
رییس جمهور گفت : خواست هر سه قوه از رس��انه ها این است که فضای امید و 
نشاط در جامعه ما بیشتر شود.

 حجت االس��ام حس��ن روحانی در پایان نشس��ت مشترک س��ران قوا در جمع 
خبرنگاران به ارائه توضیحاتی در مورد مباحث مطرح شده در این جلسه پرداخت.

رییس جمهور در ابتدای س��خنانش گفت: خداوند به ما توفیق داد که روس��ای 
 س��ه قوه در دوران جدید مجلس، جلس��ه ای در محل مجلس ش��ورای اسامی

 داش��ته باش��ند. قبل از هر چیز الزم اس��ت به نمایندگان مجلس به خاطر آغاز 
مسئولیت سخت، حساس و سنگینشان برای قانون گذاری کشور و نظارت تبریک 
و تهنیت بگوی��م. همچنین به آقای دکت��ر علی الریجانی تبری��ک می گویم که 

همچنان ریاست مجلس را مثل مجلس سابق بر دوش دارند.
وی گفت: امیدوارم مجل��س دهم و دولت یازدهم در کنار هم باش��ند که به طور 
طبیعی هم نزدیک شده ایم چون قبا مجلس نهم و دولت یازدهم بودیم و اکنون 
مجلس دهم و دولت یازدهم ش��دیم که به طور طبیعی فاصله ها کم شده اس��ت. 
ان ش��اءاهلل امیدواریم که بتوانیم با هماهنگی و همفکری بیشتر برای اهدافی که 
مردم به ما رای دادند، کار کنیم. امیدواریم برای حل مشکات و معضات مردم 

در زندگی مادی و معنوی آنها به خوبی کار کنیم.
رییس جمهور با بیان اینکه در جلسه امروز مباحث متنوع و مختلفی مطرح شد، 
یکی از این مباحث را مربوط ب��ه فضای پس از برجام عن��وان و اظهار کرد: ملت 
 ما با رهنمودهای مقام معظم رهب��ری به  یک توافق حائز اهمی��ت به نام برجام

 دست یافت. امروز ما در پس��ابرجام یعنی بعد از برجام هس��تیم و باید از فضای 
به وجود آمده حداکثر اس��تفاده را برد. روحانی ادامه داد: خواست هر سه قوه از 
رسانه ها این است که فضای امید و نشاط در جامعه امروز بیشتر شود، تا بتوان در 
شرایطی که امروز کشور دارد از همه استعدادها و ظرفیت ها برای توسعه و رشد 
کشور به خصوص اشتغال جوانان عزیزمان استفاده کنیم. جوانانی که بسیاری از 
آنها دارای مراجع عالی تحصیلی هستند. این کار امکان پذیر نیست مگر با همکاری 
و هماهنگی هر سه قوه و سایر ارکانی که در نظام مسئولیت هایی دارند. رسانه ها 
نیز باید فضای امید را  در جامعه  بیش��تر کنند. رییس جمه��ور توضیح داد: اگر 
 نکته و نقص کوچکی در جامعه به وجود آید باید  در همان حد دیده شود، تعمیم 
داده نشود، بزرگنمایی نکنند و ذهن مردم را به حل مسائل جزئی مشغول نکنند.

رییس جمهور در ادامه گفت: هدف آن اس��ت که در سال جاری اقتصاد مقاومتی 
 با اقدام و عمل را اجرایی و عملیات��ی کنیم. همان طور که مق��ام معظم رهبری 
تاکید کردند بخشی از اقتدار کشور به اقتدار اقتصادی و علمی برمی گردد. اینکه 
جوانان ما بتوانند از علم و دانش درست استفاده کنند باعث می شود که از فضای 
 اقتصادی ضمن ایجاد قدرت علمی و فناوری و توس��عه انس��انی به معنای واقعی

 بهره گرفته و رشد اقتصادی و به دنبال آن پیشرفت و اشتغال داشته باشیم.
وی افزود: برای آنکه بت��وان از فضای بعد از برجام به خوبی اس��تفاده کرد برخی 
از وزارتخانه ه��ا مس��ئولیت های س��نگین تر و فضای بهت��ری ب��رای کار دارند 
که یک��ی از این وزارتخانه ه��ا، وزارت نفت اس��ت. به همین دلی��ل وزیر نفت در 
بخشی از جلسه سران قوا ش��رکت کرد و گزارشی از ش��رایط نفت و گاز کشور و 
 اقداماتی که تاکنون به خصوص در مورد میادین مش��ترک نفت و گاز انجام شده

  ارائه نمود. همچنین گزارشی از اقداماتی که چگونه  می توان از این فضا استفاده 
کرد مطرح شد.

روحانی اظهار کرد: چارچوبی ب��رای قراردادهای جدید در دولت تصویب ش��د؛ 
چارچوبی که مورد بحث و نقد برخ��ی از صاحب نظران قرار گرفته که نظرات آنها 
جمع آوری و جمع بندی شده  اس��ت. این چارچوب اصاح شد و البته  مجددا در 
دولت تصویب خواهد شد و به مجلس برای انطباق با قوانین خواهد آمد و در نهایت 

چارچوبی خواهد بود که مطابق با آن حرکت خواهیم کرد.
رییس جمهور   تاکید کردند ؛روسای سه قوه باید تحرک را در زمینه جذب سرمایه 

و س��رمایه گذاری و جذب فناوری های نوین بیش از پیش ق��وت دهند تا  از این 
 فضا  بهره بیشتری به دست آید و  امیدوارم با تاش مسئوالن اجرایی ، مجلس و

 قوه قضاییه بتوان از فضای به وجود آمده به خوبی استفاده کرد.
رییس جمهور موضوع برنامه پنج ساله ششم را به عنوان دیگر مبحث طرح شده 
در این جلس��ه خواند و توضیح داد: این الیحه قبا از طرف دولت تقدیم مجلس 
شد که دوره مجلس نهم تمام ش��د. همان الیحه مجددا مورد تاکید دولت است. 
 البته اصاحاتی مدنظر نمایندگان مجلس اس��ت که ان شاءاهلل آن اصاحات نیز

 انجام می ش��ود. وی ابراز امیدواری ک��رد ؛ در وقت مقرر ای��ن الیحه در مجلس 
 به تصویب برس��د و مبنایی برای بودجه س��ال آینده ش��ود که به مجلس تقدیم 

خواهد شد.
 رییس جمه��ور ب��ا بی��ان اینک��ه بررس��ی اوض��اع منطقه نی��ز در این جلس��ه

 مطرح ش��ده اس��ت، گفت: اوضاع منطقه اوضاع مناس��بی نیس��ت. آدم خیلی 
 دل��ش می خواه��د ماه رمض��ان م��اه امنی ب��رای مردم ع��راق، س��وریه و یمن

 باشد، اما متاسفانه کشتارها ادامه دارد و تروریست ها به کارهای غیرانسانی خود 
ادامه می دهند.

 روحانی ادامه داد: اکنون ش��رایطی است که س��ازمان های بین المللی هر روز از 
اعتبار وزنشان بیشتر کاسته می ش��ود به طوری که دبیر کل سازمان ملل و خود 
سازمان ملل به دلیل فشار یک کشور به خاطر تهدیدات مالی عقب نشینی می کند 
تا نام آن کشور از لیست ناقضان حقوق کودک خارج شود، این نشان می دهد که 
 متاس��فانه س��ازمان های بین المللی حتی آن جایگاه ناقصی  را که قبا داشتند 
 از دست داده اند. راه آن است که ملت ها خودش��ان بتوانند از استقال، امنیت و 

ثبات خودشان به خوبی استفاده کنند.
رییس جمهور در ادامه گفت: ما به عنوان همس��ایگان این کش��ورها و با توجه به 
آن که خود آن کشورها و دولت ها از ما استمداد و کمک طلبیده اند به کمک های 
خودمان ادامه می دهیم. امیدواریم هرچه سریع تر مردم عراق شاهد امنیت و ثبات 
در کشور خودشان باشند و تروریس��ت ها را از کشورشان بیرون برانند. همچنین 
در سوریه ش��رایط امن تر و باثبات تری را مردم برای زندگی خودشان و در ادامه 

ماه رمضان شاهد باشند.

با راه اندازی مصای اصفهان، دومین نماز جمعه اصفهانی ها در این مصلی، 
فردا برگزار می گردد.

اوایل ماه مبارک رمضان سال جاری بود که مسئوالن استانی از اقامه اولین 
نماز جمعه این ماه در مصای بزرگ اصفهان خبر دادند.

بیش از 21 س��ال از پای��ه ریزی بن��ای این مصل��ی می گ��ذرد، اما هنوز 
 ب��ه پای��ان نرس��یده و ب��ه یک��ی از ابرپ��روژه ه��ای کانش��هر اصفهان

 تبدیل شده است.
 هرچند مس��ئوالن ،پیش از ای��ن گفته بودند تم��ام تاشش��ان را به کار 
خواهند گرفت تا این بنای عظیم فرهنگی، مذهبی برای اقامه نماز عید فطر 
آماده بهره برداری گردد، اما اقامه نماز جمع��ه در اولین هفته ماه مبارک 
 رمضان در این م��کان، آن هم با موافق��ت نماینده ولی فقیه در اس��تان و

 امام جمعه اصفهان نشان از عزم جدی مسئوالن برای خارج کردن مصای 
اصفهان از رکود دارد.

این طرح بزرگ سازه ای که توانس��ته موفقیت های چشمگیر بین المللی 
را نیز به لحاظ س��اختار و معماری به دس��ت بیاورد، به گفته بس��یاری از 
کارشناسان در قرن های آینده به عنوان نمادی از ساخت بناهای ماندگار و 

تاریخی در دوران جمهوری اسامی تلقی می گردد.
طرح سازه مصای اصفهان که جزو 408 طرح شرکت کننده در کنفرانس 
سازه و معماری در ش��هر ریو برزیل بود، در نهایت به عنوان یکی از هشت 
طرح برتر در زمینه فرم فلزی و پوسته های بتنی قرار گرفت و به عنوان اثر 

ماندگار از جمهوری اسامی ایران مطرح شد.
شاخص ترین قس��مت مصلی که آن را به لحاظ سازه ای متفاوت می کند، 
سالن اصلی 100 در 180 متری است . داخل سالن اصلی در سه قسمت ، 
رواقی سه طبقه با عرض 20 متر اجرا شده که سقف نهایی این رواق با 21 

پوسته بیضوی بتنی 20 در 20 متر پوشیده شده است .
در وسط این رواق ها و بخش مرکزی، سالنی به ابعاد 160 در 60 متر بدون 
 ستون قرار دارد . این س��الن با پوس��ته های فلزی تک الیه کروی به وزن 
دو هزار تن با شیش��ه دو جداره هفت الیه ضد UV پوشیده خواهد شد . اما 
در حال حاضر تنها گره های سقف به چشم می خورد و خبری از 12 هزار 

متر مربع شیشه نیست.
 گنبد با دو مناره 110 متری کناری آن از س��مت ش��مال همانند انسانی 
به نظر می رس��د که سر و دس��تانش  را برای عبادت به سمت آسمان بلند 

کرده است .
مناره های جنوبی 110 متری مصلی ، ش��امل 11 طبقه موزه و سه سالن 

اجتماعات است .
در هر مناره دو آسانس��ور 15 نفره و یک دس��تگاه پله تعبیه ش��ده است . 

مجموعه مصای اصفهان در کل دارای هشت مناره است.
 آیت اهلل س��ید یوس��ف طباطبائی نژاد، نماین��ده ولی فقیه در اس��تان و

 امام جمعه اصفهان نیز طی بازدیدی که آذرماه سال گذشته از این مکان 
داشت، گفت: با جابه جایی محل نماز باید مردم احساس نمایند شرایط با 
وضعیت موجود در میدان امام خمینی)ره( تغییر چشمگیری یافته و مردم 

در آسایش کامل به عبادت بپردازند.
تغییری که می تواند باعث رونق بیش از پیش این فریضه عبادی و سیاسی 

شده و پای جمعیت زیادی را به خیابان مصای اصفهان باز کند.
فریضه ای که از فرایض پر فضیلت دین اس��ام بیان ش��ده و در تاریخچه 
پیدای��ش آن نوش��ته اند:»تا پی��ش از آنکه انص��ار، روز جمع��ه را جمعه 
بنامند، این روز »یوم العروبه« نامیده می ش��د. پیامبر اس��ام)ص( در راه 
هجرت به یثرب که پ��س از ورودش »ش��هر پیامبر« ی��ا »مدینه النبی« 

نامیده ش��د، در محله ای به نام »قب��ا« توقف کرد تا علی ب��ن ابیطالب)ع( 
و فاطمه زه��را)س( و تعدادی از مس��لمانان به او بپیوندند.پیامبر اس��ام 
که روز دوش��نبه وارد محله قبا ش��ده بود، تا روز پنجش��نبه ب��ا مردم آن 
 قبیله نماز گ��زارد و همراه آنان، نخس��تین مس��جد اس��ام را بن��ا کرد.

سپس روز جمعه، به س��وی مدینه حرکت کرد و در وادی »رانوناء« همراه 
مردم مدینه »نخس��تین نماز جمعه« را، اقامه ک��رد. حضرت محمد)ص( 
س��پس به قبا بازگش��ت و همچنان منتظر علی)ع( و فاطمه)س( و دیگر 
پیروانش ماند. از آن پ��س و تا پایان عمر پیامبر اس��ام)ص(، نماز جمعه، 

برنامه هفتگی مسلمانان شد.«
حاال اصفهان در آستانه برگزاری دومین نماز جمعه در این محل ، آماده ارائه 

خدمات گوناگون شهری به شهروندان است.
 از جمل��ه این خدمات می ت��وان به تس��هیل در عبور و م��رور نمازگزاران

 اشاره کرد، به طوری که مدیرعامل شرکت اتوبوسرانی اصفهان از تقویت 
خطوط منتهی به این مرکز در روز جمعه خبر داد.

همچنین مسئوالن شهری با رایزنی با یکی از ادارات استان اصفهان، زمینی 
در آن محدوده را به عنوان پارکینگ اتوبوس ها در نظر گرفتند.

معاونت خدمات شهری ش��هرداری اصفهان نیز از ارائه خدمات شهری در 
این روز به شهروندان خبر داده بود.

پلیس راهور استان اصفهان نیز از استقرار ماموران راهنمایی و رانندگی و 
تسهیل در عبور و مرور در خیابان های منتهی به مصلی خبر داد.

از سوی دیگر هرچند به نظر می رسد نمازگزاران جمعه در اصفهان باید با 
اقامه نماز در مسجد امام)ره( خداحافظی و سجاده را در محل جدید پهن 
کنند، اما این پروژه عظیم فرهنگی و مذهب��ی هنوز به طور کامل به پایان 
نرسیده وبرای اتمام آن نیاز به بودجه و هماهنگی های دیگری است تا بتواند 

به طور کامل در اختیار شهروندان اصفهانی قرار گیرد.
 چرا ک��ه تاکنون تنه��ا شبس��تان اصلی این مح��ل عبادی و سیاس��ی به 
پایان رسیده و قرار است قسمت های باقیمانده مصای اصفهان در آینده 

تکمیل شده  و در اختیار نمازگزاران قرار گیرد.

روحانی در پایان نشست مشترک سران قوا: 

خواست قوای سه گانه از رسانه ها گسترش فضای امید و نشاط است
فردا؛

تجربه دومین اقامه نماز در مصالی اصفهان

تجارت نوزاد در اصفهان

کاسبی ۷ میلیارد تومانی تلگرام 
از ایرانی  ها

5

فروش ویژه در
بازارهای کوثر اصفهان

3

استاندار چهارمحال و بختیاری:

منطقه بندی برای استخدام در
آموزش و پرورش اجرا شود

7

ویژه برنامه وفات حضرت خدیجه)س( 
در اصفهان برگزار می شود

6

رییس اتاق اصناف اصفهان:

اصناف، افسرده شدند

3

ایجاد ۷ هزار فرصت شغلی
 در اصفهان
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رییس اتاق اصناف اس��تان اصفهان گف��ت: اگر پرداخت 
مالی��ات به ص��ورت ناگهان��ی چن��د برابر افزای��ش پیدا 
کند، به ط��ور قطع واحده��ای صنفی، تولی��د کنندگان 
یا صادرکنندگان با مش��کل مواجه خواهند ش��د. س��ید 
محمدرضا پاک ن��ژاد، با بیان اینکه بح��ث رکود در میان 
اصناف مربوط به شهر و استان نیست بلکه در تمام کشور 
شایع شده اس��ت، اظهار کرد: حتی در برخی کشورهای 
دیگر نیز موضوع رکود وجود دارد. وی افزود: در حال جمع 
آوری آمار و اطاعات در خصوص تعداد واحدهای صنفی 
تعطیل ش��ده و دلیل تعطیلی آنها هس��تیم تا بتوانیم با 

آسیب شناسی پیرامون این موضوع، برای خروج...

قائم مقام کمیته امداد استان اصفهان در آیین تودیع 
و معارفه مدیر کمیت��ه امداد گلپایگان که در س��الن 
اجتماعات کمیته امداد گلپایگان برگزار ش��د، اظهار 
داش��ت: هراس دش��منان انقاب از انرژی هس��ته ای 
نیست بلکه از پیشرفت نظام است. هادی بنایی با اشاره 
به سخنان مقام معظم رهبری در جمع کارگزاران نظام 
اظهار کرد: باید در راستای حل مشکات مردم تاش 
کنیم چرا که کلید حل مش��کات اقتصادی به واسطه 
عملکرد خوب در مجموعه های مختلف نظام اس��ت تا 
بتوان پیگیر حل مشکات مردم شد. قائم مقام کمیته 

امداد استان اصفهان با اشاره به اینکه...

یحیی گل محمدی س��رمربی تیم فوتبال ذوب آهن 
در حالی قرارداد خودش را با این تیم امضا کرد که بر 
اساس اخبار موجود، ذوب آهنی ها از او 400 میلیون 
تومان تخفیف گرفت��ه اند تا بتوانند ق��رارداد او را در 
مباحث مالی به سرانجام برس��انند. گل محمدی در 

سال گذشته بیش از 1 میلیارد تومان قرارداد با ذوب 
آهن داشت و به خاطر تعدیل بودجه به نوعی مجبور 
شد تا از قیمت کار کم کند و در اصفهان بماند. از طرف 
دیگر باشگاه سپاهان هم بعد از انتشار لیست بازیکنان 

مازاد از زبان عبدا... ویسی سرمربی...

 درحالی آمارهای غیر رسمی و گزارشات مردمی خبر از بازار داغ خرید و فروش نوازدان می دهد که مطابق با آمار رسمی بهزیستی اصفهان در سال ۹4 تنها 60 کودک به 1600 زوج نابارور واگذار شده است.

صرفه جویی به سبک سپاهان و ذوب آهن؛
وقتی کفگیر

به ته دیگ می خورد
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تا انتخابات ریاس��ت جمه��وری دوازدهم تنها یک س��ال 
دیگر باقی مانده است. خرداد سال ۹۶ مردم پای صندوق 
رأی آم��ده و تکلیف ریی��س دوازدهمین دولت کش��ور را 
 تعیین خواهند کرد.حاال و در آستانه سومین سال حضور 
حس��ن روحانی در پاس��تور، حرف ها و گمان��ه زنی های 
بس��یاری در خصوص نامزد انتخابات ریاس��ت جمهوری 
جناح های سیاسی کشور شنیده می شود. شنیده هایی که 
حکایت از این دارد که عمال انتخابات ۹۶ کلید خورده و در 
محافل سیاسی بحث ها و گفت وگوها بر سر رییس جمهور 

بعدی باال گرفته است.
گزینه های ریاس��ت جمهوری در دو طی�ف اصالح طلبان 
و اصولگرای��ان  متفاوت اس��ت. اصالح طلب�ان ت��ا به االن 
رس��ما حرفی از گزینه دیگ�ری به غیر از حس��ن روحانی 
نزده اند و این در حالی اس��ت ک��ه در جبه��ه مقابل آنها 
گزینه های زی��ادی وجود دارد. در ص���در گمانه زنی ه�ا 
ام�ا یک نام آش��نا به چش��م می خورد: محم�ود احمدی 
نژاد. ریی�س دولت های نه��م و دهم . برخ�ی بر این باورند 
که به دلی�ل پای��گاه رأی خوبی که محم��ود احمدی نژاد 
در شه�رس��تان های کوچ��ک کش��ور دارد احتم��اال یک 
ب��ار دیگ��ر اصولگ�رایان ب��رای مقابله با حس��ن روحان�ی 
روی او س��رمایه گذاری خواهن��د کرد. پیش ت��ر اما علی 
الریج�انی به عنوان چهره شاخص بدنه سنتی اصولگرایان 
احتم�ال بازگش���ت محمود احمدی نژاد را رد کرده بود.

گمانه زنی های متفاوت
در روزهای اخی��ر اصولگرایان درباره انتخابات س��ال ۹۶ 
صحبت های مختلفی داش��تند. محمدرضا باهنر دبیرکل 

جبهه پیروان خ��ط امام و رهبری 
گفته بود ک��ه اصولگرای��ان فعال 
نام��زدی ب��رای رقابت ب��ا آقای 
روحانی ندارن��د. مصباحی مقدم 
س��خنگوی جامع��ه روحانی��ت 
مبارز حت��ی از احتم��ال حمایت 
اصولگرایان از روحانی در انتخابات 
س��ال آینده خبر داده بود. با این 
حال اخی��را حمیدرضا ترقی عضو 
ش��ورای مرک��زی ح��زب موتلفه 
گفته اکنون در میان اصولگرایان 
بحث درب��اره کاندیداتوری آقای 
الریجانی است؛ چراکه فقط ایشان 

توان رقابت با روحانی را دارد.
 الریجانی نمی آید

حشمت اهلل فالحت پیشه استاد دانشگاه و نماینده مجلس 
دهم می گوید: »اگر ش��رایط به همین من��وال پیش برود 
احتمال نامزدی آقای الریجانی برای انتخابات س��ال ۹۶ 

به چند دلی��ل، خیلی کم خواه��د بود: » دلی��ل اول آنکه 
جریان اصولگرا در مجلس دهم بس��یار س��ختی کشیدند 
تا توانستند ریاس��ت مجلس را حفظ کنند و لذا به راحتی 
ریاست یکی از قوا را واگذار نمی کنند؛ کما اینکه اگر آقای 
الریجانی نباشد امکان اینکه شخصیت دیگری در جریان 
اصولگرا بتواند ریاس��ت مجلس را 
به دست آورد بس��یار ضعیف است 
و اصولگرایان ش��روع به شکس��تن 
آرای خود می کنند و قطعا ریاست 
مجل��س را از دس��ت خواهند داد. 
دلیل دوم مربوط به ش��خص آقای 
الریجانی است که در این دور برای 
به دس��ت آوردن دوباره ریاس��ت 
مجلس بسیار سختی کشید. آقای 
الریجانی زمانی که در حال از دست 
دادن جایگاه ریاست مجلس بود به 
اهمیت آن پی ب��رد و از این منظر 
ام��کان اینک��ه ایش��ان تصمیمی 
برای شرکت در انتخابات سال ۹۶ 
بگیرد خیل��ی کم اس��ت. چون در 
ش��رایط کنونی اگر آقای الریجانی برای انتخابات ریاست 
جمهوری آینده کاندیدا ش��ود و شکس��ت بخ��ورد بعد از 
بازگش��ت به مجلس امکان رأی آوری ایشان برای انتخاب 

مجدد به عن��وان رییس مجلس خیلی کم خواهد ش��د.«
این نماینده مجل��س همچنین م��ی گوید: »ش��اید این 
موضوع تا حدودی ش��بیه سرنوش��ت آق��ای ناطق نوری 
باش��د که در دوره پنجم از ریاس��ت مجلس انصراف داد و 
کاندیدای انتخابات ریاس��ت جمهوری شد؛ منتهی ایشان 
بعد از بازگش��ت به مجلس توانس��ت با آرای ضعیف تری 
به ریاس��ت مجلس بازگردد. البته در آن زمان اصولگرایان 
اکثریت بیشتری در مجلس داشتند، اما امکان اینکه آقای 
الریجانی بتواند در بازگش��ت آرای اکثریت را کسب کند 

ضعیف است.«
 نگرانی اصولگرایان از دوقطبی شدن انتخابات

فالحت پیش��ه نگرانی اصل��ی اصولگرای��ان در انتخابات 
 س��ال آین��ده را احتم��ال حض��ور ج��دی احم��دی نژاد 
می داند: »به طور مشخص بس��یاری از اصولگرایان نگران 
هس��تند که ف��ردی مانند آق��ای احمدی ن��ژاد در عرصه 
انتخابات حضور جدی داش��ته باش��د و فض��ای انتخابات 
را دوقطبی کن��د و حتی از دوقطبی ش��دن فضا به عنوان 
یک حربه فش��ار برای تأیی��د صالحیت خود از ش��ورای 
نگهبان و بس��یج حوزه های مختلف اصولگرایان استفاده 
کند. لذا بخش عمده ای از عل��ت طرح کاندیداتوری آقای 
الریجانی س��لبی است و بخش��ی از جریان اصولگرا که در 
انتخابات آینده فعال می ش��وند از حاال س��عی دارند این 
جریان در ش��رایط کنونی جذب تنه��ا کاندیدای فعال در 

حوزه اصولگرایی س��ابق یعنی آقای احمدی نژاد نشود.«
فالحت پیشه در پاسخ به این سوال که آیا این امکان وجود 
دارد که اصولگرایان در سال ۹۶ از روحانی حمایت کنند؟، 
می گوید: »من معتقدم به طور طبیعی هر جریان سیاسی 
بعد از شکس��ت انتخاباتی عملگ��را خواهد ش��د. جریان 
اصولگرا نیز بعد از شکست در انتخابات ریاست جمهوری 
۹2 عملگرا شده و نتایج عملی کار دولت را ارزیابی می کند.

در زمان باقی مانده تا انتخابات اگر آقای روحانی بتواند در 
دو موضوع اقتصاد و شرایط پسابرجام و شکستن تحریم ها 
موفق باشد آنگاه جریان رقیب از جمله اصولگرایان سعی 
نمی کنن��د به صورت تم��ام قد کاندی��دای رقیبی مطرح 

کنند.«
 احمدی نژاد رقیب روحانی نیست

محمد عطریانفر از چهره های ح��زب کارگزاران، نزدیک 
به جریان اصالح طلبی چندی پیش درباره ش��کل گیری 
دوقطب��ی احم��دی نژاد-روحان��ی در انتخابات ریاس��ت 
جمهوری س��ال آینده گفت:» اینکه ایشان در سال ۹۶ به 
صحنه خواهد آمد یا نه؟ من اصال تص��ور نمی  کنم رقیب 
آقای روحانی، آقای احمدی نژاد باشد. لذا چنین رقابتی به 
احتمال باال ش��کل نمی گیرد و از باب احتمال عقالیی اگر 
درصد کمی هم احتمال چنین موضوعی را بدهیم، اساسا 

او رقیب دندان گیر و قابل توجهی نخواهد بود.«
غالمرضا ظریفیان، یکی از چهره های اصالح طلب نیز طی 
گفت وگویی گفت اف��کار عمومی خواس��تار تداوم دولت 
روحانی است. او همچنین در مورد رویکرد جامعه به نفی 
تندروی، گفت: »جامعه به این درک و بلوغ رسید که بیش 
از اینکه به شعارها توجه کند، مجریان را نیز مورد ارزیابی 
 قرار ده��د و این موضوع موجب ش��د که نتای��ج انتخابات

 2۴ خرداد ۹2 به دست آمد.«
غالمرضا مصباحی مقدم سخنگوی جامعه روحانیت مبازر 
دیگر چهره سیاسی بود که طی روزهای گذشته به موضوع 
انتخابات ریاست جمهوری پرداخت. او با اشاره به انتخابات 
۹۶به اصولگرایان پیشنهاد داد تا برای حمایت از نامزدشان 

اتاق فکر تشکیل دهند.«
 گزینه ه�ای اصولگرای�ان در برابر ت�ک گزینه 

اصالح طلبان
در جبهه اصولگرای��ی گزینه های زیادی ب��رای انتخابات 
وجود دارد. از محمدباقر قالیباف و سعید جلیلی تا سردار 
سلیمانی که رسانه های اصولگرایی اخیرا حرف های زیادی 
از احتمال حضور او زده اند. با این حال اصالح طلبان ظاهرا 
روی گزینه خود حسن روحانی باقی خواهند ماند و باید دید 
این حضور چند نفره اصولگرایان در عرصه انتخابات تکرار 
اتفاق سال ۹2 برای آنها خواهد بود یا اینکه آنها این بار روی 

یک گزینه به وحدت نظر خواهند رسید؟

رهبر انقالب در دیدار با مسئوالن نظامی درباره برجام صحبت کردند و 
فرمودند: در صورتی که آمریکایی ها به تعهدات خود عمل نکنند برجام 
را پاره می کنیم.س��خنان رهبر انقالب در خبرگزاری آسوش��یتدپرس 
آمریکا اینگونه تحلیل شده است که رهبر ایران در واکنش به تهدیدات 
دونالد ترامپ نامزد احتمالی حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست 

جمهوری آمریکا این سخنان را گفته است.
دونالد ترامپ طی یک س��خنرانی تبلیغاتی اعالم کرده بود که مقامات 
ایران باید بعد از رس��یدن او به قدرت مجددا با مقامات آمریکایی بر سر 

برنامه هسته ای خود مذاکره کنند.
رهبر انقالب فرمودند: جمهوری اسالمی ابتدا برجام را نقض نخواهد کرد، 
زیرا وفای به عهد، دستور قرآنی است، اما اگر تهدید نامزدهای ریاست 
جمهوری آمری��کا مبنی بر پاره ک��ردن برجام عملی ش��ود، جمهوری 
اسالمی برجام را آتش خواهد زد که این کار هم دستوری قرآنی درباره 

نقض عهد متقابل است.

وزیر خارجه عراق ضم��ن تمجید از نقش مثبت فرمانده س��پاه قدس 
ایران، به ش��دت از هجمه  ها علیه نیروهای مردمی این کش��ور انتقاد 
کرد. ابراهیم جعف��ری، وزیر خارجه عراق، با اش��اره به تالش هایی که 
در چارچوب خدشه دار کردن نیروهای مردمی عراق در جریان است، 
گفت: برخی چهره ه��ای منافق به دنبال خدش��ه وارد کردن به وجهه 

نیروهای مردمی هستند.
وی افزود: فلسفه حشدالش��عبی )نیروهای بس��یج مردمی( بر اساس 
اصول اخالقی عالی اس��ت و آن ها آماده جانفش��انی و ف��داکاری برای 

عراق هستند.
وزیر خارجه عراق تاکید کرد: ما با مشارکت ائتالف بین المللی موافقت 
کرده ایم به شرط اینکه به مواردی که ما به شورای امنیت ارایه داده ایم، 

پایبند باشد.
جعفری گفت: ما مستشاران آمریکایی و اروپایی و مشاوران ایرانی داریم 
و از هر نوع همکاری که حاکمیت عراق را مورد توجه قرار دهد استقبال 
می کنیم. وی افزود: هر کشوری هنگامی که در معرض خطر قرار گیرد 

از کشورهای دیگر درخواست کمک می کند.
وزیر خارجه عراق درباره نقش س��ردار قاسم س��لیمانی، فرمانده سپاه 
قدس ایران، نیز بیان کرد: عراق قدردان نقش س��ردار قاسم سلیمانی 
است. وی مش��اوری اس��ت که دیدگاه محترم دارد و آماده جانفشانی 

است.
درباره روابط با س��عودی ها نیز اعالم کرد: ما به دنبال تیرگی روابط با 
سعودی ها نیس��تیم، اما در عین حال مخالف این هس��تیم که احدی 

حاکمیت ما را خدشه دار کند.

 سخنان رهبر ایران در واکنش
 به تهدیدات ترامپ بود

دفاع وزیر خارجه عراق
از سردار سلیمانی

اخبار

میش��ل اوباما در تش��ریح برنامه های زندگی اش پس از پایان ریاست 
جمهوری همس��رش، فاش کرد که در ابتدا برای خرید به فروش��گاه 

»تارگت« می رود و در یک پارک عمومی می نشیند!
 به نوش��ته روزنامه دیلی میل، میش��ل اوباما در نشست وضعیت زنان 
در کاخ سفید گفت که قصد دارد به زندگی عادی بازگردد. او صادقانه 
درباره احساس خود در زمانی که مالیا و ساشا، دخترانش برای اولین بار 

با سرویس مخفی به مدرسه رفته اند، سخن گفت.
میشل اوباما سخنان خود را در ابتدا با گرامیداشت یاد قربانیان کشتار 
اورالندو آغاز کرد. او گفت: »االن زمان متحد ش��دن و دوست داشتن 
یکدیگر است.« میشل سپس درباره ورود اوباما به کاخ سفید برای اولین 
بار سخن گفت و توصیف کرد که چقدر مفتخر بوده است. او همچنین 
به یاد آورد که به همسرش گفته فردی »قابل اعتماد« در دوران ریاست 

جمهوری باشد.
همسر باراک اوباما همچنین گفت که »به مردم از همان ابتدا گفتم 
که باراک اوباما همان کس��ی اس��ت که می گوید.« میش��ل درباره 
دخترانش هم گف��ت: »هنوز هم وقت��ی یاد روز اول��ی می افتم که 
دخترانم را با سرویس مخفی به مدرسه فرستادم، گریه ام می گیرد. 
رفتن آنها را تماشا می کردم و به خودم می گفتم که من با این بچه ها 

چه می کنم؟«

یک عنصر داعشی در استان نینوای عراق به خاطر مخالفت والدینش با 
پیوستن پسر دیگرشان به این گروه تروریستی آنها را با چاقو سربرید. 
 این جنایت فجی��ع در منطقه الغزالن��ی درغرب این اس��تان رخ داده

 است.
منابع خبری به نقل از یک منبع محلی که خواس��ته نامش فاش نشود 
نوشتند: داعش به خاطر فرار س��ربازانش با کمبود نیرو مواجه شده و 
در اردوگاه های خود اقدام به عضو گی��ری از میان کودکان و نوجوانان 

نینوا کرده است.
داعش بیش از پنج اردوگاه در این اس��تان دارد که در آنها به کودکان 

ونوجوانان آموزش بمب گذاری و جنگ های خیابانی می دهد.
ارتش عراق با همکاری نیروهای مقاومت مردمی حدود دو هفته است 

عملیات آزادسازی فلوجه را از سیطره داعش آغاز کرده اند.

 همسر اوباما: 

می خواهم به زندگی عادی برگردم

یک داعشی پدر و مادرش را
در نینوا سربرید

بین الملل

معاون معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری سابق گفت: 
برخی دستگاه  ها برای عمل به قانون فشار می آورند و بیش از ۵۰۰ مدیر حقوق 

باالی ۱۷ میلیون دارند.
 س��ید احمد طباطبایی در مورد علت حقوق  چن��د ده میلیونی برخی مدیران 
بانک های دولتی و ش��رکت های بیمه ای و مغایرت آن با کف و س��قف حقوق  
مش��مول قانون مدیریت خدمات کشوری، اظهار داش��ت: قانون تکلیف کف و 
سقف پرداختی ها را تعیین کرده و امکان تخلف و نادیده گرفتن آن وجود ندارد 
و عالوه بر ذی حس��ابی ادارات،  س��ازمان های نظارتی نیز به باید این موضوع 

رسیدگی کنند.
 معاون راهبردی منابع انس��انی و معاونت توسعه مدیریت و س��رمایه انسانی 
ریاست جمهوری سابق با تأکید بر اینکه برخی دستگاه ها طبق قانون مدیریت 
خدمات کشوری از شمول این قانون خارج اند، تصریح کرد: یک سری پاداش ها 
برای مدیران با مصوبات قانونی در نظر گرفته می ش��ود که ش��کل و ظاهر کار 

درست است.
 این کارشناس به ابعاد موضوع نقش بهره وری و کارآیی مدیران در دستگاه ها 
پرداخت و افزود:  اینکه تا چه میزان مجموعه ی��ک مدیر با بهره وری، کارآیی و 
پویایی همراه بوده است، با اینکه صرفا در چند جلسه حضور داشته و حق حضور 
و جلسه بگیرد، مالک عمل باش��د متفاوت خواهد بود، اما در هر صورت از نظر 

محتوایی چنین پرداخت هایی به قانون خدشه وارد می کند.
 طباطبایی به حقوق اعضای هیئت علمی و قضات طبق قانون مدیریت خدمات 
کشوری پرداخت و گفت: س��ال ۹3 در گزارشی عنوان ش��د باالی 3۰۰ نفر از 
مدیران ارشد کشور حقوق بیش از ۱۷ میلیون دریافت می کنند و احتمال دارد، 

این رقم در حال حاضر بیش از ۵۰۰ نفر را پوشش دهد.

23 نفر از نماین��دگان مجلس دهم ب��ه عضویت کمیس��یون امنیت ملی 
و سیاس��ت خارجی درآمدند که از می��ان آنها ۱۱ نفر س��ابقه نمایندگی 
 دارند. در می��ان ۱۱ عضو کمیس��یون امنی��ت ملي و سیاس��ت خارجي، 
عالء الدین بروجردي و کاظم جاللي از مجلس ششم تا کنون نماینده بوده 
و پرسابقه ترین به شمار مي روند. اگر چه آنها عموما از نمایندگان مجالس 
هفتم تا نهم هس��تند، اما ابوالفضل حس��ن بیگي نماینده دامغان، س��ابقه 
نمایندگي مجالس سوم و چهارم را دارد.چهارتن از اعضاي این کمیسیون 
سابقه حضور در فرمانداري، استانداري، بخشداري و دیگر مراکز زیرگروه 
وزارت کش��ور را دارند. پنج عضو دیگر از فرماندهان س��پاه در جبهه هاي 
جنگ در دوران دفاع مقدس بوده اند. پنج نفر دیگر هم سفیر و یا از مدیران 
و معاونان وزارت خارجه هستند.هشت تن از اعضاي کمیسیون امنیت ملي 
و سیاست خارجي، سابقه تدریس و یا عضویت در هیئت علمي دانشگاه ها 

را دارند. 
در مجموع، ۱3 عضو کمیس��یون امنی��ت ملي و سیاس��ت خارجه، علوم 
سیاس��ي و روابط بین الملل خوانده اند. چهار نفر از فارغ التحصیالن رشته 
حقوق هس��تند. تحصیالت آکادمیک یک نفر در امور دفاعي اس��ت و پنج 
نفر هم تحصیالت غیر مرتبط دارند. به جز اس��امي فوق الذکر، در این پنج 
نفر مي توان به تنها نماینده زن عضو کمیس��یون امنیت »هاجر چناراني« 
اشاره کرد که فوق لیسانس جامعه شناس��ي دارد و سوابقش نیز با وظایف 
کمیسیون امنیت همخواني ندارد. قاسم جاسمي هم فوق لیسانس جغرافیا 
دارد. محمدمهدي برومندي هم که با لیسانس زراعت در مجلس نهم عضو 
کمیسیون کش��اورزي بود اکنون با فوق لیسانس علوم سیاسي به عضویت 

کمیسیون امنیت ملي درآمده است.

مشاور عالی نماینده ولی فقیه در س��پاه گفت: صنعت هسته ای موضوعی 
راهبردی است که دشمنان آن را نشانه گرفتند .

سردار سرتیپ ید اهلل جوانی مشاور عالی نماینده ولی فقیه در سپاه ؛ درباره 
بیانات رهبر معظم انقالب در جمع کارگزاران نظام عنوان داش��ت: آمریکا 
همواره سعی کرده قدرت جمهوری اسالمی ایران را مهار کند و در این راستا 

هر اقدامی را انجام داده است . 
وی با اشاره به اینکه روز به روز در منطقه بر اقتدار جمهوری اسالمی افزوده 
می شود، گفت: صنعت هسته ای یک موضوع راهبردی است که دشمنان 

در چند سال اخیر آن را نشانه گرفتند . 
 س��ردار جوانی اظهار داش��ت نقش��ه اصل��ی دش��منان آس��یب زدن به

 توانمندی های جمهوری اسالمی است و در این مسیر ابتدا سعی می کنند 
این صنعت را کند کنند و سپس آن را متوقف سازند. 

مشاور عالی نماینده ولی فقیه در سپاه افزود: توانمندی اقتصادی ،سیاسی ، 
فرهنگی و جمعیت جوان از بنیان های اقتدار ایران است که ایران را به یک 

قدرت نوظهور تبدیل نموده است. 
سردار جوانی با اشاره به جمله مهم رهبر معظم انقالب خطاب به جمهوری خواهان 
مبنی بر  اینکه اگر آن ها برجام را پاره کنن��د ما هم آن را آتش می زنیم گفت: اگر 

جمهوری اسالمی برجام را پذیرفت فقط به دلیل امتیازات اقتصادی بود. 
سردار جوانی با بیان اینکه دشمن هویت ایران را نشانه رفته اظهار داشت: موضوع 
هسته ای و حقوق بشر و ..... بهانه است و آمریکا با جمهوری اسالمی مشکل دارد. 
وی گفت: توصیه ه��ای مهم رهبری در بحث س��انتریفیوژها از س��وی 
مسئوالن پیگیری شود؛ چرا که نیت پلیدی البالی حلقه های سانتریفیوژ 

از سوی آمریکا نهفته است.

بیش از ۵۰۰ مدیردولتی حقوق باالی 
۱۷میلیون دارند

 سطح تحصیالت اعضای کمیسیون
 امنیت ملی چقدر است؟  

 آمریکا البالی حلقه های سانتریفیوژ
  نیت پلیدی دارد

المانیتور در گزارشی به دالیل حمایت ایرانیان از برنی سندرز 
در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پرداخته است.

المانیتور درباره انتخابات ریاست جمهوری پیش رو در آمریکا 
با یکی از مسئوالن دولت ایران گفت وگو کرد. او که خواستار 
عدم افشای نامش بود، گفت: »هیالری کلینتون نامزدی است 
که شانس واقعی برای پیروزی دارد. احتمال پیروزی سندرز 
بعید به نظر می رس��د. با این حال ما ضرب المثلی در ایران 
داریم که می گوید اگر دوغ شود عالی می شود«. که اشاره به 
سناریوی غیرممکنی دارد که ممکن است در رویا عملی شود.

وی اضافه می کند: »ما به دقت انتخابات ریاس��ت جمهوری 
آمریکا را بررس��ی می کنیم. م��ا در مراک��ز تحقیقاتی خود 
جلسات بسیاری را درباره این انتخابات و تأثیرات بالقوه آن را 
توسط کارشناسان زبده بررسی کرده ایم. در این زمان دولت 
ایران قصد اعالم هیچ اظهار نظری درباره هیچ یک از نامزدها 
ندارد؛ چرا ک��ه این انتخابات هنوز در مرحل��ه مقدماتی قرار 

دارد. با این همه، ما پیش بینی های خود را انجام داده ایم.«
این مس��ئول درباره س��ندرز م��ی گوید: »هر چند ش��انس 
موفقیت سندرز پایین است ... پیش بینی ما این بوده که اگر 
بتواند به کاخ س��فید راه پیدا کند، احتماال می تواند بسیاری 
از مش��کالت بین ایران و آمریکا را حل کند، چنان که اوباما 
هم توانست برخی از مس��ایل آمریکا با کوبا را برطرف کند و 

همچنین می توان��د دیوار بی اعتمادی میان دو کش��ور را از 
میان بردارد.

این عضو مشاور دولت درباره نامزد پیشتاز جمهوری خواهان 
می گوید: »در مقایسه با کلینتون، ترامپ می تواند برای ایران 
کمتر مسئله ساز ش��ود، زیرا او تا حد زیادی انزواطلب است. 

هرچند کلینتون در طول هفته های گذشته لحن آرام تری 
نسبت به ایران داشته، به نظر ما این مس��ئله مربوط به خبر 
عضویت مش��اوران جدید و عمگرایی به کمپین او می شود. 
با این وجود ما معتقدیم اگ��ر او وزیر خارجه آمریکا می ماند، 

امکان دستیابی به توافق هسته ای وجود نداشت«.

المانیت��ور همچنین ب��ا یک ایران��ی آمریکای��ی، گفت وگو 
 کرد که عض��و داوطلب کمپین س��ندرز اس��ت. او می گوید 
کمپین های س��ندرز و ترامپ بیش��ترین تعداد داوطلبان و 
همکاری ش��هروندان را با خود داشته اند. بخشی از کارهایی 
 که ما به عن��وان عضوی از کمپین س��ندرز انج��ام داده ایم

 گفت وگو ب��ا رأی دهنده ها، رفت��ن به در خان��ه های رأی 
دهندگان و فعالیت در ش��بکه های رس��انه های اجتماعی 
بوده است.وی اضافه می کند: »سندرز بهترین گزینه برای 
جامع��ه ایرانی-آمریکایی و به طور کل��ی جامعه مهاجران 
است. سندرز موضع بس��یار بهتری نس��بت به ایران دارد. 
او میل کمتری به جنگ طلبی دارد. او ۴۰ س��ال گذشته را 
صرف مبارزه برای آزادی و عدالت کرده است. فردی با چنین 
بینشی می تواند منافع جمعیت مهاجران را حفظ کند. این 
بینش اس��ت که عالقه ایرانیان را جلب ک��رده و آن ها را به 

سوی سندرز متمایل می کند«.
در می��ان تبلیغات فارس��ی زب��ان در کمپین س��ندرز این 
 ش��عار به زبان فارس��ی به چش��م می خورد که می گوید:

 »آینده ای که ب��ه آن اعتق��اد داریم«. پی��ش از انتخابات 
مقدماتی دموکرات ها در کالیفرنی��ا از 3,۰۰۰ ایرانی مقیم 
کالیفرنیا از طریق فیس بوک به برنامه ای دعوت شدند که 

آن ها را به رأی دادن به سندرز تشویق می کرد.

المانیتور:

چرا بسیاری از ایرانی ها طرفدار برنی سندرز هستند؟

در آستانه دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری؛

ساکن بعدی پاستور چه کسی خواهد بود؟

 برخی بر این باورند که به دلیل 
پایگاه رأی خوب�ی که محمود 
احمدی نژاد در شهرستان های 
کوچ�ک کش�ور دارد احتماال 
یک بار دیگر اصولگرایان برای 
مقابله با حسن روحانی روی او 
س�رمایه گذاری خواهند کرد. 
پیش تر اما عل�ی الریجانی به 
عن�وان چه�ره ش�اخص بدنه 
س�نتی اصولگرای�ان احتمال 
بازگشت محمود احمدی نژاد 

را رد کرده بود
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نگاه خبر

متوسط دس��تمزد مدیران ارش��د۲۰ تا ۲۷۳ برابر حقوق متوسط کارگران 
است. در حقیقت حداکثر حقوق در کش��ور باید هفت برابر حداقل حقوق 
باشد. بنابراین دریافت ماهانه۲۳۰ میلیون تومان توسط یک مدیر به علت 
خأل قانونی و مهم تر از آن سیستم بلبشویی است که در کشور حاکم است. دو 
سال پیش۲۰ درصد مردم ایران زیر خط فقر زندگی می کردند که این رقم 
نسبت به جمعیت کشور حدود ۱۵ میلیون نفر بود، اما در همان زمان هم ۷ 
میلیون نفر از این گروه، از س��وی هیچ نهادی حمایت نمی شدند و طبیعی 
 اس��ت که اکنون این جمعیت رش��د کرده اس��ت و احتماال تعداد بیشتری 
از مردم به زیر خط فقر کشیده شده اند. این در حالیست که آخرین خبرها 
و آمار از کاهش نرخ ضریب جینی و کاهش فاصل��ه طبقاتی خبر می دهد! 
بدون شک اگر برای متوازن کردن حقوق شاغالن و تعیین تکلیف بیکارها 
سیاستی اعمال نشود تعداد افراد زیر خط فقر و بقا سال به سال بیشتر شده و 
 سطح پایین رضایت شغلی تقریبا یک سوم شاغالن از حرفه شان به کاهش 
بهره وری در کش��ور و کند شدن چرخ توسعه منجر می ش��ود. به نظر می 
رس��د حقوق های چند صد میلیونی و برهم خوردن نظ��م اداری در ایران 
با انحالل س��ازمان مدیریت وبرنامه ریزی آغاز ش��د و امروز با بازگشت این 
 سازمان، وضعیت نابه سامان اداره امور اداری در کشور همچنان پابرجاست.

می توان گف��ت که حقوق ه��ای نجومی برخ��ی مدیران کش��ور که هر از 
 چندگاهی خبری می ش��ود نش��ان دهنده این اس��ت که سیستم حقوق 
 و دس��تمزد کش��ور در س��ال های اخیر دچار مش��کل ش��ده و به صورت 
ملوک الطوایفی درآمده است. سیستم اداری کشور مریض بوده و راه حل این 
است که دولت سازمان مدیریت را مسئول کند تا در کوتاه ترین زمان ممکن 
الیحه ای را تهیه و به مجلس ارسال کند تا قانونی جامع برای کل نظام اداری 
کشور تهیه شود. در حقیقت س��ازمان ها برای اینکه دشواری جست  و جو 
برای جایگزین کردن یک مدیر ارش��د را به جان نخرند، حاضرند دستمزد 
 باالیی پرداخت کنند. در ای��ن خصوص باید گفت اگر مدیر یک ش��رکت 
در یک سیستم موفقیتی کسب می کند، این موفقیت نتیجه یک کار گروهی 
است. در عین حال این تصور که جایگزین کردن مهارت و تخصص خاصی 
مشکل است، نمی تواند حقوق و دستمزد باالی مدیران ارشد را توجیه کند.

کارش��ناس اجرای پروژه های نورد گرم فوالد مبارک��ه از راه اندازی 
 س��امانه اتوماس��یون جدید کنت��رل کولینگ ت��اور » س��ی تی ۵ « 

و امولسیون و خنثی سازی در ناحیه نورد گرم خبرداد. 
س��یدمحمدرضاعریضی افزود: کولینگ تاور پنج تایی و امولس��یون 
 و خنث��ی س��ازی از قس��مت ه��ای زیرمجموع��ه واح��د تصفی��ه 
پس��اب های صنعتی و ش��یمیایی ناحیه انرژی و س��یاالت است که 
 تامین آب سرویس، با دما و فشار مطلوب جهت نواحی نوردگرم وسرد 
از وظایف این واحد اس��ت. وی گفت: واحد امولس��یون، جداس��ازی 
روغن از پس��اب های امولس��یونی ناحیه نورد س��رد را برعهده دارد، 
 PH همچنین در قسمت خنثی سازی، عملیات پیش تصفیه و افزایش 
پساب های اس��یدی حاصل از واحدهای اسیدشویی نورد سرد انجام 
می ش��ود. عریضی با بیان اینکه قبل از اجرای پروژه سامانه کنترلی، 
قسمت های مذکور مبتنی بر رله الجیک و میمیک پانل بود، گفت: به 
علت فرسودگی و قدیمی بودن آن، مشکالتی از قبیل فقدان قطعات 
 یدکی، عیب یابی و دشواری انجام تغییرات در این سامانه وجود داشت 
و سامانه کنترل کولینگ تاور پنج تایی در اتاق کنترل تولید آب دمین 
و بخار ) PU55 ( قرار داش��ت که در فاصله زیادی نسبت به موقعیت 
س��ایت قرار گرفته بود. وی گفت: این پروژه توس��ط شرکت شاخص 
 کنترل اسپادان ش��روع و با نظارت واحد اجرای پروژه های نورد گرم 

و همکاری واحد تصفیه پساب های صنعتی و شیمیایی اجرا شد.
کارشناس اجرای پروژه های نورد گرم فوالد مبارکه گفت: فاز اول پروژه 
مربوط به واحد امولسیون و خنثی س��ازی و فاز دوم پروژه مربوط به 

واحد کولینگ تاور پنج تایی به بهره برداری رسید. 
 وی افزود: توجه به زم��ان و هزینه مصوب و رعای��ت کیفیت مطلوب 

از نکات حائز اهمیت انجام این پروژه است.
عریضی گفت: عملیات اجرایی پروژه ۳ ماه زودتر از زمان پایان قرارداد 
 انجام ش��د و به دلیل اس��تفاده بهینه از کابل های قدیم و پس کشی 
و اس��تفاده مجدد از آنها کاهش هزینه ای بالغ ب��ر۳۰۰ میلیون ریال 

در بر داشت.

شکاف طبقاتی افزایش پیدا کرد؛

 حقوق های ملوک الطوایفی 
در سال اقتصاد مقاومتی

کارشناس اجرای پروژه های نورد گرم فوالد مبارکه:

سامانه  اتوماسیون کنترل کولینگ 
تاور فوالد مبارکه راه اندازی شد

 فروش��ندگان ل��وازم خانگ��ی حاض��ر به کاه��ش قیمت 
و شهروندان حاضر به خرید کاال نیستند.

به گزارش صاحب نی��وز، هرچند مردم ب��رای خرید لوازم 
خانگی منتظر برجام و شکس��ته ش��دن قیمت ها ماندند، 
 اما پ��س از گذش��ت این م��دت و تغییر نک��ردن قیمت ها 
 به نظر می رس��د مردم همچنان تمایلی ب��ه خرید ندارند 
و هنوز هم منتظر ارزانی و کاهش قیم��ت کاال در این بازار 
هستند. بزرگ نمایی نیست اینکه بگوییم همه منتظر این 
بودند تا توافق هسته ای حاصل شود، قیمت ها شکسته شود 
و بعد کاالی موردنیازش��ان را تامین کنند و حتی خیلی ها 
منتظر این بودند که پس از این مدت زندگی شان کمی رنگ 
عوض کند، اما حاال که مدتی از این ماجرا گذشته هنوز هم 
 بازارها با گرانی دست و پنجه نرم می کنند و انگار قرار نیست 
به ای��ن زودی س��ایه رکود از س��ر ای��ن بازارها کم ش��ود. 
 بع��د از چند م��اه قیم��ت ها ک��ه شکس��ته نش��د، هیچ 
بلکه همه فعاالن بازار از رکود و کاهش پیدا نکردن قیمت ها 
و اجناس وارداتی تلبار شده در انبارهای شان نگران هستند.

توان خرید با قیمت ها همخوانی ندارد
بازار لوازم خانگی جزو بازارهایی اس��ت که مردم همچنان 
اخب��ار ریز و درش��ت قیمت های��ش را دنبال م��ی کنند و 
خبری ج��ز گران��ی به گوش ش��ان نم��ی رس��د. رییس 
اتحادیه فروش��ندگان و تعمی��ر کنندگان ل��وازم خانگی 
با بی��ان اینکه پس از برداش��ته ش��دن تحریم ه��ا قیمت 
 ها هی��چ تغییری نک��رده اس��ت و م��ردم از این مس��ئله 
 ناراض��ی اند، ی��اد آور ش��د: متاس��فانه توان خری��د مردم 
با قیمت ها هم خوانی ندارد و هیچ چیز نس��بت به گذشته 
تغییری نکرده و همچنان خریدار تا مجبور نباشد برای خرید 

اقدام نمی کند.
اکبر زادمهر از وفور کااله��ای وارداتی در ب��ازار و پر بودن 
انبارهای فع��االن این صنف گفت و با اش��اره به اینکه هیچ 
ش��رکتی بعد از گذش��ت این مدت از پس��ا برج��ام قیمت 
ه��ا را کاهش ن��داده اس��ت، اضافه ک��رد: درح��ال حاضر 
انباره��ا پر از جن��س با قیمت ه��ای گران اس��ت و کاالها 
خری��داری ندارند. زادمهر ردباره اس��تمرار رک��ود در بازار 
این محصوالت گفت: بای��د گفت این طرح نیز نتوانس��ت 
بازار ل��وازم خانگی را ت��کان ده��د. وی با تاکید ب��ر اینکه 
 اگر اوضاع ب��ه همین منوال پی��ش برود کاس��بان و مردم 
هر دو ورشکس��ته م��ی ش��وند و مش��کالت روز ب��ه روز 
بیش��تر می ش��ود، افزود: تنها منتظر زمان مان��دن چاره 
 ساز نیس��ت دولت باید برنامه ریزی مناس��بی داشته باشد 
تا از این بحران بت��وان گذر کرد و قول هایی که داده ش��د، 

عملیاتی شود.
 قاچ�اق قانونمن�د ل�وازم خانگ�ی و نگران�ی 

فروشندگان

مدی��ر بازرس��ی و نظ��ارت اصن��اف اس��تان اصفه��ان با 
تاکید بر اینک��ه لوازم خانگ��ی قاچاق که وارد کش��ور می 
ش��ود باعث ش��ده تا وضعیت ب��ازار کاال با بح��ران روبه رو 
 ش��ود، افزود: متاس��فانه قاچاق قانونمن��د کاال وجود دارد 
و غیر قابل انکار اس��ت و همین موضوع باعث خسارت این 

بازار شده است.
 محمدی فش��ارکی با اش��اره ب��ه اینک��ه قاچاقچی��ان به 
هر طری��ق ممکن کار خ��ود را انجام می دهن��د و به تعداد 
زی��اد این کااله��ا در بازار وج��ود دارد که همی��ن موضوع 
باعث نگران��ی تولید کننده داخلی اس��ت، یاد آورش��د: تا 
 زمان��ی ک��ه ورود کاالی قاچ��اق ب��ه ای��ن ش��کل وجود 
داشته باشد وضعیت تولید کننده داخلی رو به بهبود نمی 

رود و بازار همچنان با رکود دست و پنجه نرم می کند.
 امکان ورود لوازم خانگی قاچاق وجود ندارد

 اما مدی��ر کل گم��رک اصفهان ب��ا تاکید بر نظ��ارت قوی 
بر واردات می گوید: به هیچ عنوان چیزی تحت عنوان قاچاق 
قانونمند وجود ندارد چرا که همه مبادی ورودی اصفهان به 

شدت مورد کنترل و بازرسی قرار می گیرد.
اس��داله احمدی ونهری ادامه داد: حجم وسایل خانگی به 
گونه ای نیست که بتوان این لوازم را به صورت قاچاق و بدون 
دغدغه وارد کرد و قطعا اگر چنین چیزی وجود داشته باشد، 

به سرعت قابل تشخیص است.
 فروش کاال نزدیک به صفر است

ای��ن گفته ه��ای احم��دی در حالیس��ت که بس��یاری از 
فروشندگان لوازم خانگی بر این موضوع اتفاق نظر دارند که 

لوازم خانگی قاچاق در بازار به وفور دیده می ش��ود و آنقدر 
زیاد است که نمی توان وجود آن را انکار کرد.

 یکی از فروش��ندگان ل��وازم خانگی ب��ا اظه��ار نارضایتی 
از وضعی��ت کنونی ب��ازار، قیمت ه��ا و کااله��ای وارداتی 
گف��ت: م��اه هاس��ت ک��ه زنجی��ر رک��ود دس��ت فعاالن 
بازار لوازم خانگی را بس��ته اس��ت و انتظار ب��رای خروج از 
این رک��ود بی فایده ب��وده اس��ت. بهرامی با اش��اره به این 
موضوع ک��ه تنه��ا س��ال ۹۳ ب��ازار خ��وب ب��ود و خرید 
 وج��ود داش��ت، ادام��ه داد: از س��ال ۹۴ کال ف��روش بازار 
لوازم خانگی نزدیک به صفر ش��ده اس��ت و هیچ خریداری 
حاضر به خرید نقدی جنس نیس��ت و مردم تا هنگامی که 
مجبور نباشند، اقدام به خرید نمی کنند. وی اضافه کرد: ۳ 
 سال اس��ت رکود بر بازار به صورت وحشتناکی حاکم شده 

و کمر فروشندگان را شکسته است.
 حتی طرح فروش ب��ا کارت اعتباری تنها یک س��ال بازار 
 را نگ��ه داش��ت، آن هم ن��ه در ش��رایط مطل��وب و به نظر 

می رسد بازاریان باید با صبر و انتظار کنار بیایند.
 با وج��ود این ک��ه بازار ل��وازم خانگ��ی اصفه��ان در رکود 
 به س��ر م��ی ب��رد تولیدکنن��دگان و فروش��ندگان حاضر 
 به کاه��ش قیمت ها نیس��تند و خری��داران ه��م تمایلی 

به خرید با این هزینه ها ندارند. 
این موضوعات در حالی طرح می ش��ود که تولیدگنندگان 
کوچک و بزرگ لوازم خانگی هم  این روزها ش��رایط خوبی 
 ندارند و ه��ر روز خبر تعطیلی آنه��ا با  انبار ه��ای مملو از 

لوازم خانگی تولید داخل به گوش می رسد.

سایه رکود بر سر بازار لوازم خانگی اصفهان؛

کمر فروشندگان شکسته است 

بر اساس آمارهای گمرک کره جنوبی؛

 افزایش 130 درصدی خرید نفت 
کره جنوبی از ایران در ماه می

امضای قرارداد در چند روز آینده ؛

ایران 100 فروند هواپیما از بوئینگ 
خریداری می کند

هشدارسازمان حمایت به مردم درباره خودروهای وارداتی؛

خودروی
بدون گارانتی نخرید

وزیر ارتباطات:

اقتصاد  مقاومتی 
راهگشای رونق اقتصادی است

 بر اس��اس آمارهای اداره گم��رک کره جنوب��ی، صادرات نف��ت ایران 
به کره جنوبی در ماه می نسبت به مدت مشابه پارسال حدود۱۳۰ درصد 

افزایش پیدا کرده است.
 آمارهای گمرک کره جنوبی نش��ان داد س��ئول در ماه گذشته میالدی

۱ میلیون و ۲۵8 هزار و ۷۱۴ تن ) روزانه ۲۹۷ هزار و 6۲۵ بشکه ( نفت 
از ایران خریده است.

این کشور در مدت مشابه س��ال گذش��ته ۵۴۱ هزار و۵۱۰ تن از ایران 
وارد کرده است.

بر اس��اس این آمار، کره جنوبی، در ۵ ما نخست امسال، ۵ میلیون و ۷8 
 هزار و ۷68 تن معادل یک میلیون و۲۰۰ هزار و 88۳ بش��که نفت خام 
در روز نفت از ایران خریده اس��ت که این رقم برای مدت مش��ابه سال 

۲۰۱۵ برابر با ۲ میلیون و ۴۵۹ هزار و ۵66 تن بوده است.
آمارهای گمرک کره جنوبی نش��ان داد در مجموع، کره جنوبی در ماه 
گذشته ۱۲/۴۳ میلیون تن معادل ۲/۹۴ میلیون بشکه در روز نفت وارد 

کرده است.
این حجم ۴ درصد کمتر از ۱۳ میلیون تن نفت وارد ش��ده از سوی این 

کشور در ماه می ۲۰۱۵ است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، آماره��ای نهایی واردات نفت کره جنوبی 
در ماه گذشته توسط ش��رکت ملی نفت این کشور اواخر این ماه منتشر 

خواهد شد.

خبرگزاری بلومب��رگ اعالم کرد طی روزهای آینده ای��ران قرارداد ۲۵ 
میلیارد دالری ب��رای خرید۱۰۰ فروند هواپیمای مس��افربری بوئینگ 

منعقد می کند.
این نخستین قرارداد دو کشور پس از لغو تحریم ها محسوب شده و باید 

از سوی دولت آمریکا مورد تایید قرار گیرد. 
قرارداد ۲۷ میلیارد دالری ایران با ایرباس فرانس��ه نی��ز نیازمند تایید 

وزارت خزانه داری آمریکا پیش از نهایی شدن است.
به گفته دنیس مولنبرگ، یکی از مقامات ارشد بوئینگ، این شرکت قصد 

دارد در صورت اجازه دولت آمریکا با ایران قرارداد ببندد.
مولنبرگ درباره بازار صنعت هواپیمایی ایران گفت: پتانسیل بازار ایران 
به صورت مساوری بین بوئینگ و ایرباس تقسیم شده است و قصد داریم 

تا در این زمینه با ایرباس رقابت کنیم.
از زمان لغو تحریم های غ��رب علیه ایران، این کش��وربه صورت جدی 
برای خرید هواپیماهای مس��افربری اقدام می کند و با توجه به کاهش 
ش��دید تقاضا برای خرید هواپیماهای مس��افربری در جه��ان به دلیل 
 بحران ه��ای کنون��ی در اقتصاد جهان��ی، باز ش��دن بازار ای��ران برای 

شرکت های هواپیماسازی بسیار امیدوار کننده است.
 طی روزهای گذش��ته، عباس آخون��دی، وزیر راه و شهرس��ازی، اعالم 
کرده اس��ت که جزییات قرارداد ایران با ش��رکت بوئینگ، طی روزهای 

آینده اعالم خواهد شد.

س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنن��دگان در اطالعیه ای از مردم 
خواس��ت به هنگام خرید خودروه��ای وارداتی از داش��تن گارانتی و وارانتی 
آن اطمین��ان حاصل کنن��د. به گزارش ج��ام جم آنالین، س��ازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در اطالعیه ای اعالم کرد: با عنایت به اینکه 
در اجرای ماده ۴ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، یکی از عمده ترین 
اهداف صدور دس��تورالعمل س��اماندهی واردات خودرو در شهریورماه سال 
۹۴، جلوگیری از ورود خودروی فاقد گارانتی به کشور است، بنابراین انتظار 
آن است خودروهای وارداتی توسط واردکنندگان فاقد نمایندگی رسمی که 
 براس��اس مکانیزم فوق وارد کشور شده اس��ت، دارای ضمانت ارایه خدمات 

پس از فروش تعهد شده توسط شبکه نماینده رسمی باشد.
 در غیر این صورت تلقی این اس��ت که خ��ودروی مذکور فاق��د اصالت الزم 
از حیث مواردی نظیر دارا بودن اس��تاندارد یورو ۲ به جای یورو ۵، کار کرده، 
تغییرات غیراستاندارد در سیم کشی خودرو، عدم تطابق آپشن های اعالمی با 
آپشن های واقعی است؛ بنابراین باتوجه به مراتب مذکور، به تمامی خریداران 
و مصرف کنندگان خودروهای وارداتی ک��ه تمایلی به تامین خودرو از طریق 
 ش��بکه نمایندگان رس��می ندارند، توصیه می ش��ود به منظور پیش��گیری 
از بروز شبهات بعدی در اصالت خودرو، در هنگام خرید از واردکنندگان فاقد 
نمایندگی رسمی حتما از ش��رایط خدمات پس از فروش خودرو و همچنین 
وج��ود کارت گارانتی خ��ودرو آگاهی و اطمین��ان حاصل ک��رده و از خرید 

خودروهای فاقد کارت گارانتی اکیدا خودداری کنند.

جلس��ه اقتصاد مقاومتی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات به ریاست 
مقام عالی این وزارتخانه با ش��رکت تمامی اعضای این ستاد در حضور 
معاون س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دبیر س��تاد فرماندهی 
اقتصاد مقاومتی، معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رییس جمهور، 
معاون توس��عه مدیریت و س��رمایه انسانی و س��ایر مدیران و مسئوالن 
س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و مجریان ش��ش پروژه اقتصاد 

مقاومتی این وزارتخانه برگزار شد.
 در این جلسه منشور ش��ش پروژه اقتصاد مقاومتی وزارت ارتباطات که 

به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارسال شده بود، ارایه شد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با توجه به تاکی��دات مقام معظم رهبری 
و اعتقاد راس��خ و جدی دولت به س��اماندهی نظام اقتصادی کشور، اجرای 
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را راهگشای رونق اقتصادی کشور دانست 
و اظهار کرد: همگرایی دستگاه های اجرایی جهت تسریع در اجرای پروژه های 
دارای اولویت از ضروریات و اولویت های تخصیص منابع به پروژه های مصوب 
ستاد فرماندهی، امری بدیهی اس��ت که باید مراقبت و هدایت منابع در این 
راستا باشد. محمود واعظی عنوان کرد: وزارت ارتباطات و مجریان این پروژه 

باید در پیگیری مستمر پروژه های شش گانه جدی باشند.
 فرهاد دژپس��ند - معاون س��ازمان مدیری��ت و برنامه ریزی کش��ور نیز 
در این جلسه، اظهار کرد: جلسات مستمر جهت هماهنگی و نهایی کردن 

زیرپروژه ها باید برگزار شود.

رییس اتاق اصناف اس��تان اصفهان گفت: اگر پرداخت مالیات به صورت ناگهانی 
چند برابر افزایش پیدا کند، ب��ه طور قطع واحدهای صنف��ی، تولید کنندگان یا 

صادرکنندگان با مشکل مواجه خواهند شد.
سید محمدرضا پاک نژاد، با بیان اینکه بحث رکود در میان اصناف مربوط به شهر 
و استان نیست بلکه در تمام کشور شایع شده اس��ت، اظهار کرد: حتی در برخی 
کشورهای دیگر نیز موضوع رکود وجود دارد. وی افزود: در حال جمع آوری آمار 
و اطالعات در خصوص تعداد واحدهای صنفی تعطیل شده و دلیل تعطیلی آنها 
هستیم تا بتوانیم با آسیب شناس��ی پیرامون این موضوع، برای خروج واحدهای 

صنفی از رکود، برنامه ریزی های مناسبی را انجام دهیم.
 رییس اتاق اصناف اس��تان اصفهان اضافه کرد: بس��یاری از واحدهای صنفی نیز 
در حال حاضر به دلیل بحث های مالیات عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده در حال 

تعطیلی هستند و ادامه فعالیت برای آنها صرفه اقتصادی ندارد.
پاک نژاد ادامه داد: در سال های گذشته مالیات توس��ط کسبه پرداخت می شد و 
کسبه نیز اعتقاد داشتند که مالیات را باید بپردازند، منتها به صورت دقیق مالیات 
محاسبه و پرداخت نمی شده است. امروز از دید کسبه به دلیل دقت بیشتر سازمان 
امور اقتصادی و مالیاتی و بررسی دقیق تر اطالعات خرید و فروش واحدها، پرداخت 
مالیات ناخوشایندتر شده است. وی با اشاره به لزوم توجه جدی به آموزش کسبه 
برای به روزکردن شیوه کسب و کار خود، خاطرنشان کرد: بیشتر واحدهای صنفی 
به صورت سنتی فعالیت می کردند و با متد کس��ب و کار امروز دنیا آشنا نیستند، 

فعالیت با این میزان پرداخت مالیات برای واحدهای صنفی س��خت تر شده است 
و به خروج از ش��غل و تعطیلی واحد صنفی منجر خواهد شد. پاک نژاد به رویکرد 
دولت به بحث مالیات اشاره کرد و افزود: اصناف معتقدند که پرداخت مالیات به حق 
است، اما باید به عدالت پرداخت شود، تاکنون عدالت آن چنانی در بحث دریافت 
مالیات از سوی سازمان امور مالیاتی که مورد انتظار اصناف بوده، دیده نشده است.

رییس اتاق اصناف اصفهان با تاکید بر اینکه مباحث مربوط به مالیات بر صادرات 
کاالها نیز تاثیرگذار بوده است، خاطرنش��ان کرد: فعاالن بخش های طال و فلزات 
گران بها و کیف و کف��ش به دلیل افزایش ناگهانی مالیات در صادرات با مش��کل 
مواجه شدند و صادرات شان کاهش پیدا کرده اس��ت. پاک نژاد تصریح کرد: اگر 
وزارتخانه در دریافت مالیات از اصناف به صورت آهس��ته آهسته ورود پیدا کند 
می تواند تاثیر بهتر و بیشتری داشته باشد. اگر پرداخت مالیات به صورت ناگهانی 
چند برابر افزایش پیدا کند، ب��ه طور قطع واحدهای صنف��ی، تولید کنندگان یا 
صادرکنندگان با مشکل مواجه خواهند شد. وی تاکید کرد: اگرچه در سال های 
گذشته پرداخت مالیات آن گونه که باید انجام نشده است، اما در حال حاضر نباید 
به صورت ناگهانی و با افزایش چندین برابری، مالیات از واحدهای صنفی دریافت 
شود. پاک نژاد با بیان اینکه اصناف به خاطر نگرانی پیرامون پرداخت مالیات دچار 
افسردگی ش��دند، گفت: تمام فکر و دغدغه اصناف محدود به مالیات شده است. 
این موضوع باعث شده تا صاحبان اصناف نتوانند پردازش درستی از کسب و کار 

و رونق اقتصادی در واحد صنفی خود داشته باشند.

رییس سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان 
گفت: در نظر داریم ت��ا از اول تیر ماه تمام بازارهای کوث��ر فقط از نوع پاکت های 

تجدید پذیر استفاده کنند.
 اصغر کش��اورز اظهار کرد: برنامه های وی��ژه ای برای ماه های ش��عبان و رمضان 
در نظر گرفته شد که در ماه شعبان در دو نوبت فروش ویژه اجرا و سبدهای کاالی 
خانواده های پرمص��رف را به  عنوان فروش ویژه با هم��ان قیمتی که بهره برداران 
 خری��داری کرده اند، به م��ردم ارایه ش��د. وی اف��زود: برای ماه مب��ارک رمضان 
 در پن��ج روز اول بازه��م برای م��ردم فروش وی��ژه داش��تیم و برای تول��د امام 
حس��ن مجتبی ) ع ( در تمام بازارهای کوثر با قیمت مش��خص که همان قیمت 
بهره برداری اس��ت، بازارها به مردم کاال ارایه می دهند و هیچ گونه س��ودی روی 

قیمت بهره برداری نمی گذارند.
 رییس س��ازمان میادین میوه و تره بار و س��اماندهی مشاغل ش��هری شهرداری 
اصفهان تصریح کرد: س��اعت کار بازاره��ای کوثر تغییری نکرده و از س��اعت 8 
 صبح تا ساعت ۲۲ فروش��ندگان در بازار کوثر آماده فروش محصوالت با کیفیت 
به شهروندان اصفهانی اس��ت. وی در خصوص آخرین وضعیت بازار کوثر شماره 
۱۴ اصفهان گفت: این بازار کوثر که در منطقه ۱۳ در بلوار کشاورز در حال ساخت 
است،۲۰ درصد پیشرفت کرده و تا اواخر امسال یا اوایل سال آینده آخرین پروژه 

بازارهای کوثر هم به اتمام می رسد و آماده بهره برداری می شود.
 کش��اورز در رابطه با آخرین وضعیت بازار گل و گیاه بیان کرد: ب��ازار گل و گیاه 

در بخش طراحی اس��ت و به طور تقریبی در آخرین مراحل این بخش اس��ت که 
بعد از آن هم از سوی شهرداری پیمانکاران آماده می شوند و عملیات اجرایی این 

پروژه هم آغاز می شود.
وی در خصوص پاکت های تجدید پذیر و اس��تفاده از آن در بازارهای کوثر عنوان 
کرد: از حدود یک هفته پی��ش در بازارهای کوثر از پاکت ه��ای تجزیه پذیر برای 
 فروش محصوالت اس��تفاده می کنند، پاکت ه��ای تجزیه پذیر بی��ن 6 تا ۱۲ ماه 
در محیط زیست تجزیه می شود که در نظر داریم تا از اول تیر ماه کلیه بازارها فقط 

از این نوع پاکت ها استفاده کنند.
رییس سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان 
تاکید کرد: هزینه در بحث مصرف پاکت بسیار باال می رود چرا که در کلیه بازارها 
حدود یک تن مصرف پالستیک داریم و این پالستیک هایی که در بازارها موجود 

بودند تجزیه پذیر نبوده و تجزیه آن در محیط زیست به8۰۰ سال زمان نیاز دارد.
وی بیان کرد: در حال حاضر با یک هزینه بیشتری که البته بهره برداران کوثر خیلی 
ما را در این امر همراهی کردند، پاکت های تجدید پذیر در بازارها مصرف می شوند 

و تا آینده نزدیک در همه بازارها از این  پاکت های تجدید پذیر استفاده می شود.
کش��اورز در خصوص فروش��گاه های اینترنتی هم گفت: بازار کوث��ر مجازی قرار 
است راه اندازی شود که در حد امکان در وقت مردم صرفه جویی شود، حمل ونقل 
ترافیک شهر با توجه به اینکه۲۰ درصد از خریدهای مردم از بازارهای کوثر است، 

کاهش پیدا می کند و قطعا می تواند در این مباحث تاثیر به سزایی داشته باشد.

رییس اتاق اصناف اصفهان:

اصناف، افسرده شدند
رییس سازمان میادین میوه و تره بار خبر داد:

فروش ویژه در بازارهای کوثر اصفهان
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عکس روز )نوک خنجری(

دریچه

اخبارخبر

مدیر کل دفتر مدیریت به هم پیوس��ته مناب��ع آب حوضه آبریز فالت 
مرکزی با اشاره به خالی بودن 77 درصد مخزن سد زاینده رود، گفت: 
س��هم محیط زیست از س��د زاینده رود برای س��ال جاری 86 میلیون 

مترمکعب بود که این میزان محقق شده است.
مهرزاد احسانی با بیان این مطلب، اظهار داشت: تعهدی که امسال برای 
سهم محیط زیست پیش بینی شده بود، 86 میلیون مترمکعب بود که 
تالش ش��د این بخش از تعهدات در بازه زمانی پیش بینی شده، از اول 

مهر سال گذشته تا آخر خردادماه جاری به صورت کامل انجام پذیرد.
وی بیان داش��ت: حوضه آبریز زاینده رود یکی از حوضه های حساس و 
پرچالش کشور است که در 8 یا 9 سال گذشته با خشکسالی های خفیف 
و شدیدی مواجه بوده و در بخش مصارف کشاورزی و محیط زیست با 
مشکالتی روبرو بوده است. مدیرکل دفتر مدیریت به هم پیوسته منابع 
آب حوضه آبریز فالت مرکزی با بیان این مطلب که حوضه زاینده رود 
 تامین کننده آب ش��رب حدود 5 میلیون نفر در س��ه استان اصفهان، 
چهار محال و بختی��اری و یزد و تامی��ن کننده منبع اصل��ی آب برای 
صنایع خیلی بزرگ مانند فوالد، ذوب آهن و پتروشیمی و دیگر صنایع 
مس��تقر در این حوضه است، گفت: از ابتدای س��ال آبی زراعی تاکنون 
ح��دود 940 میلیون متر مکعب آب به س��د زاینده رود وارد ش��ده که 
حجم این س��د را در حال حاضر به 335 میلیون مترمکعب رسانده و با 
در نظر گرفتن یک میلیارد و 450 میلیون مترمکعب ظرفیت سد، 23 
درصد س��د زاینده رود پر بوده و 77 درصد مخزن این سد خالی است. 
وی خاطرنشان کرد: در یک سال گذش��ته تعهداتی را در بخش شرب، 
کشاورزی و محیط زیست داش��تیم که با توجه به دغدغه های موجود، 
با همکاری سازمان های ذی ربط موفق شدیم تا به تعهدات خود جامه 
عمل بپوشانیم و کشاورزان شرق و غرب اصفهان ضمن برخورداری از 
رضایت نسبی در میزان آب توزیع ش��ده، محصوالت خود را که عمدتا 

گندم بوده است، برداشت کردند.
احسانی برهم خوردن تعادل بین منابع موجود و مصارف حوضه را از علل 
اصلی ایجاد چالش در حوضه زاینده رود دانست و افزود: مصارفی که در 
حوضه زاینده رود در طول سالیان گذشته بارگذاری شده به حدی است 
که اگر با یک خشکس��الی خفیف روبرو شویم، توزیع آب در بخش های 

مختلف با مشکل مواجه می شود.
وی در ادامه گفت: سیاست گذاری باید به سمتی پیش رود که بتوانیم 
مصارف را مدیریت کنیم وضمن بهینه س��ازی آن ها، استفاده از پساب 
تصفیه شده شهری را در بخش صنعت جایگزین کرده و به تدریج صنایع 

به جای استفاده از آب زاینده رود از پساب شهری استفاده کنند.
مدیرکل دفتر مدیریت به هم پیوس��ته منابع آب حوض��ه آبریز فالت 
مرکزی اظهار امیدواری کرد؛ آب مورد نیاز نیروگاه هایی که در حوضه 

زاینده رود قرار دارند، از این پس از پساب شهری تامین شود.

آلودگی هوا، تغییرات اقلیمی، سبک زندگی ناس��الم و قطع ارتباط بین مردم و 
محیط زیست بر سالمت انسان در منطقه »پان - اروپا« تاثیر گذاشته است.

جدیدترین بررسی آژانس محیط زیس��ت ملل متحد و کمیسیون اقتصادی این 
سازمان در اروپا نش��ان می دهد که این چهار فاکتور، تاثیر فزاینده ای بر سالمت 
انسان های س��اکن در منطقه »پان - اروپا«  داش��ته و به همین دلیل الزم است 
همکاری بیشتر و رویکردی یکپارچه تر برای مقابله با چالش های فرامرزی در این 
منطقه اتخاذ شود. از میان این چالش ها، آلودگی هوا بزرگترین تهدید به حساب 
می آید و بیش از 95 درصد جمعیت ش��هری اتحادیه اروپا در معرض سطحی از 

آلودگی قرار دارند که باالتر از استانداردهای سازمان جهانی بهداشت است.
در این بررسی آمده است در س��ال 20۱2 بیش از 500 هزار مرگ زودهنگام در 
این منطقه با کیفیت هوای فضاهای باز مرتبط ب��وده و همچنین کیفیت پایین 
 هوای فضاهای سرپوش��یده علت مرگ زودهنگام ۱00 هزار انس��ان بوده است. 
»کریس��تین فریس باخ« دبی��ر اج��رای کمیس��یون اقتص��ادی اروپایی ملل 
متحد نی��ز گفت:  ای��ن گ��زارش ،اطالع��ات جدی��دی را در م��ورد موضوعات 
 زیس��ت محیط��ی نوظه��ور در منطق��ه ارائ��ه می دهد و ب��ه دولت ه��ا کمک

 می کند تا سیاس��ت های آتی خود را ش��کل دهن��د. به گزارش مرک��ز  اطالع 
رس��انی س��ازمان ملل متح��د، همچنی��ن دیگر چالش ه��ای م��ورد بحث در 
ای��ن  ارزیابی ش��امل تغییرات اقلیمی اس��ت که یک��ی از بزرگتری��ن تهدیدها 
 برای س��المت انس��ان و اکوسیس��تم و دس��تیابی توس��عه پای��دار در منطقه

 »پان اروپا «در نظر گرفته می شود.

کارشناسان معتقدند جهش بزرگ در سطح دی اکسید کربن جو به این مفهوم 
است که این گاز گلخانه ای در حال عبور از آستانه نمادین است. اداره هواشناسی 
انگلیس پیش بینی کرده اس��ت که سطح گاز دی اکس��ید کربن در سال 20۱6 
افزایش می یابد. همچنین س��طح این گاز در ماه های اخیر با افزایش روبرو بوده 
که در نتیج��ه پدیده اقلیمی» ال نینو « اس��ت و باعث ش��ده مناطق اس��توایی 
 گرم تر و خشک تر ش��وند. این ش��رایط نه تنها توانایی جنگل ها را در جذب گاز 
دی اکسید کربن از اتمسفر محدود می کند بلکه موجب وقوع آتش سوزی های 
مهیب در جهان ش��ده و میزان زیادی کربن را به هوا وارد می کند. بررسی انجام 
شده حاکی از آن است که در هیچ یک از ماه های گذشته در سال جاری انباشت 
این گاز کمتر از ppm 400 )معادل 400 مولکول دی اکس��ید کربن در هر یک 
میلیون مولکول در جو( نبوده است. به گفته کارشناسان، پدیده» ال نینو«  آتش 
س��وزی های جنگلی گس��ترده ای را در مناطق اس��توایی به وجود آورده است. 
همچنین آخرین باری که سطح گاز دی اکسید کربن از ppm 400 فراتر رفته 

سه تا پنج میلیون سال پیش بوده است.

تحقق سهم 86 میلیون مترمکعبی محیط زيست از سد زاينده رود ؛

بحرانی آبی، در مرکز کشور
ضرورت همکاری بیشتر برای مقابله با 

آلودگی هوا در منطقه »پان - اروپا«

 »ال نینو« سطح گاز Co۲ را
 افزايش داده است

دانش��مندان مرک��ز تحقیقات��ی »وودز« ماساچوس��ت، 
نقشه هایی موس��وم به نقش��ه های ارتفاع پوشش گیاهی 
تهیه کرده اند که می تواند تاثیر بسزایی در ارزیابی و انجام 
سایر مطالعات زیست محیطی داشته باشد. گویا تهیه این 
نوع نقشه ها برخالف نقشه های پیشین، محدودیت خاصی 
از نظر مرزهای جغرافیایی و مقیاس ندارد. نقشه های نسل 
جدید، اولین نقشه های پوش��ش گیاهی با کیفیت در نوع 
خود هستند که می توانند مساحت پوشش های جنگلی، 
 وضعی��ت تنوع زیس��تی منطقه و زیس��تگاه های مختلف 
حیات وحش را با دقت هرچه بیشتر تعیین کنند. بدیهی 
اس��ت از این داده ها می ت��وان در طرح ه��ای مدیریتی و 
جنگلداری ازجمله تعیین میزان برداش��ت الوار به خوبی 

استفاده کرد.
الگوبرداری از طبیعت

س��نجش از راه دور، یک سیستم گردآوری اطالعات است 
که از طریق آن می توان از عارض��ه ای یا پدیده ای طبیعی، 
داده های گوناگونی جمع آوری کرد. در سیس��تم سنجش 
از راه دور از برخ��ی سنس��ورهای هوایی ی��ا فناوری های 
مشابه استفاده می ش��ود که می توانند عوارض روی زمین 
را شناس��ایی و طبقه بندی کنند. منظور از عوارض زمین، 
صرفا پدیده ها یا عوارض موجود در خشکی ها نیست؛ زیرا 
این روش در اقیانوس ها و جو نی��ز کاربردهای خاص خود 
را دارد. روش گردآوری اطالعات به این صورت است که با 
استفاده از بخش هایی از طیف الکترومغناطیس که از سطح 
زمین تابیده یا بازتابیده می شوند، تصاویری تهیه می شود که 

می توانند به خوبی توصیف کننده شرایط محیطی باشند.
فناوری موسوم به لیدار، نوعی سیستم سنجش از راه دور 

است که فاصله را از طریق روشن کردن یک هدف معین با 
لیزر و آنالیز میزان نور منعکس شده اندازه گیری می کند. 
مهم ترین قابلیت سیستم های لیدار، انتشار پالس هایی از 
جنس پرتوهای لیزری است که از طریق آنها می توان ارتفاع 
اشیا و عوارض را از سطح زمین اندازه گرفت. این سیستم 
به نوعی مشابه اس��تراتژی پژواک یابی در حیوانات است. 
پژواک یابی یا بایوسونار، روشی مبتنی بر انتشار امواج صوتی 
است که جانورانی همچون خفاش ها، جغدها، دلفین ها و 
نهنگ ها از آن برای جهت یابی و تعیین موقعیت اس��تفاده 
می کنند. اساس کار بسیار ساده است. حیوان امواج صوتی 
را به محیط اطراف گسیل می دارد و سپس با شنیدن آنها و 
تجزیه و تحلیلشان، موقعیت و جهت درست یا حتی مکان 

حضور شکار را تشخیص می دهد.
سیستم لیدار نیز از بعضی جهات با پژواک یابی مشابه است؛ 
زیرا در این سیستم هم به روشی نسبتا مشابه می توان ارتفاع 
عوارض و اشیای گوناگون را اندازه گرفت. دکتر کلندورف 
و همکارانش در روش جدید پیش��نهادی خود، بر کاربرد 
تلفیقی رادار و لیدار تاکید داش��ته اند. این سیستم از نظر 

متخصصان مزایای بسیاری دارد.
 داده هايی فراتر از حد تصور

کلندورف درباره اهمیت ای��ن روش داده پردازی می گوید: 
ما، ده ها ترابایت داده در اختیار داریم که براس��اس حدود 
20 هزار تصویر ماهواره ای تولید شده )هر ترابایت معادل 
۱/024 گیگابایت( است. لذا هر کدام از تصاویر ما بیشتر از 
یک گیگابایت )یک میلیارد بایت( در حافظه خام حجم دارد. 
به سرانجام رساندن این محاس��بات عمال نیازمند تالشی 
فراتر از حد تصور بود، اما در نهایت موفق شدیم مدل های 

آماری نه تنها برای تلفیق سیس��تم های رادار و لیدار، بلکه 
برای مدیریت داده های فراوان ارائه کنیم.

 نقشه های متفاوت گیاهی
رزولوش��ن یا تفکیک پذیری تازه ترین نقش��ه های ارتفاع 
پوش��ش گیاهی رقمی معادل 30 متر تخمین زده شده و 
از طریق آنها می توان درختان��ی با ارتفاع بیش از ۱5 تا 20 
متر را به راحتی شناس��ایی کرد. این دستاورد در نوع خود 
بسیار مهم است، زیرا به گفته دکتر کلندورف، نقشه های 
ارتفاع پوشش گیاهی پیشین از نظر مقیاس عمال مشکالت 
عدیده ای داش��تند. یکی از مش��کالت نقشه های پیشین، 
رزولوش��ن یا تفکیک پذیری پایین آنها ب��ود. چنان که در 
نقشه های پوشش گیاهی حدود ده سال قبل، رزولوشن یا 
تفکیک پذیری حدود هزار متر بود. در حالی که تیم دکتر 
کلندورف اکنون این رقم را به 30 متر رسانده است.نانسی 
هریس، پژوهشگری از موسسه منابع جهانی است که باور 
دارد با استفاده از نقشه های نسل جدید عمال می توان دید 
بهتری از یک منطقه داشت. او می گوید: داده های ارتفاعی 
مربوط به درختان می تواند دید روشن تری از بافت و ساختار 
منطقه را پیش روی محققان قرار دهد. اکنون بهتر می توان 
در مورد یکدستی و یکپارچگی پوشش گیاهی بخصوص در 
یک محیط و منظر باز قضاوت کرد. حتی این احتمال وجود 
دارد از این پس بتوانیم بهت��ر در مورد نوع درختانی که در 
یک منطقه رشد می کنند یا نحوه مدیریت آنها نظر بدهیم. 
کلندورف، محقق ارشد این طرح نیز افزود: یکی از مزایای 
در اختیار داش��تن چنین مجموعه اطالعاتی این است که 
می توان ب��دون پیش فرض یا هر گونه قضاوت نادرس��تی، 

پوشش جنگلی را به طور دقیق مورد مطالعه قرار داد. 

محققان دانش��گاه آزاد اس��المی، دستگاه س��بزی برای تولید برق و 
بیوگاز در مقیاس خانگی و صنعتی تولید کردند که منبع انرژی آن از 
خورش��ید و دمای تخمیر زباله در داخل مخازن آن نیز با الگوبرداری 

از بدن انسان است.
مهرداد عاش��قی، مجری طرح ، عنوان طرح تحقیقاتی اجرا ش��ده را  
»دستگاه تولید بیوگاز، کمپوست و برق از زباله های خانگی« ذکر کرد 
و گفت: در این طرح دستگاهی برای تولید بیوگاز و برق طراحی شده 
که قادر است با استفاده از هر نوع زباله تجزیه پذیر به غیر از زباله های 

انواع فلزات، آهن، پالستیک و شیشه، برق و بیوگاز تولید کند.
وی با تاکید بر این که این دستگاه کامال سبز است، خاطر نشان کرد: 
این دستگاه به گونه ای طراحی شده اس��ت که توان پمپ و موتور آن 
از برق شهری تامین نمی شود، بلکه با اس��تفاه از نور خورشید تامین 

می شود.
مجری طرح به بیان عملکرد این دس��تگاه پرداخت و یادآور شد: این 
دس��تگاه به صورت اتوماتیک کار می کند، به طوری که با زدن دکمه 
توان آن، دستگاه به مدت 20 روز فرآیندهای الزم برای تبدیل زباله 

به برق و کمپوست را انجام خواهد داد.
 وی با تاکی��د بر این ک��ه این دس��تگاه عملک��رد خود را بر اس��اس

 برنامه ریزی های تدوین ش��ده برای آن انجام می ده��د، اضافه کرد: 
خوراک دستگاه که شامل 3 واحد زباله و 7 واحد آب است، به مخزن 
شماره یک دستگاه وارد می شود و دستگاه به طور اتوماتیک زباله ها را 

به هم می زند و خرد می کند تا زباله ها به مخلوط رقیقی تبدیل شود.

عاشقی با تاکید بر این که با تبدیل زباله به مخلوط رقیق، پمپ شروع 
به پمپاژ کردن زباله به قس��مت رآکتور می کند، اظه��ار کرد: در این 
 رآکتور که وظیفه هضم ک��ردن زباله را بر عه��ده دارد، باکتری های 
بی هوازی از طریق  کاتالیزور که در این طرح از کود دامی اس��تفاده 

شده است  فعال می شوند تا فرآیند تخمیر در مخزن انجام شود.
این محقق اضافه کرد: با ش��روع فرآیند تخمیر، در مخزن ش��ماره 2 
گاز متصاعد می شود و به تدریج که این گاز جمع شد و به حد فشاری 
خاصی رسید، با صدور فرمانی به پمپ وکیوم، گاز تولید شده مکیده 

می شود.
وی دمای اس��تفاده ش��ده در این دس��تگاه برای فرآیند تخمیر را با 
الگوبرداری از دمای بدن انس��ان دانس��ت و در این باره توضیح داد: 
دمای بدن همواره بر روی عدد 37 درجه س��انتیگراد ثابت است که 
با الگوبرداری از این م��دل، دمای 37 درجه س��انتیگراد برای انجام 

فرآیندها در این دستگاه ثابت نگه داشته می شود.
عاشقی گاز به دست آمده از این دستگاه را حاوی 30 درصد متان، 2 
درصد نیتروژن و مابقی را رطوبت بخار آب دانس��ت و ادامه داد: پس 
از جمع آوری گاز از مخزن، یا از آن برای مصرف س��وخت اس��تفاده 
می ش��ود و یا مس��تقیما به موتور دیزل گازی برای تولید برق متصل 

خواهد شد.

مجری طرح، محصول نهایی این دستگاه پس از 20 روز را کمپوست 
ذکر کرد که برای تغذیه گیاهان و مصارف کشاورزی کاربرد دارد.

وی خاطر نش��ان کرد: فرآیند تخمیر از روز س��وم فعالیت دس��تگاه 
آغاز می ش��ود و نمودارهای به دس��ت آمده از عملکرد این دستگاه، 
نش��ان می دهد تولید گاز از روزهای هفدهم و هجدهم به بعد صورت 
نمی گیرد که در این مرحله فرآیند متوقف و بیوگاز تولید ش��ده برای 
س��وخت و س��از و یا برای اتصال به موتور دی��زل گازی و تولید برق 

استفاده می شود. 
این محقق، مزیت این دس��تگاه را اس��تفاده از زباله برای تولید برق، 

کمپوست و بیوگاز دانست.
وی تولید این دس��تگاه را در مقیاس خانگی و صنعت��ی عنوان کرد 
و افزود: در صورتی که این طرح در مقیاس خانگی اس��تفاده ش��ود، 
می توان دس��تگاهی در ابعاد یک ماش��ین لباسشویی س��اخت تا از 
زباله های خانگی تولید ش��ده بیوگاز،  برق و کمپوست برای مصارف 

کشاورزی تولید کرد.
عاشقی، مقیاس صنعتی این دستگاه را ش��امل چند مخزن ۱0 تنی 

عنوان کرد که به صورت موازی نصب می شوند.
 ساخت این دستگاه در دانشگاه آزاد اسالمی واحد تاکستان اجرایی 

شده است.

تولید برق و بیوگاز از زباله با روش دوستدار طبیعت محققان کشور

مدیریت محیط زیست با نقشه های نسل جدید
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تحدید حدود اختصاصی
3/569 شماره صادره : 1395/43/236218نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ  یک 
باب خانه پالک شماره 40/3495 مجزی شده از پالک 138  فرعی واقع در بخش 14 
ثبت اصفهان که طبق س��وابق و پرونده ثبتی به نام حمیدرضا سرلکی فرزند ذبیح 
اله  در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک 
بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود 
پالک مرقوم در روز شنبه مورخ 1395/04/19 س��اعت 9 صبح در محل شروع و 
به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلی��ه مجاورین اخطار می گردد که 
در روز و س��اعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا 
مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 
روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: چهار شنبه 1395/03/27 م الف: 8530 رئیس 

منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان )151 کلمه، 2 کادر(
ابالغ احضاریه

پرون��ده:  ش��ماره   9510113728400169 نام��ه:  ش��ماره   3 /563
9309983728500950 ش��ماره بایگان��ی ش��عبه: 950128 نظ��ر ب��ه اینکه در 
پرونده  کالس��ه 950128 بازپرس��ی دادس��رای نائین آقای ایوب ناروئی فرزند 
غالم محمد ب��ه اتهام حم��ل و نگهداری م��واد مخ��در از جانب ای��ن مرجع تحت 
تعقیب بوده و ابالغ احضاریه نیز به واس��طه مش��خص نبودن محل اقامت ایشان 
ممکن نگردیده بدینوس��یله در اج��رای م��اده 115 قانون آیین دادرس��ی دادگاه 
های عمومی و انقب��ال مراتب به نامبرده اب��الغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتش��ار 
آگهی در ش��عبه اول بازپرس��ی دادس��رای عمومی و انقالب نائی��ن حاضر و از 
 اتهام انتس��ابی دفاع نماید. نتیجه عدم حضور اتخاذ تصمی��م قانونی خواهد بود. 

م الف: 82 بازپرس دادسرای عمومی و انقالب نائین )112 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3 ش��ماره درخواس��ت: 9510463728000002 ش��ماره پرون��ده:  /564
9309983728500915 شماره بایگانی ش��عبه: 930697 نظر به اینکه در پرونده 
کالس��ه 930697 دادگاه انقالب نایین در خصوص متهمین 1- محمد نجفیان پور 
فرزند کاظم 2- باسط خروط فرزند متین 3- رضا راستی که اطالعات بیشتری از 
وی در دسترس نیست به اتهام مشارکت در حمل و نگهداری میزان 70 کیلو ماده 
مخدر از نوع تریاک مطرح  و تحت تعقیب و وقت رسیدگی آن برای تاریخ دوشنبه 
95/04/21 ساعت 11 تعیین گردیده اس��ت و با توجه به عدم دسترسی به متهمین 
فوق الذکر به تجویز ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب در یک نوبت در 
یکی از جرائید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا نامبردگان در وقت اعالم شده جهت 
دفاع از خود در این دادگاه حاضر گردند، در غیر این ص��ورت دادگاه مبادرت به 

صدور رای  غیابی می نماید.  
م الف: 85 دادگاه انقالب دادگستری شهرستان نائین )143 کلمه، 2 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
3 ش��ماره درخواس��ت: 9510463728000001 ش��ماره پرون��ده:  /565
9409983728400425 شماره بایگانی ش��عبه: 950067 نظر به اینکه در پرونده 
کالس��ه 950067 دادگاه انقالب نایین در خصوص متهم حمید سیفی که اطالعات 
بیشتری از وی در دسترس نیست به اتهام مشارکت در حمل و نگهداری میزان 49 
کیلو و 300 گرم ماده مخدر از نوع تریاک مطرح  و تحت تعقیب و وقت رسیدگی آن 
برای تاریخ دوشنبه 95/04/21 س��اعت 10 صبح تعیین گردیده است و با توجه به 
عدم دسترسی به متهم فوق الذکر به تجویز ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری 
مراتب در یک نوبت در یکی از جرائید کثیراالنتش��ار آگهی می گردد تا نامبرده در 
وقت اعالم شده جهت دفاع از خود در این دادگاه حاضر گردند، در غیر این صورت 
دادگاه مبادرت به صدور رای  غیابی می نماید.  م الف: 84 دادگاه انقالب دادگستری 

شهرستان نائین )135 کلمه، 2 کادر(
ابالغ احضاریه

پرون��ده:  ش��ماره   9510113728400179 نام��ه:  ش��ماره   3 /566
نظ��ر   940535 ش��عبه:  بایگان��ی  ش��ماره   9409983728400406
ب��ه اینک��ه در پرون��ده  کالس��ه 940535 بازپرس��ی دادس��رای نائی��ن 
 آق��ای حمی��د کرم��ی فرزن��د هاش��م  ب��ه اته��ام حم��ل و نگه��داری 
مواد مخدر از جانب این مرجع تحت تعقیب بوده و ابالغ احضاریه نیز به واس��طه 
مشخص نبودن محل اقامت ایشان ممکن نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده 115 
قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقبال مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف 
یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در ش��عبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب 
نائین حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نماید. نتیجه عدم حضور اتخاذ تصمیم قانونی 

خواهد بود.
 م الف: 83 بازپرس دادسرای عمومی و انقالب نائین )111 کلمه، 1 کادر(

ابالغ احضاریه
پرون��ده:  ش��ماره   9510113728400142 نام��ه:  ش��ماره   3 /567
نظ��ر   940246 ش��عبه:  بایگان��ی  ش��ماره   9409983728400155
ب��ه اینک��ه در پرون��ده  کالس��ه 930996 بازپرس��ی دادس��رای نائی��ن 
اته��ام  ب��ه  انش��اءاله  فرزن��د  گوگرچی��ن  خان��زاده  یوس��ف   آق��ای 
کالهب��رداری اینترنت��ی از جان��ب ای��ن مرج��ع تح��ت تعقی��ب ب��وده و اب��الغ 
احضاریه نیز به واس��طه مش��خص نبودن محل اقامت ایش��ان ممک��ن نگردیده 

بدینوس��یله در اجرای م��اده 115 قان��ون آیین دادرس��ی دادگاه ه��ای عمومی 
و انق��الب مراتب ب��ه نامبرده ابالغ ت��ا ظرف یک م��اه از تاریخ انتش��ار آگهی در 
ش��عبه اول بازپرس��ی دادس��رای عموم��ی و انقالب نائی��ن حاض��ر و از اتهام 
 انتس��ابی دفاع نمای��د. نتیجه عدم حض��ور اتخاذ تصمی��م قانون��ی خواهد بود. 

م الف: 81 بازپرس دادسرای عمومی و انقالب نائین )109 کلمه، 1 کادر(
ابالغ احضاریه

پرون��ده:  ش��ماره   9510113728400122 نام��ه:  ش��ماره   3 /568
9309983728501012 شماره بایگانی ش��عبه: 940199 نظر به اینکه در پرونده  
کالس��ه 940199 بازپرس��ی دادس��رای نائین آقای مهدی نجفی به اتهام حمل و 
نگهداری مواد مخدر از جانب این مرجع تحت تعقیب بوده و ابالغ احضاریه نیز به 
واسطه مشخص نبودن محل اقامت ایش��ان ممکن نگردیده بدینوسیله در اجرای 
ماده 115 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب مراتب به نامبرده ابالغ 
تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در ش��عبه اول بازپرسی دادسرای عمومی 
و انقالب نائین حاضر و از اتهام انتس��ابی دفاع نماید. نتیجه ع��دم حضور اتخاذ 
تصمیم قانونی خواهد بود. م الف: 80 بازپرس دادس��رای عمومی و انقالب نائین 

)109 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/572 خانم فرنگیس مسعود فرزند محمد حسین دادخواستی به طرفیت خوانده 
آقای رضا عاقل فرزند غالم به خواسته مطالبه مبلغ نود و شش میلیون ریال بابت 
وجه دستی بانضمام هزینه دادرسی و خس��ارت تاخیر تادیه به این شورا تقدیم 
که طی کالسه 38/95 ش 1 ثبت و پس از اجرای تش��ریفات قانونی وقت رسیدگی 
آن برای تاریخ 95/5/27 ساعت 6 بعد از ظهر تعیین و نظر به اینکه آ درس خوانده 
مجهول المکان اعالم گردیده مراتب به درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده 73 
قانون آئین دادرس��ی مدنی یک نوبت آگهی می گردد تا خوان��ده فوق الذکر جهت 
دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به این شورا مراجعه و در وقت مقرر فوق 
جهت دفاع از خود حضور به هم رساند.  م الف: 88 دبیر شورای حل اختالف شهر 

خور )130 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

3/575  خانم بتول غوره پزوه دارای  شناسنامه شماره 2239 به شرح دادخواست 
به کالسه  1226/95 ح 10  از این ش��ورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که ش��ادروان فاطمه غوره پزوه به شناس��نامه 644 در تاریخ 
1383/6/4 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورث��ه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به 1- سکینه غوره پزوه،ش.ش 645 نسبت با متوفی فرزند 2- بتول 
غوره پزوه، ش.ش 2239 نسبت با متوفی فرزند 3- حسن غوره پزوه، ش.ش 1563 
نس��بت با متوفی فرزند 4- عباس امیدی کیا، ش.ش 1564 نسبت با متوفی فرزند 
5- رجبعلی غوره پزوه، ش.ش 15 نس��بت با متوفی فرزند و الغیر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نشر نخستین آگهی 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف 7796 شعبه 

10 حقوقی شورای حل اختالف استان اصفهان )160 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

3/576  آق��ای محمدرضا عادل منش دارای  شناس��نامه ش��ماره 725 به ش��رح 
دادخواس��ت ب��ه کالس��ه  1291/95 ح 10  از ای��ن ش��ورا درخواس��ت گواهی 
حصر وراثت نم��وده و چنی��ن توضی��ح داده که ش��ادروان عزت ع��ادل منش 
ب��ه شناس��نامه 22170 در تاری��خ 1384/11/20 اقامت��گاه دائمی خ��ود بدرود 
زندگی گفت��ه ورثه حی��ن الف��وت آن مرحوم منحصر اس��ت ب��ه 1- محمدرضا 
عادل منش، ش.ش 728 نس��بت با متوفی فرزند و الغیر. اینک با انجام تش��ریفات 
مقدمات��ی درخواس��ت مزب��ور را در یک مرتب��ه آگهی م��ی نماید تا هر کس��ی 
اعتراض��ی دارد ی��ا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر نخس��تین 
 آگهی ظرف ی��ک ماه ب��ه ش��ورا تقدی��م دارد و اال گواه��ی صادر خواهد ش��د. 
م الف 7797 ش��عبه 10 حقوقی شورای حل اختالف اس��تان اصفهان )121 کلمه، 

2 کادر(
حصر وراثت

3/577  آقای محمد جعفریان صدیق دارای  شناس��نامه ش��ماره 368 به ش��رح 
دادخواس��ت ب��ه کالس��ه  1311/95 از ای��ن ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر 
وراثت نموده و چنی��ن توضیح داده که ش��ادروان خدیجه جعفری��ان صدیق به 
شناس��نامه 7447 در تاری��خ 1393/12/11 اقامتگاه دائمی خود ب��درود زندگی 
گفته ورث��ه حین الف��وت آن مرحوم منحصر اس��ت ب��ه 1- مرتض��ی جعفریان 
صدیق، ش.ش 225 نس��بت با متوفیه فرزند 2- محمد جعفری��ان صدیق، ش.ش 
368 نس��بت با متوفیه فرزن��د 3- احمد جعفری��ان صدیق، ش.ش 369 نس��بت با 
متوفی��ه فرزند 4- عصم��ت جعفریان صدیق، ش.ش 6 نس��بت ب��ا متوفیه فرزند 
5- عفت جعفری��ان صدیق، ش.ش 300 نس��بت با متوفیه فرزن��د و الغیر. اینک با 
انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزب��ور را در یک مرتبه آگه��ی می نماید 
تا هر کس��ی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر 
 نخستین آگهی ظرف یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف 7798 ش��عبه 10 حقوقی شورای حل اختالف اس��تان اصفهان )159 کلمه، 

2 کادر(

حصر وراثت
3/578  آقای حس��ین اس��ماعیل زاده دارای  شناسنامه ش��ماره 1396 به شرح 
دادخواست به کالسه  1203/95 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان درویش اس��ماعیل زاده به شناسنامه 301 در 
تاریخ 94/9/4 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به 1- حس��ین اس��ماعیل زاده، ش.ش 1396 فرزند پسر 2- مهری 
اسماعیل زاده،ش.ش 3977 فرزند دختر 3- لیال اسماعیل زاده،ش.ش 3978 فرزند 
دختر 4- فاطمه اسماعیل زاده، ش.ش 303 فرزند دختر 5- راضیه اسماعیل زاده، 
ش.ش 594 فرزند دختر 6- مرضیه اسماعیل زاده، ش.ش 9 فرزند دختر 7- شوکت 
استکی، ش.ش 1514 همسر و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف 7781 شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف 

استان اصفهان )161 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

3/579  آقای محسن هاشمی دارای  شناسنامه ش��ماره 402 به شرح دادخواست 
به کالسه  1318/95 ح 10  از این ش��ورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که ش��ادروان فردوس اسماعیلی به شناس��نامه 34 در تاریخ 
1394/12/21 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به 1- مرضیه هاشمی، ش.ش 7920 نسبت با متوفی فرزند 2- گوهر 
هاشمی، ش.ش 949 نس��بت با متوفی فرزند 3- معصومه هاشمی، ش.ش 3646 
نسبت با متوفی فرزند 4- مهدی هاش��می، ش.ش 3261 نسبت با متوفی فرزند 5- 
محسن هاشمی، ش.ش 402 نسبت با متوفی فرزند و الغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه 
به ش��ورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف 7782 شعبه 10 حقوقی 

شورای حل اختالف استان اصفهان )154 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

3/580  آقای ابوالفضل زمانی دارای  شناسنامه ش��ماره 55 به شرح دادخواست 
به کالسه  1211/95 از این شورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان سکینه غالمرضائی به شناسنامه 29 در تاریخ 95/2/21 
اقامتگاه دائم��ی خود بدرود زندگی گفت��ه ورثه حین الف��وت آن مرحوم منحصر 
است به 1- س��عید زمانی، ش.ش 1170 فرزند 2- مریم زمانی، ش.ش 358 فرزند 
3- ابوالفضل زمانی، ش.ش 55 همس��ر و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواس��ت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف 7783 شعبه 10 حقوقی شورای حل 

اختالف استان اصفهان )125 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

3/581  خانم فرش��ته بحق دارای  شناس��نامه شماره 283 به ش��رح دادخواست 
به کالس��ه  1209/95 از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراث��ت نموده و 
چنین توضی��ح داده که ش��ادروان امیر مهدی ش��رودانی به شناس��نامه 97 در 
تاریخ 94/11/11 اقامتگاه دائمی خ��ود بدرود زندگی گفته ورث��ه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به 1- محمدرضا مهدی ش��رودانی، ش.ش 1275296181 
فرزند 2- فرش��ته س��ادات بح��ق، ش.ش 283 همس��ر 3- زه��را بینانه، ش.ش 
39242 مادر 4- حس��ین مهدی ش��رودانی، ش.ش 1 پدر و الغی��ر.  اینک با انجام 
تش��ریفات مقدمات��ی درخواس��ت مزب��ور را در یک مرتب��ه آگهی م��ی نماید تا 
هر کس��ی اعتراضی دارد یا وصیتنام��ه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر 
 نخستین آگهی ظرف یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف 7784 ش��عبه 10 حقوقی شورای حل اختالف اس��تان اصفهان )135 کلمه، 

2 کادر(
حصر وراثت

3/582  آقای پرویز امین دارای شناس��نامه ش��ماره 379 به شرح دادخواست به 
کالسه  1341/95  از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان بتول دهدشتی به شناس��نامه 8863 در تاریخ 95/3/4 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به 1- پرویز امین، ش.ش 379 نسبت با متوفی فرزند 2- حبیب اله امین، ش.ش 220 
نسبت با متوفی فرزند 3- رش��ید امین، ش.ش 841 نسبت با متوفی فرزند و الغیر. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 
آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف 7785 

شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف استان اصفهان )135 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

 3/583  مهرانگی��ز قفل س��از قینانی دارای  شناس��نامه ش��ماره 326 به ش��رح
 دادخواس��ت ب��ه کالس��ه  1205/95  از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان فاطمه اش��رفیان به شناسنامه 
306 در تاری��خ 94/11/15 اقامت��گاه دائم��ی خ��ود ب��درود زندگی گفت��ه ورثه 

حین الف��وت آن مرحوم منحصر اس��ت به1- مس��عود قفل س��از قینانی، ش.ش 
18193 فرزن��د 2- اصغر قفل س��از قینان��ی، ش.ش 16011 فرزن��د 3- فرنگیس 
قفل س��از قینانی، ش.ش 19629 فرزن��د 4- روح انگیز قفل س��از قینانی، ش.ش 
31089 فرزن��د 5- مهرانگی��ز قف��ل س��از قینان��ی، ش.ش 326 همس��ر و الغیر. 
 اینک ب��ا انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزب��ور را در ی��ک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
 نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 
 .  ش��د
م الف 7786 ش��عبه 10 حقوقی شورای حل اختالف اس��تان اصفهان )149 کلمه، 

2 کادر(
حصر وراثت

3/586  خانم محبوبه نصری نصرآبادی دارای  شناسنامه شماره 5561 به شرح 
دادخواست به کالسه  1204/95 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که ش��ادروان عباس نصری به شناس��نامه 1933 در تاریخ 
94/12/17 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورث��ه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به 1- مجید نصری نصرآبادی، ش.ش 601 فرزند 2- مهران نصری 
نصرآبادی، ش.ش 11381 فرزند 3- محبوبه نص��ری نصرآبادی، ش.ش 5561 
فرزند 4- طاهره شیری ورنامخواستی، ش.ش 473 همسر و الغیر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نشر نخستین آگهی 

ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف 7788 ش��عبه 10 حقوقی شورای حل اختالف اس��تان اصفهان )136 کلمه، 

2 کادر(
حصر وراثت

3/587  آقای علیرضا سید صالحی نائین دارای  شناسنامه شماره 2348 به شرح 
دادخواست به کالسه  1344/95  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان جعفر سید صالحی نائینی به شناسنامه 3331 در 
تاریخ 94/10/8 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به 1- فرح ناز سید صالحی نائینی، ش.ش 206 فرزند 2- فرزانه سید 
صالحی نائینی، ش.ش 972 فرزند 3- ناهید سید صالحی نائینی، ش.ش 1363 فرزند 
4- علیرضا سید صالحی نائین، ش.ش 2348 فرزند 5- خسرو سید صالحی نائینی، 
ش.ش 152 فرزند و الغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی 

صادر خواهد شد. 
م الف 7789 ش��عبه 10 حقوقی شورای حل اختالف اس��تان اصفهان )152 کلمه، 

2 کادر(
حصر وراثت

3/587  آقای علی خودسیانی دارای شناسنامه شماره 2020 به شرح دادخواست 
 به کالسه  1202/95  از این ش��ورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین

 توضی��ح داده ک��ه ش��ادروان رض��ا قل��ی خودس��یانی ب��ه شناس��نامه 46 
در تاری��خ 95/2/27 اقامت��گاه دائم��ی خ��ود ب��درود زندگ��ی گفت��ه ورث��ه 
حی��ن الف��وت آن مرح��وم منحص��ر اس��ت ب��ه 1- عل��ی خودس��یانی، ش.ش 
 220 فرزن��د پس��ر 2- محم��د خودس��یانی، ش.ش 9973 فرزن��د پس��ر 
3- احمد خودس��یانی، ش.ش 1270871420 فرزند پسر 4- مرضیه خودسیانی، 
 ش.ش 21 فرزن��د دخت��ر 5- فاطم��ه خودس��یانی، ش.ش 447 فرزن��د دخت��ر

 6- زه��را خودس��یانی، ش.ش 5147 فرزن��د دخت��ر 7- جمیل��ه خودس��یانی، 
ش.ش 36 همس��ر و الغی��ر. اینک ب��ا انج��ام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت 
مزب��ور را در ی��ک مرتب��ه آگه��ی م��ی نمای��د تا ه��ر کس��ی اعتراض��ی دارد 
ی��ا وصیتنام��ه از متوف��ی ن��زد او باش��د از تاری��خ نش��ر نخس��تین آگه��ی 
 ظ��رف ی��ک م��اه ب��ه ش��ورا تقدی��م دارد و اال گواه��ی ص��ادر خواهد ش��د. 
م الف 7790 ش��عبه 10 حقوقی شورای حل اختالف اس��تان اصفهان )156 کلمه، 

2 کادر(
حصر وراثت

3/588  آقای علیرضا چنگانی دارای  شناسنامه شماره 458 به شرح دادخواست 
به کالسه  1201/95 از این شورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که ش��ادروان حسین چنگانی به شناس��نامه 11 در تاریخ 94/9/29 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به 1- عصمت چنگانی، ش.ش 458 فرزند دخت��ر 2- علیرضا چنگانی، ش.ش 458 
فرزند پس��ر 3- جواد چنگانی، ش.ش 1938 فرزند پس��ر 4- محمدرضا چنگانی 
،ش.ش 18580 فرزند پس��ر 5- حاجیه خانم چنگانی، ش.ش 640 فرزند دختر 6- 
محبوبه چنگانی، ش.ش 856 فرزند دختر 7- طیبه چنگانی، ش.ش 555 فرزند دختر 
8- فاطمه احمدی خوراسگانی، ش.ش 183 همسر و الغیر.  اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه 
به ش��ورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف 7791 شعبه 10 حقوقی 

شورای حل اختالف استان اصفهان )164 کلمه، 2 کادر(

اخبار کوتاه

نمایشگاه عفاف و حجاب، رمضان امسال در کنار نمایشگاه قرآن در مصالی 
تهران در حال برگزاری است و تولیدکنندگان و نمایندگان فروشگاه های 

فروش محصوالت حجاب، حضور پررنگی در این نمایشگاه دارند.
رضا محم��ودی، مدی��ر یک��ی از ش��رکت های تولیدات حج��اب که در 
این نمایش��گاه غرفه دارد به س��ابقه حضور 6 ب��اره خ��ود در این قبیل 
نمایشگاه های عفاف و حجاب اشاره می کند و درباره تأثیر برگزاری چنین 
نمایشگاه هایی در بهبود وضعیت حجاب در کشور می گوید: قطعا برگزاری 

این نمایشگاه ها بی تأثیر نیست البته مشکالت خیلی زیاد است .
محمودی در پاسخ به اینکه چه مقدار از پارچه چادری مصرفی در کشور، 
تولید ملی است، تصریح کرد:  صفر درصد اس��ت وقتی پارچه چادری از 
کره، ژاپن و امارات وارد می شود و با نخ خارجی دوخته می شود کجای این 
محصول داخلی است؟ وی اضافه کرد: چادر فقط در ایران دوخته می شود 

که آن هم معلوم نیست شاید در آینده دست چینی ها بیفتد!
این تولیدکننده محصوالت حجاب درب��اره اینکه چرا با توجه به اینکه ما 
بیش��ترین مصرف کننده پارچه چادری در دنیا هستیم، اما تولید داخلی 
نداریم، گفت: در کل وضعیت نساجی کش��ور خیلی خوب نیست تولید 
کننده داریم، ام��ا خیلی کم و ناپایدار هس��تند دوم اینکه خرید از داخل 
به ضرر اس��ت هم برای من هم برای مصرف کننده، من 6 سال است که 
با پارچه ژاپن و کره مش��تری حفظ کردم و اگر بخواه��م از پارچه ایرانی 
استفاده کنم نه کیفیت دارد که مشتری بپس��ندد نه قیمت مناسب که 

خریدار عمده را دل خوش کند.
محمودی ادامه داد: متأسفانه سال هاست که همین منوال است و حمایت 
و حرکت خاصی هم دیده نمی ش��ود یکی دو کارخان��ه اقدام کردند ولی 

تعطیل شدند و معلوم نیست چه اتفاقی افتاد.

مشاور عالی سازمان سنجش گفت:در آزمون کارشناسی ارشد سال 95، 
761 هزار و 273 داوطلب ثبت نام کردند ک��ه از این تعداد 566 هزار و 

158 داوطلب در جلسه آزمون حاضر بودند.
 حس��ین توکلی افزود:  کارنامه نتیج��ه اولیه داوطلبان از س��اعت 12 

سه شنبه روی سایت سازمان سنجش قرار گرفت .
مشاور عالی سازمان سنجش گفت:  نتایج آزمون کدرشته امتحانی دوم 
 نیز در کارنامه مش��خص است همچنین به آن دس��ته از داوطبانی که

 ) 14 درصد( در جلس��ه حاضر و تاکنون برای دریاف��ت کارنامه اقدام 
نکرده اند توصیه می شود با مراجعه به سایت سازمان سنجش نسبت به 

دریافت کارنامه خود اقدام کنند.
توکلی بیان کرد:  دفترچه ش��ماره 2 آزمون س��ال 95 حاوی شرایط، 
ضوابط و ظرفیت پذیرش از امروز روی س��ایت س��ازمان سنجش قرار 
می گیرد و داوطلبانی که مجاز به انتخاب رشته هستند ضمن مطالعه 
دقیق دفترچه راهنمار از روز یکشنبه 30 خرداد تا چهارشنبه دوم تیر 

نسبت به تکمیل فرم انتخاب رشته اقدام کنند.

دوخت چادر در دست چینی ها

دفترچه راهنمای کارشناسی ارشد  
امروز منتشر می شود

این روزها »تلگرام« و »اینس��تاگرام« ب��ه بخش مهمی  از 
زندگی ایرانی ها تبدیل ش��ده اس��ت. نرم افزار پیام رسان 
»تلگرام« بیشترین کاربرانش را در سطح جهان، در ایران 
دارد، اما کسی از وجود نرم افزارهای داخلی مطلع نیست. 
یکی از این نرم افزارهای پیام رسان که به دست مهندسان 
ایرانی ساخته شده، نرم افزار پیام رسان »سالم« است که 

قابلیت های تلگرام و اینستاگرام را باهم دارد.
 مس��عود جاللی، طراح و مدیر پروژه نرم افزار پیام رس��ان 
ایرانی »سالم«  درباره جزئیات این پیام رسان و ماجراهای 
پیرامون ش��بکه های مجازی به س��واالت قدس آن الین 

پاسخ داد:
  جرقه راه اندازی نرم افزار پیام رسان »سالم« چطور 

زده شد؟
نرم افزار »سالم« چندان جدید نیست. ما در سال 88 قبل 
از اینکه وایبر و تلگرام بیاید، نرم اف��زاری طراحی کردیم 
به نام س��یم کارت مجازی. ایده ما این نبود که یک شبکه 
اجتماعی شکل بگیرد. آن زمان به این فکر می کردیم که 
نرم افزاری طراحی کنیم تا صرفه اقتصادی داش��ته باشد؛ 
چون هزینه پیامک باال بود. چندسال طی شد و با توسعه 
شبکه های اجتماعی، تصمیم بر این شد که بستری را که 
قبال ایجاد کرده بودیم، توسعه دهیم و نرم افزاری بسازیم 
که فضای س��المی  داشته باش��د تا خانواده ها و نوجوانان، 
کمتر در معرض آس��یب قرار بگیرن��د. وقتی یک نوجوان 
وارد فضای تلگرام می شود، کمتر از چنددقیقه به محتوای 
نامناسبی دست می یابد. حتی اگر چنین کانال هایی هم 
نداش��ته باش��د، چون کانال های پورن و جنسی تبلیغات 
می کنند، نوجوان را به آن سمت می کشانند و اینستاگرام 

هم چنین اس��ت. ما نرم افزار سالم 
را طراحی کردی��م که هم امکانات 
اینس��تاگرام را داش��ته باشد و هم 
امکانات تلگ��رام را. ای��ن نرم افزار 
ام��کان جهان نم��ا، الی��ک، فالو و 
نظردادن را دارد و می توان گروه و 

کانال هم در آن ایجاد کرد.
 چ�را از نرم افزاره�ای ایرانی 

کمتر استفاده می شود؟
این تص��ور وج��ود دارد ک��ه اگر 
نرم اف��زار ایران��ی باش��د، کنترل 
می شوند. بیشترین نگرانی همین 
است، سپس بحث کیفیت را مطرح 
می کنند. می گویند ما اگر نرم افزار 
ایرانی نصب کنیم، هرکاری بکنیم 
کنترل می شویم. واقعیت این است 

که تلگرام و اینستاگرام هم چون از بستر اینترنت داخلی 
وصل می ش��وند، قابلیت کنترل دارند. تلگ��رام از طریق 

اینترنت ایران است که به اینترنت جهانی وصل می شود؛ 
یعنی از همین کابل های داخلی و هرچه در داخل کشور 
باشد رصد می شود. برای همین پلیس فتا اعمال مجرمانه 
را در این فضا شناس��ایی می کند. در آمری��کا و اروپا هم 

چنین اس��ت. چطور می ت��وان انتظار داش��ت که 
دستگاه امنیتی یک کشور اجازه بدهد 

حفره ای ناش��ناس در کش��ور 
وجود داش��ته باشد. تمام 

دس��تگاه های امنیتی 
این ها را می بینند، 

نظ��ام  چ��ون 
حاکمیت��ی هر 
ی  ر کش��و
برای ح�فظ 
منیت��ش  ا
چنین کاری 
را می کن��د. 
لبت��ه  ا

ی  ه ها دستگا
امنیتی دنبال 

این نیس��تند که 
ببینند مردم عادی 

چه می کنن��د، چون 
برایشان اهمیتی ندارد.

 فضای�ی ب�ه وج�ود آمده 
که اگر از یک نرم اف�زار خارجی 

اس�تفاده کنیم، کارآیی بهتری دارد؟ حتی 
ش�بکه های ایرانی ک�ه برای 
ش�بکه های  جایگزین�ی 
خارجی س�اخته شده بودند، 
جایگزین این شبکه ها نشدند 
و جای ی�ک نرم افزار خارجی 
را نرم اف�زار خارجی دیگری 

گرفت!
ببینید بحثی به نام ش��بکه ملی 
اطالعات وجود دارد و سال هاست 
که در کش��ورهای آمریکا، چین، 
کره جنوبی، روسیه و کشورهای 
اروپایی راه اندازی ش��ده اس��ت. 
ش��بکه مل��ی می گوی��د اگ��ر 
نرم افزاری چندهزار کاربر جذب 
می کند، چ��ون در فض��ای نت، 
برنامه جذابی را س��اخته، دولت 
آن کشور به خاطر س��ودی که می برد، برای طراحان این 
نرم افزار س��همی  را در نظر می گیرد. طبق محاسباتی که 

داشتیم، صاحب تلگرام از محل درآمدهای شارژ اینترنت 
ایرانی ها به طور ماهیانه، حداق��ل 7 میلیارد تومان درآمد 

دارد.
چه طور به این محاسبه رسیدید؟

بخش��ی از هزینه های خرید اینترنت به ش��رکت 
زیرس��اخت می رس��د و این شرکت 
برای اینکه کارب��ران ایرانی به 
سرورهای تلگرام متصل 
ش��وند باید هزینه ای 
را به س��رور اصلی 
بده��د. این پول 
ب��ه آن ط��رف 
و  م��ی رود 
ب��ه دول��ت 
ح��ب  صا
م  ا تلگ��ر
 . س��د می ر
از  بخش��ی 
این پ��ول را، 
مثال 50 درصد 
آن را به شرکت 
تلگ��رام می پردازد 
و مابق��ی را ب��رای 
خودش برمی دارد. فرض 
کنید مدی��ر ش��رکت تلگرام 
هس��تید و ماهیانه 7 میلی��ارد تومان 
به شما دستمزد می دهند، قطعا برای نگه داشتن 

کاربرانتان، برنامه ریزی می کنید.
 شبکه ملی اطالعات چه نقشی دارد؟

مصوبه شبکه ملی اطالعات این است که اگر جوانان ایرانی 
نرم افزاری را طراح��ی کنند، این هزینه س��رور اصلی به 
داخلی ها می رس��د و می توانند وارد عرصه رقابت شوند. 
وقتی ش��رکت تلگرام ماهیانه حداق��ل 7 میلیارد تومان 
از مح��ل کاربران ایران��ی درآم��د دارد، از بهترین نیروها 
و س��رویس ها ب��رای خدمات ده��ی اس��تفاده می کند تا 
مشتریانش را از دست ندهد و کاربران هم راضی هستند. 
در ایران ماجرا برعکس اس��ت. مثال سایت کلوپ اگر 50 
هزار  مخاطب را جذب کند، هزینه س��رور، ماهیانه 500 
هزار تومان می شود  و اگر این تعداد 500 هزار کاربر بشود 
باید ماهیانه 5 میلیون تومان بپ��ردازد و همین طور رقم 
پرداخت باتوجه ب��ه جذب کاربر، تس��اعدی باال می رود. 
یعنی بابت اینک��ه دارد مخاطب ج��ذب می کند جریمه 

می شود!
 چرا؟

چون در کشور ما ش��بکه ملی اطالعات راه اندازی نشده 

اس��ت. البته ش��ایعاتی هم درس��ت کردند که اگر شبکه 
ملی اطالع��ات راه بیفتد، ارتباط با دیگر کش��ورهای دنیا 
قطع می شود و تبدیل به جزیره می ش��ویم. این شایعات 
بی اساس است چون شبکه ملی اطالعات در اروپا و آمریکا 
راه افتاده و جزیره هم نشدند، درحالی که بیشتر از ما هم 
سرعت اینترنت دارند. مثال کره جنوبی یکی از کشورهای 
موفق در راه اندازی ش��بکه ملی اطالعات اس��ت و با همه 
دنیا هم ارتباط دارد. اگر ش��بکه ملی اطالعات راه بیفتد، 
برکات زی��ادی در پی دارد. چرا محتوای س��الم و غنی به 
زبان فارس��ی نداریم؟ چون بودجه در اختیارمان نیست. 
مثال یک پزشک برای اینکه روزی دو ساعت وقت بگذارد 
تا یک مقاله به زبان فارسی برای انتشار در فضای اینترنت 
بنویس��د، دلیل موجه��ی دارد؟ آیا به او پولی می رس��د؟ 
درحالی که اگر شبکه ملی اطالعات راه بیفتد و محتوایی که 
منتش��ر کرده، مخاطب زیادی پیدا کند، بای��د به او پول 
بدهند. چنین فردی روزی چند ساعت وقت می گذارد تا 

محتوای خوب و سالم تهیه و منتشر کند.
حس�اب کرده اید که چقدر در ماه از پول ایرانی به 

جیب شرکت های خارجی می رود؟
خیلی زی��اد، حداق��ل 7 میلی��ارد تومان در م��اه فقط به 
شرکت تلگرام می رسد. اینستاگرام هست، گوگل هست، 

فیس بوک هست.
جالب است که 80 درصد از کاربران تلگرام، ایرانی هستند. 
تع��داد کانال های غیرفارس��ی زبان در تلگرام بس��یار کم 
هس��تند. ما در محاس��باتمان 18 میلیون کاربر را درنظر 
گرفتیم که ماهیانه فق��ط 200 مگابایت مصرف اینترنت 
برای تلگرام دارند. 200 مگابای��ت خرج یک روز برخی از 

کابران هم نمی شود.
  نرم افزار پیام رس�ان »س�الم«در حال حاضر چند 

کاربر دارد؟
ما کاربران خوبی داریم، اما سیاس��ت داخلی ما این است 
که آمار ندهیم، چون بازخورد خوبی نمی گیریم. گاهی با 
مقایسه های نادرست، تبلیغات منفی هم می کنند و باعث 

کندی رشد ما می شود.
 کاربران اینستاگرام چه تعداد هستند؟

حدود 9 میلیون نفر. پول های بس��یار کالنی به جیب این 
ش��رکت ها می رود. اگر ما میزان مص��رف را به جای 200 
مگابایت، یک گیگابایت درنظر می گرفتیم، رقم آن در ماه 
35 میلیارد تومان می شد. شرکت تلگرام با پول ایرانی ها 
دارد رش��د می کند، بعد می گوییم که کیفیت آن هرروز 
بهتر می ش��ود چون پول دارند. این پول را به یک شرکت 
داخلی بدهید ببینی��د چه تولیدی ب��رای رقابت دارد. ما 
زمین را برای خارجی ها صاف می کنیم و بعد به به و چه چه 
می کنیم، درحالی که ب��رای بچه های ایران��ی یک زمین 

خاکی داریم و غر هم می زنیم که ناکاربلدند.

کاسبی ۷ میلیارد تومانی تلگرام از ایرانی  ها

جال�ب اس�ت ک�ه 80 درصد 
از کارب�ران تلگ�رام، ایرانی 
هس�تند. تع�داد کانال های 
غیرفارس�ی زبان در تلگ�رام 
بس�یار ک�م اس�ت. م�ا در 
محاسباتمان 18 میلیون کاربر 
را درنظ�ر گرفتیم که ماهیانه 
فق�ط 200 مگابای�ت مصرف 
اینترنت ب�رای تلگرام دارند. 
200 مگابایت خ�رج یک روز 

برخی از کابران هم نمی شود
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افشین هاشمی در ارتباط با فیلم سینمایی » گذر موقت « گفت: زمانی که در خواست 
پروانه نمایش خود را برای این فیلم س��نیمایی ارایه کردیم، در ابت��دا با هفت مورد 
اصالحیه مواجه ش��دیم که خوش��بختانه در گفت وگو با آقای فرجی، به چهار مورد 
 کاهش پیدا کرد که با انجام آن پروانه نمایش فیلم صادر ش��د. بازیگر فیلم سینمایی 
 » خیل��ی دور، خیل��ی نزدیک « در ارتب��اط با اینک��ه اصالحیه های ص��ورت گرفته 
تا چه اندازه در » گذر موقت « می تواند مشهود باشد و مجموعا به لحاظ زمانی چقدر از 
فیلم کاسته شده است، اظهار کرد: خوشبختانه بعد از گفت  وگویی که صورت گرفت 
میزان زمانی که باید اصالح می ش��د از دقیقه به ثانیه کاهش پیدا کرد. چند دیالوگ 
فیلم نیز تغییر کرد که  تغییرات ما را مجبور به دوبله کرد. وی در پاسخ به احساسش 
درباره این تغییرات افزود: هیچ گاه اجبار برای تغییر، احس��اس خوش��ایندی ندارد، 
اما  از آنجا که تغییرات اساس��ی نبود، می توان بر این احس��اس غلبه کرد. هاش��می 
درباره زم��ان اکران عمومی فیلم س��ینمایی » گذر موقت « و تص��ورش از چگونگی 
 ارتباط مخاطب با آن گفت: به هر حال صاحبان هر فیلمی عالقه دارند که در بهترین 
و سریع ترین زمان ممکن فیلم شان نمایش داده شود، اما چشم انداز دقیقی ندارم؛ شاید 
اوایل پاییز، ولی درباره برقراری ارتباط توسط مخاطب با فیلم می توانم بگویم که اگر 
تماشاگر وارد سالن نمایش شود، مطمئنم  راضی بیرون خواهد رفت. » گذر موقت « 
فیلمی است به کارگردانی، نویسندگی و آهنگسازی افشین هاشمی و تهیه کنندگی 
مهدی رحمانی محصول سال ۱۳۹۴ است. این فیلم سینمایی داستان دو پیرمرد را 
در شبی تاریک روایت می کند که تصمیمی مفرح می گیرند و سفری شبانه را در دل 
شهر آغاز می کنند. اسماعیل محرابی، مسعود کرامتی، پانته آ بهرام، شقایق فراهانی، 
 شبنم فرشادجو، پیام امیرعبدالهیان، آوا درویش��ی، مرتضی ضرابی و شقایق دهقان 

و همچنین هومن برق نورد و الدن مستوفی در این فیلم ایفای نقش کرده اند.

مدیرعامل خانه سینما از انتخاب کمال تبریزی به عنوان دبیر جشن این تشکل صنفی 
خبر داد. رض��ا میرکریمی با اعالم این خب��ر درباره  آخرین تصمیم��ات درباره ی روند 
برگزاری جشن خانه سینما و انتخاب دبیر جشن، گفت: آیین نامه جشن هجدهم خانه 
 سینما تنظیم شده است . این فیلمساز همچنین از تغییراتی در شکل داوری های جشن 
 خانه س��ینما خبر داد و افزود: در ش��کل جدید داوری ها، تفاوت بس��یاری در مقایسه 
با گذشته وجود دارد و به شکل آکادمی بسیار نزدیک شده است. میرکریمی خاطرنشان 
کرد: در جشن امسال هنرمندان بیشتری در مقایسه با س��ال های پیش به عنوان داور 
حضور خواهند داشت و آرای خود را ارایه می دهند، به همین دلیل از فضای مجازی برای 
این رای گیری ها استفاده می کنیم تا بتوانیم از نظرات داوران بیشتری بهره مند شویم 
و نتایج آرای مان به صواب نزدیک شود. مدیرعامل خانه سینما توضیحات بیشتر درباره  
این شیوه و جشن خانه سینما را به بعد موکول کرد. دبیری هجدهمین دوره ی جشن 
خانه سینما در حالی برعهده  کمال تبریزی قرار گرفته است که پیش از این احمدرضا 
درویش، یدا... صمدی، مجید مجیدی، مس��عود جعفری جوزانی، منوچهر محمدی، 
ابوالحسن داودی، محمد مهدی عسگرپور، رسول صدرعاملی، پرویز پرستویی، امین تارخ، 
فرهاد توحیدی، کیومرث پوراحمد، محمدرضا بزرگ نیا و همایون اسعدیان، دبیری این 
رویداد را در دوره های مختلف بر عهده داشته اند. کمال تبریزی کارگردان سینما ساخت 
 فیلم های چون » لیلی با من است «،» همیشه پای یک زن در میان است «، » مارمولک «،

» فرش باد « و... را در کارنامه کاری اش دارد و اخیرا نیز » امکان مینا « را در جشنواره فجر 
داشت و این روزها مشغول ساخت سریال » سرزمین کهن « است.

اداره کل می��راث فرهنگی از اس��تان اصفهان برای ش��رکت در جش��نواره 
انتخاب کارآفرین��ان برتر، از تمامی افراد و ش��رکت هایی ک��ه خود را واجد 
 ش��رایط کارآفرینی در حوزه گردشگری و صنایع دس��تی می دانند دعوت 

کرد.
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در نظر دارد یازدهمین جشنواره کارآفرینان 
برتر را نقطه عطفی در انتخاب الگوهای اقدام و عم��ل قرار دهد و در این راه 
 کارآفرینان اثرگذار را برگزیده و ب��ا معرفی آنها به جامعه، از ایش��ان تقدیر 

به عمل آورد. 
حمید امینی مع��اون س��رمایه گ��ذاری اداره کل میراث فرهنگی اس��تان 
اصفه��ان با اع��الم ای��ن مطل��ب اف��زود: از تمامی اف��راد و ش��رکت هایی 
که خ��ود را واج��د ش��رایط کارآفرین��ی در ح��وزه گردش��گری و صنایع 
 دس��تی می دانند دعوت می ش��ود ت��ا ۳۱ تیرماه س��ال جاری ب��ا مراجعه

  ب��ه س��ایت www.karafarinanebartar.ir  اقدام به ثب��ت نام کرده 
 و جهت کس��ب اطالعات بیش��تر ب��ه ادارات تع��اون، کار و رف��اه اجتماعی 

شهرستان های استان مراجعه کنند.

رییس اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه یک اصفه��ان از برگزاری ویژه برنامه 
وفات حضرت خدیجه ) س ( درجوار بقاع متبرکه خبر داد.

 حجت االس��الم و المس��لمین محمدرضا اس��ماعیل پ��ور اظهار داش��ت: 
به مناس��بت فرا رس��یدن س��الروز رحل��ت ام المومنین، حض��رت خدیجه 
 ) س ( ویژه برنام��ه ای در ج��وار حرم مطهر امام��زادگان اصفه��ان برگزار 

می شود.
 وی در ادام��ه تصریح ک��رد: ای��ن ویژه برنام��ه پ��س از اقامه نم��از مغرب 
 و عشا امروز پنج ش��نبه در جوار آس��تان مقدس 7 امامزاده اصفهان برگزار 

می شود.
 رییس اداره اوق��اف و ام��ور خیریه ناحی��ه یک اصفه��ان در ادام��ه افزود: 
س��خنرانی س��خنرانان مطرح و همچنین مداحی مداحان اهل بیت )ع( از 
 جمله برنامه هایی هستند که به این مناس��بت در جوار بقاع متبرکه برگزار 

خواهد شد.
حجت االس��الم و المس��لمین محمدرضا اس��ماعیل پور در ادامه بیان کرد: 
همچنین چند محفل انس با قرآن کریم نیز تدارک دیده ش��ده که با حضور 
قاریان برتر استانی به مناسبت سالروز رحلت حضرت خدیجه ) س ( در جوار 

امامزادگان برپا می شود.

» گذر موقت « 
با ۴ اصالحیه پروانه نمایش گرفت

ویژه واجدین شرایط حوزه گردشگری و صنایع دستی؛

جشنواره انتخاب کارآفرینان برتر
 برگزار می شود

در جوار بقاع متبرکه؛

ویژه برنامه وفات حضرت خدیجه ) س (
 در اصفهان برگزار می شود

آیا مریل استریپ 
برای بیستمین بار نامزد اسکار می شود؟

 جواد افشار پیش از این، با س��ریال۱۱0 قسمتی کیمیا 
به عنوان طوالنی ترین سریال تاریخ تلویزیون، آنتن جعبه  
جادویی را در حدود شش ماه به خود اختصاص داده بود. 
س��ریال برادر در حال و هوایی نزدیک به مفهوم اقتصاد 
مقاومتی ساخته شد و تولید آن از زمستان ۱۳۹۴ کلید 
خورد. گرچه باید برای دیدن سریال و نقد آن منتظر ماند 
تا حداقل دوسوم قسمت های آن پخش شود، اما از همین 
حاال می توان به نکاتی اشاره کرد که برای ادامه تماشای 

سریال می تواند مفید باشد.
باز هم حاجی بازاری ها

به تاریخچه  تلویزیون که مراجعه کنیم می توانیم انبوهی 
از سریال هایی را نام ببریم که مرکز حوادث آن بازار بوده 
و قهرمان داس��تان ه��م به عنوان چهره ای خوش��نام در 
بازار شناخته می ش��د. حاج آقاهایی که عمدتا حجره دار 
 بودند و مرکز امور خی��ر در بازار. » عل��ی نصیریان « در 
» میوه  ممنوعه «، » فرامرز قریبیان « در » روز حسرت «، 
» داریوش ارجمند « در » یه تیکه زمین « و امثال آن نقش 
حاجی بازاری هایی را بازی کردند که ذاتا انسان های خیر 
و بزرگی بودند؛ البته گاهی این ش��کل حاجی بازاری ها 
 در تلویزی��ون تغییر هم می کرد و برای مثال در س��ریال 
» داداشی «، » حسین یاری « و برادرانش تالش می کنند 
کمی در این رویه  مدام حاجی بازاری ها تغییر ایجاد کنند. 
در هر حال حاج��ی بازاری هایی که هر ی��ک به تجارتی 
 مشغول هستند ) از فرش فروشی گرفته تا تجارت برنج (

همیشه یک پای خوب داستانند، آنها حداقل به یک نفر 
هم بابت همین م��دام خوب بودن و نگذش��تن از اصول 
ارزش های انسانی و دینی زخمی زده اند که باعث عداوت 
و کینه شده و عالوه بر این دشمن اصلی، تعداد زیادی هم 
دشمن فرعی دارند. البته باید اذعان کنیم که این نوع نگاه 
به حاجی ب��ازاری خوب مخصوص تلویزیون اس��ت و در 
سینما بارها و بارها حاجی بازی ها به نقد کشیده شده اند. 
بیایید شمایل و ش��خصیت حاجی بازاری های تلویزیون 
را مرور کنی��م، » حاج یونس فتوحی « در س��ریال میوه  
 ممنوعه، تاج��ر مومنی بود ک��ه حالل و ح��رام برایش 
از همه چیز مهم ت��ر بود، اما زندگی ش��خصی اش دچار 
چالش شد و دختری توانست ایمانش را باال و پایین کند، 

در روز حسرت هم فرامرز قریبیان نقش مکمل بود، یعنی 
 » نرگس « قهرمان س��ریال درگیر یک ماجرای برزخی 
شده بود و همسر او به عنوان یک حاجی بازاری با اخالق و 
ایمان همراهی اش می کرد، مرکز امور خیر بود و همه  بازار 
 روی او حساب می کردند. شخصیت » حاج حیدر نانوا « 
با بازی داریوش ارجمند در یه تیکه زمین هم شبیه همین 

شخصیت هاست و با چالشی متفاوت.
 در واقع تلویزیون هر داستانی را که بخواهد در بازار روایت 
کند، همیشه یکی از همین حاجی بازاری ها را در آستین 
دارد که با وجود پایبندی های مذهبی و باورهای عمیق، 
دچار ل��رزش می ش��ود و زندگی اش به چالش کش��یده 
می شود. بیشتر هیجانی هم که فیلم نامه نویس ها دنبال 
آن هستند جایی است که زندگی دنیا و ارزش های مادی 
در برابر ارزش های معنوی و اعتقادی حاجی بازاری های 
مثبت قرار می گیرد و آنها مجبورند دست به انتخاب بین 

دنیا و آخرت بزنند و در آخر سریال پیروز هم باشند.
ماجرا چیست؟

حاج کاظم، پهلوان کارکش��ته  قدیم و تاجر پر مش��غله  
امروز، با بازی » حسن پورشیرازی «، گذشته از باورهای 
مذهبی و شرعی همه  حاجی بازاری های تلویزیون، اعتقاد 
عجیبی به حمای��ت از تولید ملی و مص��رف برنج ایرانی 
دارد، هوای شالی کارها را دارد و به شدت هم اهل مبارزه 
 با قاچاق اس��ت، حتی قبال هم که بازرس اتحادیه بوده، 
» بهرام کالیی « ) با بازی » کاظم بلوچی « ( را گیر انداخته 
و به جرم وجود برن��ج قاچاق در انب��ارش مجوز تجارت 
 برنج او را لغو کرده اس��ت. کالیی هم مثل دیگر چهره ها 
در س��ریال این چنینی دش��من درجه یک حاج کاظم 
اس��ت و می خواهد زخم قدیمی را تالفی کند. بازار پر از 
کاالی قاچاق است، خیلی ها آمده اند و یک روزه بار خود 
را بسته اند و رفته اند، عده  زیادی هم ریگ به کفش دارند 

و به انحا مختلف برنج قاچاق را در بازار توزیع می کنند. 
این وس��ط » ناصر « پس��ر حاج کاظم ) با ب��ازی » پوریا 
پورسرخ « ( هم به دلیل طمعی که دارد، مجذوب درآمد 
باالی خرید و فروش برنج قاچاق شده و از دستگاه تجارت 

پدرش نهایت استفاده را می کند. 
 حواشی س��ریال هم مشخص اس��ت، یک پسر دیگر که 

 به نظر معتقدت��ر به نظر می رس��د با حاجی قهر اس��ت 
و زندگی اش را خودش اداره می کند، دختر حاجی هم یک 
خبرنگار سمج و دغدغه مند در روزنامه  » جام جم « است 
 و می خواهد پرده از مافیای قاچاق برن��ج در بازار بردارد. 
» گالره عباسی « یا » نازی « سریال هم دختر بهرام کالیی 
است که از خارج برگشته و قرار اس��ت با بردن دل ناصر، 
حسابی در اختالف عقیده  ناصر و حاجی موج سواری کند. 
البته برخی چیزها از همین اآلن قابل پیش بینی اس��ت، 
مگر آنکه قرار باشد سریال فیلم هندی وار در لحظات آخر 

آهنگ دیگری پیش بگیرد. 
به نظر حاج کاظم درگیر یک توطئه  بزرگ خواهد ش��د 
که حتی در ای��ن بین باید از آب��رو و اعتبار کهن خودش 
هم بگذرد، از خانواده  حاجی هم احتماال فاصله ای میان 
او و همسرش ایجاد می شود، ناصر قطعا با پدر به مشکل 
می خورد و به دامان کالیی پناه می برد، دختر حاجی هم 
همچنان تالش می کند بیگناهی پ��در و مظلومیت او را 
اثبات کند، حسین یاری در نقش » مسعود « هم به پدر 
نزدیک می شود تا به او در حل مشکل کمک کند. احتماال 
 عش��ق ناصر و نازی هم سرانجام نداش��ته باشد، چرا که 
به نظر می رسد یک طرفه است و جزیی از نقشه ی کالیی. 
اما خب طبیعی است که این عشق و احتماال یکی دو عشق 
دیگر که برای دختر حاجی و مسعود پسر دیگر حاجی هم 
پیش خواهد آمد جریان درام داستان را پیش خواهد برد. 
 در نهایت به نظر می رسد این سریال با این داستان، غیر 
 از درونمایه ی آن ک��ه » حمایت از تولید مل��ی و مبارزه 

با قاچاق کاال « است، هیچ تنوع دیگری نداشته باشد. 
 البته بای��د اذعان کنیم ک��ه حضور بازیگ��ران رنگارنگ 
 در س��ریال را هم نمی ت��وان نادیده گرفت ک��ه احتماال 

به جذب مخاطب خیلی خیلی کمک خواهد کرد.
یک دورنمایه  خوب

اکنون وقت خوبی اس��ت که به س��ریالی با این مضمون 
پرداخته ش��ود؛ هرچه باش��د درونمایه  س��ریال ارتباط 

مستقیمی با مفهوم اقتصاد مقاومتی دارد. 
حاال حتی اگر نقش ها و داس��تان کهنه و نخ نما شده هم 

باشد، باز هم یک تنوع مهم دارد. 
حداقل درونمایه  سریال روی مفاهیم روز می چرخد.
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سینما ی جهان سینمای ایران 

 با وج��ود اینکه ب��رای پیش بین��ی برنده اس��کار س��ال آینده خیل��ی زود اس��ت، اما 
 در بدبینانه ترین حال��ت ایفای نقش اس��تریپ در فیلم » فلورانس فاس��تر جنکینز «

نام این بازیگر را ب��ه عنوان یک��ی از مدعیان قدرتمن��د اس��کار و گلدن گلوب مطرح 
می کن��د. » فلورانس فاس��تر جنکین��ز « ت��ا پی��ش از ۱2 اوت اکران نمی ش��ود، اما 
کمپانی پارامونت دوش��نبه با نمای��ش خصوصی فیل��م در رویداد » پگی س��یگل « 
 تالش کرد تا توجه رس��انه ها ب��ه این فیل��م را پیش از اک��ران عمومی آن ب��اال ببرد. 
مری��ل اس��تریپ س��ال ۱۹۹۹ در فیلم » موس��یقی قلب « نق��ش روبرتا گاس��پاری 
ویولونیس��ت و معلم موس��یقی را بازی ک��رد و برای این نق��ش نامزد جایزه اس��کار، 
 گلدن گل��وب و انجم��ن بازیگران س��ینما ش��د. البت��ه کاراکت��ر اس��تریپ در فیلم 
» فلورانس فاستر جنکینز « با روبرتا گاسپاری تفاوتی عمده دارد. جنکینز به هیچ وجه 
خواننده خوبی نیست. او در حقیقت فردی پولدار و عالقه مند به هنر است که برخالف 
 صدای بد دوست دارد خواننده اپرا ش��ود. نکته طنز فیلم » فلورانس فاستر جنکینز «

به کارگردانی اس��تیون فریرز این اس��ت که جنکینز نمی داند صدایش ت��ا چه اندازه 
گوش خراش است. بازیگر برنده سه جایزه اسکار برای تماشای فیلم آمده بود، اما تا پایان 
فیلم در سالن باقی نماند. او هنگام ورود به سالن از صدای بلند فیلم گالیه کرد و هنگام 
ترک آن آه کشید و گفت: » من نمی توانم همه جا حضور داشته باشم. « شاید اگر بازیگری 
دیگر این نقش را بازی می کرد، حاصل کار چیزی فراتر از یک تقلید سطحی از شخصیتی 
واقعی از آب درنمی آمد. مریل استریپ اما با بازی در نقش شخصیت های واقعی بسیاری 
از مارگارت تاچر تا دونالد ترامپ ثابت کرده که در زمینه به اندازه کافی قدرتمند است. 
 او بدون شک برای جان دادن به شخصیت فلورانس فاستر جنکینز نیز راهی تازه پیدا 
کرده اس��ت. تفس��یری  که اس��تریپ از جنکینز ارایه می کند، کنار چهره هایی مانند 
جولیا چایلد و س��وزان بویل می ایس��تد ولو  آنکه جنکینز همانند آن ها از اس��تعدادی 
ذاتی برخوردار نیس��ت. بازیگر » بانوی آهنی��ن « برای ایفای هر چ��ه بهتر این نقش 
 نزد یک اس��تاد بیان دوره دی��د تا خوب و ب��د آواز بخوان��د. او درب��اره طراحی لباس 
 و اس��تفاده از پروتزهای س��نگین در ای��ن فیلم گفت: » خالص ش��دن از ش��ر آن ها 
در انتهای روز احس��اس خوبی داش��ت. من پیش از این نیز تجربه این کار را داش��تم، 
این طراحی ش��یوه حرک��ت کردن ش��ما را تغییر می ده��د و به ش��ما کمک  می کند 
خ��ود را در کالب��دی دیگ��ر احس��اس کنی��د. « اس��تریپ از آن دس��ته از بازیگرانی 
اس��ت که بیش��تر برای نقش آفرینی های درام س��تایش ش��ده اس��ت و بازی های او 
در فیلم های کم��دی آن چنان که باید و ش��اید مورد تقدی��ر قرار نگرفته ان��د. ) البته 
اس��تریپ یک بار س��ال۱۹۹0 برای بازی در کمدی درام » کارت پس��تال هایی از لبه 
پرتگاه « نامزد جایزه اس��کار ش��د. ( بازی  در کمدی های س��یاهی چون » ش��یطان 
مونث « و » م��رگ درخور اوس��ت « ب��ا بازخوردهای متوس��طی از س��وی منتقدان 
 س��ینمایی روبه رو ش��د. ام��ا یک��ی از درخش��ان ترین نقش آفرینی ه��ای او در فیلم 
» پیچیده  اس��ت « بود. اس��تریپ برای ب��ازی در این فیلم نامزد اس��کار نش��د، چون 
او همان س��ال برای به تصویر کش��یدن ش��خصت جولی��ا چایلد در فیل��م » جولی و 
 جولی��ا « ب��ه کارگردانی ن��ورا اف��رون نامزد اس��کار ش��ده ب��ود. ) البته نق��ش او در 
 » جول��ی و جولیا « ه��م تا ح��دودی مایه ای کم��دی داش��ت. ( متاس��فانه این طور 
 ب��ه نظر می رس��د که امس��ال نیز م��ی رود تا به س��ال حض��ور ضعیف بازیگ��ران زن 
در سینما تبدیل ش��ود. تا اینجای سال در دو فیلم مدعی اس��کار » تولد یک ملت « و 
 » منچس��تر کنار دریا « قهرمانان م��رد محوریت دارند. » فلورانس فاس��تر جنکینز «

حتی اگر در گیشه موفقیت چندانی نداشته باشد از شانس ورود به رقابت اسکار برخوردار 
 است. شاید سرنوش��ت این فیلم نیز همانند فیلم » خانم هندرسون تقدیم می کند « 

رقم بخورد که جودی دنچ را نامزد جایزه اسکار کرد.

 عزت ا... ضرغامی رییس اسبق رس��انه ملی پس از مشاهده فیلم ایستاده 
در غبار یاداشت کوتاهی در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد. 

در ادامه این یاداشت کوتاه را مشاهده می کنید: » ایستاده در غبار «؛
حاج احمد متوسلیان، مرد بزرگ تاریخ انقالب، با این فیلم خوش ساخت 

و باورپذیر به مردم معرفی شد.
به گروه س��ازنده، به ویژه کارگردان جوان و توانا؛ آقای حسین مهدویان 

خسته نباشید و دست مریزاد می گویم. 
آقای مهدویان فارغ التحصیل دانشکده  صداوسیماست. 

 از ایش��ان؛ قبال س��ریال » آخرین روزهای زمس��تان « که روایت زندگی 
و فرماندهی شهید حسن باقری است را در تلویزیون دیده ایم. 

خوش��حالم که با تیزبینی گروه؛ س��کانس مهم و کلیدی و بحث برانگیز 
مربوط به حاج احمد متوس��لیان، به طور مستقل دس��تمایه  ساخت این 
فیلم ارزشمند  شد. از نظر من تقاطع مدیریت و فرماندهی در صف و ستاد 
که نمونه ای از آن در عملیات بیت المقدس و میان این دو فرمانده بزرگ 
 اس��ت، درس بزرگی برای مدیران کش��ور و دانش��جویان رشته  مدیریت

 است. تصویربردازی فوق العاده آقای هادی بهروز جوان و طراحی صحنه 
آقای دکتر شجاعی در ذهن ما باقی خواهد ماند. «

رییس ش��ورای فرهنگی نهاد ریاس��ت جمهوری اس��المی ایران با بیان 
 اینکه بعد از پی��روزی انقالب ب��ه دلیل گرفت��اری های روزمره کش��ور 
از ترور، انفج��ار و... وقتی نبود که به مس��ائل فرهنگ��ی بپردازیم، گفت: 
 امروز مردم کش��ور بیش��تر دغدغه ح��ل گرفتاری ه��ا روزان��ه خود را 
دارند. حجت االس��الم س��ید رضا اکرمی تصریح کرد: راهکار حل معضل 

ولنگاری فرهنگی این است که از خانواده ها شروع کنیم.
وی با اشاره به اینکه وزیر ارشاد اعالم کرده است70 درصد مردم ماهواره 
 می بینند، گفت: بای��د اعالم خطر جدی ب��ه خانواده ها بکنی��م تا مردم 

از آسیب جدی دور بمانند.
 معاون فرهنگی نهاد ریاس��ت جمهوری با انتقاد از عدم کنترل و نظارت 
در ورود کاالهای ضد فرهنگی توسط مسئوالن، ادامه داد: زمانی که من 
در مجلس بودم به ش��ورای عالی انقالب فرهنگی رفتم که به من گزارش 
 دادند ما600 مصوبه داریم که من گفتم این مصوبات وقتی اجرا و نظارت 

نمی شود به چه دردی می خورد؟
اکرمی در انتها خاطر نش��ان کرد: مس��اجد را امام خمینی ) ره ( س��نگر 
 معرفی کردند یعنی اینکه این انق��الب را خودمان باید آفت زدایی بکنیم 

و از دستاوردهای آن حفاظت بکنیم.

کمال تبریزی دبیر جشن خانه سینما شد

پیام ضرغامی
 پس از مشاهده فیلم » حاج احمد «

حجت االسالم  والمسلمین اکرمی:

 باید اعالم خطر کنیم

با وجود آنکه اکران » کوچه بی نام « هنوز در برخی از سینماها ادامه دارد 
و برای دیدن این اثر باید بلیت سینما خرید، همزمان نسخه ای نه چندان 
باکیفیت از این فیلم در بساط های فروش دی وی دی فیلم های سینمایی 
کنار خیابان های تهران عرضه می ش��ود؛ اتفاقی کم سابقه که صرفا دامان 

هاتف علیمردانی را نیز نگرفته است.
 » ماهی و گربه « و » اش��کان انگش��تر متب��رک و چند داس��تان دیگر « 
دو فیلم ش��هرام مکری که در گروه هنر و تجربه اکران ش��ده نیز از جمله 
آثاری هستند که اکنون در کنار خیابان های تهران قاچاقی عرضه می شود 
و البته این لیس��ت به همین جا محدود نمی ش��ود و گفته می شود، آثار 
دیگری که در صف اک��ران بوده اند نیز اکنون به همین ترتیب به دس��ت 

قاچاقچیان افتاده و کپی ش��ده اس��ت. بر اس��اس پیگیری های » تابناک 
 «، فیلم هایی که در این شبکه عرضه ش��ده اند دارای زیرنویس انگلیسی 
 و احتم��اال نس��خه هایی هس��تند ک��ه ب��ه جش��نواره های بین الملل��ی 
عرضه شده اند. این نسخه ها گاه قانونی یا غیرقانونی - با هماهنگی یا بدون 
 هماهنگی با پخش- از سایت های انگلیس��ی عرضه فیلم سر در می آورند 

و از آن طریق دانلود می شوند. 
درباره این چهار فیلم نیز محتمل ترین گمانه، همین طریق است.

فیلمس��ازان ایرانی از این اتفاق ش��وکه ش��ده اند و در پی ارایه سریع تر 
نسخه شبکه خانگی آثارشان هس��تند تا الاقل فرصت فروش نسخه های 
با کیفیت آثارشان در این بستر از دست نرود و بخشی از درآمد حاصل از 
آثارشان به جیب قاچاقچی ها سرازیر نشود. همچنین این اتفاق باعث شده 
 عوامل برخی از این فیلم های سینمایی، پیگیری قضایی را در دستور کار 
قرار دهند؛ اما ب��ا توجه به اینکه احتمال می رود، ای��ن فیلم ها در خارج از 
کشور منتشر شده باشد، بعید است بتوان پیگیری جدی در این زمینه کرد 

و عامالن چنین اقداماتی را در خارج از کشور شناسایی و دستگیر کرد.
با توجه به آنکه بیشتر فیلم های بین المللی در کشورهایی اروپا و آمریکا، 
ثبت نمی شود و بدین ترتیب حقوق کپی رایت برای آنها تعریف نمی شود، 
اساسا پیگیری حقوقی برای نجات این فیلم ها در دستگاه های قضایی اروپا 
 و آمریکا حاصلی ندارد و سوابق نش��ان داده صرفا اقدامی پرهزینه، زمانبر 

و خارج از توان فیلمسازان ایرانی است.

 علیرضا داوودنژاد با انتش��ار نامه ای خطاب به دادستان، نقطه نظراتش را 
در پی حواشی اخیری که درپی پخش تیزرهای فیلم های ایرانی از ماهواره 

اتفاق افتاد، مطرح کرد.
کارگردان » نی��از «،» مصائب ش��یرین «،» روغ��ن م��ار «، در این نامه 
خطاب به دادس��تان نوش��ته اس��ت: » آقای دادس��تان محترم! اگر یک 
یخچال تولید ش��ده در کش��ور توس��ط یک ش��بکه معاند ماه��واره ای 
تبلیغ ش��ود و فروش آن یخچ��ال در داخل ایران از ف��روش یخچال های 
 خارجی بیشتر ش��ود، آیا لطمه ای به کش��ور خورده یا س��ودی عاید آن 

شده است؟ 
آیا باید از این تبلیغ جلوگیری کرد و یخچال های این کارخانه را در سطح 
کشور جمع آوری کرد و کارخانه را تعطیل کرد؟ یا باید پذیرفت که تبلیغ 
هر نوع کاالی اس��تاندارد ایرانی یا فیلم دارای مجوز ایرانی از شبکه های 
ماهواره ای مصداق همکاری با آن شبکه نیس��ت، چرا که نهایتا به تقویت 
 بنیه اقتصادی کش��ور منجر می شود و به بی نیازتر ش��دن ملت از واردات 

و قاچاق کاال.
آقای دادستان! یادش بخیر یخچال ارج، کولر ارج، بخاری ارج.

گویا ارج و سامسونگ با هم کار خود را شروع کردند. 
در ایران ما، ارج ایرانی ورشکسته شد و سامسونگ کره ای مملکت را گرفت. 
یا زمانی که پرچم س��ینمای ایران در این طرف و آن طرف دنیا در اهتزاز 
 بود س��ینماگران ترکیه ایس��تاده بودند و با حس��رت تماش��ا می کردند؛ 
 حاال فیلم های ترکیه میلیون ها خانه ایرانی را تس��خیر کرده و س��ینمای 
 ضربه خورده و از نفس افتاده ما در راهروهای دادس��را س��رگردان است 

و برای تبلیغ فیلم های دارای مجوزش باید جواب پس بدهد.
 آقای دادس��تان! به نظر ش��ما صنعت، فرهنگ و تولید ملی در مملکت ما 

به کجا می رود؟ «
اخیرا نمایش فیلم » آآآدت می کنیم « چند روزی به دلیل پخش تیزرهای 
 آن از ماهواره به دس��تور دادس��تانی متوقف ش��د و دوباره اکرانش آغاز 

شد.

اکران کنار خیابان!

نامه  علیرضا داوودنژاد به دادستان؛

یاد ارج بخیر!

نگاهی به سریال » برادر «؛

کلیشه حاجی بازاری
  با مایه اقتصاد مقاومتی!



راه اندازى دو طرح اشتغالزا در راستاى اقتصاد مقاومتى
مدير كل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى 
استان چهارمحال و بختيارى گفت: دو طرح اشتغالزا 
در راستاى اقتصاد مقاومتى در چهارمحال و بختيارى 

در بخش صنايع دستى راه اندازى شد.
ــوادجانى در مراسم ديدار استاندار  بهمن عسگرى س
ــان ميراث فرهنگى  چهارمحال و بختيارى با كاركن
با اشاره به اينكه دو طرح اشتغالزا در راستاى اقتصاد 
مقاومتى در چهارمحال و بختيارى در بخش صنايع 
ــت، عنوان كرد: راه اندازى  دستى راه اندازى شده اس

مجتمع توليد نمد از مهم ترين طرح هاى اشتغالزاى 
ميراث فرهنگى چهارمحال و بختيارى در سالجارى 

بوده است.
وى بيان كرد: براى ساخت اين مجتمع توليدى بيش 

از 200 ميليون تومان هزينه شده است.
مديركل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى 
ــوان كرد: مجتمع  ــتان چهارمحال و بختيارى عن اس
ــتغال 12  توليد نمدچهارمحال و بختيارى زمينه اش

نفر را به صورت مستقيم فراهم كرده است.

ــع خاتم در  ــه راه اندازى مجتم ــاره به اينك وى با اش
ــتغالزا در اين  ــبان دومين طرح اش روستاى شيخ ش
ــن مجتمع  ــت، ادامه داد:براى تجهيز اي ــتان اس اس
ــون ريال اعتبار ملى از محل  يك ميليارد و 200ميلي
توسعه و تجهيز كارگاه هاى صنايع دستى اختصاص 
يافته است.  مدير كل ميراث فرهنگى، صنايع دستى 
ــتان چهارمحال و بختيارى گفت: با و گردشگرى اس

ــتغال 100 نفر به  ــدازى اين مجتمع زمينه اش  راه ان
صورت مستقيم فراهم شده است.
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ــت  مديركل منابع طبيعى و آبخيزدارى چهارمحال و بختيارى گفت: كش
گياهان دارويى و جنگلكارى اقتصادى در مناطق محروم استان با مشاركت 

قرارگاه سازندگى خاتم االنبيا توسعه مى يابد.
ــازندگى  ــرارگاه س ــاركت ق ــت: با مش ــدم، اظهار داش ــى محمدى مق عل
خاتم االنبياء كشت گياهان دارويى و جنگلكارى اقتصادى در مناطق محروم 

شهرستان هاى لردگان، كوهرنگ، اردل و كيار توسعه مى يابد.
ــازندگى خاتم االنبيا در راستاى  وى افزود: اين طرح با مشاركت قرارگاه س
ــد و محرميت زدايى در اين  ــتغال در مناطق محروم، افزايش تولي ايجاد اش

مناطق انجام مى شود.
ــارى با بيان اينكه  مديركل منابع طبيعى و آبخيزدارى چهارمحال و بختي
ــت، بيان كرد:  ــتان در اختيار منابع طبيعى اس 86 درصد از عرصه هاى اس
عرصه هاى منابع طبيعى بستر مناسبى براى افزايش درآمد بهره برداران با 

تغيير الگوى معيشت است.
ــدن 8 دشت استان  ــاره به بحران كم آبى و ممنوعه ش محمدى مقدم با اش
ــت گياهان دارويى با نياز كم آب بهترين گزينه براى  خاطرنشان كرد: كش

اشتغال و توسعه پايدار است.
ــتعد  ــرد: تعيين عرصه هاى مورد نظر، پهنه بندى مناطق مس وى تصريح ك
كشت گياهان دارويى، انتخاب نوع گونه گياهى، تأمين اعتبار مورد نياز براى 
تهيه بذر و نهال و برگزارى دوره هاى آموزشى با مشاركت قرارگاه سازندگى 

خاتم االنبيا انجام مى شود.
مديركل منابع طبيعى و آبخيزدارى چهارمحال و بختيارى خاطرنشان كرد: 
اعتبارات طرح از محل اعتبارات منابع طبيعى، قرارگاه سازندگى خاتم االنبيا 

و تسهيالت بانكى تأمين مى شود.
ــان دارويى در جهان ــوع 15 هزار گونه گياه محمدى مقدم افزود: از مجم
 8 هزار گونه در ايران شناسايى شده كه 1727 گونه اندميك كشور هستند 
ــان كرد: از مجموع 1300 گونه  ــده اند. وى خاطرنش كه ثبت جهانى نيز ش
گياهى استان 350 گونه اندميك استان از جمله كلوس، بومادران و شنبليله 

كه 200 گونه داراى خواص دارويى، خوراكى و بهداشتى است.

مديركل منابع طبيعى استان:

توسعه كشت گياهان دارويى
 در چهارمحال و بختيارى 

هزينه تحصيل دانش آموزان استثنائى 
پنج برابر دانش آموزان عادى است

ــتاندار چهارمحال و بختيارى با اشاره به  اس
ــتخدام  مزاياى طرح منطقه بندى براى اس
ــرورش اين  ــانى در آموزش و پ نيروى انس
استان گفت: الزم است طرح منطقه بندى 
ــرورش  ــوزش و پ ــتخدام در آم ــراى اس ب

چهارمحال و بختيارى اجرا شود.
قاسم سليمانى دشتكى اظهار كرد: اجراى 
ــتخدام نيروى  طرح منطقه بندى براى اس
ــانى در آموزش و پرورش بسيار خوب  انس
ــه جغرافياى  ــت و اجراى آن با توجه ب اس
ــتان براى نيروى انسانى و آموزش و  اين اس

پرورش بسيار مفيد است.
استاندار چهارمحال و بختيارى عنوان كرد: 
ماندگارى نيروى انسانى در مناطق مختلف 
ــت و بايد  ــژه اى برخوردار اس از اهميت وي
ــه پايدارى  ــود ك به گونه اى برنامه ريزى ش

ــر چهارمحال و بختيارى در نظر  نيروى انسانى در سراس
گرفته شود.

ــانى در آموزش و پرورش  وى وضعيت انتقال نيروى انس
ــته را مطلوب ارزيابى و اضافه كرد: عملكرد  در سال گذش
ــتان در سال گذشته قابل تقدير  آموزش و پرورش اين اس
ــته در مورد به كارگيرى  ــال گذش بوده و بايد با درايت س
ــاس راهكارهاى  ــرى و براس ــانى تصميم گي نيروى انس

كارشناسى اقدام شود.
ــوادى در برخى از  سليمانى دشتكى بيان كرد: نرخ بى س
ــتان به ويژه در مناطق صعب العبور مانند  مناطق اين اس
روستاى زردليمه و لندى بسيار باال بوده و بايد بررسى هاى 
الزم براى ارايه راهكارهاى مناسب به سرعت صورت گيرد.
وى با اشاره به اينكه درصد زيادى از ازدواج ها در اين استان 

به صورت فاميلى انجام مى شود، تصريح كرد: ازدواج هاى 
ــش تعداد  ــم در زمينه افزاي ــى از عوامل مه ــى يك فاميل
دانش آموزان در بخش آموزش و پرورش استثنائى است كه 
بايد بررسى هاى الزم در اين حوزه انجام و كارگروهى توسط 
دفتر امور اجتماعى استاندارى در راستاى فرهنگ سازى 

براى اين موضوع تشكيل شود.  
 استاندار چهارمحال و بختيارى بيان داشت: در منطقه منج 
از توابع شهرستان لردگان نرخ باسوادى بسيار باال بوده و 
بايد براى مناطقى كه نرخ بى سوادى باالست برآوردهاى 
ــوادى تا پيش از مهرماه سال  الزم براى افزايش نرخ باس

جارى انجام شود.
ــبت به آمار  ــه نرخ بيمه دانش آموزان نس وى با بيان اينك
كشورى مطلوب است، عنوان كرد: اميد است با اختصاص 
اعتبارات به ويژه اعتبارات ماده 180 كه به زودى تخصيص 

ــيارى از امور گشايش  داده مى شود در بس
ايجاد شود.

استاندار چهارمحال و بختيارى اظهار داشت: 
مسئوالن آموزش و پرورش اين استان بايد با 
شرايط موجود براى هماهنگى و استفاده از 
نيروى انسانى سازگار شوند و نيروى انسانى 
ساماندهى شود؛ چراكه در حال حاضر امكان 

تغيير در اين مورد وجود ندارد.
ــذار نمايندگان  ــاره به نقش اثرگ وى با اش
ــالمى در رشد و توسعه  مجلس شوراى اس
همه جانبه اضافه كرد: الزم است در راستاى 
ــعه چهارمحال و بختيارى نمايندگان  توس
ــالمى نيز همكارى الزم  مجلس شوراى اس
ــند و براى پيشرفت آموزش و  را داشته باش
پرورش در ابعاد مختلف تالش كنند؛ چراكه 
آموزش و پرورش يكى از نهادهاى آموزشى و 
تربيتى مهم در كشور است كه در زمينه رشد و تعالى نسل 

آينده نقش مهمى دارد.
سليمانى دشتكى با اشاره به بهره مندى از خيران در امور 
ــازى يادآور شد: از منابع مالى  مختلف از جمله مدرسه س
مختلف براى كمك به آموزش و پرورش استفاده مى شود 

و خيران شهرستان بروجن در اين امر پيشتاز هستند.
وى با اشاره به مشكالت موجود در آموزش و پرورش تشريح 
كرد: آموزش و پرورش شهرستان بروجن شايستگى هاى 
ــرفت  ــه پيش ــاى الزم در زمين ــى دارد و تالش ه فراوان
ــتان را به خوبى انجام مى دهد و  دانش آموزان اين شهرس
هر اقدامى براى كمك به آموزش و پرورش الزم باشد انجام 
مى دهيم و مشاركت بخش غيردولتى نيز از اهميت بااليى 

برخوردار است.

استاندار چهارمحال و بختيارى:

منطقه بندى براى استخدام در آموزش و پرورش اجرا شود

ــت: هزينه تحصيل  ــرورش چهارمحال و بختيارى گف مديركل آموزش و پ
دانش آموزان استثنائى پنج برابر دانش آموزان عادى است و خروجى آن نيز 

چندان مطلوب نيست.
ــتان، اظهار كرد: در  ــوراى آموزش و پرورش اس بهروز اميدى در نشست ش
ــيارى از مناطق  ــانى وجود دارد و بس ــتان ها مازاد نيروى انس برخى شهرس

محروم استان با كمبود نيرو مواجه هستند.
ــود،  وى تصريح كرد: اگر به آموزش و پرورش مناطق محروم توجه كافى نش

موجب افت تحصيلى در اين مناطق خواهد شد.
ــتان فصل نقل و انتقاالت  ــاره به اينكه تابس مديركل آموزش و پرورش با اش
معلمان است، خاطرنشان كرد: در سال گذشته با 26 درصد از درخواست هاى 
ــايى مناطق  ــت: در زمينه شناس ــد. اميدى گف ــان موافقت ش انتقال معلم
صعب العبور كه بى سوادى و كم سوادى در آن جا وجود دارد، مدير آموزش و 
پرورش شهرستان اردل به مناطق صعب العبور اين شهرستان رفته و شرايط 

را بررسى كرده است.
مديركل آموزش و پرورش تصريح كرد: بايد عوامل ايجاد بهره هوش پايين و 

هوش مرزى بررسى و راهكارهاى برون رفت از آن ارايه شود.
ــتثنائى در رابطه با  ــت، رييس اداره آموزش و پرورش اس در ادامه اين نشس
طرح سنجش نوآموزان چهارمحال و بختيارى گفت: 17 هزار و 43 نوآموز در 
طرح تابستان سنجش شركت داده شدند كه 511 نفر نسبت به سال گذشته 

افزايش نشان مى دهد. 
خداكرم حيدرى افزود: سنجش در دو مرحله معاينات مقدماتى براى همه 
دانش آموزان و معاينه مجدد دانش آموزان مشكوك به داشتن مشكل انجام 
مى شود.  وى خاطرنشان كرد: هشت پايگاه سيار، سه پايگاه ثابت و يك پايگاه 
عشايرى، 12 پايگاه سنجش استان را تشكيل مى دهند. رييس اداره آموزش 
و پرورش استثنائى گفت: نوآموزانى كه سابقه آموزش قبل از دبستان دارند 
86 درصد و نوآموزانى كه اين سابقه را ندارند 14 درصد است كه استان از اين 

حيث در رده پنجم كشور قرار دارد.
حيدرى در پايان افزود: جايگاه آموزش و پرورش استثنائى استان در جذب 
ــمانى، درصد پوشش تعداد  ــنجش سالمت جس اعتبارات در مقوله طرح س
نوآموزان در طرح سنجش سالمت جسمانى و پوشش تحصيلى دانش آموزان 

استثنائى در طرح تلفيقى در سطح كشور رتبه اول است.
ــت، معاون پژوهش، برنامه ريزى و آموزش نيروى انسانى  در ادامه اين نشس
آموزش و پرورش چهارمحال و بختيارى، اظهار كرد: آموزش و پرورش استان 

در هفت منطقه محروم با كمبود نيرو مواجه است.
شهباز اسماعيلى افزود: طبق بخشنامه اى كه صادر شده هر گونه جذب نيرو 

در سال جارى ممنوع است.
وى تصريح كرد: 99 درصد تقاضاهاى انتقال، درخواست جابه جايى از مناطق 
ــت كه موافقت با همه آن ها عمال غير ممكن  محروم به مناطق برخوردار اس
است. معاون پژوهش، برنامه ريزى و آموزش نيروى انسانى آموزش و پرورش 
گفت: در سال جارى امكان انتقال در دوره متوسطه بسيار اندك است، اما در 

دوره ابتدايى اين امكان وجود دارد.

طرح «ماه نور»
 در چهارمحال و بختيارى اجرا مى شود

تجهيز نيروها براى اطفاى حريق 
در راستاى حفاظت از مراتع و جنگل ها

ــرى چهارمحال و  ــرورش فك ــون پ مديركل كان
ــارك رمضان  ــت: همزمان با ماه مب بختيارى گف
طرح ماه نور در مراكز كانون با هدف آموزش قرآن 

و احاديث اجرا مى شود.
ــت: در راستاى افزايش  فرزاد رحيمى، اظهار داش
انس و الفت كودكان و نوجوانان با قرآن و احاديث 

نبوى طرح ماه نور در مراكز كانون اجرا مى شود.
وى با بيان اينكه تصوير سازى احاديث ماه مبارك 
رمضان توسط اعضاى كانون از جمله كارگاه هاى 
طرح ماه نور است، افزود: در اين كارگاه هر عضو با 
يك حديث و در سبك هاى هنرى مختلف تابلويى 

زيبا از تصويرهاى ذهنى خود خلق مى كند.
ــرى چهارمحال و  ــرورش فك ــون پ مديركل كان
بختيارى با اشاره به برگزارى كارگاه هاى مختلف 
فرهنگى، هنرى و ادبى در راستاى تبيين فرهنگ 
ــنايى با قرآن،  ــان كرد: آش دينى در بين اعضا بي
روانخوانى قرآن، آموزش مفاهيم قرآن و آموزش 
ترجمه تحت الفظى از ديگر كارگاه هاى مختلف در 

طرح ماه نور در مراكز محسوب مى شود.
ــط  ــاره به فعاليت هاى هنرى توس رحيمى با اش
ــازى احاديث ماه  ــت: تصويرس اعضاى مراكز گف
ــبب پرورش خالقيت و تخيل  مبارك رمضان س

اعضا مى شود.
ــن كارگاه كودكان و  ــان كرد: در اي وى خاطرنش
ــاى ذهنى خود را از  نوجوانان مى توانند تصويره
ــى و ملموس  ــان به صورت عين ماه مبارك رمض
ــان  ــاه رمض ــان م ــد و  در پاي ــازى كنن تصويرس

نمايشگاهى از آثار برپا مى شود.

ــتان  ــردى فرماندار شهرس ــد ملك پور دهك حمي
ــتاى صيانت و حفاظت از  ــهركرد گفت: در راس ش
منابع طبيعى به عنوان يك سرمايه ملى مشاركت 

مردم الزم است.
وى گفت: حفاظت و صيانت از منابع طبيعى بايد به 
عنوان يك فرهنگ در جامعه نهادينه شود و منابع 
ــازى هوا دارد.  طبيعى نقش مهمى در زمينه پاكس
ــاره به اهميت همكارى و مشاركت مردم  وى با اش
بيان داشت: مردم به ويژه حاشيه نشينان جنگل ها 
و مراتع نقش مهمى در راستاى حفاظت از مراتع و 

درختان دارند. 
ــراى مقابله و  ــره ب ــز تيم هاى 10 نف وى از تجهي
ــى در مراتع و  ــوزى احتمال ــگيرى از آتش س پيش
ــهركرد خبر داد و افزود:  جنگل ها در شهرستان ش
در راستاى حفاظت و پاسدارى از مراتع، جنگل ها و 
اراضى ملى و آماده سازى نيروهاى الزم براى اطفاى 
ــاى 10 نفره براى  ــع طبيعى تيم ه حريق در مناب
مقابله و پيشگيرى از آتش سوزى احتمالى در مراتع 

ــهركرد تجهيز شده و  و جنگل ها در شهرستان ش
آموزش هاى الزم را فرامى گيرند.

ــاى حريق با  ــان كرد: اكيپ هاى اطف وى خاطرنش
ــر و مديريت بحران  همكارى جمعيت هالل احم
در مناطق روستايى مجهز شده و آموزش هاى الزم 
ــع طبيعى را فرا  ــتاى اطفاى حريق در مناب در راس
مى گيرند. فرماندار شهرستان شهركرد عنوان كرد: 
با توجه به فصل تابستان و رويش گياهان علفى يك 
ساله احتمال آتش سوزى در مراتع و منابع طبيعى 
ــافران بايد احتياط  وجود دارد و گردشگران و مس
ــن كردن آتش در جنگل ها و  الزم را در زمينه روش

مراتع رعايت كنند. 
وى با اشاره به اينكه منابع طبيعى زيستگاه حيوانات 
و گياهان زيادى است ادامه داد: عدم رعايت نكات 
ــش در مراتع و  ــن كردن آت ايمنى در هنگام روش
جنگل ها ممكن است خسارات فراوانى را به دنبال 
ــت با رعايت نكات ايمنى به  داشته باشد و الزم اس

منابع طبيعى اجازه تنفس بدهيم.

ــكل اصلى در زمينه فرهنگ،  مدير حوزه علميه خواهران چهارمحال و بختيارى با تأكيد بر اينكه مش
فقدان نگاه درست و اصولى به فرهنگ است، گفت: ولنگارى فرهنگى نشان مى دهد كه عموم مسئوالن 

و مديران كشور، اهميت كاالى فرهنگى را نمى شناسند.
حجت االسالم يداهللا رحمانى، با اشاره به بيانات اخير رهبر حكيم انقالب در جمع نمايندگان مردم در 
مجلس دهم، اظهار كرد: اين بيانات ارزنده مانند هميشه راهگشا و حاوى نكات پيشرو و ارزنده اى بود 
ــرفت و تعالى كشور و هموطنان،  كه توجه به آن ها و تالش براى عملياتى كردن آن، به يقين براى پيش

مفيد و كارساز است.
وى با بيان اينكه رهنمودهاى فرهنگى در رأس فرمايشات رهبر معظم انقالب در اين ديدار قرار داشت، 
ــى و تحليل است كه بايد مورد توجه  ــرفصل كلى و هشدارها قابل بررس افزود: اين رهنمودها در دو س
ــبيخون فرهنگى، فضاى جبهه خودى چگونه بايد  همگان قرار گيرد تا همه بدانند كه در مواجهه با ش

باشد.
ــدار با نمايندگان  ــريح رهنمودهاى كلى امور فرهنگى از نگاه رهبرى در دي امام جمعه بلداجى با تش
مجلس دهم، اهميت كاالى فرهنگى نسبت به كاالى مصرفى جسمانى، اهميت بيشتر فرهنگ نسبت 
ــور اصلى نگاه كلى رهبر به  ــه مح به اقتصاد در دراز مدت و نقش غيرقابل انكار فرهنگ در اقتصاد را س

مقوله فرهنگ دانست.
ــاره كرد و گفت: رهبر فرزانه  وى در ادامه به هشدارهاى فرهنگى رهبر معظم انقالب در اين ديدار اش
انقالب در ديدار با نمايندگان مجلس دهم وجود يك ولنگارى و بى اهتمامى در دستگاه هاى فرهنگى 
اعم از دولتى و غيردولتى چه در توليد كاالى فرهنگى مفيد و چه در جلوگيرى از توليد كاالى فرهنگى 
ــار بيگانه در زمينه مقابله با كاالهاى  ــينى برخى مسئوالن نسبت به فش مضر را يك هشدار و عقب نش

فرهنگى مضر را يك خسران براى نظام دانست.
ــكل اصلى در زمينه فرهنگ،  مدير حوزه علميه خواهران چهارمحال و بختيارى با تأكيد بر اينكه مش

ــت، خاطرنشان كرد: ولنگارى فرهنگى نشان مى دهد كه  «فقدان نگاه درست و اصولى به فرهنگ» اس
عموم مسئوالن و مديران كشور، اهميت كاالى فرهنگى را نمى شناسند و نمى دانند كه فرهنگ در دراز 
مدت از اقتصاد هم مهم تر است؛ همچنين آنان نمى دانند كه كار و فعاليت فرهنگى نياز به استمرار دارد 

و حتى مى تواند در زمينه اقتصاد هم راهگشا باشد.
اين مقام مسئول با اشاره به اينكه در حقيقت فقدان تحليل درست، جامع و اصولى از فرهنگ در بستر 
جامعه است كه به اين ولنگارى فرهنگى مورد اشاره رهبرى منجر شده، گفت: به نظر مى رسد جايى كه 
مى تواند بسيارى از ذهنيت هاى نادرست يا ناقص موجود را در زمينه فرهنگ اصالح كند، شوراى عالى 

انقالب فرهنگى است كه الزم است در اين زمينه دقت نظر جامعى به خرج دهد.
ــت، اما نمى توان ناديده  وى با بيان اينكه اگرچه ولنگارى فرهنگى تنها حاصل كار و فعاليت دولت نيس
گرفت كه اولويت دولت فعلى با توجه به وجود مشكل تحريم و مسائل عمومى اقتصادى فرهنگ نبوده 
است، تصريح كرد: تيم فرهنگى دولت و به ويژه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى، بايد تالش حداكثرى 
ــى دهد، بلكه حداقل در توزيع  خود را نه براى توليدات فرهنگى اولويت دار كه به عمر دولت كفاف نم

كاالى فرهنگى موجود اولويت دار به كار گيرد تا از اين راه، به كاهش ولنگارى فرهنگى كمك كند.
ــبيخون جنگ نرم دشمن كه از سال ها پيش مورد  امام جمعه بلداجى با اشاره به تهاجم فرهنگى و ش
ــفانه حقايقى كه رهبر فرزانه انقالب در مورد تهاجم  تأكيد رهبر معظم انقالب قرار گرفته، افزود: متأس
فرهنگى از سال ها قبل بيان مى كردند، هميشه از سوى عده اى بى بصيرت مورد انكار قرار گرفته است 

و اين جاى نگرانى دارد.
ــئوالن و متوليان فرهنگى بايد پاسخگوى نابودى قربانيان جبهه تهاجم  وى در پايان با بيان اينكه مس
فرهنگى باشند، گفت: به يقين ولنگارى فرهنگى زمينه موفقيت دشمن را بيشتر فراهم مى كند و سبب 
ــد و در اين ميان گناه افرادى كه در ساماندهى و  ــته هاى خود برس مى شود دشمن راحت تر به خواس

سازماندهى جبهه فرهنگى خودى و در انجام وظايف كوتاهى كرده اند، بخشودنى نيست.
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مشكل اصلى امور فرهنگى 
فقدان نگاه درست و اصولى به فرهنگ است

يك ليتر اسانس گل محمدى
معادل 360 بشكه نفت است

ــاورزى چهارمحال و  ــازمان جهادكش مديركل س
بختيارى گفت: قيمت يك ليتر اسانس گل محمدى 
توليد شده در چهارمحال و بختيارى معادل 360 
ــت. ذبيح اهللا غريب اظهار كرد: عطر  بشكه نفت اس
گل هاى محمدى در سبد گياهان صادراتى چنان 
خريداران كشورهاى خارجى را سرمست كرده كه 
ــده در  ــانس گل محمدى توليد ش هر يك ليتر اس
چهارمحال و بختيارى معادل 360 بشكه نفت است.

ــاورزى چهارمحال و  ــازمان جهادكش مديركل س
بختيارى گفت: اسانس گل محمدى داراى ارزش 
درمانى، غذايى، دارويى و بهداشتى است به صورتى 
كه خريداران خارجى در ازاى هر يك ليتر اسانس 
گل محمدى معادل 360 بشكه نفت پول پرداخت 

مى كنند.
 وى با اشاره به ارزآورى فروش اسانس گل محمدى 
ــورهاى  ــال و بختيارى گفت: در كش در چهارمح
ــانس گل محمدى 12  ــراى يك ليتر اس خارجى ب
ــود و اين  هزار تا 18 هزار دالر پول پرداخت مى ش

گياه داراى ارزش درمانى فراوانى بوده و چهارمحال 
ــى در توليد گياهان  و بختيارى نيز از ظرفيت خوب
ــال بيش از 2 هزار  ــت و امس دارويى برخوردار اس
ــت گل  ــتان به كش و 500 هكتار از اراضى اين اس

محمدى اختصاص داده شده است.
غريب با اشاره به ظرفيت اين استان در توليد گياهان 
دارويى افزود: در حال حاضر اين استان از رتبه خوبى 
در توليد گل برخوردار است و ساالنه گل هاى توليد 
شده از اين استان به كشورهاى خارجى به خصوص 

كشورهاى حاشيه خليج فارس صادر مى شود.
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پژوهشگران با اس��تفاده از داده های به دست آمده از 
تلسکوپ فضایی کپلر، بزرگ ترین سیاره ای را که به 
دور یک منظومه متشکل از دو ستاره می چرخد، کشف 
نمودند. این سیاره که کپلر 1647b نام دارد به لحاظ 
شعاع و توده هم اندازه با مشتری است. ستاره هایی هم 
که این سیاره به دورشان می چرخد تا حدودی شبیه 
به خورشید خودمان هس��تند: یکی از آن ها اندکی از 

خورشید بزرگ تر است و دیگری کمی کوچک تر.
 کل منظوم��ه س��یاره ای کش��ف ش��ده نی��ز 3700

 س��ال نوری تا منظومه شمس��ی فاصله دارد و تصور 
می ش��ود که قدمت آن برابر با 4/4میلیارد سال باشد 
که در واقع با عمر منظومه شمس��ی برابری می کند. 
دیجیاتو نوش��ت؛ جزئی��ات مربوط به این کش��ف در 
جریان نشستی فاش ش��د که همین هفته در انجمن 
ستاره شناس��ی آمریکا در س��ندیگو برگ��زار گردید. 
دانش��مندان هم این س��یاره را درس��ت مانند دیگر 
اگزوپلنت ها با اندازه گیری گذر آن کشف کردند. وقتی 
سیاره ای به صورت مس��تمر از مقابل ستاره میزبانش 
عبور می کند، اندکی از روشنایی آن ستاره کم می شود 
و همین افت روش��نایی است که توس��ط کپلر مورد 
استفاده قرار می گیرد. دانشمندان با استفاده از همین 
افت روش��نایی می توانند ابعاد و توده اگزوپلنت ها را 
مش��خص نمایند و دوره چرخش��ی آن منظومه را با 
احتس��اب زمان مورد نیاز برای کم ش��دن نور توسط 

سیاره اندازه بگیرند.
الزم است اضافه کنیم کشف س��یاره هایی که به دور 
یک منظومه متشکل از دو ستاره می گردند نیز کاری 

بسیار دشوار است.
William Welsh از ستاره شناس��ان دانش��گاه 
 س��ندیگو و یکی از مولفان مقاله ای که در این رابطه 
منتشر گردیده ، در این باره گفت: در این منظومه ها 
گذر س��یاره به صورت مس��تمر به لحاظ زمانی اتفاق 

نمی افتد و ممکن است که از نظر عمق و زمان متفاوت 
باشد.

عالوه بر این کپلر 1647b مدار چرخشی بسیار بلندی 
دارد و1107 روز طول می کشد تا سیاره بتواند مسیر 
دور هر دوی این س��تاره ها را طی کن��د. طبق گفته 
دانشمندان این طوالنی ترین مدار در اگزوپلنت های 

شناخته شده به شمار می رود.
این را ه��م اضافه کنیم ک��ه کپلر باید ای��ن منظومه 
ستاره ای را برای مدت چهار سال تحت نظر می گرفت 
 تا چند گ��ذر آن را مش��اهده کن��د و به ای��ن داده ها 
دس��ت پیدا کند. یکی دیگر از جنبه ه��ای جالب این 
س��یاره آن اس��ت که در »محدوده قابل س��کونت« 
جادویی دو س��تاره خود قرار دارد )مح��دوده ای که 
در آن، دما به گونه ای اس��ت که آب می تواند به شکل 
مایع در سطح یک س��یاره خاکی وجود داشته باشد( 
و چ��ون آب در روی زمین عاملی کلی��دی و حیاتی 
برای زندگی محس��وب می ش��ود، وجود آن هر جای 

دیگری در ای��ن هس��تی می تواند به معن��ای وجود 
حیات فرازمینی باش��د. ام��ا یک نکته وج��ود دارد: 
کپلر 1647b درس��ت مانند س��یاره دوقلویش یعنی 
مش��تری که مدت ها آن را گم کرده ب��ود، یک جرم 
عظیم گازی است و به همین خاطر احتماال هیچ گونه 
حیات فرازمین��ی در آن وجود ندارد. اما اگر س��یاره 
 یک ماه هم داش��ته باش��د، چون ماه آن در محدوده 
قابل سکونت قرار خواهد داشت آنگاه احتمال وجود 

آب در آن باال خواهد بود.
بای��د اضافه ک��رد ک��ه کپل��ر 1647b تنه��ا یکی از 
جدیدترین کشف های جالب توجه کپلر است که حاال 
هفت سالی می شود به دنبال اگزوپلنت ها از درون فضا 
می گردد. اخیرا محققان ناس��ا وجود 1284 س��یاره 
را با استناد به داده های به دس��ت آمده از طریق این 

تلسکوپ تایید نمودند.
تا به امروز نیز بالغ بر 2000 اگزوپلنت تایید ش��ده به 

لطف داده های کپلر کشف شده اند.

توسط تلسکوپ فضایی کپلر صورت گرفت؛

کشف سیاره ای با دو ستاره

محقق دانش��گ�اه صنعت�ی مال�ک اش��ت�ر ب���ا حمای�ت 
سازمان هوافض�ا موف�ق به بهینه س�ازی خواص مکانیکی 
یک نوع س��رامیک دم�ا باال ش��د؛ این نوع س��رامی�ک ها 
 در صنایع حساس��ی مانن���د هوافض�ا و دف���اع کارب�رد

 گست�رده ای دارند. 
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از س��تاد ویژه توس��عه 
فناوری نانو، مواد مرکب زمینه سرامیکی، دسته ای از مواد 
هستند که در فاز دوم به منظور تغییر خواص زمینه یا فاز 

تقویت کننده به آن ها افزوده می شود.
در مواد مرک��ب، خصوصیات زمین�ه و ف��از تقویت کننده 
با هم ترکیب می ش��ود ت���ا خواص جدی���د و متف�اوتی 

ایجاد کند.
س��رامیک های مهندس��ی دماب��اال ب��ه آن دس��ته از 
سرامیک هایی گفته می شود که امکان استفاده در دمای 
متوسط تا دماهای باال، )بیش از2000 درجه سانتی گراد( 
تنش های کم تا زیاد و محیط های به شدت اکسیدکننده و 

خورنده  ای  داشته باشند.
در این میان، آن دسته از س��رامیک هایی که دمای ذوب 
بیش از 3000 درجه سانتی گراد داشته باشند، به عنوان 

سرامیک های فوق دماباال شناخته می شوند.

بالل جاه��د، محقق این ط��رح، ضمن اش��اره به خواص 
مناس��ب حرارتی و مکانیکی »دی بورید زیرکونیوم« به 
بیان اهداف دنبال ش��ده در این ط��رح پرداخت و گفت: 
»دی بورید زیرکونیوم« خواص مناسبی از نظر حرارتی، 

مکانیکی و نقطه ذوب دارد.
ضمنا این م���اده  س��رامیکی دارای اس��تحک�ام گ�رم و 
مقاومت باال در براب���ر محی�ط ه�ای خ�ورن�ده اس���ت؛ 
بناب�راین ماده  مناس��بی ب�رای بس��ی�اری از کاربردهای 

سازه ای دماباالست.
ب��ه گفته محق��ق این ط��رح، یک��ی از معایب ای��ن ماده 
که کارب��رد آن ها را ب��ا محدودیت مواج�ه ک��رده، پایین 
 بودن استحکام و شکست آن اس��ت که در ای�ن پژوهش 
سعی شده با افزودن یک فاز ثانویه  مناسب، خصوصی�ات 

مذکور بهبود داده شود.
این محق��ق ادامه داد: با توج��ه به این که ف��از ثانویه این 
سرامیک کامپوزیتی، یعنی نانو ویسکر و نانوذرات کاربید 
سیلیکون از سبوس برنج گرفته شده است، بنابراین تولید 
این سرامیک مهندسی با هزینه و آلودگی زیست محیطی 

کمتری انجام خواهد شد.
وی ادامه داد: به ع��الوه افزودن نانو ویس��کرهای کاربید 

سیلیکون موجب بهبود اس��تحکام شکست این سرامیک 
پرکاربرد خواهد شد.

جاهد در رابطه با مراحل انجام این طرح گفت: در مرحله 
اول نانو ویس��کر و نانوذرات از س��بوس برنج سنتز شده و 
س��پس س��نتز آن ها توس��ط آزمون های XRD و XRF و 
همچنین میکروسکوپ الکترونی بررسی و تایید شد، در 
مرحله  بعد نانو ویس��کر و نانو ذرات با درصدهای متفاوت 
 به زمینه بوری��د زیرکونیوم اضافه ش��ده و نانوکامپوزیت

 تولید شده پرس و پیرولیز و زینتر شد.
به گفت�ه وی، در نهای�ت خ�واص قطع�ات تولی�د ش��ده 
از نانوکامپوزی���ت حاصل، از جمل�ه دانس��یته نس��ب�ی، 
س��خت�ی ویس��ک�ر )ویکرز( و چقرمگ�ی شکست، مورد 

ارزیاب�ی قرار گرفت.
این طرح در قالب پایان نامه  کارشناسی ارشد بالل جاهد و 
با راهنمایی دکتر مهری مشهدی از دانشگاه علم و صنعت 
)دانشگاه صنعتی مالک اش��تر تهران( ایران و با همکاری 

سازمان هوا فضا انجام  شده است.
به عالوه این که این پایان نامه تحت عنوان پایان نامه  مورد 
نیاز صنعت به تایید داوران ستاد ویژه توسعه  فناوری نانو 

نیز رسیده است.

 ش��رکت OnePlus در طول س��الیان گذش��ته موفق ش��د ب��ا ارائه
 س��خت افزاری قدرتمند در کن��ار قیمت مناس��ب، جامعه مخاطبان 
گس��ترده ای را برای خود به وجود آورد. در طول هفته های گذش��ته 
 موج عظیمی از شایعات پیرامون موبایل جدید این شرکت اینترنت را 

فرا گرفت و اکنون OnePlus 3 رسما معرفی شده است.
شرکت چینی OnePlus به ارائه گوش��ی های هوشمند با قیمت های 
پایین معروف اس��ت. در نسخه س��وم OnePlus توسط اسنپدراگون 
820 پردازش های خ��ود را انجام می دهد و ای��ن پردازنده حکم قلب 

تپنده دستگاه را دارد.
ش��رکت س��ازنده، همچنین برای اجرای هرچه س��ریع تر نرم افزارها، 
حافظه رم باورنکردنی ۶ گیگابایتی را در مجموعه س��خت افزاری این 
گوشی هوش��مند جای داده است. نمایشگر این دس��تگاه 5/5 اینچی 
 اس��ت و پنل آن از ن��وع AMOLED به ش��مار می رود، ل��ذا می توان

 انتظار داشت که OnePlus 3 تصاویر را با رنگ های شاداب و پر انرژی 
در برابر چشمان شما قرار دهد.

شایان ذکر است که این نمایشگر از رزولوش��ن 1080p بهره می برد. 
دوربین اصلی دستگاه 1۶ مگاپیکسلی است و سیستم لرزشگیر اپتیکال 
نیز برای بهبود هرچه بیش��تر تصاویر، تدارک دیده شده است. باتری 
3000 میلی آمپر ساعتی و حافظه داخلی ۶4 گیگابایتی نیز از جمله 
دیگر ویژگی های  سخت افزاری دستگاه به شمار می روند. در مقایسه 
با OnePlus 2، محصول جدید، بدنه ای تمام آلومینیومی دارد و ضمن 
برخورداری از NFC، از نوعی فناوری شارژ سریع برخوردار است که نام 

Dash Charge  برای آن انتخاب شده است.
به ادعای شرکت سازنده، فناوری Dash Charge به شما این امکان 
را می دهد تا در مدت 30 دقیقه، ۶0 درصد از ظرفیت باتری را ش��ارژ 
نمایید. اما فارغ از تمام مباحث مطرح شده، باید بگوییم که بهترین خبر 

برای طرفداران این دستگاه، تغییر در شرایط خرید آن است.
در حال��ی که برای نس��خه های پیش��ین ش��ما باید از یک سیس��تم 
دعوت نامه ای برای تهیه دستگاه استفاده می کردید، اکنون می توانید 
بالفاصله با مراجعه به سایت OnePlus دستگاه خود را سفارش دهید. 
محصول جدی��د قیمت��ی 3۹۹ دالری دارد و در دو رنگ خاکس��تری 

گرافیتی و طالیی به بازار عرضه می شود.

اگر امیدوارید که روزی از پوست الکترونیکی یا دیگر 
دستگاه های پوشیدنی کاشتنی استفاده نمایید باید 
بتوانید به نوعی، جریان الکتریسیته را به آن پوست 
انتقال دهید. با این همه، تولید ماده ای که هم رسانا 
 باش��د و هم ش��فاف، کاری بسیار دش��وار است و به

 همین خاطر، تیم��ی از محققان آمریکایی و کره ای 
وارد عمل شده اند تا مش��کل را از میان بردارند. آنها 
نوعی فیلم نانو الیاف را تولید کرده اند که ۹2 درصد 
شفاف اس��ت اما مقاومت الکتریکی اش »دست کم« 

ده برابر بهتر از برترین مواد ارائه شده برای این منظور 
اعالم شده است. به نقل از دیجیاتو تیم یاد شده برای 
تولید این م��اده، آکرلیک )نوعی رزی��ن پلیمری( را 
تحت فرآیند الکتروریسی قرار داده و سپس آن را با 

فلز پوشش دادند و بعد آبکاری اش کردند.
نتیج��ه کار م��اده ای اس��ت ک��ه حرک��ت جریان 
الکتریس��یته را س��اده تر می کند و در عین حال از 
حفره های ش��فاف تشکیل شده اس��ت. این فناوری 
باید خیلی بادوام هم باش��د چرا که طبق اعالم تیم 

سازنده اش، می توانید آن را »به شدت« خم کرده و 
یا منعطف نمایید و همزمان اطمینان داشته باشید 
که ویژگی ها و امکاناتش را از دست نمی دهد. نکته 
دیگری که باید به آن اش��اره کرد این است که تولید 
ماده یاد ش��ده ارزان تمام می ش��ود زیرا در ساخت 
آن از مواد نس��بتا متداولی اس��تفاده می شود و کل 
فرآیند تولید هم تنها به چند دقیقه زمان در محیط 

آزمایشگاه نیاز دارد.
البته تا محقق ش��دن این مهم به زم��ان زیادی نیاز 
خواهد بود، با این همه، دانشمندان دنیایی را متصور 
شده اند که در آن قطعات الکترونیکی منعطف در هر 

جایی مورد استفاده قرار می گیرند.

همان طور که در خبر همی��ن صفحه آمده، ش��رکت OnePlus یک 
شرکت چینی است که اخیرا نسخه سوم گوشی تلفن هوشمند خود را 
معرفی کرده است و این شرکت به ارزان فروشی و کیفیت خوب در بین 
عالقه مندان این فناوری معروف شده است. اما ظاهرا این شرکت قصد 
دارد پای خود را فراتر از حوزه تلفن های هوشمند گذاشته و به دنیای 

واقعیت مجازی هم وارد شود.
وان پالس )OnePlus( با مش��ارکت ش��رکت آلمانی لنزسازی زایس 
 VR اقدام به تولید نس��خه ای تازه از هدست واقعیت مجازی )Zeiss(
به نام VR One Plus کرده اس��ت. این هدس��ت جدید به طور کامل 
 VR گوگل پش��تیبانی می کند. نسخه اولیه Daydream از پلتفورم
One برای اولین بار در ژوئیه امس��ال رونمایی ش��ده بود. این هدست 
از لحاظ کارکرد ش��باهت زیادی به Google Cardboard و نس��خه 
 VR One Plus سامس��ونگ داشت. هدس��ت جدید Gear VR اولیه
نیز از همین ویژگی برخوردار اس��ت، به عالوه این ک��ه به طور کامل 
از پلتفورم واقعیت مجازی گوگل یعنی Daydream نیز پش��تیبانی 
می کند. البته تغییرات نس��خه جدید به این مورد محدود نمی شود و 
این محصول از لحاظ طراحی و برخی مش��خصات سخت افزاری نیز با 
نسخه اصلی متفاوت شده تا به خوبی با استانداردهای پلتفورم واقعیت 
 مجازی گوگل همخوانی داش��ته باش��د. به لطف همکاری با ش��رکت 
با س��ابقه کارل زایس، حاال اس��الت ورودی VR One Plus می تواند 
میزبان انواع مختلفی از تلفن های هوش��مند با اندازه نمایش��گر بین 
4/7تا 5/5 اینچ باشد. بند نگهدارنده این گجت نیز حاال امکان تعویض 
دارد و یک بالشتک از جنس فوم برای راحتی بیشتر به اطراف چشمی 
آن اضافه شده اس��ت. نکته هیجان انگیز دیگر در مورد هدست جدید، 
 امکان اتصال آن به پهپاد Inspire 1 شرکت DJI است. این یعنی شما 
می توانید تصاویر واقعیت مجازی ثبت ش��ده توس��ط این پهپاد را به 

صورت زنده در هدست مذکور تماشا کنید.
 room-scale مجهز به فناوری VR One Plus ،عالوه بر همه این ها
)مشابه هدست HTC Vive( اس��ت. این امکان به لطف همکاری وان 
پالس با شرکت Dacuda )فعال در زمینه اس��کن سه بعدی پرتابل( 
ممکن شده است. هدس��ت Zeiss VR One Plus قرار است با قیمت 

12۹ دالر در حدود ماه اوت )مرداد ماه( روانه بازار شود.

اولیور هافمن رییس بخش توسعه مولد قدرت ش��رکت آئودی در مصاحبه با 
 V6 در آینده نیز همچنان از پیشرانه 3 لیتری SQ5 اتوکار اعالم کرد که مدل
دیزلی استفاده خواهد کرد. در حالی که این ساختار اصلی پیشرانه بدون تغییر 
باقی خواهد ماند اما این مدل تویین توربودیزل از یک سیستم توربوی جدید 
استفاده خواهد کرد. در طرح جدید، توربوشارژر معمولی این پیشرانه از کمک 
یک کمپرس��ور الکتریکی نیز برخوردار خواهد بود. زومیت نوش��ت؛ سیستم 
کمپرسور الکتریکی برای نخستین بار در اوایل امسال و در مدل SQ7 معرفی 
شد. کمپرسور، نیروی خود را از یک سیستم برق 48 ولتی تامین می کند و این 
توانایی را دارد که تنها در عرض 250 میلی ثانیه به سرعت دوران مناسب خود 
برسد. پیشرانه نسل آینده آئودی SQ5 نیز همانند پیشرانه V8 مدل SQ7 به 
سیستم Valvelift مجهز خواهد بود. بنا به گفته  هافمن ،پیشرانه SQ5 جدید 
توانایی تولید حداکثر قدرت 388 اسب بخار را دارد اما برای بهبود توانایی های 
دینامیکی و عملکرد خودرو، در مدل تولیدی این قدرت به رقم 3۶2 اسب بخار 
کاهش خواهد یافت. با وجود این کاهش قدرت اما SQ5 جدید همچنان حدود 
30 اسب بخار از مدل فعلی موجود در بازار یعنی SQ5 Plus قوی تر خواهد بود. 
مدل SQ5 Plus که در حال حاضر در بازار موجود اس��ت از پیشرانه 3 لیتری 
شش سیلندر تویین توربودیزل بهره مند است که توانایی تولید 335 اسب بخار 
قدرت و 700 نیوتون متر گشتاور را دارد. پیش بینی می شود که SQ5 جدید 
سال آینده به طور رسمی رونمایی شود. استفاده از مواد سبک مانند آلومینیوم 
و فوالد مقاومت باال سبب خواهد شد تا مدل جدید Q5 حدود 100 کیلوگرم از 

مدل فعلی سبک وزن تر باشد.

بدنه آلومینیومی پوششی برای پردازنده قدرتمند و حافظه وسیع؛

نسخه سوم به عالوه یک متولد شد
شرکت وان پالس هدست واقعیت مجازی ارائه می دهد؛

واقعیت مجازی زایس برای وان پالس

آئودی مدل SQ5 خود را به فناوری جدید مجهز کرده است؛

حداکثر سرعت دوران
تنها در 250 میلی ثانیه

نانوالیاف شفافی که هادی جریان الکتریکی هستند؛

پوست شما الکترونیکی می شود

اخبارمعرفی

در مقیاس آزمایشگاهی انجام شد؛

تن نحیف یک دانه برنج، استحکام می بخشد

اپل همزمان با ارائه سیستم عامل جدید خود معرفی کرد؛

خانه خود را به روش اپل کنترل کنید
دسته بازی جدید ایکس باکس بیسیم می شود

یک دسته بازی برای تمام پلتفورم ها
هارلی دیویدسون از تولید موتور سیکلت برقی خبر می دهد؛

وقتی سنت، مدرن می شود

دو س��ال پیش ب��ود که اپل ب��ا معرف��ی پلتفورم 
کوچک��ی ب��ه ن��ام »HomeKit«، وارد عرص��ه 
 مدیریت خانه های هوشمند شد اما تا امروز به نظر

 می رس��ید که ی��ک بخش بس��یار مه��م در این 
پلتفورم حضور نداش��ت و آن هم راهکاری جامع 

برای کنترل کردن HomeKit بود.
دیجیاتو نوش��ت؛ ح��ال اپ��ل تصمی��م گرفته تا 
 Home اپلیکیش��ن ،iOS 10 همزمان ب��ا عرضه
را نی��ز در اختی��ار کاربران ق��رار دهد ت��ا بتوانند 
 خانه هوشمند خود را به ش��کلی پویا، مدیریت و 
کنت��رل کنن��د. اگرچ��ه اپ��ل HomeKit را دو 
س��ال پیش رونمایی کرد اما در ماه های گذشته 
محصوالت س��خت افزاری برای خانه ها که از این 
پلتفورم پش��تیبانی م��ی کنند، کم ک��م در حال 
حضور در بازار کش��ورهای توسعه یافته هستند و 
حاال زمان مناس��بی به نظر می رسد تا اپل دست 

تازه ای بر سر و روی این سرویس بکشد.

اپلیکیش��ن Home که در پاییز امسال به دست 
کاربران می رس��د، از محصوالت س��خت افزاری 
مبتنی بر این پلتف��ورم پش��تیبانی می کند و به 
نظر می رس��د که حاال زمانش مهیا ش��ده تا اپل 
به مدیریت خانه های هوش��مند، امید بیش��تری 
پیدا کند. تا کن��ون، چنین بود که اگر ش��خصی 
 HomeKit یک محصول سخت افزاری مرتبط با
را خریداری می کرد، باید می گشت و اپلیکیشنی 

شخص ثالث برای مدیریت آن پیدا می کرد.
این در حالی بود که همه اپ های ش��خص ثالث 
نیز ویژگی های یکسانی نداشتند و برخی اصال 
 محص��والت تح��ت HomeKit را پش��تیبانی

 نمی کردند. حال به نظر می رسد که اپلیکیشن 
Home باالخره قرار است یکپارچگی کلی را به 
این پلتفورم بیاورد. اپ��ل همچنین خبر داد که 
این نرم افزار را با بخ��ش Control Center در 

iOS ادغام خواهد کرد.

روز گذشته برای مایکروسافت عالوه بر اعالم رسمی 
تصاحب لینکداین، در ساعات آخر شب، کنفرانس 
خود را در نمایشگاه E3 برگزار کرد. مایکروسافت در 
کنار رونمایی از ایکس باکس وان اس، به این موضوع 
اشاره کرد که دس��ته جدید بازی ایکس باکس وان 
را می توان به صورت بیس��یم به ویندوز 10 موبایل 
متصل کرد. زومیت نوش��ت؛ از مش��خصات دسته 
ایکس باکس وان اس اس��تفاده از اتصال بلوتوث در 
دسته های این کنسول است. یکی از مواردی که دیو 
مک کارتی، مدیر بخش س��رویس ایکس باکس در 
سخنان خود به آن اشاره کرد، امکان اتصال بیسیم 
دسته ایکس باکس وان به ویندوز 10 موبایل است 
که امکان انجام بازی های توس��عه داده شده برای 
این پلتفورم را ممکن می کند. وی در این خصوص 
گفت: این موضوعی است که باید توسعه دهندگان 
امکان اس��تفاده از آن را در اختیار افراد قرار دهند. 
استفاده از دسته ایکس باکس در اکوسیستم ویندوز 

10 امکان پذیر اس��ت. این ویژگی بزرگی است که 
می ت��وان کنترلر کنس��ول را در تمام اکوسیس��تم 
 مایکروس��افت م��ورد اس��تفاده ق��رار داد.الزم به 
ذکر است که هنوز باید اقدامات دیگری برای تحقق 
این امر انجام ش��ود، هرچند مایکروس��افت وظیفه 
خود را در بعد سخت افزاری به انجام رسانده است. 
این روزها بس��یاری از رایانه های مبتنی بر ویندوز 
10 دارای ویژگی اتصال ماژول های بلوتوث هستند، 
اما برای استفاده از کنترلر ایکس باکس باید دانگل 
جداگانه ای تهیه می شد تا بتوان این کنترلر را روی 
رایانه نیز مورد استفاده قرار داد، حال آن که به نظر 
می رسد مایکروسافت این مسئله را حل کرده است. 
البته باید اشاره کرد که در مورد کنترلر های کنونی، 
به نظر می رسد پش��تیبانی از اتصال به ویندوز 10 
موبایل و کانتین��وم نیز ارائه خواهد ش��د، حال آن 
که برای استفاده از این کنترلرها نیاز به استفاده از 

دانگل بیسیم یا کابل وجود دارد.

هارلی دیویدسون از س��نت گرا ترین شرکت های 
جهان است، آن قدر س��نت گرا و قدیمی که تفاوت 
 ظاه��ری بی��ن محصوالتش ب��رای بس��یاری افراد 
قابل تشخیص نیست و خریدارانش در سال 2013 
به شکل میانگین متولد 1۹۶5 بوده اند. با خریدارانی 
س��ال خورده طبیعتا توجه به فن��اوری و تغییرات 
انقالبی نیز نمی تواند چن��دان جایگاه ویژه ای برای 
مدیران این شرکت داشته باش��د، اما تغییر، شرط 
بقاست. از این رو حاال هارلی دیویدسون نیز از تغییر 
به س��وی فناوری خبر می دهد و قصد دارد تا اولین 
موتورس��یکلت برقی خود را ظرف پنج سال آینده 
راهی بازار فروش کند. پیش از این در س��ال 2014 
 نیز هارل��ی از یک نمون��ه مفهومی برق��ی رونمایی 
کرده بود. مش��خصات این موتور مفهومی رسیدن 
از صفر تا صد، ظرف 3 ثانیه اس��ت که در مقایسه با 
موتورهای بنزینی و فعلی هارلی واقعا س��ریع است. 
مسافت قابل پیمایش با یک بار ش��ارژ باتری ها که 

3/5ساعت طول می کشید نیز در حدود 80 کیلومتر 
در حالت ع��ادی و 50 کیلومت��ر در حالت رانندگی 
اسپرت بود و حداکثر سرعت آن به 1۶0 کیلومتر بر 
ساعت می رسید. چنین مشخصاتی برای بسیاری از 
موتور سواران کافی است اما برای افرادی که عاشق 
سفر با موتورسیکلت یا گشت دسته جمعی هستند، 
پیمای��ش 50 الی 80 کیلومتری نم��ی تواند راضی 
کننده باش��د. حاال البته چند سال از ارائه این نمونه 
مفهومی گذشته و احتماال به لطف پیشرفت فناوری 
مش��کالت تکنیکی حل شده اس��ت. اما بزرگترین 
نگرانی به از دست رفتن صدای خاص و نوستالژیک 
و بس��یار محبوب موتورهای بنزینی هارلی مربوط 
می شود که طبیعتا در نمونه برقی قابل احیا نیست. 
از این رو هارلی احتم��اال مدل برقی برای خریداران 
نسل جوانی تولید می کند که به جای عالقه مندی 
به س��ر و صداهای عجیب و غریب به محیط زیست 

سبز و پرداخت مالیات کمتر می اندیشند.
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اخبار کوتاهاخبار

 نمایش��گاه فرهنگی مذهبی شب های آس��مانی همزمان با ماه پر فیض 
و برکت رمضان در کنار قبور شهدای گمنام در شهر تیران آغاز به کار کرد.

حجت االسالم اسماعیل دادخواه مس��ئول اجرایی این نمایشگاه اظهار 
 داش��ت: نمایش��گاه فرهنگی مذهبی شب های آس��مانی همزمان با ماه 
 پر فیض و برکت رمضان با حضور کارشناسان روحانی از حوزه علمیه قم 

و تیران در کنار قبور شهدای گمنام در شهر تیران برگزار شد.
وی بیان کرد: فضای معن��وی حاکم بر ماه مب��ارک رمضان و همچنین 
تقاضای مردم نسبت به مسائل دینی و مذهبی به خصوص جوانان، سبب 
شد از دو سال گذشته برنامه هایی مناسب با نیاز مردم شهرستان توسط 

بعضی از روحانیون و طلبه ها به صورت جهادی در نظر گرفته شود.
مسئول اجرایی نمایشگاه شب های آس��مانی شهرستان تیران در ادامه 
 عنوان ک��رد: از اهداف برپایی این نمایش��گاه انس و الفت بیش��تر مردم 
با روحانیت و جامعه طلبگی و همچنین ایج��اد روش های نوین تبلیغی 

متمایز از روش های سنتی تبلیغی در گذشته بود.
 وی خاطر نش��ان کرد: غرفه های این نمایش��گاه شامل مش��اوره ازدواج 
 و خان��واده، مش��اوره اش��تغال ب��رای جوان��ان، غرف��ه طب اس��المی، 
 غرفه مخص��وص ک��ودکان و نوجوان��ان و همچنین غرفه پاس��خگویی 
 به مسائل ش��رعی اس��ت. دادخواه در پایان یادآور ش��د: این نمایشگاه 
در شب های ماه مبارک رمضان هر شب به غیر از شب های قدر از ساعت 

21:30 الی23:30 در اختیار عموم بازدید کنندگان قرار دارد.

رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان خوانسار از برپایی محافل انس 
با قرآن کریم در این شهرستان خبر داد.

 حجت االس��الم و المس��لمین عباس نصیر االس��المی اظهار داش��ت: 
اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان خوانس��ار از محل موقوفات منطبق 
و همچنین در راس��تای اجرای امینانه نیات واقفین نیک اندیش در ماه 
مبارک رمضان اقدام به برپایی چند محفل انس با قرآن کریم کرده است.

وی ادامه داد: ای��ن اداره با همکاری مجتمع قرآنی جز خوانی روس��تای 
ویست در روز 22 ماه مبارک رمضان یک محفلی را با حضور قاریان برتر 
کش��وری، چند قاری از حرم مطهر حضرت معصومه ) س ( برپا می کند 
که در پایان حاضران در محفل ان��س از محل موقوفات منطبق به صرف 

افطاری پذیرایی می شوند.
رییس اداره اوق��اف و امور خیریه شهرس��تان خوانس��ار در ادامه افزود: 
روستای ویست یکی از افتخارات قرآنی شهرستان است و تاکنون بسیاری 
از قاریان مطرح را تربیت کرده و به جامعه قرآنی کشور تقدیم کرده است.

حجت االسالم و المس��لمین عباس نصیراالس��المی در ادامه بیان کرد: 
همچنین حرم مطهر امامزاده احمد ) ع ( خوانس��ار نیز در ش��ب 27 ماه 
 مبارک رمضان با برپایی محفل انس با ق��رآن کریم میزبان مردم مومن 

و والیتمدار خوانساری خواهد بود.
وی ادامه داد: در این مراسم خطبه خوان خردسال کشوری علی فقیهی 

و یکی از قاریان مطرح کشور حضور خواهند داشت.

 معاون پرورش��ی و تربیت بدنی آموزش و پرورش آران و بیدگل از اعزام 
100نفر دانش آموز شهرستان برای برگزاری اردوی هجرت امسال خبر 

داد.
 عباس��علی نوذریان در جلس��ه س��تاد طرح هج��رت شهرس��تان افزود: 
طرح هجرت امسال از بیستم  تیرماه آغاز و تا بیستم شهریور ادامه دارد.

وی اظهار کرد: با برنامه ریزی انجام شده امسال20 آموزشگاه درخواست 
مرمت و تعمیر و زیبا س��ازی مراکز خود را داده اند که با تشکیل جلسات 
مختلف، مدارس��ی که تحت اجرای طرح هجرت ق��رار می گیرند، اعالم 

می شوند.
 معاون پرورش��ی و تربیت بدنی آموزش و پرورش آران و بیدگل با اشاره 
به اینکه دانش آموزان اعزامی برای طرح هجرت روزانه پنج ساعت به انجام 
 کارهای عمرانی و زیبا س��ازی مدارس خواهند پرداخت، گفت: ش��رکت 
در کالس های فرهنگی، هنری و ورزشی و دیدار با خانواده شهدا از دیگر 
برنامه های طرح هجرت برای دانش آموزان اس��ت. نوذریان خاطر نشان 
کرد: با هماهنگی اداره فنی و حرفه ای آران و بیدگل مقرر شد پس از پایان 

طرح هجرت به شرکت کنندگان گواهینامه فنی و حرفه ای داده شود.

ریی��س اداره اوق��اف و امور خیری��ه شهرس��تان فالورج��ان از اجرای 
 اجرای طرح نش��اط معنوی وی��ژه فصل تابس��تان در این شهرس��تان 

خبر داد.
 احمد آزادگی اظهار داشت: در راستای تبدیل بقاع متبرکه به قطب های

فرهنگ��ی و همچنین غنی س��ازی اوق��ات فراغت جوان��ان و نوجوانان 
 طرح نش��اط معنوی در جوار بقاع متبرکه شهرس��تان فالورجان برگزار 

می شود.
 وی ادام��ه داد: برگ��زاری دوره های حف��ظ، روخوان��ی و ترتیل خوانی 
 قرآن کریم، کالس های ورزش��ی، دوره ه��ای آموزش��ی کامپیوتر و... 
از جمله برنامه هایی هس��تند که اداره اوقاف و ام��ور خیریه با همکاری 
مراکز فرهنگی و قرآنی بقاع متبرکه شهرستان فالورجان در ایام تابستان 

برگزار می کند.
 رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرس��تان فالورج��ان در ادامه افزود: 
این برنامه ها در قالب طرح نشاط معنوی در جوار حرم مطهر 5 امامزاده 
با هدف و رویکرد غنی س��ازی اوقات فراغت جوان��ان و نوجوانان برگزار 

می شود.

 ریی��س اداره اوق��اف و ام��ور خیریه نطن��ز گفت: همزم��ان با اج��رای طرح 
 ضیافت الهی، جش��نواره کودک و نوجوان در امامزاده احمدبن محس��ن بن 

امام زین العابدین ) ع ( روستای خفر نطنز برگزار می شود.
حجت االس��الم مرتضی اکبری رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرس��تان 
 نطنز گفت: طرح ضیافت الهی به صورت ویژه در جوار آستان مقدس امامزاده 
احمد بن محس��ن بن امام زین العابدین ) ع ( روس��تای خفر شهرستان نطنز 

برگزار می شود.
 وی گف��ت: از وی��ژه برنامه های م��اه مبارک رمض��ان در جوار ای��ن امامزاده 

واجب التعظیم، برگزاری مراسم لیالی پر خیر و برکت قدر است.
رییس اداره اوقاف و امور خیریه نطنز افزود: مراسم لیالی قدر از ساعت 22 آغاز 

و تا ساعت 2 بامداد ادامه دارد.
وی بیان کرد: قرائت دعای جوشن کبیر، مداحی، س��خنرانی و احیا از جمله 

برنامه های شب های لیالی قدر خواهد بود.
حجت االس��الم اکبری گفت: در پایان مراسم نیز ش��رکت کنندگان میهمان 

سفره سحرانه بانیان خیر خواهند بود.
رییس اداره اوقاف و امور خیری��ه نطنز در ادامه خاطرنش��ان کرد: همچنین 
 اجرای جشنواره کودک و نوجوان در طول مراسم احیا از جمله برنامه های ویژه 

و قطعی در جوار این امامزاده عظیم الشان خواهد بود.
امامزاده احمد از نوادگان ام��ام زین العابدین ) ع ( بوده و ب��ارگاه این بزرگوار 

در روستای خفر و در پنج کیلومتری مرکز شهرستان نطنز واقع شده است.

برگزاری نمایشگاه شب های آسمانی 
در تیران و کرون

برگزاری محافل انس با قرآن کریم
 در خوانسار 

شرکت دانش آموزان آران و بیدگل 
در طرح هجرت

اجرای طرح نشاط معنوی 
در فالورجان

برگزاری جشنواره کودک و نوجوان
 در امامزاده احمدبن محسن نطنز

فرمان��دار شهرس��تان لنجان در نشس��ت ش��ورای 
مشارکت های مردمی با بهزیستی شهرستان لنجان، 
اظهار کرد: در نظام مقدس جمهوری اس��المی هیچ 
فاصله ای بین مردم و مس��ئوالن وجود ندارد چرا که 
دولت از دل مردم برخاسته و سیاست های دولت نیز 

برگرفته از مکتب حیاط بخش اسالمی است.
سید محسن سجاد افزود: در اسالم بر اهمیت احسان 
 و نیک��وکاری در فرهنگ دینی و اس��تفاده مطلوب 
از فضای معنوی تاکید شده و بر همین اساس مردم 
شهرستان لنجان بر اس��اس آموزه ها و تعالیم دینی 
در انجام امور خیر پیش قدم هس��تند و آنها شکرانه 
س��المت خود را با انجام کارهای خیر و خداپسندانه 

می پردازند.
فرماندار شهرس��تان لنجان با اش��اره به لزوم توسعه 
فرهنگ مش��ارکت و ایجاد بس��تر مناس��ب جهت 
مشارکت اقشار گوناگون جامعه با بهزیستی، تصریح 
 کرد: در راس��تای تحقق اهداف س��ازمان بهزیستی 
و ارای��ه خدمات بهت��ر و مطلوب تر به اف��راد معلول 
 و اقش��ار نیازمند و آس��یب پذیر جامع��ه  همچنین 
به لحاظ حمایت خداپسندانه و به عنوان یک تکلیف 
 الهی و انس��انی،  س��ازمان بهزیس��تی اقدام به جلب 
 و جذب کمک های نقدی و غیر نق��دی از افراد خیر 
و مردم نیکوکار کرده و همواره خود را موظف داشته 
تا با سازماندهی و ایجاد ش��رایط ساختاری مناسب،  
 زمین��ه گس��ترش و تعمی��ق مش��ارکت های مردم 
را فراهم س��ازد از این رو باید راهکارها، استراتژی ها 
و اهم فعالیت های مش��ارکت های مردمی به خوبی 

اطالع رسانی شود.
وی ادامه داد: باید توجه داشت که مسئولیت تامین 
رفاه خیل عظیم��ی از معلوالن جامعه به س��ازمان 
بهزیستی محول شده اس��ت و از سویی دیگر وظیفه 
 س��ر و س��امان دادن به وضعی��ت بس��یاری از زنان 
و کودکان محروم جامعه نیز در حیطه مسئولیت های 
س��ازمان بهزیس��تی ج��ای می گی��رد از این جهت 
مش��ارکت های مردمی نقش بس��زایی را در اجرای 

اهداف عالی این سازمان ایفا می کند.
 س��جاد اضافه ک��رد: ش��اید آس��یب های اجتماعی 
در بس��یاری از جوامع مشابه باش��د، اما تفاوت های 
 فرهنگی و اجتماعی سبب می ش��ود که در هر شهر 
یا استان بهزیستی اقدامات مورد نیاز خود را بر اساس 

اولویت بندی های الزم جامعه برنامه ریزی کند.
وی با اش��اره به افزایش 75 درصدی مشارکت های 

مردمی به بهزیستی شهرس��تان لنجان، عنوان کرد: 
با توجه به اینکه بهزیستی در راستای تحقق اهداف 
 عالی و ارای��ه خدمات بهتر به افراد و اقش��ار نیازمند 
و آسیب پذیر جامعه و همچنین به عنوان یک تکلیف 
الهی و انسانی اقدام به جلب و جذب کمک های نقدی 
و غیرنقدی از افراد نیکوکار می کند باید با سازماندهی 
 و ایجاد شرایط س��اختاری مناسب، زمینه گسترش 

و تعمیق مشارکت های مردم را فراهم کنیم.
فرماندار شهرس��تان لنجان بیان کرد: اطالع رسانی 
برای افزایش آگاهی مردم از فعالیت های بهزیستی 
و رفاه اجتماعی و ضرورت مش��ارکت آنان به منزله 
یک وظیفه انس��انی و اجتماعی، هدایت نظام وقف و 
اس��تفاده از موقوفه های خاص برای کمک به جامعه 
هدف س��ازمان، تروی��ج فرهنگ مش��ارکت و ایجاد 
 بستر مناسب برای مشارکت اقشار گوناگون جامعه 
 ب��ا بهزیس��تی و جلب و ج��ذب کمک ه��ای مادی 
و معنوی اش��خاص حقیقی و حقوقی به منظور حل 
مسائل و مشکالت جامعه هدف از اهداف کلی شورای 
مشارکت های مردمی با بهزیستی شهرستان لنجان 
در این زمینه اس��ت که باید با جدیت بیش��تر دنبال 

شود.
 در ادام��ه محمدحس��ین صادق��ی ب��ا اش��اره ب��ه 
فعالیت های اداره بهزیستی شهرستان لنجان اظهار 
کرد: بهزیستی سازمانی فرهنگی، اجتماعی و امدادی 
 بوده که برای کمک به قش��رهای محروم جامعه که 
به دالیل مختلف گرفتار مشکالت شده اند، تاسیس 
شده و با هدف ارایه شیوه های صحیح زندگی به افراد 

آسیب پذیر جامعه مشغول فعالیت است.
وی با اشاره به اینکه 6 هزار و200 نفر تحت حمایت 

 اداره بهزیس��تی شهرستان لنجان هس��تند، افزود: 
اداره بهزیستی شهرس��تان لنجان منابع کمک های 
مردمی را نیز مدی��رت می کند و بس��تری را فراهم 
کرده تا با تکیه بر کرامت انسانی و توانمندسازی افراد 
آسیب پذیر شهرس��تان در چارچوب نظام حمایت 

اجتماعی، فضای مناسبی مهیا شود.
رییس اداره بهزیستی شهرستان لنجان تصریح کرد: 
جلب مش��ارکت نقدی و غیر نقدی مردم به منظور 
 رفع نیازهای جامعه هدف بس��یار حائز اهمیت است 
 چرا ک��ه م��ی توان��د کم��ک ش��ایانی در توس��عه 

رفاه اجتماعی اقشار نیازمند و آسیب پذیر باشد.
  وی ب��ا اش��اره ب��ه مش��ارکت ه��ای نق��دی مردم 
و سازمان های شهرس��تان لنجان به اداره بهزیستی 
اضافه کرد: درآمدهای اداره بهزیستی در جذب کمک 
های نقدی در سال گذشته بالغ بر10 میلیارد و300 

میلیون ریال بوده است.
 صادقی ادامه داد: بالغ ب��ر دو میلیارد و200 میلیون 
ریال کمک های غیر نقدی و مشارکت های خدماتی 
مردم شهرس��تان لنجان در س��ال گذش��ته به اداره 

بهزیستی شهرستان لنجان بوده است.
 وی بیان کرد: در کنار بهزیس��تی شهرستان لنجان 
مرکز توانبخشی شهید مدنی نیز مشغول به فعالیت 
بوده که در خصوص ج��ذب کمک های مردم کمک 

شایانی به بهزیستی شهرستان لنجان داشته است.
 رییس اداره بهزیس��تی شهرس��تان لنج��ان عنوان 
 کرد: درآمدهای اداره بهزیس��تی شهرستان لنجان 
در بخش های درم��ان مددجویان، بح��ث آموزش 
مددجوی��ان، مس��کن و تامین لوازم ض��روری برای 

مددجویان هزینه می شود.

فرماندار شهرستان لنجان خبر داد:

افزایش 75درصدی کمک های مردمی به بهزیستی لنجان

نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسالمی گفت: 
پروژه بهش��ت آباد و انتقال آب از خلیج ف��ارس به فالت 
مرکزی راه حل اساس��ی حل معضل آب اصفهان اس��ت 
 که البته بس��یار بلندمدت بوده و پیش بینی می شود که 

در کمتر از10 سال به نتیجه نرسد.
ابوالفضل ابوترابی اظهار کرد: یک��ی از راهکارهای فوری 
برای حل مش��کل آب اصفهان صرفه جوی��ی در مصرف 
 آب و دیگر دعای مردم برای بارش ها و نزوالت آس��مانی 

است.
وی اف��زود: راهکار ف��وری یعن��ی راهکاری ک��ه تا آخر 
تابستان امس��ال نتیجه دهد، بنابراین اگر مردم همکاری 
کنند و بتوانیم بین 15 تا20 درصد مصرف آب ش��رب را 
 کاهش داده و مدیریت کنیم، می توانیم مشکل امسال را 

پشت سر بگذاریم.
 غیر از این ه��م در حال حاضر در کوت��اه مدت راهکاری 
وجود ن��دارد، چون از لح��اظ فنی و بودج��ه امکان پذیر 

نیست.
نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسالمی ادامه 
داد: در می��ان مدت افتت��اح تون��ل گالب 1 و 2 را داریم، 
پیش بینی ما این اس��ت که تا یک س��ال دیگر در صورت 

تامین بودجه بتوانیم این طرح را به انجام برسانیم. 
این طرح برای تامین آب آشامیدنی خیلی موثر است.

ابوترابی عنوان کرد: در بحث فضای سبز و صنعت، تامین 
آب از طریق پساب فاضالب های شهری است. 

به تدریج باید به سمت ضرورت تصفیه فاضالب شهرها و 

روس��تاهای مان برویم که این طرح در میان مدت جواب 
می دهد و مشکل آب در این زمینه حل می شود.

 وی تصریح کرد: برای حل مش��کل کم آبی باید ترکیبی 
از اقدامات انجام شود، قس��متی از آن اقدامات فرهنگی 
در زمینه کاهش مصرف آب اس��ت؛ بح��ث بعدی اصالح 

سیستم آبرسانی شهری و روستایی است.

 نماینده م��ردم نجف آباد در مجلس ش��ورای اس��المی 
خاطر نش��ان کرد: متاسفانه ش��بکه های آب آشامیدنی 
خیلی فرسوده است، بنابراین هدر رفت آب خیلی باالست 

و در بعضی روستاها تا40 درصد هدر رفت آب داریم.
ابوترابی اظهار کرد: اگر بتوانیم این شبکه ها را اصالح کنیم 
بین20 تا40 درصد می توانیم از هدررفت آب جلوگیری 

 کنی��م. البته ای��ن اقدامی میان مدت اس��ت و ب��ا توجه 
به روستاها و شهرها متفاوت است.

وی گفت: در مرحله بعد ش��بکه تون��ل گالب 1 و 2 برای 
تامین آب آشامیدنی 5 میلیون مردم ساکن اصفهان یک 
امر ضروری است، اگر همت باشد و بودجه برسد حداکثر 

تا 2 سال آینده این پروژه به نتیجه می رسد. 
البته این هم اقدامی برای کوتاه مدت است.

نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسالمی عنوان 
کرد: ش��بکه های جمع آوری فاضالب یک راهکار اساسی 
اس��ت که می توانیم بازیافت آب و چرخه مطمئن آب را 

داشته باشیم. 
این مسئله هم برای اصفهان خیلی حیاتی است.

 ابوترابی در ادامه گفت: بحث بع��دی که می تواند آخرین 
 راه حل م��ا باش��د پ��روژه بهش��ت آب��اد و انتق��ال آب 
از خلیج فارس به فالت مرکزی اس��ت که این ها مس��ائل 

خاص خودش را دارد. 
از طرف��ی بس��یار بلندم��دت اس��ت و پیش بین��ی 
می ش��ود که در کمتر از10 س��ال ب��ه نتیجه نرس��د از 
 طرف دیگ��ر این س��وال وج��ود دارد ک��ه آی��ا از لحاظ 

زیست محیطی اجرای این طرح درست است.
وی در پای��ان با تاکی��د مجدد ب��ر کاه��ش مصرف آب 
خاطرنش��ان کرد: خواهش من این اس��ت که مردم واقعا 
 امس��ال همراهی کنند و چ��اره ای جز این هم نیس��ت، 
ان ش��اا... خداوند هم بارندگی را که رحمت الهی اس��ت، 

بفرستد.

آن سوی خبر
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فرماندار شهرضا؛

فروپاشی نظام خانواده بدترین آسیب مواد مخدر است
مدیر شبکه بهداشت و درمان برخوارخبرداد:

کشف روغن های سوخته ای که پس از تصفیه
 روانه بازار می شد

فرماندار شهرستان دهاقان:

 سند توسعه شهرستان دهاقان
فرماندار شهرضا گفت: بدترین آسیب مصرف مواد مخدر به عنوان بدترین منکر اجتماعی، فروپاشی نظام خانواده  تبیین می شود

است. محسن گالبی در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان اظهار کرد: در جهان فقر، معضالت 
زیست محیطی و مسائل هسته ای بحران های مهم تلقی می شد، اما امروزه مصرف مواد مخدر به عنوان چهارمین 

و مهم ترین و بدترین معضل جامعه جهانی مطرح است.
وی تصریح کرد: ترانزیت مواد مخدر در حال حاضر240 میلیون نفر را در سراسر جهاد به  دام اعتیاد کشانده و این 

تجارت پر سود ساالنه سودی معادل500 تا600 میلیارد دالر را به جیب مافیا بزرگ مواد مخدر سرازیر می کند.
 رییس ش��ورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر ش��هرضا اضافه کرد: هم اکنون10 میلیون نفر در سراسر جهان 
در سطوح مختلف در زمینه تولید، ترانزیت و توزیع مواد مخدر مشغول به فعالیت هستند و این در حالی است که 

آمار شاغالن در برخی از مشاغل سالم به نسبت بسیار کمتر از این مقدار است.
گالبی در تشریح برخی اقدامات انجام شده در کشور در خصوص مبارزه با مواد مخدر گفت: تقدیم 12 هزار جانباز 
و چهار هزار شهید و هزینه ساالنه100 هزار میلیارد ریال از خزانه ملی در جهت مبارزه با مواد مخدر، تنها بخشی 
 از اقدامات جمهوری اسالمی ایران در این زمینه است. وی ادامه داد: شهرستان شهرضا نیز از آسیب های ناشی 
از مصرف و توزیع مواد مخدر مصون نمانده است به عالوه اینکه استقرار این شهرستان در مسیر شاهراه سراسری 
کشور، بر میزان آسیب های ناشی از آن اضافه می کند. فرماندار شهرضا تصریح کرد: اگر آمریکا و اسرائیل از مقابله 
نظامی با نظام جمهوری اسالمی مایوس شده اند، در مقابل با ترویج مواد مخدر بین مردم کشور قصد دارند نیات 
شوم خود را عملی کنند و از این نظر باید بسیار هوشیار باشیم. گالبی اضافه کرد: متاسفانه در حالی که بسیاری 
 از ما به جای انجام اقدامات فرهنگی به دنبال جناج گرایی و رقابت های سیاس��ی هس��تیم، دشمنان با اقدامات 
ضد فرهنگی ضربات بدی بر پیکره جامعه وارد می کنند. وی گفت: مسئله مبارزه با مواد مخدر، مسئله ای فراجناحی 

است و همه افراد و جناح ها و گروه های سیاسی و اجتماعی وظیفه دارند با تمام توان در این زمینه فعالیت کنند.

  مدیر ش��بکه بهداش��ت و درمان برخوار گفت: روغن های س��وخته  رستوران ها توسط اش��خاص سودجویی 
جمع آوری می شد و پس از تصفیه بار دیگر روانه بازار می ش��د. حسن کمالی اظهار داشت: پیرو بازرسی های 
ویژه ماه مبارک رمضان گروه مهندس��ی بهداشت محیط شبکه بهداش��ت و درمان شهرستان برخوار، از یک 
سوله در شهرک صنعتی دولت آباد، متوجه شدند که در این مکان متاسفانه افرادی سودجو که سالمتی مردم 
بر ایشان ارزشی ندارد با جمع آوری روغن های سوخته خوراکی از رستوران ها و فست فودی ها اقدام به تصفیه 
روغن ها و عرضه دوباره آن به بازار می کنند. وی بیان داشت: بالفاصله مکان مورد نظر پلمپ و پرونده متخلفان 

برای رس��یدگی به مراجع  ذی صالح ارس��ال شد. 
مدیر ش��بکه بهداش��ت و درمان برخوار اعالم کرد: 
با توجه به فرارس��یدن ماه مب��ارک رمضان و تولید 
زولبیا و بامیه در شهرستان به خصوص شهر سین، 
گروه مهندس��ی بهداش��ت محیط با بازرسی های 
مش��ترک و اجرای طرح ناظم در 3 اکی��پ دو نفره 
اقدام به بازدید و بازرسی از کارگاه های تولید زولبیا 
 و بامیه کرد. وی بیان داش��ت: در ای��ن بازدیدها که 
 در دو ش��یفت صب��ح و عص��ر انج��ام می ش��ود 
از محصوالت تولیدی نمونه ب��رداری و با متصدیان 

متخلف برخورد قانونی می شود.

فرماندار شهرستان دهاقان از تبیین و تنظیم سند چشم انداز و توسعه شهرستان خبرداد. 
 علی اصغر قاس��میان با بیان این مطلب اظهار داش��ت: تهیه سند چشم انداز و توس��عه شهرستان یکی 
از موضوعاتی اس��ت که در اس��تانداری به شهرس��تان ها ابالغ شده اس��ت و با مش��ارکت دستگاه های 
اجرایی تنظیم و تبیین می ش��ود. وی از مس��ئوالن خواس��ت برنامه های بلند، می��ان و کوتاه مدتی که 
در این س��ه س��ال از گذش��ت دولت روحانی می گذرد را جمع آوری و تا پایان خردادماه به فرمانداری 
شهرس��تان ابالغ کنند. فرماندار دهاق��ان باتوجه به اعالم نیازهای آموزش��ی مس��ئوالن در حوزه های 

مختلف خاطرنش��ان کرد: مدیران ادارات باتوجه 
 به آموزش ها در جهت ارتقای س��طح بهره وری 
و کیفی��ت خدمات نیازهای آموزش��ی را تا پایان 

هفته جاری به فرمانداری ابالغ کنند.
قاسمیان با اش��اره به تدوین 12 برنامه در اجرای 
اقتص��اد مقاومت��ی گف��ت: ارتقای به��ره وری، 
 پیش��برد برون گرایی اقتصاد، ارتقای توان ملی، 
فرهنگ س��ازی و س��ایر برنامه ها جز برنامه های 
تدوین ش��ده دولت در این راس��تا است که برای 
هر کدام از ای��ن برنامه ها20 وزارتخانه مش��غول 

هستند.

نماینده مردم نجف آباد در مجلس مطرح کرد:

پروژه بهشت آباد راه حل اساسی حل معضل آب اصفهان
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رييس اداره سرطان وزارت بهداشت و درمان در خصوص طرح استانداردسازى 
ــور، از بهره بردارى بيش از 130 مركز درمان سرطان در  درمان سرطان در كش

كشور تا سال آينده خبر داد .
على مطلق، با اشاره به افزايش آمار ابتال به سرطان در كل جهان، گفت: «طى دو 
دهه آينده 80 درصد و تا ميزان دو برابر بروز سرطان افزايش مى يابد كه مهم ترين 

دليل، افزايش طول عمر در جهان است.»
وى با اعالم اينكه به دليل پيك سنى جمعيت در كشورهاى توسعه يافته، سرطان 
بيشتر اتفاق مى افتد، افزود: «جهش هاى سنى در كنار كاهش ايمنى بدن باعث 
مى شود مهار سرطان در بدن كاهش يابد؛ همچنين شيوه زندگى ناسالم همچون 
چاقى بيش از حد يا مصرف كم ميوه و سبزيجات و كم تحركى عوامل مهم افزايش 

بروز سرطان هستند.»
ــور و درپى آن به طرح آمايش  ــعه خدمات و امكانات در كش مطلق بر لزوم توس
ــاره كرد و گفت: «با ارزيابى وضع موجود و شاخص هاى  ــت اش در وزارت بهداش
ــال آينده نيازمند چه خدماتى  استاندارد متوجه شديم در حال حاضر و تا ده س

هستيم و توزيع اين خدمات در سطح كشور نيز بايد به چه شكل باشد!»
وى خدمات دهى را ناظر بر خدمات سرپايى و بسترى طبقه بندى كرد كه مراكز 
درمانى نيز بر همين اساس طبقه بندى مى شوند و افزود: «براى اين بيمارى در 
كشور برنامه ريزى خاص كرديم... و هم اينك بيش از 130 مركز در كل كشور در 

حال طراحى و ساخت هستند و اميدواريم تا سال آينده به بهره بردارى برسند.»
ــيمى درمانى سرطان اشاره كرد و گفت:  مطلق همچنين به ساخت 50 مركز ش
«از كمك سرمايه بخش خصوصى براى ارايه خدمات با تعرفه دولتى نيز كمك و 
ضمن مذاكره با بخش خصوص داخلى و خارجى نتايج خوبى گرفته ايم تا بسيارى 

از مراكز در سال آينده به بهره بردارى برسند.»
ــگاه و فوق تخصص خون و سرطان با بيان  همچنين غالمرضا توگه، استاد دانش
اينكه استانداردسازى بايد روى بخش درمان متمركز باشد، اظهار كرد: «تشكيالت 
ــرطانى مى كنند، در  و گروه هايى كه به صورت تيمى اقدام به درمان بيماران س
ــرطانى با نظر به جنبه هاى  ــكل گرفته و يك بيمار س دانشگاه علوم پزشكى ش

مختلف، درمان مى شود.»
مشاور عالى سازمان انتقال خون ادامه داد: «سازمان غذا و دارو تالش شبانه روزى 
و جدى دارد تا تمام امكانات استاندارد براى درمان سرطان را در كشور ايجاد نمايد 

و قدم هاى خوبى در حال طى شدن است.»

130 مركز درمان سرطان 
به بهره بردارى خواهد رسيد

زبان خوراكى ها

ــتند؛ در غذايى كه مى خوريد و در هوايى كه تنفس  سموم در همه جا هس
مى كنيد.

ــوند و چيزى كه  ــرعت در داخل بدن تان تكثير ش ــموم مى توانند به س س
ــما را ترك  ــت كه آنها بدن ش ــت اين اس ــناك اس در اين ميان واقعا ترس
ــم زدايى  ــدام هاى داخلى بدن تان را س نخواهند كرد، مگر اين كه تمام ان

كنيد.
راه هاى زيادى وجود دارد براى اين كه بدانيم بدن مان نياز به سم زدايى دارد، 
ــت:«نمى دانم چرا، ولى اصال حس و حال خوبى  و يكى از اين راه ها اين اس

ندارم!» بيشتر مواقع سست و بى حال هستيد.
ــت سموم در بدن تان  ــاس خستگى داريد، ممكن اس اگر اغلب اوقات احس
تجمع يافته باشند و نياز به سم زدايى داشته باشيد. روش هاى زيادى براى 
سم زدايى ارايه شده اند، اما شايد موثرترين شيوه تمركز بر آن ارگانى باشد 

كه نياز به سم زدايى دارد.
در اين نوشتار با ما همراه باشيد تا موثرترين شيوه هاى سم زدايى ارگان هاى 
ــم زدايى به بهترين نحو عمل خواهند  بدن را ببينيد. اين ارگان ها بعد از س

كرد:
1. كليه

كليه هاى شما مسئوليت دفع ادرار را بر عهده دارند؛ ادرار در واقع محصول 
ــت. براى اين كه به آنها كمك كنيم  جانبى مواد زائد و سموم درون بدن اس
ــود مصرف ميوه  روزانه تان را  ــند، توصيه مى ش عملكرد بهترى داشته باش
ــالمت كليه بهترين  ــد. ميوه هايى مانند توت ها براى بهبود س افزايش دهي
گزينه هستند. همچنين بايد يادتان باشد زمان سم زدايى كليه ها از مصرف 

غذاهاى پرنمك اجتناب كنيد.
2. كبد

ــت. اين ارگان چند مسئوليت بر  كبد يكى از ارگان هاى مهم درون بدن اس
عهده دارد و اگر ضعيف شود، بدن تان متحمل افول دائمى خواهد شد. براى 
ــبز و برگ دار در برنامه   سالم تر كردن كبد، بايد مقدار زيادى سبزيجات س
ــد تا كبد بتواند  ــد و از غذاهاى چرب و الكل پرهيز كني غذايى تان بگنجاني

استراحت كند.
3. روده ها

ــدن روده به ويژه براى مردان بسيار ضرورى است. براى  اين روزها تميز ش
ــالمى مانند كلم كالى، بروكلى،  ــم زدايى روده ها مى توانيد سبزيجات س س
ــل بخوريد. همچنين مى توانيد چاى سبز بنوشيد تا  اسفناج و كلم بروكس
ــود و در عين حال اگر دوست داريد وزن تان  فرآيند سم زدايى تان كامل ش

نيز كاهش بيابد.
4. لوزالمعده

ــما را جلب نمى كند، اما وقتى پاى حفظ  هرچند اين ارگان توجه كامل ش
سالمتى در ميان باشد، نقشى بسيار اساسى دارد. لوزالمعده انسولين ترشح 

مى كند تا سطح قند خون را كنترل كند.
 براى سم زدايى اين ارگان مى توانيد صبحانه تان را با آب ليمو يا آناناس شروع 
كنيد. مصرف روزانه  سبزيجات حاوى ويتامين ب مانند عدس، مارچوبه، و 

اسفناج را افزايش دهيد.
براى سالم تر بودن، سم زدايى كل ارگان هاى درون بدن نقشى كليدى دارد. 
ــم زدايى ارگان ها وجود دارد ساده  موضوع واقعا فوق العاده اى كه درباره  س
ــم زدايى قرار دارد: خوردن  ــت س ــت. رمز و رازى پرفايده پش بودن آن اس

غذاهاى سالم!

راه هاى سم زدايى از بدن

دريچه

درخت انگور را تاك يا مو نيز مى گويند. برگ مو داراى ساكاروز، 
لوولز(Levulose)، اينوزيت (Inosite)، كوئرستين، كاروتن، 
اجسام تانيك، بتائين، تارتاريك اسيد، ماليك اسيد، اسكوربيك 

اسيد، پتاسيم، آهن و سيليكون است. 
در ادامه به خواص برگ مو اشاره مى شود:

خواص برگ مو
 برگ مو قابض است.

ــهال خونى را برطرف ــاى جوان مو، اس  دم كرده برگ ه
 مى كند.

 براى خونريزى ها مفيد است.

 در رفع نقرس و زردى موثر است.
 استفراغ را برطرف مى كند.

ــوط به دوران بلوغ و   در رفع اختالالت گردش خون(مرب
يائسگى) موثر است.

 هنگامى كه پوست صورت قرمز و ملتهب شد، خوردن دم 
كرده برگ مو مفيد است.

ــو، در رفع  ــده م ــك ش ــوان و خش ــرگ هاى ج  گرد ب
خونريزى هاى بينى و رحم موثر است.

 از دم كرده برگ مو مى توان براى شست وشوى چشم در 
ورم ملتحمه استفاده كرد.

 دم كرده برگ مو براى رفع واريس مفيد است.
 برگ درخت انگور، برونشيت هاى مزمن را معالجه مى كند.

ــراى زكام و عفونت هاى روده، ضد   برگ درخت انگور، ب
عفونى كننده گران بهايى است. براى اين كار مى توان چهار گرم 
ــك مو را در يك ليوان آب جوش دم كرده و دو تا سه  برگ خش

فنجان در روز تناول نمود.
ــهال، ادرارآور و ضد  ــتها آور ، مقوى، ضد اس  برگ مو اش

خمارى است.
 برگ مو به دو طريق ذيل در معالجه اسهال، اسهال خونى، 

استفراغ، زخم معده و خونريزى معده مفيد است:
الف- 30 گرم برگ جوان مو را به  صورت تازه يا خشك كرده در 
يك ليتر آب مى جوشانند و پس از صاف كردن، مانند چاى روزى 

يك تا سه استكان مى نوشند.
ب- گرد برگ هاى جوان و خشك كرده مو را روزانه به مقدار 4 

تا 5 گرم با عسل يا شربت قند مخلوط كرده و مصرف مى كنند.
 جوشانده برگ مو به صورت فوق، حافظ جنين است و از 

سقط آن جلوگيرى مى كند.
 استفاده از گرد نرم برگ مو به طور موضعى، خونريزى را 

بند مى آورد.
 جوشانده برگ مو، سرمازدگى دست و پا را درمان مى كند. 
براى برطرف كردن سرمازدگى دست و پا، جوشانده برگ مو را 

تهيه كرده و دست و پا را به مدت 15 دقيقه در آن قرار دهيد.
 از پيچك هاى مو، در اثر كوبيدن و فشار، شيره اى استخراج 
ــرم آن در روز، خونريزى هاى  مى كنند كه مصرف 30 تا 60 گ

ــهال خونى، اخالط خونى، خونريزى رحمى و  داخلى مانند اس
بواسير را درمان مى كند.

 شاخه هاى تازه و نازك مو، تمامى خواص برگ مو را دارند 
و حتى بهتر از آن است.

 شاخه تازه مو، بواسير را درمان مى كند. براى اين كار بايد 
خاكستر چوب مو يا خاك اره چوب مو را به صورت تميز به دست 
آورد و در سركه خمير كرد و پس از اجابت مزاج در محل بواسير 

ماليد.
ــتر چوب مو را در سركه حل نموده و در محل   اگر خاكس

ورم غدد و گزش حشرات بمالند، آن را معالجه مى كند.
طرز تهيه دم كرده برگ مو

براى تهيه دم كرده برگ مو، مقدار 15 تا 20 گرم برگ مو را در 
يك ليتر آب جوش بريزيد و بگذاريد 10 دقيقه بماند.

خواص شكوفه هاى انگور
 شكوفه انگور تقويت كننده قلب و معده است.

ــتفراغ، آروغ و سكسكه   شكوفه انگور، بهبود دهنده  اس
است.

 شكوفه انگور، ترش كردن غذا در معده را درمان مى كند.
براى موارد فوق مى توان 10 گرم از گرد شكوفه انگور را با كمى 
آب خورد و يا آن را جوشاند و بعد از هر وعده غذايى، نيم تا يك 

استكان، مانند چاى نوشيد.

خبر

ــتر با ما فاصله ندارد، براى اينكه انتخاب  تابستان چند گام بيش
ــتانى برايتان ساده شود مى خواهيم ليستى  خوراكى هاى تابس
از سالم ترين خوراكى هاى تابستان را در اختيارتان قرار دهيم:

هندوانه
اين ميوه پر آب مجموعه اى است از ويتامين A و C، پتاسيم، و 
ــرطان ليكوپن. هندوانه همچنين يكى از  آنتى اكسيدان ضد س
غنى ترين منابع آمينو اسيد ال – سيترولين است، كه به تنظيم 

عملكرد شريايى و كاهش فشار خون كمك مى كند.
ميگو

ــد پيدا كنيد. ميگو  ــو ها را در اين فصل مى تواني تازه ترين ميگ
ــذا دريافت  ــترولى كه از غ ــت، اما كلس ــترول اس حاوى كلس
مى كنيد تاثير ناچيزى روى كلسترول موجود در جريان خونتان 
ــت، چربى  ــار از پروتئين اس مى گذارد. ميگو همچنين، سرش
كمى دارد و منبع خوبى از دو مامور محافظ قلب؛ يعنى امگا 3 و 

ويتامين B12 است.
ذرت

ــت دارند. ذرت منبع خوبى از لوتئين،  ــم ها ذرت را دوس چش
ــر عوامل مربوط  ــت كه خط ــيدان قدرتمند اس يك آنتى اكس
ــكل يكى از  ــيون ماكوال را كاهش مى دهد، اين مش به دژنراس

شايع ترين عوامل كورى در افراد كهنسال است. 
ــاى مفيد كه  ــيدان ه ــدن آنتى اكس پختن ذرت باعث آزاد ش
ــرطان را كاهش دهند  مى توانند خطر بيمارى هاى قلبى و س
ــود مقدار آنتى اكسيدان  مى شود. هر چه ذرت بيشتر پخته ش

نيز بيشتر مى شود.
كرفس

ــت كه به درد  كرفس حاوى مواد مغذى فراوانى اس
ــد التهابى  ــه تركيبات ض ــورد. از جمل بدن مى خ
ــى دهد، ــكين م ــى تان را تس ــير گوارش كه مس
ــيدان هاى ضد بيمارى، ويتامين هايى   آنتى اكس

مانند فوالت، ويتامين K و ويتامين C هستند.
تخمه

ــابقات ورزشى است.  تخمه پاى ثابت فوتبال و مس
ــل توجهى از ويتامين  دانه هاى آفتابگردان منابع قاب

E هستند ، يك چهارم فنجانش بيش از 90 درصد نياز 
روزانه بدن را تامين مى كند. تخمه آفتابگردان همچنين 

حاوى دوز قابل توجهى از مواد معدنى كليدى از جمله منگنز، 
منيزيم، و سلنيوم است.

قارچ
 D ــاوى ويتامين ــه ح ــتند ك ــبزيجاتى هس ــا تنها س قارچ ه
ــده كه  ــايى ش ــند. تركيبات زيادى در قارچ ها شناس مى باش
ــتم ايمنى و محافظت از بدن در برابر  مى توانند به تقويت سيس

سرطان كمك كنند.
زردآلو

ــى تواند به  ــود در زردآلو م ــن موج بتاكاروت

ــوال كمك كند.  ــيون ماك ــرى از آب مرواريد و دژنراس جلوگي
ــان داده كه دريافت مقادير باالى ويتامين  برخى تحقيقات نش
A مى تواند تا 40 درصد خطر بروز آب مرواريد را كاهش دهد. 
زرد آلو ها همچنين منابع غنى از پتاسيم هستند، ماده معدنى 
كه براى عملكرد مناسب عصب و ماهيچه ضرورى است. پتاسيم 
ــدن مايعات بدن  ــار خون و متعادل ش همچنين به تثبيت فش

كمك مى كند.
سس خردل

ــاندويچ  ــه معموال روى س ــد، ولى خردل ك ــايد تعجب كني ش
ــود مزاياى فراوانى دارد. خردل  ــالم هات داگ ديده مى ش ناس
ــلنيوم، يك ماده معدنى همراه با آنتى اكسيدان است  حاوى س

ــاى قلبى و  ــگيرى از بيمارى ه ــه پيش كه مى تواند ب
ــتم ايمنى، و محافظت  عروقى، تقويت سيس

ــرطان ها كمك كند.  در برابر برخى س
خردل همچنين منبعى از منيزيم 

است، كه مى تواند فشار خون 
را كاهش دهد و التهاب را 

پايين بياورد.
گيالس

 FDA ــات  تحقيق
ــراد  ــان داده اف نش
ــه يك و نيم  بالغى ك
ــالس  گي ــان  فنج
ــى كنند  ــرف م مص

ــان باال مى رود، مخصوصا  ــيدان هاى بدنش ــطح آنتى اكس س
ــى مبارزه  ــى و قلب ــاى التهاب ــا بيمارى ه ــيانين، كه ب آنتوس
ــاى اين خانواده )  ــن آلبالو ( يكى ديگر از اعض مى كند. همچني
منبع غنى از فيبر محلول پكتين است، كه به كنترل كلسترول 

خون كمك مى كند.
آلو سياه

رنگ زيباى آلوها از آنتوسيانين مى آيد، رنگدانه آنتى اكسيدانى 
كه مى تواند به نابود كردن راديكال هاى آزاد كه موجب آسيب 
سلولى مى شوند كمك كند. به عالوه آنها مى توانند به پيشگيرى 
ــتخوان ها كمك كنند. تحقيقات نشان داده  از دست رفتن اس

خانم هاى يائسه اى كه مكمل كلسيم به همراه آلو مصرف مى 
كنند كاهش از دست دادن حجم استخوانى قابل توجهى دارند 

و اين به دليل سطوح باالى پتاسيم و ويتامين K است.
هلو

گوشت هلو ( و شليل ) سرشار از آنتى اكسيدان هايى است كه 
ــرطان و ديگر بيمارى هاى مزمن كمك مى  به پيشگيرى از س
كند. مواظب وزن خود هستيد؟ هلو منبعى طبيعى براى اضافه 
كردن شيرينى به برنامه غذايى تان است. از آنجا كه هلو سرشار 

از فيبرهاى خوراكى است سير و راضى نگهتان مى دارد.
كدو سبز

ــدن حدود 28  ــبز 20 كالرى دارد و براى ب يك فنجان كدو س
ــاز روزانه بدن افراد بالغ  ميكروميلى گرم فوالت، كه 7 درصد ني
ــت فراهم مى آورد، همچنين اين مقدار كدو سبز 12 ميلى  اس
گرم ويتامين C و 250 ميلى گرم پتاسيم نيز دارد. فيبر موجود 
در كدو سبز و مقدار باالى آبى كه دارد آن را تبديل به يك سبزى 

كامل براى جلوگيرى از اشتها مى كند.
فلفل دلمه اى

ــر دو به  ــود در فلفل ه ــا كاروتن موج ويتامين C و بت
پيشگيرى از تصلب شريان كمك مى كنند. ويتامين 
ــز كمك مى كند  ــت در برابر عفونت ني C به محافظ
ــتخوان ها، دندان ها، موها و  ــتن اس و از عوامل داش
ــت. يك فلفل دلمه اى متوسط مى  پوستى سالم اس
ــاز روزانه يك فرد بالغ  تواند بيش از 100 درصد ني
ــد. فلفل دلمه اى هاى  به ويتامين C را تامين كن
ــترى از فلفل  قرمز رنگ 50 درصد ويتامين C بيش

دلمه اى هاى سبز رنگ دارند.
تربچه

ــا تند تر  ــر تربچه ه ــتانى از ديگ ــاى تابس تربچه ه
ــت كه  ــولفات اس ــتند. تربچه حاوى تركيبات س هس
ــت كنند.  ــرطان محافظ ــدن را در برابر س ــد ب مى توان
ــتان  ــه روى 1500 نفر از مردم در لهس ــق ك در يك تحقي
ــترين مقدار مصرف  ــان داد افرادى كه بيش انجام شده بود نش
ــتند كمتر از ديگران در خطر سرطان معده  تربچه و پياز را داش

بودند.
گوجه فرنگى

گوجه فرنگى مى تواند براى كل بدنتان مفيد واقع شود. در يكى 
ــكى هاروارد مشخص شد مردانى كه  از تحقيقات دانشكده پزش
ــتر غذاهاى حاوى گوجه فرنگى ميل مى كنند كمتر دچار  بيش
سرطان پروستات مى شوند. ليكوپن، يك آنتى اكسيدان قدرتمند 
است كه نقش عامل ضد سرطانى در گوجه فرنگى را ايفا مى كند. 
ــار از ساليسيالت  ــكل داخل گوجه فرنگى سرش مايع ژله اى ش
ــون دارد. به همين  ــدن روى خ ــت، كه تاثير ضد لخته ش هاس
ــارى هاى قلبى نيز  ــگيرى از بيم دليل گوجه فرنگى براى پيش

مناسب است.

ــذا دريافت  ــترولى كه از غ ــت، اما كلس ــترول اس حاوى كلس
مى كنيد تاثير ناچيزى روى كلسترول موجود در جريان خونتان 
ــت، چربى  ــار از پروتئين اس مى گذارد. ميگو همچنين، سرش
3كمى دارد و منبع خوبى از دو مامور محافظ قلب؛ يعنى امگا 3كمى دارد و منبع خوبى از دو مامور محافظ قلب؛ يعنى امگا 3 و 

ــت دارند. ذرت منبع خوبى از لوتئين،  ــم ها ذرت را دوس چش
ــر عوامل مربوط  ــت كه خط ــيدان قدرتمند اس يك آنتى اكس
ــكل يكى از  ــيون ماكوال را كاهش مى دهد، اين مش به دژنراس

ــاى مفيد كه  ــيدان ه ــدن آنتى اكس پختن ذرت باعث آزاد ش
ــرطان را كاهش دهند  مى توانند خطر بيمارى هاى قلبى و س
ــود مقدار آنتى اكسيدان  مى شود. هر چه ذرت بيشتر پخته ش

ــابقات ورزشى است.  تخمه پاى ثابت فوتبال و مس
ــل توجهى از ويتامين  دانه هاى آفتابگردان منابع قاب

 درصد نياز 
روزانه بدن را تامين مى كند. تخمه آفتابگردان همچنين 

حاوى دوز قابل توجهى از مواد معدنى كليدى از جمله منگنز، 

D ــاوى ويتامين ــه ح ــتند ك ــبزيجاتى هس ــا تنها س ــاوى ويتامين Dقارچ ه ــه ح ــتند ك ــبزيجاتى هس ــا تنها س Dقارچ ه
ــده كه  ــايى ش ــند. تركيبات زيادى در قارچ ها شناس مى باش
ــتم ايمنى و محافظت از بدن در برابر  مى توانند به تقويت سيس

ــلنيوم، يك ماده معدنى همراه با آنتى اكسيدان است  حاوى س
ــاى قلبى و  ــگيرى از بيمارى ه ــه پيش كه مى تواند ب

ــتم ايمنى، و محافظت  عروقى، تقويت سيس
ــرطان ها كمك كند.  در برابر برخى س

خردل همچنين منبعى از منيزيم 
است، كه مى تواند فشار خون 

را كاهش دهد و التهاب را 
پايين بياورد.

گيالس
FDA ــات  تحقيق
ــراد  ــان داده اف نش
ــه يك و نيم  بالغى ك
ــالس  گي ــان  فنج
ــى كنند  ــرف م مص

ــبز  يك فنجان كدو س
ميكروميلى گرم فوالت، كه 

ــت فراهم مى آورد، همچنين اين مقدار كدو سبز  اس
گرم ويتامين 

در كدو سبز و مقدار باالى آبى كه دارد آن را تبديل به يك سبزى 
كامل براى جلوگيرى از اشتها مى كند.

فلفل دلمه اى
ويتامين 

پيشگيرى از تصلب شريان كمك مى كنند. ويتامين 
C

ــا تند تر  ــر تربچه ه ــتانى از ديگ ــاى تابس تربچه ه
ــت كه  ــولفات اس ــتند. تربچه حاوى تركيبات س هس
ــت كنند.  ــرطان محافظ ــدن را در برابر س ــد ب مى توان

ــه روى  ــق ك در يك تحقي
ــترين مقدار مصرف  ــان داد افرادى كه بيش انجام شده بود نش
ــتند كمتر از ديگران در خطر سرطان معده  تربچه و پياز را داش

بودند.
گوجه فرنگى

گوجه فرنگى مى تواند براى كل بدنتان مفيد واقع شود. در يكى 
ــكى هاروارد مشخص شد مردانى كه  از تحقيقات دانشكده پزش
ــتر غذاهاى حاوى گوجه فرنگى ميل مى كنند كمتر دچار  بيش
سرطان پروستات مى شوند. ليكوپن، يك آنتى اكسيدان قدرتمند 
است كه نقش عامل ضد سرطانى در گوجه فرنگى را ايفا مى كند. 
ــار از ساليسيالت  ــكل داخل گوجه فرنگى سرش مايع ژله اى ش
ــون دارد. به همين  ــدن روى خ ــت، كه تاثير ضد لخته ش هاس

رييس انجمن متخصصين آزمايشگاه بالينى ايران، نسبت به تعطيلى تعداد 
ــكالت اقتصادى ناشى از  ــكى به دليل مش ــگاه هاى پزش زيادى از آزمايش

تعرفه هاى غير واقعى هشدار داد.
ــرح تحول  ــت ط ــت: از زمانى كه وزارت بهداش ــين فاطمى گف دكتر حس
سالمت را بر مبناى قيمت تمام شده براى حرف پزشكى قرار داد، متاسفانه 
ــكى مغفول ماندند و براى آزمايشگاه قيمت  آزمايشگاه هاى تشخيص پزش

تمام شده را منظور نكردند.
ــته وزير بهداشت دستور داد  ــال گذش وى ادامه داد: با توجه به اينكه در س
انجمن هاى علوم آزمايشگاهى روى قيمت تمام شده كار كنند، بعد از انجام 
5 تا 6 ماه كار كارشناسى، قيمت هاى واقعى را به وزير داديم و دكتر هاشمى 

هم حمايت خود را از قيمت تمام شده تعرفه آزمايشگاهى اعالم كرد.
فاطمى اظهار داشت: متاسفانه در جلسه اى كه با شوراى عالى بيمه داشتيم، 
ــده بود را قبول  ــى كه روى قيمت تمام شده تعرفه آزمايشگاه ش كارشناس
نكردند و تنها درصدى را به تعرفه آزمايشگاه مثل سنوات قبل اضافه كردند 

كه هيچ كدام از اينها جوابگوى نيازمندى هاى آزمايشگاه نيست.
ــگاه ايجاد مى شود، اشاره كرد و  وى در ادامه به مشكالتى كه براى آزمايش
ــگاهى از سال 90 تقريبا 3 برابر  گفت: قيمت تجهيزات و كيت هاى آزمايش
ــده و با توجه به تغيير قيمت ارز، تعرفه ها همگام با نرخ ارز تغيير نكرده  ش
ــدت تحت فشار مالى باشند و ما  و همين باعث شده كه آزمايشگاه ها به ش
ــتيم كه توسط  ــدن تعداد زيادى از آزمايشگاه هايى هس ــاهد تعطيل ش ش

فارغ التحصيالن جديد راه اندازى شده اند.
ــا توجه به  ــران افزود: ب ــگاه بالينى اي ــن متخصصين آزمايش رييس انجم
ــراى انجام  ــهر، بيماران ب ــاط پر جمعيت ش ــگاه در نق تعداد زياد آزمايش

ــد، اما با تعطيلى ــگاه درب منزل خود مراجعه مى كنن آزمايش به آزمايش
ــخت مى شود؛ چرا كه با كم شدن   آزمايشگاه ها خدمت رسانى به مردم س
تعداد آزمايشگاه ها، دسترسى مردم با مشكل روبه رو خواهد شد و زمانى كه 

دسترسى سخت شود يك سرى از بيمارى ها گم مى شوند.
فاطمى گفت: در تمام جوامع، كارى كه انجام مى دهند تعيين قيمت تمام 
شده براى آن كاالست و اين براى آزمايشگاه ها با توجه به اينكه چندين سال 

پيگير هستند، هنوز به نتيجه نرسيده است .
ــگاه ها، معوقه پرداخت بيمه ها به  وى افزود: يكى ديگر از مشكالت آزمايش
آزمايشگاه هاست و از زمانى كه طرح تحول سالمت اجرا شده است، اعتبار 
پايدار براى آن ديده نشده و همين باعث عدم پرداخت توسط بيمه ها شده 
ــگاه ها پرداخت  ــرداد 94 هنوز هيچ وجهى به آزمايش و بعضى بيمه ها از م
ــط  ــر و آذر 94 را داده اند و اين عدم پرداخت توس نكرده و بعضى ديگر مه
ــود و وقتى اندوخته  ــگاه ها مى ش ــار بار مالى بر آزمايش بيمه ها باعث فش
ــت و بهبود  ــد، حركت براى ارتقاى كيفي ــت بيمه ها باش ــگاه دس آزمايش

آزمايشگاه متوقف مى شود.
ــگاه بالينى ايران در پايان اظهار داشت:  رييس انجمن متخصصين آزمايش
ــگاه هاى تخصصى به صورت يك  ــت به آزمايش ــت وزارت بهداش بهتر اس
ــت و بايد اين  ــون اينگونه نيس ــگاه كند در حالى كه اكن مقوله تخصصى ن
ــه هاى اقتصادى در نظر بگيرند و قيمت تمام شده  مراكز را به عنوان موسس
تست هاى آزمايشگاهى را مورد توجه قرار دهند تا بتوانيم بر مشكالت غلبه 

كنيم.

بحران تعطيلى آزمايشگاه هاى 
پزشكى به دليل مشكالت مالى

ليستى از سالم ترين خوراكى هاى تابستانى

خواص باورنكردنى درخت مو



دريچه
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ــال 408 هجرى در  ــى در س ــه  نظام  الملك طوس خواج
ــان ديده به جهان گشود. شغل پدرش شهر طوس خراس

ــاران محمود  ــوده و از ي ــى ب ــحاق، دهقان ــى ابن اس  عل
سبكتكين به شمار مى آمد. 

خواجه  نظام الملك نيز در كودكى به همراه پدر به دهقانى 
پرداخت و در همان زمان، نزد وى قرآن را ختم كرد و پس 
از آن پدرش وى را به كسب علم و دانش و آموختن لغت 

و نحو واداشت. 
ــق مى ورزيد  ــه ايران عش ــاال بود و ب ــى ب وى داراى همت
ــاختن  ــد ميهن و س ــه دنبال راهى براى رش و همواره ب
مدارسى بود كه علم را دوباره براى هم وطن هايش رونق 

بخشد. 
ــنين نوجوانى به خدمت ابو على ابن شاذان،  خواجه در س
وزير آلب ارسالن در آمد و به عنوان كاتب نزد وى خدمت 
ــش وى را وصيت  ــگام وفات ــاذان به هن ــرد. ابن ش مى ك
ــالن در آيد و او نيز  ــلطان آلب ارس كرد كه به خدمت س

چنين كرد. 
ــش برگزيد ــه عنوان وزير خوي ــالن خواجه را ب آلب ارس

ــت و  ــان مى پنداش ــوز و مهرب ــدرى دلس  و او را پ
ــى داد و ــورت وى انجام نم ــدون مش ــرى را ب ــچ ام هي
 خالف امر وى را نمى پسنديد. پس از اينكه آلب ارسالن

ــه فرزندش  ــپرى مى  كرد، ب ــر عمرش را س  لحظات آخ
ــور حكومتى از رأى  ــاه وصيت كرد كه در اداره ام ملكش
ــوز و مهربان  ــرپيچى نكند و او را پدرى دلس خواجه، س
ــاه نيز پذيرفت و او را در سمت وزارت باقى  بداند و ملكش

نگاه داشت. 
ــات  ــود خدم ــد وزارت خ ــك در عه ــام المل خواجه       نظ
ــدون  ــه ب ــام داد ك ــى را انج ــيار عظيم ــى بس فرهنگ
ــته ــابقه نداش ــت در طول تاريخ س ــوان گف ترديد مى ت

 است. 
او به ايجاد و تأسيس مدارس پرداخت كه در تاريخ به نام 

وى و به مدارس نظاميه مشهورند. 
ــگاه ها شدند و  ــتند كه سرمشق دانش همان مدارس هس
ــاى بغداد، موصل،  ــا عبارتند از: نظاميه ه مهم ترين آن ه
ــيراز و  ــابور، بلخ، هرات، مرو، آمل، گرگان، بصره، ش نيش

اصفهان.
 نهضتى كه نظام الملك با ساختن نظاميه هاى متعدد به 
ــگفت آورى از طرف  ــرعت ش وجود آورد، به زودى و با س
ــورهاى  ــيارى ديگر از بالد كش ــاط ايران و بس تمامى نق
ــد، به طورى كه در قرن هاى پنجم و  ــالمى دنبال ش اس
ششم هجرى هيچ شهرى نبود كه در آن مدارس متعدد 

وجود نداشته باشد. 
ــوم ادبى، رياضيات،  در اين مدارس درس هايى چون عل
ــد و  ــير تدريس مى ش طب و حكمت، فقه، حديث، تفس
همچنين كليه  مدارس داراى كتابخانه هايى معتبر بودند. 
خواجه دستور داد براى هر كتابخانه، كاتبان، 5 شاهنامه 
ــخن را رونويسى و  ــى جاودانه س از حكيم طوس فردوس

نگهدارى كنند. 

ــه  جاودانه براى  ــه هدي ــى، س خواجه نظام الملك طوس
ايرانيان به يادگار گذاشت.

ــمار خورشيدى فراهم شود تا   نخست دستور داد سال ش
سال شمار قمرى كنار گذاشته شود.

 دوم آنكه دستور داد هزاران بار كتاب شاهنامه  فردوسى 
خردمند بازنويسى شود تا زبان ايرانيان نجات يابد.

سوم برافراشتن دانشگاه هاى نظاميه بود كه ريشه و پايه  
دانشگاه هاى امروزى است . 

در مدارس نظاميه، هر دانشجويى اتاقى خاص خود داشت 
ــوراك و خوابگاه نيز بر  و مقررى ماهيانه مى گرفتند و خ

عهده  دانشگاه بود. 
ــابور را براى ابو المعالى  خواجه  نظام الملك، نظاميه  نيش
ــال در آنجا  ــاخت. كه جوينى به مدت 20 س جوينى س
ــاگردانى همچون غزالى  ــتغال داشت و ش به تدريس اش
ــگاه هايى كه خواجه  را تربيت نمود و از بزرگ ترين دانش
ــه در آن زمان بيش  ــداد بود ك ــيس كرد، نظاميه  بغ تأس

ــاتيد  ــول تاريخ، اس ــت و در ط ــجو داش از 6000 دانش
ــيرازى،  ــعدى ش ــته اى همچون محمد غزالى، س برجس
ــيرازى و غيره در آن به امر تدريس اشتغال  ابواسحاق ش

داشتند. 
عالوه بر ساختن دانشگاه، خواجه خدمات فراوان ديگرى 
همچون آب انبار، گرمابه، بازار، بيمارستان ها را به جهانيان 
ــكوفاترين قرون  ــم را مبدل به ش عرضه كرد و قرن پنج

فرهنگى اسالم ساخت. 
ــمندان و  مجلس خواجه نظام الملك مملو از علما و دانش
ــيارى بر او خرده مى گرفتند كه  فقها بود تا جايى كه بس
ــان را از مسايل سياسى باز داشته  همنشينى با علما، ايش
ــت، اما خواجه مى فرمود: «آن ها زيبايى دنيا و آخرت  اس
ــرم قرار دهم، باز هم آن ها  ــند و اگر آن ها را بر س مى باش

بزرگ تر هستند.»
ــود.  ب ــن  فروت و  ــع  متواض ــيار  بس ــانى  انس وى   
ــنديده  زيادى  خواجه نظام الملك داراى ويژگى هاى پس

بوده است. 
ــت  ــنيد، از هر كارى دس ــداى اذان را مى ش ــر گاه ص ه
ــت مى كرد و  ــت مواظب ــاز اول وق ــت و بر نم برمى داش
ــنبه و پنجشنبه را روزه مى گرفت و  همواره روزهاى دوش
ــانى بردبار، شكيبا و باوقار  بسيار صدقه مى بخشيد و انس

بود. 
ــد:  مى گوي ــالء  لنب اعالم ا ــير  س در  ــى  ذهب ــام  ام
«خواجه نظام الملك از كسانى بود كه خير و تقواى فراوانى 
ــان هاى  ــد و گرايش خاص به انس ــده مى ش در آن ها دي
ــان متأثر مى گشت  ــت و از پند و اندرزهاى ش صالح داش
ــرد،  ــو مى ك ــش بازگ ــوب وى را براي ــى عي ــر كس و اگ
ــى  ــود و وى را گرام ــى مى نم ــخص قدردان از آن ش
ــمانش سرازير  ــت و گريه مى كرد و اشك از چش مى داش

مى شد.
ــت و گاهى نبود  هيچ گاه بدون وضو در مجلس نمى نشس
ــاز مى خواند و  ــر اينكه با آن وضو، نم كه وضو بگيرد، مگ
ــت، او را يادآور  هر گاه مؤذن از اذان گفتن غافل مى گش

مى شد. 
حس ميهن پرستى و جايگاه خواجه در نزد سلطان ملكشاه 
و مردم براى بعضى ها ناخوشايند بود و كسانى نبودند جز 
ــم دينى عالوه بر معانى  باطنيان كه معتقد بودند، مفاهي
ــر كس كه به  ــد و ه ظاهرى داراى معانى باطنى مى باش
ــرع اسير  ــد، در غل و زنجير ش معانى باطنى معتقد نباش

مى شود. 
باطنيان كه از مبارزه با خواجه ناتوان شده بودند، تصميم 

گرفتند از طريق ديگرى وى را از سرراه بردارند.
ــنبه موافق با دهم رمضان سال 485 هجرى   روز پنجش
ــيد. در آنجا  ــد رس ــى نهاون ــه نزديك ــه ب ــرى خواج قم
ــراق  ــار ات ــت افط ــان جه ــه و همراه ــلطان و خواج س
ــان به خدمت  ــراى رفع نيازهاى ش كردند و نيازمندان ب

وى آمدند. 
ــخص باطنى در  ــد، ش زمانى كه خواجه از افطار فارغ ش
ــرد و خود را  ــه نزديك ك ــود را به خواج لباس صوفى خ

محتاج و نيازمند معرفى كرد.
خواجه نظام الملك هم از روى مردم دوستى و دلسوزى اش 
ــتان پليدى  ــود كه ناگهان دس ــخن با وى را گش باب س
ــير  ــر بر آورد و با خنجرى قلب ش ــتين باطنيان س از آس
ــاى قاتل به  ــا پس از فرار، پ ــران را دريد، ام مرد تاريخ اي
ــتگير  طناب خيمه اى گير كرد و به زمين افتاد و او را دس

كردند. 
ــرا من او را  ــا كنيد، زي ــود: قاتل مرا ره ولى خواجه فرم

بخشيدم.
ــر بالين  ــنيدن خبر ب ــاه ايران پس از ش ــاه پادش  ملكش
خواجه حاضر گشت ... اما خواجه در آخرين لحظات عمر 

بود و خيلى زود روح از تنش پر كشيد. 
ــر شد، حزن و اندوه  هنگامى كه خبر وفات خواجه منتش
سراسر ايران را فرا گرفت و غم و عزادارى مردم، ماه ها به 

طول انجاميد.

داستان شهادت

ــماعيل صادقى»، ديگر آن اسماعيل  در فراق «شهيد زين الدين»، شهيد «اس
سابق نبود. حال و هواى عجيبى يافته و به لطايفى عرفانى رسيده بود. در قنوت 

نمازهايش گريه مى كرد و از خدا طلب شهادت مى نمود.
«عمليات بدر» كه مى خواست شروع شود، ديگر دل توى دلش نبود.

ــده بودند و آقا اسماعيل هم  يادم هست گردان ها و واحدها به منطقه اعزام ش
آخرين نيازهاى عمليات را جمع و جور مى كرد. در مقر انرژى اتمى اهواز، اتاقى 

داشتيم به نام «اتاق جنگ».
ــى سراغم را گرفت،  ــب بود كه گفت: «فالنى! اگر كس ساعت يازده - دوازده ش
ــت  ــد انجام دهم». اين را گفت و در را پش ــم، كارى دارم كه باي توى اتاق جنگ

سرش بست.
ــدت گريه به قرمزى  ــد، ديدم چشمانش از ش ــاعتى بعد كه از اتاق خارج ش س
گراييده و صورتش نورانيت خاصى يافته است. برخوردها و سخنانش به گونه اى 

شده بود كه من احساس كردم ديگر ماندنى نيست.
آخرين جلسه  فرماندهى لشكر بود كه قبل از عمليات بدر تشكيل مى شد. 

حسن ختام جلسه، دعاى توسلى بود كه با نواى گرم يكى از بچه ها خوانده شد. 
«اسماعيل» كنارم نشسته بود. 

از اول دعا سر به سجده گذاشت و عجيب گريه مى كرد. 
ــهيد مهدى زين الدين؛  تا آن روز، من چنين حالتى را از او نديده بودم؛ دائم ش
فرمانده لشكر على بن ابى طالب عليه السالم را صدا مى زد و مى گفت: «مهدى! 

چرا مرا با خود نبردى؟ چرا مرا تنها گذاشتى؟ مهدى! من خسته شدم...». 
ناله هاى او بچه ها را سخت تحت تأثير قرار داده بود.

از همان جا با خانواده اش تماس تلفنى گرفت و حرف هايى رد و بدل شد كه من 
ديگر يقين كردم رفتنش بى بازگشت خواهد بود.

هنگام حركت به طرف خط، شهيد عباسعلى يزدى، راننده  شهيد زين الدين بود 
و حاج آقا ايرانى و ايشان. 

ــر از اين مأموريت  ــه بود: «حاج آقا! من ديگ در بين راه نيز به آقاى ايرانى گفت
ــكر!» و همان شد كه گفت؛ در ادامه  عمليات،  برنمى گردم، جان شما و جان لش
ــمان پل زد و با فرشتگان عالم باال  ــهادت» به سمت پله هاى آس با بال بلند «ش

درآميخت.

ــورآفريقاي جنوبي در دوران حاكميت نژادپرستان، داراي قوانين  كش
ضد بشري و خالف عقل بود.

 نتيجه اين وضعيت، پيدايش تنفر، وحشت و حقارت در ميان جامعه اي 
بود كه 20 درصد سفيد پوست بر اكثريت سياه پوست حاكميت داشتند 
ــي را در اختيار گرفته  ــروت، حقوق و مزاياي اجتماع و تمامي قدرت، ث

بودند. 
ــترده تر  ــا روز به روز گس ــى نژاده ــون آپارتايد يا جداي ــن قان هم چني

مي شد. 
در آفريقاي جنوبي، محصلين سياه پوست، خواندن و نوشتن را به زبان 
ــطه، يكي از دو زبان رسمي  مادري خود فرا مي گرفتند و در دوره متوس

انگليسي يا آفريقايى انتخاب مي شد. 
ــات تحصيلي، بخشنامه اي  ــال تحصيلي 1976م، مؤسس در ابتداي س
دريافت كردند كه براساس آن بايد زبان رسمي مصوب 1974م كه زبان 

آفريقايى و محلي بود تدريس مي گرديد. 
ــرده بودند. اين  ــي را انتخاب ك ــتان زبان انگليس از آنجا كه سياهپوس
مسئله خشم دولت نژادپرست را برانگيخت و از طرف ديگر نوعي رقابت 
نامحسوس بين سياهان بومي و اقليت سفيدپوست به وجود آمده بود. 

هم چنين دستورالعمل صادره، به پايين آمدن سطح آموزشي محصلين 
سياه پوست منجر مي گرديد. 

ــران مدارس آغاز  ــي از طرف جامعه معلمين و مدي از اين رو، اعتراضات
ــد. تا اينكه در 16  ــيده ش ــپس به جامعه دانش آموزي كش گرديد و س
ــهرهاي  ــووتو از ش ژوئن 1976م هزاران دانش آموز در خيابان هاي س

اطراف،دست به راهپيمايى زدند. 
اين تظاهرات باتيراندازي پليس به آشوب كشيده شد و طي روزهاي بعد، 

صدها نفر كشته و زخمي شدند.
ــاه ژوئن،  ــال در م ــتي، هر س ــاي ضدنژادپرس ــال، گروه ه ــن ح با اي
ــد، گرامي  ــا دانش آموز بودن ــووتو را كه عمدت ــدگان س ــته ش ياد كش

مي دارند.

سردار شهيد اسماعيل صادقى؛

در آميختن با فرشتگان
در بلنداى ملكوت

در چنين روزى

تشكيل «جهاد سازندگي»
 به فرمان حضرت امام خميني (ره) 

جهاد سازندگي در 27 خرداد 1358 با فرمان امام خميني(ره) تشكيل گرديد و از 
همان آغاز كار توانست خيل عظيم نيروهاي دلسوز، جوان و متخصصين متعهد و 
مسلمان در رشته هاي گوناگون را براي احيا و نوسازي روستاها در ابعاد اجتماعي، 

اقتصادي و فرهنگي به خود جذب نمايد. 
ــازندگي فرمود:«االن كه مرحله سازندگي  ــكيل جهاد س امام امت به هنگام تش
است، ما دستمان را پيش ملت دراز مي كنيم و از ملت مي خواهيم كه همه در اين 

نهضت شركت نمايند.» 
ــار مختلف مردم جهت محروميت زدايي بسيج  به دنبال صدور اين فرمان، اقش
شدند.  خدمات ارزنده جهاد سازندگي عالوه بر سازندگي و آباداني مناطق محروم 
ــال دفاع مقدس، از نقش مؤثر اين نهاد انقالبي در حفظ  كشور در طول هشت س

استقالل و تماميت ارضي ايران حكايت دارد. 
جهاد سازندگي در زمينه هاي صنايع روستايي، كشاورزي، دامداري، سدسازي، 
منابع طبيعي، آب خيزداري و ده ها مورد ديگر، فعاليت هاي گسترده اي در سطح 
ايران و برخي كشورهاي آفريقايي انجام داده است. جهاد سازندگي در سال 1362 
تبديل به يك وزارتخانه شد و پس از آن كه در سال 1379 در وزارت كشاورزي 

ادغام گرديد، وزارتخانه جهاد كشاورزي به وجود آمد.

« سعيد بن جبير » از شيعيان برجسته  حضرت سجاد عليه السالم بود كه 
پايدارى اش در مسير صحيح، به شهادتش به دست حجاج بن يوسف ثقفى 

منجر شد. 
او از تابعين بود و در مكه سكونت داشت. 

سعيد بن جبير، از خاندان هاى معروف كوفه بود. 
وى سال 46 ه .ق. در شهر كوفه به دنيا آمد.

ــا به مدينه رفت و جزو  دوران طفوليت و جوانى را همان جا گذراند. بعده
شاگردان امام چهارم عليه السالم گرديد.

 وى در زهد، تقوا، شب زنده دارى، ديانت و فقاهت معروف بود و در تفسير 
ــاگردان مدرسه تفسيرى  ــت؛ زيرا او را از ش ــهرت به سزايى داش قرآن، ش

عبداهللا بن عباس دانسته اند. 
سعيد، بيشترين روايات خود را از وى نقل كرده است.

فضل بن شاذان گفته است او يكى از پنج نفرى بود كه در اعتقاد به واليت 
حضرت سجاد عليه السالم پيشتاز و سرآمد بود.

ــت على بن  ــر به امام ــعيد بن جبي ــالم فرمود:« س ــادق عليه الس امام ص
ــتقيم بود و حجاج به همين  ــالم معتقد و در صراط مس الحسين عليه الس

دليل او را كشت.» 
ــقى»  ــت:« نام تو « ش ــه او گف ــد، حجاج ب ــاج بردن ــى او را نزد حج وقت

است؟» 
ــرا بهتر  ــم م ــن جبير » ناميد، اس ــعيد ب ــواب داد:« مادرم كه مرا « س ج

مى داند.» 
ــى؟ آيا آنها در آتش اند يا  حجاج گفت:« در مورد ابوبكر و عمر چه مى گوي

در بهشت؟»

 گفت:« اگر به بهشت يا جهنم رفته بودم، حتما مى دانستم چه كسانى در 
كجا هستند.» 

حجاج گفت:« نظرت درباره  خلفا چيست؟» 

او گفت:« من وكيل آنها نيستم.»
 پرسيد:« كدام يك را بيشتر دوست دارى؟» 

جواب داد:« هر كدام كه بيشتر مورد رضايت خالق شان بوده اند.» 
گفت:« خب، كدامشان بيشتر مورد رضايت خالق شان هستند.» 

جواب داد:« اين را كسى مى داند كه از اسرار آنها آگاه هست.» 
حجاج گفت:« حاضر نيستى حرف هاى من را تصديق كنى؟» 

سعيد بن جبير فرمود:« دوست ندارم تو را تكذيب كنم.» 
حجاج گفت:« دوست دارى تو را چگونه بكشم؟» 

او گفت:« هر طور مى خواهى بكش، ولى من هم در قيامت، همان گونه از 
تو انتقام خواهم گرفت.» 

حجاج دستور داد او را بكشند. سعيد خنديد. 
حجاج پرسيد:« چرا مى خندى؟»،

 گفت:« به سوال احمقانه تو و بردبارى خدا مى خندم.» 
جالدان حجاج او را به روى به زمين افكندند و خواستند سر از بدنش جدا 

كنند. 
ــرد و به خدا  ــر و كفر حجاج اقرار ك ــت خداوند و نبوت پيامب او به وحداني
ــى را  ــس از من كس ــده پ ــاج فرصت ن ــه حج ــت:« خدايا ب ــه داش عرض

بكشد!» 
دعاى او به سرعت مستجاب شد. حجاج به بيمارى خوره مبتال شد و بيش 
ــده بود و مرتب  ــختى ش ــده نماند. دچار بيمارى روانى س از پانزده روز زن
ــعيد بن جبير با من چكار دارد، هر وقت مى خواهم بخوابم  مى گفت:« س

گلوى مرا فشار مى دهد.» سپس مرد.
مرقد سعيد بن جبير در شهر حى عراق قرار دارد.

درگيري مردم با مأموران در جريان 
رأي اعتماد مجلس به هژير 

پس از سقوط دولت ابراهيم حكيمي، دربار كوشش مي كرد يكي ديگر از ايادي 
خود را به عنوان نخست وزير به ملت تحميل كند و عبدالحسين هژير، براي اين 
ــاني به عنوان پيشواي مذهبي مردم،  سمت نامزد شد، اما مخالفت آيت اهللا كاش
ــاگري عليه دولت هاي پس از شهريور  مانع اين امر گرديد؛ چرا كه ايشان با افش
ــت روبه رو كرده بود. در اين ميان، مأموران سعي داشتند  1320، آنها را با شكس
ــانند. روزي كه قرار بود، هژير كابينه  ــكوت بكش با تهديد و ارعاب مردم را به س
خود را به مجلس معرفي كند، مردم در منزل آيت اهللا كاشاني اجتماع كردند و به 
طرف مجلس به حركت درآمدند. اين تظاهرات به صورت يك راهپيمايي از منزل 
كاشاني به سوي مجلس شكل گرفت. هنگامي كه آنان نزديك مجلس رسيدند 
ناگهان صداي گلوله ها بلند شد. زد و خورد مأموران با مردم آغاز گرديد و جمعي 
نيز مجروح و مقتول شدند. با اين شكل، هژير در مجلس حاضر شد و رأي اعتماد 
ــديد مردم مواجه گرديد و مبارزه عليه  گرفت. حادثه اين روز با عكس العمل ش
هژير را توده هاي مردم به رهبري كاشاني به دست گرفتند. نخست وزيري هژير و 
واقعه 27 خرداد 1327، پيكار ملت مسلمان ايران را در مقابله با نظام ديكتاتوري 
وابسته به استعمار انگلستان از حالت دفاعي و تبليغاتي به حالت تهاجمي متحول 

كرد و دولت هژير در برابر اين اعتراضات بيش از يكصد روز تاب تحمل نياورد.

وفات حضرت خديجه(س) 
بنا به روايتي

حضرت خديجه  كبري(س) كه از زنان نامدار و ثروتمند قريش بود پانزده سال 
قبل از بعثت با پيامبر اسالم(ص) ازدواج كرد. 

اين بانوي بزرگوار اولين فردي بود كه به رسالت پيامبر ايمان آورد و با تمام توان 
و ثروت خود به ياري دين اسالم برخاست. وجود حضرت خديجه براي پيامبر 
اسالم به قدري اهميت داشت كه پيامبر اكرم(ص) رحلت اين بانوي بزرگ را 
مصيبتي عظيم خواند و سال رحلت حضرت خديجه و حامي بزرگ ديگر خود 
يعني حضرت ابوطالب را عام الحزن يعني سال اندوه ناميد، زيرا ابوطالب عموي 

پيامبر نيز در همان سال وفات يافته بود. 
ــال ها پس از رحلت آن بانوي بزرگوار، از ايشان به  پيامبر اكرم(ص)، حتي س

خوبي و نيكي ياد مي كرد و او را ستايش مي نمود. 
آن حضرت در جواب كسي كه به پيغمبر گفت: خداوند، بهتر از خديجه را به تو 
عوض داده است، فرمود: «سوگند به خدا كه خداوند، مرا بهتر از او عوض نداده 
است. او به من ايمان آورد، هنگامي كه مردم كفر ورزيدند، او مرا تصديق كرد، 
آنگاه كه مردم مرا تكذيب كردند، او با مال خود مرا ياري نمود، آنگاه كه مردم، 
مرا محروم ساختند، پروردگار مرا تنها از ميان زنان، از او به والدت فرزند روزي 

داد.» ام المؤمنين خديجه(س) به هنگام وفات 65 سال داشت.

زندگى نامه خواجه نظام الملك طوسى

سعيد بن جبير 



اخبار

 رییس اتحادیه هتلداران اصفهان از تخفی��ف ۱۰ تا ۵۰ درصدی هتل های 
اصفهان از آغاز ماه رمضان تا مردادماه سال جاری خبر داد.

 مه��دی نریمانی با اعالم ای��ن خبر اظهار ک��رد: با پایان دوره پیک س��فر یا 
high season و ورود به دوره س��فرهای داخلی، هتل های اصفهان برای 
گردش��گران تابس��تانه تخفیفات جذابی در نظر گرفته اند.وی با بیان اینکه 
میزان این تخفیفات در هتل های مختلف متغیر است، افزود: این تخفیفات 

۱۰ تا ۵۰ درصدی شامل تمام هتل های اصفهان می شود.
رییس اتحادیه هتلداران اصفهان همچنین به روند خوب استانداردس��ازی 
هتل های اصفهان بر اس��اس دستورالعمل های ارس��الی از سازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اش��اره و تاکید کرد: در سال ۹۴ دوره 
های آموزشی تاثیرگذاری برای هتل های اصفهان برگزار شد که در سال ۹۵ 
ادامه خواهد یافت.وی تصریح کرد: دوره های آموزش��ی تخصصی با حضور 
دانشگاه مادول اتریش در سال ۹۵ به زودی آغاز خواهد شد.استان اصفهان 
در حال حاضر ۹۴ هت��ل دارد و عالوه بر آن ظرفیت هت��ل های اصفهان به 

سرعت در حال گسترش است.

مدیرکل ثبت احوال اصفهان در جلس��ه ش��ورای شهرس��تان اصفهان گفت: 
 ۹8 درص��د از فوت ها و بی��ش از ۹۹ درص��د از تولدها در کمت��ر از ۱۰ روزبه

 ثبت می رس��ند و در تالش هس��تیم که این رقم به ۱۰۰ در صد برس��د تا از 
مش��کالت میان بخش��ی بین دس��تگاه ها جلوگیری کرده و مسائل حقوقی 
رفع ورجوع شود. غفرانی اظهار کرد: آمار دقیق، صحیح و به روز اداره ثبت احوال 
توسعه کشور را در پی خواهد داش��ت و باید از ظرفیت شورا استفاده گرددتا 

قوانین مناسب وضع شود.
وی ادامه داد: در گورستان باغ رضوان اصفهان فوت افراد به روز و به موقع ثبت 
می شود و این مهم به موجب آن است که امکان اس��تفاده از یارانه متوفی و یا 
حق بیمه بعد از فوت شدن افراد از بین می رود. مدیرکل ثبت احوال اصفهان با 
اشاره به اینکه بعضی از فوت های شهری به خاطر هزینه های باال و یا استفاده 
از هویت متوفی در آینده به صورت شبانه در آرامس��تان های روستایی دفن 
می شوند تاکید کرد: این اتفاق آسیب های بسیاری در پی خواهد داشت و اداره 
ثبت احوال برای رسیدن به آمار ۱۰۰ درصدی از تمام ظرفیت خود بهره خواهد 
جست. غفرانی خاطرنشان کرد: هماهنگی بین خانه های بهداشت شهرستان ها 
و بخش ها باید بیش ازپیش صورت بگیرد تا احوال نفوس به روز باشد. وی افزود: 
امروز به درجه ای رسیده ایم که اگر کسی در اصفهان فوت شود در کمتر از ۱۰ 
ساعت تمامی حقوق قانونی از او سلب می شود و این به صورت فراگیر در کل 

کشور عملیاتی می شود و آن فرد در تمام کشور یک متوفی تلقی خواهد شد.

رییس اتحادیه هتلداران اصفهان خبر داد:

تخفیف ۱۰ تا ۵۰ درصدی
 هتل های اصفهان

مدیرکل ثبت احوال اصفهان :

توسعه کشور نیازمند آماردقیق 
ثبت احوال است

 درحالی آمارهای غیر رسمی و گزارشات مردمی خبر از بازار 
داغ خرید و فروش نوازدان می دهد که مطابق با آمار رسمی 
بهزیستی اصفهان در سال ۹۴ تنها ۶۰ کودک به ۱۶۰۰ زوج 

نابارور واگذار شده است.
یکی ب��ه رن��گ چش��م هایش قیم��ت می ده��د و دیگری 
مطابق با س��فیدی پوس��تش کمی نرخ را باالت��ر می برد و 
جلوتر که می رویم مش��تری بعدی متناس��ب ب��ا نزدیکی 
وضعیت ظاهری اش به س��الیق ش��خصی  خود برایش نرخ 
تعیی��ن می کنند و ع��ده ای هم ب��دون توجه ب��ه ظاهرش 
 و تنه��ا ب��رای رس��یدن ب��ه مقاصد شومش��ان ک��ه حمل 
مواد مخدر، اشیاء عتیقه و .... را ش��امل می شود بر روی آن 
قیمت می گذارند و اینجاست که مادر و پدران با دیدن پول 
بیشتر با توجه به سختی های معیشتی که کشیده اند راضی 

به فروش فرزندشان می شوند.
و در این میان گزارش های مردمی نیز در خصوص خرید و 
فروش نوزادان ،نمکی بر زخم زیرپوستی شهر اصفهان است 
که برخی از نگاه های متمدنانه به این ش��هر منجر ش��ده  تا 
 بر روی آسیب های موجود س��رپوش گذاشته و زمانی آن را

 باور کنیم که به زخمی چرکین و غده ای س��رطانی تبدیل 
شده است. در این میان سعید صادقی، مدیرکل بهزیستی 
اس��تان اصفهان ک��ه معتقد اس��ت نمی توان آس��یب های 
 اجتماع��ی را ریش��ه کن ک��رد می گوی��د: اما بای��د توجه

 داشته باشیم که در اس��تان اصفهان به دلیل همکاری های 
بین بخشی اقداماتی صورت گرفته که توانسته ایم به اندازه 
قابل توجهی آسیب های اجتماعی حاکم بر جامعه را کاهش 

دهیم.
آسیب های اجتماعی غیر قابل انکار است

وی همچنین آسیب های اجتماعی را غیر قابل انکار می داند 
و در این باره می گوید: ما در اصفهان آس��یب های مختلفی 
 را داریم و باید باور داشته باش��یم که آسیب های اجتماعی 

هر روز و در کمترین زمان ممکن تغییر شکل می دهند.
مدیرکل بهزیستی استان اصفهان که معتقد است مسئوالن 
امور اجتماعی باید چندگام جلوتر از آسیب های اجتماعی 
 گام بردارن��د، ادام��ه می دهد: در ای��ن زمینه بای��د توجه 
داش��ته باش��یم که انجام پژوهش ه��ای دقی��ق در حوزه 
آسیب های اجتماعی باید انجام شود تا بتوان از آسیب های 
احتمالی که ممکن اس��ت جامعه را تهدید کند شناس��ایی 

کنیم.
وی رصد الگوهای آسیب های اجتماعی بر اساس مطالعات 
دقیق علمی را ضروری عنوان می کند و می افزاید: باید توجه 
داشته باشیم که الگوی مصرف انسان ها حتی در حوزه اوقات 
فراغت نیز تغییر یافته و از این رو باید با آموزش، آگاه سازی 
و مشارکت دادن شهروندان در برنامه های فرهنگی مختلف 

آسیب های اجتماعی را کاهش دهیم.
تنها ۶۰ کودک به ۱۶۰۰ متقاضی واگذار شد

صادقی در ادامه از افزایش نیاز ب��ه فرزند خواندگی با توجه 
به افزای��ش ناباروری زوج ه��ای جوان در کش��ور و به ویژه 
 در اس��تان اصفهان خبر می ده��د و می گوی��د: باید توجه 

داش��ته باش��یم که در حال حاض��ر یک ه��زار و ۶۰۰ زوج 
اصفهانی در صف دریافت نوزاد هستند و این در حالی است 
که در س��ال ۹۴ تنها موفق به واگ��ذاری ۶۰ کودک به این 
تعداد متقاضی ش��دیم که ۱۰ مورد از این ک��ودکان نیز به 

صورت امین موقت بوده است.
وی ادام��ه می دهد: در س��ال جاری نیز تاکنون نس��بت به 
واگذاری تنها ۱۵ کودک به متقاضیان در س��طح اس��تان 

موفق شده ایم.
مدیرکل بهزیس��تی استان اصفهان س��بقت گرفتن تقاضا 
از عرضه کودکان در بهزیس��تی را به گون��ه ای غیر منطقی 
می خواند و ادامه می دهد: از این رو باید توجه داشته باشیم  
در زمانی که عرضه از تقاضا کمتر می شود متقاضیان به دنبال 
راهکارهای دیگری برای برآورده کردن نیاز خود هستند که 

همین امر آسیب های اجتماعی را دامن می زند.
مصادیق و ش�واهد موجود بیانگر خرید و فروش 

کودکان در اصفهان است
 وی با اش��اره ب��ه اینکه مصادیق و ش��واهد موج��ود بیانگر 
خرید و فروش کودکان در اصفهان اس��ت، اضافه می کند: 
وجود کودکان پنج الی شش س��اله بدون شناسنامه بیانگر 

وجود این گونه آسیب های اجتماعی است.
صادقی تصریح می کند: روزان��ه تعداد زیادی از پرونده های 
خرید و فروش نوزادان در مراکز دادگستری استان اصفهان 

بازگشایی می شود.
وی در ادام��ه در خص��وص قیمت خرید و ف��روش نوزادان 
در اصفهان به ش��نیده هایش اس��تناد می کند و می گوید: 

ش��نیده های م��ا حاک��ی از این اس��ت که در ح��ال حاضر 
 هر نوزاد در ب��ازار خرید و ف��روش در اصفه��ان بین ۱۴ تا

 ۲۰ میلیون تومان به فروش می رسد.
 مدیرکل بهزیس��تی اس��تان اصفهان در ادامه ب��ه عواقب 
خرید و فروش نوزادان نیز اش��اره می کند و می افزاید: باید 
توجه داشته باش��یم که مادری که فرزند خود را می فروشد 
ممکن اس��ت هر لحظه هوای فرزندش را در سربپروراند و 
برای بازپس گرفتن فرزندش اقدام کند و این در حالی است 
که این کودک سال ها با خانواده ای انس گرفته و جدا کردن 

او از خانواده ای که می شناسد برای وی آسیب زاست.
وی همچنین از فعالیت ۴۰ خانه کودک و نوجوان در استان 
اصفهان خبر می دهد و می گوید: در این خانه ها حدود ۵۰۰ 
کودک بد سرپرست و بی سرپرست نگهداری می شوند که 

توسط احکام قضایی به این خانه ها آورده شده اند.
 صادق��ی با بی��ان اینک��ه بس��یاری از ک��ودکان موجود در 
خانه  های کودک بهزیستی استان اصفهان بدسرپرست و یا 
بی هویت هس��تند، اضافه می کند: باید توجه داشته باشیم 
که برای واگذاری این کودکان به متقاضیان ،نیازمند تعیین 

تکلیف آنها از سوی دستگاه های قضایی هستیم.
ش�عبه خ�اص فرزندخواندگ�ی در اصفه�ان 

راه اندازی شد
وی در ادامه از همکاری خوب دستگاه قضایی استان برای 
ساماندهی کودکان بد سرپرست و یا بی سرپرست در استان 
اصفهان خبر می دهد و اضافه می کن��د: ازاین رو باید توجه 
داشته باش��یم که در حال حاضر در دادگس��تری اصفهان 

ش��عبه  خاص فرزندخواندگی راه اندازی شده و به مشکالت 
این کودکان رسیدگی می کند.

مدیرکل بهزیس��تی اس��تان اصفهان در خص��وص میزان 
فضای در دسترس بهزیستی استان اصفهان برای نگهداری 
کودکان بی سرپرست نیز می افزاید: باید توجه داشته باشیم 
که بهزیستی در خصوص نگهداری کودکان بی سرپرست و 
بد سرپرست کمبود جا ندارد و در حال حاضر نیز ۱۵ درصد 

از ظرفیت مراکز بهزیستی خالی است.
فق�ر فرهنگی و اقتصادی ریش�ه خری�د و فروش 

نوزادان
اما کوروش محمدی، رییس انجمن آسیب شناسی اجتماعی 
ایران نیز که معتقد است خرید و فروش نوزادان ریشه در فقر 
اقتصادی و فرهنگی دارد، می گوید: در حال حاضر خرید و 
فروش نوزادان به صورت مس��تقیم هنوز شایع نشده است 
اما طی س��ال های اخیر پدیده رحم اج��اره ای در اصفهان 

معضالت فراوانی را ایجاد کرده است.
وی که معتقد اس��ت ایران کشور فقیری نیس��ت و تنها در 
مدیریت جامعه فقیر هس��تیم، اضافه می کن��د: باید توجه 
داشته باشیم که مدیریت غلط در جامعه باعث شده است که 
طبقات اشرافی در جامعه شکل  بگیرد و این در حالی است 
که از سوی دیگر مردمانی را می بینیم که برای دریافت یارانه 

لحظه شماری می کنند.
رییس انجمن آسیب شناسی اجتماعی ایران دین گریزی را 
از دالیل فقر در جامعه می دان��د و ادامه می دهد: باید توجه 
داشته باشیم  هنگامی که مش��کالت اقتصادی و فشارهای 
معیش��تی  وجود داش��ته باش��د افراد جامعه از مرز اخالق 
گذشته و نسبت به فروش نوزاد خود نیز اقدام می کنند که 

این امر بیانگر فقر جدی فرهنگی است.
بروکراس�ی های اداری، تقاضای خرید و فروش 

بچه در بازار را تشدید می کند
وی که معتقد است اگر خانواده ها تقاضایی برای خرید نوزاد 
نداشته باشند تولیدی هم صورت نمی پذیرد، ادامه می دهد: 
باید توجه داشته باش��یم که قوانین دست و پاگیر واگذاری 
نوزادان به خانواده های بدون فرزند و زوج های نابارور آنها را 
بر آن داشته که به جای رفتن به سراغ مراکز پرورش کودکان 
در توافقی غیر رسمی نوزادان خود را از طریق خرید در بازار 

آزاد به دست آوردند.
محمدی نظام خدمات اجتماعی در کشور را ناقص می داند 
و می افزاید: خدمات اجتماعی در کشور باید پوشش دهنده 

نیاز همه شهروندان باشد.
وی متولی اصلی ساماندهی وضعیت نوزادان بی سرپرست 
و بد سرپرست و همچنین متولی نحوه واگذاری نوزادان به 
متقاضیان فرزند را سازمان بهزیس��تی عنوان می کند و در 
این راستا معتقد اس��ت: نهادهای حمایتی همچون کمیته 
 امداد امام )ره( و بنیاد ۱۵ خرداد و ارگان های آموزش��ی و 
فرهنگ س��ازی همچ��ون حوزه ه��ای علمی��ه، آموزش و 
پرورش و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی باید در این زمینه 

برنامه ریزی الزم را داشته باشند.
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مسئول تئاتر حوزه هنری اصفهان خبر داد:

اجرای شاهنامه خوانی و استندآپ کمدی
 در اصفهان

قائم مقام کمیته امداد استان اصفهان خبر داد:

ایجاد 7 هزار فرصت شغلی
 در اصفهان

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزی اصفهان خبر داد:

اجرای ۵۰ پروژه اضطراری 
برای مقابله با خشکسالی در اصفهان

مس��ئول تئاتر حوزه هنری اصفهان با اش��اره 
 ب��ه اج��رای برنامه ه��ای ش��اهنامه خوانی و 
اس��تندآپ کمدی در اصفهان اظهار داش��ت: 
ویژه برنامه شاهنامه خوانی و استندآپ کمدی 
پس از ماه رمضان توسط حوزه هنری اصفهان  
در روزه��ای پایان��ی هفته برای همش��هریان 

اصفهانی و در خانه هنرمندان برگزار می شود.
رس��ول هنرمند با اش��اره به مش��کالت حوزه  
هنری اصفهان در ۲ سال گذشته افزود: یکی از 
مشکالت ما در زمینه اجرای تئاتر، نبود سالن 
مناسب است. سال گذشته برخی از نمایش ها 
در س��الن حوزه هنری و موزه خط اجرا می شد 
و این فضا برخی ازکمبودها  را در زمینه سالن 

برطرف می کرد.
مس��ئول تئاتر حوزه هنری اصفهان بیان کرد: 
اما مدتی است که موزه خط تبدیل به کتابخانه 
دفاع مقدس ش��ده و درصدد هستیم که سالن 
دیگری برای اجرای نمایش  هنرمندان اصفهانی 
تهیه کنیم. قرار اس��ت سالن س��عدی ۶ ماهه 

دوم س��ال برای اج��رای تئاتر آماده ش��ود، در 
 این ص��ورت اج��رای نمایش مانن��د قبل قوت 

می گیرد.
هنرمند بیان کرد: اگر کمبود سالن برای اجرای 
نمای��ش در اصفهان برط��رف ش��ود، تئاتر در 
اصفهان رونق بهتری می گیرد و فضای کار برای 
هنرمندان بیش��تر می شود. سال گذشته حوزه 
هنری ج��دای از حمایت هایی که از هنرمندان 
در زمینه اجرای تئاتر داشت، تئاترهای خیابانی 

زیادی را نیز به نمایش درآورد.

قائم مقام کمیته امداد استان اصفهان در آیین 
تودی��ع و معارفه مدیر کمیته ام��داد گلپایگان 
که در سالن اجتماعات کمیته امداد گلپایگان 
برگزار ش��د، اظهار داش��ت: هراس دش��منان 
انق��الب از ان��رژی هس��ته ای نیس��ت بلکه از 

پیشرفت نظام است.
هادی بنایی با اش��اره به س��خنان مقام معظم 
رهب��ری در جمع کارگزاران نظ��ام اظهار کرد: 
باید در راستای حل مشکالت مردم تالش کنیم 
چرا که کلید حل مشکالت اقتصادی به واسطه 
عملکرد خوب در مجموعه ه��ای مختلف نظام 

است تا بتوان پیگیر حل مشکالت مردم شد.
قائم مقام کمیته امداد استان اصفهان با اشاره 
به اینکه ش��گرد کار کمیته امداد اس��تفاده از 
ظرفیت ها و پتانس��یل مددجو تا رس��یدن  به 
خودکفای��ی کامل اس��ت، تاکید ک��رد: در این 
راستا با تشکیل حوزه سالمت در کمیته امداد 
توانمندی های مددجویان در ایجاد اشتغال زایی 

مورد بررسی قرار می گیرد.

 وی تصری��ح نم��ود: کمیته امداد در راس��تای 
کار انگیزی، توان افزایی و اش��تغال مددجویان 
ت��الش مضاع��ف دارد که ب��ا س��نجش معیار 
مددجویان ب��ا پرداخ��ت 3۰ میلی��ون تومان 
تس��هیالت از طریق مراکز تولیدی، اش��تغال 

خانواده های مددجو فراهم می شود.
بنایی اظهار داش��ت: در سال گذش��ته 7 هزار 
فرصت ش��غلی با اعتب��ار ۹۰۰ میلی��ارد ریال  
برای مددجویان تحت حمایت امداد در استان 

اصفهان ایجاد شده است.
وی حمایت از دانش آموزان و اعزام به اردوهای 
فرهنگی را از اقدامات حوزه فرهنگی در راستای 
توانمندی خانواده مددجویان دانس��ت و ابراز 
داش��ت: در س��ال جاری ش��اهد توانمندی و 
ش��کوفایی کمیته امداد به خص��وص در حوزه 

اشتغال و مسکن خواهیم بود.
 بنایی تصریح کرد: س��رانه وام اش��تغال زایی تا

 3۰ میلیون تومان بوده است که  به ایجاد طرح 
اشتغال وام بستگی دارد و  اعطا می شود.

 مع��اون برنامه ری��زی و ام��ور اقتصادی س��ازمان 
جهادکش��اورزی اصفهان گفت: اج��رای ۵۰پروژه 
اضطراری درشهرس��تان ه��ای ح��وزه زاینده رود 
برای پیش��گیری و مقابله با خشکس��الی در س��ال 
 گذش��ته تامی��ن اعتبار ش��ده اس��ت. احمد صفی

 اظهار داش��ت: ب��رای  حمای��ت از تولی��د و حفظ 
اشتغال موجود نس��بت به  پرداخت دو هزار و ۲۵۰ 
میلیارد ریال تسهیالت از محل منابع مختلف برای 
توسعه گلخانه، مکانیزاس��یون و  سامانه های نوین 
آبیاری اقدام ش��ده اس��ت. وی افزود: در راس��تای 
 افزایش بهره وری و بهینه س��ازی مصرف آب مبلغ

 ۲۹7 میلیارد ریال کمک بالعوض س��هم دولت به 
طرح های سامانه نوین آبیاری پرداخت شده است. 
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی س��ازمان جهاد 
کشاورزی اصفهان اعالم کرد: ۱7 طرح اولویت دار 
برای سرمایه گذاری خارجی به مبلغ ۲7۴ میلیون 
یورو جذب سرمایه گذاری خارجی و به تبع آن ایجاد 
اشتغال در بخش کشاورزی، برنامه ریزی و پیگیری 
در خصوص پوشش بیمه ای ۱۴۱ هزار و۵۰۰ هکتار 

از اراضی زراعی معرفی و شناسایی شد.
وی بیان داش��ت: تامی��ن منابع الزم ب��رای اجرای 
 ۵۰ پ��روژه اضطراری در شهرس��تان ه��ای حوزه 
زاین��ده رود ب��ه منظ��ور پیش��گیری و مقابل��ه با 
خشکس��الی، تامین 3۰ میلیارد ری��ال اعتبار برای 
اجرای پروژه های اضطراری مقابله با خشکس��الی 
در شهرستان س��میرم، پیگیری و اجرای 7۰  طرح 
پژوهش��ی با اعتبار مبلغ هفت هزار و 33۱ میلیون 
ریال از مهم ترین اقدامات جهاد کشاورزی در سال 

گذشته است.

 دبیر س��تاد اوقات فراغ��ت اداره کل آموزش و 
پرورش اس��تان اصفه��ان با بیان اینک��ه اوقات 
فراغت موضوعی جهانی بوده و بر اساس دستور 
سازمان ملل در تمام کش��ورهای دنیا برای این 
امر برنامه ریزی ویژه ای دارند، اظهار داش��ت: از 
این رو در کش��ور ایران نی��ز برنامه هایی مطابق 
با دس��تورات س��ازمان ملل برنامه ریزی شده و 

دستگاه های مختلفی متولی آن هستند.
محمد اس��ماعیل زاده به تشکیل س��تاد اوقات 
فراغت آم��وزش و پ��رورش اس��تان اصفهان از 
اسفند سال گذشته اش��اره کرد و افزود: بر این 
اساس و طبق سیاست های اتخاذ شده در سال 
جاری نیز فعالیت های این ستاد در هشت محور 

پیگیری خواهد شد.
دبیر  س��تاد اوقات فراغ��ت اداره کل آموزش و 
پرورش اس��تان اصفه��ان اضافه ک��رد: مباحث 
 عمران��ی و آبادان��ی م��دارس، کارآفرین��ی و 
مه��ارت آم��وزی، ورزش، تفریح و س��رگرمی، 

فرهن��گ و هن��ر، آموزش های نظ��ری و فنی و 
حرفه ای، بهداشت و س��المت، محیط زیست و 
گردش��گری و خدمات اجتماع��ی و عمومی در 
پای��گاه  های اوق��ات فراغت آم��وزش و پرورش 

استان اصفهان آموزش داده می شود.
وی در ادامه از افزی��ش ۱۰ درصدی پایگاه های 
اوقات فراغت آموزش و پرورش استان اصفهان 
در س��ال جاری خبر داد و افزود: در سال جاری 
یک هزار و ۵۵۰ پایگاه، وظیفه اجرای برنامه های 
اوقات فراغت برای دانش آموزان استان اصفهان 
را بر عه��ده دارد و ای��ن در حالی اس��ت که در 
 س��ال گذش��ته این آمار یک هزار و ۴۰۰ مورد

 بوده است.
اسماعیل زاده با بیان اینکه پایگاه های متنوعی از 
جمله کانون های فرهنگی و تربیتی، دارالقرآن ها 
و مدارس قرآنی، پژوهش س��راها و س��الن های 
ورزش��ی و اس��تخرهای آموزش و پ��رورش در 
ایام تابس��تان در اختیار س��تاد اوق��ات فراغت 

دانش آموزان استان اصفهان است، ابراز داشت: 
پیش بینی می ش��ود 3۰ درص��د دانش آموزان 

استان اصفهان در این مراکز حضور یابند.
 وی در ادامه ب��ا بیان اینکه در س��ال گذش��ته

 ۲۱۵ هزار نفر از دانش آموزان اس��تان اصفهان 
در برنامه های اوقات فراغ��ت آموزش و پرورش 
مش��ارکت داش��ته اند، اضافه کرد: امس��ال نیز 
پیش بینی می شود ۲3۵ هزار دانش آموز در این 

طرح مشارکت داشته  باشند.

عضو کمیته آب اتاق بازرگانی اصفهان گفت: ما معتقد 
هستیم که مش��کالت زاینده رود باید در سطح ملی 
رفع شود و در خصوص این موضوع خبرهایی مبنی بر 
تشکیل کمیته ای برای احیای زاینده رود با مالحظات 

ملی به گوش می رسد.
س��ید احمد خاتون آبادی با اش��اره به شرایط کنونی 
رودخانه زاینده رود و اهمیت ارائه راهکاری مناس��ب 
برای رف��ع مش��کالت آب اصفه��ان اظهار داش��ت: 
مشکالت آب باید در س��طح ملی برطرف شود چون 
اگر این مش��کل در بعض��ی مناطق رف��ع و در بعضی 
مناط��ق برطرف نش��ود، زمین��ه مهاجرت م��ردم را 
فراهم می کن��د. در این صورت به عل��ت محدودیت 
وضعیت زیس��ت محیطی یک منطقه از نظر صنعتی 
و کشاورزی، سبب فش��ار آمدن به محیط آن منطقه 
شده و در نهایت سبب از بین رفتن محیط زیست آن 

منطقه می شود.
وی افزود: مجلس باید سعی کند قانون مستقل شدن 
مدیریت آب را در حوزه ه��ای آبریز، منطقه ای کند تا 

از برداشت آب بی رویه اس��تان ها به صورت خودکفا 
جلوگیری به عمل آمده  و مانع از بین رفتن سفره های 
آب زیرزمین��ی و منابع آب روس��تاهایی که در طول  

سال ها در حاشیه رودخانه ها به وجود آمده اند، شود.
عضو کمیته آب ات��اق بازرگانی اصفهان با اش��اره به 
اهمیت رفع مش��کالت آب در سطح ملی و احتیاج به 
تش��کیل مرکز ملی گفتمان آب بیان کرد: ما احتیاج 
به تش��کیل یک مرکز ملی گفتمان آب متش��کل از 
مجلس   ، دول��ت و س��ازمان های مردم��ی قابل قبول 
 داریم تا مدیری��ت حوضه های آبریز ب��ه صورت ملی

 انجام شود و از اعمال نظر هر استان به صورت خودکفا 
جلوگیری شود.

وی درب��اره رفع مش��کالت زاین��ده رود ادام��ه داد: 
خبرهای��ی مبن��ی ب��ر برپای��ی ش��ورایی در تهران 
تشکیل ش��ده از نمایندگان کش��اورزان و استانداران 
اصفهان و چهارمحال  و بختیاری شنیده شده که قرار 
 بوده ۹ ماده در آن تصویب ش��ود و به اجرا درآید که

 بر اس��اس گفته های اخیر اس��تاندار اصفهان، زمینه 

اجرا برای هیچ کدام از این ۹ ماده فراهم نشده است.
خاتون آبادی با اش��اره به ضرورت توازن اکوسیستم 
 در هر منطق��ه و تاثیر ای��ن توازن بر جامعه انس��انی 
تصریح ک��رد: مردم بای��د بدانند  اگر محیط زیس��ت 
یک منطقه تعادل داشته باش��د، جمعیت نیز توازن 
دارد پس جمعیت یک منطقه نبای��د از حد ظرفیت 
اکوسیستم آن فراتر باش��د. درحالی که ما در اصفهان 
با توجه به خش��ک ش��دن منطق��ه و از بی��ن رفتن 
اکوسیس��تم طبیعی، ش��اهد افزای��ش جمعیت نیز 

هستیم .

دبیر ستاد اوقات فراغت آموزش و پرورش استان اصفهان:

فعالیت ۱۵۵۰پایگاه اوقات فراغت در استان اصفهان
عضو کمیته آب اتاق بازرگانی اصفهان مطرح کرد:

تشکیل کمیته برای احیای زاینده رود با مالحظات ملی

زخمی که زیر پوست شهر در حال گسترش است؛

تجارت نوزاد در اصفهان
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شعار هفته اول لیگ برتر فوتبال اعالم شد

حمایت عراق از نامزد قطری برای حضور
 در شورای فیفا

به مناس��بت 25 خردادماه روز جهانی اهدا کنندگان خون ،مراس��می در 
سازمان انتقال خون ایران برگزار ش��د و از نهادها و اشخاصی که در زمینه 
اطالع رس��انی برای افزایش آگاهی عمومی در خصوص اهدای خون نقش 
داشتند تقدیر شد. مدیران سازمان انتقال خون  از سازمان لیگ فوتبال ایران 
به عنوان یکی از فعال ترین نهادهایی که در زمینه اطالع رسانی در خصوص 

اهدای خون نقش داشته اند تقدیر کرد.
 س��ازمان لیگ ،فصل گذش��ته یک هفته از مس��ابقات لیگ برت��ر را به نام 
»اهدای خون اهدای زندگی« نام گذاری و در سراس��ر کشور در مسابقات 
فوتبال،  مراسمی به همین منظور برگزار کرده بود.  قرار است  هفته اول  لیگ 
 برتر شانزدهم  نیز که مصادف با روز ملی اهدای خون ) 9 مرداد( است با نام 
»با اهدای خون زندگی را به اش��تراک بگذاریم« نام گذاری و مراس��می در 
سراسر کشور هم در ورزشگاه های برگزاری مسابقات لیگ برتر برگزار  شود.

رییس فدراس��یون فوتبال ع��راق به صورت رس��می حمایت خ��ود را از 
کاندیداتوری نماینده قطر در انتخابات آینده کنفدراسیون فوتبال آسیا در 

هندوستان برای  معرفی به شورای اجرایی فیفا اعالم کرد.
انتخابات س��ه عضو آس��یایی ش��ورای اجرای��ی فیف��ا 22 م��رداد ماه با 

کاندیداتوری 8 نفر به میزبانی شهر گوای هندوستان برگزار خواهد شد.
عبدالخالق مسعود، رییس فدراسیون فوتبال عراق گفت: سعود المهندی از 
قطر  تنها کاندیدای عرب انتخابات آینده AFC است و حضور او در شورای 
اجرایی فیفا می تواند باعث تالش هایی برای رفع محرومیت ورزشگاه های 

عراق از میزبانی دیدارهای بین المللی شود.
علی کفاش��یان، نایب رییس فدراس��یون فوتبال ایران و کاندیداهایی از 
کشورهای کره جنوبی، قطر، س��نگاپور، استرالیا، بنگالدش و کره شمالی 
22 مرداد ماه در انتخاباتی برای حضور در ش��ورای اجرایی فیفا ش��رکت 

خواهند کرد.
 بدی��ن ترتی��ب فدراس��یون فوتبال ع��راق ک��ه بازی های��ش را در ایران 

برگزار می کند، روی نام علی کفاشیان، خط قرمز کشید.

سیری در دنیای ورزش

 سی و یکمین دوره بازی های المپیک تابستانی از ۱5 مردادماه با برگزاری مراسم افتتاحیه به طور رسمی در ریودوژانیرو 
آغاز خواهد شد و طی آن بیش از ۱۰ هزار ورزشکار شرکت کننده رقابت های خود در رشته های مختلف را آغاز می کنند. 
در فاصله کمتر از دو ماه مان��ده به آغاز این دوره از بازی ها، مس��ئوالن کمیته 
برگزار کننده مس��ابقات طی مراس��می رس��می از مدال های طال، نقره و برنز 
همراه با س��کوهای قهرمانی رونمایی کردند. در این مراس��م همچنین ضمن 
 معرفی والنتیرهای توزیع کننده مدال، چگونگی توزیع مدال های المپیک ریو 

هم نمایش داده شد. 
از مجموع مدال هایی که در المپیک 2۰۱۶ ریو توزیع خواهد شد، ۳۰۶ مدال 
به رنگ طالس��ت ودر میان رش��ته های مختلف دوومیدانی با کسب ۴۷ مدال 
بیشترین سهم را از مدال های طالی توزیع شده خواهد داشت.  برگزارکنندگان 
 المپیک ریو طراحی زیب��ا و قابل توجهی را برای س��کوهای قهرمانی این دوره 
بازی ها انجام داده اند.در المپیک ریو هم مدال نفرات برتر هر رشته توسط »والنتیرهای توزیع کننده مدال« به کنار سکو 

برده می شود تا توسط یکی از مسئوالن اهدا شود.

همزمان با آغاز بازی های یورو 2۰۱۶مسابقات جام باشگاه های اروپا به صورت زنده روی تلویزیون اینترنتی آیو قرارگرفته 
و تماشای تمام مسابقات از طریق این تلویزیون مهیا شده است. از روز شنبه 22 خرداد و همزمان با آغاز بازی های یورو 

2۰۱۶ مسابقات جام باشگاه های اروپا به صورت زنده روی تلویزیون اینترنتی 
آیو قرارگرفته و امکان تماشای تمام مسابقات از طریق این تلویزیون در سراسر 
جهان مهیا ش��ده اس��ت. کاربران آیو می توانند به کلیه محتوای پخش شده 
صدا و سیما و از جمله پخش مستقیم تمام بازی های جام باشگاه های اروپا تا 
یک هفته پس از پخش به طور رایگان دسترس��ی یابند و مدیریت زمان را در 
اختیار بگیرند. به این ش��کل عالقمندان ورزش و خصوصا فوتبال می توانند 
تمام بازی ها و حتی بازی هایی را که همزمان پخش می شوند در زمان و مکان 

مورد نظر خود ببینند. 
آیو یک سرویس تلویزیونی و ارائه خدمات تصویری است که اساس کار را بر 

تعامل با مخاطب قرار داده است. با استفاده از آیو مخاطب قادر خواهد بود به محتوای دلخواه خود شامل ویدئو، صوت، 
بازی و سرگرمی و برنامه های مختلف در هر زمان و مکانی دسترسی داشته باشد.

تماشای بازی های یورو 2016 از طریق آیورونمایی از مدال ها و سکوهای قهرمانی المپیک ریو

کاستا از بایرن مونیخ اجازه حضور 
در المپیک را گرفت

استقاللی های سابق، خندوانه 
را منفجر کردند

حمله شدید گلر سابق آلمان به رونالدو

باشگاه بایرن مونیخ به هافبک هجومی برزیلی خود اجازه داد در کشورش 
بماند و به تیم المپیک برزیل برای کسب مدال طالی تورنمنتی که خودش 

میزبان آن است، کمک کند.
 کاستا می تواند به عنوان یکی از س��ه بازیکن باالی 2۳ سال تیم المپیک 
برزی��ل در رقابت ه��ای المپی��ک 2۰۱۶ ریودوژانیرو ب��ازی کند.گیلمار 
رینالدی، مدیرفنی تیم ملی فوتبال برزیل در یک کنفرانس خبری که مدت 
کوتاهی بعد از اخراج او و کارلوس دونگا، سرمربی سلسائو )به دلیل حذف 
زودهنگام برزیل از کوپا آمه ریکا( برگزار شد، اعالم کرد که داگالس کاستا 
همچون نیمار می تواند تیم المپیک برزیل را در تورنمنتی که این کشور دو 

ماه دیگر میزبانش خواهد بود، همراهی کند.
 کاس��تای 25 س��اله پیش از این به یکی از ش��بکه های تلویزیونی برزیل 
گفته بود که با توجه به مصدومیت عضالنی که او را از فهرس��ت بازیکنان 
سلس��ائو در کوپا آمه ریکا خارج ک��رد، تصور نمی کند بای��ر ن مونیخ مانع 
حضورش در المپیک شود و حاال مجوز حضور او در تورنمنتی که برزیلی ها 

هرگز موفق به فتح آن نشده اند، صادر شده است.

 حنیف عمران زاده، آرش برهانی، هاشم بیک زاده و مهدی امیرآبادی که 
حاال می توان آنها را  ۴ بازیکن س��ابق اس��تقالل نامید، به برنامه خندوانه 
رفتند و ساعات ش��ادی را در کنار رامبد جوان پشت سر گذاشتند. این ۴ 
بازیکن که البته جزو شوخ ترین های استقالل هم بودند حسابی با حضور و 

گفته هایشان این برنامه خندوانه را به مرز انفجار رساندند.
این برنامه به زودی با حضور این ۴ بازیکن به روی آنتن می رود و احتماال 

برای هوادارانشان جذاب خواهد بود.

دروازه بان پیش��ین تیم ملی فوتبال آلمان از عملک��رد رونالدو انتقاد کرد 
 ZDF و او را متکبر بی تعصب توصیف کرد. اولیور کان مفس��ر تلویزیون
آلمان هنگام تفسیر بازی پرتغال و ایسلند درباره کریستیانو رونالدو گفت: 
او یک متکبر بی تعصب است که فقط به خاطر شهرتش به تیم ملی دعوت 
می شود، هیچ کار مفیدی هم برای تیم ملی کشورش انجام نمی دهد. وی 
ادامه داد: اگر م��ن جای مربی رئال مادرید بودم بیش��تر به جوانان میدان 
می دادم و از این مرد مشهور ولی بیکار استفاده نمی کردم.این اولین بازی 
نیست که اولیور کان به رونالدو حمله می کند، پیش از این نیز اولیور کان 

از عالقه رونالدو به انتشار تصاویر عضالتش انتقاد کرده بود.

پایان سقوط برق در تاریکی حسرت ستاره کشتی ایران
 از عدم رویارویی با جردن باروز

آخرین وضعیت نقل و انتقاالت آبی پوشان؛

تردید استقالل برای جذب حدادی فر
 ب��رق ش��یراز ک��ه در س��ال ه��ای فعالیت��ش در س��طح اول فوتبال 
 ای��ران فوتبالیس��ت ه��ای خوب��ی را ب��ه تی��م ه��ای مط��رح تهرانی 
 فرس��تاده ب��ود و حتی برخی از آنها به تیم ملی ه��م راه پیدا کردند، با 
سوء مدیریت هایی که داشت راه سقوط و تاریکی را در پیش گرفت و 

از صحنه اول فوتبال ایران محو شد.
با سقوط برق شیراز به لیگ دسته اول و سپس دسته دوم و در نهایت 
سقوط به دسته سوم ،مسئوالن ورزش استان فارس به این فکر افتادند 
تا جلوی این س��قوط را بگیرند. اتفاقاتی که در هفته های پایانی لیگ 
فصل گذشته رخ داد و مسئوالن رده باالی این تیم به ایجاد درگیری و 
رفتار غیراخالقی پرداختند عمال مسئوالن ورزش فارس را برآن داشت 

تا ورود جدی به این اتفاقات و مدیریت برق داشته باشند.
به دنبال بررس��ی های مس��ئوالن ذیربط و ورود کمیس��یون ماده پنج 
مجوز فعالیت برق ش��یراز به خاطر سوء مدیریت و بداخالقی هایی که 
برخی مس��ئوالن این تیم انجام داده بودند باطل شد تا روزهای سیاه و 
تاریک این تیم پایان یابد و کار از اینکه هست بدتر نشود و این تیم از 

دسته سوم هم سقوط نکند.
برق ش��یراز که قدمتی ۶۰ س��اله در فوتبال ایران دارد حاال در انتظار 
 تصمیم درس��ت و منطقی مس��ئوالن فوتبال این ش��هر است تا دوباره 
زنده ش��ود و با تولدی دیگر به س��طح اول فوتبال ایران برگردد. قطعا 
هستند شیرازی هایی که دلشان به حال این تیم ریشه دار می سوزد و 
حاضرند با سرمایه گذاری درست و اصولی زمینه بازگشت برق به سطح 
اول فوتبال ایران را فراهم کنند. فقط باید هماهنگی بین مس��ئوالن با 
این افراد انجام شود و شرایط برای بازگشت به زندگی برق فراهم شود.

 ملی پوش وزن ۷۴ کیلوگرم تیم کش��تی آزاد به عنوان س��تاره تیم 
ایران در جام جهانی آمریکا همچنان حسرت عدم رویارویی با جردن 

باروز را می خورد.
حس��ن یزدانی به جرئت بهترین چهره تیم ملی کش��تی آزاد ایران 
در ج��ام جهانی بود که توانس��ت تمامی حریفان��ش را یکی پس از 
دیگری به زانو در آورد. وی درباره این رقابت ها گفت: یکی از اهداف 
 م��ن در جام جهان��ی رویارویی با جردن باروز ب��ود و به واقع خیلی 
دوس��ت داش��تم با او کش��تی بگیرم که متاس��فانه غیبت او چنین 
 فرصت��ی را از م��ن گرف��ت. حاال امی��دوارم اگ��ر در المپی��ک با او 

روبرو شدم بتوانم خوب کشتی بگیرم ونتیجه  خوبی کسب کنم.
وی اف��زود: ای کاش م��ی توانس��تم در جام جهانی با باروز کش��تی 
بگیرم تا با ش��ناختی خوب از او در المپیک حضور یابم. به هر حال 
 قسمت نشد و فعال باید تمام فکر و تمرکزم را معطوف به  تمرینات 

آماده سازی و حضور در المپیک کنم.
آزادکار وزن ۷۴ کیلوگرم تیم ایران در پاس��خ به این س��وال که چرا 
نتوانس��ت در کش��تی اول خود همچون کش��تی های بعدی خوش 
بدرخشد گفت: من چهار کشتی در جام جهانی گرفتم که در تمامی 
دیدارها با پیروزی همراه ش��دم. ضمن اینکه نتیجه س��ه کش��تی را 
نیز با اختالف ۱۰ امتیاز به پایان رس��اندم. اما در کش��تی اول هنوز 
احس��اس سنگینی و خس��تگی داشتم که این مس��ئله نیز به دلیل 
خس��تگی سفر و همچنین تمرینات س��نگین و پرفشار قبل از اعزام 

بود.

 تیم فوتبال اس��تقالل تهران در نقل و انتقاالت لیگ برتر موفق ش��ده است 
بختیار رحمانی، محمدحس��ین کنعانی زادگان، ووریا غفوری، فرشید باقری 
و عل��ی قربان��ی را جذب کند و مذاکره برای ب��ه خدمت گرفتن چند بازیکن 

دیگر ادامه داد.
 لئون��اردو پادوانی مدافع برزیلی تیم س��پاهان که در لیس��ت م��ازاد این تیم

 قرار گرفته بود، مذاکرات خود را با اس��تقالل نهایی کرده است و اگر مشکل 
خاصی پیش نیاید، به زودی قراردادش را با این تیم امضا خواهد کرد.

علیرض��ا منصوریان ب��ا وجود تمایل ب��رای تمدید ق��رارداد مگویان و جذب 
محمدحس��ین کنعان��ی زادگان و همچنین به خدمت گرفت��ن پادوانی، قصد 
 دارد خ��ط دفاعی تیمش را یک خارجی دیگ��ر تقویت کند. منصوریان برای 
خط دفاعی، یک بازیکن برزیلی دیگر را در نظر گرفته و مذاکراتی هم با این 
بازیکن جوان انجام ش��ده است. قاس��م حدادی فر، هافبک ذوب آهن ،یکی از 
بازیکنان مورد عالقه علیرضا منصوریان اس��ت ول��ی این بازیکن برای حضور 
در اس��تقالل مانع بزرگی به نام مدیران ذوب آهن را پیش پای خود می بیند. 
مس��ئوالن باش��گاه اصفهانی به هیچ عن��وان راضی به جدای��ی هافبک خود 
 نیس��تند و اعالم کرده اند هر تیمی حدادی ف��ر را بخواهد باید یک میلیارد و

 5۰۰ میلیون تومان به ذوب آهن بدهد. همین مسئله، استقالل را برای جذب 
این هافبک مردد کرده اس��ت. اگر استقالل قید قاسم حدادی فر را بزند، این 
باش��گاه مذاکراتش را  با ایمان مبعلی، هافبک فصل گذشته تیم نفت، نهایی 
خواهد کرد. مبعلی بازیکن آزاد بوده و مشکلی برای حضور در استقالل ندارد. 
علیرضا منصوریان برای پیدا کردن جانشین امید ابراهیمی چالش بزرگی دارد 

که احتماال این چالش را با جذب ایمان مبعلی برطرف خواهدکرد.

یحیی گل محمدی س��رمربی تیم فوتب��ال ذوب آهن در 
حالی قرارداد خودش را با این تیم امضا کرد که بر اس��اس 
اخب��ار موجود، ذوب آهن��ی ه��ا از او ۴۰۰ میلیون تومان 
تخفیف گرفته اند تا بتوانند ق��رارداد او را در مباحث مالی 

به سرانجام برسانند.
گل محمدی در س��ال گذش��ته بیش از ۱ میلیارد تومان 
قرارداد با ذوب آهن داش��ت و به خاط��ر تعدیل بودجه به 
نوعی مجبور ش��د تا از قیمت کار کم کن��د و در اصفهان 
بماند. از طرف دیگر باش��گاه س��پاهان هم بعد از انتش��ار 
 لیس��ت بازیکنان مازاد از زبان عبدا... ویسی سرمربی تیم

 اعالم کرد ک��ه اکثر نفرات قرار گرفته در لیس��ت مازاد به 
خاطر قراردادهای باالیی که با تیم داش��تند و البته حاضر 
به کاهش آن هم نش��دند در لیس��ت ق��رار گرفتند چون 
 باش��گاه توانایی پرداخت چنین مبالغی را  به بازیکنانش 
نخواهد داش��ت. داس��تان کاهش مبلغ قرارداد در س��ال 
گذشته هم در باشگاه سپاهان به نوعی عملی شد و تخفیف 
زیادی که محرم نویدکیا به عنوان کاپیتان تیم از بازیکنان 
گرفت شرایط را به سود بخش مالی باشگاه تا حدود زیادی 
تغییر داد. س��پاهان حتی در پایان فصل گذشته هم یک 
جریمه ۳۰درصدی برای بازیکنانش در نظر گرفت تا حجت 
را بر آنها تمام کرده باشد و این موضوع نشان می دهد که 
آنها تحت هر شرایطی به دنبال کاهش بودجه کلی باشگاه 
هستند. به هر حال سپاهان از لحاظ مجموعه هزینه ابتدای 
فصل لیگ پانزدهم ب��رای خرید بازیکن رقابتی فش��رده 

با اس��تقالل و پرسپولیس داش��ت و البته ذوب آهن هم با 
گذر از مرز ۱2 میلیارد تومان در تعقیب س��ه تیم مدعی 
بود. اما بعد از اینکه فصل گذش��ته فوتبال ایران به پایان 

 رسید و تیم ها وارد فصل نقل و انتقاالت شدند خبری
 غیر رس��می فوتبال اصفهان را تح��ت تاثیر قرار داد 
که نشان می دهد هر دو تیم س��پاهان و ذوب آهن 
تصمیم گرفته اند س��قف ق��راردادی ۷۰۰ میلیون 
تومانی برای امضای قرارداد با بازیکنان خودشان در 

نظر بگیرند و همین موضوع باعث نارضایتی تعدادی 
از بازیکنان هم شده است.

به هر حال بازیکنی که در سال گذشته یک میلیارد تومان 
و یا حتی بیشتر هم دریافت کرده معموال راضی به کاهش 
مبلغ قرارداد نیس��ت و پول آنقدر در ای��ن تصمیم نقش 

دارد ک��ه خیلی از این س��تاره ها حاضرن��د با جدایی 
از تیم هایش��ان ب��ه جایی برون��د که پول بیش��تری 
پرداخت می ش��ود. از طرف دیگر کفگیر مالی فوتبال 

اصفهان در حالی به ته دیگ برخورد کرده که دو رقیب 
سنتی س��پاهان و ذوب آهن یعنی تیم های پرسپولیس و 

استقالل این روزها مش��غول تاخت و تاز در فوتبال ایران 
هس��تند و پول هایی به بازیکنان پرداخ��ت می کنند که 
 حتی از قالب منطق هم خارج اس��ت. س��ال ه��ا بود که 
باشگاه های صنعتی و به خصوص دو باشگاه اصفهان مورد 
اتهام تیم های پرطرفدار ق��رار می گرفتند که با ریخت 
و پاش ه��ای میلی��اردی و بس��تن قراردادهای مالی 
باال، امکان رس��یدن به موفقیت را برای خودش��ان 
فراهم م��ی کنند و ای��ن موضوع همیش��ه محلی 
ب��رای اختالف فوتب��ال اصفهان و ته��ران بود. اما 
 این روزها شرایط برعکس شده و در شرایطی که

 اصفهانی ها به ش��دت مش��غول صرف��ه جویی 
در بح��ث باش��گاه داری هس��تند و قراردادهای 
گذش��ته  س��ال  ب��ه  نس��بت  را   بازیکن��ان 
 کاهش می دهند در مقابل دو باشگاه پرسپولیس 
و استقالل با س��رعتی عجیب و غریب در حال باال 
بردن نرخ بازار هستند وبازیکنی مثل وحید امیری 
که تا همین دو س��ال قب��ل قراردادش ب��ا تیم نفت 
تهران به م��رز 2۰۰ میلیون تومان هم نمی رس��ید 
 ام��روز در ح��دود 2 میلی��ارد تومان از پرس��پولیس 
 دریافت م��ی کن��د.در ای��ن ش��رایط بای��د دید که

 اصفهانی ها در فصل بعدی فوتبال ایران برای مقابله 
 ب��ا بازیکنان میلیاردی پرس��پولیس و اس��تقالل چه

 برنامه ای را در پیش خواهند گرفت و این اتفاقات در 
نهایت فوتبال ایران را به کدام سمت و سو خواهد برد.
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 رضا عنایتی با انتش��ار ۴ عکس از خودش به هم��راه حنیف عمران زاده، 
می��الد فخرالدینی، آرش برهان��ی و وحید طالب لو در اینس��تاگرامش از 
این نفرات که در لیست مازاد استقالل قرار گرفتند، حمایت کرد.عنایتی 

خطاب به این بازیکنان گفت: »بدون شک شما بهترین هستید.«

حمایت عنایتی از بازیکنان مازاد استقالل!

لنز دوربین

صرفه جویی به سبک سپاهان و ذوب آهن؛

وقتی کفگیر به ته دیگ می خورد

 در س��ال 2۰۱۳ ک��ه والیب��ال ای��ران ب��رای نخس��تین بار 
جواز حض��ور در لیگ جهانی را به دس��ت آورد، قله ای فراتر 
از ای��ن برای تیم ملی در دس��ترس نبود، ام��ا پس از صعود 
 ب��ه المپی��ک 2۰۱۶ ریو، برخورد مس��ئوالن فدراس��یون با 
لیگ جهانی کمی مالیم تر ش��ده و حاال شاگردان لوزانو باید 

در لیگ جهانی برای المپیک ریو آماده شوند.
بیست وهفتمین دوره لیگ جهانی والیبال، سخاوتمندانه ترین 
تورنمنت فدراسیون جهانی با 2۰ میلیون دالر جایزه نقدی از 
امروز با تقابل دو تیم ایران و برزیل در سالن »کاریوکا«  واقع 

در شهر ریودوژانیرو آغاز می شود.
ش��کل برگزاری لیگ جهانی 2۰۱۶ به خاطر المپیک ریو به 
کلی متفاوت ش��ده اس��ت و ۳۶ تیم برای نخس��تین بار در 
س��ه سطح در مس��ابقات امس��ال حضور دارند که  ۱2 تیم 
برت��ر، هر هفته در س��ه گروه متغیر و به ص��ورت متمرکز با 
هم دیدار می کنند. کاروان والیبال ایران بعد از پش��ت س��ر 
گذاش��تن سفری حدودا 29 ساعته از تهران به دوحه، دوحه 
به س��ائوپائولو و س��ائوپائولو به ریو خود را به محل برگزاری 

اولین هفته لیگ جهانی والیبال در گروه B۱ رساند.
 کاروان ایران متش��کل از س��عید معروف، مه��دی مهدوی، 
سید محمد موسوی، عادل غالمی، آرمین تشکری، مصطفی 
شریفات، شهرام محمودی، جواد معنوی نژاد، حمزه زرینی، 
مجتبی میرزاجانپ��ور، میالد عبادی پور، علیرضا مباش��ری، 
فرهاد ظریف و مهدی مرندی اس��ت. مباشری و معنوی نژاد 
در هفته نخست لیگ جهانی جای امیر غفور و فرهاد قائمی 

را که به ترتیب مصدوم و بیمار شده بودند، گرفتند.
نخس��تین حریفان ایران در لیگ جهان��ی، برزیل، آمریکا و 
آرژانتین هس��تند. ایران، تنها تیمی اس��ت که با 29 ساعت 
سفر خود را به ریو رسانده و آرژانتینی ها و آمریکایی ها که در 
فاصله زمانی و مکانی کمی نسبت به ریو قرار دارند، زودتر از 

ایران به محل برگزاری مسابقات رسیدند.

تیم ملی کش��ورمان همچن��ان در بین قدرت ه��ای جهان، 
 رون��د رو ب��ه رش��دی دارد و در حال تثبی��ت کیفیت خود 
می باش��د. باالتری��ن افتخار ای��ران در لی��گ جهانی، مقام 
چهارمی سال 2۰۱۴ با هدایت اسلوبودان کواچ بود. ایران در 
حال حاضر قدرت بالمنازع قاره آس��یا به حساب می آید که 
با صعود تاریخی خود به المپیک، نشان داد شایسته جایگاه 
هشتم رنکینگ بهترین تیم های جهان است. تیم ملی ایران 
در مس��ابقات قهرمانی جهان سال 2۰۱۴ به عنوان ششمی 
رس��ید، ولی بازی های ضعیف در ج��ام جهانی 2۰۱5 باعث 
شد رائول لوزانو،  جای کواچ را به عنوان شخص اول نیمکت 

ایران بگیرد و در نهایت رویای 52 ساله المپیک برای والیبال 
ایران، توسط لوزانو محقق شد.

تیم ملی آرژانتین در 2 سال گذشته، کارنامه خوبی در لیگ 
جهانی نداش��ته و حاال با خولیو والسکو، سرمربی سرشناس 
خود به دنبال بهترین مقام در لیگ جهانی اس��ت. این تیم، 
رتبه شش��م رنکینگ فدراس��یون جهانی را در اختیار دارد و 
بهترین عناوینی که کس��ب کرده، مدال برنز قهرمانی جهان 
 در س��ال ۱982، م��دال برن��ز المپی��ک ۱988 و قهرمانی 
پان آمریکن در س��ال های ۱995 و 2۰۱5 بوده اس��ت. آنها 
در المپیک 2۰۰۰ س��یدنی چهارم شدند و در المپیک های 

2۰۰۴ و 2۰۱۰ به مقام پنجم رسیدند.
 برزی��ل، بیش��ترین افتخ��ار را در لیگ جهان��ی دارد. آنها 9 
م��دال طال در لیگ جهانی کس��ب کرده اند ک��ه آخرین آن 
در سال 2۰۱۰ بوده اس��ت. برناردو رزنده در نخستین سال 
فعالیت��ش ب��ه عنوان س��رمربی تیم ملی برزیل ب��ا این تیم 
قهرمان ش��د و عالوه بر این توانس��ت در سال های 2۰۰۳ تا 
2۰۰۷ جام قهرمانی را به خانه ببرد. نوار قهرمانی های برزیل 
در سال 2۰۰8 توسط تیم ملی آمریکا پاره شد. آمریکایی ها 
در این سال، قهرمان المپیک هم شدند. زردپوشان آمریکای 
جنوبی، 2 مدال طالی المپی��ک و ۳ عنوان قهرمانی جهان 

را در اختیار دارند و تیم نخست رنکینگ FIVB هستند.
 »جان اس��پراو«، چهارمین س��ال س��رمربیگری خود را در 
تی��م مل��ی آمریکا س��پری می کن��د. آنها در س��ال 2۰۱5 
نتوانس��تند از عنوان قهرمانی لیگ جهان��ی دفاع کنند و به 
مدال برنز قناعت کردند اما در جام جهانی با کس��ب عنوان 
قهرمانی، جواز حضور در المپیک را به دست آوردند. تیم ملی 
آمری��کا که در فینال لیگ جهانی 2۰۱۴ با غلبه بر برزیل به 
جایزه یک میلیون دالری قهرمانی رس��یده بود در مسابقات 
قهرمانی جهان 2۰۱۴، حکایتی متفاوت داشت و با حذف در 
مرحله سوم به مقام هفتم رسید. آمریکا تیم پنجم رنکینگ 

جهانی است. 
بیست  و هفتمین دوره لیگ جهانی از امروزبرای نخستین بار 
با حضور ۳۶ تیم آغاز می ش��ود. ایتالیا و برزیل تنها تیم هایی 
هس��تند که در تمام ادوار گذش��ته حضور داشتند و امسال 
هم بیس��ت  و هفتمین حضور خود را تجرب��ه می کنند تا از 
این جهت رکورددار باش��ند. در این دوره از رقابت های لیگ 
جهانی، چین تایپه، قطر و اسلوونی برای نخستین بار حاضر 

می شوند.
لیگ جهانی بهترین میدان آماده سازی تیم ملی ایران برای 

حضور در المپیک 2۰۱۶ ریو است.

آغازکارشاگردان لوزانو در لیگ جهانی والیبال

آمـاده برای ریـو
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3/574 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده آیی��ن نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 

برابر آراء ص��ادره هیات ه��ای اول و دوم موضوع قانون تعیی��ن تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رس��می مستقر در واحد ثبتی بخش 14 ثبت 
اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات 
متقاضیان و امالک مورد تقاضا به ش��رح زیر به منظور اط��الع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
س��ند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باش��ند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس 
از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع 

قضایی تقدیم نمایند. 
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

1-رای شماره 0893 مورخ31 /95/01 آقای علی محمد جوان مرد جوی آبادی فرزند 
رضا به شماره کالسه 1239 و به شماره شناس��نامه 40 صادره از خمینی شهر به 
شماره ملی 1142197018 نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان مسکونی تجاری به 
مساحت 114/79 متر مربع مفروز و مجزی شده پالک 709 فرعی از 99 اصلی واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 72997 مورخ71/03/17 

دفترخانه 63 مالحظه و محرز گردیده است. 
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

2-رای ش��ماره 1799 م��ورخ 94/12/23  خانم زه��را عموچی فروش��انی فرزند 
محمدمهدی به شماره کالسه 1218 و به شماره شناسنامه 1472 صادره از خمینی 
شهر به شماره ملی 1141183366 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به استثنای بهای 
ثمنیه اعیانی به مساحت 46/ 191 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 1816/3 و 
1 فرعی از 72 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی ش��هر شامل 
سند  139635مورخ 94/08/20  و 122629مورخ 86/05/25  دفترخانه 63 مالحظه 

و محرز گردیده است. 
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

3- رای ش��ماره 6069 مورخ94/10/26  خانم فاطمه پیرحاجی فرزند احمدرضا به 
شماره کالسه 2197 و به شماره شناس��نامه 223صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 1141636778 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مس��احت 162/40متر مربع 
مفروز و مجزی شده از پالک 339 فرعی از 85 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 98641 مورخ 77/06/22 دفترخانه 63 مالحظه و 

محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

4-رای شماره 1118 مورخ 93/11/18 آقای رسول کاظمی اندانی فرزند حاجی بابا 
به شماره کالسه 4604 و به شماره شناسنامه 22 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 1141535742 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 173متر مربع مفروز 
و مجزی ش��ده از پالک 742 فرعی از 112 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل سند مالکیت مش��اعی صفحه 462 دفتر571 مالحظه و 

محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

5- رای ش��ماره 1800 م��ورخ 94/12/23 آقای روح اهلل عموچی فروش��انی فرزند 
محمدمهدی به شماره کالسه 1362 و به ش��ماره شناسنامه 961 صادره از خمینی 
شهر به شماره ملی 1141246694 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به استثنای بهای 
ثمنیه اعیانی به مساحت 194/78متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 1816/1 و 3 
فرعی از 72 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر مستندات 

شامل سند 139634 مورخ 1314/08/20 مالحظه و محرز گردیده است. 
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

6-رای ش��ماره 1798 مورخ 94/12/23 آقای محمدحسین قدیری فروشانی فرزند 
حسنعلی به ش��ماره کالسه 2457 و به شماره شناس��نامه 2963 صادره از خمینی 
شهر  و به ش��ماره ملی 1141198282 نسبت به شش��دانگ یکباب خانه به مساحت 
 191/20 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 1816/3و 1816/1فرعی از 72 اصلی

 واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 139637 مورخ 
94/08/20 و 121281 مورخ 85/11/05 دفترخانه 63 مالحظه و محرز گردیده است. 

الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 
7- رای شماره 0934مورخ 95/01/31 آقای حس��ین حامدی فروشانی فرزند علی 
محمد به شماره کالس��ه 0128 و به شماره شناس��نامه 778 صادره از دزفول و به 
شماره ملی 2002467481 نسبت به ششدانگ یکباب کارگاه به مساحت 657/71 متر 
مربع مفروز و مجزی ش��ده از404 فرعی  پالک 119 اصلی واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل س��ند 154777مورخ 94/05/04دفترخانه 73 

مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

8-رای شماره 1646 مورخ 94/12/21 خانم مریم ابراهیمی خوزانی فرزند نظرعلی 
به شماره کالس��ه 2173 و به شماره شناس��نامه 13585 صادره ازخمینی شهر به 
شماره ملی 1140134574 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت222 متر مربع 
مفروز و مجزی از پالک 467 فرعی شده از پالک 120 اصلی واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 188دفتر 155 امالک مالحظه 

و محرز گردیده است. 
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

9- رای شماره 0933مورخ 95/01/31 آقای حس��ین حامدی فروشانی فرزندعلی 
محمد به شماره کالس��ه 0127 و به شماره شناس��نامه 778 صادره از دزفول و به 
شماره ملی 2002467481 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 241/83 متر 
مربع مفروز و مجزی شده از192فرعی  پالک 114 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک خمینی شهرش��امل ثبت در صفحه 152و155و158و264دفتر420 

امالک مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

10-. رای شماره 1781 مورخ94/12/23 آقای سیدمسعودسادات ورنوسفادرانی 
فرزندسیدمهدی  به ش��ماره کالسه 0417و به شماره شناس��نامه 8596صادره از 
اهواز به شماره ملی 1750569256 نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان وپارگینک 
تاکسی تلفنی به مس��احت 283/00متر مربع مفروز و مجزی ش��ده از پالک 5544 
فرعی از 72 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی ش��هر ش��امل 
سند 221786 مورخ 92/12/12 دفترخانه73 و ثبت در صفحه 70 دفتر130 مالحظه 

و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

11-رای ش��ماره 4098 م��ورخ94/09/14 آق��ای علیرض��ا حی��دری فرزندرضا 
به ش��ماره کالس��ه 4448و به ش��ماره شناس��نامه 141صادره ازخمینی شهر به 
ش��ماره ملی 1141170061نس��بت به سه دانگ مش��اع ازشش��دانگ یکباب خانه 
ب��ه مس��احت 165/31متر مرب��ع مفروز و مج��زی ش��ده از پ��الک 396 فرعی از 
 99 اصل��ی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی ش��هر ش��امل س��ند 
 رس��می ش��ماره110163مورخ 81/06/02 دفترخانه63 مالحظه و محرز گردیده

 است. 
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

12- رای ش��ماره 4099 م��ورخ94/09/14 آق��ای مرتض��ی حی��دری فرزندرضا 
به ش��ماره کالس��ه 4449و به ش��ماره شناس��نامه 25صادره ازخمینی ش��هر به 
ش��ماره ملی 1142217388نس��بت به سه دانگ مش��اع ازشش��دانگ یکباب خانه 
ب��ه مس��احت 165/31متر مرب��ع مفروز و مج��زی ش��ده از پ��الک 396 فرعی از 
 99 اصل��ی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی ش��هر ش��امل س��ند
  رس��می ش��ماره110163مورخ 81/06/02 دفترخانه63 مالحظه و محرز گردیده

 است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

13-. رای شماره 1796 مورخ 94/12/23آقای حیدرعلی حاجیان فروشانی  فرزند 
محمدعلی به شماره کالسه 1282و به شماره شناسنامه 151صادره ازخمینی شهر 
به شماره ملی  1141677016نسبت به س��ه دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه به 
استثنای بهای ثمنیه اعیانی به مس��احت 191/20متر مربع مفروز و مجزی شده از 
پالک 1و3 فرعی از 1816اصلی واقع در اصفه��ان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل سند 138903مورخ 94/03/02و 137109 مورخ 93/02/01دفترخانه63 

مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

14- رای ش��ماره 1797 مورخ 94/12/23آقای قنبرعلی حاجیان فروش��انی فرزند 
محمدعلی  به شماره کالس1281 و به شماره شناسنامه 320صادره ازخمینی شهر 
به شماره ملی 1141696436 نسبت به س��ه دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه به 
استثنای بهای ثمنیه اعیانی به مس��احت 191/20متر مربع مفروز و مجزی شده از 
پالک 1و3 فرعی از1816 اصلی واقع در اصفه��ان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل سند 138903مورخ 94/03/02و137109مورخ 93/02/01دفترخانه63 

مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

15-رای شماره 2229 مورخ 94/12/27آفای مصطفی اسحاقیان  به شماره کالسه 
0120 و به شماره شناسنامه 104 صادره از درچه پیاز به شماره ملی 1142095525 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 209/20 متر مربع مفروز و مجزی شده 
از پالک ش��ماره  55 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
به صورت مع الواسطه ازمالک رس��می محمدعلی اسحاقیان س��ند 22181 مورخ 

52/08/20 دفترخانه 53 مالحظه و محرز گردیده است. 
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

16-رای ش��ماره 2253 مورخ07/ 94/08آقای حمیدرضا سلطانی ورنوسفادرانی 
فرزند علی جان به ش��ماره کالس��ه 6395 و به شماره شناس��نامه 3499 صادره 
 از داران به ش��ماره ملی 1158984448 نس��بت به شش��دانگ یکباب مغازه و طبقه

  فوقان��ی ب��ه مس��احت 83/91 مت��ر مربع مف��روز و مجزی ش��ده از پ��الک 340 
فرعی از 87 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی ش��هر ش��امل 
 س��ند رس��می 84299 مورخ 90/10/11دفترخان��ه 46 مالحظه و مح��رز گردیده

 است. 
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

17- رای ش��ماره 2255 م��ورخ 94/12/27 خانم فاطمه هاش��میان آدریانی فرزند 

حیدرعلی به شماره کالسه 0725و به شماره شناسنامه 25318 صادره از نجف به 
شماره ملی 4722424772 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 247/58 متر 
مربع مفروز و مجزی ش��ده از پالک 22 فرعی از 114 اصلی واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 222662مورخ 93/04/21دفترخانه 73 

مالحظه و محرز گردیده است.  
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

18- رای شماره 2324 مورخ 94/12/27 خانم حبیبه لوائی آدریانی فرزند حسن به 
شماره کالسه 0306 و به شماره شناسنامه 43 صادره از خمینی شهربه شماره ملی 
1142065979 نسبت به4دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 180/90متر 
مربع مفروز و مجزی شده از پالک 286 فرعی از 107 اصلی واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل  سند 34287 مورخ 10/15/ 88 و48043 مورخ 

91/08/04 دفترخانه 172 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

19- رای شماره 2325 مورخ 94/12/27 خانم الهه نقدعلی فرزند مجتبی به شماره 
کالسه 0307 و به شماره شناسنامه 1130357902صادره از خمینی شهربه شماره 
ملی 1130357902 نس��بت به2دانگ مش��اع از شش��دانگ یکباب خانه  به مساحت 
180/90متر مربع مفروز و مجزی ش��ده از پالک 286 فرعی از 107 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل  سند 34287 مورخ 10/15/ 88 

و48043 مورخ 91/08/04 دفترخانه 172 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

20- رای ش��ماره 3159مورخ 94/08/28آقای کریم شجاعی فرزند احمد به شماره 
کالسه 5396 و به شماره شناس��نامه11281 صادره از خمینی شهربه شماره ملی 
1140488953 نس��بت به شش��دانگ یکباب کارگاه و یک درب مغازه به مس��احت 
1322/35متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 427 فرعی از 119 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 49387مورخ 66/11/18 

دفترخانه 10 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

21-رای شماره 6335 مورخ 94/10/30 آقای سیدحیدردادور فرزند سیدناصر به 
شماره کالسه 1735و به شماره شناسنامه 826 صادره از کوهرنگ به شماره ملی 
5558773588 نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 185/58مساحت متر 
مربع مفروز و مجزی شده از پالک 646 و 647 فرعی از 99 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر ش��امل سند رسمی 14742 مورخ 86/10/05 

دفترخانه 139 مالحظه و محرز گردیده است. 
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

22- رای ش��ماره 1840 مورخ 1394/12/24خانم ملیحه هوازاده جوآبادی فرزند 
قاسم علی  به شماره کالسه 4192 و به شماره شناسنامه 62 صادره از خمینی شهر 
به شماره ملی 1142222195 نسبت به  شش��دانگ یکباب خانه به مساحت 178 متر 
مربع مفروز و مجزی ش��ده از پالک 406 فرعی از 99 اصلی واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل س��ند 43063 مورخ 87/08/25 دفترخانه 35 

مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

23- رای شماره 0903 مورخ 95/01/31خانم مریم رحیمی فرزند مرتضی به شماره 
کالسه 0835و به ش��ماره شناسنامه 3284صادره از خمینی ش��هر به شماره ملی 
1141303574 نسبت به 3دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 187/50متر 
مربع مفروز و مجزی ش��ده از پالک40 فرعی از 110 اصلی واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر ش��امل ثبت در صفحه 458و461 دفتر 666 امالک 

مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

24- رای ش��ماره 0902 مورخ 95/01/31 آقای س��یف اله طاهری  فرزند رضا به 
شماره کالسه 0836و به شماره شناسنامه 3029 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 1141198940 نس��بت به 3دانگ مش��اع از شش��دانگ یکباب خانه به مساحت 
187/50 متر مربع مفروز و مجزی ش��ده از پالک40 فرع��ی از 110 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 458و461 دفتر 

666 امالک مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

25-رای ش��ماره 1662 مورخ 94/12/21 خانم مریم کریمی اندانی فرزند محس��ن  
به شماره کالسه 2465 و به ش��ماره شناس��نامه 2167 صادره از خمینی شهر به 
شماره ملی 1141224364 نسبت به 3 دانگ  مشاع از ششدانگ یکباب خانه دوطبقه 
به مس��احت 125/00متر مربع مفروز و مجزی ش��ده از پ��الک 399 فرعی از 112 
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت درصفحه 

470دفتر182 امالک مالحظه و محرز گردیده است. 
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

26- رای شماره 1661 مورخ 94/12/21 آقای مهدی عمادی فرزند رضا به شماره 
کالسه 2464 و به ش��ماره شناس��نامه21447 صادره از خمینی ش��هر به شماره 
ملی 1140214020 نس��بت به 3 دانگ  مش��اع از شش��دانگ یکباب خانه دوطبقه به 
مساحت 125/00متر مربع مفروز و مجزی ش��ده از پالک 399 فرعی از 112 اصلی 
واق��ع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی ش��هر ش��امل ثب��ت درصفحه 

470دفتر182امالک مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

27- رای شماره 0962 مورخ 95/01/31 خانم سمیه صرامی فرزند محمد ابراهیم به 
شماره کالسه 4802 و به شماره شناسنامه 203 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 1141204681 نس��بت به2 دانگ  مشاع از شش��دانگ یکباب خانه به مساحت 
210متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 122 فرعی از 120 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل سند2317مورخ 90/07/06 مالحظه و 

محرز گردیده است. 
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

28- رای شماره 0961 مورخ 95/01/31 آقای اباذر صرامی فروشانی فرزند مجتبی 
شماره کالسه 4803 و به شماره شناسنامه 186 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 1141170507 نس��بت به4 دانگ  مشاع از شش��دانگ یکباب خانه به مساحت 
210متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 122 فرعی از 120 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل سند2317مورخ 90/07/06 مالحظه و 

محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

29- رای ش��ماره 0982 مورخ 95/01/31خانم زهرا زمانی  فرزن��د عبدالخالق به 
شماره کالسه 0460 و به شماره شناس��نامه 169 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 1141569027 نسبت به  شش��دانگ یکباب خانه به مساحت 300/43 متر مربع 
مفروز و مجزی ش��ده از پالک  187فرعی از 122 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت درصفحه 515 دفتر651 و سند5386 مورخ 

93/03/13 دفترخانه 388مالحظه و محرز گردیده است. 
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

30-رای شماره 2341مورخ 94/12/27خانم الهه شفیعی فرزند داریوش به شماره 
کالس��ه 0609و به ش��ماره شناس��نامه 14314 صادره از اصفهان به شماره ملی 
1292295821 نسبت به 1/5 دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه سه طبقه به مساحت 
172/35متر مربع مفروز و مجزی ش��ده از پالک 694 فرع��ی از 99 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 215952مورخ 91/12/07 

دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است. 
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

31- رای ش��ماره 2342مورخ 94/12/27 آقای امیرمحمد حیدری فرزند حس��ن به 
شماره کالسه 0241و به شماره شناسنامه 1142297020 صادره از خمینی شهر 
به شماره ملی 1142297020 نسبت به 1/5 دانگ مش��اع ازشش دانگ یکباب خانه 
سه طبقه به مس��احت 172/35متر مربع مفروز و مجزی ش��ده از پالک 694 فرعی 
از 99 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی ش��هر ش��امل سند 

174998مورخ 86/08/06دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

32- رای شماره 4529مورخ94/09/25 آقای اکبرحیدری جوآبادی فرزند حسن به 
شماره کالسه 5616 و به شماره شناسنامه 1683 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 1141253933 نس��بت به 3دانگ مشاع از ش��ش دانگ یکباب خانه سه طبقه به 
مس��احت 172/35متر مربع مفروز و مجزی ش��ده از پالک 694 فرعی از 99 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی ش��هر شامل سند 174998مورخ 

86/08/06دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

33- رای ش��ماره 4808مورخ 94/03/28 خانم ملک نامورمحمدی فرزند مرتضی 
به شماره کالسه 1325و به شماره شناسنامه 11 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 1142205339 نسبت به ششدانگ یکباب خانه مسکونی به مساحت 134/64متر 
مربع مفروز و مجزی شده از پالک 475 فرعی از 99 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند رسمی101616 مورخ 78/05/05دفترخانه 

63 مالحظه و محرز گردیده است. 
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

34-رای ش��ماره 0943 م��ورخ 95/01/31خانم جواهر ابراهیم��ی خوزانی  فرزند 
نظرعلی به شماره کالس��ه 3867و به ش��ماره شناس��نامه 118 صادره ازخمینی 
شهر به ش��ماره ملی 1141526700نس��بت به 2دانگ مشاع از  شش��دانگ یکباب 
خانه ب��ه مس��احت 473/42 متر مرب��ع مفروز و مجزی ش��ده از پ��الک 66 فرعی 
از 120 اصلی واق��ع در اصفهان بخ��ش 14 حوزه ثبت ملک خمینی ش��امل س��ند 
207792و207790و207794م��ورخ 90/08/10 دفترخان��ه 73 مالحظ��ه و محرز 

گردیده است. 
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

35- رای ش��ماره 0944 م��ورخ 95/01/31خانم زه��را ابراهیم��ی خوزانی  فرزند 
نظرعلی به شماره کالس��ه 3866و به شماره شناس��نامه 15186صادره ازخمینی 
ش��هر به ش��ماره ملی 1140150642نس��بت به 2دانگ مشاع از شش��دانگ یکباب 
خانه ب��ه مس��احت 473/42 متر مرب��ع مفروز و مجزی ش��ده از پ��الک 66 فرعی 
از 120 اصلی واق��ع در اصفهان بخ��ش 14 حوزه ثبت ملک خمینی ش��امل س��ند 
207792و207790و207794م��ورخ 90/08/10دفترخان��ه 73 مالحظ��ه و محرز 

گردیده است.

الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 
36- رای ش��ماره 0942 مورخ 95/01/31خان��م زهره ابراهیم��ی خوزانی  فرزند 
نظرعلی به شماره کالس��ه 3868و به شماره شناس��نامه 20300صادره ازخمینی 
ش��هر به ش��ماره ملی 1140202553نس��بت به 2دانگ مشاع از شش��دانگ یکباب 
خانه ب��ه مس��احت 473/42 متر مرب��ع مفروز و مجزی ش��ده از پ��الک 66 فرعی 
از 120 اصلی واق��ع در اصفهان بخ��ش 14 حوزه ثبت ملک خمینی ش��امل س��ند 
207792و207790و207794م��ورخ 90/08/10دفترخان��ه 73 مالحظ��ه و محرز 

گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

37-رای شماره 0922 مورخ 95/01/31آقای محمدرضاحاجیان فروشانی  فرزند 
نوروزعلی  به شماره کالسه 1094 و به شماره شناسنامه 7 صادره از خمینی شهر 
به ش��ماره ملی 1142142493 نسبت به4دانگ  مشاع ازش��ش دانگ یکباب خانه به 
مس��احت 203/80 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 316 فرعی از 107 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی ش��هر ش��امل سند 3299مورخ 

90/03/18دفترخانه 322مالحظه و محرز گردیده است. 
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

38- رای شماره 0921 مورخ 95/01/31 مژگان پریش��انی فرزند اصغر به شماره 
کالسه 1093و به ش��ماره شناس��نامه 15642 صادره از خمینی ش��هر به شماره 
ملی 1142371158 نس��بت به2دانگ  مشاع ازش��ش دانگ یکباب خانه به مساحت 
203/80متر مربع مف��روز و مجزی ش��ده از پالک 316 فرع��ی از107 اصلی واقع 
در اصفه��ان بخش 14 ح��وزه ثبت ملک خمینی ش��هر ش��امل س��ند 3299مورخ 

90/03/18دفترخانه 322مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

39-رای ش��ماره 4500مورخ94/03/24 آقای محمدرضا لطفی فروش��انی فرزند 
براتعلی  به شماره کالسه 5749 و به شماره شناسنامه 274 صادره از خمینی شهر 
به شماره ملی 1141543036نسبت به 3دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه قدیمی 
به مساحت 326/50متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 466 فرعی از 107 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهرش��امل سندمالکیت مشاعی 
ثبت درصفحات 74 و452  و61 و281و دردفاتر168، 294، 65 ، 171 امالک مالحظه 

و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

40- رای ش��ماره 4499مورخ94/03/24 خانم رضوان محمدیان فرزند غالمرضا  
به شماره کالسه 5750 و به ش��ماره شناس��نامه 3538 صادره از خمینی شهر به 
شماره ملی 1140558986نسبت به 3دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه قدیمی به 
مساحت 326/50متر مربع مفروز و مجزی ش��ده از پالک 466 فرعی از 107 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهرش��امل سندمالکیت مشاعی 
ثبت درصفحات 74 و452  و61 و281و دردفاتر168، 294، 65 ، 171 امالک مالحظه 

و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول 

41- رای شماره 6085 مورخ94/10/26 آقای مسعود نام ور رنانی فرزند سیف اله به 
شماره کالسه 7304و به شماره شناسنامه 10957 صادره از اصفهان به شماره ملی 
1283217287 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 280/08متر مربع مفروز 
و مجزی شده از پالک 1193فرعی از 99 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک خمینی شهرشامل سند 51007 مورخ 89/08/22 دفترخانه 73 ثبت در صفحه  

258دفتر 569  امالک مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول 

42- رای ش��ماره 0964 مورخ 94/07/19 آقای حس��ین امینی ف��رد فرزند علی به 
شماره کالسه 6645 و به شماره شناس��نامه 523 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 1141652072 نسبت به شش��دانگ یکباب خانه به مساحت 146/80 متر مربع 
مفروز و مجزی شده از پالک 548 الی 550  فرعی از 84 اصلی واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل س��ند 64695 مورخ 09/21/ 62 دفترخانه 73 

مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول 

43- رای ش��ماره  6278 مورخ 94/10/30 خانم فروزان ملک زاده ورنوسفادرانی 
فرزند فرج اله به شماره کالسه 6479  و به شماره شناسنامه 265 صادره از خمینی 
شهر به ش��ماره ملی 1141058634  نس��بت به شش��دانگ یکباب خانه به مساحت 
295/54 متر مربع مفروز و مجزی ش��ده از پالک 343 فرعی از 117 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل سند 230331 مورخ 94/09/28 

دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول 

 44- رای ش��ماره  0980 م��ورخ 95/01/31 خان��م زینب جعف��ری خوزانی فرزند 
فتح اله به ش��ماره کالس��ه 1253  و به شماره شناس��نامه 3040 صادره از خمینی 
شهر به شماره ملی 1141339412 نس��بت به 3دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
به مساحت 193/09 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 254و 255 فرعی از 82 
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهرش��امل سند 37518 

مورخ 84/03/30 دفترخانه 35 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول 

45- رای شماره  0981 مورخ 95/01/31 آقای مهدی شفایی خوزانی فرزند علی به 
شماره کالسه 1254  و به شماره شناسنامه 1260 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 1141215241 نس��بت به 3دانگ مش��اع از شش��دانگ یکباب خانه به مساحت 
193/09 متر مرب��ع مفروز و مجزی ش��ده از پالک 254و 255 فرع��ی از 82 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهرش��امل سند 231220 مورخ 

94/12/22 دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول 

46- رای ش��ماره  2332 مورخ 94/12/27 آقای مهرداد حاج��ی آقا محمدی فرزند 
علی به شماره کالسه 1162   و به شماره شناس��نامه 1403  صادره از اصفهان به 
شماره ملی 1286753058 نسبت به ششدانگ یکباب باغ به مساحت 1511/79 متر 
مربع مفروز و مجزی شده از پالک 137و 483 فرعی از 108  اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل سند 1041 مورخ 88/02/16 دفترخانه 

337مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول 

47- رای4070 شماره مورخ 94/09/13 خانم سیده ماه بس دادور فرزند عبدالخلیل  
به شماره کالسه  4039 و به شماره شناسنامه 679 صادره از فریدونشهر به شماره 
ملی 1129389839 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 120متر مربع مفروز 
و مجزی شده از پالک 509 فرعی از 99 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک خمینی شهرشامل ثبت در صفحه 325 دفتر 173،وکالت 6943 مورخ 91/11/01 

دفترخانه 300 مالحظه و محرز گردیده است
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول 

48- رای ش��ماره  6341 مورخ 94/10/30 اقای مرتضی اشتری فرزند نعمت اله به 
شماره کالسه 3296 و به شماره شناسنامه 120 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی1141057182 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 230  
متر مربع مفروز و مجزی ش��ده از پالک 511 فرعی از 117 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهرش��امل ثبت درصفحه 395 و396 دفتر395 و 

310 امالک مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول 

49- رای ش��ماره  6340 مورخ 94/10/30 خانم مهین امامیان فرزند محمدعلی  به 
شماره کالسه 3295 و به شماره شناسنامه  16476 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی1140163612  نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 230  
متر مربع مفروز و مجزی ش��ده از پالک 511 فرعی از 117 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهرش��امل ثبت درصفحه 395 و396 دفتر315 و 

310 امالک مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول 

50- رای ش��ماره  6282 مورخ 94/10/30 خانم احترام قدیری فرزند محمدتقی به 
شماره کالسه 3530 و به شماره شناسنامه 737 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 1141682842 نس��بت به 4 دانگ مش��اع از شش��دانگ یکباب خانه دوطبقه به 
مساحت 229 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 231 الی 233 فرعی از 82 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل سند 45639  دفترخانه 

139 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول 

51- رای ش��ماره  6283 مورخ 94/10/30 آقای هوش��نگ فتاحی ورنوسفادرانی 
فرزندیداله به شماره کالسه 3531 و به شماره شناس��نامه 294 صادره از خمینی 
شهر به شماره ملی 1141626438 نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
دوطبقه به مساحت 229 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 231 الی 233 فرعی 
از 82 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل سند 45639  

دفترخانه 139 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول 

52- رای ش��ماره  7071 مورخ 94/11/17 خانم محترم حبیبی خوزانی فرزنداحمد 
به شماره کالس��ه 4920و به شماره شناس��نامه 10939 صادره از خمینی شهر به 
شماره ملی 1140362364 نس��بت به 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان 
به مساحت 259/40 متر مربع مفروز و مجزی ش��ده از پالک 61 فرعی از 82 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهرش��امل سند 219960 مورخ 

92/08/09  دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول 

53- رای شماره  7072 مورخ 94/11/17 خانم زهرا رضایی خوزانی  فرزند قدمعلی  
به شماره کالسه 0096و به شماره شناسنامه 1130130606 صادره از خمینی شهر 
به شماره ملی 1130130606 نسبت به 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان 
به مساحت 259/40 متر مربع مفروز و مجزی ش��ده از پالک 61فرعی از 82 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهرش��امل سند 219960 مورخ 

92/08/09 دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول 

54- رای ش��ماره  7070 مورخ 94/11/17 آقای س��یف اله حبیبی فرزند فرج اله به 
شماره کالسه 4921و به شماره شناس��نامه 181 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 1141525054 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 

259/40 مت��ر مربع مفروز و مجزی ش��ده از پالک 61 فرع��ی از 82 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل سند403617 مورخ 66/09/19 

دفترخانه 59 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول 

55- رای شماره  0948 مورخ 95/01/31 آقای علی قدیریان فرزند حسن به شماره 
کالسه 0608و به شماره شناس��نامه 213 صادره از خمینی ش��هر به شماره ملی 
1140924494نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 161/54 متر مربع مفروز 
و مجزی ش��ده از پالک 2640 فرعی از 87 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک خمینی شهربصورت مع الواسطه از مالک رسمی صغری گیالنی مالحظه 

و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول 

56- رای ش��ماره  1669 مورخ 94/12/21 خانم الهه حاجی مرادی  ورنوسفادرانی 
فرزند ناصر به شماره کالسه 2172 و به شماره شناسنامه 24788 صادره از خمینی 
شهر به شماره ملی 1140239503 نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 168 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک شماره 467 فرعی از 120 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل ثبت در صفحه 509 و 

205 دفتر445 و16 امالک مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول 

57- رای شماره  1668 مورخ 94/12/21 آقای نوراله صالحی ورنوسفادرانی فرزند 
محمدحسن به شماره کالسه 2171 و به ش��ماره شناسنامه 288 صادره از خمینی 
شهر به شماره ملی 1140994166نسبت به 4 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 168 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک شماره 467 فرعی از 120 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل ثبت در صفحه 509 و 

205 دفتر445 و16 امالک مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول 

58- رای شماره  6102 مورخ 94/10/26  آقای مهدی محمدصالحی فروشانی فرزند 
ابراهیم به شماره کالسه4417و به شماره شناسنامه 66 صادره از خمینی شهر به 
شماره ملی 1141640457نسبت به قسمتی ازپالک 107/16 که باپالک 107/17 تواما 
تشکیل یکباب گاوداری رامیدهدبه مساحت 303/67 متر مربع مفروز و مجزی شده از 
پالک شماره 16فرعی از 107 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی 
شهرشامل سند229192 مورخ 94/06/02 و 229194مورخ 06/02/ 94دفترخانه 73 

امالک مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول 

59- رای شماره  7859 مورخ 94/11/28  خانم زهرا ربیعی فرزند محمد به شماره 
کالسه1246 و به ش��ماره شناس��نامه 49 صادره از خمینی ش��هر به شماره ملی 
1142061061نسبت به شش دانگ یکباب خانه به مساحت 173/75 متر مربع مفروز 
و مجزی شده از پالک شماره 254و 255 فرعی از 82 اصلی واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل سند158930  مورخ 84/05/18 دفترخانه 73 

امالک مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول 

60- رای شماره  1672 مورخ 94/12/21  خانم فاطمه احمدی پژوه فرزند نعمت اله 
به شماره کالسه1091 و به شماره شناس��نامه 125 صادره از اصفهان به شماره 
ملی 1284230929 نس��بت به 3دانگ مشاع از ش��ش دانگ یکباب خانه به مساحت 
171متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک شماره 447 فرعی از120 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهرش��امل ثبت در صفحه 302 و 460 و 

263 دفتر332 و 403 امالک  مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول 

61- رای شماره  1673 مورخ 94/12/21  آقای قدرت اله محمد حسینی خوراسگانی 
فرزند براتعلی به ش��ماره کالس��ه1092 و به ش��ماره شناس��نامه72 ص��ادره از 
خوراسگان به شماره ملی 1291372581 نسبت به 3دانگ مشاع از شش دانگ یکباب 
خانه به مساحت 171متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک شماره 447 فرعی از120 
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل ثبت در صفحه  

302 و 460 دفتر332 و 403 امالک  مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول 

62- رای ش��ماره  1828مورخ 94/12/24 آقای محمود صرامی فروش��انی فرزند 
محمدتقی به شماره کالسه0343 و به شماره شناس��نامه 11261صادره ازخمینی 
شهر به ش��ماره ملی 1140488759 نسبت به ش��ش دانگ یکباب خانه به مساحت 
220متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک شماره 72/3871 و 72/2326 و 1341/1 
فرعی از85 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی ش��هر ش��امل 
س��ند143546مورخ 84/03/04 و  143545م��ورخ 82/03/04 و 143675 م��ورخ 

82/03/10 دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول

63- رای شماره  1655 مورخ 94/12/21 خانم ندا حاجیان فروشانی فرزند محمدتقی 
به شماره کالسه 1576و به شماره شناسنامه 2303صادره ازخمینی شهر  به شماره 
ملی 1142251217 نسبت به 3دانگ مشاع  از شش دانگ یکباب ساختمان به مساحت 
201/10 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک شماره 206/1 فرعی از122 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهرش��امل سند117522مورخ  

84/03/09 دفترخانه 63  مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول

64- رای شماره  1656 مورخ 94/12/21 آقای عبدالرسول مجیری فروشانی فرزند 
رحمت اهلل به ش��ماره کالس��ه 1577و به شماره شناس��نامه 266صادره ازخمینی 
شهر  به ش��ماره ملی 1141144735  نسبت به 3دانگ مش��اع  از شش دانگ یکباب 
س��اختمان به مس��احت 201/10 متر مربع مفروز و مجزی ش��ده از پالک شماره 
 206/1 فرعی از122 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی ش��هر
 ش��امل س��ند117522مورخ  84/03/09 دفترخان��ه 63  مالحظه و مح��رز گردیده

 است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول 

65- رای ش��ماره  7276 م��ورخ 94/11/20 آقای مهدی ه��وازاده جوآبادی فرزند 
محمدعلی به شماره کالسه 1777 و به شماره شناسنامه 14 صادره ازخمینی شهر  
به شماره ملی 1142191982 نسبت به شش دانگ یکباب مغازه به مساحت 22/58 
متر مربع مفروز و مجزی ش��ده از پالک ش��ماره 800 فرع��ی از99 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل سند 56129 مورخ 65/01/26 

دفترخانه 63  مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول 

66- رای ش��ماره  7274 م��ورخ 94/11/20 آقای مهدی ه��وازاده جوآبادی فرزند 
محمدعلی به شماره کالسه 1776 و به شماره شناسنامه 14 صادره ازخمینی شهر  
به شماره ملی 1142191982 نسبت به شش دانگ یکباب مغازه به مساحت 25/24 
متر مربع مفروز و مجزی ش��ده از پالک ش��ماره 800 فرع��ی از99 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل سند56129 مورخ  65/01/26 

دفترخانه 63 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول 

67- رای ش��ماره  7275 م��ورخ 94/11/20 آقای مهدی ه��وازاده جوآبادی فرزند 
محمدعلی به شماره کالسه 1779 و به شماره شناسنامه 14 صادره ازخمینی شهر 
به شماره ملی 1142191982 نسبت به شش دانگ یکباب مغازه به مساحت 11/70 
مترمربع مفروز و مجزی ش��ده از پالک ش��ماره 800 فرع��ی از99 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل سند56129 مورخ  65/01/26 

دفترخانه 63  مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول 

68- رای ش��ماره  7768 م��ورخ 94/11/25 آقای مهدی ه��وازاده جوآبادی فرزند 
محمدعلی به شماره کالسه 1778 و به شماره شناسنامه 14 صادره ازخمینی شهر به 
شماره ملی 1142191982 نسبت به شش دانگ یکباب مغازه به مساحت 19/42 متر 
مربع مفروز و مجزی شده از پالک شماره 800 فرعی از99 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل سند56129 مورخ  65/01/26 دفترخانه 

63 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول 

69- رای شماره  2674 مورخ 95/02/31 آقای محمود دری اسفریزی فرزند عزیزاهلل 
به شماره کالسه 1154 و به شماره شناسنامه 695 صادره ازخمینی شهر به شماره 
ملی 1140252151 نسبت به شش دانگ یکباب خانه به مساحت 156 مترمربع مفروز 
و مجزی شده از پالک ش��ماره 310 و313 فرعی 115 اصلی واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل ثبت در صفحه 72 و75 دفتر 551 امالک و ارائه 

قولنامه عادی از پالک 115/310 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول 

70- رای ش��ماره  1676 م��ورخ 94/12/21 آق��ای حج��ت اهلل حاج��ی حی��دری 
ورنوس��فادرانی فرزند احمد به شماره کالسه 0742 و به ش��ماره شناسنامه 942 
صادره ازخمینی ش��هر  به شماره ملی 1141246503 نس��بت به شش دانگ یکباب 
خانه دو طبقه به مساحت 208 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک شماره 9 فرعی 
156 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل سند 4861 

مورخ  90/09/08 دفترخانه 301  مالحظه و محرز گردیده است. 
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول 

71- رای شماره  3042 مورخ 94/08/25 آقای حسن رحمتی اندانی فرزند رجبعلی 
به شماره کالسه 1004 و به شماره شناسنامه 43 صادره ازخمینی شهر  به شماره 
ملی 1141414880 نسبت به شش دانگ یکباب خانه دوطبقه به مساحت 293/58 متر 
مربع مفروز و مجزی شده از پالک شماره 295 فرعی از105 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهرش��امل ثبت در صفحه 554 دفتر 464 امالک  

مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول 

72- رای ش��ماره  4320 مورخ 94/09/17 خانم ملک نجفی فرزند علی به ش��ماره 
کالسه 5710 و به شماره شناس��نامه 12420 صادره ازخمینی شهر  به شماره ملی 
1140122762 نسبت به شش دانگ یکباب خانه قدیمی به مساحت 122/61 متر مربع 
مفروز و مجزی شده از پالک ش��ماره 249/1 فرعی از120 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل سند26497 مورخ  92/03/13 دفترخانه 

35 مالحظه و محرز گردیده است.
ادامه در صفحه 15
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الف( آرا صادره از هیات شعبه اول 
73- رای شماره  1839 مورخ 94/12/24 آقای عبدالحسین صالحی فرزند نعمت به 
شماره کالسه 0893 و به شماره شناس��نامه 974 صادره از فریدن به شماره ملی 
5759591509 نسبت به شش دانگ یکباب خانه به مساحت 131 مترمربع مفروز و 
مجزی شده از پالک شماره 1737 فرعی از99 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک خمینی شهرشامل ثبت در صفحه 177 و175 دفاتر 503 و325 و500 امالک 

سند 8204 مورخ 92/04/24 دفترخانه 300  مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول 

74-رای ش��ماره  2533 م��ورخ 95/02/30 آقای حجت اهلل مفی��دی خوزانی فرزند 
عبدالرحیم به شماره کالسه 0431و به شماره شناسنامه 15706 صادره از خمینی 
شهر به شماره ملی 1142371794 نس��بت به 3 دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه 
دوطبقه به مساحت 199/70 متر مربع پالک 1273 فرعی 84 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحات 548 و551 دفتر 658 

امالک  مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول 

75-رای ش��ماره  2535 مورخ 95/02/30 خانم عاطفه حق ج��و فرزند نعمت اهلل به 
شماره کالسه 0432و به شماره شناس��نامه 1130343316 صادره از خمینی شهر 
به شماره ملی 1130343316 نسبت به 3 دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه دوطبقه 
به مس��احت 199/70 متر مربع پالک 1273 فرعی 84 اصلی واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحات 548 و551 دفتر 658 امالک  

مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول 

76-رای ش��ماره  1783 مورخ 94/12/23 خانم مریم علی پ��ور فرزند عبدالعلی  به 
شماره کالسه 6603 و به شماره شناس��نامه 702 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 1142235203 نسبت به 15 حبه از72 حبه  یکباب خانه وطبقه فوقانی به مساحت 
152/20 متر مربع پالک 1273 فرعی 84 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل سند 40731 مورخ 91/09/21 دفترخانه 39 ثبت در صفحه 

602 دفتر 56 امالک مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول 

77-رای شماره  1782 مورخ 94/12/23 خانم مریم طاهری خوزانی فرزند عبدالغفار 
به شماره کالس��ه 6605 و به شماره شناس��نامه 10254 صادره از خمینی شهر به 
شماره ملی 1140355791 نسبت به 57 حبه از72 حبه یکباب خانه وطبقه فوقانی به 
استثنای بهای ثمنیه اعیانی 14 و41/2 حبه از 72 حبه به مساحت 152/20 متر مربع 
پالک 1273 فرعی 84 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
شامل سند 39933 مورخ 86/02/11 دفترخانه 35 ثبت در صفحه 392 دفتر 486 امالک 
و س��ند 50899 مورخ 94/09/26 دفترخانه 35 ثبت در صفحه 202 دفتر 613 امالک 

مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول 

78-رای ش��ماره  7081 مورخ 94/11/17 خانم فهیمه جوادی فر فرزند محس��ن به 
شماره کالسه 0444 و به شماره شناسنامه 1130345696 صادره از خمینی شهر به 
شماره ملی 1130345696 نسبت به 2دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 
191/50 متر مربع پالک 1621 فرعی 72 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل سند صداقیه 4371 مورخ 92/05/27 دفترخانه 388 مالحظه 

و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول 

79-رای شماره  7080 مورخ 94/11/17 آقای حسین عسگری فرزند رحیم به شماره 
کالسه 2663 و به شماره شناس��نامه 9339 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 
1140469347 نسبت به 4دانگ مش��اع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 191/50 
متر مربع پ��الک 1621 فرعی 72 اصلی واقع در اصفهان بخ��ش 14 حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل س��ند 105031 مورخ 79/06/22 دفترخانه 63 مالحظه و محرز 

گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول 

80-رای ش��ماره  0929 مورخ 95/01/31 آقای اکبر عمادی فرزند فتح اهلل به شماره 
کالسه 0865 و به شماره شناس��نامه 277 صادره از خمینی ش��هر به شماره ملی 
1141727315 نس��بت به ششدانگ یکباب خانه نیمه س��ازبه مساحت 186/65 متر 
مربع پالک 21 فرع��ی 73 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 ح��وزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل سند 7695 مورخ 92/02/30 دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است.

الف( آرا صادره از هیات شعبه اول 
 81-رای ش��ماره  1780 مورخ 94/12/23 آقای عزت اهلل حاج کرمی خوزانی فرزند 
فرج اهلل به شماره کالسه 1214 و به شماره شناس��نامه 58 صادره از خمینی شهر 
به شماره ملی 1141500167 نسبت به شش��دانگ یکباب خانه به مساحت 207/10 
متر مربع پالک 113 فرع��ی 115 اصلی واقع در اصفهان بخ��ش 14 حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 586  و180 دفتر 42 و 504 امالک مالحظه و محرز 

گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول 

82-رای ش��ماره  7826 م��ورخ 94/11/27 آقای احمدرضا مجی��ری اندانی فرزند 
محمدصادق به شماره کالسه 0251 و به شماره شناسنامه 905 صادره از خمینی 
شهر به شماره ملی 1141692295 نس��بت به 5 دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه 
به مس��احت 255/10 متر مربع پالک 306 فرعی 114 اصلی واقع در اصفهان بخش 

14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 217923 مورخ 92/04/10 دفترخانه 72 
مالحظه و محرز گردیده است.

الف( آرا صادره از هیات شعبه اول 
83-رای ش��ماره  7825 مورخ 94/11/27 خانم فخری طاهری فرزند اس��معیل به 
شماره کالسه 0250 و به شماره شناسنامه 1205 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 1141214695 نس��بت به 1 دانگ مش��اع ازشش��دانگ یکباب خانه به مساحت 
255/10 متر مربع پ��الک 306 فرعی 114 اصلی واق��ع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل س��ند 217923 مورخ 92/04/10 دفترخانه 72 مالحظه 

و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول 

84-رای شماره  2329 مورخ 94/12/27 خانم لیال سلمانیان خوزانی فرزند قدمعلی به 
شماره کالسه 1098 و به شماره شناسنامه 3946 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 1141348497 نسبت به 1 دانگ مشاع ازشش��دانگ یکباب خانه وطبقه فوقانی 
به مس��احت 183/48 متر مربع پالک 1075 فرعی 85 اصلی واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 183673 مورخ 87/07/17 دفترخانه 73 

مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول 

85-رای شماره  2327 مورخ 94/12/27 خانم فاطمه جفا کش خوزانی فرزند حسین 
به شماره کالسه 1117 و به شماره شناسنامه 1130308138 صادره از خمینی شهر 
به شماره ملی 1130308138 نسبت به 1 دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه وطبقه 
فوقانی به مساحت 183/48 متر مربع پالک 1075 فرعی 85 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 225550 مورخ 93/08/28 دفترخانه 

73 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول 

86-رای ش��ماره  2328 مورخ 94/12/27 خانم طاهره شریفی فرزند عبدالرحیم به 
شماره کالسه 1099 و به شماره شناس��نامه 12888 صادره از اصفهان به شماره 
ملی 1283237431 نسبت به 1 دانگ مشاع ازشش��دانگ یکباب خانه وطبقه فوقانی 
به مس��احت 183/48 متر مربع پالک 1075 فرعی 85 اصلی واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 208996 مورخ 90/10/02 دفترخانه 73 

مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول 

87-رای شماره  2326 مورخ 94/12/27 آقای علی هاشمی خوزانی فرزند هاشم به 
شماره کالسه 0930 و به شماره شناس��نامه 61 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 1141537028 نسبت به 3 دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه وطبقه فوقانی به 
مس��احت 183/48 متر مربع پالک 1075 فرعی 85 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 59844 مورخ 60/09/10 دفترخانه 73 وسند 

89955 مورخ 75/03/02 دفترخانه 63 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول 

88-رای ش��ماره  7909 مورخ 94/11/28 خانم بتول ح��داد خوزانی فرزند محمود 
به شماره کالس��ه 2309 و به ش��ماره شناس��نامه 258 صادره از خمینی شهر به 
شماره ملی 1141649421 نس��بت به شش��دانگ یکباب خانه به مساحت 149/36 
 متر مربع پالک 167 فرع��ی 114 اصلی واقع در اصفهان بخ��ش 14 حوزه ثبت ملک 
 خمینی شهرش��امل ثبت درصفحه 527 دفتر423 امالک مالحظ��ه و محرز گردیده

 است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول 

89-رای ش��ماره  2263مورخ94/12/27 آقای محمدعلی آقایی فروش��انی فرزند 
محمد به شماره کالسه 0565 و به شماره شناسنامه 11681 صادره از خمینی شهر 
به شماره ملی 1140493000نسبت به شش��دانگ یکباب خانه به مساحت 280متر 
مربع پالک 1827 فرعی 72 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی 
شهرشامل س��ند 107249مورخ 80/04/28 دفترخانه 63 مالحظه و محرز گردیده 

است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول 

90-رای ش��ماره  4318مورخ94/09/17 خان��م زهره خ��دادادی فرزند خزعل به 
شماره کالسه5009 و به شماره شناسنامه 195 صادره از کوهرنگ به شماره ملی 
5558747226 نسبت به ششدانگ یکباب خانه وطبقه فوقانی  به مساحت 215/25متر 
مربع پالک 9 فرعی 156 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر 

شامل ثبت درصفحه 296 دفتر 504 امالک مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول 

91-رای ش��ماره  5720 مورخ94/10/17 آق��ای نعمت اله جاف��ری فرزند علی  به 
شماره کالسه 1964و به ش��ماره شناس��نامه 288 صادره از اردل به شماره ملی 
4689344736 نسبت به شش��دانگ یکباب خانه به مساحت 135/50متر مربع پالک 
371 فرعی 99 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 

سند 204525 مورخ 90/02/14 دفترخانه 73 امالک مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول 

92-رای ش��ماره 2330 مورخ 94/12/27 محمد حسین بروشک فرزند رحمت اله به 
شماره کالسه2256 و به ش��ماره شناس��نامه 1567  صادره از اصفهان به شماره 
ملی 1286524903نسبت به شش��دانگ یکباب باغ به مساحت 2055 مترمربع پالک 
394 فرعی 103 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی ش��هر ثبت 

درصفحه 588 دفتر27 امالک طی قولنامه ازمالک رس��می ی��داهلل مهرابی مالحظه و 
محرز گردیده است. 

الف( آرا صادره از هیات شعبه اول 
93-رای شماره  1652 مورخ 94/12/21 خانم اقدس طاهری اندانی فرزند عشقعلی به 
شماره کالسه4197 و به شماره شناسنامه 3371 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 1140557300 نسبت به 2دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه دو طبقه و مغازه 
متصله به مس��احت 224 متر مربع پالک 77 فرعی 73 اصلی واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک خمینی ش��هر ش��امل س��ند 19349 مورخ 87/07/09 دفترخانه 

139مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول 

94-رای ش��ماره  1653 مورخ 94/12/21 آق��ای نعمت اله طاه��ری اندانی  فرزند 
ابوالحسن به شماره کالسه4198 و به شماره شناسنامه 57 صادره از خمینی شهر 
به شماره ملی 1141471574 نسبت به 4دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه دو طبقه 
و مغازه متصله به مساحت 224 متر مربع پالک 77 فرعی 73 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 153189 مورخ 82/07/13 دفترخانه 

73مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول 

95-رای شماره  6222 مورخ 94/10/27 آقای  رسول عابدی فرزند خالق به شماره 
کالس��ه5526 و به ش��ماره شناس��نامه 3273 صادره از خمینی ش��هر به شماره 
ملی 1140556320 نس��بت به شش��دانگ یکباب خانه دو طبقه به مساحت200/25 
 متر مربع پالک 49 فرع��ی 73 اصلی واق��ع در اصفهان بخش 14 ح��وزه ثبت ملک 
خمینی شهر ش��امل س��ند 6908 مورخ 84/10/14 دفترخانه 139مالحظه و محرز 

گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول 

96-رای ش��ماره  1651 مورخ 94/12/21 آقای حمزه طاه��ری اندانی فرزند نعمت 
اله به شماره کالس��ه4127 وبه شماره شناس��نامه 21504 صادره از خمینی شهر 
به شماره ملی 1140214594 نس��بت به شش��دانگ یکباب مغازه وطبقه فوقانی به 
مساحت 126/80 متر مربع پالک 77 فرعی 73 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل س��ند 153189 مورخ 83/07/13 دفترخانه 73 مالحظه 

و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول 

97-رای شماره  2260 مورخ 94/12/27 خانم زکیه آقایی پور فرزند علی به شماره 
کالسه 1338 وبه شماره شناسنامه 1130119890 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 1130119890 نس��بت به 2 دانگ مشاع از  شش��دانگ یکباب خانه به مساحت 
191/45 متر مربع پ��الک 195 فرعی 107 اصلی واق��ع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 32317 مورخ 84/03/12 دفترخانه 38 مالحظه و 

محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول 

98-رای شماره  2259 مورخ 94/12/27 آقای ناصر حاجیان فروشانی  فرزند رضا 
به شماره کالسه 0942   وبه شماره شناسنامه 717 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 1142235351 نس��بت به 4 دانگ مشاع از  شش��دانگ یکباب خانه به مساحت 
191/45 متر مربع پالک 195 فرعی 107 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل سند 37598 مورخ 86/04/26 مالحظه و محرز گردیده است.

الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 
99-رای ش��ماره 6048 مورخ 25 /94/10 آقای حمیدرضا رفیعی فروشانی فرزند 
عبدالغفور به شماره کالسه 1931 و به شماره شناسنامه 61 صادره ازخمینی شهر 
به شماره ملی 1141725150 نسبت به شش��دانگ یکباب خانه به مساحت 157/72 
مترمربع مفروز و مجزی شده پالک 358 فرعی از 107 اصلی واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 165701 مورخ 05/05/ 85 دفترخانه 73 

مالحظه و محرز گردیده است.  
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

100-رای ش��ماره 7922 مورخ 94/11/29 خانم زهرا خالوئ��ی فرزند غالمعلی به 
شماره کالسه 1021 و به شماره شناس��نامه 361 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 1141145685 نسبت به شش��دانگ یکباب خانه به مساحت 200/47 متر مربع 
مفروز و مجزی ش��ده از پالک 161 فرعی از 77 اصلی واق��ع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل وکالتنامه 197776 مورخ 89/03/20 دفترخانه 73 

مالحظه و محرز گردیده است. 
تاریخ انتشار نوبت اول :27 /95/03
تاریخ انتشار نوبت دوم :95/04/10

م الف: 605 نبی اهلل یزدانی  رییس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر
مفاد آراء

3/573 آگهی مفاد آراء)قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد 
سند رسمی (هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد وامالک جوشقان

آگهی مفاد آراءقانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وس��اختمانهای فاقد سند 
رسمی که در اجرای ماده یک قانون مذکور توسط هیئت حل اختالف مستقر در ثبت 
جوشقان صادر گردیده ودر اجرای ماده 3قانون مذکور در دو نوبت به فاصله 15روز 
از طریق روزنامه های کثیر االنتشار و محلی آگهی میشود تا شخص یا اشخاصی که 
به آراءمذکور اعتراض دارند از تاریخ انتشار اولین آگهی ظرف مدت دو ماه اعتراض 

خود را به اداره ثبت اسناد وامالک جوشقان تسلیم ورسید اخذ نمایند واز تاریخ تسلیم 
اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه مبادرت به تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی 
محل نموده و گواهی تقدیم دادخواست را اخذ وبه اداره ثبت جوشقان تسلیم نمایند 
در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است در صورتی که 
اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه 
عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت جوشقان مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید 
صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نمی باشد  .                                                                      
1- رای ش��ماره 139560302119000039 مورخ  1395/02/26- آقای  غالمرضا 
رحمانی  فرزند احمد به ش��ماره ملی 1262648270 ششدانگ یکباب خانه مفروزی 
پالک شماره 835 فرعی  از 21  اصلی  واقع کامودربخش ثبتی جوشقان به مساحت 

346/55 متر مربع. 
2- رای شماره139560302119000038 مورخ  1395/02/26- آقای علی عبدالهی  
فرزند صفرعلی  به شماره ملی 1260864367 شش��دانگ یکباب خانه پالک شماره 
476 فرعی  از 21  اصلی  واقع دربخش ثبتی جوشقان به مساحت 185/72 متر مربع.    

تاریخ انتشار نوبت اول پنج شنبه 27 / 03  /1395
تاریخ انتشار نوبت دوم شنبه  12  /04 /1395

م الف: 8435 حسین نوروز رئیس ثبت اسناد و امالک جوشقان       
حصر وراثت

3/589  خان��م گل صنم صادقی مصلح دارای  شناس��نامه ش��ماره 346 به ش��رح 
دادخواست به کالسه  1208/95  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان بابک محمدی به شناسنامه 541 در تاریخ 92/10/9 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت 
به 1- گل صنم صادقی مصل��ح، ش.ش 346 مادر و الغیر. اینک با انجام تش��ریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف 7792 شعبه 10 حقوقی شورای حل 

اختالف استان اصفهان )117 کلمه، 1 کادر(
حصر وراثت

3/590  خانم نرگس رسالت دارای  شناسنامه شماره 2 به شرح دادخواست به کالسه  
1206/95 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان فرنگیس ذوالفقاری به شناسنامه 10 در تاریخ 95/1/18 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگ��ی گفته ورثه حین الف��وت آن مرحوم منحصر اس��ت به 1- احمد 
 رسالت، ش.ش 18 فرزند 2- محمود رسالت، ش.ش 8 فرزند 3- علی اصغر رسالت،

 ش.ش 322 فرزند 4- علی اکبر رسالت، ش.ش 1428 فرزند 5- محسن رسالت، ش.ش 
 560 فرزند 6- نرگس رس��الت، ش.ش 2 فرزند 7- بتول رس��الت، ش.ش 19 فرزند

 8- سکینه رسالت، ش.ش 1182 فرزند 9- زهره رسالت، ش.ش 682 فرزند و الغیر. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا 
هر کس��ی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 
آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف 7793 

شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف استان اصفهان )163 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

3/591  آقای علی عباسی دهنوی دارای  شناسنامه ش��ماره 8 به شرح دادخواست 
به کالس��ه  1198/95 ح 10  از این شورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان ش��هربانو یزدی دهنوی به شناس��نامه 1447 در 
تاری��خ 1383/6/17 اقامتگاه دائمی خ��ود بدرود زندگی گفته ورث��ه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به 1- زهرا عباس��ی دهنوی، ش.ش 8 نسبت با متوفی فرزند 
 2- فاطمه عباسی دهنوی، ش.ش 6 نسبت با متوفی فرزند 3- مرتضی عباسی دهنوی، 
ش.ش 1 نسبت با متوفی فرزند 4- محمد علی عباس��ی دهنوی، ش.ش 66 نسبت با 
متوفی فرزند 5- علی عباسی دهنوی، ش.ش 8 نسبت با متوفی فرزند و الغیر. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف 7794 شعبه 

10 حقوقی شورای حل اختالف استان اصفهان )162 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

3/592  آقای علیرضا احمدی شکنانی دارای  شناسنامه شماره 4 به شرح دادخواست 
به کالس��ه  1195/95 ح 10  از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که ش��ادروان راضیه خادمی ش��کنانی به شناسنامه 266 در 
تاریخ 1393/12/25 اقامت��گاه دائمی خود بدرود زندگی گفت��ه ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر اس��ت به 1- محترم احمدی مش��کنانی، ش.ش 53 نسبت با متوفی 
فرزند 2- معصومه احمدی ش��کنانی، ش.ش 18 نس��بت با متوفی فرزند 3- صدیقه 
 احمدی ش��کنانی، ش.ش 19 نس��بت با متوفی فرزن��د 4- فاطمه احمدی ش��کنانی، 
ش.ش 12 نسبت با متوفی فرزند 5- زهرا احمدی شکنانی، ش.ش 32 نسبت با متوفی 
فرزند 6- علیرضا احمدی شکنانی، ش.ش 4 نس��بت با متوفی فرزند 7- محمد علی 
احمدی، ش.ش 21 نس��بت با متوفی فرزند و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواس��ت مزبور را در یک مرتبه آگهی م��ی نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا 

تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف 7795 شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف استان اصفهان )181 کلمه، 2 کادر(

حوادث جهاناخبار 

شامگاه جمعه در محله بهار آبادان اعضای یک خانواده در خانه پای سفره افطاری 
نشسته بودند که ناگهان زنگ خانه به صدا درآمد. وقتی مرد خانه در را باز کرد 
دومرد موتورسوار بی درنگ به طرفش ش��لیک کردند. دیگر اعضای خانه که با 
شنیدن صدای شلیک ها، وحشت زده خود را جلوی در رسانده بودند نیز از سوی 
مهاجمان مسلح هدف ش��لیک گلوله قرار گرفتند. مردان مسلح لحظاتی بعد از 
صحنه گریختند. دقایقی بعد همس��ایه ها، مجروحان را به بیمارس��تان منتقل 
کردند و با تالش تیم پزش��کی اعض��ای خانواده از مرگ نج��ات یافتند. نیروی 

انتظامی پیگیری پرونده را برعهده گرفت.

دختر نوجوان که قربانی توطئه شوم دو پسر جوان شده بود با مراجعه به دادسرا 
پرده از این جنایت سیاه برداش��ت. چند روز قبل دختر 14 ساله ای به نام زهره 
با مراجعه به دادس��رای امور جنایی تهران از ماجرای سیاهی که در آخرین روز 
فروردین امسال برایش رخ داده بود پرده برداشت .وی به بازپرس سیفی از شعبه 
چهارم دادسرای ناحیه 27 تهران گفت: روز 30 فروردین برای دیدن پسر مورد 
عالقه ام به بوس��تانی در غرب تهران رفته بودم و با سعید روی نیمکت نشسته و 
سرگرم حرف زدن بودیم که ناگهان دو جوان سوار بر موتور به سمت ما آمدند. 
یکی از آنها را که دوس��ت سعید بود ش��ناختم اما دیگری را تا حاال ندیده بودم. 
ناگهان یکی از آنها دس��ت های سعید را گرفت و پس��ر جوان دیگر به سراغ من 
آمد و مرا مورد آزار و اذیت قرار داد، در ادامه دوس��ت س��عید نیز سراغم آمد و 
در حالی که همدست دیگرش س��عید را گرفته بود و با تهدید می خواست که او 
آرام باشد وی نیز مرا مورد آزار و اذیت قرار داد. بعد هم بالفاصله سوار بر موتور 
پا به فرار گذاشتند. وقتی به خانه آمدم از شدت ناراحتی و عصبانیت به یکی از 
دوستانم تلفن کردم و ماجرا را گفتم اما او با اطمینان به من گفت که سعید در 
این ماجرا نقش داشته و با صحنه سازی سعی داشته خود را از این توطئه شیطانی 
بی اطالع نشان دهد. زهره در ادامه گفت: باورش برایم سخت بود که پسر مورد 
عالقه ام این سناریوی شوم را برای دوس��تانش طراحی و مرا قربانی دوستانش 
کرده باشد، اما وقتی حرف های دوستم را شنیدم تصمیم به شکایت از سعید و 
دوستانش گرفتم. بدین ترتیب تیمی از ماموران پلیس آگاهی تهران به دستور 
بازپرس آرش سیفی برای دستگیری سعید وارد عمل شدند و در همان ابتدا با 
توجه به سرنخ هایی که دختر جوان داده بود خیلی زود سعید در غرب پایتخت 
دستگیر شد. سعید روز گذشته پیش روی بازپرس پرونده قرار گرفت اما وقتی 
شنید که به اتهام طراحی این ماجرا دستگیر شده است شوکه شد و گفت: روز 
حادثه من همراه زهره بودم احتمال می دهم دوس��تانم مرا تعقیب کرده بودند 
که در بوستان به سراغمان آمدند حتی زمانی که آنها قصد داشتند زهره را هدف 
آزار و اذیت هایشان قرار دهند من با آنها درگیر شدم ولی زورم به آنها نمی رسید 
چرا که دو نفر بودند. بنابه این گزارش، بازپرس سیفی با بازداشت این پسر جوان 
دستور داد تیمی از ماموران پلیس آگاهی تهران برای دستگیری دو متهم اصلی 

این پرونده وارد عمل شوند تا راز این ماجرای سیاه روشن شود.

همه قربانیان رایان وقتی به سنی می رس��یدند که می دانستند چه بر 
سرشان آمده است نه تنها از ترس فیلم ها نمی توانستند شکایتی کنند 
بلکه با تهدیدهای مرد متجاوز تحت س��لطه خواسته های غیر اخالقی 

وی قرار می گرفتند.
 راز این متجاوز در ایالت بوس��تون آمریکا زمانی فاش ش��د که گروهی

 پس��ر بچه بازیگوش به انباری متروک��ه حیاط خانه رای��ان رفتند و با 
کنجکاوی به تجسس دست زدند. این پسربچه ها با پیدا کردن یکسری 
فیلم و سی دی آنها را برداشته و وقتی به تماشایش نشستند برادر یکی 

از دختران نوجوان، خواهرش را شناخت و به پدرو مادرش خبر داد.
با ش��کایت پدر این دختر که لورا نام دارد و االن 19 س��اله است پلیس 
خیلی زود مرد متجاوز را بازداش��ت کرد و در بازرس��ی از انباری اش و 
بازبینی فیلم ها توانست 32 دختر را که تن به خواسته های این شیطان 
داده بودند شناسایی کند.همه دختران که هنوز از مرد همسایه وحشت 
داشتند ادعا کردند در نوجوانی مرد متجاوز به بهانه های مختلف  آنها را 

به خانه برده و از صحنه تجاوز نیز فیلمبرداری کرده است.
س��المن که 20 س��اله اس��ت و از همه دخترها بزرگتر بوده ودر زمان 
نخستین تجاوز هم مقاومت کرده است به بازرس پلیس گفت:من را به 
بهانه آموزش گیتار به خانه اش برد و بعد خواست رابطه داشته باشیم من 
غافلگیر شده  بودم اما می دانس��تم نباید این کار را بکنم و جواب منفی 
دادم ناگهان به سمتم حمله کرد و به من تجاوز کرد و وقتی با گریه گفتم 
او را لو می دهم فیلمی را نشان داد که از لحظه تجاوز گرفته بود بعد گفت 
آبرویم را خواهد برد من هم از آن به بعد هر وقت صدایم می زد از ترس 
نزدش می رفتم و در 15 سالگی جنینم را هم با کمک رایان سقط کردم.

رایان نیز در دفاعیاتش گفت:پدرو مادرم کار می کردند و من همیش��ه  
تنها بودم و  فیلم های مبتذل تماشا می کردم و همین وسوسه ها باعث 
شد دختر بچه ها را فریب دهم و بعد از آن دیگر نمی توانستم ترک عادت 

کنم و به کارهایم ادامه دادم.

قاتل بدون شناخت مقتول به وی حمله کرد و پس از بریدن گلوی وی 
به خرید کردن ادامه داد.او که برای خرید به س��وپرمارکتی رفته بود به 
یکی از مشتریان که وی را نمی شناخت نزدیک شد و با تیغ گلوی وی را 
درید.این حادثه در نیوویندسور نزدیک نیویورک روی داد و بین اندرو و 
مقتول که او هم 35 ساله بود، مکالمه ای صورت نگرفت و پس از ارتکاب 
قتل، در کمال تعجب قاتل به خرید خود ادامه داد.دوس��تان قاتل، وی 
را فردی که تع��ادل روانی ندارد توصیف کردند که به ش��دت ماریجوانا 
مصرف می کند.او 45 دقیقه پس از ارتکاب قتل سعی داشت خود را یکی 
از مشتریان ترسیده در س��وپرمارکت جا بزند که توسط پلیس دستگیر 
شد.مقتول پس از حادثه به بیمارس��تان انتقال یافت ولی 4 ساعت بعد 

جانش را از دست داد.

مردان مسلح خانواده  آبادانی را دم 
افطار به گلوله بستند

دختر نوجوان در تله شیطانی 2 پسر
 در یکی از پارک های تهران

 ماجرای برادری که فیلم هتک حرمت 
به خواهرش را به طو راتفاقی دید

قاتل روانی سر یک مشتری را برید

چهره خسته و معصومش، دس��تان پینه بسته اش، 
مرا به خجالت وا می دارد، دیدن پدرم در این حالت 
شرمندگی، برایم از مرگ هم دردناک تر است؛ کاش 
می شد به عقب برمی گشتم و هرگز این اشتباهاتی 
را که هم زندگی مرا س��یاه کرد و هم پدر نازنینم را 

شرمنده، انجام نمی دادم.
من و مهس��ا، دخترعمه دختر دایی بودیم. دو دختر 
جوان که زندگی هنوز چهره  خشنش را به ما نشان 

نداده بود.
 پدرم رفتگر است، مردی زحمتکش که تمام تالشش 
آس��ایش و رفاه نس��بی برای خانواده اش است؛ پدر 
مهس��ا  به علت خالف در زندان است، مادرش یک 
تنه زندگی را می چرخاند، برای این که مهسا پیش 
دوس��تانش کمبودی احس��اس نکند از مبلغ های 
یارانه که ماهانه جمع کرده بود گوش��ی مدل باالیی 

برایش تهیه کرد.
مهسا بیشتر وقتش را در فضای مجازی بود و از این 
طریق با پسری به نام س��عید دوست شد، پسری که 
تحصیل را رها کرده و کار آزاد داشت. من هم کم کم 
توجهم جلب ش��د و برای اینکه از قافله دختر عمه 

عقب نمانم با پسری به نام محمد آشنا شدم.
من به ش��دت با مخفی کاری س��عی م��ی کردم که 
خان��واده ام متوجه رواب��ط من و محمد نش��وند اما 
 مادر مهسا از روابط او و سعید اطالع داشت، در واقع 
می خواست برای او دوست باشد تا مادر، در صورتی 
که دوست می تواند با دوستی اش تو را نابود کند ولی 
مادر تو را از ورطه سقوط، بیرون می کشد، راهنمایی 
می کند، عاقبت کارت را برایت می گوید  اما متاسفانه 

عمه من فکر می کرد با سرپوش گذاشتن بر کارهای 
مهسا کمبود پدرش را جبران می کند در صورتی که 

باعث بی آبرو شدن و سیاه شدن آینده  او شد.
به هرحال دوستی من و مهسا با سعید و محمد ادامه 
داش��ت. کم کم آن قدر صمیمی ش��دیم که وقتی 
محمد به من پیشنهاد کرد به خانه شان بروم قبول 
کردم، از مهس��ا هم خواستم که با دوست پسرش به 
خانه محمد بیایند تا دور هم خوش بگذرانیم. او نیز 
به همراه سعید به خانه محمد آمد و جالب اینجاست 
که با هم دوست بودند و این موضوع باعث خوشحالی 
بیش از حد من و مهسا ش��د، فکر می کردیم این دو 
مجنون باالخره همتی خواهند ک��رد و با ما ازدواج 

می کنند.
گاهی آن قدر از دس��ت خودم عصبانی می شوم که 
نهایتی بر آن نیس��ت، این که آن قدر ضعیف و ذلیل 
بودم، آن قدر آرزوها و بلند پ��روازی هایم محدود و 
کوتاه بود ک��ه در خیال کودکانه ام فق��ط به ازدواج 
فکر می کردم، به این که عروس��ی زیبا ش��ده ام که 
همه دورم جمع ش��ده اند و دس��ت می کوبند ولی 
غافل از این ک��ه بعدها باید یک عمر  بر س��ر خودم 
 بکوبم که چرا حماقت کردم و  دوران جوانی ام  را که 
می توانست سرشار از شور و هیجان باشد  به دست 

توفان بال یی سپردم که خودم مسبب آن بودم.
چون ه��ر 4 نفرمان با هم دوس��ت بودیم من خیلی 
راحت بودم مس��ت از شور عش��ق به خانه برگشتیم 
بدون این که حتی کوچکترین توجهی به عواقب این 
روابط غلط داشته باشم، تا این که متوجه شدم عکس 

من و محمد در فضای مجازی پخش شده است.

آن قدر شوکه شدم که زبانم بند آمده بود. اگر پدرم 
می فهمید حتما مرا می کش��ت، نمی دانس��تم چه 
کار بای��د بکنم، عکس ه��ا مربوط ب��ه روزی بود که 
من و مهسا با محمد و س��عید در خانه محمد بودیم. 
احتمال این ک��ه محمد این کار را انجام داده باش��د 
نبود، من ه��م این کار را نکرده ب��ودم. پس می ماند 

مهسا و سعید.
مادرم وقتی که آش��فتگی مرا دید به زور از زیر زبانم 
کشید که چه ش��ده و من هم ماجرا را گفتم. مادرم 
موضوع را به پدرم گفت این که چقدر او را عذاب دادم 
و چقدر از این موضوع ناراحت شد شاید باعث شود 

که لعن و نفرین دنیا را برایم بخواهید.
 با مهس��ا صحبت ک��ردم او گف��ت که خب��ر ندارد. 
اطمینان داد که هرگز این کار را نکرده است . پدرم 
وقتی دید مهس��ا به هیچ طریقی همراهی نمی کند 
 به پلی��س مراجعه کرد و در آنجا متوجه ش��دیم که 
عکس ها از طریق گوش��ی مهس��ا پخش شده ولی 
 او انکار می کرد و س��عید دوست پس��رش را مقصر 
می دانست ولی س��عید هم انکار کرد و گفت اصال از 
قضیه عکس ها خبری ندارد. پرونده ام هنوز در حال 
بررسی است. در صورتی که می دانم آبروی رفته ام 
هرگز باز نمی گردد. کاش برمی گشتم به آن روزها 
که هنوز گرمی دستان پدرم و آغوش مهربان مادرم 
را داشتم. می خواهم به عنوان یک دختر فریاد بزنم 
که باید بتوانیم حریم خودمان را حفظ کنیم. حریمی 
که فقط با حفظ حج��اب و بودن در کن��ار خانواده 
تامین می شود و این که با حفظ حریم و عفت هرگز 

شرمنده نخواهیم شد.

پلیس فتا پیگیر پرونده است؛

مـادری 
که باعث بی آبرو شدن 

دخترش شد



در مدارا، 
فزونى و بركت است، و هر كس از 

مدارا محروم باشد، از خير، محروم شده است.

امام على عليه السالم:
درهاى آسمان به روى مجاهدان گشوده است.

35
18

32
9

Society.Cultural  Newspaper 
No. 1886. June16. 2016
 16 Pages

صاحب امتیاز : 
شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود

مدیرمسئول : 
محمدرضا شواخی زواره
جانشین مدیرمسئول :

 بهمن زین الدین 
پنجشنبه  | 27 خرداد  1395 |  10  رمضان  1437

 شماره  1886 | 16 صفحه | قیمت:1000 تومان

روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی ، 
اقتصادی و ورزشی 

 نشانی : اصفهان.خیابان ارتش.جنب پل حسین آباد.ساختمان 119. واحد 3 
Wچاپ:اشراق قلم  پارسه          تلفن : 8- 6284167 3            فکس : 6284166 3- 031 W W . Z A Y A N D E R O U D O N L I N E . I R

 

خواندنی

پرورش گل و گیاه

س�فره افط�اری در ی�ک هواپيم�ای 
مسافربری! 

یک هواپیمای مسافربری در ترکیه پس از پایان 
 دوره فعالیت خود، به سفره افطار دسته جمعی

ــان تبدیــل  ــارک رمضــ ــاه مبــ  بــرای مــ
شده است.

ــه های  ــاد تجربـ ــر و ایجـ ـــتای تغییـ  در راس
ــافربری مدل  ــک هواپیمای مس  غیر معمول، ی
ــرکت خطوط هوایی ترکیه  » ایرباس۳۴۰ « ش
ــفره افطار  ) Turkish Airlines ( به یک س
 دسته جمعی و سالن ویژه برگزاری مراسم تبدیل

 شد. کاربران شبکه های اجتماعی  در این اواخر 
ــر کردند که  ــر هواپیمای مذکور را منتش تصاوی
پس از پایان دوره فعالیت خود در خطوط هوایی 
ــده  ــارک رمضان آماده ش ــرای ماه مب  ترکیه، ب
ــته جمعی  ــای دس ــفره افطاره ــان س ــا میزب  ت

روزه داران باشد. این هواپیما که با طول ۷۶ متر 
ــش متر ظرفیت۲۰۰ شخص را دارد،   و عرض ش
ــتان  ــی فرودگاه اصلی اس هم اکنون در نزدیک
ــه قرار  ــرب ترکی ــیر « در غ ــاحلی » بالیکس  س

گرفته است.

عجيب ترین هنر زیرزمينى جهان 
ــود را در طوالنی ترین گالری  ــار خ 15۰ هنرمند آث

هنری جهان در زیر زمین به نمایش گذاشته اند.
ــتگاه های آن، همواره یکی از مکان هایی  مترو  و ایس
ــتند  ــب هس ــیار راغ ــدان بس ــه هنرمن ــت ک  اس
ــان را در آن به مخاطبان عرضه کنند. یکی  تا آثارش
ــن مترو ها  ــز اتفاقا در همی ــب هنری دنیا نی از عجای
ــور  ــتکلهم پایتخت کش ــهر اس ــرار دارد. مترو ش ق
ــر و بیش  ــول11۰ کیلومت ــه ط ــی ب ــوئد با تونل س
ــری هنری جهان  ــتگاه، طوالنی ترین گال از9۰ ایس
ــد تزیین  ــوس 15۰ هنرمن ــاب می آید که ت  به حس
ــال از  ــه ۶۶ س ــرو ک ــن مت ــت. در ای ــده اس ش
ــط  ــتگاه های آن توس ــذرد، ایس ــر آن می گ عم
ــی ها و هنرهای  ــمه ها، نقاش ــا مجس ــدان ب هنرمن
ــل  ــور مک نی ــت و کون ــده اس ــن ش ــی تزیی  محیط
ـــــی   ) Conor MacNeill ( عــــکاس انگلیس

ــای مجازی،  ــار در فض ــا و انتش ــی از آنه ــا عکاس  ب
این روزها جهان هنر را با زیبایی های شگفت انگیز این 
ــت. مترو استکلهم از سال 195۰  مترو آشنا کرده اس
تاسیس شده و طی سال ها گسترش پیدا کرده است و 

به طوالنی ترین گالری هنری جهان بدل شده است.

تایپ یک دس�تى را در کيبورد گوگل 
فعال کنيد 

ــی های هوشمند  از آنجا که امروزه صفحه نمایش گوش
ــده ، بنابراین تایپ  ــزرگ تولید ش ــیاری با اندازه ب بس
کردن با یک دست با این محصوالت کمی سخت است. 
ــتی صفحه کلید  ــت تایپ یک دس ــال کردن حال با فع
ــی تایپ کنید.  ــت به راحت گوگل می توانید با یک دس
ــیاری وجود دارند که  ــمند بس امروزه تلفن های هوش
ــت و در  ــر از 5 اینچ اس ــا بزرگ ت صفحه نمایش آن ه
ــرایط اگر تایپ کردن از جمله کارهای روزمره  این ش
ــتن در حالت یک دستی سخت   افراد باشد، قطعا نوش
ــت های  ــما انگش ــد. حتی در صورتی که ش خواهد ش
ــید باز هم تایپ کردن یک دستی  ــته باش  بزرگی داش
با گوشی هایی که از نمایشگر بزرگ بهره می برند چندان 
راحت نیست. اما خوشبختانه گوگل در مورد این مشکل 
راه حلی اندیشیده است.  به لطف آپدیتی که ماه گذشته 

ــخه اندرویدی کیبورد گوگل ارایه شد، حال  برای نس
ــتی نیز  ــد از حالت مخصوص یک دس این صفحه کلی
پشتیبانی می کند. فعال کردن این حالت بسیار آسان 
ــرایطی که کیبورد گوگل در حال نمایش  است. در ش
قرار دارد روی دکمه کاما یک تپ طوالنی کنید تا حالت 
یک دستی برای دست چپ فعال شود. همچنین با تپ 
طوالنی روی کلید emoji می توانید حالت یک دستی 
صفحه کلید گوگل را برای دست راست خود فعال کنید. 
ــام به کاربر  ــدن این حالت با نمایش یک پیغ فعال ش
ــر زمان که  ــود. همچنین می توانید در ه اعالم می ش
احتیاج دارید بین حالت معمولی یا حالت تک دستی 
چپ و راست سوئیچ کنید. آیا شما از حالت تک دستی 

صفحه کلید گوگل استفاده می کنید؟ 
ــمند  البته اگر تا کنون این کیبورد را روی گوشی هوش
خود نصب نکرده  اید، با کلیک روی این لینک می توانید 

آن را از گوگل پلی دانلود کنید.

ــما معرفی  ــبزیجاتی را به ش در این مطلب می خواهیم س
کنیم که می توانید پس از یک بار استفاده آنها را روی کانتر 
آشپزخانه تان دوباره سبز کنید و از خوردن این گیاهان و 
سبزی و زیبایی شان ) به صورت کامال خانگی ( لذت ببرید.

کرفس
ته کرفس را به طور کامل از ساقه ها جدا کرده و سپس آن 

را در یک کاسه آب جلوی نور خورشید قرار دهید. 
پس از گذشت یک هفته شاهد برگ هایی ریز به رنگ سبز 

خیلی روشن خواهید بود.
ــدان منتقل کنید.  ــاه را به گل ــت که گی حاال وقت آن اس

ــه آب بود را  ــه در کاس ــمتی ک ــد کل قس  حواس تان باش
ــازه جوانه زده را  ــط برگ های ت ــانید و فق  زیر خاک بپوش
ــان آن را خوب آبیاری  ــاک قرار دهید و در پای بیرون از خ
ــاهد  ــت چند هفته ش ــن صورت بعد از گذش کنید. در ای

برگ های سبز و زیبایی خواهید بود.
نعنا

معموال زمانی که سبزی می خرید نعناها با ریشه هستند.
کافی است چند شاخه از آنها را در یک لیوان آب قرار دهید 
ــدن کنند. پس از مدت  تا شروع به جوانه زدن و بزرگ ش
کوتاهی می توانید از عطر و طعم نعنای خانگی لذت ببرید.

ریحان و گشنيز
ــتفاده از  ــا اس ــه راحتی ب ــد ب ــاه را می توانی ــن دو گی  ای
ــبز کنید. برای این کار ساقه های  ساقه های شان دوباره س
این گیاهان را در ظرف آبی قرار دهید تا ریشه بزنند. وقتی 
ــدند آنها را در خاک  ــانتی متر ش ــه ها حدودا پنج س ریش
بکارید. در عرض چند هفته برگ های جدید جوانه می زنند 

و بعد از مدتی یک گیاه کامل خواهید داشت.
زنجبيل

ــت که باید صبور  برای پرورش زنجبیل نکته مهم این اس
ــیار طوالنی است و ممکن  ــید؛ زیرا روند رشد آن بس باش
 است جوانه زدن آن چندین ماه طول بکشد و پس از هشت 
تا1۰ ماه می توانید یک زنجبیل کامال رشد کرده را برداشت 

ــمه را که به انگشت  کنید. ابتدا قسمت های به شکل چش
هم معروف هستند جدا کرده و در گلدان بکارید تا مجددا 
ــمه ها که در حال جوانه  ــد کنند. دقت کنید سر چش رش
 زدن هستند، بیرون از خاک باقی بماند. خاک را مرطوب 
نگه دارید و گلدان را در نور مستقیم خورشید قرار ندهید.

سيب زمينى
ــای تان به  ــیب زمینی ه ــت گاهی در میان س ممکن اس

مواردی بربخورید که جوانه زده اند. 
ــیب زمینی جوانه زده برای سالمتی مضر  از آنجایی که س
است، پیشنهاد می کنم آنها را در یک گلدان عمیق بکارید.

ــه به صورت  ــای زیبایی ک ــیب زمینی ه پس از مدتی س
ارگانیک هستند را برداشت کرده و لذت ببرید.

نحوه کاشت ته مانده سبزیجات در خانه ) 2 (

دسر  پسته 

سازنده فيلم محمد رسول اهلل در دیدار رهبریسایه  باد

بهترین روش های مبارزه
 با حشرات و پشه ها

یک دسر مقوی و انرژی زا برای روزه داری:
ــی دارد،  ــا و جذاب ــکل زیب ــته، ش ــر پس   دس
ــره خوراکی  ــا ورقه نق ــوص وقتی که ب به خص
ــته از آن دسته  ــر پس ــده باشد. دس تزیین ش
ــد آن را از قبل  ــت که می توانی ــرهایی اس دس

آماده کنید.
مواد الزم: آب 85۰ میلی لیتر، مغز پسته  ۲۲5 
گرم، شیر خشک پرچرب  ۲۲5 گرم، شکر5۰۰ 
ــده ۲ عدد، گالب ۲  گرم، هل با دانه های له ش

قاشق غذاخوری، زعفران نساییده  مقداری.
مواد الزم جهت تزیين: بادام پرک ۲5 گرم، 

برگ نعناع  مقداری.
طرز تهي�ه:  حدود۶۰۰ میلی لیتر یا 1 پیمانه 
ــد.  آب را داخل قابلمه بریزید و بگذارید بجوش
پس از جوش آمدن آب،  قابلمه را از روی حرارت 
ــته را به مدت 5 دقیقه داخل آن  بردارید و پس
ــش رد کرده و  ــته ها را از آبک ــانید. پس بخیس

پوست دوم آن ها را جدا کنید. پسته ها را داخل 
ــا داخل هاون بکوبید. مخلوط کن خرد کنید ی

ــته افزوده و خوب با هم  ــک را به پس شیر خش
مخلوط کنید.

ــکر  ــی مانده آب و ش ــربت، باق جهت تهیه ش
ــد و آن را روی  ــه ای بریزی ــل ماهیتاب را داخ
 حرارت مالیم قرار دهید. وقتی که مایع شروع 
ــدن کرد، هل، زعفران و گالب را  ــفت ش  به س
ــربت را به مخلوط پسته  به آن اضافه کنید. ش
ــم بزنید  ــب ه ــه مرت ــد و 5 دقیق ــه کنی  اضاف
ــود. اکنون مخلوط  ــفت ش تا مخلوط کامال س
آماده شده را کنار بگذارید تا کم کم سرد شود.

زمانی که مخلوط به اندازه کافی سرد شد، آن را 
با دست به صورت توپ هایی کوچک دربیاورید 

و با بادام پرک و برگ نعناع تزیین کنید. 
قبل از آن که آن را سرو کنید، بگذارید به اندازه 

کافی سفت شود و خودش را بگیرد.

ــوس روئیس  ــته »کارل ــاد « نوش ــایه ب کتاب » س
ــارات ققنوس با ترجمه » سهیل  ــافون« را انتش س

سمی « منتشر کرده است.
ــتین بار مرا  ــدرم براي نخس  » هنوز روزي را که پ
ــده برد به یاد  ــتان کتاب هاي فراموش ش به گورس
دارم. اوایل تابستان 19۴5 بود... ما در خیابان هاي 
ــلونا راه  ــتري  بارس ــمان خاکس ــر آس مدفون زی
ــدار داد که در مورد چیزي که  مي رفتیم. پدرم هش
ــدي حرفي بزني، حتي   امروز مي بیني، نباید به اح

به دوستت... هیچ کس. «
ــایه باد «  ــمتی از رمان » س ــد قس آن چه خواندی
 نوشته » کارلوس لوئیس سافون « است که از سوی 

» سهیل سمی « به فارسی برگردانده شده است.
ــوب  ــار پرفروش دنیا محس ــی از آث ــن رمان یک  ای
ــت از روایت با گوشه نظري  می شود ، ملغمه اي اس
ــبک واقع گرایي جادویي و تعلیق خاص آثار  به س
ــراي خوانندگاني که  ــي. این رمان به حتم ب  پلیس

ــد جذاب  ــت تر عالقه دارن ــاي سرراس  به روایت ه
ــتان این رمان در شهر بارسلون  خواهد بود. » داس
ــاق مي افتد  ــنده اتف ــی زادگاه نویس ــپانیا  یعن  اس
و نویسنده در این باره نیز مي گوید: » بارسلون یک 
ــتان ایجاد  ــي، راز و حالت رمانتیک در داس دلربای
ــکان، خیابان ها  ــادي این م ــد. چیزهاي زی مي کن
تاریخ و مردمش را بي همتا مي کند. گذشته از این، 
آنجا زادگاه من است: جایي که من آن را مثل کف 
ــتم از این پس زمینه  دستم مي شناسم. مي خواس
ــي استفاده  خارق العاده، به عنوان یک عنصر اساس
ــه رمان نویس هاي  ــبیه کارهایي ک کنم ، خیلي ش
بزرگ قرن نوزدهم، همچون لندني که دیکنز خلق 
ــي که ویکتور هوگو و بالزاک و  کرده است یا پاریس
ــت کتاب حاضر را  ــق کرده اند. گفتنی اس غیره خل
ــومیز و  ــارات ققنوس در قطع رقعی و جلد ش انتش
ــزار تومان چاپ و روانه  ۶۰۰ صفحه ، با بهای ۳5 ه

بازار کتاب کرده است.

مجید مجیدی در دیدار کارگزاران جمهوری اسالمی با رهبر معظم انقالب به مناسبت ماه مبارک رمضان شرکت کرد.

ــرات  ــه انواع حش ــر و کل ــا س ــروع فصل گرم ــا ش  ب
در خانه ها پیدا می شود. در ادامه بهترین روش های 
ــه ها و مگس را برای تان بیان  مبارزه با حشرات و پش
ــوذی را از خانه  ــرات م می کنیم تا بتوانید این حش

دور کنید.
تميز کردن خونه

ــته کننده  ــردن کار خس ــت که تمیز ک ــت اس درس
ــت، اما یک روش عالی برای دور کردن حشرات  ایس
ــردن و گردگیری  وجود دارد. به طور منظم جارو ک
ــی در خانه  ــده و جای دنج ــرات دور ش  کرده تا حش

نداشته باشند.
 پوست مرکبات

بعد از خوردن پرتقال پوستش را دور نریزید. مرکبات 
ــان  ــت ش ــا را دور می کند، پس از پوس عنکبوت ه
استفاده کرده و آن ها را کنار پنجره، قفسه های کتاب 

و هر نقطه دیگری که عنکبوت دارد  قرار بدهید.
 لباس های رنگ روشن

حشرات به خصوص پشه ها، جذب لباس هایی با رنگ 
 تیره می شوند، پس لباس های رنگ روشن بپوشید 

تا به یک آهنربا برای حشرات تبدیل نشوید!
پودر بچه

ــرات دیگر را از خانه دور  اگه میخواهید زنبور و حش
کنید کمی پودر بچه اطراف خانه بپاشید.

سرکه سفيد
مقداری سرکه را با آب مخلوط کرده و در یک بطری 
ــاندن  ــپری دار بریزید. می توانید از آن برای ترس اس
مورچه ها استفاده کنید به این صورت که آن را اطراف 
ــپری کنید. البته مراقب  درب ورودی و پنجره ها اس
ــید، چون سرکه ممکن  پرده و پارچه های دیگر باش

است رنگ پارچه را تغییر بدهد.
 روغن نارگيل

ــادی دارد،  ــتفاده های زی ــه کاره اس  این روغن هم
ــت آن را  ــرات. فقط کافیس از جمله دور کردن حش

درست مثل لوسیون برای پوست استفاده کنید.

آشپزی

شبکه های اجتماعی معرفی کتاب

خانه داری

عکس نوشت

ــت به » Jürgen Lingl - Rebetez « هنرمند بااستعداد  کافیس
آلمانی، یک بلوک چوبی و یک اره برقی بدهید و ببینید چه جادویی 
 اتفاق می افتد! مجسمه های قابل توجه این مجسمه ساز آنقدر واقعی 
ــن ابزار زمختی  ــه اینکه با چنی ــتند که فکر کردن ب  و باجزییات هس

ساخته شده اند شگفتی انسان را برمی انگیزد. او از سنین کودکی به 
ــگاهش را در سن۲۰   ــی و طراحی عالقه مند بود و اولین نمایش نقاش
سالگی برگزار کرد، اکنون هم مجسمه های چوبی قدرتمند او در سطح 

جهان شناخته شده هستند.

گردشگری

 برج کج پیزا یکی از قدیمی ترین و معروف ترین برج های دنیاست.
حدود هشتاد و پنج متر طول و چهارده هزار و پانصد تن وزن دارد 

و در شهر پیزا و در ایالت توسکنی کشور ایتالیا قرار گرفته است. 
جالب است  بدانید این برج از اول کج ساخته نشده یعنی طراحی 

و معماری این برج این طوری نبوده است. 
ــاعت بزرگی باالی برج قرار بگیرد،  از زمان ساخت قرار بوده که س
ــاخت بنا می گذشت برج به سمت زمین  اما بعد از مدتی که از س
کج شد. این طور که گفته می شود این برج هر سال حدود دو و نیم 
سانت به زمین نزدیک می شود و احتمال دارد که تا8۰ سال دیگه 

کال به روی زمین بیفتد. 
گردشگرهای زیادی برای اینکه شاهد این بنای مرمر سفید رنگ 

باشند، به این شهر سفر می کنند.
ــهر  ــای بزرگ ش ــت کلیس ــت پش  باید بدانید برج کج پیزا درس

واقع شده و در طبقه هشتم، ناقوس بزرگی قرار گرفته است.
ــرا ی رفتن به طبقه  ــه و نیم تن وزن دارد. ب این ناقوس حدود س
 هشتم باید از پله های مارپیچ کمک بگیرید که دویست و نود عدد 

هستند.

ساخت مجسمه های چوبى زیبا با اره برقى! برجى دیدنى و عجيب که هرسال به زمين نزدیک تر مى شود
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