/1/22 هیات اول آقاي علي محمدي دوركي فرزند 
شکراله نسبت به شش��دانگ یکبابخانه به مس��احت 132/58مترمربع مفروزی از 
پالك ش��ماره 118 فرعي از4483 اصلي واقع در اصفه��ان بخش 5 حوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از ورثه خانم زبیده نجار 

دستجردی خریداری شده است
63- رای شماره 20487 مورخ 1394/12/20 هیات دوم آقاي علیرضا جدیدي فرزند 
عباس نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ .یك باب خانه دو طبقه  به مساحت 97/61 
مترمربع پالك شماره143 فرعي از4348 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت 
ملك جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای اصغر توكلی 

دستجردی خریداری شده است
64- رای ش��ماره 998 م��ورخ 1395/1/23 هیات دوم خانم زهرا عس��گري فرزند 
فضلعلي نسبت به  ششدانگ یك باب خانه به  مساحت74/25مترمربع پالك شماره 
4786 اصلي واقع در اصفهان بخش 5ح��وزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه به موجب 
بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای سید مرتضی هاشمی دنبه خریداری شده است

65- رای ش��ماره 999 مورخ 1395/1/23 هیات دوم آقاي  تقي حسیني زفره فرزند 
حسین نسبت به ششدانگ  یکباب خانه  به مساحت 230 مترمربع پالك شماره131 
فرعي از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثب��ت ملك جنوب اصفهان كه 

به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای احمد انواری خریداری شده است
66- رای ش��ماره 20837 مورخ 1394/12/27 هیات اول آقاي محمود قربانعلي كر 
فرزند رضا نسبت به شش��دانگ قسمتی از یکبابخانه به مس��احت 90/04مترمربع 
مفروزی از پالك شماره 1 فرعي از 1753 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت 

ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
67- رای شماره 20290 مورخ 1394/12/14 هیات دوم آقاي غضنفر اكبري سلمي 
فرزند علي اكبر نسبت به  ششدانگ .یکباب خانه مسکونی  به مساحت 173 مترمربع 
پالك شماره 4786 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه 
به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای علی رمضان پور خریداری شده است

68- رای شماره 225 مورخ 1395/1/10 هیات اول خانم مینا فدائي فرد فرزند نادر 
قلي نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مس��احت 167/61 مترمربع مفروزی از 
پالك ش��ماره 394 فرعي از4348 اصلي واقع در اصفه��ان بخش 5 حوزه ثبت ملك 

جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
69- رای ش��ماره 1568 م��ورخ 1395/1/28 هیات اول  آق��اي خدائي مردي حالج 
فرزند حسین نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مس��احت 450 مترمربع مفروزی از 
پالك ش��ماره 1186فرعي از 2248 اصلي واقع در اصفهان بخش6 حوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای حسین مصطفوی 

خریداری شده است
70- رای شماره 16374 مورخ 1394/9/12 هیات اول  خانم شهربانو پابرجا فرزند 
غالمرضا نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت 155/48 
مترمربع مفروزی از پالك ش��ماره 2199 فرعي از 5000 اصل��ي واقع در اصفهان 
بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رس��می مش��اعی اولیه 

مفروز گردیده است
71- رای ش��ماره 16375 مورخ 1394/9/12 هیات اول آقای حمیدرضا ش��فیعي 
فرزند محمدباقر نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت 
155/48 مترمربع مفروزی از پالك ش��ماره 2199 فرع��ي از 5000 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز گردیده است
72- رای ش��ماره 16688 مورخ 1394/9/19 و رای اصالحی شماره 4173 مورخ 
95/3/8 هیات دوم آقاي مهدي كریمي حس��ین آبادي فرزند محمد حسین نسبت به 
پنج دانگ مشاع از ششدانگ یك باب خانه مس��کونی  به مساحت 118/90 مترمربع 
پالك شماره 1 فرعي از 1920 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب 

اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
73- رای ش��ماره 16687 مورخ 1394/9/19 و رای اصالحی شماره 4172 مورخ 
95/3/8 هیات دوم خانم نفیس��ه اسماعیلي حس��ین آبادي فرزند عزیزاله نسبت به 
یك دانگ مشاع از ششدانگ یك باب خانه مس��کونی  به مساحت 118/90 مترمربع 
پالك شماره 1 فرعي از 1920 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب 

اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
74- رای شماره 19993 مورخ 1394/12/5 هیات اول  آقاي محمد رضا اسدي فرزند 
یداهلل نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مس��احت 101/24 مترمربع مفروزی از پالك 
شماره 4786 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه به 
موجب بیع نامه عادی و مع الواس��طه از آقای علی محم��د خدابخش دنبه خریداری 

شده است
75- رای شماره 1645 مورخ 1395/1/29 هیات اول آقاي موسي داتلي بگي فرزند 
علي محمد نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 195/73 مترمربع مفروزی از 
پالك شماره  4411 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان 

كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
76- رای شماره 574 مورخ 1395/1/16 هیات اول خانم فاطمه شاهرضائي دولت 
آبادي فرزند جعفرقلي نس��بت به سه دانگ مشاع از شش��دانگ یکباب ساختمان به 
مساحت 359/45 مترمربع مفروزی از پالك شماره 37فرعي از 4483اصلي واقع در 
اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز گردیده است
77- رای ش��ماره 19660 مورخ 1394/11/27 هیات دوم  آقاي  محمد باقري طادي 
فرزند براتعلي نسبت به ششدانگ یکباب خانه مسکونی  به مساحت 105/51 مترمربع 
پالك ش��ماره156فرعي از 4483 اصلي واقع در اصفهان بخ��ش5 حوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواس��طه از آق��ای احمد انواری 

خریداری شده است
78- رای شماره 573 مورخ 1395/1/16 هیات اول  آقاي حسین داوري دولت آبادي 
فرزند كاظم نس��بت به سه دانگ مش��اع از ششدانگ یکباب س��اختمان به مساحت 
359/45 مترمربع مفروزی از پالك شماره 37فرعي از 4483 اصلي واقع در اصفهان 
بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رس��می مش��اعی اولیه 

مفروز گردیده است
79- رای ش��ماره 20385 مورخ 1394/12/17 هیات دوم  آق��اي محمدجواد كیاني 
فرزند فرج اهلل نسبت به ششدانگ یکباب خانه  به مس��احت 141/90 مترمربع پالك 
شماره 4786 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه به 

موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای حسن هاشمی خریداری شده است
80- رای شماره 1106 مورخ 1395/1/24 هیات اول آقاي علیرضا ایزدي دستجردي 
فرزند مانده علي نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 222/96مترمربع مفروزی 
از پالك ش��ماره 23 فرعي از 4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك 

جنوب اصفهان  كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
81- رای ش��ماره 1753 مورخ 1395/2/1 هیات اول آقاي عباس سلیماني فارساني 
فرزند یعقوب بر32/5 سهم مشاع از 100 سهم شش دانگ یکباب مغازه به مساحت 
40/46مترمربع مفروزی از پالك شماره  4786 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه 
ثبت ملك جنوب اصفه��ان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواس��طه از آقای رضا 

مالبیگ خریداری شده است
82- رای شماره 1752 مورخ 1395/2/1 هیات اول آقاي قربانعلي صادقي سودجاني 
فرزند سلطانعلي بر 67/5 سهم مشاع از 100 سهم شش دانگ یکباب مغازه به مساحت 
40/46مترمربع مفروزی از پالك شماره  4786 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه 
ثبت ملك جنوب اصفه��ان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواس��طه از آقای رضا 

مالبیگ خریداری شده است
83- رای ش��ماره 1567 مورخ 1395/1/28 هیات اول  آقاي داود دهقاني چم پیري 
فرزند غفار نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مس��احت 228/3 مترمربع مفروزی از 

پالك ش��ماره 122 فرعي از 4348 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است

84- رای شماره 1238 مورخ 1395/1/26 هیات دوم  آقاي  حجت اله عطائي كچوئي 
فرزند محمدرضا نس��بت به  ششدانگ  یکباب خانه  به مس��احت 181/75مترمربع 
پالك شماره 2 فرعي از 1955 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب 

اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
85- رای شماره 1576 مورخ 1395/1/29 هیات دوم آقاي رضا عابد فرزند محمدعلي 
نسبت به ششدانگ یك باب خانه  به مساحت 122/71 مترمربع پالك شماره 4786 
اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه 

عادی و مع الواسطه از آقای محمود میرزایی خریداری شده است
86- رای ش��ماره 1149 مورخ 1395/1/24 و رای اصالحی ش��ماره 1151 مورخ 
95/1/24 هیات دوم خانم عصت جانقربان الریچه فرزند شکراله نسبت به سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مس��احت 118/78 مترمربع پالك شماره3069 و 
3070 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جن��وب اصفهان كه در ازای 

مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
87- رای ش��ماره 1150 مورخ 1395/1/24 هیات دوم  آقاي مه��رداد ارباب فیروز 
فرزند ابراهیم نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یك باب خانه  به مساحت 118/78 
مترمربع پالك شماره3069 و 3070 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك 

جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
88- رای ش��ماره 1585 مورخ 1395/1/29 هیات اول  آقاي عباس براتي بني فرزند 
غالمحسین نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 170/45 مترمربع مفروزی از 
پالك ش��ماره 388 فرعي از 4348 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك 

جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
89- رای شماره 117 مورخ 1395/1/8 هیات دوم  آقاي  منصور صحراگرد فرزند 
مرادقلي نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مس��احت 87/55 مترمربع پالك شماره 
288 فرعي از 4348 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان 

كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
90- رای شماره 19723 مورخ 1394/11/28 هیات اول  خانم مینا جنت دستجردي 
فرزند علي نسبت به سه دانگ مش��اع از شش��دانگ یکبابخانه به مساحت 174/35 
مترمربع مفروزی از پالك شماره  4406 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت 

ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
91- رای ش��ماره 19724 م��ورخ 1394/11/28 هیات اول  آق��ای رجبعلي قرباني 
دستجردي فرزند یداله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
174/35 مترمربع مفروزی از پالك ش��ماره  4406 اصلي واق��ع در اصفهان بخش 
5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رس��می مشاعی اولیه مفروز 

گردیده است
92- رای شماره 19699 مورخ 1394/11/27 هیات دوم  خانم آزاده رحماني حسین 
آبادي فرزند عبدالرحیم نسبت به ده حبه چهار پنجم حبه مشاع از 72 ششدانگ یك 
باب خانه مسکونی  به مس��احت 88 مترمربع پالك شماره 18فرعي از 4493 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی 

مشاعی اولیه مفروز گردیده است
93- رای شماره 1669 مورخ 1395/1/30 هیات اول آقاي سعید میرزایي تشنیزي 
فرزند اسماعیل نسبت به ششدانگ یکباب س��اختمان به مساحت 78/52 مترمربع 
مفروزی از پالك شماره 108فرعي از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه 
ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است

94- رای شماره 19700 مورخ 1394/11/27 هیات دوم خانم صدیقه آزادي رناني 
فرزند محمد نسبت به ش��صت و یك حبه و یك پنجم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ 
یك باب خانه مسکونی به مساحت 88 مترمربع پالك شماره18 فرعي از 4493  اصلي 
واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رس��می 

مشاعی اولیه مفروز گردیده است
95- رای ش��ماره 20472 م��ورخ 1394/12/20 هیات دوم  آق��اي علیرضا احمدي 
تشنیزي فرزند احمد نسبت به شش��دانگ یکباب خانه  به مساحت 96/53 مترمربع 
پالك شماره 4786 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان 
 كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای علی رمضان پور خریداری شده

 است
96- رای شماره 17826 مورخ 1394/10/11 هیات دوم  آقاي  سیدخداداد مرتضوي 
گل سفیدي فرزند س��ید غالمحسین نسبت به شش��دانگ یك باب خانه مسکونی  به 
مساحت 91/80 مترمربع پالك ش��ماره4427اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه 
 ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رس��می مش��اعی اولیه مفروز گردیده

 است
97- رای شماره 19619 مورخ 1394/11/27 هیات اول  آقاي علي وحید دستجردي 
فرزند عباس نسبت به شش��دانگ یکباب ساختمان به مس��احت 165/93 مترمربع 
مف��روزی از پالك ش��ماره 131 فرع��ي از 4483 اصلي واق��ع در اصفهان بخش5 
 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رس��می مش��اعی اولیه مفروز 

گردیده است
98- رای شماره 17834 مورخ 1394/10/11 هیات دوم  خانم سکینه خاتون كاظمي 
فرزند عباس نسبت به ششدانگ یکباب خانه مسکونی  به مساحت 100/74 مترمربع 
پالك ش��ماره 305 فرعي از 5000 اصلي واقع در اصفه��ان بخش5 حوزه ثبت ملك 

جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
99- رای ش��ماره12569 مورخ 1394/6/30 و رای اصالحی ش��ماره 1185 مورخ 
95/1/25 هیات دوم آقاي  خدا كرم حیدر زاده فرزند غالمرضا نسبت به چهار دانگ 
مشاع از ششدانگ یك باب خانه  به مس��احت 230/52مترمربع پالك شماره 180 و 
185 فرعی از 4348 اصلی واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان 

كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
100- رای ش��ماره12570 مورخ 1394/6/30 و رای اصالحی شماره 1181 مورخ 
95/1/25 هیات دوم خانم سپیده نریماني زمان آبادي فرزند محمدعلي نسبت به دو 
دانگ مشاع از ششدانگ یك باب خانه  به مس��احت 230/52مترمربع پالك شماره 
180و185 فرع��ي از 4348 اصلي واقع در اصفهان بخش5 ح��وزه ثبت ملك جنوب 

اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
101- رای شماره 116 مورخ 1395/1/8هیات دوم  آقاي سیاوش خلیلي فرزند پرویز 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 73/06 مترمربع پالك شماره 3441 اصلي 
واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی 

مشاعی اولیه مفروز گردیده است
102- رای ش��ماره 19657 م��ورخ 1394/11/27هیات دوم  خان��م اعظم صادقي 
دهقي فرزند س��یف اله نس��بت به شش��دانگ  یکباب خانه  مس��کونی به مساحت 
223/71  مترمربع پالك ش��ماره 33 فرعي از 4485 اصل��ي واقع در اصفهان بخش 
 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رس��می مش��اعی اولیه مفروز

 گردیده است
103- رای ش��ماره 19385 مورخ 1394/11/21هیات اول آقاي مجید ذاكرحس��ین 
آبادي فرزند مهدي نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 40/75مترمربع 
مفروزی از پالك شماره 2884 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب 

اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است 
104- رای شماره 3983 مورخ 1394/3/26هیات اول  آقاي  محمودرضا رمضاني 
جلفایي فرزند محمدعلي نس��بت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه كه منافع 
2/8 دانگ مشاع از ش��ش دانگ ملك مزبور مادام الحیات متعلق به آقای محمد علی 
شریفیان می باشد به مساحت 135/75 مترمربع مفروزی از پالك شماره 2631 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی 

مشاعی اولیه مفروز گردیده است
105- رای ش��ماره 2763 مورخ 1395/2/10هیات دوم  آقاي  سید سیامك رئیسي 
فرزند سید عزت اله نسبت به شش��دانگ  یکباب خانه  به مساحت 131/50 مترمربع 
پالك شماره  3758 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان 

كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
106- رای ش��ماره 20262 م��ورخ 1394/12/14هی��ات دوم خان��م احترام وحید 
دستجردي فرزند اسمعیل نسبت به سه دانگ مشاع از  شش��دانگ یك باب خانه  به 
مساحت 159/38 مترمربع پالك شماره 4430 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه 
ثبت ملك جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای اسماعیل 

وحید دستجردی خریداری شده است
107- رای ش��ماره 20263 مورخ 1394/12/14هیات دوم  آقاي جعفر ش��ریفیان 
دستجردي فرزند ابوالقاسم نسبت به س��ه دانگ مشاع ازششدانگ یك باب خانه  به 
مساحت 159/38 مترمربع پالك شماره 4430 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه 
ثبت ملك جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای اسماعیل 

وحید دستجردی خریداری شده است
108- رای ش��ماره 464 مورخ 1394/12/20هیات اول  خان��م فاطمه محمدي دنبه 
فرزند غالمعباس نس��بت به شش��دانگ یکباب مغازه به مس��احت 28/87 مترمربع 
مفروزی از پالك شماره 4786 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب 
 اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای عباس محمدی خریداری

 شده است
109- رای شماره 18872 مورخ 1394/11/10هیات اول  خانم توران محمدي فرزند 
غالمعباس نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 10/14مترمربع مفروزی از 
پالك شماره 4786 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان 
 كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواس��طه از آقای عباس محمدی خریداری ش��ده

 است
110- رای شماره18163 مورخ 1394/10/21 و رای اصالحی شماره18165 مورخ 
94/10/21 هیات دوم آقاي علي مختاري فرزند محمد نسبت به ششدانگ یکباب خانه 
به مساحت 562/80مترمربع پالك ش��ماره فرعي از 4786 اصلي واقع در اصفهان 
بخش حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان احد از ورثه محمد مختاری خریداری شده است

تاریخ انتشار نوبت اول : 1395/3/25
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/4/9

م الف: 8087  اعظم قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب اصفهان 
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ابالغ وقت رسیدگی
3/523 ش��ماره ابالغی��ه: 9510100351402232 ش��ماره پرون��ده: 
9409980351401156 شماره بایگانی شعبه: 941283  خواهان/ شاکی 
شرکت اعتباری کوثر مرکزی س��هامی عام به مدیریت مصطفی جاللی  
دادخواس��تی به طرفیت  خوانده/ متهم مریم رجاییان مونجانی و س��ید 
مهدی قائم مقامی و طاهره داوودی  به خواس��ته مطالبه خسارت تاخیر 
تادیه و مطالبه خسارت دادرس��ی و مطالبه وجه چک   تقدیم دادگاه های 
عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 14 دادگاه 
 عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان- خ چهار باغ باال –

 خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق 
شماره 323  ارجاع و به کالسه 9409980351401156 ثبت گردیده که 
وقت رسیدگی آن  1395/05/25 و س��اعت 10/30 تعیین شده است. به 
علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم  و درخواست خواهان/ شاکی  و 
به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی می ش��ود تا خوانده/ متهم  پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 
 و ضمائ��م را دریاف��ت و در وقت مقرر ف��وق جهت رس��یدگی حاضر 

گردد.
 م الف:7515 ش��عبه 14 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)195 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/524 ش��ماره ابالغی��ه: 9510100351402237 ش��ماره پرون��ده: 
9409980351401148 ش��ماره بایگان��ی ش��عبه: 941275  خواهان/ 
شاکی صندوق کارآفرینی امید )صندوق مهر امام رضا)ع( به نمایندگی 
عبدالصمد ش��هبازی  دادخواس��تی به طرفیت  خوانده/ متهم رس��ول 
مظاهری و مهری مظاهری و بهروز مظاهری و منصور مظاهری تیرانی  
به خواسته تامین خواسته و مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت دادرسی 
و مطالبه خس��ارت تاخیر تادیه  تقدیم دادگاه های عمومی شهرس��تان 
اصفهان نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه 14 دادگاه عمومی حقوقی 
شهرستان اصفهان واقع در اصفهان- خ چهار باغ باال – خ شهید نیکبخت- 
ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 323  ارجاع 
و به کالس��ه 9409980351401148 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  
1395/05/25 و ساعت 8 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن 
خوانده/ متهم  و درخواست خواهان/ شاکی  و به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/ 
متهم  پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 

مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
 م الف:7516 ش��عبه 14 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)200 

کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

3/526  آقای حمی��د رضا ش��اهوردی فرزند مصطفی دارای ش��ماره 
شناسنامه 228  به شرح دادخواس��ت به کالسه 1395/205 از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
مصطفی ش��اهوردی فرزند حسن به ش��ماره شناس��نامه 12290 در 
تاریخ 1394/06/20 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن 
مرحوم منحصر است به: 1- آقای حمیدرضا شاهوردی فرزند مصطفی 

به شماره شناسنامه 228 صادره از حوزه یک خوانسار 2- آقای شهرام 
شاهوردی فرزند مصطفی به شماره شناسنامه 75 صادره از حوزه یک 
خوانسار 3- خانم پروانه شاهوردی فرزند مصطفی به شماره شناسنامه 
47 صادره از حوزه یک خوانس��ار 4- خانم فاطمه صانعی فرزند احمد 
قلی به شماره شناسنامه 1 صادره از حوزه یک خوانسار.  اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او می باشد ظرف 
یک ماه از تاریخ نشر آگهی به شورا تحویل دارد بدیهی است با انقضای 

مهلت مقرر گواهی انحصار وراثت صادر خواهد شد.
 م الف: 87 ش��عبه 1 حقوقی ش��ورای حل اختالف خوانسار) 178 کلمه، 

2 کادر(  
حصر وراثت

3/527  آقای محمد ش��اه بندری دارای شناس��نامه ش��ماره 2  به شرح 
دادخواست به کالس��ه 135/95 از این دادگاه درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان علی اکبر شاه بندری 
ب��ه شناس��نامه 82 در تاری��خ 93/03/16 اقامتگاه دائمی خ��ود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الف��وت آن مرحوم منحصر اس��ت به: 1- محمد 
ش��اه بندری، ش.ش 2 ،ت.ت 1348/1/1 نس��بت فرزند 2- مهدی ش��اه 
بن��دری،ش.ش 324 ،ت.ت 1357/4/5 نس��بت فرزن��د 3- فاطمه ش��اه 
بن��دری، ش.ش 5 ،ت.ت 28/9/4 نس��بت فرزند 4- زهرا ش��اه بندری، 
ش.ش 7 ،ت.ت 1346/5/12 نس��بت فرزن��د 5- صفوراه ش��اه بندری، 
ش.ش 8 ،ت.ت 1351/1/7 نس��بت فرزند 6- کبری ش��اه بندری، ش.ش 
289 ،ت.ت 54/6/6 نس��بت فرزند 7- منور شاه بندری، ش.ش 24 فرزند 
فتح اله، ت.ت 1312/12/17 نس��بت همس��ر.  اینک با انجام تش��ریفات 
مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و ی��ا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر 
 آگهی ظرف یک ماه به ش��ورا تقدی��م دارد و اال گواهی ص��ادر خواهد 

شد. 
م الف: 69 شورای حل اختالف بخش کرون ) 177 کلمه، 2 کادر(  

فقدان سند مالكیت
3/525 چون آقای عباسعلی طالئی فرزند حسینعلی شناسنامه شماره26 
میمه وکد مل��ی 6229821788 احد از وراث مرحوم حس��ینعلی طالئی 
فرزنداسماعیل شناسنامه شماره 1318 میمه به استناد یک برگ استشهاد 
محلي که هویت و امضائ شهود رسما" گواهي شده مدعي است که سند 
مالکیت  چهاردانگ ونیم مش��اع ازشش��دانگ قطعه زمی��ن مزروعی12 
قفیزی دش��ت  کلچه ش��ماره 5731 فرعی از  یک اصل��ی  واقع در میمه 
جزءبخش ثبتی میمه که در صفحات 493 و 495  فتر12 ذیل ثبت 2468به 
نام امامقلی مجیدی فرزنداله یاروخدیجه بیگم جعفری فرزندعباس ثبت 
و صادروتسلیم گردیده و طی سند قطعی شماره 1856مورخ1/09/13

32دفترخانه14کاشان وسندقطعی ش��ماره10996مورخ1337/04/03 
دفترخانه14 میمه به آقای حسینعلی طالئی فرزند اسماعیل انتقال یافته 
است و معامله دیگری نیز انجام نشده است و سابقه تامین و بازداشت ودر 
قید رهن و وثیقه نیز نمیباشد به علت جابجایی اثاثیه منزل مفقود گردیده 
است چون درخواست س��ند مالکیت المثني نموده است طبق تبصره یک 
اصالحي ماده 120آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهي مي شود که هرکس 
مدعي انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهي ذکر ش��ده ( نسبت به آن 
ویا وجود سند نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهي تا ده روز به این 
اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا" ضمن ارائه اصل س��ند مالکیت و 
س��ند معامله تس��لیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه 

کننده مسترد گردد.اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسد یا در صورت 
اعتراض اصل سند ارائه  نشود المثني س��ند مالکیت مرقوم صادر و به 
متقاضي تسلیم خواهد شد.تاریخ انتشار: دوشنبه 1395/03/24  مهدی 

ذکاوتمند  رئیس ثبت میمه) 246 کلمه، 3 کادر(   
اجرايیه

ش��ماره    9510420350600103 اجرایی��ه: ش��ماره   3 /570
پرونده:9409980350600505 شماره بایگانی شعبه:940574 بموجب 
درخواست اجراي حکم و شماره دادنامه 9509970350600071 مورخ 
95/01/11 ش��عبه ش��ش حقوقی اصفهان محکوم علیهم 1- س��ید اکبر 
حسینی فرزند جواد به نشانی مجهول المکان 2- لیال حسینی فرزند اکبر 
به نشانی مجهول المکان 3- قاسم حسینی فرزند اکبر به نشانی اصفهان 
خ خوراسگان خ ارغوانیه خ دانشگاه ک بوس��تان یکم داخل فرعی سمت 
راس��ت پ 20، 4- ش��هربانو رضوانی به نش��انی اصفهان جاده نایین 
روستای کلمنجان محله شن و ماسه خ 22 بهمن ک ش نعمت اللهی درب 
آبی جنب آرایشگاه قاسم دیدار نو پ 12 به نسبت سهم االرث خود از ترکه 
آن مرحوم )مرحوم سید محمد حسینی( محکوم هستند به پرداخت مبلغ 
پنجاه و پنج میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و نیز پرداخت مبلغ یک 
میلیون و هشتصد و بیست و پنج هزار ریال بابت خسارات دادرسی در 
حق محکوم له علی موسوی فرزند احسان اله به نشانی استان اصفهان 
شهرستان فریدونشهر خ شریعتی ک سجاد به کدپستی 8593134116 و 
پرداخت حق االجرا در حق صندوق دولت. رای صادره غیابی می باشد. 
محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا 
به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم 
به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید 
ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال 
منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به 
هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد 
به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو 
نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست 
نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل 
از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه 
نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری محکوم علیه از اعالم 
کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه 
هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا 
و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مال��ی 1394( 5- انتقال مال به 
دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال 
برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا 
جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 
قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس 
از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت 
محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود 

)تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 
م الف: 7899 ش��عبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان) 485 

کلمه، 5 کادر(  
اجرايیه

ش��ماره    9510420361700124 اجرایی��ه: ش��ماره   3 /571
پرونده:9409980361701064 شماره بایگانی شعبه:941167 بموجب 

درخواست اجراي حکم مربوطه به ش��ماره 9510090361700803 و 
شماره دادنامه مربوطه 9409970361702122 محکوم علیه  احمد زارع 
فرزند ابوالقاسم به نشانی مجهول المکان محکوم است به شرح دادنامه 
ذیل اجراییه: رای دادگاه : در خصوص دعوی آقای سهراب سعیدی قلعه 
آقائی به طرفیت آقای احمد زارع به خواس��ته مطالبه مبلغ 65/000/000 
ریال به استناد یک فقره چک به شماره 505946-94/4/10 و گواهی عدم 
پرداخت صادره از بانک محال علیه به انضمام خسارات  دادرسی و تاخیر 
تادیه دادگاه با توجه به دادخواست تقدیمی و تصویر مصدق مستندات 
ابرازی خواهان که داللت بر اش��تغال ذمه خوانده به خواهان می نماید و 
نظر به اینکه خوانده با وصف اب��الغ قانونی در دادگاه حاضر نگردیده و 
ایراد و دفاعی در قبال دعوی خواهان به عمل نیاورده اس��ت فلذا دعوی 
خواهان را به نظر ثابت دانسته و مستنداً به مواد 198، 515 و 519 قانون  
آئین دادرس��ی مدنی و مواد 310 و 313 قانون تجارت و تبصره الحاقی 
به ماده 2 قانون صدور چک حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
65/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته و مبلغ 3/225/000 ش ریال به 
عنوان خسارات دادرسی طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه وفق شاخص 
اعالمی بانک مرکزی از تاریخ سررس��ید لغایت هن��گام پرداخت در حق 
خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز دیگر 
قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر اس��تان اصفهان می باش��د و نیز 
پرداخت نیم عش��ر دولتی در حق صندوق دولت. مشخصات محکوم له: 
سهراب س��عیدی قلعه آقائی فرزند علی به نشانی اصفهان خ کشاورزی 
بن بس��ت آریان پ 187 کدپس��تی 8174884683، محکوم علیه مکلف 
اس��ت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آن��را به موقع اجرا 
گذارد)ماده 34 قانون اج��رای احکام مدنی(. 2-ترتیب��ی برای پرداخت 
محکوم به بده��د.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و اس��تیفا محکوم به 
از آن میسر باش��د چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید 
ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال 
منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به 
هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد 
به همراه مشخصات دقیق حس��ابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر 
نحو نزد اش��خاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز 
فهرس��ت نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در ام��وال مذکور از زمان 
 یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام

 قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 
8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری محکوم 
علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور ف��رار از اجرای حکم، حبس 
تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )م��اده 34 قانون اجرای احکام مدنی 
و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اج��رای محکومیت مالی 1394( 
5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که 
باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری 
درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می 
ش��ود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه 
صورت اموال پس از مهلت س��ی روز ارائه ش��ود آزادی محکم علیه از 
زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توس��ط 
محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت 

مالی 1394(. 
م الف: 7897 شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان) 586 

کلمه، 6 کادر(  

حوادث جهان

مقام های آمریکایی نام مظنون اصلی حمله به کلوپ شبانه همجنسگرایان 
اورالندو را عمر میرصدیق متین اعالم کرده اند. 

او در جریان حمله پلیس برای آزاد کردن گروگان ها کشته شد. 
عمر متین، ۲۹ ساله، شهروند آمریکا و افغان تبار بود.

او در نیویورک به دنیا آمد، اما در ش��هر فورت پی��رس در جنوب اورالندو 
زندگی می کرد. این ش��هر با ماش��ین دو س��اعت با مح��ل حادثه فاصله 
دارد. عمر متین یک پس��ر سه ساله دارد. ش��بکه ان بی سی آمریکا به نقل 
 از مقام های محل��ی فلوریدا گ��زارش داده که او گواهینامه آتش نش��انی 
داشته است. کش��تار کلوپ ش��بانه اورالندو، در بامداد ۱۲ ژوئن ۲۰۱۶، 

مرگبارترین حمله مسلحانه در تاریخ معاصرآمریکا لقب گرفته است. 
 تا کنون ش��مار کش��ته ها۵۰ و ش��مار زخمی های حادث��ه ۵۳ نفر اعالم 
شده اس��ت. یکی از مقام های پلیس فدرال آمریکا گفته که به نظر می آید 

مظنون به گروه های افراطی تمایل داشته است.
 آنها گفته اند که هنوز معلوم نیست که این اتفاق یک رویداد داخلی است یا 
» تروریسم بین المللی«، اما میر صدیق، پدر عمر متین به شبکه ان بی سی 

آمریکا گفته که پسرش به دالیل مذهبی این کار را نکرده است. 
 صدیق این طور اس��تدالل ک��رده که پس��رش دو ماه پیش، از بوس��یدن 

دو همجنسگرا در میامی خشمگین شده بود.
 او از طرف خانواده خود از این اتفاق ابراز تاس��ف کرده و گفته مانند بقیه 
 مردم آمریکا از این رویداد بهت زده شده است. به گفته پلیس، عمر متین 
به یک اسلحه کمری و س��الح تهاجمی و مقداری وسایل مشکوک مجهز 
 بوده اس��ت. گفته می ش��ود که او هیچ گاه در فهرس��ت افرادی نبوده که 
به دالیل » تروریس��تی « تحت نظر هس��تند، هرچند به خاطر یک اتفاق 

غیرمربوط دیگر برای مدتی تحت نظر پلیس بوده است.

بازیگری که دلش نیامد خودکشی کند همسرش را به قتل رساند. مایکل 
جیس ۵۳ ساله که در فیلم س��پر نقش پلیس را ایفا می کرد به دلیل قتل 
همسرش به4۰ سال زندان محکوم شد. در جلس��ه دادگاه در حالی که او 
گریه می ک��رد از خانواده اش مع��ذرت خواهی کرد که ای��ن موضوع باعث 
دعوا در دادگاه ش��د و س��رانجام خانواده وی دادگاه را ترک ک��رده و او را 
تنها گذاش��تند. او در دادگاه اعالم کرد که هرگز قصد کشتن همسرش را 
نداشته است. جیس همسرش را در مقابل چش��مان دو فرزندش به ضرب 
 گلوله کش��ت. وی در دادگاه از خانواده همس��رش ه��م عذرخواهی کرد 
و به علت اینکه به جرم قتل عمد دس��تگیر نش��ده، ابراز خش��نودی کرد. 
فرزندان آن ها ۵ و 8 س��اله هس��تند که ش��اهد قتل بودند. جیس اعتراف 
 کرده که ابتدا قصد خودکش��ی داشته، اما نتوانس��ته این کار را انجام دهد 
به همین دلیل خواسته به پای همسر4۰ ساله اش که یک دونده حرفه ای 

بوده، شلیک کند که وی را به قتل رسانده است.

عامل حمله مرگبار اورالندو را بشناسید

خودکشی آقای بازیگر
 به قتل همسرش انجامید

 پانزده س��ال بیش��تر نداش��تم که پدر و م��ادرم برای همیش��ه 
از ه��م ج��دا ش��دند. زندگ��ی م��ان در ابت��دا چندان ب��د هم 
 نبود. پدرم کارگر ش��رکت نفت ب��ود و از نظر مال��ی تاحدودی 

دست مان به دهان مان می رسید.
 نم��ی دانم چه ش��د ک��ه اخ��الق و رفت��ار پ��درم به ی��ک باره 
به تمامی عوض شد. پدرم پیوسته به مادر گیر می داد و گاهی او را 
کتک نیز می زد. پدر می گفت: » فکر می کنی  که االغم و متوجه 
نمی شوم که با مرد همسایه طبقه باالیی که زن و بچه ندارد و تنها 
زندگی می کند، ارتباط داری؟! فکر می کنی،  نمی فهمم که داری 
به من خیانت می کنی؟! « به راس��تی که دلم برای مادرهمیشه 
 مظلومم می سوخت.  بنده خدا در حال کتک خوردن و گریه کنان 
م��ی گف��ت:» اش��تباه می کن��ی م��رد! خیان��ت کدوم��ه؟ تو 
خیاالتی ش��ده ای. من همواره عاش��ق تو و دخترم��ون بوده و 
بس��یار زندگی مش��ترک مون رو دوس��ت دارم! « چ��ون پدرم 
 چند باری م��ادرم را هن��گام صحبت ک��ردن با مرد همس��ایه 
 دیده ب��ود، به همی��ن دلیل به او مش��کوک ش��ده و ب��ه مادرم 
می گفت: » تو باهاش س��رو س��ری داری! اون جوونه، خوشگله! 
من که دیگه قیافه ای ن��دارم. حتما به همین دلی��ل اونو به من 
ترجیح دادی! « م��ادر در جواب پدر می گف��ت: » باباجان، آخه 
کی گفته س��الم و احوالپرس��ی یعنی گرم گرفتن؟! ما در داخل 
 یه مجتمع مس��کونی زندگی می کنیم، خب، طبیعیه که گاهی 
همدیگه رو ببینیم. به نظرت وقتی بهم س��الم م��ی کنه، نباید 
جوابش رو بدم؟ من حتی یه تار موی سر تو رو با صد تا دنیا عوض 
 نمی کنم! « دیگر همه همس��ایه ها نیزبه اخت��الف پدر و مادرم 
 پی برده بودن��د، زیرا در مدتی ک��ه پدرم ب��رای ماموریت کاری 
به اس��تان های جنوبی می رفت، خانه س��اکت و آرام می ش��د 
و هنگام��ی که دوب��اره ب��از می گش��ت، ص��دای جی��غ و ناله 
 ه��ای مادربیچاره ام، ب��ار دیگر تا هف��ت خانه آن ط��رف ترهم 

می رفت!
یادم می آی��د که  یک بار، دع��وا و زد و خورد ش��دیدی بین پدر 
و مرد همس��ایه در گرفت و مرد همس��ایه پ��درم را تهدید کرد 
که اگر یک بار دیگر دس��ت روی مادرم بلند کند، استش��هادی 
 علی��ه او از همس��ایه ه��ا خواه��د گرف��ت و او را ب��ه دادگاه 

خواهد کشاند.
 پدر پس از دعوا با مرد همس��ایه، ب��ه خانه آم��د و در حالی که 
با کمربند ب��ه جان م��ادر افتاده ب��ود، می گفت: » ح��اال دیگه 
چی می گی؟! م��ردک بی همه چی��ز خیلی راح��ت پیش من 
 از تو طرف��داری می کن��ه. خب حق ه��م داره. حتم��ا تو بهش 
در ب��اغ س��بز نش��ون دادی و اون��م حس��ابی چش��مش تو رو 
گرفته!«  زندگی مان بع��د از دعوای پدرم با آن مرد، به راس��تی 
 که به ی��ک جهنم واقع��ی تبدیل ش��ده و ه��رروز در آن جنگ 
و ستیز در جریان بود تا این که سرانجام پدرم، خیلی سریع، خانه 

ای دیگری اجاره کرد و ما به آنجا نقل مکان کردیم.
 پدرم تنه��ا به نق��ل م��کان خانه بس��نده نک��رد و پ��س از آن 
از مادرش - مادربزرگم -  که تنها زندگی می کرد نیز خواست که 
به خانه ما بیاید تا در نبودش، خیالش راحت بوده و بسیار دقیق، 
مواظب اعمال و رفتار مادرم بوده  وکوچک ترین حرکت وخطایی 

را به او گزارش دهد.

 م��ادرم ک��ه ای��ن کنت��رل و مراقب��ت را توهین��ی ب��ه خ��ود 
 می دانس��ت، به عم��د، در نب��ود پدر ب��ی اعتنا ب��ه مادربزرگ، 
هر روز چند س��اعتی از خانه بی��رون می رفت و ب��ه محض این 
که پدر از س��فر بازمی گش��ت، مادربزرگ نیز گ��زارش کارهای 
مادر را به او م��ی داد و در این گون��ه مواقع بود ک��ه پدرباردیگر 
 همچ��ون ی��ک پلنگ زخم��ی، به ج��ان م��ادر بیچ��اره افتاده 

و به تمامی، سیاه و کبودش می کرد!
 زندگی ما دیگرهیچ گاه روی آسایش به خود ندید و مادرم به ناچار 

درخواست طالق داد و به خانه برادرش رفت.
هفته ای یک بار، برخالف مخالفت های پ��در به دیدن مادر می 

رفتم و درآغوشش اشک حسرت می ریختم. 
چند ماهی از جدایی پدر و مادرم می گذشت که فهمیدم مادرم 

برای بار دیگر قصد ازدواج دارد.
هرچند ناراحت بودم، اما در دل به مادرم حق می دادم. 

م��ادر خیل��ی ب��ی س��رو ص��دا و ب��ی آنک��ه حت��ی ب��ه م��ن 
 بگوی��د همس��رش کیس��ت، ازدواج ک��رد و رف��ت س��ر خانه 
 و زندگ��ی اش! ظاه��را ش��وهرش ارتب��اط م��را ب��ا او قدغ��ن 
کرده ب��ود. م��ادر می گفت ب��ا ش��وهرش درباره م��ن صحبت 
 ک��رده، اما او گفت��ه که به هی��چ عنوان دوس��ت ن��دارد که من 

به خانه شان رفت و آمد کنم.
 پدر ی��ک روز ب��ه خان��ه آم��د و گف��ت: » زود باش آماده ش��و. 
می خوام ببرمت جایی تا از نزدیک و با چشمای خودت واقعیت 
رو ببینی! « نمی دانس��تم پدر چه در سر دارد. »سمانه«، دوست 

صمیمی م��ادرم که هنوز با هم رابطه داش��تند نی��ز همراه مان 
رهسپار شد.

 پدرم��ا را به ش��مال ش��هر ب��رده و در مقابل یک خانه ش��یک 
و مجل��ل پیاده ش��دیم. س��مانه زن��گ در را ب��ه ص��دا درآورد. 
دقایق��ی بع��د م��ادرم در آس��تانه در ظاه��ر ش��د. او از دیدن 
 م��ن و پ��در از تعجب خش��کش زد. حس��ابی گیج ش��ده بودم 
و نمی دانستم که چه خبر است. پدر بی آنکه منتظر تعارف مادرم 
باشد، داخل خانه شده و خطاب به من گفت:» بیا داخل تا خودت 

همسر مادرت رو ببینی! «
 آنجا بود که همسر مادرم را دیدم؛ همان مرد همسایه! 

پدر با پوزخندی بر لب گفت: » حاال باورت شد که من حرف مفت 
نمی زدم؟! « در آن لحظات  که مادر سعی می کرد خودش را نزد 
من تبرئه کند، احساس بدی داشتم. حس می کردم که حسابی 
همه چیز را در زندگی باخته ام! مادرم دیگربه تمامی از چش��مم 
افتاده بود، به گونه ای که دیگر نه می خواستم که او را ببینم و نه 

صدایش را بشنوم.
آنقدر آش��فته و بهم ریخته بودم که یک شب به قصد خودکشی 
قرص های آرام بخش مادرب��زرگ را در یک لیوان آب حل کرده 
و سرکشیدم. دلم می خواس��ت بمیرم و از آن همه افکار مشوش 
 رهایی پیدا کنم، اما از بدشانس��ی ام، پدرم ک��ه آن روزها تالش 
می کرد خودش را بیشتر به من نزدیک کند، متوجه شد و فوری 

مرا به بیمارستان رساند.
بع��د از آن اتف��اق، رابط��ه ام ب��ا پ��در بهت��ر ش��د. یک ش��ب 

 ب��ه او گفتم: » ت��و جوونی بابا، دل��م نمی خواد تنها باش��ی. دلم 
م��ی خ��واد ازدواج کن��ی. اصال خ��ودم ب��رات یه م��ورد خوب 
درنظ��ر گرفت��م! « پدر آن ش��ب ه��ر چن��د ب��ا ازدواج مجدد، 
مخالفت ک��رد، اما از ح��رف های��ش فهمیدم ک��ه آنچنان هم 
بی می��ل ب��ه ازدواج نیس��ت. م��ن س��مانه را که زن��ی مطلقه 
 بود، ب��رای پ��در انتخاب ک��رده ب��ودم و ظاه��را پدره��م او را 
پسندیده بود و س��رانجام پدر و س��مانه خیلی زود با هم ازدواج 
کردند. س��مانه اوایل با م��ن مهربان بود و س��عی م��ی کرد که 
 رابطه ای دوس��تانه با م��ن برقرار کن��د، اما نمی خواس��ت من 
با آنها زندگی کنم و پیوسته به پدرم می گفت: » چرا دخترت باید 

با ما زندگی کنه؟ چرا نمیره پیش اون مادر خیانت کارش؟! «
پدرم دیگر نمی توانس��ت یا آن وضعیت اس��فبار را تحمل کرده 
یا این که از س��مانه و فرزن��دش بگذرد، به همی��ن دلیل مرا نزد 
مادربزرگم فرس��تاد! روزه��ای بیچارگی ام از هم��ان زمان آغاز 
ش��د، دیگر مدرس��ه نرفتم و از طرفی دیگر نی��ز تحمل ماندن 
در خان��ه و بداخالقی ها و غ��رزدن های مادربزرگم را نداش��تم. 
برای فرار از ن��ق زدن های مادرب��زرگ هرروز چند س��اعتی را 
 بی��رون از خان��ه م��ی گذران��دم و درهم��ان روزه��ا ب��ود که 

با » فرزین « آشنا شده و به پیشنهاد او از خانه گریختم.
 با او به خانه مجردی اش رفته و زندگی جدیدی را در کنار او و دو 

دختر و پسر دیگر که از دوستانش بودند، آغاز کردم. 
در ابت��دا هم��ه چیز خ��وب ب��ود. فرزی��ن از هیچ گون��ه مهر و 
محبت��ی به م��ن دری��غ نکرده و همیش��ه خ��ودش را عاش��ق 
 دلخس��ته م��ن نش��ان داده و م��ی گف��ت  ک��ه منتظر اس��ت 
تا خانواده اش از س��فر خارج بازگش��ته ت��ا آنگاه با ه��م ازدواج 
 کنی��م. آن روزه��ا  به راس��تی از خوش��حالی س��ر به آس��مان 
می س��اییدم، اما هنگامی که پ��س از پنج ماه زندگ��ی در خانه 
فرزین و برب��اد دادن عف��ت و پاکدامنیم و گرفتار ش��دن در دام 
اعتیاد، متوجه ش��دم ک��ه تمام��ی وعدهایش دروغی��ن و تنها 
برای فری��ب افرادی به س��ان م��ن ب��وده و خانه او به راس��تی 
 یک النه فس��اد اس��ت، دل ب��ه دری��ا زده و تصمی��م گرفتم تا 
به هر ش��کلی که ش��ده از دام فرزین رها ش��ده واقدام به فرار از 
خانه او کنم. ب��ه همین دلیل در ش��ب هنگام ک��ه فرزین پس 
از مص��رف بی��ش از ح��د شیش��ه در خ��واب ب��ود، درح��ال 
گریختن از خانه ب��ودم که ناباوران��ه دیدم که فرزی��ن از خواب 
بی��دار ش��ده و در حالی ک��ه چن��دان تعادل��ی ن��دارد، چونان 
 دیوان��گان ب��ا چاقوی��ی در دس��ت در ح��ال حمله ور ش��دن 
به س��وی من اس��ت که ناگه��ان چاقوی��ش از دس��تش افتاد و 
 من که بسیارترس��یده ب��ودم از فرصت نهایت اس��تفاده را کرده 
و ب��ا دس��تانی ل��رزان، چاق��و را برداش��ته و ناخ��ودآگاه از 
 پش��ت، چندین ضربه را بر پیکر ب��ی وجود فرزی��ن وارد کردم 
و او به ناگاه نقش بر زمین شد و سپس شتابان از خانه خارج شدم 
و پس از مدتی پرسه زدن در خیابان های شهر، خود را به پلیس 

معرفی و به جرم خود اعتراف کردم.
به راستی که من بازیچه طالق ش��ده و هیچ گاه واقعا  نتوانستم 
حقیقت را آن گونه که بود، کش��ف کرده و ب��ه عواملی که کانون 
گرم زندگی مان را ناباورانه به ویران��ه ای تاریک و دردآور تبدیل 

ساخت، پی ببرم.

رابطه شرم آورمادرم 
با مرد همسايه زندگیم را تباه کرد



در مدارا، 
فزونى و بركت است، و هر كس از 

مدارا محروم باشد، از خير، محروم شده است.

امام على عليه السالم:
كوتاهى آرزو، اخالص در عمل و بى رغبتى به دنيا، 

دليل بر داشتن يقين است.
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گردشگری

خواندنی

عکس نوشت

کلیسللایی باسللتانی متعلق به قرن پنجم میللادی در حفاری های 
 سللایت باستان شناسللی منطقلله کاپادوکیه کشللور ترکیه کشللف 

شده است.
ناحیه کاپادوکیه جزو مناطق تاریخی صنعت گردشگری کشور ترکیه 
محسوب می شود و عمده شللهرت خود را مرهون خانه هایی است که 

در دل صخره ها بنا شده اند. ولی به تازگی، کاوش های باستان شناسی 
انجام شده در شهر نوشهر این منطقه منجر به کشف کلیسایی باستانی 
 متعلق به قرن پنجم میادی شده است. این کلیسای زیرزمینی یکی 
از بزرگ ترین کلیسللاهای منطقه به شللمار می رود که دیوارهای آن 

پوشیده از نقاشی های دیواری است. 
 نقاشللی های دیللواری مذکللور دارای موضوع هایللی ماننللد عللروج 
عیسی مسللیح، تخریب روح پلید و ماهی در حال سللقوط از دستان 
حضرت عیسی است. البته در زمان کشف دیوارهای مذکور فرو ریخته 
 بود ولی در حللال حاضر، اعضای تیم باستان شناسللی در حال ترمیم 

و بازسازی آن ها برای حفظ این نقاشی ها هستند.
همچنین سللال گذشللته در نتیجلله حفاری هللای پللروژه عمومی 
 ساختمان سللازی در ایللن شللهر، شللهر زیرزمینللی گمشللده 

کشف شد.
گفتنی است دین مسیحیت از ابتدای سده چهارم وارد کشور ترکیه 
شده و کشف این کلیسللا می تواند باستان شناسان را برای پیدا کردن 
 سللرنخ های بیشللتری در مورد ترویج دین مسللیحیت و گسللترش 

نفوذ کلیسای ارتدوکس شرقی درمنطقه کمک کند.

اسکناس مخصوص شهروندان داعشى چاپ شد!کشف کليسای زیرزمينى متعلق به قرن پنجم در ترکيه

توصيه جالب بازیگر مصری در ماه رمضان

یک بازیگر مصری، از طرفداران مجموعه های تلویزیونی 
جهان عرب خواست با تماشای سریال های ماه رمضان، 

باعث قضای نماز خود نشوند.
 » شللفقنا « بلله نقللل از السللومریه نیللوز نوشللت: 
» یوسف الشللریف «، بازیگر مصری که در ماه مبارک 
رمضان با بازی در نقللش اصلی مجموعلله »القیصر« 
میهمللان خانه های شللهروندان این کشللور و سللایر 

کشورهای جهان عرب اسللت، به پخش مجموعه های 
ویژه این مللاه در شللبکه های ماهللواره ای عرب زبان و 
همزمانی برخی از این سریال ها با زمان اقامه نماز اشاره 
کرد. او در همین راستا در صفحه خود در توئیتر نوشت: 
بر حذر باشللید که یک رکعللت نماز را برای تماشللای 

مجموعه القیصر یا هر مجموعه دیگری از دست دهید.
الشریف که طی سال های اخیر در چندین مجموعه و 
فیلم سینمایی در نقش اصلی بازی کرده، در ادامه پیام 
خود نیز این حدیث پیامبر عظیم الشأن اسام ) ص ( را 
یادآور شده که » خاب وخسللر کل من ادرک رمضان 
ولم یغفر له « ) هر کسللی که رمضان را گذراند و در آن 

آمرزیده نشد، دچار خسران و نومیدی شده است. (
در همین حال، پیام این بازیگر مصری واکنش مثبت 
طرفدارانش را به دنبال داشت که وی را به دلیل تاکید 
بر اهمیت عبادت به ویژه در ماه مبارک رمضان به جای 

تبلیغ سریال خود، مورد ستایش قرار دادند.

آزمایش�گاه عظي�م چينى ه�ا در عم�ق 
سه کيلومتری دریا!

کشور چین قصد دارد یک آزمایشگاه استراتژیک را در 
عمق سلله کیلومتری دریای جنوب چین بسازد. این 
پلت فرم دریایی در اعماق آب برای جسللتجوی منابع 
نفت و گاز و همچنین انجام عملیات نظامی اسللتفاده 
خواهد شللد. این پروژه در برنامه اقتصادی پنج سللاله 
کنونی چین قرار گرفته و رتبه شماره دو را در میان100 
اولویت علم و فناوری این کشور دارد. شی جین پینگ، 
رییس جمهور چین ماه گذشته در یک نشست علمی 
ملی اظهار کرد: اعماق دریا حاوی گنج هایی اسللت که 
ناشناخته و توسعه پیدا نکرده، باقی مانده اند. به منظور 
دسللتیابی به این گنج ها، ما باید فناوری های کلیدی 
را برای دسترسللی به اعماق دریا، اکتشللاف و توسعه 
آن کنترل کنیم. هنوز مشخص نیسللت این پلت فرم 
اعماق دریا چه زمانی سللاخته خواهد شد و هزینه آن 

 چقدر خواهد بود، اما موقعیت آن بسیار کلیدی است، 
چرا که دریای جنوب چین به عنللوان یکی از راه های 
اصلی کشتیرانی در میان کشورهایی مانند چین، ویتنام 
و فیلیپین بسیار مورد مناقشه است. چین مدعی کنترل 
بر روی بیش از80 درصد ایللن دریا بوده و هفت جزیره 
 مصنوعی را به همراه بندرگاه ها و تاسیسللات راداری 
در آن ساخته است. توسللعه یک ایستگاه دریایی برای 
کمک به حفللاری دریللا و عملیات نظامللی احتمالی 
برای چین بسیار استراتژیک است. یکی از اهداف این 
 ایستگاه زیردریایی که میزبان ده ها محقق برای یک ماه 
خواهللد بود، کمللک به چین بللرای تبدیل شللدن به 
 یک ابرقدرت جهانی تا سللال2030 اسللت. این اخبار 
چند مللاه پس از رونمایللی از برنامه چین بللرای دیوار 
بزرگ زیردریایی آن منتشر شللده که شامل شبکه ای 
از حسگرها برای کمک به تشللخیص زیردریایی های 

آمریکایی و روسی در دریای جنوب چین است.

خداحافظى با » یاهو مسنجر «

 شللرکت یاهللو بلله زودی بللا سللامانه قدیمی 
» یاهو مسنجر « خداحافظی می کند.

 شللرکت یاهو اعام کرد در پنجم ماه آگوسللت 
) 1۵ مرداد ماه سال جاری (  قرار است اپلیکیشن 
یاهو مسنجر که دارای عمر بیش از 18 سال است 

را برای همیشه » ساین آف « کند. 
 این اپلیکیشللن در سللال 1۹۹8 میادی برای 

ارسللال پیام از طریق شللبکه اینترنللت ابتدا با 
نللام Yahoo Pager راه اندازی شللد. »یاهو 
مسللنجر« در میللان کاربللران منطقه آسللیا - 
اقیانوسللیه از محبوبیت زیادی بر خوردار بود و 
بر اساس آمار منتشر شده از سوی » بلومبرگ «، 
تجار نفت از این اپلیکیشللن برای معامات خود 

استفاده زیادی می کردند.
 در همین حال شرکت یاهو تصریح کرد، تمرکز 
خود را بللر روی نسللخه جدید این پیام رسللان 
خواهیم گذاشت تا کاربران بهترین تجربه تحویل 

پیام را داشته باشند.
 بر همین اسللاس، از پنجم آگوست به بعد هیچ 
فردی نمی تواند با » یاهو مسنجر « پیام ارسال 
 Messanger کند. در حال حاضر نسخه جدید
در App Store و Google Play قابل دانلود 

است.

 داعش برای مصرف و خرید و فروش شهروندان خود، اسکناس های مخصوص یک دینار داعشی 
طراحی و چاپ کرد.

جوجه کباب ماستى به همراه کدو سبز

معرفی کتاب

آشپزیخانه داری شبکه های اجتماعى

پرورش گل و گیاه

می خواهید جوجه کباب را با طعمی جدید امتحان کنید؟ در این قسمت روش 
پخت را به شما یاد می دهیم . مطمئن باشید طعم لذیذ آن را از یاد نخواهید برد.

 مواد الزم جوجه کباب ماستى به همراه کدو سبز: ماست چکیده 2 درصد 
چرب 1/2 فنجان، روغن زیتون 1 قاشللق غذا خوری، آب لیموی تازه 1 قاشق 
غذا خوری، زیره سبز خرد شده1/2  قاشق غذا خوری، زنجبیل خرد شده 1/4 
قاشق غذا خوری، گشنیز خرد شده 1/4 قاشللق غذا خوری، سیر ریز ریز شده 
2 حبه، گوشت سینه مرغ4۵0 گرم، کدو سللبز حلقه شده 32 قطعه، روغن به 
مقدار الزم، سیخ 8 عدد، نمک 1/2قاشق چای خوری، شوید تازه به مقدار الزم.

 طرز تهيه جوجه کباب ماستى به همراه کدو سبز :
 ماسللت، روغن زیتون، آبلیمو، زیره سللبز، زنجبیل، گشنیز و سللیر هایی که 
ریز ریز کردید را ترکیب کنید. مرغ را به ایللن ترکیب اضافه کنید و خوب بهم 
بزنید. کدو سللبز ها را با روغن یا اسللپری پخت چرب کنید. مرغ و کدو سبز را 
به صورت متناوب در سللیخ ها قرار دهید و روی آنها نمللک بریزید. می توانید 
 برای کباب کردن از گریل استفاده کنید و یا روی زغال این کار را انجام دهید.

سللیخ ها را هر چند دقیقه بگردانید و تا زمانی که از پخت غذا مطمئن نشدید 
این کار را ادامه دهید.

  نکته: اگر از سللیخ های چوبی اسللتفاده می کنید، قبللل از گریل20 دقیقه 
سیخ ها را در آب بخوابانید.

 اطالعات تغذیه ای: مواد گفته شده در این دستور پخت برای 4 وعده در نظر 
گرفته شده است، هر وعده از این غذا شامل 2 سیخ می شود.

نظافت سینک ظرفشویی بسللیار مهم است چون محل 
 شست و شوی ظروف است و غیر مسللتقیم با غذایی که 
 می خوریم و سامتی ما در ارتباط است. به عاوه همواره 
در معرض دید اسللت و از نظر زیبایی حائز اهمیت است و 
یک خانم کدبانو همواره دوست دارد تا ظرفشویی تمیز و 
 براقی داشته باشد. از آن جایی که سینک ظرفشویی هر روز 
مورد استفاده قرار می گیرد عاوه بر شست و شوی روزانه، 
به دفعات نیاز به شست و شو دارد. در این نوشته گفته ایم 

که چطور با کمک مواد طبیعی به این مهم بپردازید.
 ۱ – سینک ظرفشویی معموال از جنس استیل است. بهتر 
است از مواد سفید کننده قوی و جرمگیر برای تمیز کردن 

استفاده نکنید، زیرا رنگ استیل به مرور کدر می شود.
 جوش شللیرین برای تمیز کردن سللینک های اسللتیل 
 عالی عمل می کند. این ماده را به عنوان پودر تمیز کننده 

به کار گیرید.

 ۲ – برای تمیز کردن سللینک های آلومینیومی و چینی 
محلول پودر ماشین لباسشویی توصیه می شود. 

 ۳ – برای از بین بردن لکه ها و رسوبات آب روی سینک، 
 پارچه ای را به سرکه سفید آغشللته کنید و روی سطح را 

با آن مالش دهید.
  از محلول نمللک و جوش شللیرین در آب یا سللرکه نیز 
می توانید برای تمیز کردن سللینک ظرفشویی استفاده 

کنید.
 ۴ – نمک ماده طبیعی مناسللب برای ضدعفونی کردن 
سینک است. برای این منظور نمک خشک را روی سطح 

آن بپاشید و پس از نیم ساعت بشویید.
 ۵ – از الحاقات سینک و دستشویی شیرهای آب هستند 
 که برای از بیللن بردن رسللوب آب روی آنها مللی توانید 
از محلول نمک و جوش شللیرین در آب یا سرکه استفاده 

کنید.

کتاب حاضر گزیده ای از مجموعلله ی توصیه  ها، نصایح، 
 تحلیل ها و مواعظی است که درماه های رمضان در طول

 22 سال گذشللته ل از سللال 13۶۹ تا13۹0 ل در بیانات 
حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای ارایه شده است.

مخاطبان این مواعظ عموم مردم بوده  اند هرچند گاه این 
سللخنان در دیدارجمعی از قاریان قرآن کریم، کارگزاران 
نظام جمهوری اسللامی ایران، نمازگللزاران نماز جمعه، 

اساتید دانشگاه ها، دانشجویان، شاعران و... بیان شده اند.
بنابراین در انتخاب مطالب این کتاب دو ویژگی مورد توجه 

قرار گرفته است:
نخست؛ موضوع بیانات ماه مبارک رمضان، معارف دینی 
مربوط به روزه  داری، آداب دعا، تکالیف مومنان در این ماه 

از نظر فردی، اجتماعی و سیاسی و نظایر آن است.
دوم؛ صرفا در محدوده  زمانی از حلول ماه مبارک رمضان 
 تا پایان روز عید سللعید فطرهرسللال بیان شللده است. 

خواننده های که با دقت این کتاب را مطالعه کنند متوجه 
می شللوند که فضای معنللوی خاصی در ایللن مجموعه 
احساس می شود که دلیل آن برزبان گوینده  عظیم الشأن 
آن نیز جاری شللده کلله در ماه رمضان فضللای معنوی و 
 ملکوتی برعالم و به خصوص بر جامعه  اسامی و مومنین 
اهل عبادت حکم فرماسللت و بللر همه  افعللال و بیانات و 

روحیات مسلمانان تاثیر می  گذارد.
 در بخشی از این کتاب می خوانیم : »مکررعرض کرده  ایم 
 که سرمسئله در این اسللت که انسللان بتواند خودش را 
به عبودیت الهی متصف کند. عبد، یعنی تسلیم اراده و حکم 
خدا و شریعت الهی. لب تمام دستورات و احکام و فرامین 
الهی و شرایع انبیا، همین یک  کلمه است و شاید پیامبران 
خدا، قبل از آنکه مقام نبوت برای آن ها انتخاب بشللود و 
خدای متعال آن ها را به نبوت سللرافراز کند، به عبودیت 

سرافراز کرده باشد؛ همچنان که حتما همین طور است. 

حمید داوودآبللادی، نویسللنده و رزمنده دفاع مقللدس، به تازگی 
 در فضللای مجازی، مطلبللی را درباره یکی از شللهدای مدافع حرم 

منتشر کرد.
بعضی باباها چقدر بی رحم شدن!

خوش به حال بچه های ما که سایه پدر و مادر باالی سرشونه.
اذان نداده، دو تا نون بربری داغ و پنیر لیقوان در دست میریم خونه 

و افطار رو کنار بچه ها نوش جان می کنیم! 
 اصا هللم عین خیالمون نیسللت در خانلله همسللایه بغلیمون چه 

می گذره، چه برسد به کشورهایی مسلمان همسایه!
بعضی باباهللا چقدر بی رحم هسللتند! بلله جای اینکلله برن توی 
 صف نون داغ وایسللن، بلند میشللن هزاران کیلومتر میرن اونورتر 

و می جنگند! اون وقت هیشکی نیست واسه بچه شون نون بگیره!
اون وقت بچه سللر سللفره همش باید بهونه بابا رو بگیره! اون وقت 

مامانی می مونه به بچه کوچولو بگه که:چرا بابا برای افطار نیومده!

روش های برق انداختن 
سينک  ظرفشویى

 آداب روزه داری احوال 
روزه  داران از منظررهبر انقالب

پدرهایى که خيلى بى رحم هستند! 

 

 گیاه اسللپاتی فیلللوم که بلله آن لی لی یللا لی لی 
صلح یا دوسللتی هم می گوینللد،40 گونه مختلف 
 دارد. این گیاه سللمی اسللت، اما به انسللان آسیب

 نمی رساند.
 این گیاه از گیاهانی اسللت که برگ های گسترده 
داشللته و گل هللم دارد. رنگ گل های آن سللفید، 
 صورتللی کمرنگ، قرمللز و قرمللز ماتیکی اسللت. 
 برگ های آن سللبز براق بللوده و ارتفللاع این گیاه 

به۶0 سانتی متر هم می رسد.
 بهترین مکان برای قراردادن این گل، اتاق پذیرایی 

اسللت. به این دلیل که گل های زیبللای آن به اتاق 
جلوه خاصی می دهد.

  اتللاق خواب هللم انتخللاب خوبللی بللرای حضور
 اسپاتی فیلوم با گل های خاص و زیبایش است.

 شيوه نگهداری گل لى لى صلح : 
 نور این گیللاه باید معتللدل بوده و در سللایه کامل 
 یا آفتاب شللدید قرار نگیرد. قرار گرفتن در معرض 

باد شدید نیز به این گیاه آسیب می رساند.
 بنابراین اگر مسیر پنجره های منزل به شکلی است 
که با بازکردن آنها لی لی صلح در معرض کوران باد 

قرار می گیرد، گل را در آن محل قرار ندهید.شيوه نگهداری و پرورش گل لى لى صلح
دمای هوا بین 1۵ تا 23 درجه سانتی گراد مناسب 
است. اما دمای تا 32 درجه را هم تحمل می کند. به 
شرطی که روی برگ ها با اسپری غبارپاشی کنید. 
خاک گیاه باید همیشه نیمه مرطوب بوده و سبک 
باشللد. برای آنکه خاک این گیاه همیشه رطوبت 
مناسب داشته باشد از سنگریزه داخل زیر گلدانی 

استفاده کنید.
 به ایللن ترتیب آب بین سللنگ ها حبس شللده و 
به تدریج تبخیر می شللود. در صورتی که شرایط 
 دمایی، نور و آب نامناسللب باشللد نوک و حاشیه 
برگ ها می سوزد. شرایط نامناسب باعث اختال 
در گل دهی گیاه و کوچک شدن اندازه برگ ها نیز 

می شود. به این نشانه ها دقت و با تامین نیازهای 
گل دوباره آن را زنده کنید.

 عملکرد گل لى لى صلح :
 این گیاه از بین برنللده آالینده بنزن اسللت. این 
آالینده سرطان زا با وجود این گیاه در خانه از بین 
خواهد رفت. عاوه بر اینکه ایللن آالینده معموال 
 در رنللگ، واکس مبل و پارکت نیللز وجود دارد، با 
نزدیک شدن به نوروز نیز استفاده از رنگ و واکس 
 افزایش پیللدا می کنللد. بنابراین وجللود این گل 

در خانه می تواند آالینده بنزن را از بین ببرد. 
از سللوی دیگر، این گیاه از بین برنده » اسللتون « 
اسللت. این ماده نیز در بعضی از پللاک کننده ها، 

چسب و پاک کننده الک ناخن وجود دارد.
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