
امام حسن مجتبی )ع( می فرمایند:

هر كه به نیك گزینى خداوند دلگرم باشد، آرزو نمىكند در وضعى جز 
آنچه خدا برایش برگزیده، باشد
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محل��ه مح��وری و محرومیت 
تری��ن  مه��م  از  زدای��ی 
رویکرده��ای مدیریت شهری 
طی سال های اخی��ر بوده به 

طوری که د��ر برنامه اصفهان 
95 و اصفه��ان 1400 به این 
مهم پرداخت��ه شده است. در 

برنامه اصفهان 95 این مهم...

محرومیت زدایى مهم ترین 
رویکرد مدیریت شهری اصفهان
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  گرچه بافت سنت��ی اصفهان هنوز ب��ه رسومی مانند 
»جیرجیرونی« و »هومبابائ��ی« در ماه رمضان پایبند 
 هستن��د، اما بسی��اری از آیین ه��ای رمضان ب��ه ویژه 
 در شرق اصفه��ان نیازمند تحقی��ق و شناسایی جدی 
اس��ت. بسی��اری از رس��وم ایرانی ه��ا د��ر ارتب��اط با 
م��اه مب��ارک رمض��ان نشان��ی از ی��ک انتظ��ار زیبا 
 ب��رای ف��را رسید��ن ای��ن م��اه اس��ت؛ رمض��ان که 
از راه می رسد بسیاری از رسوم زیبای ایرانی جلوه وی   ژه 
و خاصی پیدا می کند و همگ��ام با حال و هوای معنوی 
 رمضان سنت های قدیمی برای گرامیداشت این ماه رخ 
می نماید. رمض��ان دارای نوری در د��ل خویش است 
که دل های مردم را نیز ن��رم و نورانی می کند و گویی 
نگ��اه و رفت��ار روزم��ره مردم د��ر قب��ال یکدیگر نیز 
تحت تاثی��ر معنویت این م��اه مهربانانه ت��ر می شود. 
 درست یک روز پیش از آغاز ماه رمض��ان در بسیاری 
از نقاط اصفهان مراسم » کلوخ  اندازان« برگزار می شود 
و خانواده های ایرانی آغاز این ماه را با دور یکدیگر جمع 

شدن و جشن گرفتن با خوراکی های متنوع...

پلمب ۱۹ رستوران و 
اغذیه فروشى متخلف در اصفهان

برنامه ه�ای وزارت دف�اع آمری�کا ب�رای ارتق�ای امنیت 
وب سایت های سازمانی این کشور؛

پنتاگون را هك كنید

سرپرست آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری:

رفع مشکل كمبود آب در استان 
نیازمند مدیریت است

 جای خالى اصفهانى ها در كمیسیون »آب«

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

رسوم اصفهانی ها در ماه مبارک؛

 ماه اصفهان عسل مى شود
آغاز هفته اكرام و اطعام ایتام 

هم زمان با میالد كریم اهل بیت)ع(
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مدیرک��ل تبلیغ��ات اسالم��ی اصفه��ان گف��ت: ام��روز 
مسئله تهاج��م فرهنگی و جنگ نرم دست��ور کار شماره 
ی��ک دشمنان علی��ه ماس��ت و جوان��ان ما د��ر معرض 
ریزگرده��ای مزاح��م فرهنگی دشمن��ان ق��رار دارند. 

حجت االسالم والمسلمی��ن رحمت اهلل اروجی در نشست 
 خب��ری سال��روز تاسی��س سازم��ان تبلیغ��ات اسالمی

 اظهار داش��ت: یک��ی از موضوعاتی که در ط��ول تاریخ 
تحول آفرین بوده مسئله تبلیغات است...

به رغم اینکه مشکالت استان اصفهان در حوزه آب بر هیچ یک از نمایندگان پوشیده نیست و معضل اساسی امروز این استان در بخش آب و کشاورزی کامال ملموس است هیچ یک از نمایندگان 
اصفهان در این کمیسیون که می تواند منشا رفع بسیاری از مشکالت در حوزه آب باشد؛ حضور ندارند و این خود جای سوال دارد.

مدیرکل تبلیغات اسالمی اصفهان مطرح کرد:
ریزگردهای مزاحم فرهنگى

نفس جوانان را نشانه رفته است 

پایان رکود بازار یا پمپاژ هیجان زود هنگام!

 بازار مسکن در تابستان تکان مى خورد؟

ترافیک نمایندگان اصفهان در کمیسیون »بهداشت« و »قضایی«؛
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ترکیب نهای��ی کمیس��یون های مجلس ده��م در حالی 
مش��خص ش��د که جای خالی نمایندگان استان اصفهان 
در کمیسیون »کشاورزی، آب و منابع طبیعی« به شدت 

احساس می شود.
ب��ه گ��زارش تس��نیم ، بع��د از ح��دود 20 روز از آغاز به 
کار مجل��س دهم س��رانجام روز یکش��نبه ترکیب نهایی 
کمیس��یون های تخصصی مشخص ش��د تا فعالیت های 
نمایندگان در دوره جدید مجلس وارد فاز تازه ای ش��ود. 
اکنون چشم ملت به آغاز فعالیت جدی منتخبان است تا 
همان گونه که رهبر معظم انق��اب تأکید کردند قوانینی 
»با کیفی��ت«، »متق��ن«، »همه جانبه نگ��ر«، »واضح«، 
»بدون تعارض با قوانین دیگر«، »ضد فس��اد«، »منطبق 
با سیاس��ت های باالدس��تی«، »برگرفت��ه از دیدگاه های 
کارشناس��ی بدنه دولت و خارج از دولت« و »دربر دارنده 
مصالح ملی به جای مصالح محلی« حاصل کار نمایندگان 

باشد.
استان اصفهان با تعداد نهایی 20 نماینده شامل نمایندگان 
شهرس��تان ها و یک نماین��ده ارامنه اصفه��ان و جنوب 
ایران از جمله اس��تان هایی اس��ت که بیش��ترین سهم را 
در میان منتخبان مل��ت دارد، بر همین اس��اس اکثریت 
کمیس��یون های تخصصی نی��ز میزبان ای��ن نمایندگان 
است تا در کنار سایر منتخبان ملت راهکارهای الزم برای 
 توسعه کشور و رفع مش��کات و دغدغه های مردم اتخاذ 
ش��ود.با نگاهی به ترکی��ب نمایندگان مجل��س دهم در 
کمیس��یون های تخصص��ی چگونگی توزی��ع نمایندگان 
اصفهان در این کمیس��یون ها مشخص می ش��ود. براین 
اساس نمایندگانی که از حوزه های انتخابیه استان اصفهان 
راهی بهارستان شدند در 10 کمیسیون حضور دارند و 4 

کمیسیون نیز میزبان نمایندگان استان اصفهان نیست.
اصفهانی ها در کمیس�یون بهداش�ت و درمان، 

حقوقی و قضایی

به این ترتیب در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
سید مرتضی صفاری نطنزی نماینده نطنز، در کمیسیون 
اجتماعی ناهید ت��اج الدی��ن نماینده اصفهان و س��میه 
محمودی نماین��ده ش��هرضا و دهاقان و در کمیس��یون 
بهداشت و درمان اکبر ترکی نماینده فریدن و فریدون شهر، 
حیدر علی عابدی نماینده اصفهان و عباسعلی پوربافرانی 
نماینده نائین حضور دارند. همچنین در کمیسیون صنایع 
و معادن محس��ن کوهک��ن نماینده لنج��ان و حمیدرضا 
فوالدگر نماینده اصفهان، در کمیس��یون برنامه و بودجه 
حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر و میمه، 
در کمیسیون آموزش و تحقیقات سید محمدجواد ابطحی 
نماینده خمینی ش��هر و سید جواد س��اداتی نژاد نماینده 

کاشان و آران و بیدگل حضور پیدا کرده اند.
عاوه بر این حجت االس��ام س��ید ناصر موسوی الرگانی 
نماینده فاورجان و زهرا س��عیدی نماین��ده مبارکه در 

کمیسیون اقتصادی و حجت االسام احمد سالک نماینده 
اصفهان و س��ید صادق طباطبایی نژاد نماینده اردستان 
در کمیسیون فرهنگی و همچنین اصغر سلیمی نماینده 

سمیرم در کمیسیون شوراها و 
امور داخلی کشور و نیز ژرژیک 
آبراهامی��ان نماین��ده ارامن��ه، 
علی بختی��ار نماینده گلپایگان 
و ابوالفض��ل ابوتراب��ی نماینده 
نجف آباد در کمیسیون حقوقی 
و قضای��ی مجلس حض��ور پیدا 

کرده اند.
بتدای��ی  براس��اس چین��ش ا
از  پی��ش  و  نماین��دگان 
رایزنی ه��ای نهایی بیش��ترین 
ترافیک نمایندگان اصفهان در 

کمیس��یون بهداش��ت و درمان بود که با حضور نماینده 
سمیرم در کمیسیون ش��وراها و امور داخلی این ترافیک 

تا حدی تعدیل شد.
کمیسیون آب بدون اصفهانی ها

در دوره نهم مجلس شورای اسامی از اصفهان 4 نماینده 
در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس حضور 
داشت در حالی که در دوره دهم به جای 4 نماینده صاحب 

یک نماینده در این کمیسیون است.
 اما بر خاف مجلس نهم که کمیسیون بهداشت و درمان 
ش��اهد حضور هیچ یک از نماینده اصفهان نب��ود این بار 
بیش��ترین تعداد نمایندگان متعلق به این کمیسیون با 3 
نماینده همچنین کمیس��یون حقوقی و قضایی با همین 

تعداد نماینده است.
اما مهم ترین نکته در باب ترکیب کمیسیون های مجلس 
دهم جای خالی نمایندگان اصفهان در کمیسیون حساس 

کشاورزی، آب و منابع طبیعی است.
به رغ��م اینکه مش��کات اس��تان اصفه��ان در حوزه آب 
بر هیچ ی��ک از نماین��دگان پوش��یده نیس��ت و معضل 
اساس��ی امروز این اس��تان در بخ��ش آب و کش��اورزی 
کاما ملموس اس��ت هیچ ی��ک از نماین��دگان اصفهان 
 در ای��ن کمیس��یون ک��ه می تواند منش��ا رفع بس��یاری

 از مشکات در حوزه آب باش��د؛ حضور ندارند و این خود 
جای سوال دارد.

زرگرپ�ور: مس�ایل کلی اس�تان را ب�رای همه 
نمایندگان تشریح کردم

اس��تاندار اصفه��ان درب��اره 
چگونگی توزی��ع نمایندگان 
اصفهان در کمیس��یون های 
تخصصی مجلس و پیرامون 
ع��دم توج��ه نماین��دگان 
ب��ه حض��ور در کمیس��یون 
کش��اورزی و آب می گوی��د: 
بنده پی��ش از آغاز مجلس با 
تمامی نماین��دگان اصفهان 
جلسه ای 3 ساعته را برگزار 
کرده و مسایل کلی استان را 

برای آنها تشریح کردم.
رسول زرگرپور ادامه می دهد: انتخاب کمیسیون در درجه 
نخست به تخصص و سابقه نماینده برمی گردد و در مرحله 
دوم به استقبال از آن کمیس��یون مربوط است، به عنوان 
مثال کمیس��یون امنیت ملی و صنایع از پراستقبال ترین 
کمیس��یون های مجلس هس��تند، اما نمایندگان با توجه 
به تخصص و تجربه خود در این کمیسیون ها حضور پیدا 

می کنند.
وی می گوی��د: ای��ن گونه نیس��ت ک��ه نماین��ده بتواند 
هرکمیس��یونی ک��ه تصمیم بگی��رد؛ وارد ش��ود، ممکن 
 اس��ت تخصص یا تجرب��ه الزم را نداش��ته باش��د و یا در 

قرعه کشی های انجام شده شرایط حضور پیدا نشود.

 ی��ک روزنام��ه عرب��ی چ��اپ لن��دن ب��ه تحلی��ل اظه��ارات اخی��ر
 »موسی ابومرزوق« از اعضای ارش�د حم�اس درب�اره ایران پرداخ�ت و 
نوشت این اظهارات می تواند حاکی از بازگشت رویکرد حماس به پنج 

سال گذشته باشد.
به گزارش افکارنیوز،  اظهارات هفته گذشته »موسی ابومرزوق« معاون 
ریاست دفتر سیاسی حماس در شبکه تلویزیونی »االقصی« که در آن 
به صورت علنی از کمک های ایران نس��بت به فلسطین قدردانی کرد، 

واکنش های زیادی در پی داشت.
روزنامه »رأی الیوم« چاپ لندن در گزارش��ی در این رابطه نوشت: این 
قدردانی ابوم��رزوق از ایران حکایت از ناامیدی حماس از کش��ورهای 
عربی دارد که طی پنج سال گذشته روی آن حساب کرد. در ادامه این 
گزارش آمده اس��ت: ابومرزوق بر خاف عادت معمول به تمجید ایران 
پرداخت به خصوص آنجایی که گفت: کمک های ایران در زمینه های 
مختلف به فلس��طین آنقدر بوده که هیچ کشوری به پای آن نمی رسد. 
جنبش حماس فریب بزرگ برخی متحدانش در خلیج )فارس( را خورد 
آنجایی که به این جنبش گفتند س��قوط نظام س��وریه و »بشار اسد« 
رییس جمهور حتمی اس��ت و فقط چند ماه زمان می برد و در ادامه از 
این جنبش خواستند اشتباه »یاسر عرفات« در کویت را تکرار نکند )در 
اشاره به حمایت عرفات از صدام حسین( و در طرف بازنده نایستد و باید 

مصلحت ملت فلسطین را باالتر از هر چیزی قرار دهد.
در ادامه این گزارش آمده است: عربستان سعودی با اعام جنگ علیه 
اخوا ن المس��لمین و گذاشتن تمام س��نگینی آن بر دوش »عبدالفتاح 
السیس��ی« رییس جمهور کنون��ی مصر، درهایش را ب��ه روی حماس 
بست و دیداری که س��ال گذشته میان س��لمان بن عبدالعزیز پادشاه 
عربستان و رهبران حماس انجام شد چندان مثمرثمر نبود. افراد آگاه 
به پش��ت پرده ها در آن زمان اعام کردند عربستان از حماس خواسته 
نیروهایش را به یمن بفرس��تد، اما حماس به ش��دت ب��ا این موضوع 

مخالفت کرده است.
این روزنامه در پایان نوشت که انتخابات ریاست حماس نزدیک است 
و جناح طرفدار برقراری روابط با ایران این روزها با تلخی از شکس��ت 
»ائتافی عربی« و عدم کمک این ائتاف به حماس سخن می گویند و 

پیش بینی می شود این جناح  بر جناح معتدل پیروز شود.

حماس، دلسرد از دولت های عربی 
به سوی ایران باز می گردد

نگاه

پوتین رییس جمهوری روسیه دونالد ترامپ را شخصیت درخشان 
دانست. پوتین این مطلب را در واکنش به سوال فرید زکریا تحلیلگر 
و روزنامه ن��گار معروف آمریکایی که جلس��ه بررس��ی و گفت وگو 
را مدیری��ت می کرد مطرح ک��رد. پوتین گفت: ترامپ ش��خصیت 
درخشانی است. من قبا فقط گفته بودم درخشان است او درخشان 
است مگر اینگونه نیست؟ این گونه است. هیچ چیز دیگری نگفتم.

وی افزود: البته یک چیز دیگری نی��ز وجود دارد که توجه من را به 
خود جلب کرد و حتما از آن استقبال خواهم کرد و آن این است که 
آقای ترامپ گفته بود که آماده بازگشت کامل روابط روسیه و آمریکا 
به وضعیت عادی است. این چه مشکلی دارد؟ آیا شما از آن استقبال 

نمی کنید؟ همه ما از آن استقبال می کنیم.
ترامپ ابرپولدار و فعال اقتص��ادی بزرگ آمریکایی، هم اکنون تنها 
کاندیدای جمه��وری خواهان در انتخابات ریاس��ت ایاالت متحده 

است. او به داشتن نظرات شاذ و جنجالی معروف است.

سرباز داعشی که به پرچم حضرت اباالفضل العباس )ع( بی احترامی 
کرده و آن را آتش زده بود دستگیرو توسط نیروهای مردمی عراق 

اسیر شد. 
گروه تروریستی داعش بعد از آن همه جنایات اسفبار و اعدام های 
ظالمانه و ذبح گروگان های خود؛ این بار به پرچم حضرت اباالفضل 
العباس )ع( هتک حرمت کرده و آن را آتش زدند. نیروهای مردمی 
عراق و مدافعین حرم با دیدن تصاویر این صحنه غم انگیز، عزم خود 
را جزم کردند و باالخره بعد از تاش های فراوان، سرباز داعشی که 

پرچم را آتش زده بود اسیر کردند.

کارش��ناس نظامی م��ارک هرتلین��گ در مصاحبه با س��ی ان ان 
 پیش��روی نیروهای عراق��ی در فلوجه و آزاد س��ازی این ش��هر را 

حیرت انگیزخواند.
 ژنرال بازنشسته  مارک هرتلینگ گفت: نیروهای عراقی در فلوجه 
بسیار بهتر از تکریت و الرمادی عمل کردند زیرا تجربه بیشتری در 

میدان نبرد کسب کرده اند.
 البته قابل ذکر است که داعش در فلوجه از یک سال و نیم پیش زیر 
بمباران هوایی بوده است و این کار تلفات روانی برای دشمن  دارد.

 آنها خط تدارکاتی خود از سوریه به فلوجه را نیز از دست دادند. همه 
اینها کارس��از بود، اما به هرحال نیروهای عراقی ظرف چهار هفته 
توانستند وارد فلوجه شوند، شهری که در سال های 2004 و 2006 

چالش های فراوانی برای نیروهای آمریکایی به وجود آورد. 
وی افزود: نگرانی هایی نیز وجود دارد که مهم ترین آن احتمال بروز 

جنگ داخلی بعد از پاکسازی کامل شهر است. 

پوتین: ترامپ شخصیت درخشانی است !!

دستگیری داعشی که پرچم
 حضرت ابوالفضل راآتش زده بود

ژنرال آمریکایی:

 آزادسازی فلوجه حیرت انگیز است

بین الملل

عربستان و اس��رائیل در تاش هس��تند تا برای تقویت و 
توسعه روابط محرمانه خود، بر دشمنی مشترک با ایران و 

همکاری اطاعاتی و تسلیحاتی متمرکز شوند.
به گزارش روزنامه الس��فیر، روابط و همکاری عربستان و 
اس��رائیل در حالی از وضعیت محرمانه خارج ش��ده است 
که دو طرف دشمنی مش��ترک با ایران و توسعه همکاری 
اطاعاتی و تسلیحاتی با یکدیگر را محور همکاری دوجانبه 

قرار داده اند.
 س�کوت مطبوعات اس�رائیل در قب�ال روابط 

اسرائیل و عربستان
 بس��یار کم اتفاق می افت��د که روزنامه های اس��رائیلی به 
روابط محرمانه اسرائیل و کشورهای عربی که با آن روابط 
دیپلماتیک ندارن��د، بپردازند. هم��واره توجیه ممنوعیت 
انتشار هر موضوعی در این ارتباط، حفظ روابط راهبردی 
عنوان می شود، اما روزنامه های اسرائیلی در برخی موارد 
در این خصوص به انتشار گزارش های مطبوعاتی در خارج 
و یا نوشته هایی که از س��وی اسرائیل بر آن نظارتی اعمال 

نمی شود، استناد می کنند.
 اخباری که روزنامه های اسرائیلی در گذشته در این ارتباط 
منتشر می کردند، بیشتر بر اردن و مغرب متمرکز بود، اما 
اخیرا محور قصه های پنهانی اسرائیل به کشورهای عربی 

خلیج فارس به ویژه عربستان سعودی منتقل شده است.
 در همین ارتباط بس��یاری از کارشناس��ان و تحلیلگران 
اسرائیلی به اظهارات بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل 
در خصوص ابتکار صلح عربی به عن��وان نوعی روابط گرم 
عربس��تان و عرب های خلیج فارس با اسرائیل اشاره کرده 
و هدف از آن را علنی کردن همکاری اس��رائیل و عرب ها 

عنوان کردند.
شکاف ظاهری بین اسرائیل و عربستان  

 در این میان » یوس��ی میلمان« تحلیلگر روزنامه معاریو 
نوش��ت از نظر ظاهری به نظر می رسد شکاف بزرگی بین 
مواضع سیاسی اسرائیل و عربستان وجود دارد زیرا ریاض 
اعام کرده است که به هیچ وجه با توسعه روابط آشکار با 
اسرائیل موافقت نخواهد کرد مگر اینکه کشمکش عربی – 

اسرائیلی حل و فصل شود.
  ام��ا بناب��ر اخب��ار مناب��ع خارج��ی از چند س��ال پیش 
تماس های پنهانی به ش��کل های مختلف بین عربستان 
و اسرائیل در جریان بوده اس��ت که اخیرا این روند شتاب 

بیشتری پیدا کرد.
ترس و دشمنی مشترک اسرائیل و عربستان با   

ایران
 در اصل عربستان برقراری روابط با اسرائیل را به نفع منافع 
دو طرف می داند و منفعت مرکزی این دو، دشمنی با ایران 
است به این معنی که عربستان مانند اس��رائیل از ایران و 
برنامه هسته ای پیشرفته آن و نیز توسعه نفوذ این کشور 

در خاورمیانه بیم دارد.
 به گفته میلمان برخی منابع از دیدار ایهود اولمرت نخست 
وزیر پیشین اسرائیل با مسئوالن اسرائیلی خبر داده و اعام 
کردند که س��ران موس��اد از جمله مائیر داگان با همتایان 

سعودی خود دیدار کرد.
 اگر این اخبار صحت داشته باشد می توان اینگونه ارزیابی 
کرد که چه بسا دو رییس موساد که پس از داگان این پست 
را تص��دی کردند، یعن��ی تمیر باردو و یوس��ی کوهن این 
دیدارها را در ش��رایط مش��خص ادامه دهند، عاوه بر این 

نتانیاهو نیز با سران سعودی ماقات داشته است.

 در همی��ن ارتباط مجل��ه »اینتلجنس آناین« فرانس��ه 
اخیرا ب��ا انتش��ار مطلبی با عن��وان »هم��کاری فنی«، از 
 رواب��ط اس��رائیل و عربس��تان خب��ر داده و نوش��ت:

 س��رویس های اطاعاتی اسرائیل و عربس��تان چند سال 
با یکدیگر هم��کاری دارند، اما اخی��را تصمیم گرفتند این 
همکاری بخش سایبری را نیز شامل شود و کارمندان عالی 
رتبه اطاعات کل عربستان اخیرا از اسرائیل خواستند در 

بهبود توانمندی های فنی به آنان کمک کنند.

روزنامه السفیر؛

پشت پرده روابط ضد ایرانی ریاض و تل آویو

ترافیک نمایندگان اصفهان در کمیسیون »بهداشت« و »قضایی«؛

 جای خالی اصفهـانی ها در کمیسیون » آب «

 2 نماینده ای ک��ه در حوزه انرژی تخصص داش��تند از 
راه یابی به کمیسیون انرژی مجلس باز ماندند.

 علی س��اری نماینده اهواز که دارای دکت��رای انرژی و 
فردین فرمند نماینده میانه که دارای تخصص در حوزه 
انرژی هستند، از راه یابی به کمیسیون انرژی مجلس باز 
ماندند. در همین زمینه علی ساری نماینده اهواز گفت: 
تمام تحصیات اینجان��ب در رابطه با انرژی اس��ت اما 
متاسفانه با حضور اینجانب در کمیسیون انرژی مجلس 
مخالفت ش��د. نماینده اهواز در مجلس افزود: رش��ته 

تحصیلی اینجانب در دوره کارشناسی، کارشناسی ارشد 
و دکتری،  مهندسی برق، قدرت، سیستم و انرژی بود.

ساری با اظهار تعجب از عدم راه یابی اش به کمیسیون 
انرژی گفت: عاوه بر تحصیات، سوابق کاری و اجرایی 
اینجانب نیز در حوزه نفت است و اینجانب کارمند رسمی 
وزارت نفت هستم. از طرف دیگر حوزه انتخابیه اینجانب 

نیز نفت خیز است.
وی افزود: عاوه بر اینجانب، فردین فرمند نماینده میانه 
نیز دارای تخصص در حوزه انرژی است که از راه یابی به 

کمیسیون انرژی مجلس باز ماند.
نماینده اهواز در مجلس اضافه ک��رد: در بین داوطلبان 
کمیس��یون انرژی مجلس فق��ط ما 2 نماین��ده دارای 
تخص��ص در زمین��ه ان��رژی بودی��م ک��ه از راه یابی به 

کمیسیون مرتبط بازماندیم.
س��اری با اش��اره به اعتراض خود در ای��ن زمینه گفت: 
اعتراض ما نتیجه ای نداشته؛ چرا که در جواب اعتراض 
ما گفته شد که شما سابقه و تخصص در انرژی دارید، اما 
باید بروید کمیسیون اصل 90 و یا کمیسیون اجتماعی.

ماجرای بازماندن 2 نماینده دارای دکترای انرژی در کمیسیون انرژی

 جواد کریمی قدوس��ی نماینده مردم مش��هد در مجلس ش��ورای اس��امی
  ب��ا اش��اره ب��ه حقوق ه��ای نجوم��ی تع��دادی از مدی��ران دولت��ی گفت:

  طب��ق توضیحات ارایه ش��ده توس��ط مس��ئوالن دولت��ی و برخ��ی از وزرا 
 حقوق ه��ای نجوم��ی بیش��تر در ح��وزه سیاس��ت های دولت��ی، بیمه ها، 
بانک ها و مناطق آزاد و ... مشاهده می ش��ود و استانداران، فرمانداران و امثال 
 آن براس��اس نظام پرداخ��ت هماهنگ حقوق و دس��تمزد خ��ود را دریافت

 می کنند. 
کریم��ی قدوس��ی نماین��ده م��ردم مش��هد در مجلس ش��ورای اس��امی 
 اضاف��ه ک��رد: دول��ت بای��د از کش��ف ای��ن گون��ه مس��ایل اس��تقبال

  کن��د و رییس جمهور بای��د با ای��ن موضوع برخورد و نس��بت به اس��ترداد 
مبالغی که به ناحق از س��وی مدیران دریافت ش��ده اقدام کند. وی در پایان 
خاطرنش��ان ک��رد: دول��ت در 
بس��یاری از موارد این چنینی 
که ما شاهد رخ دادن آن هستیم 
می تواند ب��ا گذراندن مصوبه ای 
در هیئت دولت ب��ا آنها برخورد 
کند و در این راس��تا نیازی هم 
به مصوبه مجلس نیس��ت و این 
کاری است که دولت ظرف یک 
هفته می توان��د آن را انجام داد 
که تاکنون این امر محقق نشده 

است.

کریمی قدوسی:

مبالغ ناحق دریافت شده مسترد شود

 ریی��س کمیته دفاع��ی مجلس نه��م گفت:ادعای مطرح ش��ده از س��وی مجله 
وال استریت ژورنال پیرامون کش��ف ذرات اورانیوم به منظور دسترسی ایران به 
ساح های هسته ای در دولت گذشته صحت ندارد و یک ادعای بی اساس است.

اسماعیل کوثری رییس کمیته دفاعی مجلس نهم پیرامون اخبار منتشر شده در 
مجله وال استریت ژورنال به نقل از مقامات آمریکایی مبنی بر اینکه آژانس انرژی 
 اتمی در نمونه برداری از س��ایت پارچین ذرات اورانیومی را کشف کرد که نشان 
می داد ایران در دولت قبل از این ذرات برای ساخت س��اح های اتمی استفاده 
 می کرده اس��ت، اظهار ک��رد: این گونه حرکات ب��ا توجه به اینک��ه فعالیت های 
هسته ای ایران از س��وی آژانس انرژی اتمی مورد تایید قرار گرفته است تنها به 
دلیل منحرف کردن افکار عمومی جهان در قبال ای��ران صورت می گیرد و هیچ 

ماهیت دیگری ندارد.
وی افزود: آمانو رییس سازمان انرژی اتمی بارها در اظهار نظرهای خود تاکید کرده 
است که طبق تحقیقات و نمونه برداری آژانس از ایران هیچ گونه فعالیت های غیر 
صلح آمیز هسته ای از س��وی ایران رخ نداده از این رو این گونه اقدامات مقامات 
برخی کشورهای غربی به خصوص آمریکا منافق گونه و فرار به جلو است تا اذهان 

ملت ها را نسبت به ایران مشوش کنند.
رییس کمیته دفاعی مجلس نهم با اشاره به بازرس��ی های متعدد آژانس انرژی 
اتمی از سایت های هسته ای ایران خاطر نشان کرد: نمونه برداری های متعددی 
از سوی آژانس از سایت پارچین و سایر سایت های هسته ای ایران در طول دولت 
نهم، دهم ویازدهم صورت گرفته اس��ت که همگی آنها بر صلح آمیز بودن فرآیند 

هسته ای ایران تأکید کرده اند.

واکنش فرمانده سابق سپاه
 به گزارش ضد ایرانی پارچین

وزارت اطاع��ات در اطاعی��ه ای اعام کرد:سلس��له بم��ب گذاری هایی 
در مناطق متعدد در عمق کش��ور و به طور مش��خص برای مناس��بت های 
 پی��ش رو ت��دارک دیده ش��ده بود ک��ه خنثی و تروریس��ت ها بازداش��ت 

شدند.
وزارت اطاعات درباره خنثی سازی اقدام شیطانی تروریست های تکفیری 

در تهران اطاعیه ای به شرح زیر صادر کرد:
با ادعیه مردم روزه دار و با عنایات خداوندی، یکی از بزرگ ترین توطئه های 
تروریستی گروه های تکفیری وهابی، در روزهای منتسب به حضرت خدیجه 

کبری )س( کشف و خنثی شد.
در ط��رح جنایتکاران��ه  گروه��ک ض��د اس��امی تروریس��تی تکفیری، 
سلس��له بم��ب گ��ذاری های��ی در نق��اط متع��ددی در عم��ق کش��ور و 
مش��خصا برای مناس��بت ه��ای پی��ش رو ت��دارک دیده ش��ده ب��ود که 
با ت��وکل و توس��ل و فداکاری های س��ربازان گمن��ام امام زم��ان )عج( در 
تهران و چند اس��تان دیگر، اقدامات ش��یطانی تروریس��ت ه��ای تکفیری 
خنثی س��ازی ش��د، تروریس��ت ها بازداش��ت ش��دند و تعداد بمب های 
 آم��اده  انفج��ار و مقادی��ر انبوهی م��واد اولی��ه  انفجاری کش��ف و ضبط 

گردید.
با توجه به ادامه داشتن تحقیقات میدانی در داخل و خارج از کشور و استمرار 
بازجویی از تروریس��ت ها، اطاعات تکمیلی به محض فراهم شدن شرایط 

حفاظتی، به استحضار ملت شریف ایران خواهد رسید.
سربازان گمنام امام زمان )عج( برای ادامه مسیر، شدیدا نیازمند ادعیه  مردم 

روزه دار، به ویژه در لیالی قدر هستند.

وزارت اطالعات اعالم کرد:

بمب گذاری در تهران و سایر استان ها خنثی شد

مهم ترین نکته در باب ترکیب کمیسیون های 
مجلس دهم ج�ای خالی نماین�دگان اصفهان 
در کمیسیون حساس کش�اورزی، آب و منابع 
طبیعی اس�ت. به رغم اینکه مشکالت استان 
اصفهان در حوزه آب بر هیچ یک از نمایندگان 
پوش�یده نیس�ت و معضل اساس�ی امروز این 
استان در بخش آب و کشاورزی کامال ملموس 
اس�ت هیچ یک از نماین�دگان اصفهان در این 
کمیسیون که می تواند منش�ا رفع بسیاری از 
مشکالت در حوزه آب باش�د؛ حضور ندارند و 

این خود جای سوال دارد
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اخبار

فرابورس اعالم کرد: بلوک 73 درصدی ذوب آهن به دلیل عدم مراجعه متقاضی، 
مورد معامله قرار نگرفت.

معاون عملیات و نظارت فرابورس ایران اضافه کرد: امروز سازمان خصوصی  سازی 
به وکالت از سازمان تامین اجتماعی و صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان 
فوالد، بلوک 73 درصدی » ذوب « را شامل پنج میلیارد و 743 میلیون و 936 
هزار و 88 سهم، روی میز فروش فرابورس ایران گذاشت، اما به علت نبود متقاضی 
در زمان مقرر، این بلوک خریداری نداشت. بهنام محسنی با بیان اینکه سازمان 
 خصوصی س��ازی درخواس��ت فروش این بلوک مدیریتی را در فرابورس ایران 
 داده بود، اعالم کرد: در صورت درخواس��ت دوباره این س��ازمان، بلوک مذکور 
بار دیگر در فرابورس ایران عرضه خواهد ش��د. سازمان خصوصی سازی در نظر 
داش��ت در اجرای قانون اصالح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی و مقررات مربوط به سیاس��ت های کل��ی اصل 44 قانون 
اساس��ی، بلوک 73 درصدی ذوب را به تفکیک 56 درصد به وکالت از سازمان 
تامین اجتماعی و 17 درصد به وکالت از صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان 
فوالد در تاریخ یکشنبه سی ام خردادماه عرضه کند که بلوک مذکور با قیمت پایه 
هر سهم 4116 ریال، به دلیل عدم مراجعه متقاضی، مورد معامله قرار نگرفت. 
 مبلغ س��پرده ش��رکت در این مزایده 709میلیارد و 261میلیون و 228هزار 
 و 147ریال تعیین ش��ده و قرار بود این بلوک 73 درص��دی ذوب آهن اصفهان 

به صورت20درصد نقد و بقیه اقساط پنج ساله واگذار شود.

معاون فرماندهی انتظامی استان اصفهان از شناسایی و پلمب 19 واحد صنفی 
اغذیه فروشی و رستوران که مرتکب تخلف توزیع غذا در ساعات روز ماه مبارک 

رمضان شده بودند، خبر داد.
سرهنگ جهانگیر کریمی اظهار داشت: در اجرای طرح برخورد با واحدهای اغذیه 
و رستوران  که در ماه مبارک رمضان قبل از ساعت مقرر نسبت به طبخ و توزیع  
 فعالیت می کنند، اکیپ مش��ترکی از اداره نظارت بر اماکن عمومی، ستاد احیا  
امر به معروف و نهی از منکر  و بازرسی اتاق اصناف در10 روز نخست ماه مبارک 
رمضان  از تعداد710 واحد صنفی بازدید به عمل آوردند. وی افزود: در این طرح 
 19 واحد صنفی متخلف به علت عدم رعایت قوانی��ن و مقررات مربوطه پلمب 

و برای 58 واحد صنفی دیگر  اخطاریه پلمب صادر شد.
سرهنگ کریمی خاطرنشان کرد: طرح مذکور تا پایان ماه مبارک رمضان ادامه 
دارد و واحدهای گش��تی اداره نظارت بر اماک��ن عمومی پلیس امنیت عمومی 
استان بر عدم توزیع غذا در ساعات روز ماه مبارک رمضان و حفظ هرچه بیشتر 
 حرمت این ماه نظارت کافی دارند. وی تصریح کرد: ش��هروندان نیز می توانند 
به منظور همکاری با ماموران پلیس در صورت مشاهده هرگونه تخلف از سوی 
واحدهای صنفی یا عمل روزه خواری علنی موضوع را از طریق شماره تلفن110 

به اطالع پلیس برسانند.

بلوک 73 درصدی ذوب آهن اصفهان 
متقاضی نداشت

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی اصفهان:

پلمب ۱۹ رستوران و اغذیه فروشی 
متخلف در اصفهان

پس از چندین س��ال رکود در بازار مسکن، 
 ای��ن روزه��ا صحبت های��ی در خص��وص 
خ��روج بخ��ش مس��کن از رکود ب��ه گوش 

می رسد. 
این در ش��رایطی اس��ت که به باور مشاوران 
امالک، خرید مسکن در س��ه سال اخیر90 

درصد کاهش پیدا کرده بود.
 اما در روزهای گذشته وزیر راه و شهرسازی 
 در بخش��ی از صحبت ه��ای خ��ود گف��ت: 
» نشانه هایی از بازگشت رونق به بازار مسکن 
قابل مشاهده اس��ت و شاخص های پیش نگر 
 موید این گزاره هس��تند که رک��ود آرام آرام 

از این بازار رخت بر می بندد. «
به گفته عباس آخوندی، » در ش��رایط فعلی 
همه بخش های اقتصادی برای خروج از رکود 
بسیج شده اند و در بخش مسکن بر حلقه های 
 پیش��ران و آن بخش از تقاضا ک��ه می تواند 
با هزینه کم، سمت عرضه را به حرکت وادار 

کند، متمرکز شده ایم. «
شاید موید این ادعا، گزارش معاونت مسکن 
و ساختمان وزارت راه و شهرس��ازی از آمار 
معامالت بازار مسکن تهران در دو ماهه اول 

امسال باشد. 
براس��اس این گزارش، در دو ماهه فروردین 
تا اردیبهشت ماه س��ال 95، تعداد معامالت 
واحدهای مس��کونی آپارتمانی ب��ه20 هزار 
و 831 واحد رس��ید که در مقایس��ه با مدت 
مشابه سال قبل 5/1 درصد افزایش را نشان 

می دهد. «
 گ��زارش بانک مرک��زی نیز نش��ان می دهد 
در اردیبهش��ت م��اه س��ال 1395 تع��داد 
 معامالت آپارتمان هاي مسکوني شهر تهران 
به 15 هزار و 431 واحد مس��کوني رسید که 
نس��بت به ماه مشابه س��ال قبل 8/2 درصد 

افزایش پیدا کرده است. 
اگرچه البته ای��ن افزایش تحرکات در بخش 
 مس��کن، همراه ب��ا افزایش قیمت ه��ا نبوده 
 و همچنان ب��ا نرخ های گذش��ته، معامالت 

در بازار مسکن انجام گیرد.
پیش بینی ه�ای مختل�ف از آینده 

بازار
البته پیش از این مقامات دولتی، اقتصاددانان 
و کارشناسان اقتصاد مسکن در بررسی های 
 جداگان��ه از آینده ب��ازار مل��ک، پیش بینی 
 ک��رده بودند ک��ه معامالت مس��کن حداقل 
تا اوایل تابستان و در نیمه دوم امسال از رکود 

خارج خواهد شد.
علی چگینی، مدی��رکل دفت��ر برنامه ریزی 

 و اقتص��اد مس��کن در ابت��دای خردادم��اه 
با استناد به آمار معامالت اردیبهشت و برآیند 
 مطالعات دفتر بر روی آخرین تحوالت بازار، 
اعالم ک��رده ب��ود: » عالئ��م رک��ود در بازار 
 مس��کن ته��ران کمت��ر ش��ده و خری��د 
 و ف��روش مل��ک نس��بت ب��ه عم��ق رکود 
 سال گذش��ته که نیمه اول س��ال حاکم بود، 
 رونق گرفته اس��ت؛ هر چند بازار تا رسیدن 
به شرایطی همچون دوره رونق سال های90 و 

91، نیازمند زمان بیشتری است. « 
حامد مظاهریان، معاون مسکن و ساختمان 
 وزی��ر راه و شهرس��ازی نی��ز گفت��ه ب��ود: 
» پیش نش��انه های خوبی برای رونق بخش 

مسکن دیده می  شود. «
در نظرس��نجی ای هم ک��ه در این خصوص 
 برگ��زار ش��ده ب��ود،50 مش��اور ام��الک 
 از مناط��ق 22 گان��ه ش��هر ته��ران عنوان 
کرده بودندکه » هم اکنون شرایط کافی برای 
 رونق معامالت مسکن در تابستان 95 فراهم 

است. « 
در این نظرس��نجی، غالب شرکت کنندگان 
از » مصمم بودن تقاض��ای مصرفی به خرید 

 آپارتم��ان « و همچنی��ن » عرض��ه واح��د 
با قیمت سال گذشته « خبر دادند و در عین 
حال، ش��رایط فعلی را » فاز انتقال « از رکود 
 به رونق توصیف کردند؛ به طوری که مراجعه 
 به بنگاه ها افزایش پیدا کرده و طرفین معامله 
 ب��ر آپارتمان ه��ای میان مت��راژ متمرک��ز 

هستند.
عوامل موثر در ایجاد رونق در بازار 

مسکن
در این میان، کارشناسان، یکی از عوامل موثر 
در ایجاد رونق در بازار مسکن را کاهش نرخ 

سود بانکی می دانند. 
عل��ی قائ��دی، ی��ک کارش��ناس اقتص��اد 
مس��کن در این خص��وص می گوی��د: » در 
می��ان عامل های موج��ود به نظر می رس��د 
مهم تری��ن مس��ئله ای ک��ه ای��ن روزه��ا 
ب��رای تاثیرگ��ذاری در بازار مس��کن وجود 
دارد، همان کاه��ش نرخ بهره اس��ت که در 
 کوتاه مدت می تواند تاثیر زیادی بر این بازار 

بگذارد. « 
به گفته وی، » با کاهش نرخ سود بانکی مردم 
راغب می شوند که مصرف شان را زیاد کنند 

و همچنین تقاضای س��رمایه گذاری افزایش 
پیدا می کند. 

از این بابت به نظر می رسد که بخش مسکن 
 ب��ه عن��وان یک��ی از بخش ه��ای اقتصادی، 
با کاهش نرخ سود بانکی با تحریک در تقاضا 
و به تب��ع آن افزایش س��رمایه گذاری مواجه 

خواهد شد. «
 علی چگینی، مدی��رکل دفت��ر برنامه ریزی 
و اقتصاد مس��کن وزارت راه و شهرسازی نیز 
معتقد اس��ت که » کاهش نرخ سود سپرده 
باعث می شود منابع کمتری وارد بانک ها شود 
 و ممکن است وارد سایر بازار های اقتصادی 
و بورس شود و اگر بخش مسکن جذاب شود، 

وارد این بخش هم می شود. « 
کارشناس��ان همچنین سیاس��ت های اتخاذ 
ش��ده در بخش مس��کن از جمل��ه افزایش 
س��قف تس��هیالت خری��د مس��کن و ورود 
تدریجی وام های80 میلی��ون تومانی خرید 
و ساخت مسکن صندوق پس انداز یکم بانک 
مس��کن را عامل اثرگذار دیگر بر این بخش 
 می دانن��د؛ تا جایی ک��ه حام��د مظاهریان، 
 معاون وزی��ر راه و شهرس��ازی نیز با اش��اره 

به اث��رات وام80 میلی��ون تومانی ب��ر بازار 
مس��کن، گفته اس��ت: » از محل ثب��ت نام 
متقاضیان در صندوق پس انداز مسکن یکم، 
3 هزار میلیارد تومان به بازار مس��کن تزریق 

می شود. « 
به گفته وی، » تاثیر این تسهیالت به تدریج 
خود را نش��ان می دهد و ما هم به دنبال این 
هس��تیم که تورم در بازار مس��کن به وجود 

نیاید. «
البته اواس��ط اردیبهشت ماه امس��ال، حامد 
مظاهریان با اش��اره به جزییات برنامه دولت 
برای خروج غیرتورمی مسکن از رکود، عنوان 
 کرده بود: » سیاس��ت ما مبتنی بر بازار رهن 
 و پس ان��داز اس��ت، بنابرای��ن وقت��ی خرید 
 و فروش مسکن بر پایه سیس��تم تسهیالت 
و پس انداز باشد، اثرات کاهشی بر تورم داشته 

و اقتصاد سالمی را به وجود می آورد. «
بنا به گفت��ه وی، » در نتیج��ه اجرای چنین 
سیس��تمی، مس��کن از رکود خارج ش��ده و 
تورمی را هم در این بخش نخواهیم داشت. «

مظاهریان با اش��اره به تس��هیالت صندوق 
پس انداز مس��کن یکم و دریافت وام از محل 
اوراق تسه، متذکر شده بود: » این تسهیالت 
برای افزای��ش ت��وان مالی در ط��رف تقاضا 
تعریف ش��ده تا توان اقتصادی متقاضیان را 

افزایش دهد. «
چرا مس�کن بای�د از خ�واب بیدار 

شود؟
س��والی که در این میان مطرح است، این که 
چرا تا ای��ن حد روی خروج از رکود مس��کن 
 تاکید وجود دارد؟ ش��اید پاسخ این سوال را 
بتوان در این جا پیدا کرد که بخش مسکن 33 
درصد از حجم اقتصاد کشور را در بر می گیرد 
و  نقشی اساسی در تولید ناخالص داخلی ایفا 
کرده و صنعت ساختمان 12 درصد اشتغال 
مستقیم ایجاد می کند که هم اکنون در رکود 

قرار دارد.
اهمیت بخش مس��کن از این جهت بیش��تر 
 می ش��ود ک��ه ای��ن کاال ب��ه عن��وان یک��ی 
 از اصلی تری��ن کااله��ا 33 درص��د از هزینه 

سبد خانواده های ایرانی را در بر می گیرد. 
از س��وی دیگر به دلیل ش��رایط ن��ه چندان 
مطلوب اقتص��ادی هم اکنون زم��ان انتظار 
خانه دار ش��دن ایرانی ها 12 س��ال است که 
طرح جامع مسکن تالش دارد در سال 1405 
این زمان را به 8 سال برساند، اما قطعا ادامه  
رکود، س��دی در مقاب��ل تحقق ای��ن آرمان 

خواهد بود.

چالش فیش حقوقی به مدیر عامل بانک تجارت رسید 
در ادامه چالش ش��فافیت فیش های حقوقی 
 با ارق��ام باال ک��ه با دس��تور ریی��س جمهور 
در حال پیگیری اس��ت، این بار تصویر فیشی 
 به روی��ت خبرگزاری ها رس��یده که نش��ان 
می دهد مدیرعامل بانک تج��ارت در آذر ماه 
سال 1394، رقم710 میلیون تومان به صورت 
خالص گرفته است؛ با این توضیح که در تنظیم 
اولیه خبر به اشتباه این مبلغ مربوط به 9 ماهه 
حدس زده ش��د ) ماهی، میانگین 78 میلیون 
 تومان ( در حالی ک��ه با توضی��ح بانک، مبلغ 

درج شده مربوط به 21 ماه است.
 هفته گذشته، رییس جمهوری طی دستوری 
از معاون اول خود خواس��ت تا در اس��رع وقت 
 همه م��وارد تخلف و هرگونه س��و اس��تفاده 
 در خصوص حق��وق و پاداش ه��ای پرداختی 
به مدیران در دستگاه های اجرایی را شناسایی 
 کرده و وجوهی ک��ه به ناحق پرداخت ش��ده 
به بی��ت الم��ال مس��ترد و مدی��ران متخلف 
 عزل ش��وند. بر مبن��ای این فیش ه��ا، فیش 
 3 صفح��ه ای جمع درآم��د ریال��ی » ا.م.ن « 
) مدیر عامل بازنشسته سال 1378 که مجددا 
دعوت به کار ش��ده ( از اردیبهشت 93 تا آذر 
ماه سال 1394، رقم 927 میلیون و800 هزار 
تومان بوده اس��ت، یعنی میانگین، ماهی 44 

میلیون تومان. 
مبلغ مالی��ات بر مبلغ واریزی وی به حس��اب 
خزان��ه فقط172میلیون و800 ه��زار تومان 
در این مدت بوده است. یعنی خالص دریافتی 
 21 ماه��ه اش پس از کم ش��دن کس��ورات،

710 میلیون تومان بوده است.
اما غیر از درآمد ریالی مستقیم از بانک تجارت، 

احتماال پاداش ه��ای ریال��ی و ارزی از محل 
عضوی��ت در هیئ��ت مدیره در چند ش��رکت 
دیگر نیز به وی تعل��ق گرفته که بانک تجارت 
سهامدار آنهاس��ت و وی قاعدتا در سمت های 

رییس یا عضو هیئت مدیره آنهاست.
همچنین بر اساس این گزارش، در سال1393 
وام قرض الحس��نه ای با کارمزد فقط 1 درصد 
 معادل 45 براب��ر حقوق ) منه��ای اضافه کار 
 و برخی مزای��ا ( از بانک تجارت گرفته ش��ده 

که نزدیک به 1 میلیارد تومان بوده است.
همچنین فیش های حقوقی » م.ف.ه «، دیگر 
نیروی بازنشس��ته که در س��ال 1393به کار 
 عودت ش��د و با مبال��غ جدید حق��وق مجددا 
در بان��ک تج��ارت به عن��وان ریی��س هیئت 
 مدیره مشغول به کار شد نش��ان می دهد که 
 در دی ماه س��ال 94 ج��دا از فی��ش حقوق، 
مبلغ600 میلیون تومان با اس��امی و عناوین 
دیگر و به طور خالص پس از کسورات مختلف 
از جمله اقساط وام قرض الحسنه ) با یک درصد 
کارمزد و40 برابر حقوق (، مبلغ480 میلیون 

تومان به حسابش واریز شده است.

  ب��ا افزای��ش ناامنی ه��ا در خاک ترکی��ه، این 
 کشور که در طول س��ال های گذشته به عنوان 
یکی از ب��زرگ ترین ش��رکای تجاری کش��ور 
ش��ناخته می ش��د، حاال باید فک��ری جدی به 
 اوضاع نامشخص خود کند، اوضاعی که نه تنها 
در طول این ماه ها شرایط برای بهبودش فراهم 
نشده که حتی کاری برای اصالح آن نیز صورت 

نمی گیرد.
دولت ترکیه در سال گذش��ته با توجه به تغییر 
نرخ  سوخت، به ش��کلی یک طرفه مرز بازرگان 
را برای چند روز بس��ت تا بتواند از ایران امتیاز 
دریافت ماب��ه التفاوت نرخ س��وخت را مطالبه 
کن��د، موضوعی که هرچند برای مدتی نس��بتا 
طوالنی اوضاع مرز بازرگان را بر هم ریخت، اما 
سرانجام با سفر نماینده رسمی ایران به ترکیه 

فیصله پیدا کرد.
چند هفته پس از ای��ن اتفاقات، موضوعی دیگر 
اوضاع را در ترکیه بر هم ریخ��ت و این بار نفوذ 
گروه های تروریستی در مسیرهای ترانزیتی بود 
که به حمله به چند کامیون ایرانی و آتش زدن 
آنها انجامید. حمله به یک قطار ایرانی نیز باعث 

ش��د س��فر ریلی به ترکیه برای مدتی نامعلوم 
متوقف شود.

این بحران امنیت��ی پس از چن��د هفته ناامنی 
 ب��ار دیگر به ثباتی نس��بی رس��ید تا ب��ار دیگر 
 در روزهای پایانی هفته گذش��ته افراد ناشناس 
 ب��ه دو کامی��ون ایرانی حمل��ه کنن��د و آنها را 
به آتش بکش��ند، موضوعی که به نظر می رسد 
 این ب��ار ب��ا واکن��ش جدی ت��ر ای��ران همراه 

خواهد شد.
عطرچیان مدیرکل ترانزیت س��ازمان راهداری 
با بیان این که از دو هفت��ه پیش تردد در داخل 
خاک ترکیه ناامن شده بود، اظهار کرد: به همین 
 منظور م��ا از دو هفت��ه پیش به ش��رکت های 
 حمل و نق��ل ایران��ی نس��بت به ناام��ن بودن 
 رف��ت و آم��د در داخل خ��اک ترکیه هش��دار 
داده بودیم تا از مسیرهای های دیگری استفاده 

کنند. 
عطرچیان از درخواست رس��می ایران از دولت 
ترکیه نیز گفته و اعالم کرده است از دولت ترکیه 
درخواست می کنیم رانندگان ایرانی در داخل 
خاک این کشور با محافظ ) اسکورت ( حرکت 

کنند تا بیش از این شاهد به خطر افتادن جان 
و مال رانندگان ایرانی در این کش��ور نباش��یم.  
اگر در طول ماه های گذش��ته بحث اس��تفاده 
از کریدوره��ای جدیدی که ای��ران را از طریق 
همسایگان شمالی خود به دریای سیاه و سپس 
اروپا وصل می کند صرفا یک گزینه در کنار دیگر 
گزینه ها قلمداد می شد، حاال و در سایه اتفاقات 
 اخیر شاید زمان آن رس��یده که این کریدور ها

در زمان کوتاه تری تکمیل و با تمرکز بیشتری 
راه اندازی شوند.

نماینده مردم مبارکه در مجلس ش��ورای 
 اس��المی گف��ت: اگ��ر ک��م توجه��ی ه��ا 
در خص��وص ش��رکت پل��ی اکری��ل ایران 
 ادامه پیدا کن��د امکان دارد ای��ن کارخانه 

به سرنوشت کارخانه ارج دچار شود.
زهرا س��عیدی با تاکی��د برض��رورت رفع 
مشکالت بخش صنعت، گفت: باید پذیرفت 
عوامل اقتصادی به هم ارتباط دارند و یکی از 
راهکارهای اصلی برای رفع مشکالت بخش 

صنعت استفاد از تسهیالت بانکی است.
نماینده مردم مبارکه در مجلس ادامه داد: 
مدیریت اقتصادی بخ��ش تولید باید درک 
 صحیحی از مس��ائل مختلف داش��ته باشد 

تا بتواند تدابیر صحیحی اتخاذ کند. 
وی افزود:در رونق تولید باید به موضوعاتی 
 مانن��د به��ای تمام ش��ده تولی��د، کیفیت 

و بازاریابی توجه شود.
س��عیدی افزود: نباید اج��ازه داد صنایعی 

 ک��ه در وضعی��ت بحران��ی ق��رار دارن��د 
از دست بروند، بنابراین باید با اتخاذ تدابیر 
عملیاتی صنای��ع نیمه فع��ال و تعطیل را 

فعال کرد.
 وی ب��ا تاکی��د ب��ر ل��زوم اس��تفاده از 
تکنول��وژی ه��ای پیش��رفته در صنع��ت، 
 ادام��ه داد: ش��رکت پل��ی اکری��ل ک��ه 
از کارخانه های بزرگ کش��ور بوده در حال 
حاض��ر با مش��کالت جدی روبه رو اس��ت، 
بنابراین باید با کار کارشناس��ی و بررس��ی 
مشخص ش��ود دالیل این موضوع چه بوده  
و در این راس��تا باید تالش کرد مش��کالت 
 برط��رف ش��ود. نماین��ده م��ردم مبارکه 
در مجلس ش��ورای اس��المی اف��زود: اگر 
 ک��م توجه��ی ه��ا درخصوص » ش��رکت 
پلی اکریل « ایران ادامه پی��دا کند، امکان 
 دارد ای��ن کارخانه به سرنوش��ت ش��رکت 

» ارج « دچار شود.

رییس شورای اسالمی ش��هر اصفهان گفت: پروژه 
نمایش��گاه بزرگ اصفه��ان، یک��ی از دغدغه های 
 مهم ش��ورای اسالمی شهر اس��ت و به عنوان یکی 
از محورهای اصلی توسعه شهر اصفهان مورد توجه 

شهرداری و شورای اسالمی شهر قرار دارد.
رضا امینی اف��زود: در حال حاض��ر دولت و بخش 
خصوصی در این رابطه به اجماع نظر رسیده اند که 
باید زیرساخت های مورد نیاز صنعت گردشگری 
را به عنوان یک��ی از بهترین منابع درآمدی ش��هر 

اصفهان، فراهم ساخت.
وی با اشاره به اینکه یکی از زیرساخت های صنعت 
گردشگری، مباحث نمایشگاهی است، بیان داشت: 
در کنار توس��عه امکانات فرودگاهی، پروژه س��الن 
اجالس و پروژه هایی مانند شهر رویاها و آکواریوم 
ناژوان، مرکز نمایشگاه بزرگ اصفهان نیز در حال 
س��اخت و آماده سازی اس��ت که این پروژه، بسته 
گردش��گری اصفه��ان در محور ش��رق را تکمیل 

خواهد کرد.

رییس شورای اسالمی ش��هر اصفهان تاکید کرد: 
نمایشگاه فعلی اصفهان اگرچه در سال های گذشته، 
پاسخگوی کارکردهای صنعتی و اقتصادی استان 
بوده اس��ت، اما در فضایی غیرمتناس��ب با صنعت 
نمایشگاهی بنا شده و در حد و شأن اصفهان نیست.

امینی تصریح کرد: بر این اس��اس در دوره چهارم 
شورای شهر و از طریق رایزنی های انجام شده، سهم 
عمده نمایشگاه اصفهان توسط شهرداری خریداری 
شد و امیدواریم این پروژه در زمان بندی اعالم شده 

به بهره برداری برسد.
وی افزود: امیدواریم این دغدغه شهری هر چه زودتر 
عملی شود چرا که اصفهان به عنوان شهری که چهار 
راه اقتصادی کشور محس��وب می شود، به مرکزی 
بین المللی برای نمای��ش توانمندی های ملی نیاز 
دارد و از سوی دیگر با توجه به این که اصفهان مرکز 
تجمع گردشگران داخلی و خارجی است، این پروژه 
باید بر اساس مقتضیات شهر اصفهان، تامین کننده 

نظر گردشگران تجاری نیز باشد.

 رییس کمیس��یون تش��کل های اتاق بازرگانی اصفهان گفت: 
هم افزایی تشکل های اقتصادی منجر به رفع مسایل و مشکالت 

کالن فعاالن اقتصادی می شود.
محسن پورسینا در دومین جلسه کمیسیون تشکل های  اتاق 
 بازرگانی اصفهان از تشکیل س��ه کمیته  هماهنگی تشکل  ها 
و انجمن  های اقتصادی، توسعه تشکل  های اقتصادی و کمیته 
 بررس��ی قوانین و جم��ع  آوری اطالعات جامع تش��کل های

 اقتصادی اس��تان اصفهان ذیل کمیس��یون خبر داد و افزود: 
 کمیته ها بر اس��اس نیاز امروز کمیس��یون تش��کیل ش��ده 

و محدودیتی برای تشکیل کمیته های جدید نیست.
وی از برگزاری دوره ای آموزشی برای توانمندسازی تشکل های 
اقتصادی اس��تان خبر داد و گفت: آموزش یکی از بخش های 
مهم کمیسیون تشکل هاست. پورسینا همچنین سهم استان 
اصفهان از120 تشکل های اقتصادی ثبت شده اتاق ایران را دو 
تشکل برشمرد و تاکید کرد: این سهم متناسب با ظرفیت های 

استان اصفهان نیست.
 س��یدعبدالوهاب س��هل آبادی رییس اتاق بازرگانی اصفهان 
در این جلسه با اشاره به استقبال تشکل های اقتصادی از تشکیل 
کمیسیون های تشکل ها، گفت: اتاق بازرگانی به عنوان مامنی 

 برای فعاالن اقتصادی و جامعه کار و تولید ش��ناخته می شود 
و امیدواریم با فعال شدن تشکل های اقتصادی در مسایل کالن 

و خرد اقتصادی متمرکز عمل کنیم.
تشکیل بنگاه های بازاریابی توسط تشکل های اقتصادی

رییس اتاق تعاون استان اصفهان در این جلسه خواستار توجه 
تش��کل های اقتصادی به توس��عه کس��ب و کار اعضای شان 
شد و گفت: تشکیل بنگاه بازاریابی با س��رمایه گذاران فعاالن 
اقتصادی هر بخش می تواند زمینه توسعه کسب و کار را برای 
تولیدکنندگان فراهم کند. غالمرضا عبدالهی افزود: در شرایط 
کنونی تولیدکنندگان با ظرفیت اندک فعالیت می کنند و تقاضا 
 در بازار به پایین ترین حد خود رس��یده و بنگاه های بازاریابی 
می توانند در سراس��ر دنیا به دنبال بازار برای تولیدکنندگان 

استان باشند. 
مرتضی بیش��ه عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان 
در این جلسه خواستار پرداختن عمقی تشکل های اقتصادی 
به مسایل و مش��کالت فعاالن اقتصادی ش��د و گفت: فعاالن 
اقتصادی امروزه با چالش های بس��یاری روبه رو هس��تند که 
تشکل ها می توانند بخشی از آن را با همکاری و هماهنگی بین 

یکدیگر برطرف کنند.

نماینده مردم مبارکه در مجلس هشدار داد:

سرنوشت ارج
 در انتظار پلی اکریل

رییس شورای اسالمی شهر اصفهان:

 پروژه نمایشگاه بزرگ، 
بسته گردشگری شهر را تکمیل می کند

رییس کمیسیون تشکل های اتاق اصفهان:

هم افزایی تشکل های اقتصادی 
سبب رفع مشکالت فعاالن اقتصادی می شود

پایان رکود بازار یا پمپاژ هیجان زود هنگام!

 بازار مسکن در تابستان تکان می خورد؟

ایران همسایه غربی را دور می زند
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عکس روز)سمندر(

دریچه

خبراخبار

به گزارش »پاما«، نرم افزار كاربردي )اپليكيشن( كيفيت هوا، براي اولين بار در 
كشور از سوي اداره كل حفاطت محيط زيست اصفهان طراحي و آماده بهره برداري 
شد. بابك صادقيان رييس اداره امور آزمايشگاه هاي اين اداره كل در گفت و گو 
 با »پاما« اظهار داشت: با عنايت به لزوم اطالع رساني بهنگام از كيفيت هوا براي

 گروه هاي مختلف جامعه در طول ايام س��ال به ويژه ش��رايط خاص )اينورژن يا 
وارونگي دما و بروز پديده غبار( آخرين وضعيت كيفي هواي شهرهاي بزرگ استان 
اصفهان از طريق اين نرم افزار قابل نمايش بوده و شاخص كيفي هوا براي هر يك 

از آالينده هاي هوا و براي هر ايستگاه به تفكيك محاسبه ونمايش داده مي شود.
وي گفت: با نصب اين برنامه روي گوشي هاي تلفن همراه داراي سيستم عامل 
 اندرويد عالوه ب��ر اطالعات روز ج��اري وضعيت يك ماه گذش��ته نيز به صورت 

مقايسه اي قابل دستيابي است.
 وي اضافه ك��رد: اين برنام��ه داراي راهنمايي در خصوص ش��اخص كيفي هوا و

 توصيه هاي بهداشتي مربوط به آالينده هاي هوا نيز مي باشد.
وي افزود: از ديگر ويژگي هاي اي��ن برنامه قابليت اف��زودن و دريافت اطالعات 
خام ايستگاه هاي ساير كالنشهرهاي كش��ور است و نمايش كيفيت هواي ساير 
اس��تان ها نيز براي اين نرم افزار پيش بيني ش��ده و امكان نصب اي��ن برنامه از 
هفته محيط زيس��ت س��ال جاري ۱۶ تا ۲۲ خرداد با مراجعه به بخش نرم افزار 
 كيفيت هوا در پايگاه اينترنتي حفاظت محيط زيس��ت استان اصفهان به نشاني

 www.isfahan-doe.ir فراهم شده است.

حسن شفيعی مدير طرح ساماندهی ناژوان گفت: ۱400 جانور دريايی نادر 
در نمايشگاه صدف و حلزون ها وجود دارد كه افراد با ديدن اين موجودات 
 به وجد می آيند.وی افزود: اين مجموعه شامل نرمتنان دريايی، خشكی، 
خرچنگ های آب شور و چندين گونه از خارپوستان است كه از سراسر 

دنيا طی ۲5 سال جمع آوری شده است.
 مدير طرح ساماندهی ناژوان با اشاره به اينكه اين نمايشگاه در نوروز سال 
95 افتتاح ش��د، ادامه داد: اين مجموعه با مش��اركت شهرداری و بخش 
خصوصی برای شهروندان و گردشگران احداث شده است. شفيعی بيان 
كرد: يكی از اهداف اين مجموعه به تصوير گذاشتن گونه های مختلفی از 
صدف ها و حلزون هاست تا شهروندان با انواع اين موجودات آشنا شوند 
و از سويی با حضور خود در اين نمايشگاه خاطرات خوبی را برای خانواده 

خود به ارمغان آورند.

ضياء الدين شعاعی مدير طرح مقابله با پديده گرد و غبار گفت:  سازمان 
حفاظت محيط زيست پس از دريافت و جمع بندی پيشنهادهای تمام 
دستگاه ها برای مقابله با پديده گرد و غبار، در نهايت پيشنهاد تخصيص 

۱0 هزار ميليارد ريال را به دولت ارايه كرد.
وی اظهار كرد: بعد از تصويب، اين بودجه از محل اعتبارات تخصصی تهيه 
می شود و براساس آن هر دستگاهی با اولويت بندی اقدامات خود برای 

مقابله با گرد و غبار، كارهای اجرايی را آغاز می كند.
مدير طرح مقابله با پديده گرد و غبار ادامه داد: اين اعتبار ميان مدت و 
بلندمدت است و طبق مصوبه سال گذشته هيئت دولت پيشنهاد شده 

است.
 کاهش غلظت گرد و غبار در اهواز

شعاعی گفت: غلظت گرد و غبار در استان های درگير اين پديده تا حدود 
زيادی كاهش يافته است، اما براس��اس پيش بينی های صورت گرفته 
احتمال وقوع باد نسبتا ش��ديد در جنوب عراق و خوزستان وجود دارد 
كه امكان دارد ش��اهد بروز دوباره گرد و غبار باشيم ولی به شدت هفته 

گذشته نخواهد بود.
وی افزود: ايستگاه های سنجش آلودگی هوا نشان می دهد غلظت گرد 
و غبار در اهواز به ۲00 ميكروگرم كاهش يافته است اين در حالی است 
كه ميزان گرد و غبار در شهرهای اهواز و آبادان به بيش از ۱3 برابر حد 
مجاز رسيده بود. گرد و غبار غليظی پنج شنبه و جمعه هفته گذشته در 
غرب كشور ايجاد شد كه كامال منشاء خارجی داشت و موجب شد ميزان 
غلظت گرد و غبار در برخی استان های كشور تا ۱3 برابر حد مجاز و حتی 
گاهی تا ۲0 برابر نيز افزايش يابد. تمام استان های غربی كشور از جمله 
خوزستان، لرستان و كرمانشاه درگير اين گرد و غبار شدند، اما با توجه به 
اينكه توده گرد و غبار دوم پشتوانه ای نداشت، از غلظت آن كاسته شد.

شناسايی منشاء گرد و غبار در ۱7 استان كشور كه نقشه های آن نيز در 
صورت تامين بودجه تهيه می شود، از جمله اقدامات سازمان حفاظت 

محيط زيست برای مقابله با گرد و غبار است.

براي نخستين بار در کشور؛

 اطالع از کيفيت هوا 
به وسيله تلفن همراه 

مدیرطرح ساماندهی ناژوان خبر داد:

 آشنایی شهروندان 
با جانوران دریایی نادر

 پيشنهاد 10 هزار ميليارد ریالی 
به دولت برای مقابله با گرد و غبار

معصومه ابت��كار رييس س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت 
 گفت: در يك سال اخير مشغول مستند سازي كامل وقايع

 برون مرزي براي اعالم اعتراض رس��مي ب��ه دولت عراق و 
عربستان و ارايه به سازمان هاي بين المللي از طريق وزارت 

امور خارجه هستيم.
وي با بيان اينكه رايزني هاي بس��ياري با عراق براي اجرايي 
كردن تواف��ق نامه ه��اي امضا ش��ده از س��ال 9۲ صورت 
 گرفته گفت: متاسفانه ش��رايط ناپايدار دولت عراق ، حمله 
 تكفي��ري ه��ا و داع��ش فرص��ت اجراي��ي ش��دن اي��ن 
توافق�نامه ه��ا را گ�رفت. رييس س��ازمان حفاظت محيط 
زيست افزود: به پيشنهاد ايران پارسال قطعنامه در مجامع 
سازمان ملل تصويب و بر اس��اس آن دبيركل سازمان ملل 
مكلف ش��د در گزارش��ي كانون هاي گرد و غب��ار را در دنيا 
مشخص و اعالم كند. ابتكار گفت:  يك ماه پيش هم گزارش 
دبيركل سازمان ملل ارايه ش��د و هم اكنون اين گزارش در 
حال تدوين نهايي اس��ت و به نظر مي رسد تا يك ماه آينده 

منتشر شود.
وي افزود:با انتشار اين گزارش برنامه اقدام بين المللي با ساز 
و كار فني مناسب و مشخص شدن پش��تيبان ها بر اساس 

مديريت سرزمين تدوين خواهد شد.

وی گفت:  جنگ و ناامني و خشكسالي ناشي از اقدامات تركيه 
در عراق، در كنار گرم ش��دن زمين در منطقه غرب آسيا از 

جمله علت هاي ايجاد كانون ريزگردهاست.
ابتكار افزود: دولت قبل پيش��نهاد كرده ب��ود براي حل اين 
مسئله صندوقي منطقه اي تشكيل شود كه برخي كشور ها 
از جمله عربستان با آن مخالفت كردند. وي گفت: با پديده 
ريزگردها همچون بحران برخورد مي كنيم و به همين خاطر 
است كه با مصوبه دولت، كارگروهي در وزارت كشور به اين 
مس��ئله مي پردازد. ابتكار با بيان اينكه كانون هاي داخلي 
ايجاد ريزگردها در س��ه سال گذش��ته در ۱5 استان كشور 
شناسايي شده است افزود: كار شناسايي ديگر كانون ها در 

استان هاي باقي مانده در حال انجام است.
ابتكار با بي��ان اينكه كانون هاي بس��يار بحراني كش��ور در 
وسعتي بالغ بر ۲ ميليون و ۸00 هزار هكتار وجود دارد گفت: 
وسعت اين كانون ها نشان مي دهد كه مقابله با آنها نيازمند 
مديريت ملي براي احياي تاالب ها، حف��ظ مراتع كنوني و 

مقابله با بيابانزايي است.
وي با اش��اره به اينكه بر اس��اس اعتبارات و امكانات موجود 
اقدامات خوبي در زمينه مقابله با ريزگرد ها و كانون هاي آن 
صورت گرفته است افزود:احياي تاالب هور العظيم از اقدامات 

مهم دولت بود . رييس سازمان حفاظت محيط زيست گفت: 
پنجمين درياچه اين تاالب احيا ش��ده و هورالعظيم ديگر 
كانون بحران براي خوزستان نيس��ت.ابتكار افزود: مسئول 
اصلي مقابله با ريزگرد ها كارگروه مديريت بحران مستقر در 
وزارت كشور است كه چندين دستگاه در آن دخيل هستند.

وي گفت:يكي از اين دستگاه ها هواشناسي است كه بايد تا 
4۸ ساعت قبل پيش بيني وقوع غبار و گرد را اعالم كند كه 

براي اين كار نيازمند تجهيزات جديد و پيشرفته تر است.
ابتكار افزود: اين سازمان مس��ئوليت وضعيت سنجش هوا 
 را در مواقع بحراني عهده دار اس��ت و ه��م اكنون در تمامي

 استان ها دستگاه س��نجش ذرات در وضعيت گرد و غبار به 
صورت بر خط وجود دارد. وی گفت: ب��ا توجه به امكانات و 
اعتبارات موجود در زمينه مقابله با ريزگردها اقدامات خوبي 
شده اس��ت، اما در صورت بهبود ش��رايط عمومي و بودجه 
كش��ور امكان انجام كارهاي بيش��تر و بزرگ تر وجود دارد. 
 وی افزود: يك��ي از اقدامات خوب دول��ت يازدهم در احيای 
تاالب ها احياي درياچه اروميه است كه مساحت كنوني آن 

5 برابر مساحت پارسال اين درياچه در همين موقع است.
وي تصريح كرد: دولت در صدد است تعادل سرزميني بين آب 

و خاك را در كشور برقرار كند.

آالسکا دارای گرم ترین فصل بهار در تاریخعلم می تواند به حفظ گونه ها کمک کند؟

در شرايطی كه تنها س��ه رأس از گونه كرگدن های سفيد شمالی در 
جهان باقی مانده و اين س��ه نيز قادر به جفت گيری ب��ه طور طبيعی 
نيستند، محققان اميدوارند با استفاده از سلول های بنيادی اين گونه 

جانوری در آستانه انقراض را نجات دهند.
 گروهی از محققان آمريكايی، آلمانی، ايتاليايی و ژاپنی قصد دارند اين 

گونه جانوری را از خطر انقراض نجات دهند.
طبق برنامه  ريزی انجام شده قرار است در ماه اكتبر آخرين تخمك ها از 
دو گونه ماده گرفته شده و با استفاده از تكنيك های پيشرفته باروری 
از جمله سلول های بنيادی و لقاح مصنوعی، جنين به وجود آيد. اين 
جنين تا پايان دوران بارداری توسط كرگدن ماده نيابتی حمل می شود 
و در نتيجه اين اميد وجود دارد كه با اين شيوه وضعيت گونه كرگدن 
سفيد شمالی به وضعيت عادی بازگردد. اين فرآيند در جهان در نوع 

خود اولين مورد خواهد بود.
با اين وجود اين برنامه و اجرايی شدن آن بحث برانگيز است. بسياری 
از كارشناسان محيط زيست معتقدند بهتر است منابع مورد استفاده 
برای توليد جنين كرگدن سفيد جهت حفظ ديگر گونه های كرگدن 
با س��رمايه گذاری روی روش های بهينه حفظ و نگهداری آنها به كار 

گرفته شود.
اين كارشناسان می گويند كه اگر هنوز با داليل انقراض اين گونه مقابله 

نشده پس چه فايده ای دارد كه گونه كرگدن های سفيد شمالی حفظ 
شود؟ با اين حال گروهی ديگر از كارشناسان معتقدند كه با دستيابی 
به روشی پيشرفته برای حفظ گونه ها می توان در آينده و هر زمانی كه 
نياز بود ب��رای حفظ هر گونه ای كه زمانی برای باروری دچار مش��كل 

بوده از علم كمك گرفت.
يكی از محققان موافق انج��ام اين پروژه گفته اس��ت: در صورتی كه 
اقدامی صورت نگي��رد كرگدن ها منقرض می ش��وند. همچنين نبايد 
فراموش كرد وقتی فناوری های سلول بنيادی و لقاح مصنوعی معرفی 
شد قادر خواهيم بود از آنها برای نجات ديگر گونه های در معرض خطر 
هم استفاده كنيم. به طور مثال تنها سه يا چهار رأس كرگدن از جزيره 
بورنئو در اندونزی باقی مانده كه در قفس نگهداری می شوند و می توان 

با استفاده از اين تكنولوژی آنها را هم نجات داد.
به گزارش روزنامه گاردين، كرگدن های سفيد شمالی در كشورهای 
مختلفی همچون اوگاندا، سودان جنوبی، جمهوری آفريقای مركزی 
و جمهوری كنگو زيست داشته اند. در سال ۱9۶0 حدود ۲000 رأس 
كرگدن در طبيعت وجود داشته ، اما اس��تفاده فزاينده از شاخ آنها در 
طب س��نتی چين و برای درم��ان بيماری ها در ويتنام موجب رش��د 
گسترده ش��كار غيرقانونی اين حيوانات و كاهش شديد جمعيت آنها 

شده است.

به گزارش ايمنا و براساس گزارش ناسا، اين آژانس اعالم كرد: ماه مي 
سال ۲0۱۶ از زمان آغاز به ثبت شرايط دمايي سياره زمين، گرم ترين 
ماه در تاريخ به شمار مي رود و دماي هوا در مناطق قطبي بسيار باالتر 

از حد انتظار رفته است.
آمارها نش��ان مي دهد آالس��كا با اختالف دماي زياد داراي گرم ترين 
فصل بهار در طول تاريخ ثبت شده است درحالي كه دماي هوا در فنالند 
در طول ماه مي 5-3 درجه س��انتيگراد باالتر از حد معمول بوده است. 
همچنين دماي هواي ماه مي در ۲0 ايس��تگاه هواشناسي در سرتاسر 

جهان شكسته شده است.
از سويي ديگر، استراليا گرم ترين پاييز طول تاريخ خود را شاهد بوده  
است. ميزان برف و يخ در قطب تا حد قابل توجهي كاهش پيدا كرده  و 
به ۱/4 ميليون كيلومتر مربع كمتر از ميانگين سطح برف و يخ قطبي 

در سال هاي ۱9۸۱ تا ۲0۱0 رسيده است.
ديويد كارلسون از برنامه پژوهشي آب و هوايي جهاني مي گويد: وضعيت 
هوايي امسال بس��يار هشدار دهنده تر از هميشه اس��ت و فاز ال  نينوي 
گرمي كه رخ داد تنها مسئوليت بخشي از اين وضعيت را به عهده دارد. 
تغييرات سريع در مناطق قطبي نگران  كننده هستند و آنچه در قطب  
رخ مي دهد روي بقيه جهان نيز اثرگذار است. در شرايطي كه مشخص 

نيست اين تغييرات دمايي قرار است ادامه دار باشند يا خير.

هواشناس��ان مي گويند: افزايش تراكم دي اكس��يد كربن در اتمس��فر 
زمين كه به واس��طه فعاليت هاي انساني ايجاد ش��ده  است، به واسطه 
وقوع ال نينو در سال ۲0۱۶ وضعيت وخيم تري يافته است. از آنجايي 
كه ميزان آلودگي هاي انساني نسبت به ال نينوي بزرگ سابق در سال 
۱99۸-۱997 نزدي��ك به ۲5 درصد افزايش داش��ته ، مي��زان تراكم 

دي اكسيد كربن نيز در سال ۲0۱۶ افزايش داشته است.
پيش از اين ناسا ماه آوريل را به عنوان گرم ترين ماه سال ۲0۱۶ اعالم 
كرده بود و با اين وضعيت به نظر مي آيد سال ۲0۱۶ همچنان ركورد دار 

گرم ترين سال تاريخ باقي بماند، دست كم تا آغاز سال ۲0۱7.

معاون پارلمانی سازمان محيط زيست با تاكيد بر اينكه هوای پاك از مطالبات جدی 
مردم است، گفت: رسيدگی به اليحه هوای پاك از اولويت های مهم كشور است.

در روزهايی كه گرد و غبار به مشكل اساسی شهروندان تعدادی از استان ها تبديل 
شده و در اين شرايط تيرهای انتقاد از اين وضعيت جوی به سمت دولت و سازمان 
حفاظت محيط زيست نشانه رفته است، بد نيست از »اليحه هوای پاك« اليحه ای 
كه بعد از گذشت ماه ها هنوز در صف انتظار بررسی مجلس شورای اسالمی قرار دارد 
يادی كنيم. اين اليحه يك سال در صف انتظار مجلسی ماند و خاك خورد كه حتی 

برخی نمايندگان آن در اعتراض به وضعيت آلودگی هوا  در روزهای ناسالم ماسك 
می زدند.

محمد مجابی، با اشاره به اينكه از جمله لوايح مهمی كه در مجلس نهم بررسی نشد 
اليحه هوای پاك اس��ت كه مدت طوالنی نيز روی آن كار شده بود، گفت: علی رغم 
اينكه اين اليحه با توجه به اصل ۸5 به تصويب رسيد ولی كميسيون مشتركی كه در 
تصويب نامه لحاظ شده بود هيچ وقت تشكيل نشد و نوبت به طرح آن در صحن علنی 

مجلس نرسيد و در ليست انتظار بيش از يك سال مجلس نهم باقی ماند.  
وی با بيان اينك��ه يكی از جدی ترين و اساس��ی ترين مطالبات م��ردم، هوای پاك 
 است، اظهار كرد: متاس��فانه اين اليحه نتوانست به نوبت بررس��ی در مجلس نهم

 برسد.

معاون ریيس جمهور و ریيس سازمان 
حفاظت محيط زیست: 

ريزگرد هاي اخير 
منشاء خارجي 

دارد

هوای پاک در انتظار تصميم مجلس
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تحدید حدود اختصاصی
3/704 ش��ماره صادره : 1395/43/238158 چون تحدید حدود شش��دانگ یکباب 
ساختمان پالک ش��ماره 1796 فرعی از 19/188 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که 
طبق پرونده ثبتی به نام مرتضی بابا صفری رنانی فرزند حسین  در جریان ثبت است 
به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 
15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز دوشنبه 
مورخ 95/04/14 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب 
این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در 
محل حضور یابند. اعتراضات مجاوری��ن و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون 
ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا )30( روز پذیرفته خواهد شد و طبق 
تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع 
ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید. تاریخ 
انتش��ار: 95/4/1 م الف: 9106 رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان)185 

کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

3/708 شماره صادره:1395/14/227236نظر به اینکه سند مالکیت هفده و شعیر 
و هفت نهم شعیر مشاع از 96 شعیر ششدانگ پالک ثبتی شماره 258 فرعی از 272 
اصلی واقع در بخش یک ثبت خوانس��ار ذیل ثبت 4641 در صفحه 508 دفتر امالک 
جلد 32 به نام حسین ساجد تحت ش��ماره چاپی مسلس��ل 796160 ثبت و صادر 
و تسلیم گردیده است، س��پس نامبرده با ارائه درخواس��ت کتبی به شماره وارده 
95140970894878 مورخ 1395/03/01 به انضمام دو برگ استش��هادیه محلی 
که امضا شهود آن ذیل ش��ماره 9123 مورخ 1395/02/28 به گواهی دفترخانه 25 
خوانسار رسیده است مدعی است که سند مالکیت آن به علت جابجایی مفقود گردیده 
است و درخواست صدور المثنای س��ند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به 
استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی 
می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت 
نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این  آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا 
مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است 
اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرس��ید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا 
سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 

م الف: 89 امامی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خوانسار)238 کلمه، 3 کادر(
فقدان سند مالکیت

3/709 ش��ماره صادره:1395/14/227245نظر به اینکه سند مالکیت یکدانگ و نیم 
مشاع از ششدانگ پالک ثبتی شماره 947 اصلی واقع در بخش یک ثبت خوانسار ذیل 
ثبت 5271 در صفحه 582 دفتر امالک جلد 36 به نام احمد فرجی تحت شماره چاپی 
مسلسل 754243  ثبت و صادر و تس��لیم گردیده است، سپس بالواسطه به موجب 
سند انتقال ش��ماره 50243 مورخ 1377/06/14 دفترخانه شماره 12 خوانسار به 
آقای اکبر اقبالی فرزند محمد اسماعیل انتقال یافته سپس نامبرده با ارائه درخواست 
کتبی به شماره وارده 94140970764311 مورخ 1395/02/28 به انضمام دو برگ 
استشهادیه محلی که امضا شهود آن ذیل ش��ماره 44836 مورخ 1395/02/23 به 
گواهی دفترخانه 12 خوانسار رسیده است مدعی است که سند مالکیت آن به علت 
جابجایی/ سرقت / س��هل انگاری مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنای 
سند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 
120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می ش��ود چنانچه کسی مدعی انجام 
معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار 
این  آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا 
سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند 
مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی 
نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به 
صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 95 رئیس اداره ثبت اسناد 

و امالک خوانسار)253 کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرون��ده:  ش��ماره   9510100351402811 ابالغی��ه:  ش��ماره   3 /710
9209980350201098 شماره بایگانی شعبه: 921423  خواهان/ شاکی محمدرضا 

کاویانی و مصطفی کاویانی باغبادرانی و مرجانه کاویانی باغبادرانی و فخرالزمان 
روغنی  دادخواس��تی به طرفیت  خوانده/ متهم سوده سلطانی زاده و اقدس کریمی 
حسین آبادی و محمد حسین هراتی فر و علی سلطانی زاده و محمد سلطانی زاده و 
اداره تصفیه امور ورشکستگی اصفهان و س��مانه سلطانی زاده و شرکت سرمایه 
گذاری مسکن و بانک مسکن شعبه ش��هید نامجو تهران و اداره ثبت اسناد و امالک 
منطقه شمال غرب اصفهان  به خواس��ته ابطال اس��ناد رهنی و ابقا و تایید مالکیت 
نس��بت به پالک ثبتی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان- خ 
چهار باغ باال – خ شهید نیکبخت- س��اختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 
3 اتاق شماره 323  ارجاع و به کالسه 9209980350201098 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن  1395/05/28 و ساعت 8/30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان 
بودن خوانده/ متهم  و درخواست خواهان/ شاکی  و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می ش��ود تا خوانده/ متهم  پس از نشر 
آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نسخه 
 دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 
گردد. م الف:8812 شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)240 کلمه، 

3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/711 در خصوص پرونده کالسه 950020 خواهان محمد باقر کریمی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه اجاره بها به طرفیت کبری حس��ینی اردلی تقدیم نموده اس��ت وقت 
رسیدگی برای روز شنبه مورخ 95/5/30  ساعت 9/30 صبح تعیین گردیده است با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون 
آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف 
اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:8732 
شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان)115 

کلمه، 1 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

3/713 در خصوص پرونده کالس��ه 194/95 خواه��ان محمدرضا فتوحی وکالت 
حس��ین حمزه دادخواس��تی مبنی بر مطالبه به طرفیت امیر مس��عود نکوئی تقدیم 
نموده است وقت رس��یدگی برای مورخ 95/5/25 س��اعت 8 تعیین گردیده است با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواه��ان مراتب در جراید 
منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این ش��عبه واقع در خیابان سجاد – اول 
 خیابان ارب��اب – روبروی مدرس��ه نیلی  پور– جنب س��اختمان صب��ا – پالک57 
 کدپس��تی 8165756441 مجتم��ع ش��ورای ح��ل اخت��الف اصفهان ش��عبه 32 
ش��ورای ح��ل اخت��الف اصفه��ان مراجع��ه و نس��خه ثان��ی دادخواس��ت 
وق��ت  حض��ور  ع��دم  ص��ورت  نمای��د.در  اخ��ذ  را  ضمائ��م  و 
می ش��ود.  اتخ��اذ  مقتض��ی  تصمی��م  و  تلق��ی  ش��ده  اب��الغ   رس��یدگی 
م الف: 8773 شعبه 32 حقوقی مجتمع ش��ماره یک شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )119 کلمه، 1 کادر(
حصر وراثت

3/607  آقای حسین مبینی دارای  شناسنامه شماره 16338 به شرح دادخواست به 
کالسه  1107/95 ح 10  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان طیبه حسامی به شناسنامه 1005 در تاریخ 1387/3/23 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
1- حسین مبینی، ش.ش 16338 نسبت با متوفی همسر 2- الهام مبینی ، ش.ش 1033 
نسبت با متوفی فرزند 3- لیال مبینی ، ش.ش 3077 نسبت با متوفی فرزند 4- عباس 
مبینی ، ش.ش 81 نسبت با متوفی فرزند 5- صدیقه فارقلیتی ، ش.ش 12446 نسبت 
با متوفی مادر 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 ش��ورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر 

خواهد شد.چ
م الف: 7777 شعبه 10 حقوقی ش��ورای حل اختالف اس��تان اصفهان )158 کلمه، 

2 کادر(

ابالغ
3/747  کالس��ه پرون��ده: 0894071104  و 0894071103 خواه��ان/ نماین��ده 
خواهان: علی صفدریان به نش��انی اس��تان اصفهان- انتهای خ عالمه امینی- تلفن 
09133647805-09127743959 و اعظم الس��ادات فضل الهی به نش��انی استان 
اصفهان – انتهای عالمه امینی – تلفن 09134224939- 09127743959، خوانده/ 
نماینده خوانده: دفتر مهندس��ی نگین- حامد و س��حر و مهتاب محمدی به نشانی 
سپاهان شهر بلوار غدیر تعاون 2 خ ماه شرقی ک رسالت بن بست سحر پ 49 آقای 
حامد محمدی و ربابه ابراهیمی و خانم ها سحر و مهتاب محمدی و ورثه خانم ربابه 
ابراهیمی ) مهری و منیر و منیژه و مس��عود و مرضیه و مجید و مرجان و محسن 
محمدی( – تلفن: 09131094713 ، خواس��ته دعوا: بازگشت به کار / حقوق و مزایا 
/ عیدی و پاداش/ حقوق مرخصی/ س��نوات خدمت / حق بیمه / سایر، زمان جلسه: 
1395/05/11 ساعت 11 و 10/30 ، مکان جلسه: شعبه 8 هیات تشخیص اداره تعاون 
کار و رفاه اجتماعی شهرستان اصفهان به نشانی دروازه شیراز خیابان هزار جریب 
خیابان کارگر حضور یابند. م الف: 9223 دبیرخانه مراجع حل اختالف مستقر در 

اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان اصفهان )175 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

3/605  آقای رمضانعلی شبانی دارای  شناسنامه شماره 523 به شرح دادخواست 
به کالسه  1126/95 ح 10  از این شورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان الیاس شعبانی به شناسنامه 13 در تاریخ 82/2/26 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به 1- غالمرضا شعبانی، ش.ش 36 نسبت با متوفی فرزند 2- میترا شعبانی، ش.ش 
3828 نس��بت با متوفی فرزند 3- زهرا شعبانی، ش.ش 49 نس��بت با متوفی فرزند 
4- پری ش��عبانی، ش.ش 1851 نسبت با متوفی فرزند 5- س��میه شعبانی، ش.ش 
1299 نسبت با متوفی فرزند 6- الهام شعبانی، ش.ش 1570 نسبت با متوفی فرزند 
7- سمانه شعبانی، ش.ش 1302 نس��بت با متوفی فرزند 8- سمیه شعبانی، ش.ش 
1130036537 نسبت با متوفی فرزند 9- سکینه شبانی، ش.ش 26 نسبت با متوفی 
همسر 10- خانم سلطان احمدی حیدری، ش.ش 479 نسبت با متوفی مادر 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: 7779 

شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف استان اصفهان )201 کلمه، 2 کادر(
دادنامه

پرون��ده:  ش��ماره   9509973727100671 دادنام��ه:  ش��ماره    3 /714
9409983727100709 ش��ماره بایگانی ش��عبه: 941081 خواهان: آقای ابراهیم 
عاشوری فرزند محمد به نشانی اصفهان- نایین خیابان دکتر مفتح کوچه شماره 1 
پالک 8، خواندگان: آقای علی رضا شریف مهر  آبادی فرزند خلیل به نشانی اصفهان 
نایین روستای پریکان منزل شخصی، آقای سید ریاض موسوی فرزند سید قاسم 
به نشانی مجهول المکان، خواس��ته: الزام به تنظیم سند خودرو، گردشکار: دادگاه 
عمومی نایین به تصدی امضا کننده زیر تشکیل است. با مالحظه اوراق و محتویات 
پرونده ختم رسیدگی اعالم و با اس��تعانت از خداوند منان به شرح ذیل مبادرت به 
صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دادخواست آقای ابراهیم عاشوری 
فرزند محمد به طرفیت 1- آقای علیرضا شریف مهر آبادی فرزند خلیل 2- آقای سید 
ریاض موسوی فرزند سید قاسم به خواسته الزام خوانده ردیف دوم به حضور در 
یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال سند خودرو پژو 206 به شماره انتظامی 354-24 
ج 36 بدین شرح که خواهان اظهار داش��ته: اینجانب ابراهیم عاشوری خودرو پژو 
206 توقیفی به ش��ماره انتظامی 24-354 ج 36 را با توجه به نظریه کارشناسی از 
آقای علیرضا شریف مهرآبادی خریده ام و با تقدیم این دادخواست و نظر به اینکه 
سند مالکیت خودرو به نام سید ریاض موسوی می باشد تقاضای الزام خواندگان 
به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال سند رسمی پالک خودرو پژو 206 
به شماره انتظامی 24-354 ج 36 را خواس��تارم. خوانده آقای شریف مهر آبادی 
اظهار داشته: قاتلین فرزندم با س��رقت وجه نقد و طال از ایشان یک خودرو خریده 
بودند که دادگاه کیفری اصفهان خودرو را تحویل اینجانب داد تا به فروش برسانم 
و من هم طی قولنامه عادی مورخ 94/7/25 آن را به آقای عاش��وری فروخته ام و 
اطالعی ندارم سند به نام چه کسی می باشد. دادگاه با عنایت به دادخواست تقدیمی 
خواهان، مستندات ارائه شده از سوی خواهان احراز رابطه معاملی بین خواندگان 
و خوانده ردیف اول با خواهان، اس��تعالم صورت گرفته از پلیس راهور که مالک 

خودرو را آقای س��ید ریاض موس��وی اعالم نموده لذا دعوی مطروحه را صحیح 
تلقی و به استناد مواد 219، 220، 221 قانون مدنی و ماده 198 قانون آئین دادرسی 
مدنی حکم به الزام خوانده ردیف دوم به حضور در یکی از دفاتر اس��ناد رسمی و 
انتقال سند رسمی اتومبیل پژو 206 به شماره انتظامی 24-354 ج 36 به نام خواهان 
را صادر و اعالم می نماید و در خصوص خوانده ردیف اول با توجه به اینکه طبق 
استعالم صورت گرفته مالک خودرو ایشان نمی باشد و س��ند مالکیت به نام سید 
ریاض موسوی می باشد لذا مس��تنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی قرار 
رد دعوی نسبت به وی را صادر و اعالم می نماید. رای صادر شده غیابی و ظرف 
مهلت بیس��ت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف مهلت 
بیست روز پس از انقضاء مهلت واخواهی قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید 
نظر استان اصفهان می باشد. م الف: 92 ش��عبه 1 دادگاه عمومی شهرستان نایین 

)486 کلمه، 5 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

3/646 چون تحدید حدود ششدانگ دو قطعه زمین مزروعی مشهور 6 قفیزی دشت 
موش کهنه شماره 3063 فرعی از شماره 35 اصلی واقع دازان جزء بخش ثبتی میمه 
که طبق پرونده ثبتی به نام خانم کبری خدادوس��ت فرزندمحمد و غیره در جریان 
ثبت است به علت عدم حضور متقاضی یا متقاضیان ثبت به عمل نیامده اینک بنا به 
دستور قسمت اخیر از ماده15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده یا نامبردگان 
تحدید حدود ملک مرقوم درروزسه شنبه مورخه 1395/04/29 ساعت 9 صبح در 
محل شروع و به عمل خواهد آمد . لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین و مالکین 
اخطار می شود در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات مجاورین 
و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید تا 
)30( روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده 
های معترضی ثبت معترض ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی 
با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح  قضایی  گواهی تقدیم دادخواست رااخذ و به 
این اداره تسلیم نماید. تاریخ انتشار سه شنبه 1395/04/01  مهدی ذکاوتمند  رئیس 
اداره ثبت اسناد و امالک میمه )190 کلمه، 2 کادر(                                                                                                                           

مزایده
3/401 شماره نامه: 9510110372000066 شماره پرونده: 9409980351000603 
شماره بایگانی ش��عبه: 940357 اجرای احکام ش��عبه ده حقوقی اصفهان در نظر 
دارد جلس��ه مزایده ای در خصوص پرون��ده اجرایی کالس��ه 940357، 10 ج در 
خصوص درخواس��ت خانم ها 1- مینو فرش��چیان 2- رزانا فرشچیان 3- رومینا 
ش��اهینی با وکالت آقای علی ناظمی زاده به طرفیت آقای محمد آقا شاهینی شمس 
آبادی )نامبرده فوت نموده( و وراث وی که عبارتند از خانم گوهر سلطان ساعدی 
دزکی و آقایان و خانم ها محمد یداله س��یاوش نصرت ال��ه و فریبرز بهمن پروانه 
همگی شاهینی و خانم گوهر سلطان ساعدی دزکی دایر بر فروش شش دانگ ملک 
مشاعی دارای پالک ثبتی ش��ماره 4999/483 بخش 5 ثبت اصفهان واقع در آدرس 
خ مرداویچ خ عمار کوی شهید فرزاد حس��ینی)3( پالک 80 مجتمع مسکونی 6 طبقه 
جلس��ه مزایده ای در تاریخ سه شنبه 95/04/22 راس س��اعت 9 در محل این اجرا 
واقع در خ نیکبخت غربی مجتمع اجرای احکام حقوقی و خانواده ط س��وم واحد 5 
برگزار نماید. نظریه کارشناسی به طرفین ابالغ گردیده و مصون از اعتراض طرفین 
می باشد. مشخصات ملک مورد مزایده: س��اختمان با قدمت حدود هشت سال در 
6 طبقه )همکف و 5 طبقه فوقانی( مجتمعًا با زیربنای حدود 1296 متر مربع با سازه 
بتن ارمه و س��قف تیرچه بلوک به صورت تمام کار با نمای س��نگ گرانیت و حیاط 
سازی و کف فرش س��نگ و دیوار کشی حیاط ساخته شده اس��ت. طبقه همکف به 
 زیربنای 233/5 متر مربع طبقات 1 و 2 و 3 و هر کدام به زیربنای 233/5 متر مربع و 
ط چهارم به زیربنای 197/5 متر مربع  و ط ششم به زیربنای 161/5 متر مربع     می 
باشد   هر طبقه دارای اتاقهای خواب و مسترروم و پذیرایی و آشپزخانه اپن مجهز 
به کابینت ام دی اف و سرویس های بهداشتی الزم می باشد کف طبقات توسط گچ 
و دوگچه پوشیده ش��ده اس��ت نوع دربها داخلی و چهارچوب های مربوطه از نوع 
چوب و پنجره آلومینیوم رنگی تک جداره است سیستم گرمایشی به طریق پکیج و 
رادیاتور و سرمایش به طریق کولر آبی پیش بینی شده است ولیکن در حال حاضر 
نصب نشده است. طالبین خرید می توانند 5 روز قبل از مزایده از ملک دیدن کرده و 
در صورت تمایل به شرکت در مزایده 10 درصد مبلغ تصویبی را فی المجلس واریز 
نماید. م الف: 7494 اجرای احکام ش��عبه 10 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان)383 

کلمه، 4 کادر(

انتظامی خبر

ریيس پليس مبارزه با قاچاق کاال و ارز آگاهی ناجا از اجرای  طرح 
سراسری مبارزه با قاچاق کاالی ممنوعه در سال جاری خبر داد.

س��رهنگ کارآگاه مه��دی قدم��ی اظه��ار کرد:دومين مرحل��ه 
طرح سراس��ری مبارزه با قاچ��اق کاال و ارز با اولوی��ت »مبارزه  با 

قاچاق کاالی ممنوعه«  در خرداد سال جاری اجرایی شد. 
 وی با اشاره به عملکرد مطلوب اس��تان ها در این راستا افزود: در 
این مرحله از اجرای طرح عملياتی  در مجموع بيش از س��ه هزار 
دستگاه و تجهيزات   ماهواره،بيش از دویست و 93 هزار عدد مواد 
 محترقه ، 88 هزار و 595 قلم دارو و بيش از 22 هزار ليتر سوخت و 

فرآورده های نفتی کشف شد. 
  ریيس پليس مبارزه با قاچاق کاال و ارز ادامه داد : کشف بيش از 8 
ميليون نخ سيگار قاچاق، 338 هزار و 545 کيلو گرم برنج خارجی، 
257 هزار و 307 قلم لوازم آرایش��ی و بهداشتی،161و 242هزار 
ثوب البسه، 7 هزار و 351 دستگاه تلفن همراه و تبلت و 88 هزار 
و 595 دس��تگاه لوازم صوتی و تصویری نيز از دیگر موفقيت های 

اجرای این طرح بوده است. 
  این مق��ام انتظامی خاطر نش��ان ک��رد : 868 رأس دام زنده، 7 
دس��تگاه موتور س��يکلت غير مجاز و 15دس��تگاه خودرو سبک 
 و تجهيزات  راه س��ازی، تع��داد 15 ه��زار تخته پت��و،16 هزار و 
 470 کيلو گرم آرد قاچاق و خارج ازش��بکه و .... به همراه مقادیر

 قابل توجه��ی قطعات کامپيوتر،کيف،کفش و کاالی گمرکی نيز 
بخش دیگری از این کشفيات بوده است. 

  س��رهنگ قدمی ارزش ریالی ای��ن کاالها را بي��ش از 269 هزار 
ميليارد ریال عنوان کرد و گف��ت : در این رابطه، تعداد 795 فقره 
پرونده تشکيل و 936 نفر متهم دستگير و443 دستگاه خودرو از 

قاچاقچيان توقيف  شد. 
  وی مبدا بارگيری بخش قابل توجهی  از کاالهای ممنوعه مکشوفه 

را استان های »آذربایجان غربی«  و »کردستان«  اعالم کرد. 
  ریيس پليس مبارزه با قاچاق کاال و ارز، اجرای طرح های سراسری 
را یکی از برنامه های عملياتی در پيشبرد اهداف ماموریتی خواند 
و بر اس��تفاده از تمام ظرفيت های موجود برای اجرای طرح های 

پليس آگاهی ناجا تاکيد  کرد.

زندگی ميليون ها انسان در سراسر جهان از جانب ماشين های خشک کن 
در معرض خطر است. بر اساس گزارش روزنامه ایندیپندنت، معيوب بودن 
ماشين های خشک کن که سبب بروز چندین حادثه آتش سوزی در منازل 
شده  به یکی از تهدیدات جدید زندگی مدرن بدل گشته است.اکثر ما کم و 
بيش با ماشين های لباس شویی و تقریبا با تکان های این ماشين به هنگام 
شست و ش��و و علی الخصوص به هنگام خشک کردن لباس آشنا هستيم 
 و گاهی برای مزاح هم که شده درباره راه رفتن ماشين های لباس شویی 
صحبت کرده و به خيال پردازی می پردازیم. حال به گفته مقامات انگليس 
بروز آتش سوزی  در چند منزل مسکونی به دليل معيوب بودن ماشين های 

خشک کن به یکی از دردسرهای جدید زندگی مدرن تبدیل شده است.
در ميان سيل فراخوانی که برای مرجوع کردن برخی مدل های خطرناک 
این ماشين های خش��ک کن به راه افتاده، خبرها از سه مورد آتش سوزی 

روزانه می گویند که مسئولش همين ماشين های خشک کن هستند.
بر اس��اس این گزارش در فاصله س��ال های 2012 تا 2014 نزدیک به 
2190 مورد گزارش آتش س��وزی به دليل اس��تفاده از این ماشين های 
خش��ک کن معيوب به ایس��تگاه های مختلف آتش نش��انی در سراس��ر 
انگليس ارسال شده است. »ویرلپول«، ش��رکت لوازم خانگی آمریکایی 
و چندمليتی، که در زمينه توليد و عرضه وس��ایل الکترونيکی خانگی و 
تجاری فعاليت می کندو از س��ال 2006 در پی پيش��ی گرفتن از شرکت 
س��وئدی الکترولوکس، به عن��وان بزرگترین توليدکننده ل��وازم خانگی 
جهان شناخته می ش��ود و لوازم خانگی مثل فر ، خشک کن و ایندزیت از 
جمله توليدات این برند هس��تند از ماه نوامبر گذشته با مشکالت ایمنی 
متعددی مواجه بوده اند. این در حالی اس��ت که حدود 5 ميليون ماشين  
خشک کن در انگليس فروخته شده اس��ت که احتمال بروز آتش سوزی 
توس��ط هر یک از آنها وجود دارد.  ایراد این ماش��ين ها که نحوه ساخت 
المنت گرمایش��ی این وس��يله اس��ت عالوه بربه بارآوردن  هزاران پوند 
خس��ارت و بی خانمان کردن افراد با جان انس��ان ها نيز ب��ازی می کند. 
همين چند روز قبل ب��ود که یک م��ادر و دو فرزند او با خوش شانس��ی 
 محض از یک آتش سوزی مهيب که توسط یکی از این ماشين ها به وجود

 آمده بود جان سالم به  در بردند. حال این شرکت تصميم گرفته برخی از 
مدل های خاص توليدی را ازمشتریان باز پس گيرد و در راستای ایمنی 

بيشتر آنها تالش کند.

اجرای طرح سراسری مبارزه با قاچاق 
کاالی ممنوعه

ماشین های خش�ک کنی که  جان 
انسان را می گیرد

رییس سازمان داوطلبان هالل احمر خبر داد:

برپایی 508 سفره احسان مهربانی

فضای مجازی و اینترنتی از مرزهای خان��واده ها و افراد 
گذش��ته و بس��ياری از خدمات، امروزه دیگ��ر در دنيای 
مجازی ارائه می ش��ود اما در همين دني��ای دیجيتالی، 
ارائه برخی از خدمات که با جان افراد س��روکار دارد جایز 

و اخالقی نيست.
متاسفانه با گسترش شبکه های اجتماعی و مجازی، شاهد 
سوء استفاده برخی از پزشکان هستيم که با ارائه ویزیت 
آنالین، نسخه پيچی آنالین هم دارند.جالب اینکه دریافت 
حق ویزیت هم به صورت کارت به کارت و کامال مجازی 
انجام می شود که امکان نظارت بر آن را سخت تر می کند.

اگرچه نباید کاربردهای اس��تفاده از فض��ای مجازی  در 
ثبت نوبت دهی بيماران در کلينيک ها و بيمارس��تان ها 
یا ارسال عکس های رادیولوژی و مرتبط با روند درمان  را 
نادیده گرفت اما نباید فراموش کرد در فضای دیجيتالی 
ارتکاب جرم به راحت��ی انجام می ش��ود و در این رابطه 
چون پزشک و بيمار رو در رو نمی ش��وند عالوه بر اینکه 
روند درمان به خوبی طی نمی ش��ود بلکه ممکن اس��ت 
تخلف های زیادی ه��م رخ دهد.بنابراین این نوع طبابت 
نگرانی های اخالقی ایجاد می کند که نه تنها پاسخگویی 

پزشکان را دشوار کرده بلکه نظارت هم سخت می شود.
در حال حاضر اگر گش��تی در فضای وب و اینترنت بزنيم 
با رشد قارچ گونه این س��ایت های نوبت دهی اینترنتی و 
ویزیت از راه دور پزش��کان مواجه می شویم.سایت هایی 
 که ب��ا عنوان فریبن��ده »س��امانه اینترنتی پزش��کان« ،

 »نوبت دهی آنالین،درمان س��ریع« ،» با پزشک آنالین 
به بهترین مراکز درمانی معرفی ش��وید« و ...خودنمایی 

می کنند.
از طرفی به دليل اینکه اقبال جامعه به تازگی به س��مت 
طب س��نتی و گياهان دارویی بيش��تر ش��ده، در چنين 

فضایی،کارشناسان به ظاهر متخصص در طب سنتی نيز 
اقدام به راه اندازی ویزیت و درمان آنالین کرده اند.

جالب اینک��ه اغلب این پزش��کان هزینه درم��ان خود را 
هم ب��ه ص��ورت اینترنتی دریاف��ت می کنن��د و این امر 
پيگيری،برخورد و نظارت را هم تا حدی با مشکل مواجه 
می کند. در کشور ما نيز طبق اعالم سازمان نظام پزشکی 
کشور، جمعيت حدود 70 ميليونی دو الی سه بار در سال 
به پزشک مراجعه می کنند که می توان عنوان داشت 210 

ميليون بار مراجعه به مطب ها صورت می گيرد.
عالوه بر مسن شدن جامعه، از س��ویی تعداد متخصصان 
ما به گفت��ه معاون درمان وزارت بهداش��ت در 8 رش��ته 
پزشکی که شامل جراحی مغز، ارتوپدی، ،زنان،بيهوشی، 
گوش و حلق و بينی،جراحی عمومی و رادیولوژی بسيار 
کم اس��ت به طوری که تعداد متخصصان کشور به اندازه 
یک دهم درخواست نياز کشور اس��ت و باید دو تا 3 برابر 

شود. بنابراین وجود تخلفات پزش��کی در فضای مجازی 
دور از انتظار نيست.

حس��ين ميردهقان، مدی��رکل نظارت بر درم��ان وزارت 
بهداش��ت در این رابطه می گوید: به هي��چ وجه ویزیت 
اینترنتی قانونی نيس��ت. زمانی که صحب��ت از ویزیت و 
درمان می شود چند اصل مهم است.اول اینکه بيمار باید 
ارزیابی شود و ش��خصی که این کار را انجام می دهد باید 

صالحيت حرفه ای انجام ویزیت و معاینه را داشته باشد.
وی م��ی افزاید: از کج��ا می داني��م که ط��رف مقابل ما 
پزشک اس��ت! اگر هم پزش��ک باش��د ارزیابی و معاینه 
فيزیکی بيمار الزم اس��ت تا بتوانند نس��خه بنویس��ند.

 البت��ه گاه��ی ویزی��ت و معاین��ه ای ک��ه از طری��ق 
شبکه های اجتماعی انجام می شود برای تکميل اطالعات 
و دریافت نظرات مش��ورتی استفاده می ش��ود که از این 

موضوع تاحدی می توان گذر کرد.

 ریيس س��ازمان داوطلبان هالل احم��ر از توزیع حدود
 19 هزار س��بد غذایی ميان نيازمندان به مناسبت ماه 
مبارک رمضان خبر داد و گفت:  بيش از 41 هزار نيازمند 

از 508 سفره احسان مهربانی بهره مند شدند.
فرحناز رافع اظهار داشت:  یکی از خصوصيات اخالقی 
مردم نيکوکار مش��ارکت داوطلبانه در کارهایی است 
که معموال نياز نيروی انس��انی و مالی داشته باشد اما 
از لحاظ مالی توانایی پرداخت تم��ام هزینه های آن را 

ندارند. 
ریيس سازمان داوطلبان هالل احمر ادامه داد: داوطلبان 
در این جمعيت به این باور رسيده اند که با مشارکت در 

چنين فعاليت هایی در واقع می توان نوعی ادای دین به 
جامعه، زندگی و سالمت خود داشته باشند .

رافع، درباره  برنامه همای رحمت که توسط این سازمان 
در ماه مبارک رمضان اجرا شده است، گفت: این برنامه 
از طریق کانال کافه داوطلب نيز مورد توجه قرار گرفته 
و به طور کلی حدود 18 هزار و 873 سبد غذایی ميان 

نيازمندان توزیع شده است.
وی در پای��ان خاط��ر نش��ان ک��رد: 508 س��فره 
احس��ان مهربان��ی ب��رای 41 ه��زار و 92 نيازمن��د 
روزه دار از ابت��دای ماه رمض��ان نيز از س��وی خيرین 
و نيک��وکاران داوطل��ب هالل احم��ر برپا ش��ده و این 

جریان همچن��ان تا پای��ان م��اه رمضان ادام��ه دارد.
 گفتنی است کانال تلگرامی کافه داوطلب نيز در جهت 
انجام برنامه های انسان دوستانه تشکيل شده و اساس 
ایده شکل گيری این کانال انتش��ار خوبی ها و نيکی ها 
با هدف گردآوری سرمایه های جمعی، شفاف سازی و 
اعتمادس��ازی برای نيکوکاران است تا به طور دقيق به 
آنها اطمينان دهد که کمک آنها چگونه مصرف می شود 
همچنين هر فرد ب��ا کمترین رقم اکن��ون می تواند به 
خواس��ته اش در انجام کارهای نيک برس��د لذا معرفی 
این کانال به  همه افراد برای کمک به نيازمندان امری 

پسندیده است.

نسخه پیچی از راه دور آقای دکتر؛

شما را آن الین ویزیت می کنیم



روزنامه فرهنگی،اجتماعی، سیاسی ، اقتصادی و ورزشی | شماره 1890 | سه شنبه 1 تیر 1395 | 15 رمضان  1437  6
درشهر

  گرچ��ه بافت س��نتی اصفهان هن��وز به رس��ومی مانند 
» جیرجیرونی « و » هومبابائ��ی « در ماه رمضان پایبند 
 هس��تند، ام��ا بس��یاری از آیین ه��ای رمضان ب��ه ویژه 
 در ش��رق اصفهان نیازمن��د تحقیق و شناس��ایی جدی 

است.
به گزارش خبرگزاری مهر؛ بس��یاری از رس��وم ایرانی ها 
در ارتباط ب��ا ماه مبارک رمضان نش��انی از ی��ک انتظار 
 زیب��ا ب��رای فرا رس��یدن ای��ن ماه اس��ت؛ رمض��ان که 
از راه می رسد بسیاری از رس��وم زیبای ایرانی جلوه وی   ژه 
و خاصی پی��دا می کند و همگام با ح��ال و هوای معنوی 
 رمضان سنت های قدیمی برای گرامیداشت این ماه رخ 

می نماید.
رمضان دارای نوری در دل خویش است که دل های مردم 
را نیز ن��رم و نورانی می کند و گویی ن��گاه و رفتار روزمره 
مردم در قب��ال یکدیگر نیز تحت تاثی��ر معنویت این ماه 

مهربانانه تر می شود.
 درس��ت یک روز پیش از آغ��از ماه رمضان در بس��یاری 
از نقاط اصفهان مراسم » کلوخ  اندازان« برگزار می شود 
و خانواده های ایرانی آغاز این ماه را با دور یکدیگر جمع 
ش��دن و جش��ن گرفتن با خوراکی های متنوع س��پری 

می کنند.
یکی از س��نت های قدیم��ی اصفهان که امروز ش��کل و 
شیوه دیگری پیدا کرده است س��نت بیدارباش سحرها 
بوده اس��ت، اما امروزه با گسترده ش��دن  وسایل ارتباط 
جمعی این کار محدود به داخل خانواده ها ش��ده و دیگر 
شیوه های مختلف و سنتی بیدار کردن مردم برای سحری 
خوردن همچون استفاده از نقاره، طبل و شیپور، صدای 
توپ و س��حری خوانی بر بام منازل رواج ندارد، اما هنوز 
در محله های��ی قدیم��ی اصفهان دق الب��اب درب منزل 
 همسایه ها برای بیدار کردن س��حر همانند گذشته یکی 

از آداب زیبای سحر است.
رس��م افطاری دادن در میان خانواده و دوس��تان سنتی 
اس��ت که در اصفه��ان هنوز کمرنگ نش��ده اس��ت، اما 
نکته جال��ب اینکه در بس��یاری از مس��اجد اصفهان نیز 
 مراسم های افطاری مختصر تا مفصلی در این ماه برگزار 

می شود.
در این م��اه بس��یاری از اصفهانی ها م��واد غذایی مانند 
گوشت و خواروبار برای کمک به نیازمندان نذر می کنند 
 و در این میان به ویژه نذر گوش��ت شهرت بیشتری دارد 
و این سنت زیبای اس��امی را در ذهن   تجلی می بخشد 
که در ماهی چنین پربرکت هیچ دلی نباید غمگین از رنج 

گرسنگی نباشد.
امس��ال همچنین اصفهان ش��اهد بیس��ت و شش��مین 
سال برگزاری س��فره کرم امام حس��ن ) ع ( خواهد بود 
و امروز در س��الروز تول��د دومین امام ش��یعیان همانند 
دیگر نق��اط کش��ور بس��یاری از نانوایی ه��ای اصفهان 
 ب��ه ارای��ه ن��ان رای��گان ب��ه عم��وم م��ردم می پردازند 
 و در اغل��ب م��وارد نی��ز م��ردم هزین��ه نان ه��ا را تقبل

 می کنند.
اما در س��ال های اخیر سفره کرم امام حس��ن ) ع ( جلوه 
جالب تری پی��دا ک��رده و واحدهای س��یاری به صورت 
موتوری و ماشینی بین افراد نیازمند و مراکزی از جمله 
بیمارستان ها، مراکز بهزیس��تی و زندان ها نیز نان توزیع 

می کنند.
گلریزان اصفهانی ها در تمام طول ماه رمضان 

برای آزادی زندانیان
 دس��ت و دل بازی اصفهانی ه��ا در ماه مب��ارک رمضان 
به این موارد ختم نمی ش��ود چراکه گلریزان در این ماه 
برای آزادی زندانیان در تمام روزهای ماه مبارک رمضان 
انجام می شود؛ گرچه این امر مختص به ماه رمضان نیست 

و اصفهان رتبه نخست خیران کشور را دارد.
در طول سال های گذش��ته برای کمک به بهتر برگزاری 
 شدن این رس��م زیبای رمضان، در اصفهان صدا و سیما 
در برنامه ای با عنوان » یک شهر، یک ضیافت « به معرفی 
زندانیان جرائم غیرعمد پرداخته است که به طور معمول 
تا پایان برنامه وجه موردنیاز یا بخش زیادی از آن توسط 
مردم، مس��ئوالن و هنرمندان تامین می شود؛ زندانیانی 
که برخی برای وجوه بسیار اندک و باورناپذیر سال هاست 

رنج زندان را به جان خریده اند.

اما در س��ال های اخیر بسیاری از رس��وم قدیم و خاص 
اس��تان در گذر دنیای نوین برخی به درس��تی و برخی 
 ش��اید در اثر ب��ی توجه��ی از می��ان رفته اس��ت گرچه 
در شهرس��تان های قدیمی اصفهان همچنان این رسوم 

قدیمی اجرا می شود.
از شهرستان های مشهوری که همچنان به برخی رسوم 
 قدیمی این ماه پایبند هس��تند کاشان اس��ت و با توجه 
 به نزدیکی نطن��ز و آران و بیدگل به کاش��ان بس��یاری 

از رسوم رمضان در این سه شهرستان مشابه است.
در این میان دو رس��م » هومبابائی « و » نخل گردانی « 
ماه رمضان کاشان به تازگی در فهرست میراث ناملموس 

میراث فرهنگی نیز به ثبت رسیده است.
عدم شناس�ایی صحیح آداب و رس�وم شرق 

اصفهان در ماه رمضان
به گفته کارشناسان مردم ش��رق اصفهان بیش از دیگر 
نقاط اس��تان آداب و رس��وم خود برای این ماه مبارک را 
حفظ کرده اند، اما این رسوم به درستی شناسایی نشده 
است و چه بس��ا با شناس��ایی صحیح آنها بسیاری از این 

آداب در فهرست میراث ناملموس قرار گیرد.
به گفت��ه فهیم��ه زرگ��ر کارش��ناس ثبت آث��ار میراث 
فرهنگی اصفهان، ممکن اس��ت بس��یاری از سنت های 

ماه رمضان در سرتاسر اس��تان اصفهان موجود باشد که 
برای ثبت به عن��وان میراث ناملم��وس نیازمند تحقیق 
و س��پس معرفی توسط یکی از س��کنه باشد همان گونه 
 که رس��می ب��ا ن��ام » جیرجیرون��ی « با معرف��ی یکی 
از دانشجویان اهل این منطقه به میراث فرهنگی اکنون 
مراحل ثبت ب��ه عنوان میراث ناملم��وس معنوی را طی 

می کند.
زرگر در ای��ن ارتباط به خبرنگار مه��ر می گوید: معروف 
اس��ت در روز ۲۷ رمضان ابن ملجم قات��ل امام علی ) ع ( 
قصاص شده اس��ت و بر این اس��اس این روز دارای شأن 
خاصی اس��ت و مردم دس��تجرد آدابی خاص در این روز 

اجرا می کنند.
 وی ب��ا بی��ان اینک��ه  بر این اس��اس زن��ان در ای��ن روز 
پیش از غروب آفتاب به اجرای مراسم خاص می پردازند، 
افزود: مردم جرقویه معتقدند ک��ه هر فردی در دل خود 
دانه های بهشتی دارد که ش��یاطین به دنبال آن هستند 
و بر این اس��اس در این روز ب��ا تکرار کلمه » بس��م ا... « 
 وجود خود را متبرک می کنند تا از ش��ر شیطان در امان 

باشند.
 وی با اش��اره به اینکه همچنین آیی��ن » جیرجیرونی «

رس��می اس��ت که در ش��ب ۲۷ رمض��ان در دس��تجرد 
 جرقویه برگزار می ش��ود، گفت: مطابق این رسم مردان 
پس از اذان مغرب در دس��ته های ۵ ت��ا۱۰ تایی به درب 
خانه هایی می روند که پس��ر مجرد دارن��د و  با خواندن 
اش��عاری برای آنه��ا آرزوی ازدواج با زنی نیکوسرش��ت 
 رامی کنن��د و مش��تلقی نی��ز از ط��رف صاحبخان��ه 

می گیرند.
شب های قدر و عزاداری در استان اصفهان

در اس��تان اصفه��ان ش��ب های ق��در و ایام ع��زاداری 
 م��والی متقی��ان ب��ا ش��ورخاصی برگ��زار می ش��ود 
 و کمتر خان��واده اصفهانی اس��ت ک��ه ب��رای گذراندن 
 این شب ها در امامزادگان یا مساجد اصفهان  حضور پیدا 

نکند.
 برگ��زاری جلس��ات دع��ا و مناجات تا پاس��ی از ش��ب 
به ویژه در ش��ب های جمعه ماه مبارک، شب زنده داری 
تا سحر، بیداری پیش از س��حر برای مناجات، برگزاری 
جلس��ات مختلف جز خوان��ی قرائت قرآن در مس��اجد 
و حس��ینیه های اصفه��ان و من��ازل از س��نت های مهم 
اصفهانی ها در ماه میهمانی خداس��ت که جایگاه خاصی 

دارد.
مردم اصفه��ان در روز عی��د فطر نیز همگام ب��ا یکدیگر 
 ب��رای ش��رکت در  نم��از عید فط��ر ش��رکت می کنند؛ 
پیش از این بزرگ ترین آیین نم��از عید فطر در اصفهان 
در میدان نقش جهان برگزار می شد و در کنار آن برخی 
مس��اجد اصفهان نیز ش��اهد برگزاری نماز با شکوه عید 
فطر بودیم، اما از س��ال گذش��ته نماز عید فطر به جای 
 میدان امام خمین��ی ) ره ( در مصای اصفه��ان برگزار

 می شود.
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 گروه دوباژ اصفهان با همکاری مجتمع فرهنگی هنری اس��تاد فرش��چیان 
و انجمن سینماگران اس��تان اصفهان، فیلم یک هزار کلمه را به صورت دوبله 
زنده ارایه می کند. یک ه��زار کلمه با بازی درخش��ان ادی مورفی و مدیریت 
دوباژ علی اعتم��ادی در چهار روز و پنج س��انس در مجتمع فرهنگی هنری 
اس��تاد فرش��چیان ارایه می ش��ود. مدیریت دوباژ را علی اعتمادی به عهده 
دارد و حسین رضایی، محمدجواد نجاتی، زهرا حس��ینی راد، مریم تلگینی، 
 غزل شبانی، س��هیا صفایی انارکی، کورش باقری، سروش سامع، بهزاد زرگر 

و علی اعتمادی نیز صدا بازیگران این پروژه هستند.
عاقه مندان می توانند امروز و فردا س��اعت ۱۷ و روز پنج ش��نبه سوم تیرماه 
س��اعت های ۱۷ و ۲۲ برای دیدن و ش��نیدن این برنامه به مجتمع فرهنگی 

هنری استاد فرشچیان واقع در پل آذر، ابتدای خیابان توحید مراجعه کنند.
ادی مورفی در فیلم » یک هزار کلمه « در نقش م��ردی به نام جک مک کال 
حضور دارد. شغل جک این است که کتاب های نویسندگان تازه کار را به ناشرها 
معرفی کند و باید گفت که در این کار هم بسیار ماهر است. جک برای بستن 
قراردادهای مختلف چنان پر حرفی می کند که هیچ کس نمی تواند در مقابل 
 او مقاومت کند و در نهایت هم نویس��ندگان نگون بخت مجبور می ش��وند تا 

به بستن قرارداد با وی تن دهند! 
جک در آخرین فعالیت کاری اش با یک فرد روحانی ماقات می کند و...

 با حکم حجت االس��ام و المس��لمین حبی��ب رض��ا ارزانی مدی��رکل فرهنگ 
 و ارشاد اسامی اس��تان اصفهان، اصغر مختاری به س��مت رییس اداره فرهنگ 

و ارشاد اسامی شهرستان اصفهان منصوب شد.
در متن این حکم آمده است: قدم نهادن در مسیر فرهنگ عاوه بر عزم برخاسته 
از تعهد و ایثار، قدم هایی محکم و اس��توار و بصیرتی دین مدار و پرعیار می طلبد. 
توانمندی ه��ای متعهدانه جنابعالی گویای شایس��تگی ه��ای الزم برای تصدی 
 مدیریت امور فرهنگی اس��ت، از این رو ب��ه موجب این اباغ به س��مت » رییس 
اداره فرهنگ و ارشاد اس��امی شهرس��تان اصفهان « منصوب می شوید. بدون 
 شک هم افزایی و تعامل سازنده با دستگاه ها و متولیان فرهنگی و هنری می تواند 
 در اثرگذاری و ارتقا س��طح فعالیت ها مفید واقع ش��ود. امید اس��ت با استعانت 
از خداوند منان و هماهنگی با مس��ئوالن سایر دس��تگاه های اجرایی و همکاران 
 در پیش��برد فعالی��ت ه��ای آن شهرس��تان در راس��تای اهداف نظ��ام مقدس 
جمهوری اسامی موفق باشید. اصغر مختاری  از شهریور ٩۴ به عنوان سرپرست 

اداره فرهنگ و ارشاد اسامی شهرستان اصفهان مشغول به کار است.

برای اولین بار در اصفهان؛

فیلم یک هزار کلمه به صورت زنده 
دوبله می شود

با حکم مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان؛

 اصغر مختاری به عنوان رییس 
 اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 
شهرستان اصفهان منصوب شد

آنتون یلچین بازیگر » سفر ستاره ای « در ۲۷ سالگی درگذشت.
این بازیگ��ر صبح یکش��نبه به وق��ت آمریکا درگذش��ت و این مس��ئله 
 موجب ابراز تاثر ش��ماری از چهره های مطرح از جمل��ه جی.جی.آبرامز 

و جودی فاستر شد.
 آنتون یلچین که برای ایفای نقش چخوف در فیلم های » سفر ستاره ای «
 ) ی��ا پیش��تازان فضا ( ش��ناخته ش��ده ب��ود در تص��ادف رانندگی جان

 باخت.
این تصادف س��اعت یک بامداد در برابر خانه  این بازیگر رخ داد و او بر اثر 

ضربه مغزی فوت شد.
جس��د او در حالی پیدا شد که وی بین اتومبیل روش��ن و صندوق پست 

جلوی خانه اش گیر کرده بود. 
او در قسمت جدید » سفر ستاره ای « با عنوان » ورای سفر ستاره ای « که 

قرار است ۲۲ جوالی اکران شود، بازی کرده است.
کمپانی پارامونت سازنده این فیلم با انتشار بیانیه  ای نسبت به درگذشت 

این بازیگر ابراز تاسف کرده است.
جی.جی.آبرامز کارگردان » سفر س��تاره ای « نیز در توییتر به این بازیگر 

ادای احترام کرده است.
او تصوی��ری از متنی دس��ت نوی��س را در توییتر ق��رار داده ک��ه در آن 
 نوشته اس��ت: تو درخش��ان بودی. مهربان بودی. خیلی دوست داشتنی 

و فوق العاده با استعداد بودی. 
تو به اندازه کافی اینجا نماندی. دلمان تنگت می شود. 

 یلچین ماه پیش قراردادی برای بازی در سریال۱۰ قسمتی » مرسدس «
برای تلویزیون امضا کرد که قرار اس��ت با اقتباس از رمان استیون کینگ 

ساخته شود. 
این سریال برای سال ۲۰۱۸ برنامه ریزی شده است. 

یلچین که اصالتا روسی و از خانواده ای مهاجر بود، بازیگری را از وقتی بچه 
بود شروع کرد و هم در سینما و هم تلویزیون کار می کرد.

 او در س��ریال تلویزیونی اس��تیون اس��پیلبرگ ک��ه برنده جای��زه امی 
 ش��د با عنوان » ربوده ش��ده « که اواخ��ر ۲۰۰۲ روی آنت��ن رفت بازی 

کرده بود.
وی اولین بار س��ال ۲۰۰٩ در » س��فر س��تاره ای « ظاهر ش��د و دومین 
حضورش در این فیلم در سال ۲۰۱۳ در » سفر ستاره ای به تاریکی « بود.

او در شماری از فیلم های مستقل نیز ظاهر ش��ده بود که فیلم » سمور « 
در سال ۲۰۱۱ به کارگردانی جودی فاستر از جمله آنها بود. فاستر برای 
همین همکاری از وی به عنوان یک متفکر ج��دی و برادری کوچک یاد 

کرده که همیشه رویایش را داشت.
 یلچی��ن در برابر فلیس��یتی جون��ز و جنیفر الرن��س در فیلم مس��تقل 
» مثل دیوانه « در س��ال ۲۰۱۱ بازی کرده بود که جای��زه بزرگ داوری 
 را از جش��نواره فیلم س��اندنس دریاف��ت ک��رد و در آمریکای ش��مالی 
 ب��ا ف��روش ۳/۴ میلی��ون دالری با وج��ود اک��ران مح��دودش روبه رو 

شده بود.
 او از بازیگران  » سیباین « بود که در سال ۲۰۱۵ در جشنواره فیلم ونیز 

به نمایش درآمد.

حضور کمرنگ چهره های سرشناس در مراسم هفتم حبیب؛

یادبودی  غریبانه
 برای حبیب محبیان در تهران! 

ترس » رامبد جوان « 
از پدر پرسپولیسی اش در » خندوانه «

درحاشیه سینمای  جهان 

مراس��م یادبود حبیب محبیان خواننده با سابقه موس��یقی روز یکشنبه۳۰ 
خرداد ماه در مسجد جامع شهرک غرب در حالی برگزار شد که جای خالی 

اهالی موسیقی در این مراسم به شدت احساس می شد.
 دقایقی پیش از آغاز برنامه تجمع مردم در خیابان های اطراف مسجد جامع 

ترافیک نسبتا شدید ایجاده کرده بود.
محمد محبی��ان که روز جمعه به ایران بازگش��ته بود س��اعتی پیش از آغاز 
 برنامه به همراه جمعی از بس��تگان و در میان استقبال جمعیت وارد مسجد

 شد.
راس ساعت۱۰:۳۰ دقیقه درهای مسجد باز ش��ده و میهمانان وارد مجلس 
شدند ولی برخاف پیش بینی ها، اغلب چهره ها سرشناس موسیقی در این 

مراسم غایب بودند.
از میهمانان این مراسم می توان به سعید ش��هروز، امیر تاجیک، محمدرضا 
خانزاده، ناصر و مصطفی پاشایی، مهدی یراحی، مجید عبدی، یاحا کاشانی، 

مجید خراطها، حمیدرضا نوربخش، حسن ریاحی و ... یاد کرد.

 رامبد جوان که یکش��نبه ش��ب برنامه ای با حضور ۴بازیکن سابق استقال 
به روی آنتن برد از این گفت که پدرش پرسپولیس��ی دو آتش��ه اس��ت و به 
 خاطر دعوت از این میهمانان اس��تقالی احتماال حسابی از دست او حرص 

خورده است. 
 در پایان این برنامه که با حض��ور حنیف عمران زاده، آرش برهانی، هاش��م 
 بی��ک زاده و مه��دی امیرآب��ادی برگ��زار ش��د رامب��د ج��وان گف��ت 
با وجودی که خودش از فوتبال و حاشیه هایش سر در نمی آورد ولی امیدوار 
است در آینده ای نزدیک برنامه ای با حضور ۴پرسپولیسی را روی آنتن ببرد 
و بعد از آن برنامه ای با حضور دو اس��تقالی و دو پرسپولیسی روبه روی هم 
و بعد هم از بازیکنان دیگر تیم های لیگ برتری هم برای حضور در استودیو 

خندوانه دعوت خواهد کرد.

سوگل طهماسبی که این شب ها او را در سریال رمضانی 
» برادر « جواد افش��ار می بینیم، در نق��ش مریم، دختر 
حاج کاظم پهل��وان و خبرنگاری پیگیر ظاهر ش��ده که 
می خواهد از قضی��ه برنج ه��ای آلوده س��ر در بیاورد و 
 در ای��ن راه حت��ی جان خ��ود را ب��ه خطر می ان��دازد. 
 » ب��رادر « س��ومین تجرب��ه کاری او پس از تل��ه فیلم 
» پاس��خ رحمان « و س��ریال » کیمیا « با جواد افش��ار 
است. طهماسبی، بازیگری حرفه ای را از هشت سالگی 
و با تئاتر در اهواز ش��روع کرده و اولی��ن تجربه تصویری 
 خود را نیز در ۱۴ سالگی با س��ریال » این شرح ناتمام «

حمید بهمنی به دست آورده است.
از میان رسانه های تئاتر، سینما و تلویزیون بازی در 

کدام را ترجیح می دهید؟
از آنجا که پنج، ش��ش س��ال درگیر کار تصوی��ر بودم، 
دوست دارم خودم را دوباره در تئاتر محک بزنم؛ چرا که 
بازی روی صحنه جس��ارت می خواهد و تماشاچی هیچ 

اشتباهی را از بازیگر نمی پذیرد. 
در کل هر بازیگری دوس��ت 

دارد تم��ام عرصه ها را 
تجرب����ه کن�����د 
و ه����ر ک����دام 
از آنه��ا جذابیت 
خودش�����ان را 

دارند.

» برادر « اثری مناس��بتی اس��ت که از اول اس��فند ٩۴ 
تصویربرداری آن آغاز شده و همیشه این دغدغه مطرح 

بوده که آثار مناسبتی با شتابزدگی همراه است. 
 درب�اره » ب�رادر « چق�در ای�ن اتف�اق دخی�ل 

بوده است؟
خ��دا را ش��کر ت��ا االن، به ش��کل طبیع��ی داری��م کار 
 می کنی��م. ح��دود ی��ک م��اه، پیش تولی��د داش��تیم 
و هیچ ک��دام از مراح��ل کار ش��تابزده نب��وده و از روی 
حوصله کار کردیم. شاید در جاهایی احساس کنیم که 
داریم به پخش نزدیک می ش��ویم و یک موج اضطرابی 
همه را ف��را بگیرد، اما ط��وری نبوده که گ��روه بخواهد 
 اذیت ش��ود و فش��ار بیش از حد به کس��ی وارد ش��ود 
یا به دلیل کمبود زمان بخواهیم از سکانس��ی به راحتی 

بگذریم.
 س�ختی کار مناس�بتی ب�رای بازیگ�ر نس�بت 

به کارهای دیگر چقدر است؟
گویا کار مناسبتی دینی است که به گردن مان گذاشته اند 
و باید آن را ادا کنیم چون بیننده کارهای مناسبتی را با 

دقت بیشتری دنبال می کند. 
 اگر بیننده آث��ار عادی6۰ درصد اس��ت، بعید نیس��ت 

در کار مناسبتی به۱۰۰ درصد نیز برسد. 
به دلی��ل این که نکت��ه س��نجی و ریزبینی ها بیش��تر 
اس��ت، کار س��ختی های خاص خ��ودش را دارد. البته 
 از جهت��ی دیگر ش��یرین اس��ت زیرا هر ش��ب میهمان 
خانه ها و سفره های افطار مردم هستیم. فکر می کنم هر 

بازیگری دوست دارد که ماه رمضان سریال داشته باشد.
با توجه به این که تلویزیون امسال به دلیل پخش 
فوتبال یورو دو سریال پخش می کند، این قضیه 
چقدر می تواند یک امتی�از مثبت برای دیده 

شدن » برادر « باشد؟
اگر س��ریال دیگری هم پخش می ش��د ساختار 
» ب��رادر «، انتخ��اب بازیگ��ران و روایت قصه 
به گونه ای اس��ت که بیننده خ��ود را جذب 
 می ک��رد. » ب��رادر « داس��تانی دارد ک��ه 
 به هرح��ال به م��اه رمض��ان مربوط اس��ت 

و توانسته درس هایی به خانواده ها بدهد. 

احس��اس قلبی من این اس��ت که اگر س��ریال دیگری 
هم پخش می ش��د » برادر « بیننده خودش را داش��ت و 
مردم مثل االن دوستش می داشتند و قصه اش را دنبال 

می کردند.
 یعنی معتقدید » ب�رادر « داس�تان جدیدی دارد 

و کلیشه ای نیست؟
تمام قص��ه هایی که در دنیا ش��کل می گیرد بر اس��اس 
 چند موض��وع تکراری اس��ت ول��ی مهم این اس��ت که 

از چه زاویه ای به آن نگاه شود. 
بعضی از موضوع��ات در زندگی ما وج��ود دارد، اما فکر 
می کنیم خیلی ساده اند؛ ولی مهم هستند، مثل احترام به 

بزرگ تر، بلندپروازی های بیجا و...
این موضوعات هرچند هم تکراری، باید هر چند سال یک 
بار سوژه ساخت یک اثر نمایشی شوند و به بیننده تلنگری 
بزنند. سریال » پدرساالر « اگر چه تکراری است، اما هنوز 
هم که پخش می شود تماشاگر دارد؛ زیرا مخاطب با آن 

همذات پنداری می کند.
قبل از این که در » برادر « نقش خبرنگار را بپذیرید 

چقدر با خبرنگاران آشنایی داشتید؟
من ب��ه عنوان ی��ک بازیگ��ر با خبرن��گاران و دوس��تان 
رس��انه ای ارتباط خوبی دارم. بعضی های شان دوستان 
صمیمی ام هس��تند و با آنها رف��ت و آم��د دارم و با نوع 
 تفکر و قلم ش��ان غریبه نیس��تم. ولی برای نقش مریم 
در ی��ک ماه��ی ک��ه پیش تولی��د داش��تیم ت��ا جایی 
 ک��ه در توان��م ب��ود تحقی��ق ک��ردم و ب��ا خبرن��گاران 

نشست و برخاست داشتم.
آنچه از خبرنگار ارایه می کنی�د چقدر به واقعیت 
نزدیک اس�ت؟ ش�ما در س�ریال ی�ک خبرنگار 
 پیگیر هس�تید ک�ه ممکن اس�ت جان�ش را هم 

به خطر بیندازد.
 خبرنگاران��ی ک��ه در ح��وزه اجتماع��ی کار می کنن��د 
همین طور هس��تند؛ من با دو سه نفرش��ان آشنا شدم 
 و از نزدی��ک صحبت کردم. یک��ی از آنها درب��اره اعتیاد 
و یکی دیگر درباره قاچ��اق در بازار مطلب جمع می کرد؛ 
این یعنی جان خود را به خطر انداختن. از وقتی بیشتر با 
خبرنگاران آشنا شدم هرگاه با من تماس می گیرند سعی 

دارم از روی صبر و حوصله با آنها صحبت کنم. 
به هر حال از نزدیک با سختی کارشان آشنا شده و درکم 

نسبت به دغدغه های شان بیشتر شده است.

امیرعلی نبوی��ان نویس��نده، مج��ری و بازیگر، هم 
ازدواج کرد. او این خبر را در صفحه اینس��تاگرامش 
منتش��ر کرد. نبویان متولد ۲ فروردی��ن ۱۳۵٩ در 
آمل می باش��د. او فارغ التحصیل رش��ته مهندس��ی 
برق از دانشگاه مازندران بوده و شهرتش را از برنامه 

تلویزیونی رادیو هفت به دست آورد. 
او عاوه ب��ر اجرا در برنامه های تلویزیون، نویس��نده 
نیز هس��ت و چهار کتاب ش��امل مجموعه قصه های 

امیرعلی از وی منتشرشده است.

 او در پست خود نوش��ت: برای اولین بار نمیدونستم 
چی بنویسم، دس��ت به دامن خواجه ش��یراز شدم 
 و بدون قس��م دادنش به ش��اخه نب��ات و متعلقین 
 و متعلق��ات ) میدون��م که ش��اید ب��اور نکنین ولی 
به خداوند یکتا قس��م ( غزل��ی اومد ب��ه این مطلع 

گلعذاری ز گلستان جهان ما را بس
پی نوشت: جای خانواده هامون در این عکس خالی.

پی تر نوشت: جای همه شما دویست و بیست و پنج 
هزار و خرده ای رفیق با وفای با حال خالی.

طهماسبی: این روزها خبرنگاران را بیشتر درک می کنم

 مرگ دلخراش بازیگر جوان 
فیلم » سفر ستاره ای «

نویسنده و مجری مشهور تلویزیون ازدواج کرد

رسوم اصفهانی ها در ماه مبارک؛

ماهاصفهانعسلمیشود



مدیرکل کانون پرورش فکری استان:

کتاب مصور رضوی در چهارمحال و بختیاری تدوین شد

مدیرکل کانون پ��رورش فکری چهارمح��ال و بختیاری گف��ت: کتاب مصور 
 رضوی با عنوان »مهربان ترین ضامن« در مرکز کانون پرورش فکری اس��تان

 تدوین شد.
فرزاد رحیمی، با بیان اینکه خلق اینگونه آثار زمینه ترویج فرهنگ کتابخوانی 
را فراهم می کند، اظهار داشت: کتاب مصور رضوی توسط 2 نفر از اعضای کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان اسماء صادقی و فاطمه رفیعی در 10 صفحه 

و طی 3 هفته تهیه شده است.
وی با بیان اینکه هدف از برگزاری این فعالیت ها رشد خالقیت و ایجاد زمینه 
فکری و مهارت��ی در اعضای کانون اس��ت، افزود: این فعالیت زیرش��اخه ای از 
فعالیت های فرهنگی، هنری و ادبی کانون در بخش کاردستی محسوب می شود 
که با تکنیک چاپ سیتراسالو روی پارچه انجام و موضوع آن داستان ضامن آهو 

می باشد که توسط یکی از اعضا باز نویسی شده است.

مدیرکل کانون پرورش فکری چهارمحال و بختیاری با اشاره به مشخصات این 
کتاب بیان کرد: قابلیت شست و شو و استفاده از خالقیت فکری و تصویری در 

خلق این اثر از مشخصات این کتاب است.
رحیمی با بیان اینکه فضای آموزشی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
برای آموزش بس��یار مناسب اس��ت، خاطرنش��ان کرد: کانون پرورش فکری 
کودکان بستری مناسب برای اثربخشی فعالیت های فرهنگی، هنری و ادبی در 

طرز فکر و ذوق هنری و ادبی کودکان و نوجوانان است.
وی با بیان اینکه خلق اینگونه آثار س��بب تبیین فرهنگ ایرانی � اس��المی و 
آموزش، تربیت و پرورش فک��ر و خالقیت کودکان و نوجوان��ان به لحاظ فنی 
و تخصصی اس��ت، گفت: زمینه گس��ترش اینگونه فعالیت ها در راستای رشد 
و پرورش هر چه بیشتر اندیشه قش��ر کودک و نوجوان با تهیه این آثار فراهم 

می شود.
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اخبار کوتاه اخبار

نعیم امامی مدیر کل سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری، 
با اش��اره به اینکه 100 میلیون دالر صادرات در چهارمحال و بختیاری در 
سالجاری پیش بینی شده است، اظهار داشت: طبق پیش بینی های صورت 
گرفته و برنامه ریزی های انجام شده، میزان صادرات غیرنفتی این استان در 

سال 13۹۵ باید به 100 میلیون دالر برسد.
وی ه��دف صادراتی کاالهای غیرنفت��ی چهارمحال و بختی��اری در دو ماه 
نخست سال جاری را 1۶ میلیون و ۶00 هزار دالر اعالم و تأکید کرد: ارزش 
کاالهای غیرنفتی صادر شده از استان در این مدت 1۸ میلیون و ۵0۸ هزار 

و 111 دالر با وزن هشت میلیون و 2۷۴ هزار و ۵۹۴ کیلوگرم بوده است.

مدیرکل دامپزش��کی اس��تان چهارمحال و بختیاری گف��ت: مجتمع های 
دامپروری اس��تان چهارمح��ال و بختیاری دارای مش��کالت و کمبودهای 
بسیاری هستند. عبدالمحمد نجاتی اظهار داشت: مجتمع های دامپروری 
در استان دارای مش��کالت زیادی از جمله نداشتن مدیریت واحد، نداشتن 
حصار برای جلوگیری از ورود و خروج دام، نداش��تن قرنطینه، خالی بودن 
بعضی از واحد ها و تبدیل آن ها برای پرورش چند نوع دام همزمان، سیستم 

دفع فاضالب نامناسب و عدم وجود کوره الشه سوز هستند.
  نجات��ی در ادامه اف��زود: کنت��رل بیماری ه��ا در این مجتمع ه��ا با تالش

 اکیپ های دامپزشکی انجام می گیرد، اما شکست ایمنی در مقابل بعضی 
از بیماری ها از جمل��ه تب برفکی و آلودگی بعضی از دامداری ها به س��ل و 

بروسلوز)تب مالت( به دلیل جابه جایی غیر مجاز دام است.

 مدیرکل منابع طبیع��ی و آبخی��زداری چهارمحال و بختی��اری از وقوع 3۶
 آتش سوزی در جنگل های استان چهارمحال و بختیاری از ابتدای سالجاری 
تاکنون خبر داد. علی محمدی مقدم بیان داشت: از ابتدای سالجاری تاکنون 

20/۷هکتار از جنگل های استان در 3۶ آتش سوزی دچار حریق شده است.
محمدی مقدم اظهار کرد: به منظور مدیریت، کنترل و مهار آتش سوزی ها در 
چهارمحال و بختیاری، 10 میلیارد ریال در سال گذشته برای خرید تجهیزات 
اطفای حریق و تحویل به دهیاران مناطق جنگل نشین استان تصویب شد. 
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری ادامه داد: س��ال 
گذشته ناوگان اطفای حریق این اداره کل به هشت دستگاه خودروی مجهز به 

سیستم پیشرفته اطفای حریق مجهز شده است.

پیش بینی ۱۰۰ میلیون دالر صادرات 
در چهارمحال و بختیاری

مجتمع های دامپروری دارای 
کمبودهای بسیاری هستند

 وقوع ۳۶ آتش سوزی 
در جنگل های چهارمحال و بختیاری

 آموزش ۶۶۰ راننده 
بخش حمل و نقل جاده اي در استان

چارچوب آماری کارگاه های اقتصادی 
استان تهیه می شود

سرپرست آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری گفت: 
رفع مش��کل کمبود آب نیازمن��د مدیریت مصرف و 

اجرایی برای عبور از خشکسالی است.
فتح اهلل صابرپور با بیان اینکه اس��تان با مشکل جدی 
کمبود آب مواجه است، اظهار داشت: بحران کمبود 

آب را می توان مدیریت و شرایط را کنترل کرد.
وی با بیان اینکه برخی از کش��ورها با میزان آب کم 
این مشکل را مدیریت می کنند، افزود: مشکل کمبود 
آب را می توان ب��ا مدیریت صحیح به ش��کلی عملی 
 کرد که با کمک مردم به خوبی از مشکل خشکسالی 

عبور کنیم.
سرپرس��ت آب منطقه ای چهارمح��ال و بختیاری با 
اشاره به مش��کل کمبود آب در شهرس��تان بروجن 
بیان کرد: شهرستان بروجن مانند سایر شهرستان ها 
شرایط تثبیت شده ای ندارد که آب منطقه ای آمادگی 
الزم برای هرگون��ه همکاری برای رفع مش��کل آب 

شرب این منطقه را دارد.
 صابرپور ب��ا اش��اره به وج��ود ۸ دش��ت ممنوعه در
  اس��تان گف��ت: از مجم��وع 11 دش��ت آبخ��وان ۸

  دش��ت ب��ه دلی��ل اینک��ه از ش��رایط نرم��ال آبی 
برخوردار نیستند به عنوان دشت های ممنوعه قلمداد 

می شوند.
وی تصریح کرد: ۸ دش��ت ممنوعه اس��تان ش��امل 
ش��هرکرد، بروجن � فرادنبه، سفیدش��ت، گندمان � 
بلداجی، لردگان، جوانم��ردی یا خانمی��رزا، کیار و 

مالخلیفه است.
سرپرس��ت آب منطقه ای چهارمح��ال و بختیاری با 
اشاره به تعداد چشمه های شناسایی شده در استان 
بیان کرد: 1۷۹ چش��مه در ش��هرکرد، ۴2 چش��مه 
در بروج��ن � فرادنبه، ۸ چش��مه در سفیددش��ت، 

2۷2 چش��مه در گندم��ان � بلداجی، ۶۹ چش��مه 
در لردگان، 1۴3 چش��مه در فالرد، ۴۸ چش��مه در 
کیار، 11۸ چش��مه در خانمیرزا، 203 چش��مه در 
 جونقان � فارسان و ۷۴ چشمه در شلمزار شناسایی 

شده است.

 به گزارش روابط عمومي اداره کل حمل و نقل و پایانه هاي استان چهارمحال و 
بختیاري طي دو ماه گذشته تعداد ۶۶0 نفر راننده در بخش حمل و نقل جاده اي 

آموزش هاي حرفه ای را فرا گرفتند.
 منوچهرسلمان زاده مدیرکل حمل و نقل و پایانه هاي استان گفت: باعنایت به 
نقش عامل انساني در بروز تصادفات، آموزش فعاالن و کاربران جاده اي منجر 
به کاهش تصادفات و خسارات اقتصادي و اجتماعي ناشي از آن خواهد شد. لذا 
واحد آموزش این اداره  کل اقدام به برگزاری دوره های آموزشی چون آموزش 
قوانین و مقررات، مهارت هاي رانندگي، آموزش ابعاد و اوزان، مواد خطرناک 
آشنایي رانندگان حمل و نقل جاده اي با اصول و ضوابط شغلي و مهارت هاي 
حرفه اي، پیش��گیري از بروز س��وانح جاده اي، افزایش بهره وري حمل و نقل 
جاده اي، ارتقاي مهارت هاي حرفه اي رانندگان و جایگاه آنان در جامعه نموده 
است. وی تصریح کرد: این آموزش ها براي رانندگان تازه کار و با سابقه به طور 
مستمر در شهرهاي شهرکرد، فارسان، بروجن، کیار و لردگان برگزار مي شود. 
ضمن اینکه متون آموزشی این دوره های ایمنی نیز به گونه ای طراحی شده تا 

برای عموم رانندگان جاده ای کاربردي و قابل استفاده باشد.
 گفتنی است؛  این آموزش ها به طور مستمر ارایه می شود و طی سال گذشته 
نیز تعداد۵130 نفر از رانندگان در بخش حمل و نقل جاده اي اعم از بار و مسافر 
آموزش های  مربوطه را ف��را گرفتند که این تعداد ش��امل: 3120 راننده بدو 
خدمت باري و1020 راننده بدو خدمت مسافری ،۷۵0 نفر بازآموزی و 2۴0نفر 

رانندگان  حین  خدمت  می باشند.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی چهارمحال و بختیاری گفت: در راستای 
نظام آم��اری و به منظور برنامه ریزی برای توس��عه آم��ار بخش های مختلف 

اقتصادی، چارچوب آماری کارگاه های اقتصادی استان تهیه می شود.
حبیب اهلل وفایی افزود: تهیه این چارچوب براساس آمارهای ثبتی بانک های 
اطالعاتی دستگاه های اجرایی اس��تان انجام می شود. وی اظهار کرد: در تهیه 
این چارچوب اطالعات محل کسب و کار، مشخصات دفتر مرکزی، مشخصات 
مالک فعالیت دارنده مجوز و مش��خصات مجوز دستگاه های اجرایی از طریق 
پایگاه های اطالعاتی دستگاه های اجرایی استان به منظور تدوین برنامه های 
توسعه استان در سطح خرد و در کش��ور در سطح کالن جمع آوری می گردد. 
وفایی خاطرنشان کرد: طبق ماده ۹، 10 و 11 قانون آمار ایران مصوب شورای 
عالی آمار، دستگاه های اجرایی می توانند هرگونه آمار مرتبط با آمارگیری های 
جاری را در اختیار مرکز آمار ایران قرار دهند. وی ادامه داد: در سال گذشته در 
۶ استان به صورت پایلوت چارچوب آماری تهیه و در سال جاری همه استان ها 
موظف به تهیه این چارچوب هستند. وفایی تصریح کرد: در تهیه این چارچوب 
از کد ISIC استفاده می ش��ود و کلیه فعالیت های عمده اقتصادی شامل این 

کد هستند.

مزایده
3/642  اجرای احکام شعبه نهم دادگاه خانواده اصفهان در نظر دارد در خصوص 
کالس��ه پرونده اجرایی 34/95 ج خ / 9 جلس��ه مزایده ای مورخ 1395/4/20 روز 
یکشنبه س��اعت 8 الی 9 صبح برگزار نماید. پرونده لها خانم عطیه معینی کربکندی 
فرزند فضل اله به نش��انی: اصفه��ان- انتهای خیابان رباط- کوچ��ه میخک- پ 6 
 محکوم علیه آقای رضا نیریزی فرزند محمود به نشانی اصفهان- خ جابر انصاری- 
خ طاهر زاده- کوچه 29 )گلس��تان(- مجتمع گلستان- واحد 6 محکوم به عبارتست 
از 1014 عدد س��که بهار آزادی مبلغ 1/670/000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 
1/800/000 ری��ال بابت حق الوکاله وکی��ل و مبلغ 1/000/000 ری��ال بابت هزینه 
دادرسی. شایان ذکر اس��ت حس��ب محتویات پرونده تاکنون هفت عدد سکه بهار 
آزادی و مبلغ 126/464/849 ریال به محکوم لها پرداخت گردیده اس��ت. موضوع 
مزایده: عبارتست از فروش اموال توقیفی که حسب نظریه کارشناسی بدین شرح 
می باش��د: 1- مبل 7 نفره راحتی کرم قهوه ای چرم مصنوعی 1 دست 2/800/000 
ریال – یخچال فیلور 12 فوت و اجاق گاز طرح فر پ��ارس گوهر جمعًا 1/100/000 
ریال- فرش ماشینی 9 متری 500 شانه زمینه کرم 1 تخته 1/400/000 ریال- فرش 
ماشینی 6 متری 500 شانه زمینه س��بز پسته ای س��وختگی در یک طرف 1 تخته 
500/000 ریال- تلویزیون 29 اینچ سامس��ونگ مدل pf 400 × 29 و میز مربوطه 
1 دستگاه 1/200/000 ریال- دس��تگاه سی دی سونی مدل dvpn518p 1 دستگاه 
600/000 ریال- قالیچه کوچک وان یکاد )تابلو فرش ب��دون قاب( 1 تخته 80/000 
ریال- گوش��ی تلفن تکنو مدل tf5079d 1 دس��تگاه 70/000- صندلی اپن اسکلت 
اس��تیل گوش��ی 2 عدد 600/000 ریال- جاروبرقی beem 2000 وات 1 دستگاه 
8/000/000 ریال- دریل بوش مدل psb600re 1 دس��تگاه 400/000 ریال- قلیان 
ته بلور بدنه استیل 2 عدد 800/000 ریال- بخاری گازی لورچ مدل 352 ، 1 دستگاه 
4/000/000 ری��ال- باند خودرو ب��دون درب 2 عدد 80/000 ری��ال- کتاب )کتاب 
درس��ی( 9 جلد 50/000 ریال- آچار اس��قاطی تعدادی 50/000 ریال- پتو 1 تخته 
200/000 ریال – یک دستگاه کامپیوتر شامل مانیتور ال جی مدل e775cb و کیس 
 با مارک almas an و کی برد و ...( با میز مربوطه 1 سیستم 800/000 ریال- فرش 
ماش��ینی 6 مت��ری زمین��ه س��بز پس��ته ای 500 ش��انه 1 تخت��ه 700/000 
ری��ال- تخ��ت فل��زی ی��ک نف��ره ب��ا تش��ک جمع��ًا 500/000 – چوب لباس��ی 
200 ری��ال- اج��اق  پای��ه س��نگی و تع��دادی لب��اس کهن��ه 1 ع��دد 000/
تک ش��عله کوچ��ک 30 ×30 ، 1 ع��دد 50/000 ری��ال- صندلی چ��رخ دار اداری 
 1 ع��دد 200/000 – قرآن رحل��ی و با جعب��ه 1 ع��دد 400/000- کاناپ��ه 3 نفره 
مخم��ل قه��وه ای ب��ا می��ز پذیرای��ی چوب��ی جمع��ًا 400/000 ری��ال- قالیچ��ه 
1/5 * 2 )گلی��م ف��رش( 1 تخت��ه 350/000 ری��ال- تع��دادی ظروف آش��پزخانه 
ش��امل ) قابلم��ه و کت��ری و ق��وری لی��وان و قن��دان و ... همگ��ی مس��تعمل یا 
اس��قاطی( جمع��ًا 250/000 ری��ال- پت��و 2 تخت��ه 400/000 ری��ال- پ��ادری 
350 ری��ال.   ) 140 * 90 و دای��ره ش��کل ب��ه قط��ر 140( 2 تخت��ه 000/
جمع کل 29 قلم )پانزده میلیون و هفتصد و س��ی هزار ری��ال( 15/730/000 ریال. 
ش��ایان ذکر اس��ت اموال در آدرس خیابان جابر انصاری- خ طاهر زاده- کوچه 
29 )گلستان( – مجتمع گلستان- واحد 6 می باش��ند. طالبین خرید می توانند 5 روز 
قبل از مزایده طبق هماهنگی با این اجرا از اموال بازدید مزایده از قیمت کارشناسی 
شروع شده و فرد یا افرادی برنده مزایده می باش��ند که باالترین قیمت را پیشنهاد 
 نمایند و ده درصد مبلغ کارشناس��ی را همراه داشته باش��ند. مزایده در ساختمان

 اجرای احکام حقوقی دادگس��تری اصفهان واقع در خیابان شهید نیکبخت – 200 
متر باالتر از ساختمان کل دادگستری اصفهان- س��اختمان اجرای احکام حقوقی 
دادگس��تری اصفهان- طبقه دوم- واحد 4 برگزار می گردد. م الف: 8798 دادورز 

شعبه 9 دادگاه خانواده اصفهان )593 کلمه، 6 کادر(
مزایده

3/465  اجرای احکام مدنی ش��عبه 8 دادگاه عمومی حقوق��ی اصفهان در نظر دارد 
جلس��ه مزایده ای در خصوص پرونده اجرایی کالس��ه 930492 ج / 8 محکوم له 
آقای مهدی میرزایی فرزند ولی اله به آدرس خیابان بعثت، خیابان گلستان، خیابان 
تابان، کوچه پردیس و علیه آقای مهدی قلی فرخوند به آدرس خیابان زینبیه خیابان 
آبات ا... غفاری کوچه دارالقرآن، کوچه عمار، بن بست گلپایگانی، انتهای بن بست، 
سمت چپ، جنب پالک 233، اوصاف ملک بر اساس نظریه کارشناس: یکباب خانه 
مسکونی به مساحت حدود 70 متر مربع عرضه و حدود 130 متر مربع اعیانی در دو 

طبقه و یکباب اطاق خواب در طبقه باالی همکف با دیوارهای ؟؟ و سقف آهن و آجر 
فاقد نما. دربهای داخلی چوبی، پنجره ها آلومینیوم، دربهای بیرونی پروفیل، کابینت 
آشپزخانه ها فلزی، دارای آبگرمکن، انشعابات خدماتی اعم از قبیل آب و برق و گاز 
و تلفن و قابل سکونت است. ارزش ششدانگ منزل مذکور با توجه به قدمت و بافت 
منطقه و با علم به اینکه ملک در صرف فاقد مدرک ثبتی و سند مالکیت می باشد و با 
در نظر گرفتن جمیع جهات و همچنین لحاظ نمودن امتیازات مربوطه با مبلغ نهصد و 
پنجاه میلیون ریال برآورد و ارزیابی گردیده که به عنوان قیمت پایه مزایده محسوب 
می گردد که با توجه به اینکه مبلغ محکوم به 238/000/000 ریال می باشد از مقدار 
18/03 حبه از 72 حبه به فروش می رس��د که به آدرس فرخوند به آدرس خیابان 
زینبیه، خیابان آبات ا... غفاری، کوچه دارالقرآن، کوچه عمار، بن بس��ت گلپایگانی، 
انتهای بن بست، س��مت چپ، جنب پالک 233، زمان: روز دوشنبه 95/4/21 ساعت 
10 صبح ، مکان: اصفهان، خ نیکبخت غربی، جلوتر از دادگستری، ساختمان اجرای 
احکام حقوقی، طبقه 4 شعبه 8 حقوقی، طالبین خرید می توانند 5 روز قبل از جلسه 
مزایده ضمن هماهنگی با این اجرا از ملک به آدرس فوق دیدن کرده و با س��پردن 
10 درصد ارزش اموال به حساب سپرده دادگستری به شماره 2171290210008 
نزد بانک ملی دادگستری اصفهان و ارائه فیش واریزی به این اجرا در جلسه مزایده 
شرکت نمایند مزایده از مبلغ کارشناسی شروع و پیش��نهاد دهنده باالترین قیمت 

برنده مزایده خواهد بود. 
م الف: 7858  اجرای احکام ش��عبه 8 دادگاه عمومی حقوق��ی اصفهان )359 کلمه، 

4 کادر(
فقدان سند مالکیت

3/715 ش��ماره صادره: 1395/43/238565 نظر به اینکه آقای نعمت اله جوانی با 
تسلیم برگ استشهاد شهود مدعی فقدان سند مالکیت ششدانگ پالک شماره 13/711 
واقع در بخش 14 ثبت اصفهان گردیده که در صفحه 517 دفتر 561 به شماره ثبت 
100986 به نام وی ثبت و س��ند صادر گردیده اس��ت  و در اثر جابه جایی مفقود 
گردیده و درخواست صدور س��ند المثنی نموده لذا طبق تبصره یک اصالحی ماده 
120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله غیر 
از آنچه در این آگهی ذکر شده نس��بت به آن یا وجود  سند مالکیت مزبور نزد خود 
باشد از تاریخ انتش��ار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و  اعتراض خود را 
کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله  تسلیم نماید تا مراتب صورتجلسه 
و اصل سند به ارائه کننده مسترد ش��ود. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا 
 در صورت اعتراض اصل سند ارائه نش��ود المثنی سند صادر و به متقاضی تسلیم 
خواهد شد. م الف: 9109 اداره ثبت اسناد و امالک غرب استان اصفهان )175 کلمه، 

2 کادر(
مزایده

3/464 شعبه دوم اجرای احکام شورای حل اختالف اصفهان در خصوص پرونده 
5999/94 ش ج / دوم له آقای شهرام امیر حاج و علیه آقای جواد پاک نژاد به آدرس 
اصفهان خ بزرگمهر خ بی س��یم چهار راه اول سمت راست روبروی پالک 39 بابت 
محکوم به و هزینه های اجرایی به مبلغ 62/937/397 ریال اموال توقیفی محکوم علیه 
vira- پالسما 42 اینچ مستعمل مدل Panasonic به شرح 1( یک دستگاه تلویزیون

Th42vsom2 ساخت سنگاپور به قیمت 5/500/000 ریال 2( یک عدد میز تلویزیون 
"LCD مشکی با رویه شیشه مدل BRAVO مستعمل به قیمت پایه 650/000 ریال

 3( یک تخته ف��رش دس��تبافت به متراژ تقریبی ش��ش مت��ر مربع زمین��ه کرم با 
 گل های مش��کی درش��ت باف��ت مس��تعمل ب��ه قیم��ت پای��ه 9/200/000 ریال

 4( یک تخته فرش دس��تبافت به ابعاد تقریب��ی 1/5 × 2 متر زمینه ک��رم با گل های 
س��فید و مش��کی ریزبافت مس��تعمل به قیمت پایه 6/000/000 ریال ک��ه جمعًا به 
قیم��ت 21/350/000 ریال ارزیاب��ی گردیده اس��ت و مورد اعت��راض هیچیک از 
طرفین واق��ع نگردیده اس��ت در نظر دارد جلس��ه مزایده ای م��ورخ 95/4/20 در 
س��اعت 10 تا 11 صب��ح در محل اج��رای احکام ش��ورای حل اخت��الف اصفهان 
واقع در خیابان ش��یخ صدوق نبش چه��ار راه وکال برگزار نماید طالبین ش��رکت 
در جلس��ه مزایده می توانند ب��ا واریز 10 درصد قیمت پایه به ش��ماره حس��اب 
2171350205001 بان��ک ملی و ارائه فی��ش آن به این اجرا حداق��ل 5 روز قبل از 
 مزایده از اموال بازدید نمایند. پیش��نهاد دهنده باالترین مبلغ برنده مزایده خواهد 
بود. م الف: 7811 شعبه 2اجرای احکام مجتمع شماره یک شورای حل اختالف استان 

اصفهان )257 کلمه، 3 کادر(

تحدید حدود اختصاصی
3/666 ش��ماره صادره : 1395/43/238142نظر به اینکه تحدید حدود شش��دانگ 
یک قطع��ه زمین محصور پ��الک ش��ماره 12/6483 ) که قباًل پ��الک 588/1 فرعی 
بوده و به دلیل فرع��ی در فرعی بودن به پالک اخیر تبدی��ل گردیده( واقع در بخش 
14 ثب��ت اصفهان که طبق س��وابق و پرونده ثبت��ی به نام علی محم��دی جوزدانی 
و غیره فرزند حس��ن در جریان ثبت اس��ت و عملیات تحدید ح��دود قانونی آن به 
 عمل نیامده اس��ت. اینک بنا به دس��تور قس��مت اخیر ماده 15 قان��ون ثبت و طبق 
ش��نبه  روز  در  مرق��وم  پ��الک  ح��دود  تحدی��د  نامب��رده  تقاض��ای 
عم��ل  ب��ه  و  ش��روع  مح��ل  در  صب��ح   9 س��اعت   95 /4 /26 م��ورخ 
 خواه��د آم��د، ل��ذا ب��ه موج��ب ای��ن آگه��ی ب��ه کلی��ه مجاوری��ن اخط��ار 
می گ��ردد ک��ه در روز و س��اعت مقرر در ای��ن آگه��ی در محل حض��ور یابند و 
اعتراضات مالکی��ن یا مجاوری��ن مطابق م��اده 20 قان��ون ثبت از تاری��خ تنظیم 
 صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد ش��د. تاریخ انتشار:  1395/4/1 

م الف: 8988 رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان)165 کلمه، 2 کادر(
مزایده

3/462 اجرای احکام ش��عبه نهم دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد در خصوص 
پرونده کالسه 940271 ج / 9 له سید حسین مس��تطاب زاده با وکالت خانم شهناز 
ش��یروانی علیه منوچهر پهلوانی به خواس��ته مطالبه بمل��غ 812/719/133 ریال 
و همچنین مبل��غ 36/135/956 ریال بابت ح��ق االجرای دولتی جلس��ه مزایده ای 
در تاریخ 95/4/22 روز س��ه ش��نبه س��اعت 8/30 صبح در محل اج��رای احکام 
حقوقی واق��ع در اصفهان – خ ش��هید نیکبخ��ت- 200 متر پایین تر از س��اختمان 
مرکزی دادگستری- جنب بیمه پارسیان- س��اختمان اجرای احکام حقوقی- طبقه 
3- واحد 5 برگزار نماید. اوصاف مورد مزایده: مورد مزایده عبارتس��ت از فروش 
0/549 حبه مش��اع از یک حبه مش��اع از 72 حبه شش��دانگ پالک ثبتی 412/137 
 واقع در بخش 16 ب��ه مالکیت آق��ای منوچهر پهلوان��ی واقع در ش��هرک محمود

آباد- خیابان گچی )34(- انتهای خیابان- سمت چپ. زمین مورد نظر شمااًل مجاور 
زمینهای در حال کشاورزی، ش��رقًا مجاور زمین های آب و فاضالب شاهین شهر 
و کارخانه آجر منصوری، جنوبًا مجاور راه دسترسی کارخانه گچ و غربًا مجاور 
راه دسترسی موجود و پست برق می باش��د. متراژ گل آن در حدود 370/797 متر 
مربع می باشد. کاربری زمین کشاورزی اعالم شده است و در حال حاضر بایر و 
فاقد هرگونه پوشش گیاهی می باش��د اما آثاری از وجود چند اتاق کارگری، خیمه 
ها و کوره آجرپزی قدیمی، استخر و موتورخانه قدیمی و مخروبه با سازه دیواره 
گلی و سقف تیرچوبی و کاهگل و حصارکش��ی با دیوارهای گلی موجود می باشد 
که به نظر می رسد برای تهیه آجر استفاده می ش��ده است. این ملک هم اکنون بایر 
 و در تصرف هیچ کس نمی باش��د. طالبین خرید می توانند 5 روز قبل از برگزاری

 مزای��ده از محل مل��ک بازدید نمایند. کس��انی حق ش��رکت در جلس��ه مزایده را 
دارند ک��ه 10 درص��د قیم��ت کارشناس��ی )مبل��غ 81/271/913( را به حس��اب 
س��پرده دادگس��تری ب��ه ش��ماره 2171290210008 ن��زد بانک مل��ی واریز و 
فی��ش آن را قبل از جلس��ه مزایده به همراه داش��ته باش��ند. برن��ده مزایده فردی 
می باش��د که باالترین قیم��ت را پیش��نهاد نماید. مزای��ده از قیمت کارشناس��ی 
ش��روع ش��ده و فرد یا افرادی برن��ده مزایده می باش��ند ک��ه باالتری��ن قیمت را 
 پیش��نهاد نماین��د و ده درصد مبلغ کارشناس��ی را نقداً به همراه داش��ته باش��ند. 
م الف: 7856 اجرای احکام ش��عبه 9 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان )368 کلمه، 4 

کادر(
مزایده

3/644  اجرای احکام مدنی شعبه سیزدهم دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد در 
خصوص پرونده اجرائی کالسه 940191 ج / 13 به طرفیت خواهان فاطمه رئیسی 
نافچی و خوانده نصرت اله روستایی به  آدرس: اصفهان- خ سپهساالر- جنب پل 
حبیب- پ 4 به خواسته دستور فروش ملک جلس��ه مزایده ای است در روز شنبه 
مورخ 95/4/26 از س��اعت 10 ت��ا 10/30 صبح در محل این اج��را واقع در خیابان 
نیکبخت- 200 متر پایین تر از ساختمان مرکزی دادگستری- جنب بیمه پارسیان. 
طبقه 3، واحد 6 برگزار نماید که در این خصوص مال مورد مزایده عبارتست از پالک 
ثبتی 5000/23578 بخش 5 ثبت اصفهان به آدرس اصفهان- خ سپهساالر-  خ قائم 
مقام فراهانی- جنب پل حبیب- تقاطع اتوبان- پ 4 که طبق نظریه کارشناس رسمی 
دادگستری محل مورد مزایده عبارت است از: یک باب منزل مسکونی با قدمت بیش 

از 35 سال در دو طبقه زیرزمین و مسکونی و همکف  مسکونی با کاربری مسکونی 
می باشد مس��احت عرصه 148/5 متر مربع می باش��د ضمنًا در ضلع شمال شرق 
پالک فوق یکباب مغازه تجاری به مساحت حدود 38 متر مربع قرار دارد که مغازه 
فوق در طرح پخ تقاطع خیابان و اتوبان قرار دارد که این مغازه جزئی از پالک فوق 
می باشد. پالک فوق از شمال درب و دیواری است به گذر و از سمت جنوب به طول 
7/5 متر درب و دیواری است به کوچه عبوری و از سمت غرب به طول 19/80 متر 
دیواری است به پالک مجاور و از سمت شرق به طول 19/80 متر به دیوار است و 
الزم به ذکر است پالک فوق از سمت ش��رق با پالک مجاور که در طرح آزادسازی 
شهری متعلق به شهرداری می باشد محدود می شود. پالک مذکور در طرح تفصیلی 
اصفهان در طرح پخ تقاطع قرار دارد که پس از اصالح بر میزان تقریبی باقیمانده از 
پالک 121 متر مربع می باش��د. پالک فوق با دیوار باربر و سقف تیرچه و بلوک که 
درب و پنجره های پیرامون فلزی بوده، نمای س��اختمان رنگ سفید و دارای حیاط 
در جنوب پالک با کف موزائیک و نمای حیاط س��نگ س��فید می باشد و دیوارهای 
داخلی با گچ و اندود رنگ و دارای سرویس بهداشتی با کاشی و سرامیک می باشد. 
سیستم سرمایش با کولر آبی و گرمایش با بخاری تامین می شود. این ملک دارای 
انشعابات آب، برق، گاز و تلفن می باشد. ملک فوق در تصرف خوانده می باشد. لذا 
با توجه به موارد فوق و کلیه عوامل موثر در قضیه ارزش ساختمان مسکونی پالک 
فوق 12/100/000/000 ریال و ارزش مغ��ازه تجاری مبلغ 1/900/000/000 ریال 
ارزیابی گردیده است. ارزش پالک فوق جمعًا ش��امل کل ششدانگ پالک مسکونی 
فوق و مغازه مبلغ 14/000/000/000 ریال می باش��د. طالبی��ن خرید 5 روز قبل از 
جلسه مزایده به نش��انی ملک قادر به بازدید از آن خواهند بود. کسانی حق شرکت 
در جلسه مزایده را دارند که حداقل 10 درصد مبلغ مزایده را به همراه داشته باشند 
 مزایده از مبلغ کارشناس��ی شروع و پیش��نهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده 

خواهد بود. 
م الف: 8796 اجرای احکام ش��عبه 13 دادگاه عمومی حقوق��ی اصفهان )497 کلمه، 

5 کادر(
مزایده

3/643  اجرای احکام ش��عبه دادگاه حقوق��ی اصفهان در نظ��ر دارد مزایده ای با 
مش��خصات زیر برگزار نماید. پرونده کالس��ه 900014 ج 6 له  محمد س��یاد مرد 
علیه غالمحسین احمدی به نشانی خانه اصفهان- خ گلخانه- خ فرخ پ 49 روبروی 
اداره پس��ت خ b 12 پ 49 فروش اقالم منقول ذیل طبق نظر کارشناس��ی به خاطر 
بده��ی 755/056/000 ری��ال در حق محکوم ل��ه و بده��ی 37/250/000 ریال در 
 حق نیم عش��ر دولتی می باشد. زمان: 95/4/29 س��اعت 10 صبح، مکان: اصفهان، 
خ نیکبخت، دادگس��تری کل اصفهان س��اختمان اجرای احکام حقوقی طبقه چهارم 
اجرای احکام ش��عبه 6 حقوقی اصفه��ان، مورد مزای��ده طبق نظر کارشناس��ی: 
 1- یکدس��تگاه دوالتاب 96 کله س��ال س��اخت 1992 به مبلغ 240/000/000 ریال

 2- هفتاد پاکت پالس��تیکی مواد PP بیس��ت و پنج کیلوئی 1/66 به شرط سالمت 
به مبلغ 42/350/000 ریال 3- ده بش��که 220 لیتری روغن راکش��یمی به ش��رط 
س��المت به مبلغ 1/300/000 ریال 4- یک دس��تگاه لیفتراک 1/5 تن نیسان به مبلغ 
45/000/000 ریال 5- تابلو اصلی برق کارخانه با کلید 800 آمپر مارک unelec به 
مبلغ 25/000/000 ریال 6- تابلو برق کنترل قدرت راکتیو با ش��ش بانک خارجی و 
کنتاکتورها و کیلید مرسین گرین 160/400 آمپر به مبلغ 42/000/000 ریال 7- دیزل 
ژنراتور با مارک TakFan ساخت ترکیه 4/5 کیلووات آمپر به مبلغ 55/000/000 
ریال 8- سه دستگاه هواساز ساخت 1- س��اخت ایران و 2 عدد دخت اطلس کوپکو 
به مبلغ 70/000/000 ریال 9- چیلر با م��ارک AR-MAKF به مبلغ 30/000/000 
ریال 10- خشک کن جهت هواساز تله هش��ت به مبلغ 35/000/000 ریال، جمع کل: 
پانصد و هشتاد و پنج میلیون و ششصد و پنجاه هزار ریال به مبلغ 585/350/000 
ریال، طالبین خرید م��ی توانند 5 روز قبل از مزایده ضم��ن هماهنگی با این اجرا از 
اموال اصفهان ش��هرک صنعتی جی خ یکم فرعی 6 پالک 76 شرکت نخ بهار دیدن 
کرده و با س��پردن 10 درصد ارزش اموال به شماره حس��اب 2171290210008 
بانک ملی دادگستری اصفهان و ارائه فیش به این اجرا در جلسه مزایده شرکت کنند. 
 مزایده از قیمت پایه شروع می شود. پیش��نهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده

 خواهد بود. 
م الف: 8799 اجرای احکام ش��عبه 6 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان )349 کلمه، 4 

کادر(

سرپرست آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری:

رفع مشکل کمبود آب در استان نیازمند مدیریت است
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اوایل اس��فندماه س��ال قبل، وزارت دف��اع آمریکا از 
برگزاری رویدادی با نام »پنتاگون را هک کنید« خبر 
داد و به دنبال آن بس��یاری عالقمند بودند که بدانند 
بعد از بررسی وب سایت های دولتی این کشور توسط 
هکرها چه آس��یب پذیری هایی کش��ف خواهد شد. 
حاال این مسئله روشن شده است. به نقل از دیجیاتو، 
براس��اس گفته» اَش کارتر« ، وزیر دف��اع آمریکا، از 
1400 نفر شرکت کننده در این طرح، بالغ بر 250 نفر 
گزارش مربوط به دست کم یک آسیب پذیری را تسلیم 
این وزارتخانه کرده اند که در این میان هم، 138 مورد 
»منحصربه فرد و شایس��ته دریافت انعام« ش��ناخته 
شدند. انعام یا پاداش ارائه ش��ده به این هکرها هم از 
بازه قیمت 100تا 15000 دالر )در صورتی که فردی 
بیش از یک آسیب پذیری را شناس��ایی کرده باشد( 
متغیر اس��ت. این برنامه پایلوت که از 30 فروردین تا 
23 اردیبهشت اجرا گردید، هزینه ای بالغ بر 150 هزار 

دالر را بر دوش وزارت دفاع آمریکا گذاش��ت که البته 
 نیمی از این مبلغ به عنوان جایزه و پاداش در اختیار

 ش��رکت کنندگان ق��رار داده ش��د. نتیج��ه رقابت 
نیز روز جمع��ه گذش��ته از طریق وب س��ایت این و 
زارتخانه به س��مع و نظ��ر مخاطبان رس��ید. یکی از 
سخنگویان این نهاد دولتی آمریکا گفته است: رویداد 
»پنتاگ��ون را هک کنید« روش��ی مق��رون به صرفه 
برای س��نجش می��زان امنیت 5 وب س��ایت مختلف 
de�  متعلق به س��ازمان های دفاعی آمریکا )ش��امل

 fense.gov، dodlive.mil، dvidshub.net،
 myafn.net و dimoc.mil( ب��ود. م��ا ب��رای 
پیدا کردن باگ ها و مش��کالت این سایت ها به جای 
آن که با صرف هزین��ه ای  بالغ بر ی��ک میلیون دالر 
به سراغ ش��رکت های امنیتی خارج از سازمان برویم، 
تصمیم گرفتیم هکرهای آماتور را به اس��تخدام خود 
درآوریم تا کش��ف آس��یب پذیری های امنیت��ی را با 

مبلغی به مراتب پایین تر برایمان انجام دهند و جالب 
اس��ت بدانید که برخی از ای��ن اف��راد، دانش آموزان 
دبیرس��تانی بودند. کارتر اعالم نمود که دولت عالوه 
بر گزارش تعداد باگ ها و مش��کالت وب س��ایت های 
Hack�  متعل��ق ب��ه خ��ود، ب��ا پلتفورمی ب��ه ن��ام

 erOne وارد همکاری ش��ده تا آس��یب پذیری های 
 کش��ف ش��ده را برط��رف نمای��د. کارت��ر در ادام��ه 
اظهار نم��ود: این وزارتخانه همچنی��ن »پل ارتباطی 
محکم تری را ب��ا ش��هروندان مبتک��ر آمریکایی که 
 می خواهن��د در ماموریت ه��ای دفاع��ی آن نق��ش 
داشته باشند، ایجاد کرده اس��ت«. وی ادامه داد: من 
دوس��ت دارم این طرح ب��ه دیگر حوزه ه��ای دولتی 
نیز بس��ط داده ش��ود و می خواهم مطمئن شوم که 
حتی بدون وجود ی��ک برنامه اختصاص��ی ،هکرها و 
محققان باز هم باگ های موجود را در وب سایت های 
مختلف ما گزارش خواهند داد. او گفت: وقتی نوبت به 
فناوری اطالعات و ارتباطات می رسد، زیرساخت های 
دفاعی معموال روی سیس��تم های بس��ته اس��توارند 
ام��ا هرچ��ه دوس��تان بیش��تری را برای نظ��ارت بر 
سیستم ها و وب سایت های خود داشته باشیم، خأل ها 
و آس��یب پذیری های بیش��تری را پیدا می کنیم و در 
نتیجه می توانیم امنیت بیش��تری را به پیکارجویان 
خود ارائه نماییم. الزم است اشاره کنیم که هم اکنون 
وب س��ایت های زیادی، برنامه »کش��ف باگ« برای 
خود دارند اما این نخستین باری بود که دولت فدرال 
آمریکا دس��ت به چنین اقدام��ی زد. در هرحال، این 
تجربه برای هکرهای جوان و آن دسته از کارشناسان 
امنیت که دوست دارند به سیستم های تحت مدیریت 
یک س��ازمان دولتی نفوذ کنند، بسیار شیرین است. 
 هر چند پول��ی ک��ه در ازای این کار در اختیارش��ان 

قرار می گیرد بسیار ناچیز است.

اگر بخواهید نامه ای تایپ کنید، مجبور هس��تید با 
یکی از فونت هایی که روی سیستم نصب شده این کار 

را انجام  دهید.
در ادامه با وب سایتی آشنا می شوید که امکان ساخت  
فونتی مبتنی بر دست خط ش��ما را فراهم می کند. 
زومیت نوشت؛ اگر دوست داشته باشیم نامه ای را به 
صورت شخصی بنویس��یم یا طرحی را با دست خود 
ارس��ال کنیم، یکی از راه های جذاب برای انجام این 

کار می تواند استفاده از فونت دست خط ما باشد.

با وب سایت goo.gl/24Blf1 می توانید دست خط 
خود را تبدی��ل به فونت کنید و آن را روی دس��تگاه 

نصب کنید.
با MyScriptFont می توانید دست خط را به صورت 
دیجیتالی دربیاورید. این س��رویس بدون پرداخت 

هیچ پولی انجام می شود.
بای���د ای��ن وب س��ای�ت  از   ب��رای اس��تفاده 

 دس���ت خ���ط خ��ود را در قال�ب ه��ای PDF ی��ا 
PNG از وب س��ایت دریاف��ت کنی��د، از آن پرین�ت 

بگیری���د و با م���داد یا خ��ودکار آن را پ���ر کنی�د.
فایل اسکن ش��ده از این فایل را آپلود کرده و فرمت 

خروجی آن را انتخاب کنید.
 س��پس ب��ا کلی��ک روی دکم��ه Start می توانید 
 دس��ت خط خود را ب��ه عن��وان یک فون��ت جدید 
دریافت کنید و روی سیستم خود نصب کنید و از آن 

به بعد با دست خط خود تایپ کنید.
گفتنی است که این س��رویس برای دست خط های 

فارسی مناسب نیست و کارآیی ندارد.

برنامه های وزارت دفاع آمریکا برای ارتقای امنیت وب سایت های سازمانی این کشور؛

پنتاگون را هک کنید

معاون س��ازمان فضایی ایران، هدف نهایی حوزه 
فناوری فضایی را ساخت ماهواره بومی سنجشی 
 حرف��ه ای و در کالس ماهواره ه��ای جهان��ی

 عنوان کرد که تا کمتر از 10سال آینده در مدار 
باالی زمین )ژئو( قرار گیرد.

محمدهمایون صدر، تاکید ک��رد: ماهواره هایی 
که هم اکنون در کش��ور ساخته ش��ده و به فضا 
پرتاب می شود به نوعی، آزمایشی و برای توسعه 
فناوری فضایی است تا در نهایت در سال 1404 

دو ماهواره حرفه ای بومی را به فضا پرتاب کنیم.
وی با اش��اره به این ک��ه برنامه ریزی 10 س��اله 
برای س��اخت دو ماهواره س��نجش از راه دور و 
مخابراتی در دستور کار قرار دارد، ادامه داد: پروژه 
ماهواره سنجش��ی با هدف ساخت و بومی سازی 
ماهواره ای ب��ا تصاوی��ر حرفه ای و دق��ت باال در 
دس��تور کار قرار دارد و پروژه ماهواره مخابراتی 
 نی��ز ماه��واره ای حرف��ه ای در کالس جهان��ی

 خواه��د بود ک��ه امیدواریم تا پایان چش��م انداز 
)1404( ب��ه آن دس��ت یابیم. معاون س��ازمان 
فضایی ایران با بیان این که مرحله توسعه فناوری 

فضایی در حال طی ش��دن اس��ت، گفت: س��ال 
 گذشته بخش بسیار خوبی از توسعه این فناوری

 انجام شده و هم اکنون در مرحله تثبیت فناوری 
فضایی در کشور هستیم.

صدر در م��ورد برنامه های پرت��اب ماهواره هایی 
قب��ل از ای��ن ه��دف نهای��ی، گف��ت: در س��ال 
 ج��اری ش��اهد پرتاب ی��ک ماهواره سنجش��ی

 خواهیم بود و س��ال آینده نیز یک یا دو ماهواره 
را به فضا پرتاب می کنیم ک��ه این ها به ما کمک 
می کند تا فناوری به دست آمده را تثبیت کنیم و 
در نهایت بتوانیم ماهواره ای را بیش از چند ماه در 

مدار داشته باشیم.
وی تصریح کرد: در مراحل بعدی نیز باید بتوانیم 
این ماهواره ه��ا را در ارتفاع باالتر مدار قرار دهیم 

تا با دقت باالتری تصویربرداری صورت گیرد.
معاون س��ازمان فضایی ای��ران با تاکی��د بر این 
که این مرحل��ه از توس��عه فن��اوری فضایی در 
کش��ور با س��رعت و جدی��ت در ح��ال پیگیری 
 اس��ت اضافه کرد: تا رس��یدن به ه��دف نهایی

 نباید خودمان را محدود کنی�م تا کارب�رده�ای 

فضای�ی آن محصوالتی که از توس��ع�ه سیستم 
فن���اوری داخ���ل ب�ه دس��ت خواهی���م آورد، 

عملیاتی شود.
براین اساس با جدیت تمام از ماهواره هایی که در 
کش��ورهای دنیا در حال بهره برداری هستند در 

همان سطح، بهره برداری خواهیم کرد.

اواخر امس��ال هزاران تیم دانش��گاهی از سراسر 
دنی��ا ب��ه Hawthorne کالیفرنی���ا می روند تا 
در یک مس��ابقه با موضوعی که ایالن ماس���ک 
 برای انتقال فوق س��ری�ع، فوق پای��دار و مبتنی

 بر لوله ای به نام هایپرلوپ تعیی�ن کرده اس���ت 
شرکت کنند.

به نقل از زومیت؛ تیم های دانشگاهی در ژانوی�ه 
سال گذشت�ه و در مس��ابقه ط�راحی هایپرلوپ 
ش���رکت اس��پیس ایکس ک��ه مدیرعام�ل آن 
 ایالن ماسک است، در دانش��گاه A&M تگ�زاس 

انتخ�اب شدند.
ای��ن تیم ه��ا از می��ان 120 مدرس��ه و 2۹ تیم 
دانشگاهی باال آمده اند تا در نهایت به دور بعدی 

مسابقات منتقل شوند.
این تیم اکنون با طراحی ه��ا و آموزش هایی که 
دیده است قصد دارد سرعت هایپرلوپ را به ۷۶0 

متر بر ساعت برسانند.
زمان و مکان دقیق این مس��ابقه هنوز مشخص 
نش��ده اس��ت اما اس��پیس ایکس قصد دارد این 
مسابقه تا اوایل یا اواسط ماه اوت میالدی امسال 

برگزار شود. این تاریخ در ایمیل هایی که به تیم ها 
ارسال شده مشخص شده است.

البته این تاریخ باز هم وابس��ته به ساخت و ساز و 
آزمایش های مختلف برای ساختن مسیر حرکت 

تغییر می کند.
هایپرلوپ نوع جدیدی از حمل و نقل سریع است 
که توسط ایالن ماس��ک بنیانگذار شرکت هایی 
همچون تس��ال موتورز، پی پل و اس��پیس ایکس 

مطرح شده است.
در این نوع حمل و نقل کپس��ول هایی در داخل 
لوله هایی که در آن ش��رایط خأل به منظور حذف 
نیروی اصطکاک حکم فرماس��ت، قرار می گیرند 
که سرعتی بالغ بر 1220 کیلومتر بر ساعت دارد.

با این س��رعت می ت��وان ظرف تنه��ا 35 دقیقه 
از لس آنجل��س به سان فرانسیس��کو یا ظرف 40 
دقیقه از مشهد به تهران عزیمت کرد. هایپرلوپ 
با استفاده از فشار هوایی که از عقب وسیله وارد و 
از خروجی های پایین آن به بیرون رانده می شود، 

حرکت می کند.
 Gatorloop گریس اویرت، یکی از اعضای تیم

دانشگاه فلوریدا می گوید: به دلیل این که اولین 
س��ال برگزاری  این مسابقات اس��ت، چیز های 

زیادی وجود دارد که هنوز نمی دانیم.
 ای��ن اولین ب��ار اس��ت که چنی��ن مس��ابقه ای

 انجام می ش��ود و بس��یار هیجان انگیز است که 
بخشی از اولین موج یک انقالب باشیم.

امروزه از تس��ال به عن��وان پیش��تاز در زمینه خودروه��ای الکتریکی 
یاد می ش��ود. اما به تازگی اعالم شده که پورش��ه نیز مانند بسیاری از 
کارخانه های دیگر در حال کار روی یک ط��رح مفهومی از خودرویی 

تمام  الکتریکی است.
بر اساس ادعای پورشه، این خودرو دارای عملکرد بسیار بهتری نسبت 
به استانداردهای فعلی و خودروهای الکتریکی کنونی تسال خواهد بود. 
زومیت نوشت؛ پورش��ه تمایل خود را برای ساخت یک خودروی تمام 
الکتریکی با پرده برداری از طرح مفهومی Mission E تایید کرده است. 
به نظر می رسد که این شرکت آلمانی می خواهد به بهترین شرکت در 

این زمینه تبدیل شود.
این بدان معناست که پورشه برای تبدیل شدن به بهترین، ناچار باید 

تسال را پشت سر بگذارد.
تسال شرکتی خودروسازی است که هم اکنون مراحل تکامل اولیه خود 
را طی کرده و از جایگاه خوبی در بازار خودروهای الکتریکی برخوردار 
است. با این حال، بنا به گزارش پایگاه اتومبیل، پورشه تقریبا مطمئن 
اس��ت که می تواند خیلی بهتر از این ش��رکت واقع در دره سیلیکون 

عمل کند.
بر پایه گفته مهندسی از پورشه که نامش ذکر نشده، به نظر می رسد که 

Mission E یک »اتفاق ویژه« خواهد بود.
یکی از مدیران محصول پورش��ه در خصوص خودروی الکتریکی این 
شرکت اعالم کرده اس��ت که این محصول کامال متفاوت با هر یک از 
رقبای خود خواهد بود و حتی نس��بت به محصوالت تسال نیز عملکرد 

بهتری خواهد داشت.
 وی گفته اس��ت: مورد خن��ده آور و ناامیدکننده ای که درباره تس��ال

 وجود دارد این است که تسال به نوعی ایرادات را پنهان می کند. به طور 
مثال تمام باتری خودرو با دو حرکت اولیه پرشتاب به پایان می رسد. 
این ها مواردی نیستند که شما در Mission E ببینید. شما می توانید 
خودرو را پی درپی با حرکات پرشتاب به چالش بکشید و باتری خودرو 
نیز با این کار داغ نخواهد ش��د؛ ماژول کنترل قدرت بیش از حد گرم 
نمی شود و صندلی های خودرو نیز به هیچ وجه نامطلوب نخواهند بود. 
طرح مفهومی Mission E دارای سیستم قدرتی با خروجی در مجموع 

بیش از ۶00 اسب بخار )440 کیلووات( خواهد بود.
زمان رس��یدن از س��رعت صفر ت��ا 100 کیلومتر بر س��اعت نیز برای 
این خودرو 3/5ثانیه در نظر گرفته ش��ده و قرار است مسافتی حدود 
 500 کیلومت��ر را با هر بار ش��ارژ طی کند. حال اگر ای��ن ویژگی های 
ادعا شده را با داغ نشدن  باتری و سایر تجهیزات در کنار هم بگذاریم، 
با یک محصول بسیار پیش��تاز و ممتاز باید روبه رو شویم یا  حداقل با 

استانداردهای فعلی که در این زمینه هستند.
باید منتظر ماند و دید که پورش��ه در طول زمان پیش رو تا س��اخت و 
معرفی خودرو چه تغییراتی اعمال خواهد کرد و از س��ویی نیز باید تا 

زمان بهره برداری از این خودرو در دنیای واقعی منتظربمانیم.

روز گذشته ش��رکت بلواوریجین با موفقیت راکت نیو ش��پرد خود را برای بار 
چهارم به فضا پرتاب ک��رده و روی زمین ف��رود آورد و همان طور که پیش تر 
در خبرها خواندید این ش��رکت فرآیند پرتاب و فرود راکت خود را به صورت 
زنده پخش نمود. طبق زمان بندی های اولیه قرار بود که این پرواز راس ساعت 
10:15 صبح یکشنبه به وقت ایالت های شرقی آمریکا اتفاق بیفتد که در ادامه 
به خاطر گرمای بی��ش از حد هوا در موقعیت پرت��اب )یعنی غرب تگزاس( به 
ساعت 10:3۶ دقیقه صبح موکول شد. خوش��بختانه بعد از بلند شدن راکت 
 از زمین، کل فرآیند پ��رواز آن طی یازده دقیقه و ب��دون هیچ مانع یا اختاللی
  انجام گرف��ت. الزم اس��ت اضافه کنیم که نیوش��پرد بهترین راکت ش��رکت

 بلو اوریجین محسوب می گردد و به گونه ای طراحی شده که شش مسافر را در 
قالب س��فرهای تجاری به ارتفاع حدودا صد کیلومتری از سطح زمین می برد. 
این مسافران قرار است در داخل کپس��ولی که باالی راکت قرار داده می شود، 
بنشینند )که البته در این آزمایش کپس��ول خالی بود(، بعد از آن که راکت به 
فضا می رسد و کپسول از آن جدا می گردد، مسافرانش قادر خواهند بود برای 
مدت حدودا چهار دقیقه بی وزنی را تجربه کنند. پس از این مرحله کپسول و 
راکت هر دو به زمین باز می گردند و بدون آن که آسیبی ببینند فرود می آیند. 
راکت موتورهای خود را مجددا روش��ن می کند تا به آرامی روی یک س��طح 
سخت فرود بیاید، در حالی که کپس��ول به خاطر همراه داشتن تعدادی چتر 
نجات به نرمی روی موقعیت هدف می نشیند. در پرواز روز یکشنبه مهندسان 
بلواوریجین به صورت عمدی، کپسولی را که بناس��ت مسافران انسانی اش را 
حمل کند، دچار سانحه کردند و هدفش��ان این بود که دریابند آیا در صورت 
 بروز حوادث مشابه باز هم مس��افران زنده می مانند یا خیر، بنابراین کاری که

 انجام شد این بود که یکی از چترهای نجات کپسول عمدا باز نشد ، البته حتی با 
وجود این اتفاق نیز کل فرآیند پرواز به نرمی و آرامی درست مانند آزمایش های 
قبلی صورت پذیرف��ت. جف بزوس مدیرعامل این ش��رکت اع��الم کرده که 
نیوشپرد از سال 201۷ میالدی به صورت آزمایشی، خلبانان این شرکت را به 
فضا می برد اما مسافران تجاری از سال 2018 می توانند این پروازها را تجربه 
کنند. گفتنی اس��ت که هنوز در مورد قیمت بلیط این پروازها حرفی به میان 
نیامده اما هواپیمای فضایی ویرجین گاالکتیک که مسافران را به مدارپایینی 
زمین می برد، مبلغی در حدود 250 هزار دالر را از مسافران خود طلب می کند.

پورشه خودروی الکتریکی خود را تشریح می کند؛

تسال
 پنهان کاری می کند؟

بلو اوریجین در آزمایش دوباره موشک خود موفق بود؛

شپرد دوباره
برخاست و نشست

رایانه را با دست خط خود آشنا کنید؛

از دست خط زیبای خود فونت رایانه ای بسازید

خبرخبر

معاون سازمان فضایی خبر داد؛

ماهواره حرفه ای ایرانی تا ۱۴۰۴ در مدار ژئو قرار می گیرد
هایپرلوپ طراحان فناوری را به چالش دعوت کرده است؛

سریع تر از هواپیما روی زمین

استفاده از رایانه برای تشخیص بیماری سرطان سینه

هوش مصنوعی، پاتولوژیست می شود
هنوز هفت نیامده صحبت از هشت شده است؛

آیا کهکشان به دوربین دوگانه مجهز می شود؟!
دور نیست روزی که کامپیوترها به کمک پزشکان 
بیایند و بیماری ها را به مراتب س��ریع ت��ر از آنها 
تش��خیص دهند. یک تیم تحقیقات��ی با همراهی 
دانشکده پزش��کی هاروارد راهکاری برای آموزش 
هوش مصنوعی ابداع کرده اس��ت تا بتواند تصاویر 
پاتولوژی را بخواند و تعبیر نمای��د. اندرو بِک یکی 
از محققان این تی��م در این باره م��ی گوید: روش  
ابداعی بر پای��ه نوعی »یادگیری عمیق« اس��توار 
اس��ت که معموال در آموزش هوش مصنوعی برای 
تشخیص کالم، تصاویر و آبجکت ها مورد استفاده 
قرار می گی��رد. طبق گفت��ه وی، آن ه��ا اخیرا هم 
این ش��انس را پیدا کردند که در جریان سمپوزیم 
بین المللی تصویربرداری زیس��ت پزشکی تکنیک 
ابداعی خود و اثرپذی��ری اش را به دیگ��ران ثابت 
نمایند و ب��رای این منظور پیدا کردن س��لول های 
سرطان س��ینه را در تصاویر مربوط به غدد لنفاوی 
یک بیمار به هوش مصنوع��ی خود محول نمودند. 
برای شروع، تیم پژوهشگران با ارائه صدها اسالیدی 

که روی آن ها مش��خص ش��ده بود کدام بخش ها 
س��رطانی هس��تند و کدام قس��مت ها عادی، کار 
آموزش به هوش مصنوعی را آغاز کردند. آن ها در 
مرحله بعد معین کردند که سیس��تم در تشخیص 
کدام نمونه تصاویر با مشکل روبه روست. اما هوش 
مصنوعی این تیم با اس��تفاده از متد یاد ش��ده آن 
قدر پیش��رفت کرد که توانس��ت در نهایت در ۹2 
درصد از موارد تش��خیص درس��ت بده��د و در دو 
گروه رقابتی جداگانه نیز برنده ش��ود. البته روشن 
است که این سیستم هنوز هم با پاتالوژیست های 
انس��انی ک��ه تشخیصش��ان در ۹۶ درص��د موارد 
 صحیح است، برابری نمی کند اما نتایج کار بسیار

 امیدوار کننده اس��ت. بِک در این باره گفت: بخش 
جال��ب و هیجان انگی��ز کار این اس��ت ک��ه وقتی 
تیم تحقیق��ات تحلیل های انجام ش��ده توس��ط 
پاتالوژیس��ت ها را با حاصل کار ه��وش مصنوعی 
ادغام کردند، در ۹۹/5درصد تشخیص درست انجام 
گرفت. لذا می توان این طور نتیجه گرفت که ترکیب 

تفسیرهای انس��انی با کامپیوترها نتایج دقیق تری 
خواهد داشت و تشخیص هایی که با این شیوه انجام 

می شوند از نظر بالینی ارزشمندتر هستند.

در حالی که چند ماه بیش��تر از عرضه پرچمدار 
جدید س��ری S موبایل های گلکسی سامسونگ 
سپری نشده، امروز ش��ایعه ای در خصوص نسل 
 S8 بعدی این تلفن هوشمند موسوم به گلکسی

به گوش رسیده است.
 S8 چینی ها ام��روز خب��ر می دهند گلکس��ی
سامسونگ که در ماه فوریه سال آینده رونمایی 
خواهد شد، به دوربین دوگانه موجود در گوشی 

مجهز می شود.
همچنین گفته ش��ده که این م��اژول در خانه و 

توسط خود سامسونگ تولید خواهد شد.
از ط��رف دیگر ب��ا ت�وج�ه ب��ه فراگیر ش��دن و 
گس��ترش فناوری واقعیت مجازی و همچنین 
تالش های خود سامس��ونگ در این زمینه، باید 
در گلکسی اس 8 منتظر نمایشگری با رزولوشن 

4K باشیم.
چنی��ن کیفیتی البت��ه بات��ری دس��تگاه را به 
سرعت تحت تاثیر خود قرار می دهد و بر همین 

اس��اس، می توان انتظار داش��ت که سامسونگ 
یک باتری حجیم تر برای دس��تگاه مورد اشاره 
 در نظ��ر گی��رد. گلکس��ی اس 8 سامس��ونگ

احتماال از تراشه مجتمع اسنپدراگون 830 بهره 
خواهد گرفت که در اواخر سال جاری می توان 
انتظار معرفی اش را از س��وی ش��رکت کوالکام 

داشت.
این تراش��ه با فرآیند 10 نانومتری FinFET به 
تولید می رس��د که ب��ا توجه به همین مس��ئله، 
می توان خبر از قدرت پردازشی باالتر و مصرف 

انرژی کمتر داد.
البته در این بین گفته نش��ده که گلکس��ی اس 
8 سامس��ونگ، همچن��ان گواه��ی IP68 برای 
مقاومت در براب��ر آب و گرد و غب��ار را به همراه 

خواهد داشت یا خیر.
باید توجه کرد که همواره پی��ش از معرفی یک 
محصول از هر شرکتی شایعات زیادی پیرامون 
مشخصات فنی آن ایجاد می شود و برای بررسی 

این شایعات و صحت و سقم آن باید منتظر ماند تا 
به تاریخ ارائه آن نزدیک تر شد و سپس به بررسی 

مشخصات آن پرداخت.
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اخبار کوتاهاخبار

 رییس صندوق مهر امید ش��هرضا گفت: در س��ال جاری حداکثر10 درصد 
از کل اعتبارات ابالغی به شهرستان در بخش خوداشتغالی و ایجاد مشاغل 
خانگی اختصاص پیدا می کند. سید محمدرضا موسوی تصریح کرد: طرح های 
قابل حمایت از طریق صندوق مهر امید، صرفا طرح های ایجادی بوده و این 
صندوق قادر به پرداخت تسهیالت جهت توسعه و تجهیز و سرمایه در گردش 
نیست. وی  افزود: هر یک از دس��تگاه های اجرایی که طرح های کارفرمایی 
 و تولیدی یا خدماتی با حداقل چهار نفر اش��تغالزایی ارایه کنند، می توانند 
از تسهیالت این صندوق استفاده کنند. موسوی اضافه کرد: تعداد 15 فقره 
طرح کارفرمایی در شهرستان در دست بررسی است که از این تعداد هشت 
مورد از طرف صندوق مهر امید اس��تان مورد تایید واقع ش��ده و تسهیالت 
آن ها در ماه های آینده پرداخت می شود. وی گفت: تاکنون سه میلیارد ریال 
 تس��هیالت خوداش��تغالی و کارفرمایی از طرف این صندوق پرداخت شده 
و زمان آغاز پرداخت و ابالغ تس��هیالت در س��ال جاری نیز از ابتدای تیرماه 
خواهد بود. رییس صندوق مهر امید شهرضا گفت: یکی از مشکالت موجود 
در شهرستان که متاثر از شرایط ویژه اقتصادی است، عدم بازپرداخت به موقع 
اقساط تسهیالت دریافتی از طرف کارفرمایان است، با توجه به اینکه پرداخت 
 تس��هیالت جدید به متقاضیان مش��روط به وصول مطالبات قبلی اس��ت، 

این مسئله مشکالتی را در شهرستان ایجاد کرده است.

 امام جمعه خورزوق  با اش��اره ب��ه پانزدهم رمضان س��الروز والدت امام 
حسن مجتبی) علیه السالم (، به ویژگی بارز آن امام همام یعنی کرامت 

اشاره کرد و گفت: صفت کرامت به معنای بخشندگی است.
حجت االسالم محمد حس��ین کتابچی،  در همین زمینه افزود: کریم را 
دو گونه تعریف کرده اند، نخست به کسی که بدون درخواست دیگران به 
شخص نیازمند کمک می کند و تعریف دوم از کریم شخص سخاوتمندی  
 اس��ت که آنقدر  به ف��رد نیازمند می بخش��د که به طور کام��ل بی نیاز 

می شود.
 وی اظهار کرد: با توجه به کرامت  ها و بخش��ش  های ک��م  نظیر و گاهی 

بی  نظیر امام حسن، لقب » کریم « برازنده آن حضرت است.
امام جمعه خورزوق خاطر نش��ان کرد: هیچ فقیر و مسکینی از در خانه 
امام حسن مجتبی ) ع ( ناامید برنگشت و حتی در بسیاری اوقات ایشان 
خود به س��راغ فقرا و  مس��کینان می  رفتند و آن ها را ب��ه منزل دعوت 
 می  کردند و مش��کالت ش��ان را حل می کردند و به آن ها غ��ذا و لباس 

می دادند.
حجت االس��الم کتابچی در ادامه با اشاره به ش��رایط سیاسی زمان امام 
 حسن مجتبی ) ع ( اظهار داشت: دسیسه ها و فریب کاری های معاویه 
با ابزار تهدید، ارعاب و تطمیع، تعداد اندک یاران و ش��رایط و مقتضیات 
زمانه و حفظ دین اسالم عواملی بودند که حضرت را مجبور کرد به سکوت 

و پذیرش صلح با معاویه در آن زمان تن دهد.
وی  با اش��اره به اینک��ه حلم و بردباری نی��ز دو صفت ب��ارز اخالقی این 
امام بزرگوار بود، خاطر نش��ان ک��رد: آن امام  در مقابل همه انس��ان ها 
 حتی دشمنان نیز صبر و بردباری پیش��ه می کردند، الگوپذیری از امام 
حسن مجتبی ) ع ( را موجب توس��عه فرهنگ انفاق در جامعه و کاهش 

اختالف طبقاتی در جامعه دانست.

عصر امروز، پیکر شهید مدافع حرم شیر حسین حسنی نخستین شهید 
 فاطمیون در نجف آباد، بر روی دس��تان مردم ش��هر قلعه سفید تشییع 

و جهت خاکسپاری به گلزار شهدای این شهر انتقال داده می شود.
 مراسم تشییع این ش��هید از17:30دقیقه امروز از پایگاه شهید قدوسی 
قلعه سفید به س��مت گلزار شهدای شهر برگزار ش��ده و فردا نیز مراسم 
یادبودی برای این ش��هید مدافع حرم از ساعت 8 تا 12 در مسجد جامع 

قلعه سفید برگزار خواهد شد.
الزم به ذکر است، طی حدود 2 سال گذش��ته،10 نفر از نیروهای لشکر 
 زرهی 8 نجف اشرف در مسیر دفاع از حریم حرم به شهادت رسیده بودند

 و این نخس��تین بار اس��ت که یک��ی از ش��هدای مظلوم افغانس��تانی، 
در نجف آباد تشییع و خاکسپاری خواهد شد.

 مدیر کمیته امداد ام��ام خمینی  )ره ( خ��ور و بیابانک گفت: ب��ه منظور کمک 
به مددجویان نیازمند650 س��بد غذایی بین خانوارهای تحت پوشش این نهاد 

توزیع شد.
محمود جاللی با بیان اینکه  ارزش ریالی هر س��بد غذایی ب��ه مددجویان470 
 هزار ریال است، خاطرنشان کرد: این سبد غذایی شامل  برنج، روغن، ماکارونی، 
 رب گوجه، قند و ش��کر، پنیر و حبوبات اس��ت. مدیر کمیته امداد امام خمینی 
 ) ره ( خ��ور و بیابانک اضافه کرد: ای��ن نهاد با هدف یاری رس��اندن به محرومان 

در ماه مبارک رمضان توزیع سبد غذایی خانوار را بین مددجویان آغاز کرد.

مدی��ر اداره جه��اد کش��اورزی شهرس��تان تی��ران و ک��رون گفت: برداش��ت 
موس��یر در شهرس��تان تیران و کرون آغاز ش��د. محس��ن حاج عابدی تیران و 
 کرون اظهار کرد: موس��یر جز خانواده س��یر و پیاز اس��ت و برگ ه��ای آن بلند 
و می��ان ته��ی و گل هایش به رنگ س��رخ یا بنفش اس��ت. موس��یر سرش��ار از 
ویتامینC، پتاس��یم، فیبر، اس��ید فولیک، آهن و کلسیم اس��ت و منبع خوبی 
از پروتئین محس��وب می ش��ود و در ط��ب س��نتی از آن برای تقوی��ت معده، 
حذف س��موم از بدن، ترمیم زخم ها و هضم غذا اس��تفاده می ش��ود. وی افزود: 
با توجه به نیاز آبی کم موس��یر اغلب کش��اورزان شهرس��تان به س��وی کاشت 
این گیاه روی آورده اند. مدیر اداره جهاد کش��اورزی شهرس��تان تیران و کرون 
اضافه کرد: عملیات برداش��ت موس��یر در س��طح بیش از 35 هکت��ار از اراضی 
 کشاورزی شهرس��تان تیران و کرون آغاز ش��ده است و تا اواس��ط تیرماه ادامه 
دارد. حاج عابدی ادامه داد: پیش بینی می شود بیش از700 تن موسیر از اراضی 

کشاورزی تیران و کرون برداشت شود.

اختصاص10 درصد از اعتبارات شهرضا 
به خود اشتغالی

امام حسن ) ع ( الگوی بی بدیل توسعه 
فرهنگ انفاق در جامعه اسالمی است

تشییع نخستین شهید  فاطمیون
 در نجف آباد

توزیع 636 سبد غذایی 
میان مددجویان خور و بیابانک

برداشت  موسیر 
در تیران و کرون آغاز شد

 ریی��س اداره ب��رق گلپای��گان گف��ت: مانور بح��ران فرضی 
در ش��رایط ع��ادی ب��ه آمادگ��ی ذهن��ی و روح��ی نیروها 
و آمادگ��ی س��خت اف��زاری و ن��رم اف��زاری ادارت جه��ت 
 رس��اندن خس��ارات و تلفات به حداقل، کمک بسیار زیادی 

می کند.
سعید مهدی زاده رییس بهره برداری برق شهرستان گلپایگان 
در حاشیه مانور بحران اظهار داشت:  تعداد10 اکیپ متشکل 
 از اکیپ های عملیات��ی و پیمانکاری شهرس��تان گلپایگان 
و اکیپ های معین مس��تقر در شهرستان های شاهین شهر، 
فریدن و خوانس��ار با خودروهای عملیاتی شامل دو دستگاه 
جرثقال، دو دس��تگاه باالبر، سه دس��تگاه خودرو کمک دار، 
پنج دستگاه خودرو عملیاتی س��بک و چهار دستگاه خودرو 
سواری در محل مانور حاضر ش��دند و به انجام عملیات مانور 
بحران فرضی پرداختند. وی تصریح ک��رد: توجه به اهمیت 
 آمادگی پرس��نل عملیات برق شهرس��تان و به منظور ایجاد 
هماهنگی هاي اولیه ح��وزه های س��تادی و تهیه اطالعات 
از نواق��ص احتمال��ي برنامه ری��زی در زمان بح��ران فرمان 
 آغاز مانور توس��ط مدیریت امور برق شهرس��تان گلپایگان، 
حدادی پور، صادر شد. در ادامه شاپور حدادی پور مدیر اداره 
برق شهرس��تان گلپایگان با اشاره به س��ناریوی پیشنهادی 
در مانور بحران، اظهار داش��ت: بروز یک طوفان شدید باعث 
تخریب حدود 6 کیلومتر از شبکه ها و تاسیسات برق در تاریخ 

شهرستان گلپایگان می شود.
وی با بیان اینکه پس از مطلع شدن رییس یا جانشین کمیته 
مدیریت بحران، سریعا نسبت به استعالم از شهرستان مربوطه 

 به منظور شناسایی و حجم برآورد اولیه خسارت اقدام کرده 
 و س��ریعا مراتب را به اعضای کمیته مدیریت بحران س��تاد 
اطالع رس��اني مي ش��ود. حدادی پور اظهار داش��ت: کمیته 
مدیریت بحران با داشتن اطالعات اماکن مهم و استراتژیک 
شهرستان و همچنین هماهنگي با مسئوالن ستاد مدیریت 
استان نسبت به برنامه ریزي فراخوان شهرستان هاي معین 
 و جانش��ین با امکانات مورد نظر براي بازسازي سریع شبکه 
و برق رساني به مشترکان حساس و سایر مشترکان شهرستان 

اقدام می کند.
 وی برنامه ری��زی هاي مدیری��ت بحران، ایج��اد هماهنگي 
 و برنام��ه ریزي آموزش��ي ب��راي شهرس��تان ه��اي معین 
 در رس��یدگي به بحران ه��ا، هنگام بروز ش��رایط س��خت، 
 برنامه ری��زي براي تهیه اب��زار آالت مورد نیاز در رس��یدگي 

به شرایط بحران است.
حدادپور افزود: ارتقا روحیه همکاری و هماهنگی بین سازمان 
در پاس��خگویی به حوادث، تجربه مدیری��ت همزمان گروه 
های عملیاتی در م��کان هاي مختلف از دیگ��ر اهداف مانور 
 بحران است. وی با بیان اینکه مانور بحران در مدت 2 ساعت 
به طول انجامید، خاطرنش��ان کرد: انج��ام مانورهای فرضی 
 در شرایط عادی به آمادگی ذهنی و روحی نیروها و آمادگی 
 س��خت افزاری و نرم افزاری ادارات جهت رساندن خسارات 

و تلفات به حداقل کمک بسیار زیادی می کند. 
در پایان مانور بحران، مدیر اداره برق شهرس��تان از پرسنل 
عملیات برق شهرستان های گلپایگان، خوانسار، شاهین شهر 

و فریدن با اهدا جوایز تجلیل کرد.

آن سوی خبر

عفاف، تبیین کننده روش و منش مسلمانان  است
رییس اداره تبلیغات اسالمی آران و بیدگل گفت: عفاف 
به عنوان یک فرهنگ، روش و منش مسلمانان را تبیین 

می کند.
حجت االس��الم س��میع الهی مردان در جمع کارکنان 
اداره تامین اجتماعی شهرس��تان با اش��اره ب��ه اینکه 
واژه حجاب 7 مرتبه در قرآن کریم ذکر ش��ده اس��ت، 
اظهار ک��رد: قرآن ب��ا پرداختن به زندگ��ی زنانی چون 

بلقیس ملکه س��با در عرصه حکومت، آس��یه همس��ر 
فرعون در عرص��ه مبارزه در نظ��ام توحیدی و حضرت 
 مری��م الگوی عف��اف، جایگاه زن��ان را در ط��ول تاریخ 
به تصویر کشیده اس��ت. وی، بدحجابی را مشکلی مهم 
در جامعه اسالمی دانست و گفت: اگر حجاب و عفاف در 
جامعه تقویت شود، الگوهای غربی وارد کشور نمی شود و 
به تبع بی حجابی هم به عنوان فرهنگ وارداتی در جامعه 

گسترش پیدا نمی کند. 
 ریی��س اداره تبلیغ��ات اس��المی آران و بی��دگل، 
با نادرس��ت خواندن موضع برخی که حج��اب را عامل 
انزوای زن می دانند، خاطر نش��ان ک��رد: همان طور که 
در ق��رآن عفت دختران ش��عیب را در ح��ال چوپاني و 
آب دادن به گوس��فندان در جمع مردان بازگو مي کند 
 و عف��ت و پاکدامني مری��م را در معبدي ک��ه همگان 
چه زن و چه مرد به پرستش مي آیند مي ستاید، حجاب 
به هیچ وجه عاملی برای انزوای زن نیست. مردان افزود: 
همه زنان نمونه قرآن، در متن فعالیت و پویایي جامعه 
هستند و این تاییدی بر این نکته است که حجاب، عامل 

انزوای زن در جامعه نیست. 

وی انقالب اس��المی را ثمره مجاهدت مردم در جهت 
 زنده نگه داش��تن و دفاع از ارزش های دینی اس��المی 
 از جمل��ه حج��اب اس��المی دانس��ت و اف��زود: پ��س 
از پیروزی انقالب اس��المي، زنان با حجاب و پوش��ش 
اس��المي در عرصه ه��ای مختلف فرهنگی، سیاس��ی، 
 اجتماع��ی و ورزش��ی حض��ور پی��دا کردن��د و حتی 
به الگویی برای س��ایر زنان مس��لمان و غیر مس��لمان 

تبدیل شدند.
 عض��و ش��ورای فرهن��گ عموم��ی آران و بی��دگل، 
 نهادینه س��ازی، گس��ترش فرهنگ حج��اب و حفظ 
و پاس��داری از آن را س��ه مرحله مهم حجاب دانس��ت 
و خاطر نش��ان کرد: موفقیت در این مراح��ل، نیازمند 
 حرک��ت جمع��ی پوی��ا از س��وی نهاده��ای عمومی  
و مردمی است و اگر این هم سویی و هم پوشانی در سطح 
فراگیر صورت نگیرد، به نتیجه مطلوب نخواهیم رسید. 
حجت االس��الم مردان ادامه داد: ضع��ف ایمان، تهاجم 
فرهنگی، پیروی از هوای نفس، غفلت، عدم احس��اس 
 مسئولیت در حفظ ارزش ها، مدپرس��تی، جلب توجه 
و تقلید، از مهم ترین عوامل و ریشه های بدحجابی است.

لزوم آموزش استفاده صحیح فضای مجازی از کودکی
امام جمعه زرین ش��هر گفت: با توج��ه به اینکه 
حضور در فضای مجازی به امری اجتناب ناپذیر 
 تبدیل شده، آموزش استفاده صحیح از این فضا 

از دوران کودکی باید آغاز شود.
حجت االسالم قاس��م باقریان در شورای فرهنگ 
عمومی شهرستان، سیاست امروز دشمنان اسالم 
را در تهاجم همه جانبه فرهنگی دانست و اظهار 

کرد: امروز تاثیر رسانه ها و شبکه های اجتماعی 
 در جامعه بس��یار زی��اد ب��وده و روزب��ه روز نیز 
رو به گسترش است و دشمنان اسالم می خواهند 

بیشتر بهره را از این تکنولوژی ببرند.
وی اف��زود: مقام معظ��م رهب��ری در خصوص 
تاثیرگذاری رسانه ها تاکیدات فراوانی داشته اند 
بنابر ای��ن همه مس��ئوالن و دس��تگاه ها در این 

خصوص باید با تمام قدرت وارد میدان شوند.
امام جمع��ه زرین ش��هر تصریح کرد: تش��کیل 
 کمیته ه��ای مش��ورتی، گروه ه��ای راهب��ردی 
و جلس��ات هم اندیش��ی در شهرس��تان لنجان 
 می توان��د در این زمینه کارگش��ا باش��د چرا که 
خرد جمع��ی در ای��ن مواق��ع در ش��کل گیری 

تصمیمات درست تاثیر بسزایی دارد.
باقریان با اشاره به اینکه دشمنان به دنبال تسلط 
فرهنگی در جوامع اسالمی هستند، اضافه کرد: 
به خاطر غفلتی که در گذش��ته داشته ایم زمانی 
که بحث ش��بکه های اجتماعی در کشور مطرح 
شد زیرساخت های آن عرضه ش��ده بود و بعد از 

گذشت مدتی از آن دغدغه ها و نگرانی ها در این 
خصوص مطرح شد.

وی ادامه داد: در دنیای امروز س��رعت پیشرفت 
تکنول��وژی بس��یار باالس��ت و ای��ن پیش��رفت 
تکنول��وژی، زندگی م��ا و جامعه را دس��تخوش 
تغییرات خود قرار داده اس��ت و ب��ا نگاهی کوتاه 
به30 سال گذشته به خوبی می توان نقش رشد 
 پیش��رفت را در زندگی انس��ان ها احساس کرد 
از این رو باید گفت، به هیچ وجه جلوی پیشرفت 
تکنول��وژی را نمی توان گرفت، ام��ا ما می توانیم 
آس��یب های ش��بکه های اجتماعی را شناسایی 
 کرده و تهدیدها را به فرص��ت تبدیل کنیم. وی 
با اشاره به لزوم آموزش استفاده از فضای مجازی 
از کودکی، عنوان کرد: ما می توانیم با بهر مندی از 
ظرفیت های جوانان و نخبگان خود از شبکه های 
 اجتماع��ی در ارای��ه و معرف��ی فرهن��گ ن��اب 
انقالب اسالمی استفاده کرده و با تولید اطالعات 
صحیح در این خصوص اهداف انقالب اسالمی را 

در فضای مجازی به سراسر جهان صادر کنیم.

رییس اداره برق گلپایگان:

مانور بحران فرضی در تقویت و آمادگی ذهنی و روحی 
نیروها کمک می کند
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رییس دادگس��تری شهرس��تان خمینی شهر گفت: 
 قوانی��ن ناقص و ضعی��ف گریبانگیر م��ردم، جامعه 
و دستگاه اجرایی و قضایی کشور شده که باید اصالح 

شوند.
رس��ول یزدان��ی در جم��ع مس��ئوالن شهرس��تان 
خمینی شهر اظهار کرد: بعضی از قوانین وضع شده 
در کمیس��یون های تخصصی مجلس، پس از تایید 
 آن در صح��ن علنی مجل��س هم با نواق��ص زیادی 

رو به رو است.
وی ادامه داد: از نمایندگان مجلس دهم می خواهیم 
 در راس��تای اصالح قوانین ناقص و اصالح و تسهیل 

در امور اجرایی جامعه قدم جدی  بردارند.
رییس دادگس��تری شهرس��تان خمینی شهر گفت: 
با توجه به تراکم جمعیتی شهرس��تان خمینی شهر 
طبیعی اس��ت  جمعی��ت متراک��م باع��ث افزایش 
پرونده ه��ای وارده ب��ه دادگس��تری شهرس��تان 

خمینی شهر شود.
وی ب��ا تاکید ب��ر اینکه حج��م تع��داد پرونده های 
وارده زیبن��ده جایگاه انقالبی و مذهبی شهرس��تان 
خمینی ش��هر نیست، اظهار داش��ت: در شهرستانی 
که با کمبود امکانات فضا و خدمات مورد نیاز مواجه 
باش��یم، بروز بعضی از مش��کالت و ناهنجاری های 

اجتماعی طبیعی است.
 یزدانی با تاکید بر اینکه وظیفه مس��ئوالن است که 
 در جلس��ات رس��می و در بی��ن مس��ئوالن بعضی 
 از مش��کالت شهرستان مطرح ش��ود، گفت: بخشی 
 از مش��کالت امروز به دست مس��ئوالن شهرستان 

و استان قابل حل و بازگشایی است. 
وی بیان داشت: در س��ال گذشته در حدود 57 هزار 
پرونده در دادگس��تری شهرس��تان خمینی ش��هر 

تشکیل شده است. 
رییس دادگستری شهرستان تصریح کرد: از مجموع 
 پرون��ده وارده در ح��دود 18 ه��زار و500 پرون��ده 
 در محاک��م حقوق��ی و قضای��ی، 27 ه��زار پرونده 
 در دادس��را، در حدود10 هزار پرونده در شوراهای 

حل اختالف شهرستان تشکیل شده است.
وی با تاکید بر اینکه این حج��م پرونده ورودی آمار 
 باالیی برای شهرس��تان محسوب می ش��ود، گفت: 
با توجه به حجم پرونده های وارده به ازای هر پرونده 

3 الی 5 نفر درگیر خواهند بود.
یزدانی ادام��ه داد: به طور میانگی��ن در حدود 175 
ه��زار نفر در طول س��ال درگی��ر ت��ردد، پیگیری و 
 مراجعه پرونده های محاکم قضایی، حقوقی و جزایی 

به محاکم قضایی شهرستان خواهند بود.
وی با تاکید بر اینکه این حجم تردد مراجعه به محاکم 
قضایی به غیر مراجعات به کالنتری ها و مراکز نیروی 
انتظامی است، گفت: رسیدگی و پیگیری این حجم 
پرون��ده در محاکم قضایی باعث ص��رف هزینه های 

بسیار سنگینی در طول س��ال برای مردم و دستگاه  
قضایی خواهد شد. رییس دادگس��تری شهرستان 
خمینی ش��هر بیان داش��ت: در حال حاضر 8 شعبه 
 محاکم قضایی،10 ش��ورای حل اختالف نیمه وقت 
و10 شعبه دادس��را و داس��تانی در شهرستان فعال 

هستند.
 یزدانی با اش��اره به اینکه طبق اس��تاندار اعالم شده 
از طرف قوه قضاییه سهم هر شعبه قضایی و حقوقی 
شهرستان باید بین90 الی120 پرونده باشد، گفت: 
در حال حاضر س��هم پرونده وارده به ازای هر شعبه 

ماهانه280 پرونده است.
وی با اشاره به اینکه افکار عمومی جامعه و مسئوالن 
از دس��تگاه قضایی انتظار دارند ب��ا وجود این حجم 
پرونده قضات به وظیفه خود ب��ه خوبی عمل کنند، 
تصریح کرد: هر کارمند دادگستری 5 برابر ظرفیت 
 کارمن��دان دولتی ب��ه مراجعات مردمی پاس��خ گو 

است.
رییس دادگستری شهرستان خمینی شهر ادامه داد: 
با توجه به این حجم تردد و فشار پرونده ها، طبیعی 
است کارمندان دادگس��تری نمی توانند پاسخ گوی 

مردم باشند.
 وی از ائمه جمعه و مس��ئوالن شهرس��تان خواست 
قبل از هر گونه مراجعات و شکایات مردمی در مورد 
دادگستری به حجم مراجعات و فشار وارده به قضات 

و کارمندان دادگستری دقت نظر داشته باشند.
 ریی��س دادگس��تری شهرس��تان خمینی ش��هر 
با بیان اینک��ه در بخش محاکم عموم��ی و حقوقی، 
جرایم چک و مطالبه باالترین آمار پرونده را داراست، 
ادامه  داد: در سال های گذش��ته ما شاهد مسابقه ای 
بین بانک ها و موسسات مالی برای دادن دسته چک 

و حواله به مردم بودیم.
 وی با اش��اره به اینکه بعضی از افراد بدون پش��توانه 
از رییس دادگستری شهرس��تان بیشتر دسته چک 
دارند، گفت: از مجلس و دولت می خواهیم دقت نظر 

بیشتری در اداره و مدیریت مسائل اقتصادی و مالی 
بانک ها داشته باشند.

 رییس دادگستری شهرس��تان خمینی شهر خطاب 
 به نمایندگان مجلس دهم بیان داشت: انتقادی که 
به مسئوالن اجرایی و سیس��تم قانون گذاری کشور 
وجود دارد این اس��ت که چگونه بانک ها و موسسات 
مالی اجازه دارند بدون پشتوانه برای یک فرد تعداد 

زیادی دسته چک و حواله بانکی صادر کنند.
یزدانی ادام��ه داد: ضعف قانون گ��ذاری و اجرا باعث 
می شود تا ساالنه مقدار زیادی از کمک ها و حمایت 
مالی خیرین و ستاد دیه برای آزادی زندانیان جرایم 

مالی صرف شود.
وی با تاکید بر اینکه با توجه به رش��د کشور در ابعاد 
مختلف ما وظیفه داریم ش��رایط زندگی و روند امور 
را تسهیل بخشیم، گفت: بازگش��ت و عمل به سیره 
ائمه اطهار اصول دینی و معنوی دین اسالم  بهترین 

راهکار حل مشکالت کشور و جامعه است.
ریی��س دادگس��تری شهرس��تان خمینی ش��هر با 
 تاکید بر اینکه بعضی مش��کالت اجرایی جامعه باید 
در دس��تگاه قانون گ��ذاری کش��ور اص��الح و رفع 
نقص ش��ود، تصریح ک��رد: دلیلی ندارد مس��ئوالن 
 ادارات دولت��ی برای کوچک تری��ن اقدامی، مردم را 
 به دادگس��تری و محک��م قضای��ی ارج��اع دهند، 
دس��تگاه های دولتی می توانند با اختیارات قانونی 

خیلی از مراجعات مردمی را رفع کنند.
 یزدانی ادام��ه داد: مراجعات بی روی��ه و حجم زیاد 
پرونده ه��ا، باعث فش��ار روح��ی و روانی ب��ه قضات 
دادگس��تری می ش��ود، پاس��خ گویی به این حجم 
پرونده باعث می ش��ود قضات از انجام وظیفه اصلی 
خود و رس��یدگی به مباحث قضایی و اجرای عدالت 

باز بمانند.
وی در انتها تاکید کرد: این موضوعات باید با هدف و 
نیت اصالح و تسهیل امور مردم و جامعه به مسئوالن 

اثرگذار دولتی و قانون گذار انعکاس داده شود.

 بازگشت به سیره 
اهل بیت، بهترین راهکار 

حل مشکالت کشور

رییس دادگستری شهرستان خمینی شهر
مطرح کرد:
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10
دریچهبیشتر بدانیم

 یک ف��وق تخصص خ��ون و آنکول��وژی ک��ودکان درباره ک��م خونی
 ارثی توضیحات��ی ارای��ه داد و تاکید کرد ک��ه این افراد ب��ه جز تحت 
 نظ��ر ق��رار گرفت��ن از س��وی پزش��ک، اق��دام دیگ��ری نی��از 

ندارند.
دکتر  هادی موسی خانی، اظهار کرد: تاالس��می نوعی از اختالل کمی 
هموگلوبین است که بر اس��اس درگیری نوع زنجیره، به ماژور و مینور 

تقسیم بندی می شود.
انواع ماژور در این نوع بیماری به تزریق خون وابس��ته است و برای کل 
 دوران زندگی است و بیمار به  صورت مداوم و مس��تمر باید تحت نظر

 فوق تخصص هماتولوژی قرار گیرد.
وی با اش��اره به اینکه بتا تاالس��می مینور، همان کم خونی ارثی است، 
افزود: نوع کوچک یا مینور این نوع بیماری به فراوانی در جامعه موجود 
است. به دلیل اینکه اطالق بتا تاالسمی مینور باعث افزایش اضطراب و 
نگرانی های والدین در مورد کودکان یا خود بیماران بزرگسال می شود. 
بهتر است به ویژه در کودکان از اصطالح کم خونی ارثی که از یک یا هر 
دو والدین به ارث می رسد و به جز تحت نظر گرفتن توسط پزشک، اقدام 

دیگری الزم ندارد، استفاده کرد.
رییس مرکز آموزش��ی – درمانی قدس قزوین اضافه کرد: این بیماری 
پس از تشخیص توسط متخصص خون شناسی حتما باید از کم خونی 

فقر آهن افتراق داده شود.
 این اس��تادیار عضو هیئ��ت علمی دانش��گاه عل��وم پزش��کی قزوین 
ب��ا بی��ان اینک��ه در بس��یاری از م��وارد ب��ه عل��ت اطالع رس��انی 
ناصحی��ح، کم خون��ی ارث��ی و فق��ر آه��ن به ص��ورت ت��وأم و یکج��ا 
در بیم��ار دی��ده می ش��ود ک��ه الزم اس��ت فقر آه��ن درمان ش��ود، 
خاطرنش��ان کرد: بای��د در م��ورد کم خونی ارث��ی، اطمین��ان خاطر 
 ب��ه والدین ک��ودک یا خ��ود بیم��ار درب��اره کنت��رل بیم��اری داده 

شود.
وی با اش��اره به اینکه، مهم تری��ن نکته در مورد ش��یرخواران مبتالبه 
کم خونی ارثی این اس��ت که این افراد هیچ فرقی ب��ا کودکان معمولی 
ندارند، گفت: ای��ن کودکان باید در دو س��ال نخس��ت زندگی، آهن و 

مولتی ویتامین مصرف کنند.
موسی خانی افزود: به هیچ  وجه شیرخواران مبتالبه کم خونی ارثی، دچار 
اضافه بار آهن نمی شوند و هیچ کدام از خصوصیات مبتالیان به نوع ماژور 
کم خونی ارثی که در جامعه به فراوانی وج��ود دارد در این افراد وجود 

نداشته و در طول عمر بروز نخواهد کرد.
این استادیار عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، در پایان 
تاکید کرد: نباید با به کار بردن لفظ تاالس��می ب��رای کم خونی ارثی، 
موجب تشویش اذهان عمومی شویم و یادمان نرود که تاالسمی مینور 
نیاز به مراجعات متعدد و مراقبت های دائم نداش��ته و نباید با اقدامات 
اضافی، زندگی را به کام عزیزانمان و خانواده آن ها تلخ کنیم و همچنین 
 هزینه های اضاف��ی را متوجه جامعه و سیس��تم بهداش��تی - درمانی

نماییم.

۱۰ ماده غذایی که می توان با استفاده از آنها سالمت پوست را تامین کرد:
 انگور فرنگی هندی )آمال(

این میوه سرش��ار از ویتامین A اس��ت که باعث افزایش تولی��د کالژن و برای 
حفظ سفتی و درخشانی پوست الزم اس��ت؛ بهتر است این میوه با معده خالی 

مصرف شود.
 سیب

این میوه سرشار از ویتامین C است که برای جلوگیری از پیری پوست و حفظ 
درخشندگی درونی پوست و همچنین جلوگیری از آسیب رادیکال آزاد مصرف 

آن توصیه می شود.
 ریشه چغندر

اگر می خواهید پوست به اصطالح هلویی رنگی داشته باشید، این گیاه را آب پز 
کنید و بخورید؛ چراکه با داشتن آنتی اکسیدان های بسیار قوی از بروز چین و 

چروک جلوگیری می کند.
 هویج

این محصول با داشتن بتاکاروتن که در بدن به ویتامین A تبدیل می شود، باعث 
درخشان تر شدن صورت و همچنین از بین رفتن چروک ها می شود.

 لیمو
این میوه برای مبارزه با آکنه و جوش های سرسیاه بسیار قدرتمند است؛ برای 
این کار می توانید مقداری از آن را صبح زود و پیش از خوردن هر غذایی در آب 

ولرم ریخته و با کمی عسل میل کنید.
 دانه کدو تنبل

این دانه های مغذی بهترین منبع زینک هس��تند که برای تولید پوست جدید 
ضروری است؛ این دانه ها تولید روغن سطح پوست را نیز برای داشتن پوستی 

روشن تر کنترل می کنند.
 اسفناج

این سبزی با داشتن خاصیت ضد التهابی با سرکوب سموم، به پوست شفافیت 
و درخشندگی خاصی می بخشد. عالوه بر این وجود آنتی اکسیدان نیز این ماده 

را به گیاهی ضد چروک تبدیل کرده است.
 توت فرنگی

این میوه با داشتن اسید مالیک به یک سفیدکننده طبیعی تبدیل شده است. 
برای داشتن پوستی سفید قطعه ای از این میوه را به مدت ۱۵ دقیقه روی پوست 

خود بگذارید. عالوه بر این می توان آن را با عسل و ماست هم خورد.
 سیب زمینی شیرین

این سبزی با داشتن خواص آنتی اکسیدانی و غنی بودن از ویتامین A و C به 
عنوان یک ضد آکنه عمل می کند. برای دریافت فواید بیش��تر بهتر است که با 

پوست و به طور آب پز مصرف شود.
 گوجه فرنگی

این سبزی غنی از ماده ای به نام لیکوپن اس��ت که خواص ضد پیری دارد و به 
عنوان ضد آفتابی طبیعی عمل می کند. 

از آنجا که گوجه فرنگی به طور طبیعی خاصیت اسیدی دارد، برای جلوگیری از 
جوش و منافذ پوستی مؤثر است.

چه بخوریم تا پوستی درخشان »کم خونی ارثی« چیست؟
داشته باشیم؟

نکته ها

مس��ئول اداره بیولوژیک س��ازمان غذا و دارو گفت: انس��ولین یکی از 
داروهای بسیار مهم و پرمصرف در کشور است که شرایط نگهداری، در 

اثربخشی آن حایز اهمیت می باشد.
دکتر علی واشقانی فراهانی گفت: با توجه به اینکه به فصول گرم سال 
رس��یده ایم توجه به ش��رایط نگهداری داروها اهمیت ویژه ای خواهد 

داشت.
وی افزود: انسولین یکی از داروهای بسیار مهم و پرمصرف در کشور ما به 
شمار می رود. به همین دلیل الزم است استفاده کنندگان این فرآورده 

دارویی به شرایط نگهداری آن توجه الزم را داشته باشند.
واشقانی اظهار داش��ت: به عنوان یک قاعده کلی باید اطالعات هر دارو 
را به صورت اختصاصی از روی برگه راهنمای دارو و اقالم بس��ته بندی 

آن کسب کرد. 
بنابراین توصیه می شود که قبل از مصرف هر دارو برگه راهنمای آن به 
دقت مطالعه گردد. این قاعده در مورد انس��ولین نیز وجود دارد و الزم 
اس��ت اطالعات نحوه نگهداری و روش صحیح مص��رف از برگه راهنما 

کسب شود.
مسئول اداره بیولوژیک س��ازمان غذا و دارو در ادامه گفت: انسولین ها 
که جزو داروهای بیولوژیک طبقه بندی می ش��وند، نس��بت به شرایط 
نگهداری حس��اس هس��تند و عدم رعایت شرایط مناس��ب می تواند 

اثربخشی و کارایی آنها را تحت تاثیر قرار دهد.
گرم شدن بیش از حد مجاز و یخ زدگی می تواند اثر نامطلوبی بر ساختار 
دارو وارد کرده و موجب بی اثر شدن آن و گاهی اثرات ناخواسته دارویی 
شود. تمام انسولین هایی که در بازار دارویی کشور وجود دارند باید در 
» دمای ۸-۲ درجه سانتیگراد « که » ش��رایط نگهداری در یخچال « 

محسوب می شود، نگهداری شوند.
بنابر اعالم روابط عمومی س��ازمان غذا و دارو، واش��قانی اظهار داشت: 
 البته ب��ا توجه ب��ه اینکه نگه��داری داروه��ا در یخچال چ��ه به لحاظ 
حمل و نقل توسط مصرف کنندگان و چه به لحاظ تزریق، مشکالتی را 
فراهم می کند، برخی شرکت های تولیدکننده انسولین، محصوالتی را 
تولید کرده اند که به صورت محدود )معموال یک ماه(، قابلیت نگهداری 
در دمای اتاق که » دمای کمتر از ۲۵ درجه سانتیگراد« در نظر گرفته 

می شود، را دارند. 
در این صورت نکته بسیار مهم این است که تاریخ انقضای دارو از زمان 
خروج از یخچال یک م��اه خواهد بود. بنابراین الزم اس��ت زمان دقیق 
خروج از یخچال ثبت و نگهداری ش��ده و دارو بعد از زمان مجاز مورد 

استفاده قرار نگیرد.
وی در پایان گفت: نکته مهم دیگر حساس��یت انسولین به نور است. به 

همین دلیل این دارو حتما باید دور از نور نگهداری شود. 
 ب��رای ای��ن کار می ت��وان دارو را در جعب��ه آن نگه��داری ک��رد یا با 
استفاده از درپوش مخصوص در نوع قلمی، دارو را از نور محافظت  کرد. 
در زمان نگهداری در یخچال نیز باید توجه ک��رد که دارو از یخ زدگی 
محافظت شود؛ زیرا س��اختار پروتئینی آن ممکن است در اثر یخ زدن 

تخریب یا تحت تاثیر قرار گیرد.

 نکاتی مهم درباره شرایط 
نگهداری و مصرف انسولین

دانستنی ها 

یکی از پرس��ش هایی که اغلب جویای دانس��تن آن هستند این اس��ت که میوه های 
نرمی همچون شلیل، زرد آلو، قیسی، هلو، انگور، توت سفید، گیالس و آلبالو یا میوه هایی 
که سطح پوستشان چرب و ضخیم است همچون خیار، سیب، مرکبات، خربزه، هندوانه 
یا موز و کیوی چگونه باید شسته شوند تا از بار میکروبی شان کاسته شود و در عین حال 

به کیفیت شان آسیبی نرسد.
نحوه شست وشوی میوه های نرم : 

اگر میوه های نرمی که بافت ظریفی دارند آغش��ته به آلودگی قابل رویت باشند بهتر 
است پیش از شستن پاک شوند. در مرحله بعد یک ظرف بزرگ را پر از آب سرد کنید 
و میوه ها را درون آن غوطه ور کرده و به آرامی بش��ویید و سپس درون آبکش بریزید و 
آبکش را درون ظرف آب تمیزی به مدت ۵ دقیقه قرار دهید و در نهایت کمی آب روی 
میوه ها بگیرید. به دلیل نفوذ مواد ضدعفونی  کننده و شوینده به بافت میوه های نرم و له ، 
فقط به شستن آنها با آب معمولی اکتفا کنید. استفاده از مواد ضدعفونی  کننده از مدت 

ماندگاری میوه های نرم می کاهد.
شست وشوی میوه های چرب: 

اگر سطح میوه های چرب، گل آلود نباشد بهتر اس��ت آنها را فقط با مایع ظرفشویی و 
اسکاچ و آب بشویید. مایع ظرفشویی قدرت تخریب و انهدام میکروب ها را ندارد فقط 
سطح میوه را لغزنده کرده و باعث جدا ش��دن میکروب ها از میوه می شود. در صورتی 
که میوه ها آلوده و گلی باشند استفاده از چند قطره ماده ضدعفونی  کننده در آبی که 
میوه و سبزی در آن غوطه ور است مورد نیاز است. میوه های انباری بهتر است عالوه بر 
شست وشو به روش باال، پوست گیری شوند. سموم و واکس چربی که به این میوه ها زده 

می شود با ضدعفونی کردن از بین نمی رود.
شست وشوی میوه های با پوست ضخیم :

مرکبات، کیوی، خربزه، طالبی و هندوانه را می توانید بدون استفاده از مواد شوینده فقط 
با اسکاچی نرم، تمیز و آبکشی کنید. درخصوص موز هم خوب است بدانید این میوه به 
دلیل آن که در تماس با آب، سریع سیاه می شود بهتر است قبل از مصرف با آب سرد 
شسته و با حوله خشک شود. مدت زمان ماندگاری میوه های نشسته بیشتر از میوه های 
شسته است، اما چون میوه باید به صورت شس��ته داخل یخچال قرار گیرد،الزم است 
پس از شست وشو کامال خشک شود، در دستمالی نخی قرار گیرد و داخل یک آبکش یا 
ظرف استیل نگهداری گردد. اغلب افراد بر این باورند که هر چه میوه در دمای خنک تر 
نگهداری شود عمر بیشتری خواهد داشت، اما باید بدانید سرمای زیاد باعث آسیب به 
بافت میوه شده و از عمر آن می کاهد در نتیجه طبقه وسط و جامیوه ای یخچال بهترین 

مکان  برای نگهداری میوه هاست.
میوه ها را با سرکه بشویید: 

محققان در یک تحقیق، چهار روش شست وش��وی میوه ها را با صابون ضد باکتری، 
محلول رقیق سرکه )یک قسمت سرکه در س��ه قسمت آب(، ساییدن میوه با فرچه و 
شستن با آب معمولی مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که شستن میوه ها 
با فرچه و آب ۸۵ درصد و شست وش��و با محلول رقیق شده سرکه و سپس آب سرد تا 
9۸درصد باکتری های سطح میوه را از بین می برد. این روش برای میوه هایی با سطح 
صاف مناسب است، اما سبزی هایی مانند بروکلی، برگ کاهو و اسفناج را بهتر است در 

محلول سرکه بخیسانید.

خبر

عضو انجمن فیزیوتراپی ایران تاکید ک��رد: افرادی که 
در ماه رمضان تحت درمان فیزیوتراپی قرار می گیرند، 
به دلیل انجام درمان های دس��تی و الکتریکی مختلف 
ممکن است دچار افت فشار خون و افت قندخون شوند.

مهرداد بهرامیان، با اش��اره به اینک��ه تمرین درمانی به 
عنوان یک قسمت مهم و جزو الینفک درمان فیزیوتراپی 
است، گفت: احتمال افت فشار خون و افت قند خون در 
افرادی که تحت درمان فیزیوتراپی هستند وجود دارد.

وی افزود: به افراد روزه دار توصیه می شود در وعده های 

افطار و سحر خود از کربوهیدرات های پیچیده استفاده 
کنند تا در طول درمان های دس��تی از جمله درمان با 
سوزن خش��ک که درمانی نیمه تهاجمی با امکان افت 
فش��ار خون اس��ت، دچار افت کمتری از قندخون و در 
نتیجه فشارخون شوند و بالفاصله پس از انجام درمان از 

روی تخت بلند نشوند.
این فیزیوتراپیس��ت ادامه داد: تمرین درمانی به عنوان 
یک قسمت مهم و نیز جزو الینفک درمان فیزیوتراپی 
است، ازطرف دیگر افراد در ماه مبارک رمضان با یکسری 
محدودیت در فعالیت های فیزیکی مواجه هستند، اما 
هی��چ گاه توصیه نمی ش��ود که در هن��گام روزه داری 
تمرینات خود را انجام ندهند. بلکه اگر به صورت صحیح 
و اصولی انجام ش��ود باعث آرامش و کاهش استرس و 
درد و افزایش صبر و اس��تقامت و حتی افزایش قدرت 
یادگیری و توانایی های ذهنی ش��ده و سبب می شود 
قدرت و کش��ش پذیری و س��المت عضالت و مفاصل 
زودتر تامین ش��ود و فرد س��ریع تر به زندگی طبیعی 
خود بازگ��ردد. در نتیجه تداوم انجام تمرینات بس��یار 

مهم است.

وی اظهارداش��ت: اگر اف��راد به مدت یک م��اه تمامی 
فعالیت های بدنی خود را قطع کنند، ممکن است قدرت 
و اس��تقامت قلبی عروقی آنها با مش��کل مواجه شود و 
عضالت ش��ان ضعیف گردد و بعد از این م��اه به زمان 
بیش��تری برای بازگرداندن عضله به چرخه کار طبیعی 
نیاز اس��ت. بنابراین اگر افراد اصول تغذیه ای صحیح را 
رعایت کنند می توانند به ط��ور منظم تمرینات خود را 

انجام دهند و سالمت جسمی خود را تامین نمایند.
عضو انجمن فیزیوتراپ��ی ایران گف��ت: در ماه مبارک 
رمضان برای جلوگیری از ضعف قوای جسمانی، کاهش 
فش��ارخون، س��رگیجه، س��ردرد و تهوع باید از انجام 
تمرینات س��نگین اجتناب کرد؛ چرا ک��ه فعالیت زیاد 
باعث از دس��ت رفتن نمک، آب زیاد و در نتیجه عطش 

فراوان و افت فشارخون و ضعف شدید می شود.
بهرامیان توصیه کرد: نوش��یدن کافی آب و مایعات در 
وعده های افطار و سحر باعث می شود تا افراد دچار کم 
آبی نشوند. زیرا، یکی از دالیل دردهای عضالنی - نیامی 
در افراد کاهش آب میان بافتی و به هم خوردن باالنس 

الکترولیت های بدن است.

وی ادامه داد: عالوه بر کاهش ش��دت تمرینات، مدت 
زمان انجام تمرین را نیز باید کاهش داد و حداکثر روزی 
٣۰ دقیقه انجام ش��ود. نکته مهم دیگ��ر انتخاب زمان 
مناسب برای انجام تمرینات است. توصیه می شود زمانی 
که بیشترین میزان انرژی را دارید برای انجام تمرینات 
انتخاب کنید، منتهی به یاد داش��ته باشید که بالفاصله 

پس از خوردن غذا نباید تمرین انجام داد.
بهرامیان گف��ت: اف��راد ع��ادی و بیماران که ش��دت 
تمریناتش��ان س��بک اس��ت می توانند تمرینات خود 
 را صبح انج��ام دهن��د. افراد ورزش��کار ک��ه تمرینات 
س��نگین تری دارند بهتر اس��ت یک تا سه ساعت پس 
از افط��ار تمرینات خود را انجام دهن��د. در کل بهترین 
زمان انجام تمرینات، همان یک تا س��ه س��اعت پس از 
افطار اس��ت.عضو انجمن فیزیوتراپی ای��ران در پایان، 
تاکید کرد: اما نکته آخر انتخاب ورزش مناس��ب است. 
بهترین ورزش در طول ماه رمضان، ش��نا و پیاده روی و 
دوچرخه س��واری و ورزش های هوازی است که باعث 
تسریع گردش خون می شود و در نتیجه خون و اکسیژن 
بیشتری به مغز می رسد و شادابی و نشاط را در پی دارد. 
بیماران با مشورت با فیزیوتراپیست عالوه بر تمریناتی 
 که به آنها توصیه ش��ده اس��ت م��ی توانند ه��ر یک از

 ورزش ها را انجام دهند و در برطرف شدن دردها و حتی 
حفظ سالمتی خود در ماه مبارک رمضان بکوشند.

نحوه شست وشوی انواع میوه ها

توصیه های رمضانی به افراد تحت درمان با فیزیوتراپی

میگرن تنها یک سردرد س��اده نیست، در واقع یک 
بیماری بسیار پیچیده با طیف گسترده ای از عالیم 
ناتوان کننده است که بیش��تر با سردردهای شدید 

مشخص می شود. 
 س��ایر نش��انه ها ممکن اس��ت ش��امل حساسیت 
ش��دید دید به ن��ور، صداه��ا، بوهای خ��اص و نیز 
 استفراغ و حالت تهوع باش��د.با اینکه میگرن بسیار 
 ناراح��ت کنن��ده اس��ت، ام��ا روش های س��اده و 
 مؤثری ب��رای کنت��رل و مدیریت آن وج��ود دارد. 
 در ادامه ب��ا ۱۰ مورد از این روش ها آش��نا خواهیم 

شد.
1- به یک زمانبندی خاص پایبند باشید

سبک زندگی و فعالیت های روزمره شما، هر چیزی 
 که هس��ت باید به ی��ک زمانبندی منظ��م پایبند 

باشد. 
این زمانبندی ممکن است شامل رفتن به رختخواب 
و بیدار شدن در یک زمان مشخص، خوردن غذا در 
وعده های غذایی منظم و انجام تمرینات ورزش��ی 

روزانه باشد.
 2- محرک ه�ای میگ�رن را شناس�ایی کنید

 و جلوی آن را بگیرید
اغلب این محرک ها ممکن است نوع خاصی از غذاها 

همچون شکالت تلخ یا پنیر باشد.
3- داده های ثبت ش�ده را تجزی�ه و تحلیل 

کنید
محرک های��ی را که در ع��رض چند ماه به دس��ت 
آورده اید تجزی��ه و تحلیل کنید تا ب��ه یک نتیجه 

نهایی برسید.
4- یک مکمل مناسب در نظر بگیرید

 B۲ مطالعات نشان داده است که منیزیم، ویتامین
و CoQ۱۰ جزو مکمل هایی هستند که اثر آرامش 

بخشی دارند.
5- هر گونه ورزش شدید را کم کنید

محقق��ان نش��ان داده اند ک��ه درد 
در برخ��ی از مواقع ب��ا انجام 

تمرینات ورزشی شدید 
بدتر می شود. 

س��عی کنید از یوگا اس��تفاده کنید ک��ه می تواند 
 باع��ث ایج��اد آرام��ش، کاه��ش اس��ترس و درد 

شود. 
ورزش های هوازی مالیم نیز می تواند به از بین بردن 

سفتی در گردن و شانه ها کمک کند.
6- از یک رژیم غذایی سالم پیروی کنید

از موادی همچون سبزیجات س��بز، گوجه فرنگی، 
آجیل ها، حبوبات، نخودفرنگ��ی و غالت کامل که 

سرشار از منیزیم هستند استفاده کنید. 
 کمبود منیزیم در بدن می تواند گردش خون به مغز 
 را کمت��ر کن��د و همی��ن ام��ر باع��ث ایج��اد 
حم��الت میگرن��ی خواهد ش��د. غذاه��ای حاوی 
 امگا ٣ همچ��ون تن ماهی و س��اردین نی��ز اثرات 
 آرام بخش��ی خوب��ی دارن��د و برای س��المت قلب

 مفیدند.
7- سطح قند خون خود را بررسی کنید

افت قند خون یک محرک ش��ایع برای سردردهای 
میگرنی محس��وب می ش��ود. در این شرایط گلوکز 
بیشتری وارد جریان خون می شود و همین امر منجر 

به افزایش فشار خون خواهد شد.

8- سیگار را ترک کنید
اگر به سیگار کش��یدن یا بوی آن حساسیت دارید، 
این موضوع می تواند باع��ث ایجاد حمالت میگرنی 
شود. با پرهیز از رفتن به این مکان ها یا ترک سیگار 
می توانی��د س��ردردهای میگرن��ی خ��ود را بهبود 

ببخشید.
9- پیشگیری را تمرین کنید

داروهای زیادی در ب��ازار وجود دارد ک��ه می تواند 
جل��وی ب��روز میگ��رن را بگی��رد. اینکه ش��ما به 
 میگرن مزم��ن مبتال هس��تید یا خی��ر هیچ فرقی 

نمی کند. 
پزشک ممکن اس��ت داروهایی را برای شما تجویز 
کند. ای��ن داروها برای تس��کین درد و نش��انه های 
میگرن طراحی ش��ده اند و ب��ه پیگش��یری از بروز 
حمالت میگرنی کمک می کنند. داروها را همانگونه 
که توصیه شده است مصرف کنید. یکی از داروهای 
رایج ضد میگرنی س��وماتریپتان اس��ت. همیشه از 
دفترچه اطالعات موجود در قوطی داروها استفاده 

کنید.
10- مصرف کافئین خود را بررسی کنید

مصرف زیاد کافئین باعث می ش��ود رگ های خونی 
 موجود در اطراف مغز بیش��تر از معم��ول منقبض 

شود. 
همین امر منجر به ایجاد سردردهای میگرنی خواهد 
شد. بیشتر از ٣۰۰ میلی گرم) معادل ۵ فنجان قهوه 
فوری( قهوه در روز می تواند باعث ایجاد مش��کالت 

زیادی شود.
همانند بیشتر افرادی که در این عصر فناوری 
زندگی می کنند، ش��ما نیز ممکن اس��ت 

زندگی پرمشغله ای داشته باشید.
به کارگیری نکاتی که در این مقاله گفته 
ش��د می توان��د در کنت��رل و مدیریت 
میگرن مفید باشد. همچنین برخی 
از تغییرات کوچک در س��بک 
زندگی برای کمک به درمان 
 و مدیریت میگرن مفید 

خواهد بود.

10 راه کنتـرل میگـرن
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دریچه

گالدیاتورهای رومی  همیشه تنها بودند و فقط در مبارزات گروهی 
از هم تیمی های قدرتمند و فرمانبردار استفاده می کردند، اما در 
این میان یک استثنا وجود دارد؛ پریسکوس و وروس مثل دو برادر 

در تمام نبردها دوشادوش هم جنگیدند. 
پریس��کوس یک برده ب��ه دنیا آمده ب��ود، ام��ا وروس آزاد بود تا 
زمانی که در یکی از جنگ ها به اس��ارت ارتش روم درآمد. این دو 
جنگجوی نامی  در ارتش گالدیاتورهای سلتیک با هم آشنا شدند.

 هرگز در تاریخ روم باس��تان مشاهده نش��ده دو گالدیاتور تا این 
اندازه هماهنگ باشند و تمام پیروزی های جنگی خود را مشترکا 

کسب کرده باشند. 
پریسکوس متخصص تاکتیک های نظامی  بود و همیشه بهترین 
طرح ها برای شکس��ت تیم رقیب را او آم��اده می کرد. وروس هم 
یک گالدیاتور تنومند بود که هرگز در مب��ارزه با گالدیاتورهای 
قدرتمند شکست نمی خورد. این دو پس از سال ها مبارزه و کسب 

موفقیت های بی شمار با هم صحنه کلوزیوم را ترک کردند.
 امپراتور روم به پاس سال ها مبارزه شجاعانه، آنها را قهرمان خطاب 
کرد و شمش��یر چوبی رودیس را در اختیارش��ان گذاشت تا بین 

آزادی و گالدیاتور ماندن یکی را انتخاب کنند.
 پریسکوس و وروس هم در کنار هم صحنه مبارزه را ترک کردند 
تا وارد میدان زندگی واقعی شوند؛ این بار بدون جنگ و خونریزی! 
جنگاوری های پریسکوس و وروس جنبه هنری نیز پیدا کرده بود؛ 
در مبارزات روز اول جش��ن آمفی تئاتر فالویان در سال 80 بعد 

از میالد، این دو همرزم مجبور بودند در مقابل هم قرار بگیرند.
مبارزه نهایی!  

 این مبارزه نفس��گیر ب��ه یکی از مب��ارزات ب��ه یادماندنی تاریخ 
گالدیاتورها تبدیل شد؛ چنان که شعر حماسی ویژه ای در بخش 
اشعار حماسی مارتیال در وصف این مبارزه سروده شد و در حال 
حاضر این ش��عر تنها بازمانده از ثبت وقایع مبارزات گالدیاتوری 
به نظم اس��ت.نتیجه این مبارزه طوالنی هم بس��یار عجیب بود؛ 
امپراتور تیتوس ه��ردوی این گالدیاتورها را برن��ده اعالم کرد و 
جای��زه )آزادی( در اختیار هر دو قرار گرف��ت. در حالی که قبل و 
بعد از تیتوس هیچ امپراتوری حکم به پیروزی هر دو طرف مبارزه 

صادر نکرد.

گالدیاتور هایی همچون دو برادر

در چنین روزی

 عزل بنی  صدر از ریاست جمهوری
 با حكم حضرت امام خمينی)ره( 

پس از مدت ها اختالف بین مسئوالن انقالبي نظام اسالمي و بني صدر، رییس جمهور 
خائن و طرفداران او، همچنین سوء مدیریت در جنگ و نیز موضع گیري علیه اهداف 
نظام اس��المي، حضرت امام خمین��ي)ره( در 20 خرداد 1360، پس از مش��ورت با 
مسئوالن عالي رتبه نظام، وي را از فرماندهي کل قوا، بر کنار نمودند. این عمل حضرت 
امام، واکنش منفي بني صدر را برانگیخت و به جاي آن که در صدد اصالح خود و پایان 
دادن به کارشکني ها و مخالفت هاي خود باشد، به حکم امام بي اعتنایي نمود که این 
امر بر نمایندگان انقالبي مجلس شوراي اس��المي گران آمد. از این رو در 24 خرداد، 
درخواست طرح عدم کفایت سیاسي او را در مجلس عنوان نمودند. در این میان هر 
چند برخي نمایندگان هوادار بني صدر و طرفداران او در خارج از مجلس، بر عدم طرح 
این مس��ئله در مجلس تالش کردند ولي در نهایت، نمایندگان پیرو امام خمیني و 
نظام اسالمي در مجلس ش��وراي اس��المي در 31 خرداد 1360 رأي به عدم کفایت 
سیاسي بني صدر داده و این حکم را به حضرت امام ارسال داشتند. فرداي آن روز در 
اول تیرماه، حضرت امام خمیني)ره(، طي پیامي این مهره دست نشانده اجانب را از 
ریاست جمهوري عزل کردند. ایشان در آن پیام فرمودند: »پس از رأي اکثریت قاطع 
نمایندگان مجلس به عدم کفایت سیاسي بني صدر، ایشان را از ریاست جمهوري عزل 
نمودم.« بني صدر که از بازداشت و محاکمه خود هراسان بود، پس از پنج هفته اختفاء،  
با کوله باري از خیانت به ملت، در 7 مرداد 1360 از ایران به فرانسه گریخت و در آنجا 

عملیات ضد نظام را با همکاري منافقین ادامه داد.

اعالم تشكيل نيروی واكنش سریع 
توسط آمریكا

با پیروزي انقالب اسالمي ایران و قرار گرفتن منطقه خاورمیانه در وضعیت حساس، 
آمریکا به فکر تدارک نیروي نظامي در این نقطه افتاد. در حقیقت با توجه به مسئله 
نفت و اهمیت آن براي غرب، جیمي کارتر، رییس جمهور وقت آمریکا، طي دستوري، 
به تشکیل نیروهاي سریع االنتقالي که بدون بر هم زدن توان رزمي نیروهاي آمریکایي، 
در مواضع مورد نظر سران کاخ سفید در تمام نقاط جهان قادر به واکنش فوري باشند، 
فرمان داد. این نیروي یک صد و ده هزار نفري که مجهز به کشتي و هواپیما هستند 

براي حفاظت از جریان نفت به غرب وارد عمل مي شوند. 
حضور مداوم ناوگان نظام��ي در منطقه، رهبري مش��اوره هاي نظامي مش��ترک و 
رزمایش هاي نظامي در منطقه خلیج فارس و شبه جزیره عربستان از جمله اهداف این 
نیرو مي باشد. هم چنین با توجه به عدم توانایي آمریکا براي یورش نظامي وسیع در 
آن مقطع براي درگیر شدن در منطقه خلیج فارس، این کشور دست به فعالیت هاي 
دیگري زد که مسلح ساختن کشورهاي طرفدار آمریکا در منطقه، هماهنگي با شوروي 
و چین، ایجاد جنگ تبلیغاتي جهت ایجاد خصومت بین ایران و کشورهاي عربي، تالش 
وسیع دیپلماسي در به انزوا کش��اندن ایران و تقویت بیش از پیش نیروهاي واکنش 
سریع از آن جمله بود. به دس��ت آوردن این اهداف از طریق تأسیس یک فرماندهي 
نظامي جدید براي خاورمیانه اعمال مي شد که بعدها به عنوان نیروي واکنش سریع 
 ش��ناخته ش��د. این نیرو توانایي آن را داش��ت تا با بروز هر واقعه اي، در صورت لزوم، 

ظرف 48 ساعت خود را به آن منطقه در هر نقطه از جهان برساند. 

رحلت فقيه جليل آیت اهلل 
»سيد حسين طباطبایي بحرالعلوم« 

آیت اهلل سید حسین طباطبایي بحرالعلوم در سال 1308 ش )1348 ق( در نجف 
اشرف در بیت علم و فقاهت به دنیا آمد و از کودکي به تحصیل علوم دیني روي آورد. 
وي پس از گذراندن مقدمات و سطوح حوزه، در 23 س��الگي به درس خارج آیات 
عظام: س��ید ابوالقاسم خویي، میرزاحسن بجنوردي، س��ید حسن حکیم و پدرش 
آیت اهلل س��ید محمدتقي بحرالعلوم راه یافت و به مدارج عالي علمي دست یافت. 
او همزمان با تحصیل، به تدریس، تالیف و تاس��یس مراکز عام المنفعه پرداخت و 
بنیادهایي براي تحقیق، چاپ و اهداي کتاب هاي شیعي پایه گذاري کرد. آیت اهلل 
بحرالعلوم پس از وفات آیت اهلل خویي، با فش��ارهاي گوناگوني از جانب رژیم بعثي 
عراق مواجه شد تا به عنوان مرجعیت عربي وابسته به رژیم با حزب بعث همکاري 
کند، اما این فقیه سترگ، هیچ گاه سر تسلیم در مقابل آنان فرود نیاورد. وي در نجف 
و سایر مناطق شیعه نشین عراق به عنوان یکي از مراجع تقلید مطرح بود و در مسجد 
شیخ طوسي به درس و بحث مش��غول بود. در این میان تالیفات متعددي از ایشان 
به چاپ رسید که تحقیق کتاب تلخیص الشافي شیخ طوسي در 4 جلد، الجهاد في 
االس��الم و تحقیق کتاب الفوائد الرجالیه در 4 جلد از آن جمله است. سرانجام آن 
فقیه خدمتگزار دین در اول تیر ماه 1380 ش براب��ر با 29 ربیع االول 1422 ق در 
72 سالگي بر اثر مرگ مشکوکي در نجف اشرف درگذشت و رژیم عراق پیکرش را 
بي درنگ و بدون هرگونه تشییع و مجالس بزرگداشت، مظلومانه و غریبانه در مسجد 

محل درسش به خاک سپرد.

داستان تاریخیدریچه

ترحم بر حيواناتداوری امام حسن )ع(

خوش برخوردی

سر سفره امام 

عصر خالفت امام علی )ع( بود، قصاب��ی را که چاقوی خون آلود 
در دست داشت ، در خرابه ای دیدند و در کنار او جناز خون آلود 
ش��خصی افتاده بود، قرائن نشان می داد که کش��نده او همین 
قصاب است ، او را دستگیر کرده و به حضور امام علی )ع( آوردند. 
امام علی )ع( به قصاب گفت : در مورد کشته شدن آن مرد، چه 

نظر داری ؟ 
قصاب گفت : من او را کشته ام .

امام بر اساس ظاهر جریان  و اقرار قصاب ، دستور داد تا قصاب را 
ببرند و به عنوان قصاص ، اعدام کنند. 

در این حال که ماموران ، او را به قتلگاه می بردند، قاتل حقیقی با 
شتاب به دنبال ماموران دوید و به آنها گفت : عجله نکنید و این 

قصاب را به حضور امام علی)ع(  بازگردانید. 
ماموران او را به حضور علی )ع( باز گرداندند.

 قاتل حقیقی به حضور علی)ع( آمد و گف��ت : ای امیر مؤمنان! 
سوگند به خدا، قاتل آن شخص این قصاب نیست ، بلکه او را من 
کش��ته ام . امام به قصاب فرمود: چه موجب ش��د که تو اعتراف 

نمودی من او را کشته ام ؟ 
 قصاب گفت : م��ن در یک بن بس��تی ق��رار گرفتم ک��ه غیر از
 ای��ن چ��اره ای نداش��تم ، زیرا اف��رادی مانن��د ای��ن ماموران،

مرا کنار جنازه به خون آغش��ته با چاقوی خون آلود به دس��ت 
 دیدند، هم��ه چی��ز بیانگر آن ب��ود که م��ن او را کش��ته ام ، از 
 کتک خ��وردن ترس��یدم و اق��رار نمودم ک��ه من کش��ته ام ، 
 ولی حقیق��ت این اس��ت ک��ه م��ن گوس��فندی را نزدیک آن 
 خراب��ه کش��تم ، س��پس ادرار ب��ر م��ن فش��ار آورد، در همان 
 حال که چاق��وی خون آلود در دس��تم بود، ب��ه آن خرابه برای

 تخلی رفتم، جنازه به خون آغش��ته آن مقتول را در آنجا دیدم ، 
در حالی که دهشت زده شده بودم ، برخاستم ، در همین هنگام 

این گروه به سر رسیدند و مرا به عنوان قاتل دستگیر نمودند. 
امیرمؤمنان علی )ع( فرمود: این قصاب و این ش��خص که خود 
را قاتل معرفی م��ی کند را به حضور امام حس��ن )ع( ببرید تا او 

قضاوت نماید. 
ماموران آنها را نزد امام حس��ن )ع( آوردند و جریان را به عرض   
رساندند. امام حسن )ع( فرمود: به امیر مؤمنان علی )ع( عرض 
کنید، اگر این مرد قاتل ، آن شخص را کش��ته است ، در عوض 
جان قصاب را حفظ نموده است  و خداوند در قرآن می فرماید: و 
هر کس انسانی را از مرگ نجات دهد، چنان است که گویی همه 

مردم را نجات بخشیده است )مائده 32(. 
 آنگاه هم قاتل و هم آن قص��اب را آزاد نمود و دی��ه مقتول را از

 بیت المال به ورثه او عطا فرمود. 
به این ترتیب ، ارفاق و تش��ویق اسالم ش��امل حال آن قاتل شد 
که مردانگی کرد و موج��ب نجات یک نفر بی گن��اه گردید و با 
 این کار جوانمردان��ه اش ، تا حدود زیادی گن��اه خود را جبران

نمود. 

نجیح گوید: حس��ن بن علی علیه الس��الم را دیدم که مشغول 
خوردن غذا بود و سگی روبه روی او قرار گرفته بود، هر لقمه ای 

که می خورد یک لقمه هم به آن سگ می داد.
عرض کردم : یابن رسول اهلل ! این سگ را از خود دور نمی کنی؟ 
حضرت فرمود: رهایش کن زیرا م��ن از خداوند حیا می کنم که 

جانداری به من نگاه کند و من بخورم و به او نخورانم .

امام حسن علیه السالم دوستی ش��وخ طبع داشت . روزی به خدمت او 
رسید. امام علیه السالم فرمود: شب را چگونه صبح کردی ؟

 او در جواب گفت : یابن رسول اهلل ! شب را بر خالف رضای خود و خدا و 
شیطان به صبح آوردم . امام علیه السالم خندید و فرمود چگونه ؟ عرض 
کرد: خدای عزوجل دوست دارد که او را اطاعت کنم و مرتکب معصیت 
او نشوم و من چنین نیستم و شیطان دوست دارد معصیت خدا کنم و او 
را اطاعت نکنم و این چنین هم نیستم و خودم دوست دارم هرگز نمیرم 

و این گونه نمی باشم. 
از این داستان استفاده می شود که امام علیه السالم با همه ابهت و بزرگی 
که داش��تند به گونه ای با دیگران برخورد می کردند که آنها به راحتی 
در محضر او بلکه با خود او شوخی می کردند و حضرت گوش می دادند 

و می خندیدند.

عربی که صورتش خیلی زش��ت و قبیح منظر بود سر سفره امام 
حسن مجتبی آمد و از روی حرص تمام غذا را خورد و تمام کرد. 
امام حسن علیه السالم که کرامتش برای همه معلوم بوده از غذا 
خوردن عرب خوشش آمد و شاد شد و در وسط غذا از او پرسید: 
تو عیال داری یا مجردی ؟ گفت : عیالمندم ، فرمود: چند فرزند 
داری ؟ گفت : هشت دختر دارم که من به شکل از همه زیباترم، 
اما ایش��ان از من پرخورترند. امام تبس��م فرمود و او را ده هزار 
درهم انعام دادند و فرمودند: این قسمت تو و زوجه ات و هشت 

دخترت باشد.

 در نیمه م��اه رمضان س��وم هجری، اولی��ن فرزند عل��ی )ع( و 
فاطمه )س( به دنیا آمد. پس از والدت، نام گذاری از جانب مادر 
 به پدر، و از او به رس��ول خدا محول شد و آن حضرت هم منتظر 

نام گذاری پروردگار ماند.
تا اینکه جبرئیل ،امین وحی، فرود آمد و گفت: » خدایت س��الم 
می رساند و می گوید چون علی برای تو همانند هارون برای موسی 
است، نام فرزندش را نام فرزند حضرت هارون علیه السالم یعنی 

شبر قرار ده!«
رسول خدا فرمود: » زبان من عربی است و شبر، عبری است.«
جبرئیل گفت: » شبر در زبان عرب به معنای» حسن« است.«

 به این ترتیب، کودک، حس��ن نام گرفت. تنها کنیه  آن حضرت 
» ابو محمد« و مشهورترین القابش» سید« ،» سبط« و »تقي« 

است.
رابطه امام حسن )ع( و رسول خدا)ص(:

 امام حسن )ع( بیشتر از هفت س��ال با رسول خدا زندگي نکرد، 
ولي در همین مدت به ش��دت م��ورد عنایت آن حض��رت بود و 

استفاده هاي علمي و تربیتي فراواني برد. 
محبت رسول خدا به امام حسن بسیار فراوان بوده و آن حضرت، 
گاهي نوه اش را در کارهاي بزرگي همانند بیعت رضوان و مباهله 
با نصاراي نجران هم ش��رکت مي داده است. رسول خدا درباره  او 
تعریف و تمجیدهاي فراواني نموده که امام بعدها به مناسبت هاي 

مختلف، از آنها براي معرفي شخصیت الهي خویش سود جست.
امام حسن)ع(  و فاطمه زهرا )س( :

امام حس��ن با مادر خود، فاطمه  اطهر، رابطه اي عمیق و متعالي 
داشت. فاطمه گاه با فرزندش بازي هاي کودکانه مي کرد و گاه با 
مالطفت مادرانه او را به عبادات مستحب تشویق مي نمود. حسن 
نیز گزارش سخنان رس��ول خدا را پیش از هر کس، از مسجد به 
مادر مي رساند و گاه در عبادت مادر دقت مي کرد و از آن درس ها 
مي گرفت. این ارتباط صمیمي در اواخر عمر مادر اوج گرفت؛ تا 
آنجا که این دو به همراه هم و با تن و قلب��ي آزرده به زیارت قبر 

رسول اهلل و بقیع مي رفتند.
در دوران خالفت پدر

امام حس��ن از آغ��از بیعت مردم ب��ا حضرت عل��ي )ع( تا لحظه 
ش��هادت آن حضرت در مقام قوي ترین بازوي آن حضرت عمل 
ک��رد. در جریان بیعت، حضوري جدي داش��ت؛ در س��ه جنگ 
جمل ، صفین و نهروان حاضر بود. پی��ش از جنگ جمل هم به 
همراه عمار و قیس بن سعد به کوفه رفت و با سرکوب کردن فتنه  
ابوموسي اشعري ، مردم را به جنگ با مردم بصره فرا خواند. گهگاه 
به جاي پدر نماز جمعه برپا داش��ت. در شب ضربت خوردن پدر 
قصد داشت همراهي اش کند که با منع پدر، منصرف شد. پس از 
ضربت خوردن پدر نیز تمام تالش خود را براي بهبود و استراحت 

آن حضرت به کار بست و در پایان به وصایاي او گوش سپرد.
جانشيني پس از شهادت پدر

حضرت علي )ع( قبل از شهادت، امام حسن را وصي خود تعیین 
کرد. رس��ول خدا )ص( نیز قبل از آن به دو گون��ه این وصایت را 
اعالم کرده بودند؛ یکي به صورت تصریح به امامت امام حسن و 
امام حسین )ع(  پس از پدرشان، و دوم تصریح به امامت اوصیاء 

دوازده گانه  خود، با ذکر اسامي آنها.
امام پس از خالفت

دوران کوتاه چند ماهه خالفت ظاهري امام حسن )ع( ، پر ماجرا 
سپري شد. بالفاصله پس از شهادت حضرت علي )ع( ، امام حسن 
به مسجد آمد و در سخناني شیوا تلویحا مردم را به بیعت با خویش 

فراخواندند.
پس از سخنراني و با تبلیغ نافذ ابن عباس مردم کوفه با آن حضرت 
بیعت کردند. امام نیز بیعتشان را براین اساس که از او پیروي کنند 
و با هر کس جنگید، بجنگند و با هر کس صلح کرد، صلح کنند، 
پذیرفت و سپس به تحکیم پایه هاي حکومت خویش پرداخت؛ 
ابن ملجم ،قاتل پدر، را گردن زد و اکثر فرمانداران مناطق را که به 
دست پدرش نصب شده بودند، تثبیت نمود و برخي را تغییر داد.

جاس��وس هاي معاویه را پیدا کرد و گردن زد، نامه  تندي به وي 
نوش��ت و او را تهدید به جنگ نمود. نامه   نگاري میان حضرت و 
معاویه ادامه یافت تا اینکه معاویه لشکري عظیم به سوي عراق 
گسیل داشت و حضرت نیز درصدد تهیه لشکري براي مقابله با 

او برآمد.
صلح امام

مهم تری��ن حادثه در زندگي امام حس��ن )ع( جری��ان صلح آن 
 حضرت ب��ا معاویه اس��ت. تحلیل ای��ن حادثه ض��روري به نظر

 مي رس��د زیرا خود امام صلحش را حجتي بر آیندگان مي داند؛ 
یعني بر اس��اس عملکرد حضرت، وظیفه انس��ان نیز در شرایط 

مشابه با آن زمان، صلح و مصالحه است.
بررسي مقدمات و شرایط و عللي که صلح را ایجاب کرد و دقت در 
کیفیت وقوع صلح و مواد صلحنامه و موشکافي نتایج شیرین صلح 

براي جناح حق و ضربه هاي سهمگین آن بر جناح باطل به خوبي 
روشن مي کند که صلح آن حضرت در حقیقت انقالب سبزي بود 
که زمینه انقالب سرخ حسیني را فراهم ساخت و این نرمش در 
کنار آن جنبش ظلم ستیزانه، پایه ریز انقالب علمي امام باقر )ع( 
و امام صادق )ع( در عصر طالیي خالء انتقال قدرت از بني امیه به 
بني عباس گشت و به این ترتیب، اسالم ناب محمدي، نهال خود 

را آبیاري نمود و به درخت تنومندي تبدیل کرد.
امام پس از صلح تا شهادت

تمامي تالش امام حسن پس از قبول صلح این بود که فواید مورد 
نظرش را از صلح به نتیجه برساند و بر این اساس در تمام این مدت 
به حفظ نیروهاي کیفي و خالص ، بازس��ازي نیروهاي خسته و 

تفسیر صحیح اسالم پرداخت.
عملکرد دشمن شکن حضرت پس از صلح چنان قدرتمند بود که 

معاویه را به فکر شهادت آن حضرت انداخت.
شهادت امام

تالش موفق امام حسن براي به کرسي نشاندن اهداف صلح باعث 
ش��د که معاویه طرح قتل حضرت را پیگیري نمای��د تا بتواند به 
خواس��ته دیرین خود یعني تبدیل خالفت اسالمي به سلطنت 
موروثي، جامه  عمل بپوش��اند. به این ترتیب سمي مهلک تهیه 

کرد و آن را توسط همسر آن حضرت به او خوراند.
 حضرت پ��س از مدت��ي درد و رن��ج، در روز 28 ماه صفر س��ال

 50 هجري به لقاء اهلل شتافت.
برادرش امام حس��ین )ع( ، جنازه  او را پس از غسل دادن و نماز 
براي دفن به سوي مسجد و روضه پیامبر برد؛ ولي سرانجام بر اثر 

ممانعت بني امیه در بقیع به خاک سپرد.

ارگ تبریز )علی ش��اه( نام یک بنای تاریخی در تبریز اس��ت. 
سبک معماری این بنا به شیوه آذری و معمار آن استاد فلکی 

تبریزی ذکر شده است.
این ارگ یکی از بلندترین دیوارهای تاریخی کشور و نماد شهر 
تبریز است. در مرکز شهر تبریز، در ضلع جنوبی تقاطع خیابان 
امام خمینی و فردوس��ی قرار دارد و ام��روزه فضای پیرامون 
آن برای برگزاری نماز جمعه مورد اس��تفاده قرار می گیرد و 

مصالی بزرگ تبریز در این مکان احداث شده است.
  ارگ تبریز توس��ط خواجه تاج الدین علی ش��اه بنا شده است.

 این بن��ا براثر زمین ل��رزه و گ��ذر زمان تا ح��دودی تخریب 
شده است. در محوطه ارگ، آثار تاریخی ارزشمندی همچون 
»مدرسه نجات« که به عنوان یکی از نخستین مدارس ایران 
به ش��مار می رفت و نیز »س��الن تئاتر ش��یر و خورشید« قرار 
داشت که پس از شروع برنامه تخریب و تبدیل ارگ تبریز به 
مصالی بزرگ تبریز از س��ال 1360 و در زمان امامت جمعه 
آیت اهلل ملکوتی، بخش عظیمی از ارگ توسط جهاد سازندگی 

با بولدوزر و مواد منفجره ویران شده است.
ارگ تبریز و محوطه باستانی آن در 15 دی 1310 خورشیدی 
به شماره 170 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است 
و نقش��ه حریم اس��تحفاظی قانونی و ضوابط حفاظتی آن در 
نشست 29 خرداد 1357 شورای حفاظت آثار تاریخی اداره 

کل حفاظت آثار تاریخی مش��خص و مورد تأیی��د اعضا قرار 
گرفته است.

 امروزه تنها بخش��ی از دیوارهای عظیم و محراب بسیار بلند 
شبستان جنوبی این مسجد برجای مانده است که خود مؤید 
ش��کوه و آبادانی آن در گذشته اس��ت. دیواره��ای موجود در 
حقیقت تشکیل دهنده ایوان تاق پوش و حمال تاقی استوانه ای 
عظیمی بوده است که فضای به وجودآمده به عنوان شبستان و 

عنصر اصلی مسجد علی شاه به شمار می رفته است.
بقایای موجود بنا، حکایت از یک ایوان به عرض 15در30 متر 
و جرز و دیواهای کناری به ضخام��ت 40در10 متر و پی ها و 
فونداسیونی ژرف و حجیم متناسب سازه های فوقانی و ارتفاع 
احتمالی بنا تا خط آغاز طاق استوانه ای 25 متر )البته دقت رد 
تناسب سازه های اثر 36 متر صحیح به نظر می رسد( بوده است.

شيوه آذری )سبک مغول(
شیوه آذری، سبکی در معماری ایرانی پس از اسالم است که 
به آذربایجان منسوب است. این شیوه، سبک مغول یا ایرانی - 
مغول نیز نامیده می شود و در دوره حکومت ایلخانان بر ایران 

)654-736ق /1256 -1336م( رواج یافت.
 محمدکریم پیرنیا در مقاله »سبک شناسی معماری ایران« 
)1347( سبک های معماری را به زادگاه های آنها نسبت داده 
و از »سبک آذری« نام می برد. این سبک را می توان بر معماری 
اسالمی ایرانی در دوره ایلخانان )مغول( منطبق ساخت. دونالد 
ویلبر »معماری س��لجوقی« )شیوه رازی( را ش��کل ابتدایی 
»سبک ایلخانی« می داند و خود معماری سلجوقی را برگرفته 
از سبک پیش از اس��الم معماری ساسانی می داند، به ویژه در 

شکل و نسبت گنبدها.
پیرنیا می نویسد پس از اینکه هوالکو در سال 657ق/1259م 
در مراغه مس��تقر ش��د، معماری ایرانی ترقی ک��رد و در پی 
دگرگونی ه��ای سیاس��ی، اجتماعی و اقتص��ادی در جامعه، 
 س��بک رازی )معم��اری دوره س��لجوقی( نیز تغیی��ر کرد و

 »سبک آذری« زاده شد.
سبک آذری از مراغه آغاز شده و با نام »سبک مغولی« به تبریز 
و سلطانیه و سپس به سراسر ایران و خارج ایران رفت و روز به 
روز درخشان تر شد. در اوج سبک آذری، شاهکارهای معماری 

زمان جانشینان تیمور به ویژه شاهرخ )807-850ق/1404-
1446م( بنا شدند. 

پیرنیا س��بک آذری را بر معماری دو دوره ایلخانی و تیموری 
منطبق می سازد، اما بیشتر پژوهش��گران، هنر و معماری دو 
دوره مغول )ایلخان��ی( و تیم��وری را دو دوره مختلف جدا از 

یکدیگر دانسته اند.

بنای تاریخی ارگ تبریز

به مناسبت ميالد باسعادت دومين اختر تابناک آسمان امامت و والیت؛

حسن )ع(؛کریم اهل بیت و سید جوانان بهشت



شهرداری

شورا خبر

خبر

محله محوری و محرومیت زدایی از مهم ترین رویکردهای مدیریت ش��هری 
طی سال های اخیر بوده به طوری که در برنامه اصفهان 95 و اصفهان 1400 

به این مهم پرداخته شده است.
در برنامه اصفهان 95 این مهم با بازگشایی گلوگاه ها و احداث خیابان در دل 
بافت فرسوده و قدیمی شهر دنبال شد که توانست رونقی به مناطق حاشیه ای 
و محروم شهر ببخشد. در برنامه اصفهان 1400 نیز رویکرد محرومیت زدایی 
با اجرای پروژه های عمرانی به اضافه ارتقا ی س��رانه های فرهنگی، ورزشی و 

تفریحی در دل محالت دنبال می شود.
مهدی جمالی نژاد شهردار اصفهان در این باره می گوید: یکی از مباحث مهم 
شهرها و بخصوص کالنشهرها آمایش شهری اس��ت و این بدان معناست که 
باید برای توسعه شهر س��رانه های مختلف مورد بررسی قرار گیرد  و با احصاء 
مشکالت در جهت رفع محرومیت های اجتماعی، فرهنگی، ورزشی و آموزشی 

مناطق و محالت محروم برنامه ریزی و حرکت کنیم.
او ب��ا بیان اینک��ه بای��د بودجه ش��هرداری به س��وی رف��ع محرومیت های 
 مختلف ش��هری هدایت ش��ود، ادامه می دهد: مهم ترین راهب��ردی که در 
محرومیت زدایی باید در دستور کار خود قرار دهیم توزیع عادالنه خدمات و 

نگاه مساوی به همه مناطق شهر است.
شهردار اصفهان اضافه می کند: در این راستا شهرداری اصفهان فعالیت های 
عمرانی خود را در مناطق محروم متمرکز کرده تا بتواند با توزیع عادالنه خدمات 

و امکانات در محالت اصفهان به رسالت خود عمل نماید.
جمالی نژاد بیان می کند: البته درصدد هستیم در کنار رویدادهای کالن در 
شهر ، مباحث فرهنگی و ورزش��ی را به محله های شهر اصفهان ببریم تا همه 
شهروندان از خدمات شهرداری اصفهان بهره مند شوند. وی با اعتقاد بر اینکه 
برای محرومیت زدایی باید یکسری هسته های محرک توسعه انتخاب شود 
می گوید: در صورتي که پروژه های شهری در داخل این محرک ها اجرا شود 

در آینده شاهد وجود مناطق محروم نخواهیم بود.
او تصریح می کند: در فرآیند توس��عه پایداری  با محوریت عدالت گستری و 
توزیع عادالنه خدمات و امکانات که  درصدد تحقق آن هستیم باید دور دست ها 
و آینده را موشکافانه و پژوهش��گرانه بنگریم. وی معتقد است ما میراث داران 
شهر تاریخی اصفهان هستیم نه میراث خواران آن بنابراین صیانت از این میراث 

بزرگ بشری یک تکلیف ملی و دینی است زیرا تعلق به آیندگان هم دارد.

مدیر امور اجتماعی و مشارکت های مردمی شهرداری اصفهان گفت: طرح 
منزلت شهروندی به منظور تکریم بازنشستگان، سالمندان، جانبازان و افراد 
دارای معلولیت که یک پنجم جمعیت اصفهان را تش��کیل مي دهند، اجرا 
مي شود. مسعود مهدویان فر اظهارکرد: بازنشستگان، سالمندان، جانبازان 
و افراد دارای معلولیت ش��امل طرح منزلت شهروندی می شوند. وی افزود: 
در این طرح ارائه خدمات عادالنه برای توانخواهان بر اساس تعریف قوانین 
بین المللی و بهزیس��تی انجام می شود و تمام ش��هروندان باالی 65 سال، 
افراد دارای کارت بازنشس��تگی و افرادي که دارای کارت جانبازی هستند 

می توانند از طرح منزلت شهروندی استفاده کنند.
مدیر امور اجتماعی و مشارکت های مردمی شهرداری اصفهان گفت: این 
طرح 3 محور اصلی خدمات آموزش��ی، حمایت های تسهیالتی و مناسب 
سازی و کالبدی دارد که در قسمت خدمات آموزشی 7 بند افزایش آگاهی 
عمومی، معرفی معلولیت ه��ا، همکاری درخصوص تورهای گردش��گری، 
ارس��ال رایگان کتاب آموزش��ی، تجهیز کتابخانه ها ب��ه کتاب های صوتی 
و الکترونیکی، برگزاری جش��نواره و آموزش کارکنان ش��هرداری را برای 
مشموالن طرح شامل می شود. مهدویان فر به حمایت های تسهیالتی طرح 
منزلت شهروندی اش��اره و اضافه کرد: افزایش مساعدت فرهنگی، حمایت 
از سازمان های مردم نهاد و صاحب صالحیت، خرید خدمت از شرکت ها و 
مؤسسات با حداقل 3 درصد کارمند معلول، ارائه تخفیفات ویژه و بهره مندی 
از 200 مرکز فرهنگی، ورزشی، تفریحی و گردشگری از این حمایت ها است.

 سخنگوی شورای اسالمی شهر اصفهان از احداث مسیری ویژه تردد 
نابینایان در ضلع شرقی خیابان چهارباغ پایین خبر داد.

 ندا واشیانی پور درنشس��ت خود با خبرنگاران با اش��اره  به برخی  از
پروژه های منطقه س��ه ش��هرداری اظهار ک��رد: اح��داث خیابان و 
پارکینگ سطحی فرش��ادی و کمکی آمادگاه، با پیمانکاری مسکن 
زاینده رود به مبلغ اولیه حدودا 102 میلیارد ریال جهت اجرا و مبلغ 
یک میلیارد ریال جهت نظارت و با مدت اولیه پیمان هشت ماهه در 

حال اجراست.
واش��یانی پور با تاکید بر اینکه این پروژه خیابان های باغ گلدس��ته 
و اس��تانداری را ب��ه ه��م مرتبط م��ی س��ازد و هزینه آزادس��ازی 
 بالغ ب��ر 189 میلی��ارد ری��ال را به خ��ود اختص��اص داده اس��ت،

 ادامه داد: احداث خیابان کمرزرین )حدفاصل خیابان کمال تا میدان 
امام علی)ع( ( به مبلغ اولیه حدودا سه میلیارد ریال در حال اجراست 
و هزینه آزادس��ازی بالغ بر 80 میلیارد ری��ال را ب�ه خ�ود اختصاص 

داده است.
وی تصریح کرد: در طول مسیر پیاده روس��ازی ضلع شرقی خیابان 
چهارباغ پایین )حدفاصل دروازه دولت تا میدان ش��هدا( مس��یری 
برای تردد نابینایان نیز احداث شده و در طول مسیر تمام پل ها برای 

استفاده این افراد اصالح شده است.

 معاون داوطلبان جمعیت هالل احمر استان اصفهان گفت: به همت 
داوطلبان جمعیت هالل احمر اس��تان اصفهان طرح سالمت یار در 

بیمارستان عیسی بن مریم اصفهان به اجرا گذاشته شد.
علیرضا س��لیمی از اجرای طرح س��المت یار با هدف ارائه خدمات 
داوطلبانه غیرپزشکی به بیماران از تاریخ 22 خرداد ماه با مشارکت 
س��المت یاران داوطلب این جمعیت در بیمارستان عیسی بن مریم 
خبر داد  و افزود: در این طرح، سالمت یاران از لحظه پذیرش بیمار 
برای رفع مشکالت بیماران، مراقبت و مدیریت مسائل روحی-روانی 
آنها به ارائه خدم��ات می پردازند. مع��اون داوطلبان جمعیت هالل 
احمر استان اصفهان اظهار داشت: س��المت یاران در این طرح پس 
از اعالم آمادگی و گذراندن دوره های آموزشی، طی مراحل گزینش 
 و انجام آزمایشات پزشکی و س��المت ، تاییدیه پزشکی و انجام تور

 بیمارستان گردی فعالیت خود را رسما آغاز کردند .
سلیمی افزود: با توجه به اینکه  یکی از اساسی ترین رسالت های جمعیت 
هالل احمر کمک و حمایت از اقش��ار آس��یب پذیر جامعه اس��ت  و با 
توجه به ظرفیت گسترده ای که در جذب و س��ازماندهی سرمایه های 
انس��انی داوطلب دارد؛ می تواند به بهبود وضعیت بیماران بدون همراه 
در بیمارستان ها کمک کند و س��المت یاران در این طرح  با اختصاص 
س��اعاتی از روز به  انجام فعالیت های داوطلبانه در این امر خداپسندانه 
سهیم باشند. وی اظهار داشت: در طرح سالمت یار، داوطلبان از  بیماران 
حمایت های روحی و روانی می کنند و حلقه مفقوده بین بیمار، پزشک 

و پیراپزشک را پرخواهند کرد.
سلیمی تصریح کرد: سالمت یاران در اقداماتی نظیر همراهی بیمار در 
آزمایشگاه، تصویربرداری و همراهی و رفع مشکل بیمار از لحظه ورود 
به بیمارس��تان تا لحظه ترخیص و در مجموع کمک به بیمارانی که 
همراه ندارند و اقداماتی که خود نمی توانند آن را انجام دهند، فعالیت 
می کنند. وی تصریح کرد: کمک به بیماران با رعایت بهداشت روانی و 
ارتقای سالمت روانی و رفتاری در بیماران، استفاده از توان  داوطلبان 
درحمایت از بیماران، ظرفیت س��ازی در میان داوطلبان به منظور 
تقویت خدمت رس��انی به بیماران، تقویت احس��اس ارزشمندی و 
امیدواری در میان بیماران، تقویت احساس مسئولیت پذیری فردی و 
اجتماعی در سطح جامعه و ارائه الگوهای موفق خدمات بشردوستانه 
و داوطلبانه از جمله ماموریت های داوطلبان هالل احمر در اجرای 

طرح سالمت یاران است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان اصفهان  در خصوص 
مش��ارکت های مردمی برای حمایت از نیازمندان اظهار کرد: مردم 
نوع دوست اصفهان همیش��ه و همه روزه چه در ماه رمضان یا دیگر 

اوقات سال کمک حال نیازمندان بوده اند.
حمیدرضا ش��یران بابیان اینکه با توجه به شرایط خاص ماه مبارک 
 رمضان ماه ضیاف��ت اهلل کمک های مردم اصفه��ان قطعا پررنگ تر 
خواهد ب��ود گفت: کمیت��ه امداد اس��تان برای این م��اه طرح های 
 ویژه ای را اجرا کرده اس��ت که ش��اخص ترین آن طرح توشه برکت

 است.
وی در توضیح این طرح اظهار کرد: برای ه��ر خانوار نیازمند تحت 
پوشش یک س��بد کاال به کمک خیران تهیه و از ابتدای ماه مبارک 
رمضان به بیش از نیمی از خانواده ها سبد کاال  تحویل داده شده است 
و ان شاءاهلل تا قبل از پایان ماه مبارک رمضان این سبد غذایی )برنج، 
حبوبات، ماکارونی، سویا، پنیر و خرما( شامل حال همه خانواده های 

نیازمند تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی )ره( خواهد شد.
مدیرکل کمیته امداد اس��تان اصفهان بابیان اینکه از فردا هم زمان 
با میالد کریم اهل بیت )ع( هفته اکرام و اطعام آغاز می شود، گفت: 
هفته اکرام و اطع��ام تا 21 ماه مبارک رمضان ادام��ه دارد و ازجمله 
برنامه های آن پهن شدن سفره های افطار توسط خیران و اطعام افراد 

تحت پوشش است.
ش��یران ادامه داد: در این هفت��ه خصوصا در روز ش��هادت حضرت 
امیرالمومنین )ع( تمام پایگاه های کمیت��ه امداد امام خمینی )ره( 
برای فرزندان ایتام و فرزندان محسنین تحت پوشش کمیته امداد 

جذب حامی دارند. 
وی با اشاره به اجرای طرح توش��ه برکت گفت: طبق شعاری که در 
این طرح قرار داده شده است هر خانواده اهل سخاوت تهیه یک سبد 
غذایی ویژه نیازمندان را تقبل می کند و پس از برنامه ریزی های الزم 

به دست افراد نیازمند تحت پوشش می رسد.
مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان تاکید کرد: تمامی دفاتر کمیته 
امداد و مراکز نیک��وکاری در هفته اکرام آم��اده دریافت کمک های 

مردمی هستند.
ش��یران عنوان کرد: درب های کمیته امداد به روی هر شخص با هر 
مهارت یا س��رمایه ای که دارد و می تواند ب��ه مددجویان کمک کند 
 باز اس��ت و این آمادگی وجود دارد که ارتباط بین نیازمند و خیر را

 ایجاد کنیم. وی در توضیح اینکه چگونه افراد تحت پوشش کمیته 
امداد قرار می گیرند، گفت: برای  تحت پوش��ش ق��رار گرفتن افراد  

ضوابط و قوانین خاصی وجود دارد.
ش��یران ادامه داد: خانواده  بانوانی که سرپرستشان فوت کرده یا از 
همسرشان جداشده اند و یا اینکه همسرشان به دلیل کهولت سن یا 
هر دلیل دیگری ازکارافتاده شده است  )با داشتن شرایط الزم (تحت 

پوشش کمیته امداد قرار می گیرند.

شهردار اصفهان اعالم کرد:

محرومیت زدایی مهم ترین رویکرد 
مدیریت شهری اصفهان

مدیر امور اجتماعی و مشارکت های مردمی شهرداری اصفهان؛

بهره مندی یک پنجم جمعیت شهر 
از طرح منزلت شهروندی

سخنگوی شورای اسالمی شهر اصفهان:

راه اندازی مسیر تردد نابینایان
در چهارباغ

معاون داوطلبان جمعیت هالل احمر استان:

اجرای طرح سالمت یار در 
بیمارستان عیسی بن مریم اصفهان

مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان خبر داد:

آغاز هفته اکرام و اطعام ایتام 
هم زمان با میالد کریم اهل بیت)ع( 

مدیرکل تبلیغات اسالمی اصفهان گفت: امروز مسئله تهاجم 
فرهنگی و جنگ نرم دستور کار ش��ماره یک دشمنان علیه 
ماس��ت و جوانان ما در معرض ریزگردهای مزاحم فرهنگی 

دشمنان قرار دارند.
حجت االس��الم والمس��لمین رحمت اهلل اروجی در نشست 
 خب��ری س��الروز تاس��یس س��ازمان تبلیغ��ات اس��المی

 اظه��ار داش��ت: یک��ی از موضوعاتی ک��ه در ط��ول تاریخ 
تحول آفرین بوده مسئله تبلیغات است، رسالت مبلغ در این 
راستا رساندن پیغام اصلی است و محتوا، مرام و مکتبی است 

که تبلیغ می شود.
وی با اشاره به رس��الت پیامبران خاطرنشان کرد: زمانی که 
جبهه حق ش��کل می گیرد و در بسترهای مباحث اجرایی و 
اجتماعی جبهه باطل متوجه تحت تاثیر قرار گرفتن منافع 
خود با آیین توحیدی می شود، این جبهه مخالفت خود را با 
آیین حق آغاز می کند، وجه مش��ترک مخالفت های باطل و 
حق آن است که در ابتدای امر تالش به حذف موجودیت و 

حقانیت آیین الهی می شود.
اروجی گفت: رس��الت مبلغان تشکیل جبهه دفاعی در برابر 
جبهه تبلیغات باطل است، اگر در یک نظام فرهنگی نسبت 
به تبلیغات باطل اقدامی نشود خیلی زود از آن نظام فرهنگی 
چیزی باقی نمی ماند و اگر بماند به واس��طه تبلیغات س��وء 
صورت گرفته یا دس��تخوش تحریف می ش��ود و یا اینکه در 
میان جامعه هدف ،طرفدار و مخاطب چندانی پیدا نمی کند.

مدیرکل تبلیغات اس��المی اصفهان با اش��اره ب��ه تبلیغات 
مخالفان نظام جمهوری اسالمی اظهار داشت: تبلیغات سوء 
دشمنان در نقطه اوج خود بوده و در کنار همه مفاهیمی که 
در سال اقتصاد مقاومتی توسط متولیان امور به عنوان دستور 
کار ویژه مطرح می شود نسبت به تدارک بی سابقه و گسترده 

اس��تکبار جهانی در عرصه تبلیغات علیه نظ��ام جمهوری 
اسالمی نباید غفلت کرد.

اروجی خاطرنشان کرد: مقوله فرهنگ و اعتقادات به مراتب 
از مقوله اقتصاد و معیش��ت اهمیت بیشتری دارد و تا جایی 
پیش می رود که رهبر معظم انقالب فرهنگ را همچون هوای 
تنفسی دانسته اند و تبلیغات مسمومی که در فرهنگ دینی 
با آن مواجه هس��تیم در حقیقت ریزگردهای مزاحم تنفس 
جامعه اسالمی اس��ت که با غلظت های مختلف هوای پاک 

فرهنگ دینی ما را تحت تاثیر قرار می دهد.
وی تصریح کرد: بر همین اس��اس جوانان ما در معرض این 
ریزگردهای مزاحم هس��تند و جای آن اس��ت که متولیان 
 امور اجرایی با رصد دقیق و شناس��ایی مراکز شکل گیری و

 حرکت  دهی به ای��ن ریزگردهای آلوده فرهنگی رس��الت 
خودش��ان را در راس��تای توقف این امور مس��موم به انجام 

برسانند.
مدیرکل تبلیغات اسالمی اصفهان بیان کرد: مبلغان و همه 
دلسوزان اس��الم ناب با معرفی جامع محاسن و خوبی های 
مکتب حق��ی اهل بیت ع��الوه بر تالش در راس��تای جذب 
فطرت های پاک جوان��ان به تبیین دقیق و پاس��خگویی به 
حربه های تبلیغی و شبهه های اعتقادی، فرهنگی و سیاسی 
جبهه مقابل بپردازند، چون امروز مس��ئله تهاجم فرهنگی 
و جنگ نرم دس��تور کار شماره یک دش��منان نظام مقدس 

جمهوری اسالمی است.
 اروج��ی با اش��اره به رس��الت س��ازمان تبلیغات اس��المی 
اظهار داشت: رس��الت اصلی این س��ازمان سیاست گذاری، 
 برنام��ه ری��زی، هدای��ت و س��ازمان ده��ی تبلیغ��ات

 دینی مردمی است.
وی افزود: نخستین جامعه هدف سازمان تبلیغات اسالمی 

شبکه گسترده تبلیغ دین است و کلیه کسانی که در جامعه 
تبلیغ دینی تالش می کنند در این جامعه هدف قرار دارند، 
دومین جامعه هدف جامعه قرآنی همچون موسسات قرآنی، 

شخصیت های قرآنی و خانه های قرآنی است.
مدیرکل تبلیغات اس��المی اصفهان با بیان اینکه در سطح 
استان اصفهان 351 تشکل قرآنی به طور مستقیم با سازمان 
تبلیغات در ارتباط هس��تند، خاطرنشان کرد: سومین گروه 
جامعه هدف تشکل دینی اعم از هیئت های مذهبی هستند 
که بیش از 5 هزار هیئت ثبت ش��ده در استان اصفهان زیر 
نظر سازمان تبلیغات مشغول به فعالیت بوده و در مجموعه 
جامعه تشکل های دینی عالوه بر هیئت  ها، جامعه مداحان 

نیز زیر نظر سازمان قرار می گیرند.
وی با بیان اینکه 28 مرکز مداحی در استان اصفهان مجوز 
فعالیت دریافت کرده اند، تصریح کرد: حرکت خوبی که سال 
گذشته صورت گرفت تشکیل مجمع کانون های فرهنگی، 
تبلیغی اس��تان بود و ما سال گذشته ش��اهد نخستین دوره 
انتخابات مجم��ع کانون های فرهنگ��ی و تبلیغاتی بوده ایم 
و اس��تان اصفهان بیش ترین کانون فرهنگ��ی تبلیغی را در 

کشور دارد.
اروجی با اش��اره به سومین جامعه هدف س��ازمان تبلیغات 
اسالمی بیان کرد: س��ومین هدف ما تربیت متخصصین در 
رش��ته علوم و معارف اسالمی اس��ت . در این راستا سازمان 
اقدام به تش��کیل مدارس صدرا کرده که در استان اصفهان 
10 مدرس��ه در 5 شهرس��تان فعالیت دارند، خروجی این 
دبیرستان ها نیز اغلب در رشته های معارف اسالمی است که 

در دانشگاه های تراز نخست کشور رتبه می آورند.
وی درباره جامعه بانوان فرهیخته گفت: این جامعه تشکلی 
اس��ت که به صورت انتخابی از میان بان��وان تحصیل کرده 
و دارای س��وابق فرهنگی و صاحب نظر در ام��ور اجتماعی 
شکل گرفته اس��ت، اعضای این جمعیت 50 نفر بوده و هر 
ماه به صورت تخصصی نشست های متوالی برگزار می کنند 
و پیگیری مسائل فرهنگی زن در جامعه در دستور کارشان 

قرار دارد.
مدیرکل تبلیغات اسالمی اصفهان با اشاره به تعداد مساجد 
اس��تان اصفهان اظهار داش��ت: در اصفهان 5 ه��زار و 328 
مسجد وجود دارد و حدود 4 هزار امام جماعت بومی و محلی 
و یک هزار مبلغ داری��م، همچنین حدود 300 مس��جد به 
شیوه های دیگر در روستاها تبلیغ می کنند که در قالب طرح 

هجرت به روستاها اعزام می شوند.
وی با اش��اره به رونمایی س��امانه ثبت نام اعت��کاف افزود: 
امسال برای نخستین بار از سامانه ثبت نام اینترنتی اعتکاف 
رونمایی ش��د و در اعتکاف س��ال بعد نیز به ص��ورت کامال 

اینترنتی از معتکفان ثبت نام می شود.
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مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان گفت: با 
توجه به اهمیت توجه به موضوع رفع مش��کالت زیست 
محیطی استان اصفهان، اس��تفاده از ابزار »هنر« برای 

فرهنگ سازی در این حوزه مد نظر قرار خواهد گرفت.
حمید ظهرابی در بازدید از حوزه هنری با اشاره به نقش 
 اثر گذارهنرمن��دان در فرهنگ س��ازی محیط زیس��ت

 اظهار داشت: در این زمینه هنرمندان باید با تمام توان 
وارد ش��وند و از ظرفیت هنری خود به بهترین شیوه در 

راستای فرهنگ س��ازی برای حفاظت از محیط زیست 
استفاده کنند.

وی با اشاره به عدم توس��عه متوازن در شهرهای بزرگ 
 و به وج��ود آم��دن مش��کالت، بحران ه��ا و معضالت

 زیس��ت محیطی بیان کرد: در حوزه فرهن��گ، هنر و 
آموزش در محیط زیست نیاز به کار بیشتر است و باید 
در این زمینه برنامه ریزی های ویژه و جامعی را انجام داد.
 مدیرکل حفاظ��ت محیط زیس��ت اس��تان اصفهان با

 بیان اینکه هنرمندان در حوزه محیط زیس��ت همیشه 
فعال بودن��د و در این زمین��ه اقدام های خوب��ی را نیز 
در گذش��ته انجام دادند، افزود: ظرفیت هنری اس��تان 
اصفهان ای��ن ویژگی را دارد که براس��اس مس��ئولیت 
مش��ترک با اداره کل حفاظت محیط زیس��ت اس��تان 
اصفهان بتوان فعالیت های بزرگی را در راستای حفاظت 

محیط زیست رقم زد.
وی تصری��ح کرد: ح��وزه هنری اصفه��ان و هنرمندان 
 استان اصفهان در راستای فرهنگ سازی و اطالع رسانی

 زیس��ت محیط��ی در قالب هنر ب��رای م��ردم تعامل و 
همکاری بیشتری داشته باشند.

س��ید مهدی س��یدین نیا، رییس حوزه هنری اس��تان 
اصفهان در این بازدید گفت: ما در قبال وضعیت موجود 
محیط زیست کشور و استان احساس تکلیف می کنیم، 
اگرچه تاکنون فعالیت هایی در راس��تای فرهنگ سازی 
محیط زیست توس��ط هنرمندان زیرپوشش این حوزه 
انجام ش��ده اس��ت، ولی آمادگی خود را برای مشارکت 
 گس��ترده و مس��تمردر حفاظ��ت از محیط زیس��ت با

 به کارگیری مس��ئولیت اجتماعی هنرمن��دان در این 
زمینه اعالم می داریم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد استان اصفهان گفت: اصفهان از 
نظر کمیت و کیفیت باالترین سطح کانون های فرهنگی 
و هنری مساجد را در کشور دارد و این افتخاری بزرگ 

برای اصفهانی هاست.
حجت االس��الم والمس��لمین حبیب رض��ا ارزان��ی در 
گردهمایی مدیران مسئول کانون های فرهنگی هنری 
مساجد اصفهان با اش��اره به حمایت های خانواده های 
مدیران مس��ئول کانون های فرهنگی هنری مس��اجد 
اظهار داش��ت: اگر امروز اصفهان به عنوان رتبه نخست 
کانون های کشور مطرح است به دلیل همت و همکاری 
خانواده های مدیران مسئول کانون های فرهنگی هنری 

مساجد است.
وی با اشاره به اینکه انقالب اسالمی ایران پیروزی خود 
را مرهون بچه های مس��جد اس��ت، بیان کرد: استمرار 
انقالب اس��المی و پایبندی به ارزش های اس��المی نیز 
از مسیر مس��اجد و کانون های فرهنگی هنری مساجد 

عبور می کند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان با اشاره 
به فعالیت آمیخته با عشق و اخالص اعضای کانون های 
مساجد افزود: اس��تان اصفهان از نظر کمیت و کیفیت 
باالترین سطح کانون های فرهنگی و هنری مساجد را در 

کشور دارد و این افتخاری بزرگ برای اصفهانی هاست.
وی ب��ه فعالیت ه��زار و 700 کانون در اصفهان اش��اره 
و تصری��ح کرد: فعالیت ای��ن کانون ها، ظرفیت بس��یار 
عظیمی ب��رای اج��رای برنامه های فرهنگ��ی و هنری 

استان است.
ارزان��ی، وظیف��ه ذات��ی کانون ه��ا را برنامه ه��ای 
مس��جدی با پیون��د فرهنگ و هن��ر دانس��ت و گفت: 
جلس��ات هیئ��ت هماهنگی و نظ��ارت ب��ر کانون های 
فرهنگ��ی هن��ری مس��اجد اس��تان اصفه��ان ب��ه 
صورت منظم ب��ا حضور مدی��ران دس��تگاه های عضو 

و ب��ا ریاس��ت اس��تاندار اصفه��ان برگ��زار می ش��ود.
وی با اشاره به برگزاری دهمین جش��نواره ملی قرآنی 
»مدهامتان« ب��ه میزبانی اصفهان در س��ال گذش��ته 
خاطرنشان کرد: دبیر ستاد عالی مساجد کشور برگزاری 
دهمین دوره این مسابقات را یکی از بهترین دوره های 

این جشنواره عنوان کرد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اس��تان اصفهان به طرح های 
محله محور شهرداری اشاره و بیان کرد: شهرداری با نگاه 
محله محوری، یکی از مهم ترین ارکان طرح را مساجد 

-به عنوان مقر فرهنگی -در نظر گرفته است.

مدیرکل محیط زیست اصفهان:

نقش برجسته هنر در فرهنگ سازی محیط زیست

مدیر اداره کل ارشاد استان مطرح کرد:

مساجد، رکن اصلی طرح های محله محور در اصفهان

مدیرکل تبلیغات اسالمی اصفهان مطرح کرد:

ریزگردهای مزاحم فرهنگی، نفس جوانان را نشانه رفته است  
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بازیکن ذوب آهن از دست تبریزی ها پرید
انتقال مهاجم تیم ذوب آهن به تیم فوتبال ماشین سازی تبریز منتفی شد.

با حضور مسعود حسن زاده مهاجم تیم فوتبال ذوب آهن در ستاد باشگاه 
 ذوب آهن اصفهان و گفت و گوی وی  با س��عید آذری مدیرعامل باشگاه 
ذوب آهن، مس��ئله انتقال وی به تیم فوتبال ماشین سازی تبریز، منتفی 
اعالم ش��د.بنا به درخواس��ت کتبی مس��عود حسن زاده از س��عید آذری 
 مبنی بر نبود رضایت و نیز عدم توافق ش��خصی وی از انتقال به باش��گاه

 ماش��ین س��ازی تبریز و با توجه به م��اده 16 »آیین نام��ه قوانین نقل و 
انتقاالت و تعیین وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال جمهوری اسالمی 
ایران و س��ازمان لیگ فوتبال ایران« مبنی بر لزوم رضایت هر سه طرف، 
باشگاه قدیم، بازیکن و باش��گاه جدید از یک پروسه انتقال، در تماسی که 
با رسول خطیبی سرمربی تیم فوتبال ماشین س��ازی گرفته شد، مراتب 
 فوق به اطالع وی رسید و مقرر شد که قضیه انتقال مسعود حسن زاده به 

ماشین سازی تبریز منتفی اعالم شود.

سیری در دنیای ورزش

لوسیانو پریرا مهاجم برزیلی سپاهان که با لقب شیمبا سال هاست در لیگ برتر بازی می کند با وجود این که 
یک سال دیگر با تیم اصفهانی قرارداد داشت در لیست نفرات مورد نیاز عبدا.. ویسی قرار نگرفت تا باشگاه برای 

فسخ قرارداد سنگین مالی این بازیکن به تکاپو بیفتد.
شیمبا در آخرین تماسی که با سپاهانی ها داش��ت اعالم کرد امروز به 
ایران بازمی گردد تا در تمرینات تیمش حاضر شود چون حاضر نیست از 
این تیم جدا شود. پیغامی که مسئوالن سپاهان را با دغدغه های بسیار 
زیادی روبرو کرد چون با توجه به قرارداد مالی این بازیکن نمی توانند 

به راحتی شیمبا را کنار بگذارند.
 از سوی دیگر عبدا.. ویس��ی هم با علم به این موضع که دیگر شیمبا را

 نمی خواهد لیست نفرات بزرگسال و س��همیه خارجی اش را پر کرده 
و حاال باش��گاه چاره ای ندارد جز این که با لوس��یانو پریرا بر سر مبلغ 
قراردادش برای فسخ به توافق برسد. قراردادی که گفته می شود نزدیک به دو میلیارد تومان است و قطعا پریرا 

برای فسخ آن پول قابل توجهی را طلب خواهد کرد.

پشت پرده لغو اردوی تیم ملی؛ کار، کار پرسپولیسی هاست!پیغام دردسرساز شیمبا برای سپاهان

پایان مهلت استقاللی ها 
برای جذب حدادی فر

برنامه ویژه تراکتور برای صندلی های 
ورزشگاه یادگار امام)ره(

آرش در پیکان؛ 
برهانی دوباره شاگرد جاللی شد

نقش یک ماساژور در انتقال کولی بالی

باش��گاه ذوب آهن اصفهان تا روز 29 خرداد برای جذب قاسم حدادی فر به 
باشگاه استقالل زمان داده بود.

در حالی که در محافل ورزش��ی همچنان عنوان می ش��ود قاسم حدادی فر 
ممکن است به تیم استقالل برود این بازیکن در تمرینات ذوب آهن حضور 
پیدا کرده است. باشگاه استقالل به طور رسمی خواهان جذب حدادی فر بود 
و باشگاه ذوب آهن نیز برنامه ای به باشگاه استقالل داد و  ضمن اعالم شرایط 
خود تا 29 خرداد که آغاز تمرینات ذوب آهن بود به باش��گاه استقالل زمان 
داد تا برای جذب این بازیکن اقدام کند که تا امروز باشگاه استقالل حرکتی 

انجام نداده است.سعید آذری مدیرعامل ذوب آهن این خبر را تایید کرد.

مصطفی آجورلو، مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی به دیدار مدیرعامل شرکت 
توسعه و نگهداری اماکن ورزشی رفت و در خصوص ورزشگاه یادگار امام )ره( 
تبریز صحبت هایی مطرح شد. در این دیدار  مصطفی مدبر به آجورلو گفت 
که تمامی تالش خود را برای آماده س��ازی ورزش��گاه یادگار امام )ره( تبریز 
برای نخستین هفته رقابت های لیگ برتر فوتبال کشور به کار می گیرد تا تیم 

تراکتورسازی بتواند در همین ورزشگاه به مصاف رقبای خود برود.
پس از دیدار تراکتورسازی مقابل النصر، چمن ورزشگاه یادگار امام )ره( تبریز 
مورد تعویض قرار گرفت و گفته می شد این اس��تادیوم از اواخر شهریورماه 
مهیای رقابت ه��ای لیگ برتر می ش��ود. پیش از این، تیم تراکتورس��ازی از 
این ورزشگاه به عنوان ورزش��گاه اصلی خود برای رقابت های لیگ برتر، جام 
 حذفی و لیگ قهرمانان باش��گاه های آسیا اس��تفاده می کرد که گنجایشی 
70 هزار نف��ری دارد. مصطفی آجورلو در این خصوص گف��ت: آقای مدبر از 
مدیران موفق کش��ور اس��ت که همواره برای موفقیت ورزش تالش زیادی 
کرده و با ایجاد زیرساخت های ورزشی فراوان به موفقیت ورزش کشور کمک 
می کند.مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی گفت: همچنین از مدیرعامل شرکت 
توسعه و نگهداری اماکن ورزشی درخواس��ت داریم طبق خواسته هواداران 
پرشور تراکتورسازی صندلی های استادیوم را به رنگ قرمز دربیاورند تا این 

استادیوم هم رنگ سرخ پوشان فوتبال تبریز باشد.

آرش برهانی مهاجم تیم فوتبال اس��تقالل پس از اینکه در لیس��ت مازاد 
علیرضا منصوریان قرار گرفت در نشس��تی با مجید جاللی با تیم فوتبال 
پیکان توافق کرد و فصل آینده پیراهن این تیم را بر تن خواهد کرد. برهانی 
 قراردادی یکس��اله با تیم فوتبال پیکان امضا کرده اس��ت. مجید جاللی 
سال هاست که خواستار او در تیم هایش بوده تا در نهایت این اتفاق برای 

لیگ شانزدهم رقم خورد.

موسی کولی بالی پس از دوس��ال حضور در استقالل خوزستان امسال در 
سپاهان بازی می کند. استقالل خوزس��تان قهرمان لیگ پانزدهم شد اما 
خیلی زود بعد از رفتن عبداهلل ویسی به سپاهان، خسوس به گسترش رفت 

که این انتقال خسوس از طرف قائم مقام به آدم ربایی تشبیه شده بود.
پس از آن به یکباره کولی بالی نیز از این تیم جدا شد و راهی اصفهان شد، 
که در این انتقال  ماساژور سابق اس��تقالل خوزستان نقش داشته است ، 
البته نمی توان به کولی بالی خرده گرفت چرا که بازیکن حرفه ای می تواند 
جدا شود. این اتفاق ممکن بود بازهم تکرار شود ویکی دیگر از ستاره های 

آبی خوزستان را بگیرد که به سرانجام نرسید.

پس از منتفی شدن بهره برداری از نقش جهان در خرداد 
ماه، اینک رقابت ه��ای لیگ برتر در فصل ش��انزدهم به 
عنوان مبدأ جدیدی برای بهره برداری از این ورزش��گاه 

اعالم شده است.

در ش��رایطی روز پایانی خرداد ماه س��ال 9۵ را پش��ت 
س��ر می گذاریم که قرار بود در این ماه با بهره برداری از 
ورزشگاه نقش جهان، انتظار چندین ساله اصفهانی ها به 
پایان برس��د اما خرداد هم به اتمام رسید و فعال خبری از 

افتتاح این پروژه نیست.
سال گذش��ته اس��تاندار اصفهان بارها در موقعیت های 
مختلف، خ��رداد ماه س��ال 9۵ را زمان بهره ب��رداری از 
ورزشگاه نقش جهان اعالم کرده بود اما اصل خبرسازی 
 افتتاح این اس��تادیوم به س��فر وزیر ورزش ب��ه اصفهان
 باز می گ��ردد. در جریان این س��فر، محم��ود گودرزی و

 زرگر پور و جمع دیگری از مقامات استانی، از روند ساخت 
این ورزش��گاه بازدید کرده و در جم��ع خبرنگاران اعالم 
 کردند که ت��ا پایان خرداد ماه اس��تادیوم به بهره برداری 

می رسد.
با این حال تکمیل نقش جهان به خرداد وصال نداد تا این 
بار، مرداد موعد خاتمه دادن به چشم انتظاری اصفهانی ها 

به ویژه هواداران فوتبال باشد.
یک روز مانده به پایان مهل��ت اعالمی برای بهره برداری 
از ورزش��گاه نقش جهان، اس��تاندار اصفهان نشس��تی 
خب��ری را برگ��زار ک��رد و در بخش��ی از صحبت هایش 
 ب��ه موض��وع ورزش��گاه نق��ش جه��ان نی��ز اش��اره 

داشت.
رس��ول زرگر پور با اش��اره به رون��د تکمیل ورزش��گاه 
نقش جهان تاکید کرد: تمام تالش ما این اس��ت که این 
ورزشگاه تا اواس��ط مرداد هم زمان با آغاز بازی های لیگ 
تکمیل شود. چمن ورزش��گاه در حال حاضر آماده است 
و تمام س��ازه های طبقه دوم ورزشگاه س��اخته شده اما 
طب��ق برنامه صندلی ه��ای طبقه دوم و چ��ادر آن نصب 

نخواهد ش��د چراکه به نظر می رس��د فع��ال احتیاجی به 
طبقه دوم ورزش��گاه نباشد. به گفته اس��تاندار اصفهان 
 ش��رکت ف��والد مبارک��ه بس��یار خ��وب در ای��ن پروژه

 حاضر شده و بیش از تعهد خود نیز هزینه کرده است اما 
 وزارت ورزش و جوانان هنوز به تعهدات خود عمل نکرده 

است.
اس��تاندار در حالی از عدم انجام تعه��دات وزارت ورزش 
گالیه دارد که چند روز قبل نیز مدیرعامل شرکت توسعه 
و نگهداری اماکن ورزشی، خواستار تخصیص بودجه مورد 
نیاز به پروژه نقش جهان برای تکمیل در زمان مقرر شده 
 بود.پس از منتفی ش��دن بهره برداری از نقش جهان در 
خ��رداد م��اه، این��ک رقابت ه��ای لی��گ برت��ر در 
فص��ل ش��انزدهم ب��ه عن��وان مب��دأ جدی��دی ب��رای 
 به��ره ب��رداری از ای��ن ورزش��گاه اع��الم ش��ده اس��ت 
و البته هم استانداری اصفهان و هم شرکت توسعه، افتتاح 
در زمان مورد نظر را منوط به تامین منابع مالی دانسته اند، 
یعنی به عبارت دیگر بهره برداری از نقش جهان در مرداد 

ماه سال جاری نیز قطعی نیست.
از زمانی که اس��تارت تکمی��ل فاز دوم ورزش��گاه نقش 
 جهان خ��ورد، تا ب��ه ام��روز تاریخ های متع��ددی برای

 بهره برداری از این ورزشگاه اعالم شده است اما تاکنون در 
هیچ کدام از تاریخ ها، اتفاقی رخ نداده است که  اصفهانی ها 
 نس��بت به وعده داده ش��ده در مرداد ماه نیز خوش��بین 

باشند!
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بختیار رحمانی با انتشار پیامی به کاوه رضایی بابت حضورش در استقالل 
تبریک گفت.

خوش آمدگویی بختیار به خرید جدید استقالل

لنز دوربین

کیلوگ��رم   9۸ وزن  مدع��ی   درخش��ش 
کش��تی فرنگی ایران در جام پیتالسینس��کی 
لهس��تان تا حد زیادی روند انتخاب ملی پوش 
 این وزن برای المپیک ریو را سخت و پیچیده 

کرد.
 ب��ه جرئت م��ی توان انتخ��اب نماین��ده وزن

9۸ کیلوگ��رم کش��تی فرنگ��ی در المپی��ک 
ری��و را یکی از س��خت ترین و پرحاش��یه ترین 
تصمیم��ات پیش روی محم��د بنا و کادر فنی 
دانس��ت. البته این روند، زمان��ی با پیچیدگی 
ک��ه  ش��د  هم��راه  بیش��تری  حساس��یت   و 
 مه��دی علی��اری به عن��وان یک��ی از مدعیان

 ب��ا انگی��زه و توانمند ای��ن وزن دو روز پیش 
توانس��ت در جام پیتالسینسکی لهستان یکی 
پس از دیگری حریف��ان با تجربه و عنوان دار 
خود را شکست دهد و به مدال طال دست یابد.

ب��ا این موفقیت او توانس��ت ضم��ن احترام به 
خواس��ته ش��ورای فنی و مصوب��ات تیم ملی، 
توانای��ی خود را در ی��ک تورنمنت بین المللی 
ب��ه رخ حریفان داخلی و خارجی بکش��د و به 
قول خودش ماموریتش را با موفقیت به پایان 

برساند.
از س��ویی دیگر علیاری با ط��الی باارزش این 
تورنمنت بین المللی، جای��گاه خود را در برابر 
قاسم رضایی دیگر مدعی این وزن که تا حدی 
مورد حمایت کادر فنی است، تثبیت کرد و در 
واقع حقانیت و شایس��تگی خود را نه از طریق 

شعار و نمایش، بلکه در عمل نشان داد.
علی��اری ک��ه بع��د از نمای��ش ن��ه چن��دان 
امیدوارکننده خود در جام جهانی ش��یراز که 

البته همراه با بدشانس��ی و اش��تباه رقم خورد 
با نظر ش��ورای فنی راهی جام پیتالسینسکی 
لهستان ش��د تا فعال فارغ از مصاف انتخابی با 
قاس��م رضایی، توان فنی خ��ود را در مصاف با 

حریفان خارجی نشان دهد.
ای��ن مدع��ی ش��هریاری توانس��ت در ای��ن 
ج��ام معتبر به ترتی��ب حریفان��ی از لیتوانی، 
گرجس��تان، لهس��تان، مجارس��تان و کوبا را 
شکس��ت دهد و بر سکوی قهرمانی بایستد. او 
در این تورنمن��ت 27 امتیاز از حریفان گرفت 
و تنه��ا 6 امتیاز از دس��ت داد تا نش��ان دهد 
 ش��انس و اقب��ال تاثیر در عملکرد او نداش��ته 

است. 
البته کس��ب عنوان قهرمان��ی و پیروزی های 
متوالی و بی چون و چ��رای وی در واقع، ِگره 
انتخ��اب نماین��ده وزن 9۸ کیلوگرم کش��تی 
 فرنگ��ی در المپی��ک را کورتر ک��رد و چالش 
 ت��ازه ای را ب��رای کادر فن��ی تی��م مل��ی به 

وجود آورد.
نکته جالب توج��ه اینکه علیاری در این مدت 
بر خ��الف بس��یاری از مدعیان تی��م ملی که 
ب��ه محض احس��اس تزلزل و از دس��ت دادن 
جایگاهشان، ندای اعتراض سر داده و اظهارات 
تند و تیزی را با رسانه ها مطرح می کنند، فقط 
س��کوت کرد و ترجیح داد لیاقت و شایستگی 

خود را در عمل نشان دهد.
 مطمئن��ا او با قهرمانی در لهس��تان به نوعی 
ب��رای محمد بن��ا و همکارانش خط و نش��ان 
کش��ید که نمی توانند به سادگی بر نام او خط 
کش��یده و قاس��م رضایی را ب��دون حضور در 

مصاف انتخابی راهی المپیک کنند.
با این حس��اب نوبت به اعضای ش��ورای 
فنی کشتی فرنگی رسیده تا با توجه به 
اتفاقات اخیر بتوانند تصمیمات منطقی 
و درس��تی را اتخاذ ک��رده و بدون توجه 
به سالیق ش��خصی کادر فنی تیم ملی، 

دوبن��ده وزن 9۸ کیلوگ��رم المپیک را بر 
ت��ن بهترین و شایس��ته ترین مدعی این 

وزن بدوزند.
 هر چند که قاسم رضایی، مرد 

طالی��ی المپیک لن��دن نیز 
زحم��ات زیادی در اردوی 
تیم ملی متحمل شده و 
همچن��ان مدعی اصلی 
ریو  المپیک  ب��ه  اعزام 
محسوب می شود، اما 
این  باشد  بهتر  شاید 
باانگیزه،  مدع��ی  دو 
طبق نظ��ر برخی از 
اعضای شورای فنی 
در ی���ک م�صاف 
اردوی��ی،  درون 
و  گ��زین����ش 

شوند  انتخاب 
آت��ش  ت��ا 

ح�واشی 
ای��ن وزن 
در  نی��ز 

آستانه 
المپیک 

فروکش کند.

بیت المال هزینه انتقال میلیاردی
 فوتبالیست ها  نشود

رییس فراکسیون ورزش مجلس دهم معتقد است انتقال میلیاردی بازیکنان 
فوتبال با اعتبارات دولتی با آموزه های فرهنگی کشورمان منطبق نیست لذا 

باید باشگاه های ورزشی به بخش خصوصی و مردم واگذار شود.
محمدرض��ا تابش با اش��اره به نق��ل و انتقال میلیاردی بازیکن��ان فوتبال در 
باشگاه های ورزشی، گفت: امروزه بازیکنان فوتبال با اعداد و ارقام قابل توجهی 
خرید و فروش می ش��وند که این موضوع به هیچ عنوان منطبق با آموزه های 
فرهنگی و دینی کشورمان نیس��ت. نماینده مردم اردکان در مجلس شورای 
اس��المی ضمن بیان اینکه عرضه و تقاضا در میزان تعیین ارقام نقل و انتقال 
بازیکنان تاثیر بس��زایی دارد، اظهار کرد: در این راس��تا شرکت های دولتی یا 
ش��به دولتی از محل منابع خود اعتباراتی را به باشگاه هایی مانند استقالل یا 
پرس��پولیس ارائه می کنند؛ لذا پول بیت المال، هزینه نقل و انتقال میلیاردی 
بازیکنان فوتبال می شود. وی با تاکید بر اینکه باید نظارت جدی بر اعتبارات 
واگذار ش��ده به باشگاه ها شود، افزود: اصوال دولت نباید تیم داری کند لذا در 

این میان موضوع واگذاری باشگاه ها به بخش خصوصی مطرح می شود.
تابش با اشاره به اینکه در برهه های زمانی مختلف دولت ها با مقاصد سیاسی 
اقدام به تیم داری کرده اند، ادامه داد: باید باشگاه های ورزشی مانند استقالل 
و پرس��پولیس به بخش خصوصی و مردم واگذار شود تا دیگر شائبه پرداخت 

مبالغ میلیاردی از اعتبارات دولتی به بازیکنان ایجاد نشود.
رییس فراکس��یون ورزش مجلس با اشاره به اینکه امروزه باید به ایجاد رونق 
در اقتصاد ورزش کشورمان به عنوان یک اقتصاد پویا کمک شود، خاطرنشان 
کرد: مجلس ش��ورای اس��المی نی��ز باید پیگی��ر موضوع خصوصی س��ازی 

باشگاه های ورزشی شود تا پرداخت های میلیاردی کنترل شود.

مزایده ای که خواهان ندارد

س��ازمان لی��گ برتر فوتبال ای��ران پایان وقت اداری روز یکش��نبه را برای 
ش��رکت در مزایده واگذاری فضای تبلیغات محیط��ی تعیین کرده بود اما 
تا این زمان هیچ نهاد و ش��رکتی برای تحویل پاکت و اعالم آمادگی برای 
حضور در این مزایده اقدام نکرده اس��ت. این اتفاق در حالی رقم خورد که 
کان��ون ایران نوین به عنوان کارگزار دو س��ال قبل لیگ پیش از این اعالم 
کرده بود که دیگر حاضر به حضور در فوتبال نیست و قصد ندارد در مزایده 
جدید س��ازمان لیگ ش��رکت کند. این ش��رکت که با رقمی 160 میلیارد 
تومانی برنده مزایده دو س��ال قبل ش��ده بود، با وجود مشکالت اقتصادی 

که در کشور بود توانست حدود 120 میلیارد تومان این مبلغ را بپردازد.
 به نظر می رسد شرایط سخت اقتصادی کشور و مشکالتی که برای حامی 
قبلی سازمان لیگ به وجود آمده بود عمال شرکت های دیگر را از حضور در 
مزایده و گرفتن تبلیغات محیطی فوتبال منصرف کرده اس��ت. این شرایط 
 در حالی برای س��ازمان لی��گ و فوتبال ایران پیش آم��ده که دوره جدید 
 لی��گ برت��ر روز شش��م مردادم��اه آغ��از خواه��د ش��د و طبیعت��ا بخش 
عم��ده ای از پول باش��گاه ها را تبلیغات محیطی فوتب��ال تامین می کند. 
با این ش��رایط ش��ریان حیاتی فوتبال با اختالل شدیدی مواجه شده و در 
صورتی که ش��رکتی برای گرفت��ن تبلیغات وارد نش��ود احتمال قطع این 
ش��ریان وجود خواهد داشت. سازمان لیگ فوتبال ایران که بدون رییس به 
کارش ادامه می دهد روزهای س��ختی را پیش رو خواهد داشت و با توجه 
به زمان کمی که تا ش��روع مس��ابقات باقی مانده ناچار اس��ت دوباره سراغ 
حامی قبلی برود و دست به دامان این شرکت شود تا بیاید و با رقمی کمتر 

تبلیغات فصل آینده را هم برعهده بگیرد. 

دغدغه هایی که بی جواب مانده است

تنه��ا 46 روز دیگر باقی مانده تا ورزش ای��ران قدم در میدان بزرگی به نام 
المپیک بگذارد اما هنوز برخی فدراس��یون های ورزش��ی در حال دس��ت و 
پنجه نرم کردن با مش��کالت مالی هستند. به تعویق افتادن و لغو اردوهای 
خارجی و مس��ابقات تدارکاتی، پرداخت نک��ردن حقوق و گالیه از وضعیت 
 نامناس��ب تغذیه از مهم ترین مش��کالتی هس��تند که این روزها ش��نیده
  می شود.در اواخر سال 94 رییس جمهور در مراسم تجلیل از مدال آوران اعالم کرد:

» هر تالشی الزم باشد، دولت برای موفقیت ورزش انجام می دهد.« 
حمای��ت صریح رییس جمهور از ورزش این تص��ور را به وجود می آورد که 
ش��رایط حس��اس ایران و قرار داشتن در آس��تانه  المپیک باالخره به چشم 
دولت آمده و مش��کل عمده ورزش ایران که فعال مس��ائل مالی اس��ت حل 
خواهد شد اما به نظر می رسد این کمک مالی به ورزش با تاخیر مواجه شده 
 و این در حالی است که فدراسیون ها امروز نیازمند کمک هستند و اگر این

 کمک های مالی مثال یک ماه دیگر انجام شود، نوشدارویی خواهد بود پس 
از مرگ سهراب!.

بحث اصلی این اس��ت که تا آغاز المپی��ک مدت زمان زیادی باقی نمانده و 
اگر در این فاصله زمانی اعتبارات در اختیار ورزش قرار نگیرد بعد از المپیک 

دیگر دردی از ورزش دوا نمی شود.
 در المپی��ک از رش��ته های کش��تی، وزن��ه ب��رداری و تکواندو ب��ه عنوان 
مدال آوران اصلی و س��پس از تیراندازی بانوان و شاید دوومیدانی به عنوان 
مدال آوران بالقوه یاد می ش��ود. عالوه بر سه رشته اصلی، حتی در رشته ای 
مانند تیراندازی این امیدواری وجود دارد بانوان بتوانند اتفاقی تاریخی را رقم 

بزنند و مدال آور باشند اما با این شرایط شاید معادالت کمی برهم بریزد.

لغو اردوی تیم ملی ایران در ارمنستان آن هم در آخرین لحظات ،عجیب و غریب و غیر قابل پیش بینی بود. اصرار 
کی روش به عدم حضور ملی پوشان در تست های پزشکی و تمرینات پیش فصل باشگاه هایشان نشان می داد 

برگزاری اردوی ارمنس��تان کامال جدی و قطعی است. چیزی که باعث 
عصبانیت کم نظیر برانکو و انتقاد او از کی روش هم شد. اما لغو ناگهانی 
این اردو خیلی ها را به فکر برده است. گفته می شود این دو ماجرا به هم 
ارتباط دارند. پشت پرده داستان هم به این شکل نقل شده است که فشار 
علی اکبر طاهری و برانکو ایوانکوویچ ب��ه محمود گودرزی وزیر ورزش 
باعث لغو اردوی تیم ملی شده است. این تصمیم  ناگهانی باعث حیرت 
مهدی تاج و کارلوس کی روش شده است. چون نتیجه چنین تصمیمی 
این اس��ت که تیم ملی ایران باید بدون برگ��زاری اردو به مصاف اولین 
حریفش در راه جام جهانی یعنی قطر ب��رود. این تصمیم وزیر می تواند 

شائبه حمایت وزارت ورزش از باشگاه پرسپولیس را تقویت کند. چون همه از رابطه خوب طاهری با گودرزی 
خبر دارند. باید دید وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال چه دلیلی را برای لغو این اردوی مهم اعالم می کنند. 

چشم ترس شدن اصفهانی ها از وعده هایی که عملی نمی شود

خرداد هم رفت و نقش جهان نیامد!
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دانستنی های جالبهایالیت

مادرم گفت پسرم اگر سرباز شوی روزی ژنرال خواهی شد، و اگر راهب شوی، پاپ 
اعظم؛ اما من نقاشی کردم و پیکاسو ماندم! 

پیکاسو
 یک مدل » دوس��تت دارم« هست که گفته نمی ش��ود، فهمیده می شود؛ به آن

 می گویند؛ » دوستت دارم واقعی«! 
خسرو شکیبایی

امیدهای بزرگ از بدبختی های بزرگ زاده می شوند. 
برتراند راسل

تیم های بزرگ به دنبال فتح جام هستند و تیم های معمولی به دنبال بردن تیم 
های بزرگ. 

ژوزه مورینیو
نجابت زمانی معنی پیدا می کند که انتخاب دیگری هم باشد. 

بهمن فرمان آرا
همه اش که نباید ترسید؛ راه که بیفتیم، ترسمان می ریزد. 

صمد بهرنگی
شما دو زندگی دارید.دومی زمانی آغاز می شود که درمی یابید فقط یک زندگی 

دارید! 
کنفوسیوس
 پدرم م��ی گفت: م��ردم دو نوع هس��تند: بخش��نده و گیرنده؛ گیرن��ده ها بهتر

 می خورند، اما بخشندگان بهتر می خوابند. 
مارلو توماس

تظاهر به عادی بودن یعنی داشتن لبخند بر لب، وقتی میل به گریه داشتن دارد 
آدم را می کشد! 

پائولو کوئلیو
تغییری باشید که آرزو دارید در دنیا اتفاق بیفتد. 

مهاتما گاندی
اگر حقیقت را خفه کرده و در زیرزمین دفن کنید، باز هم رشد خواهد کرد.

 امیل زوال
کار و کوشش ما را از سه عیب دور می دارد؛ افسردگی، دزدی و نیازمندی. 

ولتر
اگر برای یک کار اشتباه، هزار دلیل بیاوری می شود هزار و یک اشتباه.

 ابوعلی سینا

فقط رمانتیک ها بخوانند

لزومی ندارد من همانی باشم که تو فکر می کنی ... من همانی ام که تو 
حتی فکرش را هم نمی توانی بکنی ...

گاهی تنها کافی است تصور کنی که خوشبختی ...
اینکه چند سالت است سن نیست؛ چندسال را احساس می کنی؟ این 

سن توست ...
اصال مهم نیست که بگویی تو را دوست دارم؛ مهم این است که بدانم 

چگونه مرا دوست داری ...
از همه غم انگیزتر زمانی است که کسی که دوستش داری هیچ تالشی 

برای نگه داشتنت نمی کند ...
فرق بزرگی است میان کسی که تنها مانده و کسی که تنهایی را 

انتخاب کرده است...
تصمیم با توست، زمانی که زندگی تو را به زمین می زند بمانی؛ یا 

برخیزی ...
آدم قوی کسی است که نه منتظر می ماند خوشبختش کنند و نه 

اجازه می دهد بدبختش کنند ...
عاشقی این نیست که یک آدم متفاوت رو دوست داشته باشی؛ عاشقی 

این است که یک آدم عادی را متفاوت دوست داشته باشی ...
عشق حقیقی هیچ وقت یکنواخت پیش نمی رود ...

داشت می رفت ... و سال های بعد از او از پشت سرش پیدا بود ...
دوست آن است که در کنار او احساس کنی خودت هستی ...

گاهی برای کسی که همه چیزش را از دست داده اتفاق می افتد که 
خودش را هم از دست بدهد ...

هروقت دیدی کسی  برایت کلی وقت اضافه دارد، بدان دوستت دارد ...

سرت را باال بگیر و لبخند بزن؛ فهمیدن احساس کار هر آدمی نیست...
 برای هر اتفاق می توان پاسخی یافت ... جز برای رفتن های

 نا بهنگام...
گاهی آدم دلش یک دوستت دارم می خواهد که نمیرد ...

اگر شجاعت گفتن »خداحافظ« را داشته باشی، زندگی با یک 
»سالم« تازه به سراغت می آید ...

تصاویر مفهومی

جواب معمای 1889معمای 1890
 روزی مرد روس��تایی ناشناس��ی به  دکان یک حاجی

 م��ی رود و از او تقاضای مقداری پ��ول به عنوان قرض 
 می کن��د. حاجی م��ی گوی��د: » ای بابا، من ک��ه تو را 
نمی شناسم چگونه پولم را به تو بدهم؟ آخر یک گرویی، 

یک چیزی باید بسپاری. «
مرد می گوید: » حاجی، ریشم را گرو می گذارم.« حاجی 
قبول می کند. مرد روستایی اطراف را نگاه می کند و در 
نهایت ناراحتی و با دل نگرانی دست می برد و یک تار از 
موی ریشش را می کند و به حاجی می دهد. حاجی هم 
تار مو را با نهایت احتیاط در کاغذی می پیچد و کاغذ 
را در صندوق می گذارد و دو دستی، پول را تقدیم مرد 

می کند.

تصادفا یک آدم کاله بردار و حقه باز در آن حوالی بود؛ 
 همین که این معامله را دید پیش خ��ودش فکر کرد: 
» عجب معامله خوبی است! چه بهتر من هم فردا صبح 
پیش حاجی بیایم و با دادن چند تار موی ریش��م پول 
بگیرم. مردك حقه باز فردا صبح زود ب��ا قیافه حق به 
جانب به دکان حاجی می رود و می گوید: » حاجی آقا، 
مقداری جنسم در راه است و احتیاج به صد تومان پول 
دارم. اگر لطف بفرمایید، فردا همین وقت ده تومان هم 

رویش می گذارم و تقدیم می کنم.«
 حاجی م��ی گوید:» آخ��ر بابا ج��ان، من که ش��ما را 
ندیده ام و نمی شناس��م. آخر یک گرویی باید بسپاری 
 که من صد تومان پول به تو بدهم.« مردك کاله بردار

 خنده ای می کند و م��ی گوید: » حاج��ی آقا، ریش، 
ریش��م را امانت می گذارم و قول م��ی دهم فردا صبح 
پول را بیاورم تقدیمت کن��م.« حاجی  فکری می کند 
و می گوید: »  بسیار خوب، قبول دارم.«  که یک مرتبه 
مردك بی آنکه توجهی به اطراف بیندازد دست می برد 
 و یک چپه مو، از ریشش می کند و به طرف حاجی دراز

 می کند. حاجی می بیند به اندازه یک سیر مو از ریشش 
کنده. خوب نگاه می کند و می گوید: » بابا جان، آن یک 

تار مو غیر این یک چپه است! «
اگر شخصی بخواهد پولی از کسی قرض کند و چیزی 
گرو بگذارد و قول س��ود کالنی بده��د؛ اما قصد فریب 

داشته باشد، مثل فوق را در موردش به کار می برند.

معما ی بیست و ششم : 
متاسفانه در یک تصادف همه حیوانات جنگل 
که سوار ماش��ین بودند می میرند . ولی زرافه 

نمی میره ! می تونید بگید چرا ؟
معمای بیست و هفتم : 

در رود خانه محل زندگی زرافه تمساح وجود 
داره .حاال بگید زرافه چطوری می تونه بدون 

این که آسیبی ببینه از رودخانه عبور کنه ؟
معما ی بیست و هشتم : 

ش��خصی هزار تا آجر داره که با نه صد و نود و 
نه تا از آجر ها خونه می سازه . با اون یکی آجر 

چی کار می کنه ؟

جواب معما ی بیست و سوم : 
یعن��ی واقعا جواب��ش رو نم��ی دونی که 
اومدی دنبال��ش ! معلومه دیگه خیس از 

استخر میاد بیرون .
جواب معما ی بیست و چهارم : 

چیز خاص��ی نمیگن فق��ط بهش میگن  
شب بخیر! بی نمکم خودتی !

جواب معما ی بیست و پنجم : 
 میگ��ن لب��اس خ��واب صورت��ی خیلی

 بیش تر بهت می یومد .

آن تار مو غیر این چپه است     معماهای  فیلی طنز

دل نوشته

الفبای مردم هاوایی ۱۲ حرف دارد.
قطر شاهرگ گردن ۶ میلیمتر است.

اولین مردماني که به کروی بودن زمین پي بردند ایرانیان بودند.
اکثر افراد در کمتر از 7 دقیقه خوابشان می برد.

5۶ درصد افرادی که چپ دست هستند، تایپیستند.
ک��رم ه��ای ابریش��م در 5۶ روز ۸۶ ه��زار براب��ر وزن خ��ود غ��ذا

 می خورند.
گربه ها می توانند تا 7 برابر طول دم خود به باال پرش کنند.

تولید کنن��دگان چین��ی 70 درصد اس��باب بازی ه��ای جهان را 
تولید می کنند.

طول دیوار بزرگ چین در حدود ۶430 کیلومتر )3995 مایل( است.
ناخن انگشت میانی سریع تر از دیگر انگشت ها رشد می کند.

یک موش کور ۱4 سانتی می تواند در یک شب تونلی به طول 4/9۱ 
متر حفر کند.

زمان گردش سیاره عطارد به دور خود ۲ برابر زمان گردش آن به دور 
خورشید می باشد.

اولی�ن مردمان�ي که اس��ب را به جه��ان هدی���ه کردن�د ایرانی�ان
بودند.

بیشتر هواپیما ها صندلی شماره ۱3 را ندارند.
یک نوع وزغ  در جهان وجود دارد که در بدن خود س��م کافی برای 

کشتن ۲۲00 نفر آدم را دارد.
بزرگترین دریای دنیا دریای مدیترانه است.

جرم زمین ۸۱ برابر ماه است.
لقب کشور آرژانتین ، کشور نقره است.

رشد کودك در بهار بیشتر است.
حلزون می تواند 3 سال بخوابد.

شن خیس از شن خشک سبک تر است.
اولین کامپیوتر در سال ۱94۲ در آمریکا  ساخته شد.
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مسئولین یک موسسه خیریه متوجه شدند که وکیل 
پولداری در شهرشان زندگی می کند و تا کنون حتی 
یک ریال هم به خیریه کمک نکرده است. پس یکی 

از افرادشان را نزد اوفرستادند.
مسئول خیریه: آقای وکیل ما در مورد شما تحقیق 
کردیم و متوجه شدیم که الحمدهلل از درآمد بسیار 
خوب��ی برخوردارید ول��ی تا کنون هی��چ کمکی به 
خیری��ه نکرده ای��د؛ نمی خواهید در ای��ن امر خیر 

شرکت کنید؟
وکیل: آیا شما در تحقیقاتی که در مورد من کردید 
متوجه شدید که مادرم بعد از یک بیماری طوالنی 

سه ساله، هفته پیش درگذش��ت و در طول آن سه 
سال، حقوق بازنشستگی اش کفاف مخارج سنگین 

درمانش را نمی کرد؟
مس��ئول خیری��ه: )ب��ا کم��ی ش��رمندگی( ن��ه، 

نمی دانستم. خیلی تسلیت می گویم.
وکیل: آی��ا در تحقیقات��ی که در م��ورد من کردید 
 فهمیدی��د که ب��رادرم در جنگ ه��ر دو پایش را از 
دست داده و دیگر نمی تواند کار کند و زن و 5 بچه 
دارد و سال هاست که خانه نشین است و نمی تواند 

از پس مخارج زندگی اش برآید؟
مس��ئول خیری��ه: )ب��ا ش��رمندگی بیش��تر( نه . 

نمی دانستم. چه گرفتاری بزرگی ...
وکیل: آیا در تحقیقاتتان متوجه شدید که خواهرم 
سال هاس��ت که در یک بیمارس��تان روانی است و 
چون بیمه نیس��ت در تنگنای شدیدی برای تامین 

هزینه های درمانش قراردارد؟  
مسئول خیریه که کامال شرمنده ش��ده بود گفت: 

ببخشید. نمی دانستم این همه گرفتاری دارید ...
وکیل: خوب. ح��اال وقتی من به این ه��ا یک ریال 
کمک نکرده ام ش��ما چطور انتظار دارید به خیریه 

شما کمک کنم؟
باز هم زود قضاوت کردید؟!

زود قضاوت نکنید!

 ایستگاه ضرب المثل

عزیز من!

ظهار تعجب 
ار، زیر لب، شکایت می کنی، و ا

گاهی که از روند روزگ

، س��ر مدارا نداشته است، 
 نیز ، گهگاه

از این که زندگی، با من و تو

ی را چیزی مستقل 
 هنوز هم، زندگ

این گونه به نظر می رسد که تو

ه خود می خواهد 
 رود و آنچ

ه خود می
از زندگان می بینی، که به را

ت. ما بر 
انجام می دهد؛ و این، البته خوب می دانی که درست نیس

 و اراده به 
سر این مسئله، سال هاست که به وحدت نظر رسیده ایم

کرده ایم:
تردید نیز ن

 مفهوم است. 
ع معنا و

 از هر نو
ه ها، عاری

زندگی، در بسیاری از لحظ

 معنا و 
ن، ما هس��تیم که با مجموعه عملکردهایمان ب��ه زندگی

ای

ی خود، نه بد است نه خوب، نه 
مفهوم می بخشیم. زندگی، به خود

شار از عدالت...
تلخ است نه شیرین، نه ظالمانه و نه سر

 خود، هم زنده است و 
انسان، فقط یک موجود زنده نیس��ت؛ بلکه

هم زندگی ا ست.

هر جا که 
ها و در 

می دانم...راس��ت می گویی... این س��خنان را بار

ن حوادث نیستند که انسان 
 نیز گفته ام که ای

توانسته ام گفته ام؛ و

گاه کردن ما به حوادث است 
ن طرز ن

ر یا ناامید می کنند؛ ای
را امیدوا

ی سازد.
س و امید را م

و زاویه دید ما، که مایه اصلی یأ

نوز یاد نگرفته آنگونه به حوادث ن��گاه کند که تلخ ترین 
انس��ان ه

ه، نیرودهن��ده، تجربه بخش، 
�یارکنند

ن آنها راهش�
و دردناك تری

ساز ببیند.
ده و آینده 

برانگیزن

ت از درون ضعف، اس��تخراج ایم��ان از قلب
اس��تخراج ق��در

 
ش از اعماق آش��فتگی ها، 

ن آرام��
ی، بیرون کش��ید

 بی ایمان

ی قواره  
ن و س��خت تراش��یدن س��نگ حجیم و ب��

و تراش��ید

ی و سنگی 
ه از درون آن ، پیکره صیقل

ی ها- آنگونه ک
سرخوردگ

شود - وظیفه  انسان 
ده بیرون کشیده 

توار دلبستگی به آین
و اس

عصر ماست، و این وظیفه من و توس��ت به عنوان آدم هایی که 

رگیر شده ایم.
صر خویش را پذیرفته ایم و با آن د

گزیر، ع
نا

بانوی من!

سیار فلسفی، پیچیده و عمیق به زندگی 
باور کن که این نگاهی ب

؛ ساده 
گاه کردن است

ط ساده ن
و ارزش های آن نیست، این فق

گاه کردن.
ه و سازنده ن

و صادقان

م، و جایگاه 
ن و زمانه خویش��تنی

م، زم��ا
گار خویش��تنی

ما روز

خویشتن.

ی، و روح زندگی...
و ماده زندگ

ما نفس زندگی هستیم، 

ی خواهی؟
 را آیا چگونه م

 زندگی

ی خواهی بساز!
و ما را آنگونه که م

ما را آنگونه بخواه، 

ن امروز
از همی

از همین حاال...
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مفاد آرا

407/ 3 الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 
1-رای ش��ماره 1815 مورخ 94/12/24 خانم فاطمه امیریوس��فی فرزند ملک محمد به 
شماره کالسه 0506 و به شماره شناس��نامه 25 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 
1140961365 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 210 متر مربع مفروز و مجزی 
شده از پالک 191 فرعی از 121 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی 

شهر شامل سند 19553 مورخ 52/01/28 دفترخانه 35 مالحظه و محرز گردیده است. 
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

2-رای شماره 2510 مورخ 95/02/30 آقای فرزاد فهامی فرزند حسین به شماره کالسه 
0109 و به شماره شناس��نامه 3998 صادره از اصفهان به شماره ملی 1290883491 
نسبت به ششدانگ یکباب باغ ویال به مساحت 1387/54 متر مربع مفروز و مجزی شده از 
پالک 16 فرعی از 90 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 

سند 185748 مورخ 93/12/26 دفترخانه 11 مالحظه و محرز گردیده است. 
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

3- رای شماره 4572 مورخ 94/09/26 آقای محسن حاجی کریمی فرزند علی اصغر به 
شماره کالسه 1739 و به شماره شناسنامه 141 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 
1141586533 نسبت به شش��دانگ یکباب مغازه وطبقه فوقانی به مساحت 47/84 متر 
مربع مفروز و مجزی شده از پالک 1259 فرعی از 72 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 164378 مورخ 85/03/02 دفترخانه 73  مالحظه 

و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

4-رای شماره 0937 مورخ 95/01/31 آقای علی محمد جوانمرد جوی آبادی فرزند رضا 
به شماره کالسه 1238 و به شماره شناسنامه 40 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 
1142197018 نسبت به ششدانگ یکباب خانه ومغازه های متصله به مساحت 134/49 
متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 710 فرعی از 99 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 44526 مورخ 63/11/23 دفترخانه 61 مالحظه 

و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

5-رای شماره 6096 مورخ 94/10/26 آقای محمد حسن شفیعی خوزانی فرزند حسین  
به شماره کالسه 3309 و به شماره شناسنامه 82 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 
1141564998 نسبت به شش��دانگ یکباب مغازه به مس��احت 39/61 متر مربع مفروز 
و مجزی ش��ده از پالک 1259 فرعی از 72 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل سند 114662 مورخ 83/02/03  دفترخانه 63 مالحظه و محرز 

گردیده است. 
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

6-رای شماره 1778 مورخ 94/12/23 آقای مهرداد هوازاده فرزند حسینعلی به شماره 
کالسه 0264 و به شماره شناس��نامه 1043 صادره از خمینی ش��هر  و به شماره ملی 
1140847325 نس��بت به شش��دانگ یکباب خانه به مس��احت 109 متر مربع مفروز و 
 مجزی ش��ده از پالک 299 فرعی از 99 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک

 خمینی شهر شامل سند 113757 مورخ 82/09/15 مالحظه و محرز گردیده است. 
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

7- رای ش��ماره 1826 مورخ 94/12/24 خان��م فاطمه صغری لطفی فروش��انی فرزند 
عباسعلی به شماره کالسه 0492 و به شماره شناسنامه 11024 صادره از خمینی شهر  
و به شماره ملی 1140486381 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 202/25 متر 
مربع مفروز و مجزی شده از پالک 101 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
خمینی شهرمع الواسطه ازمالک رسمی محمود رضایی وارائه قولنامه مالحظه و محرز 

گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

8-رای ش��ماره 2235 مورخ 94/12/27 آقای علی محمدی فرزند ایاز به شماره کالسه 
1130 و به شماره شناسنامه 924 صادره از فریدن به شماره ملی 5759410083 نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مس��احت 98/40 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 99 
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر به صورت مع الواسطه از 

مالک رسمی طاهره گلشنی مالحظه و محرز گردیده است. 
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

9-رای ش��ماره 6079 مورخ 94/10/26 آقای غیب اهلل محمدی  فرزند لطف اهلل به شماره 
کالسه 1709 و به شماره شناسنامه 5 صادره از چادگان به شماره ملی 5759849662 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 152 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 
510 فرعی از 99 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی ش��هر شامل 

سند130486 مورخ 89/06/01 دفترخانه 63 مالحظه و محرز گردیده است. 
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

10- رای شماره 1836 مورخ 94/12/24 خانم ناهید زهتاب سدهی فرزند محمد علی به 
شماره کالسه 0353 و به شماره شناس��نامه 80 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 
1141635348 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مس��احت 308/09 متر مربع مفروز و 
مجزی ش��ده از پالک 309 فرعی از 82 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل سند 72331 مورخ 65/11/26 دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده 

است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

11-رای شماره 2346 مورخ 94/12/28 آقای حسین گل رضایی خوزانی فرزند قدمعلی  
به شماره کالسه 0352 و به شماره شناسنامه 462 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 
1141578824 نسبت به شش��دانگ یکباب مغازه وطبقه فوقانی به مساحت 74/57 متر 
مربع مفروز و مجزی ش��ده از پالک 309 فرعی از 82 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 120191 مورخ 79/02/27 دفترخانه 73 مالحظه 

و محرز گردیده است. 
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

12-رای شماره 3110 مورخ 94/02/31 آقای محمدرضا نوروزی فروشانی فرزند علی 
به شماره کالسه 3948 و به شماره شناس��نامه 973 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 1141723409 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 224/79 متر مربع مفروز 
و مجزی ش��ده از پالک 476 فرعی از 107 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل سند رسمی 124542 مورخ 87/02/16 دفترخانه 63 مالحظه و 

محرز گردیده است. 
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

13-رای شماره 0950 مورخ 95/01/31 آقای جواد طاهری فرزند حسن به شماره کالسه 
1830 و به شماره شناسنامه 4040 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 1140561014 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه  به مس��احت 160/54 متر مربع مفروز و مجزی شده از 
پالک 4 فرعی از 110 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 

سند 230856 مورخ 94/11/20 دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است. 
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

14-رای ش��ماره 1788 م��ورخ 94/12/23 آق��ای اصغر آق��ا محمدی فرزن��د باقر به 
شماره کالسه 4307 و به شماره شناس��نامه 11 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 
1140998641 نسبت به ششدانگ یکباب کارگاه به مساحت 182/80 متر مربع مفروز و 
مجزی شده از پالک 426 فرعی از 119 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل س��ند وکالتنامه 230735 مورخ 94/11/15 دفترخانه 73  مالحظه و 

محرز گردیده است. 
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

15-رای شماره 2233 مورخ 94/12/27 خانم مریم شریفی فرزند ملک محمد به شماره 
کالسه 1182 و به ش��ماره شناس��نامه 14399 صادره از خمینی ش��هر به شماره ملی 
1142358720 نس��بت به ششدانگ یکباب خانه به مس��احت 51/75 متر مربع مفروز و 
مجزی شده از پالک 234 فرعی از110 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر به صورت مع الواسطه ازمالک رسمی حس��ین قربانیان  مالحظه و محرز 

گردیده است. 
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

16-رای ش��ماره 4843 مورخ 94/03/29 آقای میثم کریمی  فرزند نصراهلل به ش��ماره 
کالسه 1042 و به شماره شناس��نامه 1130055078 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 1130055078 نسبت به 2 دانگ مشاع از شش��دانگ یکباب خانه به مساحت 76/62 
متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 118 فرعی از 87 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند رسمی 15995 مورخ 93/04/01 دفترخانه 301 

مالحظه و محرز گردیده است. 
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

17- رای شماره 4842 مورخ 94/03/29 خانم زهرا شاهین سدهی فرزند رمضانعلی به 
شماره کالسه 3345 و به شماره شناس��نامه 14732 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 1140146084 نسبت به 4 دانگ مشاع از شش��دانگ یکباب خانه به مساحت 76/62 
متر مربع مفروز و مجزی ش��ده از پالک 118 فرعی از 87 اصلی واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند رسمی 32038 مورخ 63/04/26 دفترخانه 59 

مالحظه و محرز گردیده است. 
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

18- رای ش��ماره 1816 مورخ 94/12/24 آقای محمدرضا رش��یدی فرزند علیمراد به 
شماره کالسه 1159 و به شماره شناسنامه 836 صادره از فریدون شهر به شماره ملی 
1128954672 نسبت به شش��دانگ یکباب خانه  به مس��احت 123/65 متر مربع مفروز 
و مجزی ش��ده از پالک 528 فرعی از 99 اصلی واقع در اصفه��ان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل  سند 186425 مورخ 87/10/25 دفترخانه 73 مالحظه و محرز 

گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

19-رای ش��ماره 1790 م��ورخ 94/12/23 آقای حمیدرضا ابراهیم��ی بابوکانی فرزند 
قدمعلی به شماره کالسه 0394 و به شماره شناسنامه 224 صادره از اصفهان به شماره 
ملی 1291109773 نسبت به ششدانگ یکباب س��اختمان به مساحت 250/90 متر مربع 
مفروز و مجزی شده از پالک 1396 فرعی از 75 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 30822 مورخ 94/07/30 دفترخانه 105 ثبت در صفحه 

212 دفتر 704 مالحظه و محرز گردیده است. 
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

20- رای شماره 1804 مورخ 94/12/23 آقای علی ش��یرازی موگویی فرزند هاجی آقا 
به شماره کالسه 1245 و به ش��ماره شناس��نامه 148 صادره از فریدن به شماره ملی 
6219308964 نسبت به شش��دانگ یکباب خانه  به مس��احت 134/52 متر مربع مفروز 
و مجزی ش��ده از پالک 524 فرعی از 99 اصلی واقع در اصفه��ان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل س��ند 39117 مورخ 60/06/25 دفترخانه 63 مالحظه و محرز 

گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

21-رای ش��ماره 1833 مورخ 93/12/24 خانم زهرا هاش��م زاده فرزند عبدالرسول به 
شماره کالسه 4425 و به شماره شناسنامه 894 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 
1141722615 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مس��احت 133/08 متر مربع مفروز و 
مجزی ش��ده از پالک 545 فرعی از 85 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل سند رس��می 122084 مورخ 73/10/05 دفترخانه 73 وسند88654 

مورخ 91/08/28 دفترخانه 46 مالحظه و محرز گردیده است. 
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

22- رای شماره 3025 مورخ 94/08/24 خانم مریم مالکریمی خوزانی فرزند ابوالقاسم 
به شماره کالسه 4251 و به شماره شناس��نامه 3339 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 1141236087 نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 135 متر 
مربع مفروز و مجزی ش��ده از پالک 632 فرعی از 85 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند رسمی 32716 مورخ 89/12/11 دفترخانه 139 

مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

23- رای ش��ماره 3023 مورخ 94/08/24 خانم فاطمه مالکریمی خوزانی فرزند حسن 
به شماره کالسه 4247 و به شماره شناس��نامه 244 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 1141474409 نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 135 متر 
مربع مفروز و مجزی ش��ده از پالک 632 فرعی از 85 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند رسمی 32716 مورخ 89/12/11 دفترخانه 139 

مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

24- رای شماره 3024 مورخ 94/08/24 آقای ابوالقاسم مالکریمی خوزانی فرزند کریم 
به شماره کالسه 4249 و به شماره شناس��نامه 7888 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 1140332058 نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 135 متر 
مربع مفروز و مجزی ش��ده از پالک 632 فرعی از 85 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند رسمی 32716 مورخ 89/12/11 دفترخانه 139 

مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

25-رای شماره 2239 مورخ 94/12/27 آقای احمدرضا شیروی خوزانی فرزند نوروز 
علی به شماره کالسه 0224 و به شماره شناسنامه 812 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 1141176769 نسبت به 1/5 دانگ  مشاع از شش��دانگ یکباب خانه و طبقه فوقانی 
به مساحت 191متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 509 فرعی از 84 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی ش��هر طی قولنامه عادی ازمالک رسمی حاج 
رحیم صفاری و س��ند 22107 مورخ 60/10/30 دفترخانه 59 و اقدس زینلی وبراتعلی 

شیروی مالحظه و محرز گردیده است. 
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

26- رای ش��ماره 2241 مورخ 94/12/27 آق��ای خانم زهره زیاری فرزن��د براتعلی به 
شماره کالسه 0370 و به شماره شناسنامه 1908 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 
1141187736 نسبت به 3 دانگ  مشاع از ششدانگ یکباب خانه و طبقه فوقانی به مساحت 
191متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 509 فرعی از 84 اصلی واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر طی قولنامه عادی ازمالک رسمی حاج رحیم صفاری و 
سند 22107 مورخ 60/10/30 دفترخانه 59 و اقدس زینلی وبراتعلی شیروی مالحظه و 

محرز گردیده است. 
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

27- رای ش��ماره 2240 مورخ 94/12/27 خانم زه��را پرنده خوزان��ی فرزند احمد به 
شماره کالسه 0225 و به ش��ماره شناس��نامه 3115 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 1141233843 نسبت به 1/5 دانگ  مشاع از شش��دانگ یکباب خانه و طبقه فوقانی 
به مساحت 191متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 509 فرعی از 84 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی ش��هر طی قولنامه عادی ازمالک رسمی حاج 
رحیم صفاری و س��ند 22107 مورخ 60/10/30 دفترخانه 59 و اقدس زینلی وبراتعلی 

شیروی مالحظه و محرز گردیده است. 
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

28-رای شماره 6040 مورخ 94/10/24 خانم فاطمه صغرا صمدی خوزانی فرزند علی 
به شماره کالسه 0885 و به شماره شناسنامه 171 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 
1141414090 نسبت به 4/5 دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه دوطبقه به مساحت 280 
متر مربع مفروز و مجزی ش��ده از پالک 507 فرعی از 84 اصلی واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند رسمی 14070 مورخ 48/06/01 دفترخانه 63 

مالحظه و محرز گردیده است. 
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

29- رای ش��ماره 6039 مورخ 94/10/24 خانم طیبه ابراهیمی فرزند محسن به شماره 
کالسه 0884 و به ش��ماره شناس��نامه 25045 صادره از خمینی ش��هر به شماره ملی 
1140242113 نسبت به 1/5 دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه دوطبقه به مساحت 280 
متر مربع مفروز و مجزی ش��ده از پالک 507 فرعی از 84 اصلی واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند رسمی 36551 مورخ 80/08/23 دفترخانه 46 

مالحظه و محرز گردیده است. 
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

30-رای شماره 1654 مورخ 94/12/21 آقای اصغر کریمی اندانی فرزند محمد حسین 
به شماره کالسه 3572 و به شماره شناسنامه 60 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 
1141528762 نسبت به شش��دانگ یکباب کارگاه به مساحت 704/35 متر مربع مفروز 
و مجزی ش��ده از پالک 86/2 فرعی از 112 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل س��ند 78344 مورخ 72/11/03 دفترخانه 63 مالحظه و محرز 

گردیده است. 
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

31-رای ش��ماره 4094 مورخ 94/09/14 خانم آمنه مهدوری فرزند عبداهلل به ش��ماره 
کالسه 2900 و به شماره شناسنامه 1774 صادره از فریدن به شماره ملی 1159151059 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه دوطبقه به مس��احت 235/85 متر مربع مفروز و مجزی 
شده از پالک 494/1 فرعی از 99 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل سند 218973 مورخ 92/06/13 دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است. 

الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 
32-رای ش��ماره 6045 مورخ 94/10/25 آق��ای رحمت اهلل معینی فر فرزن��د فتح اهلل به 
شماره کالسه 3479 و به شماره شناسنامه 2927 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 
1141300001 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه وطبقه فوقانی به مساحت 
213/93 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 1812 فرعی از 72 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 19986 مورخ 89/05/21 دفترخانه 73 

مالحظه و محرز گردیده است. 
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

33- رای ش��ماره 6046 مورخ 94/10/25 آقای فتح اهلل معینی فر فرزند حیدر به شماره 
کالس��ه 3480 و به ش��ماره شناس��نامه 177 صادره از خمینی شهر به ش��ماره ملی 
1141527294 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه وطبقه فوقانی به مساحت 
213/93 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 1812 فرعی از 72 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 19986 مورخ 89/05/21 دفترخانه 73 

مالحظه و محرز گردیده است. 
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

34-رای ش��ماره 2261 م��ورخ 94/12/27 آق��ای نعمت اهلل شمس��ی فرزن��د یداهلل به 
شماره کالسه 0758 و به ش��ماره شناسنامه 4 صادره از فریدونش��هر به شماره ملی 
1129858871 نسبت به شش��دانگ یکباب خانه و طبقه فوقانی به مساحت 70 متر مربع 
مفروز و مجزی ش��ده از پالک 532 فرعی از 99 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک خمینی ش��امل س��ند 20840 مورخ 94/04/30 اجرای احکام  مالحظه و محرز 

گردیده است. 
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

35-رای ش��ماره 0381 مورخ 93/10/27 آقای کاظم رجائی خوزان��ی فرزند حیدر به 
شماره کالس��ه 3445 و به ش��ماره شناس��نامه 415 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 1141405938 نسبت به 32 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
239/73 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 243 فرعی از 114 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 76568 مورخ 67/05/26 دفترخانه 73 

مالحظه و محرز گردیده است. 
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

36-رای شماره 1842 مورخ 94/12/24 خانم ش��هین کیانی خوزانی  فرزند ابراهیم  به 
شماره کالسه 1628 و به شماره شناس��نامه 13089 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 1140507060 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 176/65 متر مربع مفروز 
و مجزی شده از پالک 78  فرعی از 114 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 98 دفتر 344 امالک مالحظه و محرز گردیده است. 
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

37-رای شماره 1829 مورخ 94/12/24 آقای نظرعلی حاجیان فروشانی  فرزند محمد 
به شماره کالسه 3302 و به شماره شناسنامه 12 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 
1141507171 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به استثنای بهای ثمنیه اعیانی به مساحت 
191/20 متر مربع مفروز و مجزی ش��ده از پالک 1 و3 فرع��ی از 1816 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل س��ند 115094 مورخ 83/04/02 

وسند 139629 مورخ 20/ 92/08 مالحظه و محرز گردیده است. 
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

38-رای شماره 7068 مورخ 94/11/17 خانم فردوس ملک زاده ورنوسفادرانی فرزند 
حسنعلی به شماره کالسه 4078 و به شماره شناسنامه 149 صادره از خمینی شهر به 
شماره ملی 1140943642 نسبت به شش��دانگ یکباب خانه به مساحت 349 متر مربع 
مفروز و مجزی شده از پالک 328 فرعی از 116 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر ش��امل س��ند 125959 مورخ 87/07/09 دفترخانه 63 مالحظه و 

محرز گردیده است. 
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

39-رای شماره 2236 مورخ 94/12/27 خانم صدیقه افتادگان خوزانی فرزند رحیم  به 
شماره کالسه 2404 و به شماره شناسنامه 139 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 
1141546809 نسبت به شش��دانگ یکباب خانه به مس��احت 164/63 متر مربع مفروز 
 و مجزی ش��ده از پالک 172 فرع��ی از 113 اصل��ی واقع در اصفهان بخ��ش 14 حوزه 
ثبت ملک خمینی شهرش��امل ثبت در صفح��ه 149 دفتر 430 ام��الک مالحظه و محرز 

گردیده است. 
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

40-رای شماره  6061 مورخ 94/10/26 آقای مرتضی جعفری پور  فرزند محمدحسن 
به شماره کالسه 3015 و به شماره شناسنامه 752 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 
1141176165 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مس��احت 191/40 متر مربع مفروز و 
مجزی شده از پالک 313 فرعی از 107 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 524 دفتر 634 امالک  مالحظه و محرز گردیده است. 

الف( آرا صادره از هیات شعبه اول 
41-رای شماره  1830 مورخ 95/02/22 آقای حسین بدیحی جوآبادی فرزند عباس به 
شماره کالسه 0265و به شماره شناسنامه 3389 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 
1141342901 نسبت به ششدانگ یکباب مغازه وطبقه فوقانی به مساحت 40 متر مربع 
پالک 2676 فرعی از99 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی ش��هر 

شامل ثبت در صفحه 326دفتر 326 امالک  مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول 

42-رای شماره  1385 مورخ 94/12/11 آقای مجتبی شفیعی جوآبادی  فرزند مندعلی 
به شماره کالسه 3310 و به شماره شناسنامه 1380 صادره از اصفهان به شماره ملی 
1285046129 نسبت به ششدانگ یکباب س��اختمان مسکونی به مساحت 75 /129 متر 
مربع مفروز و مجزی ش��ده از پالک 387 فرعی از99 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک خمینی شهر ش��امل وکالتنامه 16141 مورخ 94/10/10 دفترخانه 300 

مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول 

43-رای شماره  1384 مورخ 94/12/11 آقای مهدی شفیعی جوآبادی  فرزند مندعلی به 
شماره کالسه 3311 و به شماره شناس��نامه 14946 صادره از اصفهان به شماره ملی 
1292302161 نسبت به ششدانگ یکباب س��اختمان مسکونی به مساحت 09 /303 متر 
مربع مفروز و مجزی ش��ده از پالک 387 فرعی از99 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک خمینی شهر ش��امل وکالتنامه 16141 مورخ 94/10/10 دفترخانه 300 

مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول 

44-رای ش��ماره  1383 مورخ 94/12/11 خانم شهربانو زمانی گندمانی  فرزند نصرت 
اله به شماره کالسه 3313 و به شماره شناس��نامه 30 صادره از گندمان به شماره ملی 
6299709538 نسبت به ششدانگ یکباب س��اختمان مسکونی به مساحت 92 /157 متر 
مربع مفروز و مجزی ش��ده از پالک 387 فرعی از99 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 

حوزه ثبت ملک خمینی شهر ش��امل وکالتنامه 16141 مورخ 94/10/10 دفترخانه 300 
مالحظه و محرز گردیده است.

الف( آرا صادره از هیات شعبه اول 
45-رای ش��ماره  1386 مورخ 94/12/11 آقای مصطفی شفیعی جوآبادی  فرزند مانده 
علی به شماره کالسه 3312 و به شماره شناس��نامه 2 صادره از مرزن آباد  به شماره 
ملی 6279772152 نسبت به شش��دانگ یکباب ساختمان مسکونی به مساحت 15 /135 
متر مربع مفروز و مجزی ش��ده از پالک 387 فرعی از99 اصلی واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل وکالتنامه 16141 مورخ 94/10/10 دفترخانه 300 

مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول 

46-رای ش��ماره  0975 مورخ 95/01/31 خانم فاطمه بیگم میرلوحی جوآبادی  فرزند 
سیدعلی به شماره کالسه 1148 و به شماره شناس��نامه 35 صادره از خمینی شهر به 
شماره ملی 1142186024 نسبت به ششدانگ یکباب س��اختمان مسکونی به مساحت 
34 /379 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 813 و 815 فرعی از 99 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل س��ند 149734 مورخ 88/12/28 

دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است.
آگهی اصالحی

47-رای ش��ماره  0805 مورخ 94/07/18 آق��ای صفرعلی خس��روی خوزانی  فرزند 
حاجی بابا به شماره کالسه 1080 و به شماره شناس��نامه 178 صادره از خمینی شهر  
به ش��ماره ملی 1141488248 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به اس��تثنای بهای ثمنیه 
اعیانی به مس��احت 57 /226 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 263 فرعی از 113 
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند رسمی 42799 
مورخ 26/02/19 دفترخانه 73 و حصر وراث��ت 156 مورخ 70/07/12 مالحظه و محرز 

گردیده است.
آگهی اصالحی

48-رای ش��ماره  2248  م��ورخ 94/08/07 آقای ارس��الن رادفر  فرزن��د حبیب اله  به 
شماره کالسه 2385  و به ش��ماره شناس��نامه 746 صادره از خمینی شهر  به شماره 
ملی 1141129760 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 74/10 متر مربع مفروز 
و مجزی ش��ده از پالک 1006 فرعی از 85 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 299 دفتر 644 و صفحه 424 وکالتنامه 1955304 

مورخ 88/11/29 دفترخانه 73  مالحظه و محرز گردیده است.
آگهی اصالحی

49-رای ش��ماره  8442 م��ورخ 94/04/25 خانم رقیه حاجی حیدری ورنوس��فادرانی  
فرزند عباس به ش��ماره کالس��ه 1669 و به شماره شناس��نامه 145 صادره از خمینی 
شهر به شماره ملی 1140966529 نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه  به 
مساحت 65 /407 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 878 فرعی از 87 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند رسمی 17793 مورخ 45/12/08 

دفترخانه 35 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول 

50-رای شماره  6034 مورخ 94/10/24 آقای سیف اله گودرزیان خوزانی  فرزند محمود 
به شماره کالسه 4561 و به شماره شناسنامه 57 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 
1141519127 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 154/76 متر 
مربع مفروز و مجزی شده از پالک 381 فرعی از 115 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 383 دفتر 466 امالک سند 61208 مورخ 

86/06/31 دفترخانه 46  مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول 

51-رای ش��ماره  6033 مورخ 94/10/24 خانم فاطمه روح اللهی ورنوسفادرانی فرزند 
اردشیر به شماره کالسه 4559 و به شماره شناسنامه 1130196593 صادره از خمینی 
شهر به شماره ملی 1130196593 نسبت به 3 دانگ مش��اع از ششدانگ یکباب خانه  به 
مساحت 154/76 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 381 فرعی از 115 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل  امالک سند 61208 مورخ 86/06/31 

دفترخانه 46 ثبت در صفحه 383 دفتر 466 امالک مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول 

52-رای ش��ماره  0920 مورخ 95/01/31 آقای رمضانعلی صمدی فرزند مصطفی  به 
شماره کالسه 1255 و به شماره شناسنامه 100 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 
1141530082 نسبت به شش��دانگ یکباب خانه  به مساحت 285/05 متر مربع مفروز و 
مجزی شده از پالک 503/1 و 503/2 فرعی از 84 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 26875 مورخ 62/01/28 دفترخانه 59 مالحظه و محرز 

گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول 

53-رای ش��ماره  1833 مورخ 94/12/24 آقای عیدی محمد شملی مشهدی  فرزند علی 
محمد به شماره کالسه 0315 و به شماره شناسنامه 1212 صادره از شهرکرد به شماره 
ملی 4621137646 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 105 متر 
مربع مفروز و مجزی ش��ده از پالک 502 فرعی از 99 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 46251 مورخ 76/06/07 دفترخانه 191  مالحظه 

و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول 

54-رای شماره  1834 مورخ 94/12/24 خانم ماه سلطان شمسلی مشهدی  فرزند یداله 
به شماره کالسه 1237 و به شماره شناس��نامه 866 صادره از الیگودرز به شماره ملی 
4171688345 نس��بت به 3 دانگ مشاع از شش��دانگ یکباب خانه  به مساحت 105  متر 
مربع مفروز و مجزی ش��ده از پالک 502 فرعی از 99 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک خمینی شهر سند 2758 مورخ 91/12/11 دفترخانه 388  مالحظه و محرز 

گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول 

55-رای شماره  6101 مورخ 94/10/26 آقای رسول سلیمانی درچه  فرزند رمضانعلی 
به شماره کالسه 3633 و به شماره شناسنامه 8837 صادره از درچه پیاز به شماره ملی 
1140650920 نسبت به شش��دانگ یکباب خانه دو طبقه  به مساحت 158/55 متر مربع 
مفروز و مجزی شده از پالک 50 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل سند 29496 مورخ 89/05/12 دفترخانه 139مالحظه و محرز گردیده است.

الف( آرا صادره از هیات شعبه اول 
56-رای شماره  1792 مورخ 94/12/23 آقای محسن محمدی جوآبادی  فرزند باقر به 
شماره کالسه 4291 و به شماره شناس��نامه 25 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 
1142195449 نسبت به ششدانگ یکباب س��اختمان زورخانه  به مساحت 162/80 متر 
مربع مفروز و مجزی شده از پالک 1441 فرعی از 99 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 63198 مورخ 67/07/20 دفترخانه 63  مالحظه 

و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول

57-رای شماره  1791 مورخ 94/12/23 آقای محسن محمدی جوآبادی  فرزند باقر به 
شماره کالسه 4290 و به شماره شناس��نامه 25 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 
1142195449 نسبت به ششدانگ یکباب گاوداری  به مساحت 185/60 متر مربع مفروز 
و مجزی ش��ده از پالک 1441 فرعی از 99 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل س��ند 29581 مورخ 58/06/31 دفترخانه 63  مالحظه و محرز 

گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول 

58-رای شماره  1820 مورخ 94/12/24 آقای س��ید جواد امامی فروشانی فرزند سید 
مهدی به شماره کالسه 0197 و به شماره شناس��نامه 2674 صادره از خمینی شهر به 
شماره ملی 1750519992 نسبت به ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 424/32 متر مربع 
مفروز و مجزی ش��ده از پالک 558 فرعی از 72 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحات 78 الی 102 دفتر 573 و صفحه 108 الی 114 
دفتر 578 ثبت در صفحات 434 الی 449 دفتر 679 و ثبت در صفحه 385 دفتر 185 و در 

صفحه 380 دفتر 185 و ارائه قولنامه مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول 

59-رای شماره  7867 مورخ 94/11/28 آقای فتح اله عمادی  فرزند یداله به شماره کالسه 
0128 و به شماره شناسنامه 3066 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 1140554255 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه سه طبقه   به مساحت 204/98 متر مربع مفروز و مجزی 
ش��ده از پالک 55 فرعی از 84 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل سند 195344 مورخ 88/12/27 دفترخانه 73  مالحظه و محرز گردیده است.

الف( آرا صادره از هیات شعبه اول 
60-رای شماره  0983 مورخ 95/01/31 آقای محمود حاجی هاشمی  فرزند حسینعلی به 
شماره کالسه 3455 و به شماره شناسنامه 141 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 
1140959328 نسبت به ششدانگ چهار باب مغازه و گاراژ متصله  به مساحت 298/22 
متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 47 فرعی از 116 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 19050 مورخ 50/02/16 دفترخانه 35  مالحظه 

و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول 

61-رای ش��ماره  1806 مورخ 94/12/23 آقای محمد رضا دویستی  فرزند مصطفی به 
شماره کالسه 1131 و به شماره شناس��نامه 162 صادره از فریدونشهر به شماره ملی 
1129420922 نسبت به شش��دانگ یکباب خانه  به مساحت 198/75 متر مربع مفروز و 
مجزی ش��ده از پالک 40 فرعی از 173 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر مع الواسطه از مالک رس��می احمد علیرضایی طی قولنامه رسمی  مالحظه 

و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول 

62-رای ش��ماره  0984 مورخ 95/01/31 آقای احمد صالحی الیادرانی  فرزند حس��ین 
به شماره کالسه 0735 و به شماره شناسنامه 1459 صادره از اصفهان به شماره ملی 
1284874370 نسبت به شش��دانگ یکباب باغ  به مساحت 2593/53 متر مربع مفروز و 
مجزی شده از پالک 336 و 335 فرعی از 92 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل سند 20984 مورخ 87/10/21 دفترخانه 139 و سند 75120 مورخ 

66/10/23 دفترخانه 73  مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول 

63-رای ش��ماره  1825 مورخ 95/02/22 آقای حس��ین بدیحی جوآبادی فرزند عباس 
به شماره کالسه 1220و به شماره شناس��نامه 3389 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 1141342901 نسبت به ششدانگ یکباب خانه باقیمانده پالک 99/2676 به مساحت 
149/60 متر مربع پالک 2676 فرع��ی از99 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر ش��امل ثبت در صفحه 326دفتر 326 امالک  مالحظه و محرز گردیده 

است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول

64-رای شماره  2712 مورخ 95/03/04 آقای خسرو کریمی قرطمانی  فرزند نوروزعلی 
به شماره کالسه 1451 و به شماره شناسنامه 30 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 
1142061655 نسبت به شش��دانگ یکباب خانه به مس��احت 221/85 متر مربع مفروز 
و مجزی ش��ده از پالک 574 فرعی از 107 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل سند 149740 مورخ 82/12/28 دفترخانه 73  مالحظه و محرز 

گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول

65-رای ش��ماره  7016 مورخ 94/11/15 آقای مجتبی سبحانی فروشانی  فرزند رضا 
به شماره کالسه 2460 و به شماره شناس��نامه 1107 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 1141098067 نس��بت به شش��دانگ یکباب مغازه  به مس��احت 44/28 متر مربع 
 مفروز و مجزی ش��ده از پالک 270 فرعی از 77 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه

  ثبت ملک خمینی ش��هر ش��امل ثب��ت در صفح��ه 417 دفت��ر 535 مالحظ��ه و محرز 
گردیده است.

الف( آرا صادره از هیات شعبه اول 

66-رای شماره  1832 مورخ 94/12/24 آقای غالمحسین پورمحمدی  فرزند قربانعلی 
به شماره کالسه 0626 و به ش��ماره شناس��نامه 22 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 1141564394 نس��بت به قسمتی از یکباب خانه  به مس��احت 190متر مربع مفروز 
و مجزی ش��ده از پالک 276 فرعی از 114 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
 ملک خمینی شهر شامل سند 16565 مورخ 93/05/20 دفترخانه 301  مالحظه و محرز 

گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول 

67-رای ش��ماره  7012 مورخ 94/11/15 آقای فتحعلی رحمت��ی اندانی  فرزند رجبعلی 
به شماره کالسه 0693 و به شماره شناس��نامه 3006 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 1140553674 نسبت به ششدانگ یکباب کارگاه موزاییک سازی  به مساحت 837 
متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 88 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل سند 225018 مورخ 93/07/19 دفترخانه 73  مالحظه و محرز 

گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول 

68-رای شماره  1801 مورخ 94/12/23 خانم عزت دادخواه ورنوسفادرانی  فرزند باقر 
به شماره کالسه 3949 و به شماره شناس��نامه 2008 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 1140776460 نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان دو طبقه  به مساحت 193/87 متر 
مربع مفروز و مجزی شده از پالک 476 فرعی از 107 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 26711 مورخ 87/11/27 دفترخانه 172  مالحظه 

و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول

69-رای شماره  2461 مورخ 95/02/28 خانم آمنه صرامی فروشانی  فرزند علی اصغر 
به شماره کالسه 0147 و به شماره شناس��نامه 4553 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 1142273571 نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 198/80 
متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 1812 فرعی از 72 اصلی واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر ش��امل س��ند 135534 مورخ 91/12/12 دفترخانه 63  

مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول 

70-رای شماره  2462 مورخ 95/02/28 آقای محسن ش��فائی فرزند پرویز به شماره 
کالس��ه 0148 و به ش��ماره شناس��نامه 2841 صادره از خمینی ش��هر به شماره ملی 
1141231107 نسبت به سه دانگ مشاع از شش��دانگ یکباب خانه  به مساحت 198/80 
متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 1812 فرعی از 72 اصلی واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر ش��امل س��ند 135534 مورخ 91/12/12 دفترخانه 63  

مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول 

71-رای ش��ماره  4252 مورخ 94/03/17 خانم فاطمه عبدالهی علویجه  فرزند حسن به 
شماره کالسه 1078 و به شماره شناسنامه 1990 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 
1141328909 نسبت به یک دانگ مشاع از شش��دانگ یکباب خانه  به مساحت 190/50 
متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 162 فرعی از 82 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 173792 مورخ 86/06/15 دفترخانه 73  مالحظه 

و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول 

72-رای شماره  4253 مورخ 94/03/17 خانم منیژه اسمعیلی خوزانی فرزند رمضانعلی 
به شماره کالسه 5063 و به شماره شناسنامه 90 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 
1141537311 نسبت به پنج دانگ مشاع از شش��دانگ یکباب خانه  به مساحت 190/50 
متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 162 فرعی از 82 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 173792 مورخ 86/06/15 دفترخانه 73  مالحظه 

و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول 

73-رای شماره  2348 مورخ 94/12/28 خانم محترم احمدی اسفریزی  فرزند کریم به 
شماره کالسه 0373 و به شماره شناس��نامه 18 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 
1141037009 نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه  به استثنای بهای ثمنیه 
اعیانی  به مساحت 175/5 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 161/1 فرعی از 113 
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 36072 مورخ 
80/06/29 دفترخانه 46 سند 203529 مورخ 89/12/16 دفترخانه 73  مالحظه و محرز 

گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول 

74-رای ش��ماره  2347 مورخ 94/12/28 آقای عباس محرابی خوزانی  فرزند براتعلی 
به شماره کالسه 0374 و به شماره شناسنامه 11753 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 1140370545 نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه  به استثنای بهای 
ثمنیه اعیانی  به مساحت 175/5 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 161/1 فرعی از 
113 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی ش��هر شامل سند 36072 
مورخ 80/06/29 دفترخانه 46 سند 203529 مورخ 89/12/16 دفترخانه 73  مالحظه و 

محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول 

75-رای ش��ماره  2230 م��ورخ 94/12/27 خانم فاطمه نعمت بخ��ش  فرزند ابراهیم به 
شماره کالسه 4398 و به شماره شناس��نامه 21 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 
1142194620 نسبت به  ششدانگ یکباب خانه  به مس��احت 146/7 متر مربع مفروز و 
مجزی ش��ده از پالک 1294 فرعی از 99 اصلی واقع در اصفهان بخ��ش 14 حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل س��ند 44700 مورخ 61/12/11 دفترخانه 63 مالحظه و محرز 

گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول 

76-رای شماره  1805 مورخ 94/12/23 آقای قاسم نوروزی فروشانی  فرزند محمود 
به شماره کالسه 3749 و به شماره شناس��نامه 1870 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 1142246876 نسبت به ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 137/28 متر مربع مفروز 
و مجزی شده از پالک 299/1 فرعی از 122 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل س��ند 5108 مورخ 91/08/21 دفترخانه 232  مالحظه و محرز 

گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول 

77-رای شماره  8096 مورخ 94/11/30 آقای ناصر پرنده خوزانی  فرزند عباسعلی به 
شماره کالسه 3333 و به شماره شناسنامه 115 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 
1141494590 نسبت به شش��دانگ یکباب خانه  به مساحت 131/55 متر مربع مفروز و 
مجزی شده از پالک 175 فرعی از 115 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل سند 17555 مورخ 87/04/01 دفترخانه 139 ثبت در صفحه 386 دفتر 

514 امالک  مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول 

78-رای ش��ماره  6075 م��ورخ 94/10/26 خانم مهی��ن رحمتی فرزند ابوالقاس��م به 
شماره کالسه 3464 و به شماره شناسنامه 216 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 
1141726701 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 207/40 متر 
مربع مفروز و مجزی ش��ده از پالک 41 فرعی از 112 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 37628 مورخ 90/12/24 دفترخانه 139 مالحظه 

و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول 

79-رای ش��ماره  6074 م��ورخ 94/10/26 آقای عل��ی اکبر رحمتی فرزند حس��ین به 
شماره کالسه 3463 و به شماره شناس��نامه 56 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 
1141593866 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 207/40 متر 
مربع مفروز و مجزی ش��ده از پالک 41 فرعی از 112 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 37628 مورخ 90/12/24 دفترخانه 139 مالحظه 

و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول 

80-رای شماره  2694 مورخ 95/03/03 آقای علی سعیدی ورنوسفادرانی فرزند رضا 
به شماره کالسه 2954 و به شماره شناسنامه 321 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 
1141643006 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب کارگاه ریسندگی به مساحت 
428/49 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 404 فرعی از 119 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر مع الواسطه از مالک رسمی علی ماهرالنقش شامل 
سند 36524 مورخ 43/09/23 دفترخانه 15 وس��ند 33585 مورخ 40/10/12 دفترخانه 

143 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول 

81-رای شماره  2693 مورخ 95/03/03 آقای مرتضی سعیدی فروشانی فرزند رضا به 
شماره کالسه 2953 و به شماره شناسنامه 207 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 
1141204721 نسبت به 3 دانگ مشاع از سششدانگ یکباب کارگاه ریسندگی به مساحت 
428/49 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 404 فرعی از 119 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر مع الواسطه از مالک رسمی علی ماهرالنقش شامل 
سند 36524 مورخ 43/09/23 دفترخانه 15 وس��ند 33585 مورخ 40/10/12 دفترخانه 

143 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول 

82-رای شماره  1811 مورخ 94/12/23 آقای مجتبی ایران نژاد ورنوسفادرانی فرزند 
رضا به شماره کالسه 0249 و به شماره شناس��نامه 25177 صادره از خمینی شهر به 
شماره ملی 1140243438 نسبت به 1 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه نیمه تمام به 
مساحت 193/20 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 288 فرعی از 122 اصلی واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 222007 مورخ 92/12/21 

دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول 

83-رای شماره  1809 مورخ 94/12/23 خانم بتول شاهین فرزند احمد به شماره کالسه 
6406 و به شماره شناسنامه 211 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 1141021927 
نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه نیمه تمام به مساحت 193/20 متر مربع 
مفروز و مجزی شده از پالک 288 فرعی از 122 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 57234 مورخ 60/02/15 دفترخانه 73 مالحظه و محرز 

گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول 

84-رای شماره  1810 مورخ 94/12/23 خانم الهام امیر یوسفی فرزند احمد به شماره 
کالسه 0248 و به شماره شناس��نامه 1130065421 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 1130065421 نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه نیمه تمام به مساحت 
193/20 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 288 فرعی از 122 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 5155 مورخ 92/12/28 دفترخانه 388 

مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول 

85-رای ش��ماره  1808 م��ورخ 94/12/23 آق��ای مصطفی ایران ن��ژاد فرزند رضا به 
شماره کالسه 6403 و به شماره شناسنامه 2577 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 
1141262894 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مس��احت 219/07 متر مربع مفروز و 
مجزی شده از پالک 288 فرعی از 122 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل س��ند 222007 مورخ 92/03/20 وس��ند 215656 مورخ 91/11/24 

دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول 

86-رای شماره  1831 مورخ 95/02/22 آقای حسین بدیحی جوآبادی فرزند عباس به 
شماره کالسه 1224و به شماره شناسنامه 3389 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 
1141342901 نسبت به ششدانگ یکباب مغازه و طبقه فوقانی به مساحت 90 متر مربع 
پالک 63 فرعی از99 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 
ثبت در صفحه 326دفتر 326 امالک مالحظه و محرز گردیده است. م الف: 501 اداره ثبت  

اسناد و امالک شهرستان خمینی شهر 



د ر مد ارا، 
فزونى و بركت است، و هر كس از 

مد ارا محروم باشد ، از خير، محروم شد ه است.

امام حسن عليه السالم:
بین حق و باطل به اند ازه چهار انگش��ت فاصله 
 است، آنچه با چش��مت بینى حق است و چه بسا 

با گوش خود  سخن باطل بسیارى را بشنوى.
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ماهی آرد ی فرانسوی 

معرفی کتاب

آشپزیخانه د اری شبکه های اجتماعی

پرورش گل و گیاه

مواد  الزم جهت تهيه ماهی آرد ی: آرد  معمولی 4 قاشق غذاخوری، 
نمک: 1 قاشق چای خوری، ماهی پهن تمیز شد ه و پوست کند ه 4 تکه  
400 گرمی، کره150 گرم، آب لیمو 3 قاش��ق غذاخوری، جعفری تازه 
خرد  شد ه 1 قاشق غذاخوری، لیموی نمک سود  شد ه 1/4، نمک به میزان 

الزم، فلفل  به میزان الزم، برش های لیمو ترش جهت تزیین مقد اری.
طرز تهيه ماهی آرد ی:

 آرد  را با نمک مخلوط کنید  و د ر بشقاب یا سینی بزرگی پهن کنید . ماهی 
را یک باره د رون آرد  فرو ببرید  و آن را خوب تکان د هید  تا آرد  اضافه آن 
گرفته شود .40 گرم کره را د ر قابلمه ای آب کنید  و با استفاد ه از قلم موی 

مخصوص آشپزخانه روی ماهی را کامال چرب کنید .
  ماه��ی را د ر کباب پزی که از قبل گرم ش��د ه حرارت د هی��د  و بگذارید  

هر طرف آن 5 د قیقه بپزد .
 د ر همین فاصله، باق��ی ماند ه کره را د ر یک ش��یر ج��وش کوچک آب 

کنید . 
د اخل کاس��ه ای بزرگ که قطر آن گنجایش کف ش��یر جوش را د اشته 
باشد ، آب س��رد  بریزید  و آن را کنار د ست تان بگذارید . کره را گرم کنید  
تا طالیی شد ه و بوی عطر آن بلند  ش��ود ، بالفاصله کره را از روی حرارت 
برد ارید  و ته قابلمه را د اخل آب سرد  قرار د هید  تا از اد امه پخت جلوگیری 
 ش��ود . ماهی را د ر بش��قاب های مخصوص پذیرایی بگذارید  و روی آن 
 آب لیمو، جعف��ری و لیمو بریزید . ک��ره طالی��ی را روی ماهی ریخته، 

با برش های لیمو تزیین کنید  و بالفاصله سرو کنید .

 مشکل اساس��ی د ر تولید  چای کیس��ه ای تقلبات 
 و اس��تفاد ه از افزود نی ها برای ایج��اد  طعم یا رنگ 
و همچنی��ن اس��تفاد ه از ضایع��ات چ��ای ب��ا 
 ناخالصی زی��اد  و فاقد  کیفیتی اس��ت که تولید  آن 
د ر کارگاه ه��ای زیرزمینی و غیرمجاز بس��یار زیاد  
است. با وجود  این، با د انس��تن و آزمایش راهکاری 
 ساد ه می توان چای کیسه ای سالم را از نوع تقلبی 

و کم کیفیت تشخیص د هید .
ب��رای اینک��ه بتوانیم از س��المت چای کیس��ه ای 
اطمینان حاصل کنیم، بهتر است آن را د اخل یک 

لیوان آب سرد  بگذاریم.
 اگر پس از چند  ثانیه رنگ آن د ر آب سرد  مشخص 

شد ، رنگ مصنوعی د ارد .
  چ��ای کیس��ه ای ناس��الم، رنگ های ش��یمیایی 
و طعم ه��ای مصنوع��ی افزود نی د ارد  ک��ه د ر د راز 

 مد ت می تواند  بستری را برای بروز انواع بیماری ها 
د ر مصرف کنند گان ایجاد  کند .

مشکل اساس��ی د ر تولید  چای کیس��ه ای، تقلبات 
و اس��تفاد ه از افزود نی ها برای ایج��اد  طعم یا رنگ 
همچنین استفاد ه از ضایعات چای با ناخالصی زیاد  
و فاقد  کیفیت اس��ت که تولی��د  آن د ر کارگاه های 

زیرزمینی و غیرمجاز بسیار زیاد  است.
رعایت بهد اش��ت د ر فرآوری و بس��ته بند ی چای 
کیسه ای همچنین کیفیت فیلتر کیسه و نخ د وخت 
 مورد  اس��تفاد ه د ر تهیه این محصول عامل موثری 

د ر سالمت آن است.
سرعت رنگ د اد ن چای کیسه ای سبب شد ه افراد ی 
زیاد ی از آن اس��تفاد ه کنند،  اما ش��هروند ان تنها 
با وجود  پروانه ساخت روی بس��ته چای کیسه ای 

می توانند  از سالمت آن اطمینان حاصل کنند .

کتاب » میراث د ار رس��ول « نوشته حجت االسالم 
» ابوالفضل هاد ي منش « برگزید ه ای از سیره امام 
محمد  باقر ) ع ( با رویکرد  به س��ه عنصر اساس��ی 

حد یث، سیره و کرامات است .
امام محمد  باقر علیه السالم پنجمین امام شیعیان 
و پنجمین آفتابی اس��ت که بر افق امامت، جاود انه 
د رخشید . زند گی آن حضرت سراسر د انش و ارزش 

بود  و از این رو باقر العلوم نامید ه شد .
کتاب حاضرنیز ک��ه د رباره امام محم��د  باقر ) ع (  
تحریر شد ه، برگزید ه ای ازسیره این امام همام است  
 که با رویکرد  به سه عنصر اساس��ی حد یث، سیره 

و کرامات نگارش شد ه است.
برخ��ی از عناوی��ن و موضوعاتی که د ر ای��ن اثر به 
آن ه��ا پرد اخته ش��د ه، عب��ارت ان��د  از؛ راز و نیاز 
ش��بانه، د نیاگریزی، ش��اهد  د انش و بینش، تالش 

گری خس��تگی ناپذیر، مهربان با فرزند ، د س��تگیر 
نیازمند ان، احترام به اقلیت ها و...

د ر قسمتی از این کتاب می خوانیم:
» هرچند  امام عائله زیاد  و زند گی ساد ه ای د اشت 
 ولی بی��ن مرد م به بخش��ند گی و کرامت مش��هور

 بود .
همواره به نیازمن��د  و بی نیاز بخش��ش می کرد  و 
 این رفتار را مایه خرس��ند ی خویش قرار د اد ه بود . 
 او د ر بخش��ش ها همیشه ش��أن ومرتبه ی افراد  را 
د ر نظر می گرفت و به  اند ازه ای بخش��ش می کرد  
که  نه موجب اسراف و زیاد ه روی و نه سبب تحقیر 

و پایین آمد ن شأن او شود .
 گفتنی اس��ت کت��اب حاض��ر را انتش��ارات» بهار 
د ل ها « د ر قطع پالتویی، 72 صفحه و شمارگان 5 

هزار نسخه منتشر کرد ه است.

پرویز پرستویی با انتش��ار د یالوگی منس��وب به پروفسور حسابی، 
بهتری��ن راه تربیت فرزند  را احترام د انس��ت و نوش��ت: » پرسیدم: 
بهترین راه تربیت ک��رد ن چیست؟گفت : فرزند خود را مثل فرزند 
همسایه بزرگ کن! گفتم: چگونه؟گفت: وقتی فرزند همسایه د ر 
خانه تو میهمان است به او احترام میگذاري، حالش را میپرسی، 
وقتی از مدرسه برگشت ابتدا سراغ کیف و نمرات او نمیروي، 
د ر رابطه با نوع غذا نظرش را میپرسی، د رباره زمان خوابیدن با 
 او مشورت میکنی، نظر او را خیلی از مواقع جویا میشوي، نزد او 
 با همسرت دعوا نمیکن��ی، بدان که فرزند تو و فرزند همسایه هر د و 
د ر خانه تو میهمان هستند. یکی چند روز و آن دیگري چند سال. 
فقط کافی است بد انی.احترام، احترام می آفریند نه احساس مالکیت.

راه تشخيص سالم بود ن 
چای کيسه ای

ميراث د ار رسول

پروفسور حسابی و حکایتی زیبا
 از تربيت فرزند  

                                       
 گل های رنگارنگ شیپوری ب��ا برگ های کشید ه ل��ک د ار، حس پویایی 

و شاد ی د ر بینند ه می آفرینند . 
این گیاه علفی و گلد ار د ر زاد گاه خود ش، جن��وب آفریقا، گیاهی همیشه 
سبز است و د ر زمین های باتالقی رشد  می کند ؛ و د ر نواحی سرد تر، گیاهی 

خزان کنند ه است.
 به واسطه ساقه های زیرزمینی ) ریزوم ( خود  به عنوان گیاهی چند  ساله 

شناخته می شود .
برگ ها بسته به گونه یا واریته ه��ای مختلف بین 45-15 سانتیمتر طول 
د ارند  و د ر بسیاری از آن ها لکه های سفید  رنگی بر روی پهنه برگ مشاهد ه 
می شود . البته برگ ها د ر ابتد ای رویش، سبز رنگ هستند  و بعد  از مد تی 

لکه های یاد  شد ه، بر روی آنان تشکیل می شوند .
 آنچه ک��ه ما به عن��وان گل د ر ای��ن گیاه م��ی شناسیم د ر واق��ع برگواره 
) Spathe  ( نام د ارد . گل آذین ) مجموعه گل های نر و ماد ه ( اصلی گیاه 

د ر میان برگواره قرار د ارد  و اغلب زرد  رنگ ) گاهی نارنجی رنگ ( است.
چند ین گونه مهم گل شيپوری عبارتند  از:

Z.aethiopica متد اول ترین گل شیپوری است با رنگ های بیشتر سفید  
رنگ که به راحتی به یک متر ارتفاع می رسد . طول برگ ها به 45 سانتیمتر 
 می رس��د  و د ر اواخر زمستان و ط��ی بهار بیشترین می��زان گلد هی روی 

می د هد .
Z.elliottiana  ب��ا ن��ام Golden Arum lily شناخته می شود  که 

برگواره هایی زرد  رنگ د ارد  و د ر طی تابستان گل می د هد .
 Z.rehmannii هم د ر تابستان گل می د هد  و رنگ گل ها صورتی رنگ 
مایل به ارغوانی است. حد ود 40 سانتیمتر ارتفاع و30 سانتیمتر عرض د ارد . 

به سرما بسیار مقاوم است و تا منفی 25 د رجه را تحمل می کند .
 به غیر از گونه های طبیعی این گیاه، امروزه گونه های د ورگه بسیاری تولید  
شد ه اند  که به د ورگه های رنگی معروف هستند  و امروزه گل شیپوری به 

واسطه همین د ورگه ها و نه به واسطه گونه های طبیعی اش به عنوان گیاه 
زینتی شناخته می شود .

 این گیاه��ان از نظر طیف رنگی بسی��ار متنوع هستن��د  و مناسب کاشت 
د ر باغ و گلد انند . 

حتی می توان از آن ها به عنوان گیاه آپارتمانی استفاد ه کرد .
د ر این صورت هر چند  گل نمی د هد  ولی به عن��وان گیاهی که برگ های 

زیبایی د ارد ، استفاد ه می شود .
  این گل ها ) برگواره ها ( با تنوع رنگ ه��ا و اند ازه ها د ر گونه های مختلف 
و د وام گل شاخه برید ه د ر آراستن د سته گل ها و تزیین لباس جشن ها نیز 

کاربرد  بسیاری د ارند .
 فصل گلد هی اکثر این د ورگه ها، تابستان است. ارتفاع آن ها د ر حد ود ۶0 
 سانتیمت��ر است و نسبت ب��ه گونه ه��ای طبیعی کوچک ت��ر و ظریف تر 

هستند .

خواند نی

این اتوبوس خود ران با مسافران حرف می زند 
 یک شرکت آمریکای��ی اتوبوس خود ران��ی را ساخته 
که می تواند  صحبت کند . شرکت Olli آمریکا، اتوبوس 
خود رانی را با فناوری چاپگر سه بعد ی طراحی کرد ه که 
قاد ر است با استفاد ه از ابر رایانه ای که د ر آن تعبیه شد ه 

با مسافران خود  د ر مسیر صحبت کند . 
 برای مثال، مساف��ران می توانند  از اتوب��وس خود ران 
د ر مورد  مقد ار مسافت ماند ه به مقصد  خود  یا چگونگی 
کار کرد ن این اتوبوس، پیشنهاد  رست��وران خوب و ... 

سوال کنند .
این اتوبوس ظرفی��ت حم��ل 12 مساف��ر را د ارد  و از 
 30 حسگر ب��رای رانند گ��ی به صورت خ��ود ران بهره 
 Olli م��ی ب��رد . د ر واق��ع محصول جد ی��د  شرک��ت 
 با استف��اد ه از راد ار، د وربی��ن و سیست��م اسکنر لیزر 

نقشه برد اری برای تشخیص فاصله عمل می کند . 

از این اتوب��وس خ��ود ران می ت��وان د ر جاب��ه جایی 
کارگران د ر محوطه کارخان��ه، جابه جایی د انشجویان 
 د ر د انشگ��اه و  نی��ز ب��ه عن��وان بخش��ی از سیستم 

حمل و نقل شهری بهره برد .
به گفته مسئ��والن شرکت Olli، کارب��ران می توانند  
با نصب ی��ک اپلیکیشن خاص ب��ر روی گوشی همراه 
 خود ، مسیره��ای حرکتی این اتوب��وس را رویت کنند  
 و با نش��ان د اد ن مح��ل خ��ود  و فرست��اد ن سیگنال 
 به اتوب��وس خ��ود ران باع��ث متوقف ش��د ن اتوبوس 
 د ر محل��ی که کارب��ر قرار گرفت��ه، شون��د . همچنین 
با نصب این اپلیکیشن می توان به صورت الکترونیکی 
هزینه آن را پرد اخت کرد . به د لیل اینکه بیشتر اجزای 
 این اتوبوس خ��ود ران با استف��اد ه از چاپگر سه بعد ی 
ساخته می شود ، می توان آن را ظرف مد ت 11 ساعت 

ساخت و مونتاژ کرد .

پيامبر د روغين بوگاتی سوارکجا ظهور کرد !
سایت هند ی » Motoroids « که مخصوص 
اخبار خود روهاس��ت، گزارش مص��وری از یک 
 خود رو گ��ران قیمت منتش��ر کرد  ک��ه به نظر 
خیلی ها زشت ترین خ��ود روی د نیا و متعلق به 

یک پیامبر د روغین است.
 این خ��ود رو ی��ک » بوگات��ی وی��رون « متعلق 
به » سانت جورمیت رام رحیم « از سران روحانی 

طایفه سیک ها د ر هند  است.
این سایت د رباره رام رحیم می نویسد : این فرد  
که اد عای پیامبری ه��م د ارد  عاشق خود روهای 
تیونینگ شد ه اس��ت و این ک��ار را هم خود ش 

انجام می د هد .
آخرین هنرنمای��ی این شخ��ص تیونینگ یک 
 د ستگاه بوگاتی ویرون است که اخیرا جلو یکی 

از هتل های شهر بمبئ��ی د ر حالی مشاهد ه شد  
که د و نفر از آن حفاظت می کرد ند .

عالق��ه من��د ان ب��ه بوگات��ی وی��رون معتقد ند  
 تیونینگ پیامبر د روغین اهانت به این خود روی 
خارق الع��اد ه است، مخصوصا رن��گ زرد  و سبز 
فسفری و صفحه مشبکی که جل��و آن به شکل 

قلب ساخته شد ه است.

موسيقی طعم غذا را تغيير می د هد !
محققان د انشگ��اه بروکس��ل د ریافتند  ک��ه شنید ن 
موسیقی آرام و موسیقی با ریتم تند  د ر احساس چشایی 

انسان و د رک طعم غذا و نوشید نی  کامال موثر است.
د کتر فیلیپ��و کاروالو، متخصص بیول��وژی از د انشگاه 
بروکسل، عن��وان ک��رد : » برای نتیجه گی��ری قطعی 
 نظریه تاثیر موسیقی بر حس چشایی انسان، از گروهی 

از د اوطلبان برای انجام آزمایش د عوت به عمل آمد.  «
 وی د ر اد امه افزود : » د ر مرحله اول آزمایش برای گروه 
اول د اوطلبان د ر زمان خورد ن نوشید نی و غذا، موسیقی 
آرام و د لنشین پخش و سپس برای گروه د وم، موسیقی 
پرضرب و خشن پخش شد.  « محققان پس از بررسی 
نتایج آزمایش د ریافتند  که تاثیر نوع موسیقی د ر د رک 
انسان از مزه غذا تاثی��ر زیاد ی د ارد . ب��ا توجه به نتایج 
حاصل از این مطالعه ثابت شد  که شنید ن موسیقی های 

مختلف نه تنها بر اعصاب و روان انسان تاثیر گذار است 
بلکه نوع موسیقی نیز د ر د رک متفاوت انسان از غذا تاثیر 
د ارد .  بنابراین بهتر است صرف غذا همیشه د ر محیطی 
آرام و با موسیقی مالیم و ب��ا ریتم طبیعت همراه باشد  
 چراکه مصرف غذا د ر شرایط پرتنش نه تنها د رک مغز 
از طعم غذا را تغییر می د هد  بلکه بر عملکرد  فیزیولوژیک 

بد ن انسان نیز تاثیر منفی د ارد .

عکس نوشت

 هنر یک ه��زار ساله مینیاتور، بر خل��ق آثار د ر مقیاس ه��ای بسیار کوچک تر 
از حد  نرمال تمرکز د ارد . د ر خلق آث��ار مینیاتوری، نکته جالبی که توجه جلب 
کرد ه و احتماال بینند ه را ذوق زد ه می کند ، تماشای نمونه کوچک چیزی است 

که بزرگ ترش را د ید ه اید  و حال د ر مقیاسی بسیار کوچک آن را د ر د ستان تان 
د ارید .» کیم کالگ « هنرمند ی است که د و موض��وع مورد  عالقه اش را د ر هم 

آمیخته: اول غذا، بعد  هم هنر مینیاتور!

گرد شگری

با پیشرفت ه��ای متع��د د  د ر زمینه ه��ای گوناگ��ون، امروزه زم��ان خوبی 
 ب��رای مساف��رت است ب��ه خص��وص اگر ی��ک گوش��ی هوشمن��د  د اشته 
باشید . تغییرات متعد د  د ر بخش های گوناگ��ون از هتل ها گرفته تا خد مات 
هواپیمایی ها، باعث می شوند  که امروزه سف��ری راحت تر و لذت بخش تری 

را تجربه کنید . د ر این مطلب با نمونه ای از این پیشرفت ها آشنا می شویم. 
4- مترجم اختصاصی خود  را به همراه ببرید 

با وجود  اینکه گوگ��ل ترنسلیت، ابزار ترجمه  گوگل، هن��وز د ر حال تکمیل 
شد ن است و مشکالتی مانند  ترجمه   اصطالحات د ارد،  اما باز هم د ر شرایطی 

 که به یک کشور خارج��ی سفر کرد ه اید  به د رد  شما خواه��د  خورد . د ر سفر 
 به یک کشور خارجی باید  کلمات ضروری برای برق��راری یک ارتباط ساد ه 
را بلد  باشید . گوگل ترنسلیت با اینکه کامل نیست، اما روز به روز بهتر می شود .

5-  نگران امنيت خانه های خود  نباشيد 
زمانی که به سفر رفتید  و د ور د نی��ا را می گرد ید ، باید  خی��ال تان از امنیت 
منزل تان راحت باشد  تا با فراغ بال بتوانید  از سفر خود  لذت ببرید . قفل های 
هوشمند ی به بازار آمد ه اند  که عالوه بر قفل کرد ن و باز کرد ن د ر، کلید های 
مجازی ب��رای میهمانان نیز ایجاد  می کنند  و همچنی��ن رفت و آمد ها را زیر 

نظر می گیرند . همه  این ها از طریق گوشی هوشمند  شما قابل کنترل است.
6-  هرگز گم نمی شوید 

گشت و گذار د ر یک شهر خارج��ی و بازد ید  از جاذبه ه��ای گرد شگری آن 
بهترین بخش از سف��ر است. اینکه بتوانی��د  خود تان مسی��ری را انتخاب و 
د نبال کنید  بسیار هیجان انگیز است، اما احتمال د ارد  که گم شوید  و نتوانید  
 راه برگشت را پید ا کنید . با نقشه های آفالین گوگ��ل د یگر نگران گم شد ن 
د ر خیابان ه��ای یک شهر غریب نباشی��د . این برنامه ی رایگ��ان به شما این 
 امکان را می د هد  تا نقشه ی شهرهای مختلف را د انلود  کنید  و حتی زمانی که 

به اینترنت د سترسی ند ارید  از آن استفاد ه کنید .

خلق آثار مينياتوری با غذا!  آشنایی با فناوری های جد ید  که سفر کرد ن را آسان تر می کند )2(

 گل شيپوری
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