
          

مدیر کل ثبت  احوال اس��تان اصفهان گفت: اگر 
روند رش��د جمعیت فعلی ادامه پی��دا کند، در 
سال 1420 شاهد توقف رشد جمعیت، در سال 
1435 ش��اهد کاهش جمعیت و نهایتا در سال 
1450 جمعیت کش��ور را نصف ش��ده مشاهده 

خواهیم کرد.
تورج حاج رحیمیان ضمن تبریک سالروز میالد 
امام حسن مجتبی)ع(، درباره روند نمودار سنی 
جمعیت استان اصفهان اظهار کرد: نمودار سنی 
جمعیت متاسفانه روبه رش��د و افزایش است و 
از طرف دیگر میانگین بع��د خانوار رو به کاهش 

است.
وی با اشاره به اینکه میانگین بعد خانوار در دهه 
شصت حدود 5 نفر و بیش��تر بوده است تصریح 
کرد: امروز این رق��م به میزان بع��د 3/5خانوار 
رسیده که نشان دهنده کاهش تعداد فرزندهای 

خانواده ها به 1/5فرزند در هر خانواده است.
مدیر کل اداره ثبت احوال اس��تان اصفهان یکی 
از بحران های اصل��ی کاهش جمعی��ت را اصل 
تک  فرزندی دانس��ت و گفت: این بحث عالوه بر 
اینکه مشکالتی را در امر تربیت و رشد اجتماعی 
فرزن��دان به وج��ود م��ی آورد؛ باعث می ش��ود 
فرزندانم��ان در آین��ده از نعمات��ی مانند؛ عمو، 

دایی، خاله و عمه محروم شوند.
حاج رحیمیان با اش��اره به تاثیرات س��وء روند 
کاهش رش��د جمعیت بر ش��اخصه های سبک 
زندگی ایرانی - اسالمی، بیان کرد: در سال 85 
میانگین س��ن ازدواج برای خانم ها 23 س��ال و 
برای آقایان 26 سال بوده که این میانگین سنی 
در ازدواج های س��ال گذش��ته برای خانم ها به 
حدود 25 سال و برای آقایان  به حدود 29 سال 

رسیده است.
وی در خص��وص عواقب باال رفتن س��ن ازدواج 
عنوان کرد: پ��س از باال رفتن س��ن ازدواج باید 
ش��اهد باروری های خطرناک نیز باشیم چراکه 
هم توانایی باروری در اف��راد کاهش  یافته و هم 
توصیه ه��ای  پزش��کی حاکی  از آن اس��ت که  
معموال باروری ها در س��نین باالی س��ی سال با 
س��قط  جنین و یا نهایتا یک نوزاد همراه خواهد 
بود که تولد این فرزند هم به علت سن باالی پدر 

و مادر با مشکالتی روبرو خواهد شد.
مدیر کل اداره ثبت احوال استان اصفهان با اشاره 
به اهمیت پیری و کمی جمعیت خاطر نش��ان 
کرد: در کنار باال رفتن هرم سنی جمعیت شاهد 
کاهش رش��د جمعیت نیز هستیم که از ترکیب 
این دو موضوع کنار ه��م وضعیت بحرانی ایجاد 

خواهد شد.
حاج رحیمی��ان در خص��وص وضعی��ت پنجره 

جمعیتی استان اصفهان گفت: پنجره جمعیتی 
اکنون هم در کش��ور و هم در اس��تان وضعیت 
خوب��ی دارد و 75 درص��د جمعی��ت را در خود 
 جای  داده و این از منظر جامعه شناس��ان بدان 
معنا ست که اکثریت جامعه بین سن 16 تا 60 

سال قرار دارند.
وی با اش��اره به تصمیم های اتخاذ شده در سال 
60 برای کاهش جمعیت اظهار کرد: اگر در دهه 
هفتاد روند کاهش��ی جمعیت متوقف می ش��د 
ام��روز تهدی��دی در زمینه جمعیت نداش��تیم 
 ولی خوش��بختانه با سیاس��ت های چهارده گانه

 اتخاذ شده از سوی مقام معظم رهبری می توانیم 
این روند را مورد اصالح قرار دهیم.

مدیر کل اداره ثبت احوال استان اصفهان درباره 
ادامه این روند در آینده اذعان کرد: اگر این روند 
به همین ش��کل ادامه پیدا کند، در سال 1420 
ش��اهد توقف رش��د جمعیت، در س��ال 1435 
ش��اهد کاهش رش��د جمعیت و نهایتا در سال 
1450 جمعیت کش��ور را نصف ش��ده مشاهده 

خواهیم کرد.
وی اف��زود: از جمله راه های موجود در ش��رایط 
فعلی تعدیل کردن این روند کاهشی است تا به 
نحوی بتوانیم تعداد جمعیت فعلی را حفظ کنیم 
ولی این راهکار نیز ب��رای مدت کوتاهی جوابگو 

خواهد بود.
حاج رحیمیان از جمله دیگر سیاست های اتخاذ 
شده در راستای باال بردن جمعیت را افزایش نرخ 
جانش��ینی خواند و افزود: باید سعی شود تا نرخ 
جانش��ینی از 2/1 به حدود 3/4 برسد و اکنون 
عدد 2/1 حداقل نرخی اس��ت که ما باید برقرار 

کنیم ولی به جای آن شاهد نرخ 1/7 هستیم.
وی با اشاره به گام های برداشته  شده در راستای 

تصحیح رون��د جمعیت��ی اظهار کرد: ش��ورای 
راهبردی جمعیت با ریاست استانداری و دبیری 
ثبت احوال با حضور دستگاه های مربوطه تشکیل 
شد که امیدواریم تا پایان س��ال به نتایج خوبی 
برسیم کما اینکه تاکنون توانسته ایم شاهد رشد 

2 درصدی در استان باشیم.
مدیر کل اداره ثبت احوال استان اصفهان ازدواج 
دیر هن��گام را از مس��ائل تاثیرگ��ذار بر کاهش 
جمعیت و پیری آن برش��مرد و اف��زود: کاهش 
تولید مثل و محدود ک��ردن تعداد فرزندان به 2 
فرزند از مسائلی اس��ت که نیازمند کار فرهنگی 

است و باید بر روی آن تحقیق و بررسی شود.
وی با اشاره به اینکه بعضی از افراد علت کاهش 
فرزند آوری را مس��ائل اقتصادی می دانند، بیان 
کرد:  امروزه علیرغم اینک��ه  خیلی از خانواده ها 
وضعیت مالی خوب��ی دارند ولی ب��ه یک فرزند 
بس��نده کرده ان��د و در مقاب��ل آن خیل��ی از 
خانواده هایی که آن چنان هم غنی نیس��تند از 

میزان جمعیت باالیی برخوردار ند.
حاج رحیمیان  ریشه تابوی ایجاد شده در ارتباط 
با  ترس خانواده ها از فرزند آوری به دلیل مسائل 
اقتصادی را  در فرهنگ غلطی دانس��ت که بین 
قش��ری از جامعه رواج پیدا کرده است و گفت: 
در مبانی دینی و در دهه های گذشته به جماعت 
کاری را انجام دادن دارای ارزش باالیی بود ولی 
متاس��فانه امروز ش��اهد تغییر در ای��ن دیدگاه 

هستیم.
مدیر کل اداره ثبت احوال استان اصفهان در پایان 
عنوان کرد: برای تغییر در روند جمعیتی و زمان 
ازدواج در جوانان ابتدا باید کار فرهنگی صورت 
گیرد و پس  از آن الزم است که مسئوالن شرایط 

ازدواج را برای جوانان فراهم کنند.

مدیر کل ثبت  احوال اصفهان:
 سال 1450 جمعیت کشور  به نصف تقلیل خواهد یافت
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وزی��ر خارج��ه کش��ورمان در حضور 
نماین��دگان کش��ورهای اس��المی و 
سازمان های مسلمان پاریس بر اتحاد 
جهان اس��الم تاکید کرد. محمد جواد 
ظریف وزیر خارجه کشورمان با حضور 

در ضیافت افطار در محل اقامت سفیر 
ایران در حضور نمایندگان کشورهای 
اسالمی و سازمان های مسلمان پاریس، 
گف�ت: در جه�ان اس��الم نی��از داریم 

نشان دهیم چگونه می توانیم...
2

توقیفمیشوید
12

ابراهیم مهرانفر، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح 
استان اصفهان در نشستی با خبرنگاران که به مناسبت 
هفته قوه قضاییه برگزار ش��د تثبیت امنیت، آرامش و 
عدالت را حاصل حضور دکترین نیروهای مس��لح در 
کشور اعالم کرد و اظهار داشت: اسالمی بودن، والیی 
بودن، مردمی ب��ودن، نظم و انضب��اط درونی و اقتدار 
بیرونی نیز از ش��اخصه های دکترین ب��ودن نیروهای 
مسلح در کشور ایران است. وی پیشگیری و رسیدگی 
به جرایم اتفاق افت��اده در نیروهای مس��لح را وظیفه 

سازمان قضایی نیروهای  مسلح عنوان کرد و افزود...

هر س��ال 4 تا 5 روز ابت��دای ماه 
مبارک رمض��ان، به دلیل رش��د 
تقاضا، نرخ مرغ با افزایش نس��بی 

در مقایسه با ماه های گذشته، در 
بازار عرضه می شود و پس از یک 

تصاعد قیمت مقطعی...

ذوب آه��ن که فصل گذش��ته 
دی��داری  در  ش��د  موف��ق 
خاطره انگی��ز با پی��روزی برابر 

استقالل در ضربات پنالتی جام 
حذفی را ب��رای دومین بار مال 

خود کند و همچنین...

مرغازسفرهاصفهانیها
پرکشید

هوای ابری ذوب آهن در فصل نقل و انتقاالت؛

ستارههارفتنیشدند

3

13

در دیدار با نمایندگان سازمان های اسالمی در پاریس:

ظریف:بایداتحاددنیایاسالم
رابهغربنشاندهیم
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راهکارهایفوالدمبارکه
برایکاهشمصرفآب

3

نرخ سود بانکی کاهش یافت؛

مسکنگرانمیشود

3

تداوم خشکسالی چهارمحال و بختیاری؛

بحرانتامینآببرای
زایندهرودوکارون

7

کوچک ترین موزه دار ایران:

مندربرابرموزهداراندیگر
کوزهشکستهایبیشنیستم

6

رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان اصفهان:

تعیینتکلیفپروندهشلیک
خمپارهدرسپاهانشهر

2

2

مهدیجمالینژاد:
اولویتمن،کاهشوحذففسادازشهرداریاست

هشدار رییس کل دادگستری استان
به سرنشینان خودروهایی که کشف حجاب می کنند؛
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شهرداری اصفهان سازمانی است غیردولتی که مسئولیت 
اداره ش��هر را بر عهده دارد و باالترین مق��ام اجرایی این 
سازمان، ش��هردار اصفهان است که توس��ط شورای شهر 
انتخاب می ش��ود. س��ال گذش��ته همین روزها ۲۱ عضو 
شورای شهر کلید شهرداری اصفهان را به مهدی جمالی 
نژاد س��پردند تا وی به عنوان جوان ترین چهره انتخابات، 
باصدورحک��م ش��هرداری در ۱۴تیرم��اه۱۳۹۴ راه��ی 
س��اختمان مرکزی ش��هرداری کالنش��هر اصفهان شود. 
پس از گذش��ت حدود یک س��ال از جل��وس جمالی نژاد 
 روی صندلی ش��هردار کالنش��هر اصفه��ان، صاحب نیوز 
گفت و گویی با وی داش��ته که خواندن��ش خالی از لطف 

نیست . در ادامه می توانید بخش هایی از آن را بخوانید: 
چه شد شهردار نصف جهان شدید؟

نمی دانم؛ در آن ش��رایط مسیری طی ش��د تا در نهایت 
من انتخاب شوم. واقعا قصه پیچیده ای داشت و هم افراد 
زیادی کمک کردند هم اینکه می توانم بگویم و قبول دارم 

که مهندسی خداوند باعث شد من االن اینجا باشم.
به همین سرعت یک سال گذشت؟ چه اتفاق تازه ای 

در مدیریت کالنشهر اصفهان افتاد؟
در این دور جدید ما یک چرخش اساس��ی در نگاه به شهر 
را آغاز کردیم که یک کار بس��یار مهم و زیربنایی بود و آن 
چرخش از شهر کالبدی به شهر انسانی و ارگانیک. درباره 
این موضوع خیلی می توان بحث کرد. گفتمان سازی که 
ما در شهرداری اصفهان داشته ایم یک تغییر رویکرد بود، 
که در آن در گام اول به یک شهر، به عنوان موجود زنده که 
هم توسعه کالبدی و هم توس��عه غیر کالبدی، هم توسعه 
صورتی و س��یرتی دارد نگاه شده اس��ت. ما یک بحثی را 
 ش��روع کردیم در اصفهان به نام قدرت گفتمان س��ازی.

 می شود گفت بخش��ی از قدرت اصلی نظام ما در همین 
قدرت گفتمانی است.

از این ق�درت و رویک�رد جدید چه کاری س�اخته 
است؟

این کار در ش��هرداری اصفهان پایه ریزی ش��ده  و سعی 
کردیم در سطح شهرداری گفتمان س��ازی کنیم. من به 
این گفتمان س��ازی خیلی اعتقاد دارم. به خصوص که در 
این حوزه مدیر با ی��ک گفتمان غالب م��ی تواند باقدرت 
 نمایی و همکاری مش��کالت را برطرف کند.  یک س��ری

 ش��اخص هایی که برای حکمرانی خوب ش��هری وجود 
دارد مانند مشارکت، ش��فافیت س��ازی، تحیکم قانونی، 
 عدالت و انصاف پاسخگویی باوجود این گفتمان می آید و 
سایه ای بر سر همه این مس��ائل می اندازد. این گفتمان 
دانش محوری اس��ت که دانش را در واقع در همه اجزای 
ش��هر پیاده کنیم برای مثال همین که عبورخط مترو از 
زیر میدان امام متوقف شد خود حرکتی در جهت توسعه 

سیرتی شهر در این گفتمان بود.
از پیش�رفت و س�رعت اجرای این گفتمان جدید 

راضی هستید؟
خالقیت و دانش مح��وری که از مهم تری��ن ارکان طرح 
گفتمان ش��هرداری اس��ت در اول راه قرار دارد و بایستی 
 در انتظ��ار آین��ده بود ت��ا این طرح ب��ه تدری��ج در تمام

 ارگان ها و سازمان ها تس��ری پیدا کند. ما برای اولین بار 
پارک فناوری های نوین ش��هرداری اصفهان را در سطح 

کشور تاس��یس کردیم و مرکز خالقیت نوین که هردوی 
آنها در جهت تحقق همین طرح گفتمان است. این شروع 
یک حرکت است که باید همه در جهت این هدف حرکت 
کنیم ش��اید من خیلی جاها این طرح را به تنهایی مطرح 
کردم، اما باید هم��ه بیایند کمک و همه ای��ن گفتمان را 

مطرح کنیم تا نتیجه اش را ببینیم.
در این مسیر مدیران و مش�اوران همراهی دارید؟ 
آیا تیم آقای جمالی نژاد همراه و همگام با او نیست؟

اتفاقا من این ح��رف را قبول ندارم و بچ��ه های تیم بامن 
بسیار هماهنگ هس��تند. البته انتخاب من در زمان بدی 
بود. به طوری که فلسفه تغییر شهردار تغییر برخی مدیران 
بود و انصافا تیمی که انتخاب ش��ده است مجرب همگام و 
همراه هستند. البته در سطح مدیران میانی سیاست های 
من در این مدت برایش��ان تبیین نشده است و یک سری 

اختالفات نظر وجود دارد.
این یعنی باز هم شاهد تغییرات خواهیم بود؟

تغییر در ذات حیات نهفته اس��ت. هرجا الزم باشد تغییر 
صورت می پذیرد و البته در سطح مدیران میانی تغییراتی 

خواهیم داشت.
 در یک س�ال گذش�ته به چن�د درص�د از اهداف و

 برنامه های اصلی خود دست یافته اید؟
بسیاری از ش��اخص های دیگر شهری و انسانی هم، زمان 
می برد تا ش��کوفه دهد. از این رو نمی توان االن از تحقق 
درصدی اهداف س��خن به میان آورد چ��ون اهداف بلند 
مدتی را طراحی کردیم که به مصلحت شهر بود و قطعا نه 
به مصلحت مدیریت ش��خصی که برای اجرا، زمان خاص 

خود را می طلبد.

و مهم ترین طرحی که اجرا شد؟
مهم ترین رخداد، گذر از همین نگاه کالبدی به ش��هر بود. 
البته با آنکه ادبیات جدیدی در مدیریت ش��هری ش��کل 
گرفت همچون گفتمان خالقیت و دانش محوری، اما حجم 
پروژه های عمرانی نیز به شدت افزایش پیدا کرد و اینها در 

کنار همه به توسعه اصفهان سرعت می بخشند.
چه حجمی از کار زمین مانده و نیمه تمام است؟

می توان گفت همه اینها نیمه تمام است و پیاده سازی آن 
زمان می طلبد و برای تکمیل آن و مشاهده نتایج باید در 

انتظار آینده، امیدوار باشیم.
در یک سالی که گذشت از خروجی بودجه میلیاردی 

فرهنگی در شهر راضی هستید؟
ما در حقیقت متولی فرهنگی نیس��تیم، ام��ا تا جایی که 
مرب��وط به ما می ش��ود و در ح��وزه فرهنگ ش��هروندی 
کارهایی که می توانس��تیم انجام دادی��م. در همین هفته 

نکوداشت اصفهان بیش از ۴۰۰ برنامه داشتیم.
 ش�ما قبل از ورود به ش�هرداری تاکی�د کردید که
می خواهید جعبه سیاه فساد را در شهرداری از بین 

ببرید در این زمینه چه کارهایی انجام داده اید؟
بله اولویت ما کاهش و حذف فساد از سیتم شهرداری است  
در همین راستا هرهفته یک سری جلسات منظم برگزار 
 می کنیم و برنامه های مدونی داری��م در همه معاونت ها 
راه اندازی سیستم س��ما، شفاف س��ازی محاسبات ارایه 
خدمات شهرس��ازی به صورت اینترنت��ی و غیر حضوری 
برون سپاری خدمات و بسیاری از طرح های دیگر که بیان 
فهرست وار آنها هم زمان می برد و همگی در راستای ایجاد 
بستر شهر هوشمند  و حذف تشریفات زائد به کاهش فساد 

کمک می کنند.
رسانه ای بودن  و حضور ش�ما در برنامه های مختلف 
حواشی  متفاوتی داشته در این زمینه توضیحی دارید؟

ببینید من همیشه سعی کردم نقص هایم را برطرف کنم و 
دوست دارم مشاور سمت مقابل هم دید نافذ داشته باشد 
و هم اینکه نقص هایم را به خودم خاطر نش��ان می کند.  
قطعا چون فعالیت و تالش ها دیده می ش��ود نقدهایی را 
هم با خود به همراه دارد. که قطعا بخشی از آنها وارد است 
و باید برطرف شود.مردم اصفهان مردمانی زیرک و باهوش 
هستند و هم این باعث می شود که نتوان برای آنها نمایش 
بازی کرد در عین حال نمی توان اعتماد مردم اصفهان را 
به راحتی جلب کرد. معتقدم برای درک بهتر مشکالت و 
دغدغه های مردم  می توان و باید بیش��تر با آنها همراه و 
یکدل بود.من به همین علت در حوزه شهری نیتم را خالص 
کردم تا مردم به مرور زمان ب��ه من اعتماد کنند و از مردم 
اصفهان هم  می خواهم به ما برای ایجاد ش��هری توسعه 

یافته و خالق اعتماد کنند. 

سلب تابعیت »شیخ عیسی قاسم« روحانی برجسته شیعی در بحرین 
توسط آل خلیفه در حالی صورت گرفت که بسیاری از شواهد و قرائن 

از نقش مستقیم رژیم سعودی در اتخاذ این تصمیم حکایت دارند.
روز دوشنبه هفته جاری بود که دادگاه آل خلیفه در حکمی جنجالی 
»شیخ عیسی قاس��م« روحانی برجسته ش��یعی در بحرین را سلب 
تابعیت کرد. تصمیم مس��ئوالن رژیم آل خلیفه در سلب تابعیت این 
روحانی برجسته ش��یعی غیرقابل پیش بینی بود و حداقل در شرایط 

کنونی انتظار اتخاذ چنین تصمیمی نمی رفت.
اقدام رژیم آل خلیفه علیه »شیخ عیسی قاسم« با واکنش های متعدد 
داخلی و خارجی رو به رو شد. برخی از شخصیت های داخلی در بحرین 
و همچنین مقامات برخی کشورهای خارجی پس از این اقدام، انگشت 
اتهام را به سمت سعودی ها نشانه رفته و ریاض را به عنوان بازیگردان 
اصلی حوادث اخیر بحرین معرفی کردند. البته با توجه به نقش فعال 
و برجسته رژیم سعودی در سرکوب وحشیانه شیعیان مظلوم بحرین 
طی س��ال های اخیر، نقش آفرین��ی ریاض در هدف ق��رار دادن یک 
روحانی شیعی در بحرین چندان بعید و دور از ذهن به نظر نمی رسد. 
در همین ارتباط، »قاس��م األعرجی« رییس فراکس��یون »بدر« در 
پارلمان عراق ضمن محکومی��ت اقدام آل خلیفه در س��لب تابعیت 
»شیخ عیسی قاسم« اظهار داشت: »این اقدام پس از دستور مستقیم 
مقامات رژیم سعودی انجام ش��د«. این نماینده پارلمان عراق هدف 
از اقدام رژیم آل خلیفه در س��لب تابعیت روحانی برجسته شیعی در 
بحرین را ایجاد »فرقه گرایی« خواند. پر واضح است که رژیم سعودی 
از سرکوب شیعیان در بحرین بهره می برد و اگر اینچنین نبود، هیچگاه 
شاهد حضور گسترده نظامیان این رژیم در بحرین برای سرکوب مردم 
بی گناه نبودیم. از همین روی، سرکوب یک روحانی شیعی برجسته  
همچون »شیخ عیسی قاس��م« با زبان آتش��ینی که همواره مقامات 
آل خلیفه و حامیان آن از جمله آل س��عود را آزرده خاطر می کرد، به 
هیچ وجه نمی تواند برای ریاض خالی از لطف باشد. بر همین اساس، 
نقش آفرینی مقامات سعودی در سلب تابعیت »شیخ عیسی قاسم« 

بسیار محتمل و حتی نزدیک به واقعیت است.
در حال حاضر عربس��تان سعودی در حال س��رکوب شیعیان ساکن 
مناطق شرقی کشور خود است و هرگونه اقدام سرکوبگرانه علیه آنها 
برای ممانعت از ایجاد انتفاضه در کشور را به کار گرفته و می گیرد. در 
ادامه همین سیاست سرکوبگرانه اس��ت که سعودی ها انقالب مردم 
بحری��ن را نیز هدف قرار دادن��د تا بدین ترتی��ب زبانه های آتش این 

انقالب به مناطق شرقی عربستان کشیده نشود.
از سوی دیگر، ایستادن تمام قد مقامات رژیم آل خلیفه در برابر یک 
روحانی برجسته شیعی همچون »شیخ عیسی قاسم« نیاز به جرأت و 
شهامتی دارد که تجربه ثابت کرده مقامات این رژیم فاقد آن هستند. 
 بنابراین، به نظر نمی رس��د ک��ه این تصمیم به تنهایی توس��ط رژیم

 آل خلیفه اتخاذ ش��ده باش��د. اگ��ر در پس پرده در جس��ت وجوی 
بازیگردان اصلی این واقعه تلخ باشیم، بدون شک اولین اسمی که به 

ذهنمان متبادر خواهد شد، »رژیم سعودی« است.

رمزگشایی از سلب تابعیت »عیسی قاسم«؛

 همیشه پای آل سعود در میان است

نگاه

به گزارش صاحب نی��وز،  موجی که این روزها درب��اره فیش های حقوقی 
برخی از دولتی ها به راه افتاده حساسیت های بسیاری را برانگیخته است. 
در این گزارش که از س��ایت business insider  گرفته شده حقوق ۱۲ 
رییس جمهور و نخست وزیر در سال ۲۰۱۵ ذکر شده است. باالترین میزان 
حقوق دریافتی، به رییس جمهور آمریکا با ۳۳۰۰۰ دالر و کمترین میزان 

به نخست وزیر هند با ۲۵۲۵ دالر تعلق داشت.

فیش حقوقی سیاستمداران مشهور جهان 

بین الملل

 ابراهی��م مهرانف��ر، رییس س��ازمان قضایی 
نیروهای مسلح استان اصفهان در نشستی با 
خبرنگاران که به مناسبت هفته قوه قضاییه 
برگزار ش��د تثبیت امنی��ت، آرامش و عدال��ت را حاصل 
حضور دکترین نیروهای مس��لح در کش��ور اعالم کرد و 
اظهار داشت: اس��المی بودن، والیی بودن، مردمی بودن، 
نظم و انضباط درونی و اقتدار بیرونی نیز از ش��اخصه های 
دکترین بودن نیروهای مس��لح در کشور ایران است. وی 
پیشگیری و رسیدگی به جرایم اتفاق افتاده در نیروهای 

مسلح را وظیفه س��ازمان قضایی نیروهای  مسلح عنوان 
کرد و افزود: از این رو اقدامات آموزش��ی و پیشگیرانه در 
اولویت برنامه  های این سازمان است ضمن اینکه عدالت 
خواهی، قانون مداری، تقویت سلسله مراتب فرماندهی و 
تکریم ارباب رجوع نیز در رسیدگی به جرایم مورد توجه 

ویژه قرار دارد.
رییس س��ازمان قضایی نیروهای مس��لح استان اصفهان 
با اش��اره به اینکه رس��یدگی به جرایم نیروهای نظامی و 
انتظامی، رس��یدگی به جرایم عمومی در صورت کشف 
در هنگام رس��یدگی به پرونده نظامی، رسیدگی به جرم 
ش��رکای مجرم نظام��ی در صالحیت س��ازمان قضایی 
نیروهای مسلح است، بیان داش��ت: همچنین باید توجه 
داش��ته باش��یم که س��ازمان قضایی با توجه به قانون و 
 به منظور جلوگیری از س��وء اس��تفاده دش��منان اجازه

 اط��الع رس��انی در خصوص جزیی��ات پرون��ده قضایی 
نیروهای مسلح را ندارد.

وی با اشاره به اینکه اس��تان اصفهان پس از تهران دارای 
بیشترین نیروهای مسلح اس��تان به لحاظ کمی و کیفی 

است، ابراز داشت: از این رو در این استان  ۲۵ یگان سپاه، 
۱۲ یگان ارتش، ۱۲ یگان وزارت دفاع،  چهار یگان نیروی 

انتظامی و دو سایت هسته ای مستقر است.
مهرانفر به تدوین چهار برنامه پنج ساله برای پیشگیری 
از وقوع جرم در نیروهای مسلح استان اصفهان اشاره کرد 
و گفت: به همین منظور برنامه های آموزش��ی در دستور 
کار سازمان قضایی نیروهای مس��لح استان اصفهان قرار 
گرفته که در این میان در سال ۹۴ در مجموع ۱۰6 هزار و 
۴۱۳ نفر ساعت آموزش به نیروهای مسلح استان اصفهان 

ارایه شده است.
وی همچنین ب��ه تأثی��رات آموزش های پیش��گیری از 
وقوع جرم در آماره��ای جرایم این نیروها اش��اره کرد و 
افزود: از این رو در سال ۹۴ نس��بت به سال ۹۳ با کاهش 
۲۲/۵درصدی جرایم در نیروهای مسلح روبه رو بوده ایم.

رییس س��ازمان قضایی نیروهای مس��لح استان اصفهان 
اظهار داش��ت: همچنین باید توجه داش��ته باشیم که در 
سه ماه نخست سال جاری نیز نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته میزان جرایم ۱8/۵درصد کاهش یافته است.

وی در ادامه با بیان اینکه پرونده کشاورزان شرق اصفهان 
که در خصوص درگیری نیروهای انتظامی با کشاورزان و 
محکومیت نیروی انتظامی به پرداخت 6/7 میلیارد تومان 
دیه بازگشایی شده بود، بس��ته شد، اضافه کرد: تمام دیه 
کشاورزان تا پایان سال جاری پرداخت شد ضمن اینکه 

نیروی انتظامی از جنبه عمومی جرم تبرئه گردید.
مهرانفر در ادامه ب��ا بیان اینکه به منظ��ور حفظ جایگاه 
نیروهای مسلح زندانیان این نیروها به محل جدیدی که به 
نام زندان نظامیان استان اصفهان نام گرفت منتقل شدند، 
افزود: این زندان در جاده دولت و در محل کانون اصالح و 

تربیت راه اندازی شده است.
 وی به قان��ون جدید در خصوص خری��د خدمت فراریان

 8 سال به باال اشاره کرد و افزود: این افراد می توانند برای 
خرید خدمت به صورت نقد و اقس��اط تا پایان س��ال ۹۵ 

اقدام کنند.
رییس س��ازمان قضای��ی نیروهای مس��لح تصریح کرد: 
افرادی که زیر 8 س��ال فرار از خدمت دارند مشمول این 

طرح نمی شوند و باید نسبت به معرفی خود اقدام کنند.
وی همچنین به نبسته ش��دن پرونده شلیک خمپاره در 
سپاهانشهر که سال گذشته اتفاق افتاده بود اشاره کرد و 
افزود: حکم برای خاطیان این پرونده صادر شده ولی طبق 

قانون مجاز به اعالم حکم نیستیم.

رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان اصفهان:

تعیین تکلیف پرونده شلیک خمپاره در سپاهانشهر 

مهدی جمالی نژاد:

اولویت من ،کاهش و حذف فساد از شهرداری است

سردار سرتیپ پاسدار حسین سالمی در همایش شرح فراق با اشاره به نقش 
برجسته شهید چمران در تاریخ پر افتخار ایران اس��المی، گفت: همواره در 
تاریخ ملت های مختلف، شخصیت های برجس��ته ای وجود دارند که سازنده 
هویت و منزلت آنها هستند و همه منزلت و افتخاراتشان بر شانه آن انسان های 

جاودان استوار است.
جانشین فرماندهی کل س��پاه اظهار داشت: ش��هید چمران حتی نسبت به 
موقعیت، مقام و مسئولیت در نظام که خود موهبتی الهی است، چشم می پوشد 
و به عنوان یک چریک پایه گذار س��تاد جنگ های نامنظم در جنوب کش��ور 
می شود. امروز مردانی که پرچم را از دست شهید چمران گرفته اند در اقصی 
نقاط جهان اس��الم با عوامل و مزدوران آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی 
در حال نبرد هستند. وی بیان داشت: امروز که ش��عله های بیداری اسالمی 
زبانه می کشد، رژیم های مستبد تحت فشار قرار گرفته اند. آنقدر فشار برای 
آنان تنگ اس��ت که رژیمی همانند آل خلیفه در بحرین ضدانس��انی ترین و 
وحش��یانه ترین عمل را انجام می دهد و یک عالم دینی را از حق ذاتی ملیت 

خود محروم می کند.
سردار سالمی با اشاره به اقدام ضدانس��انی و وحشیانه آل خلیفه عنوان کرد: 
اقدام آل خلیفه تکیه بر رژیم س��عودی و سیاس��ت های آمریکای جنایتکار 
دارد. تاریخ دور و نزدیک به ما ثابت کرده این رژیم ها دچار فرسودگی و پوکی 
استخوان سیاسی شده اند و پایه های حاکمیت ظالمانه شان در آستانه فروپاشی 
است. جانشین فرمانده کل سپاه در پایان تصریح کرد: مطمئنیم آثار و برکات 
این شهادت ها موجب سعادت و نجات جهان اسالم از ظلم و ستم خواهد شد.

سردار سالمی: 

 رژیم سعودی و آمریکا دچار فرسودگی
 و پوکی استخوان سیاسی شده اند

وزیر خارج��ه کش��ورمان در حض��ور نمایندگان کش��ورهای اس��المی و 
سازمان های مسلمان پاریس، بر اتحاد جهان اسالم تاکید کرد.

محمد جواد ظریف وزیر خارجه کشورمان با حضور در ضیافت افطار در محل 
اقامت س��فیر ایران در حضور نمایندگان کشورهای اسالمی و سازمان های 
مس��لمان پاریس، گف�ت: در جه�ان اس��الم نیاز داریم نشان دهیم چگونه 
می توانیم خودمان با تروریس���م که اس��الم و جهان اس��الم را در برگرفته 

مبارزه کنیم. 
وی افزود: ما باید جهانی فکر کنیم. باید فکر کنیم چگونه باید با بی عدالتی ها، 

برای پیدا کردن پیروان جدید دین اسالم تالش کنیم. 
ظریف در ادامه س��خنان خ��ود با تاکید ب��ر این که مهم تری��ن بی عدالتی، 
بی عدالتی علیه فلسطین است گفت: ما باید در مقابل حمالت و خشونت ها، 

اختالفات مان را به حداقل برسانیم.
محمد جواد ظریف، وزیر خارجه کشورمان با بیان اینکه همه ما نیاز داریم 
برای این مش��کل کنار هم باش��یم چرا که این دین یک دی��ن منحصر به 
یک جغرافیا و یک منطقه نیس��ت گفت: ما به دینی تعلق داریم که اعتقاد 
دارد هر انس��ان مثل همه بشر است و کشتن یک انس��ان مثل کشتن همه 
انسان هاست. ما به دینی تعلق داریم که همه دنیا را به عنوان یک کل متحد 

در نظر می گیرد. 
ظریف با بیان اینکه برای مسلمان سخت نیست که به دنیا بفهماند دینش 
یک دین جهان شمول است گفت: نبودن ما در کنار هم یعنی باختن همه ما 

با هم. ما اگر کنار هم نباشیم همگی بازنده خواهیم بود.

در دیدار با نمایندگان سازمان های اسالمی در پاریس:

 ظریف: باید اتحاد دنیای اسالم را 
به غرب نشان دهیم

نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس گفت:  دستگاه 
دیپلماسی جمهوری اس��المی قائم به یک فرد نیست و با ساختاری مشخص و 

تحت مدیریت وزیر اداره می شود.
کمال دهقانی فیروزآبادی با اش��اره به صحبت های اخیر وزیر خارجه در مورد 
تغییرات برخی مدیران در این  وزارت خانه گفت: از آنجایی که حوزه دیپلماسی 
به منافع ملی گره خورده اس��ت، خدش��ه وارد کردن به منافع ملی توس��ط هر 
جریان داخلی قابل قبول نیست. دهقانی افزود: بعد از  هر عزل و نصب در سطوح 
باالی کشور به خصوص در وزارت خارجه تحلیل های مختلفی مطرح می شود؛ 
تحلیل هایی که این بار ناظر بر تغییرات در س��طح معاونتی اس��ت که چندین 
س��ال در حوزه تخصصی کار کرده ، تجربه دارد و روزنامه نگاران و دستگاه های 

دیپلماسی کشورهای مختلف با لهجه و سیاست های او عادت کرده بودند.
وی با بیان اینکه این تحلیل ها در کش��ور آزاد ایران با آزادی بیان باعث نشاط 
سیاسی می شود، گفت: اگر این تحلیل ها و اظهارنظرها باعث خدشه به حرمت 
وزارت خارجه شود و شأن و جایگاه این دس��تگاه را تقلیل دهد، قابل پذیرش 
نیست،  آن هم وزات خانه ای که همه برنامه ها و حرکاتش مطابق با نظر رهبری 

بر اساس اصل عزت، حکمت و مصلحت تعریف و انجام می شود.
دهقانی اضافه کرد: در کنار همه این تحلیل ها و تفسیرها باید این واقعیت را 
در نظر داشت که دستگاه دیپلماسی جمهوری اسالمی قائم به یک فرد نیست 
و با ساختاری مشخص و تحت مدیریت وزیر اداره می شود، وزیر باالترین مقام 
اجرایی دستگاه است و سیاست های کش��ور را با تخصص، خبرگی و اشراف 

پیش می برد.

دهقانی فیروز آبادی: 

دستگاه دیپلماسی جمهوری اسالمی
قائم به یک فرد نیست

با شنیدن این کلمات،
هر چه به ذهنتان رسید بگوید

رسانه های شهرداری: بسترهای اعتماد سازی مردم
صدا و سیما: یاری رسان و اعتماد ساز

کواالمپور: آتشفشان خاموش
اقتصاد مقاومتی: حمله به رکود

میراث ناملموس: ریشه هایی در تاریخ
زاینده رود: قصه پر غصه
شورای شهر: زبان مردم

شهرداری شیشه ای: آرزوی دیرینه
طرح زوج و فرد: مسکن

گردشگران خارجی: ذوب در فرهنگ ما
احمدی نژاد: مظهر اعتماد به نفس

دوچرخه: ارزان و اثر گذار
معاون فرهنگی: جهادگر مظلوم

مریم
یاوری
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خبردر شهر

رييس بازارياب��ي و فروش فرآورده ه��اي نفتي ش��ركت پااليش نفت 
اصفهان گفت: جهت پاسخگويي به نياز بازار و تقاضاي مشتريان از تير 
ماه جاري، با افزايش بيش از 100 درصدي، توليد و عرضه حالل 400 و 
حالل 410 در اين شركت، به 2 ميليون و 500 هزار ليتر در ماه افزايش 

خواهد يافت.
ابراهيم كاوياني پور با اعالم اين خبر افزود: در سال گذشته ميزان توليد 
اين دو نوع محصول، به طور متوس��ط يک ميليون ليتر در ماه بود كه با 
توجه به افزايش تقاضا و با هدف پاسخگويي به نياز بازار، افزايش توليد 
اين فرآورده ها در دس��تور كار قرار گرفت. كارب��رد حالل 400 و 410  
بيشتر در زمينه الس��تيک سازي، رزين، چسب س��ازي، مواد متشكله 

تاير،  صنايع شيميايي،جال دهنده ها، چاپ و... است.
 وي با بيان اينكه ش��ركت پااليش نفت اصفهان، بيشترين  تنوع توليد 
انواع حالل در حوزه پااليش��گاهي را در اختيار دارد، اظهار داشت: هم 
اكنون چهار نوع حالل ب��ا گريده��اي 400، 402، 406 و 410 در اين 
شركت توليد مي شود و در صورت وجود تقاضا، امكان توليد ساير حالل 

ها از قبيل 403، 404 ،407 و 409 وجود دارد.
كاوياني پور با تاكيد بر قابليت  ش��ركت  براي توليد انواع حالل تصريح 
كرد: در حال حاضر ش��ركت پااليش نفت اصفهان، تنه��ا توليد كننده 

حالل 400 و 406 در كشور محسوب مي شود.

آن ط��ور كه پي��ش بينی م��ی ش��ود، بايد ب��زودی ش��اهد افزاي��ش نرخ 
مس��كن در كش��ور و از بين رفتن ركود در اي��ن صنعت باش��يم؛ چراكه در 
 حال حاض��ر، تنها ب��ازار سودرس��ان در كوتاه مدت، بازار مس��كن اس��ت. 
س��رمايه گذاری برروی صنعت طال و دالر، به دليل نوسانات اخير به حاشيه 
رفته است و اين روزها س��رمايه گذاری در بخش مس��كن، بهترين راهكار 

سرمايه گذاران برای درآمد بيشتر محسوب می شود.
براساس اظهارات كارشناس��ان، از اين پس سپرده گذاران بانک ها به سمت 
خريد مسكن سوق خواهند يافت و همين امر بررونق اين صنعت می افزايد.

گرچه اي��ن امر، در كوت��اه مدت ب��ه نفع اقتصاد كش��ور به نظر می رس��د؛ 
ام��ا در مي��ان م��دت و بلند م��دت می توان��د صدم��ات جب��ران ناپذيری 
 ب��ر اقتص��اد كش��ور، باالخ��ص ب��ر اج��اره نش��ينان تحمي��ل كن��د؛ 
چراكه افزايش بی رويه اجاره بها و نرخ خريد مسكن می تواند قشر متوسط 
و ضعيف جامعه را تحت فشار قرار دهد؛ آن هم در شرايطی كه رهن خانه در 
شهرهای بزرگ، باالخص تهران، براساس متری يک ميليون تومان و حتی 
بيشتر تعيين می شود كه در صورت افزايش قيمت در اين صنعت و افزايش 
قيمت اجاره بها، جامعه با بحرانی جدی تر مواجه می شود؛ آن هم در شرايطی 
كه طرح های دولت برای مديريت اجاره بها در كشور ون، تعيين ماليات برای 
خانه های خالی و از اين دست طرح ها با شكست مواجه شده اند و اين روزها 

خبر از افزايش 30 درصد نرخ اجاره بها در سال جاری به گوش می رسد.
همزمان با اعالم مرك��ز آمار مبنی بر تک رقمی ش��دن تورم، كاهش س��ه 
درصدی سود س��پرده نيز در بانک ها كليد خورد و سپرده های مدت دار به 
15 درصد رسيد تا فاصله بين نرخ س��ود تا تورم تا حدی نسبت به گذشته، 
متناسب تر تعيين شود؛ هر چند كه هنوز هم فاصله حدود 6.5 درصدی نرخ 
سود سپرده و بيش از 12 درصدی سود تسهيالت با تورم مشهود است. اين 
در حالی است كه در جريان كاهش اخير نرخ سود، سود تسهيالت كاهشی 
نداش��ت و در همان 22 درصد قبلی باقی ماند. به هر صورت بانک ها اين بار 
بدون مصوبه ش��ورای پول و اعتبار و ظاهرا توافق بين خود، از هفته گذشته 
تصميم به كاهش سه درصدی سود سپرده گرفته و در فاصله حدود چهارماه 
از تغيير قبلی در نرخ، نس��بت به اين موضوع اقدام كردند. مراجعه به شعب 
بانک ها نيز تاييدی بر كاهش نس��بتا منظم و يكدست س��ود بين بانكهای 
تحت نظارت بانک مركزی بوده و تقريبا همه آن ها نرخ سود مدت دار را به 
15 درصد كاهش داده اند؛ ولی در اين بين، نرخ س��ود برخی بانک ها كه در 
هفته گذشته از 1۸ به 16 كاهش يافته بودند، همچنان همان 16 درصد بود.

درباره سود س��پرده كوتاه مدت، جريان متفاوت بود؛ به طوری كه نرخ ها از 
10 تا 14.9 درصد نيز تعيين شده اس��ت. اين در حالی است كه سپرده های 
س��ه ماهه تا 9 ماهه از 12، 13، 14 و حتی 14.9 درصد متغير است. روالی 
 كه در دو دوره قبل تغيير نرخ سود نيز با توجه به تعيين نشدن حداكثر سود

 مدت دار در بانک ها وجود داش��ت و با وجود كاهش نرخ سود سپرده مدت 
دار به 20 درصد، نرخ ها تا 19.75 درصد نيز به مشتری پيشنهاد می شد تا 
راهی برای جذب سپرده باالتر در بانک ها باشد. به نظر می رسد طی دو سه ماه 
آينده بايد منتظر بيرون كشيدن پول سپرده گذاران از بانک ها بود؛ اتفاقی كه 

می تواند به منزله شمشيری دو لبه برای اقتصاد كشور باشد.

رييس كميس��يون ويژه نظارت بر اجرای اصل 44 در مجلس نهم، با 
انتقاد از مخالفت مجلس با طرح تشكيل اين كميسيون در دوره دهم 
گفت: با توجه به روند بررسی اين طرح در مجلس، مجددا طرح تشكيل 

اين كميسيون با اصالحاتی به صحن علنی ارايه می شود.
حميدرضا فوالدگ��ر در واكنش ب��ه مخالفت نمايندگان با تش��كيل 
كميس��يون ويژه اقتصاد مقاومتی و نظارت بر اجرای اصل 44 گفت: 
مخالفت مجلس با تش��كيل كميس��يون مرتبط با اقتص��اد مقاومتی 
 جای تاسف دارد؛ البته مقداری از اين موضوع به نحوه مديريت جلسه 
بر می گ��ردد. طبيعتا اگ��ر رييس جلس��ه، اجازه صحب��ت مخالف و 
 موافق اين طرح را می داد، نمايندگان بيش��تر در جريان موضوع قرار

 می گرفتند. به گفته وی، با توجه به جديد بودن 1۸0 نماينده در دوره 
نهم، آنها بايد برای رای به چنين طرحی آمادگی ذهنی پيدا می كردند 
كه اين منوط به صحبت موافق و مخالف بود. وی با بيان اينكه در اين 
رابطه 53 نفر در رای گيری شركت نكردند، گفت: با توجه به جميع اين 
شرايط، در نظر داريم طرح تشكيل كميسيون ويژه اقتصاد مقاومتی را  

با اصالحاتی مجدد به صحن علنی ارايه كنيم.

رييس بازاريابي و فروش فرآورده هاي نفتي شركت پااليش نفت اصفهان؛

افزايش 100 درصدي توليد دو نوع 
حالل در شركت پااليش نفت اصفهان

نرخ سود بانکی كاهش يافت؛

مسکن گران می شود

فوالدگر خبر داد:

طرح تشکيل كميسيون ويژه اقتصاد 
مقاومتی، دوباره به صحن علنی می رود

هر س��ال 4 تا 5 روز ابتدای ماه مبارک رمضان، به دليل 
رشد تقاضا، نرخ مرغ با افزايش نسبی در مقايسه با ماه های 
گذشته، در بازار عرضه می شود و پس از يک تصاعد قيمت 
مقطعی، به بهای اوليه بر می گردد؛ اما رمضان امسال، نرخ 

اين محصول در اصفهان دوبار سيرصعودی داشته است.
به گزارش خبرگ��زاری ايمنا، در آس��تانه م��اه رمضان، 
استاندار اصفهان با اش��اره به وفور كاالهای مورد نياز در 
انبارها، گفته بود: اصناف و كميسيون قيمت گذاری برای 
تثبي��ت قيمت ها، تا پاي��ان ماه مبارک رمض��ان مجاز به 

افزايش قيمت  نيستند.
زرگرپور با بيان اينكه وضعيت قيمت ها نس��بت به دوره 
مشابه سال گذشته وضعيت متالطمی ندارد و حتی برخی 
از كاالها كاهش قيمت داشته است، گفته بود: اميدواريم 
در ماه رمضان نيز ش��اهد وفور كاال با قيمت تنظيم شده 
باش��يم كه البته با برنامه ريزی های انجام شده، اقالمی از 
قبيل مرغ و گوشت قرمز، برنج، ش��كر و ساير اقالم مورد 

نياز به ميزان كافی در انبارها ذخيره سازی شده است.
پيش از اين بهزاد پاكزاد، دبير انجمن مرغداران گوشتی 
استان اصفهان اعالم كرده بود: قيمت مرغ در 4 تا 5 روز 
اول ماه مبارک رمضان افزايش نس��بی خواهد داش��ت؛ 
اما پس از آن، مج��ددا به بهای اوليه ماه های گذش��ته بر 
می گردد. با وجود قول هايی ك��ه مديران، برای نظارت بر 
بازار ماه رمضان دادند تا بر قيمت ها و كيفيت كاال نظارت 
ش��ود، اما كنترل بازار مرغ غير ممكن شده و در روزهای 
اخير، مرغ در بازار اصفهان به قيمت 7300 تومان عرضه 

می شود كه پيش از اين، قيمت آن 5۸00 تومان بود. 
از سوی ديگر، دبير انجمن مرغ گوشتی در تهران، درباره 
افزايش قيمت مرغ در ماه مب��ارک رمضان گفت: اكنون 
قيمت مرغ 66۸0 تومان اس��ت؛ اما بعد از ماه مبارک به 
دليل كاهش تقاضا، قيم��ت كاهش خواهد يافت. مهدی 

يوسفی با بيان اينكه در حال حاضر قيمت مرغ به ميزان 
واقعی خود نرس��يده است، اظهار داش��ت: قيمت واقعی 
مرغ، كيلويی 7 هزار تومان است و  تا زمانی كه قيمت اين 
محصول، پايين تر از اين قيمت عرضه شود، توليدكننده 
رغبتی برای توليد باال ندارد. وی افزود: 3 سال گذشته نرخ 
مرغ را 7 هزار تومان تعيين كردن��د؛ اما با عرضه زياد، در 
مدت زمان كوتاهی اين محصول با قيمت واقعی توزيع شد 
و در مابقی زمان ها شاهد فروش مرغ با بهای پايين بوديم.

دبير انجمن مرغ گوشتی تهران، با تأكيد بر اينكه به دليل 
كاهش تقاضا، قيمت مرغ بعد از ماه مبارک رمضان كاهش 
می يابد، بيان داش��ت: به همين دليل به دنبال راهكاری 

برای صادرات مرغ هستيم.
وی با بيان اينكه صادرات مرغ باعث ايجاد تعادل در بازار 
عرضه و تقاضا می ش��ود، خاطر نش��ان ك��رد: وزير جهاد 
كشاورزی به ما قول داده اند  مشوق هايی را برای صادرات 

مرغ در نظر بگيرند. 
يوسفی در ادامه يادآور شد: چنانچه قبول كنند كه يارانه 
صادراتی كيلويی1000 تومان تحقق يابد، با صادرات مرغ، 
تا حدی عرضه در بازار داخلی كمتر ش��ده و تناسبی بين 

تقاضا و عرضه ايجاد می شود.
كاهش توليد، قيمت مرغ در اصفهان را گران كرد

دبير انجمن مرغداران گوش��تی اس��تان اصفهان، با بيان 
اينكه هر س��اله در 2 تا 3 روز ابتدای م��اه رمضان قيمت 
 مرغ افزايش نسبی دارد، گفت: امس��ال كاهش توليد در

 اس��تان، باعث گرانی مرغ در نيمه ماه مب��ارک رمضان 
شده است.

بهرام پاكزاد اظهار داش��ت: اصفه��ان، روزی بزرگترين 
توليدكننده مرغ در كش��ور بود و مرغ ب��ا كيفيت به بازار 
عرضه می كرد؛ اما امروز به دليل شكل گيری شركت های 
بزرگ مالک كه تسهيالت بس��ياری با امكانات جديدی 

به آن ها دادند و اكثر اين شركت ها در شمال كشور قرار 
دارند، سبب نابسامانی در وضعيت توليد مرغ شدند. وی 
با بيان اينكه اكنون بازار توليد مرغ دچار آشفتگی است و 
فقط توليدكنندگان در حال زيان هستند، افزود: معتقدم 
مرغداران ت��ا زمانی ك��ه جوجه ها را برای كش��تار آماده 

می كنند، هزينه های زيادی را متحمل می شوند.
دبير انجمن مرغداران گوشتی اس��تان اصفهان، با تاكيد 
بر اينكه قيمت مرغ هنوز به نرخ واقعی خودش نرسيده، 
افزود: هزينه تمام شده برای توليدكننده، در حال حاضر 
4500 تومان اس��ت و با قيمتی كه اكنون در بازار وجود 
دارد، می ت��وان بيان كرد مرغ تازه ب��ه قيمت واقعی خود 
رس��يده و توليدكنندگان متضرر نمی شوند. وی با اشاره 
به وجود بيش از 2 هزار مرغداری در شهر اصفهان، بيان 
داش��ت: اين تعداد مرغداری اكنون با 50 درصد ظرفيت 

فعاليت می كنند.
پاكزاد با بي��ان اينك��ه ميانگين جوجه ريزی در اس��تان 
اصفهان ب��ه دو دوره كاه��ش يافته اس��ت، ادام��ه داد: 
واحدهای مرغداری ك��ه در س��ال، 4 دوره جوجه ريزی 
داش��ته اند، اكنون به دو بار در س��ال رس��يده و برخی از 
آنها هم اصال جوجه ريزی ندارند. وی با اش��اره به افزايش 
1۸ درصدی نرخ ذرت تصري��ح كرد: قيمت اين محصول 
از اواس��ط بهمن س��ال گذش��ته تاكن��ون، با متوس��ط 
 120 تومان افزايش نرخ به دس��ت مرغداران می رس��د.

 دبير انجمن مرغداران گوشتی استان اصفهان يادآور شد: 
قيمت سويا هم نس��بت به سال گذش��ته، 6 تا 7 درصد 
 افزاي��ش داش��ته اس��ت. وی همچني��ن تاكي��د ك��رد: 
اگر می خواهيم مرغ ارزان قيمت به دس��ت مردم برسد، 

بايد توليد مافيا در بخش واردات مرغ را از بين برد. 
با وج��ود ادامه دار ش��دن اي��ن گرانی، به نظر می رس��د 
شهروندانی كه در اين سال ها قدرت خريدشان به شدت 
كاهش يافته، باي��د همچنان مرغ 7 هزار تومانی بر س��ر 

سفره های خود ببرند.
بی شک نمی توان حقيقت تلخ كاهش قدرت خريد مردم 
را منكر شد. افزايش قيمت هر محصول غذايی يا مصرفی، 
 می تواند تأثير قابل توجهی براقتصاد خانواده داشته باشد.

 ب��ا اي��ن ح��ال باي��د روی ديگ��ر س��كه را ني��ز دي��د؛ 
سكه ای كه يک سويش به نفع مصرف كننده و سوی ديگر 

آن به نفع توليد كننده است. 
كارشناس��ان اقتصادی معتقدند كه بايد لبه س��كه را به 
مردم نش��ان داد؛ به عب��ارت ديگ��ر، در قيمت گذاری ها 
به گونه ای اعمال قانونی انجام ش��ود ك��ه نه توليدكننده 
 متضرر ش��ود و نه مصرف كننده مجبور شود گوشت مرغ 
كه غذايی پر مصرف به حس��اب می آيد، از س��بد غذايی 

خود خارج كند.

پژوی جديد ۷0ميليونی
در راه ايران

بازار خودروهای وارداتی ايران
در اختيار كره ای ها

آخرين آمار انصراف از پيامکهای 
تبليغاتی اعالم شد

با امضای قرارداد نهايی ش��ركت مش��ترک ايران خودرو- پژو »ايكاپ 
IKAP« از روز گذشته به صورت رس��می آغاز به كار كرد. بر اساس اين 
قرارداد كه به امضای هاش��م يكه زارع، مديرعامل گروه صنعتی ايران 
خودرو و »ژان كريس��تف كمارد«،  قائم مقام مديرعامل پژو سيتروئن 
رسيد، سه محصول پژو 200۸ ، 301 و 20۸ توليد خواهد شد و از اسفند 

ماه سال جاری، محصول 200۸ به توليد انبوه می رسد.
اين خودور كه قيمتی بين 70 تا ۸0 ميليون تومان خوهد داش��ت و دو 
خودروی ديگر، به صورت مشاركت 50 -50 و با آورده 200 ميليون يورو 

از هر دو طرف توليد خواهد شد.
محمد رضا نعم��ت زاده، وزير صنعت معدن تجارت كش��ورمان در اين 
جلس��ه گفت: » مذاكرات برای اين همكاری پس از برجام آغاز و بعد از 
سفر رييس جمهور به فرانسه، مش��اركت نامه امضا شد. پس از آن هم 
قرار داد و توافق نامه اصلی و 19 قرار داد توافق نامه فرعی به امضا رسيد. 
وی گفت: اين قرارداد برد- برد و ب��ه نفع هر دو طرف خواهد بود و تمام 
مصالح و منافع ايران خودرو در اين قرارداد لحاظ شده و به محصوالتی 
با تكنولوژی جديد و قيمت مناسب دست خواهيم يافت و قادر خواهيم 
بود با پلت فرمهاي��ی كه پژو در اختي��ار ما قرار می ده��د، محصوالت 

جديدی توليد كنيم.
قرار است طی سه س��ال اول توليد اين س��ه محصول، حدود 15 هزار 

خودرو از اين شركت توليد شود. 

س��ه برند كره ای در ايران ب��ه تنهايی توانس��ته اند 60 درص��د از بازار 
خودروهای وارداتی ايران را به نام خود ثبت كنند.

 نيم نگاهی به حجم واردات خودروهای مختلف به ايران در س��ال 94 
نشان می دهد كه كره ای ها توانسته اند بيشترين سهم بازار خودروهای 
وارداتی ايران را به نام خود بزنند؛ به گونه ای كه سه برند كره ای در ايران 
به تنهايی توانس��ته اند 60 درصد از بازار خودروهای وارداتی ايران را به 

نام خود ثبت كنند.
بعد از كره ای ها، طب��ق آمار موجود، ژاپنی ها توانس��ته اند با 17 درصد 
س��هم خودروهای وارداتی به اي��ران را به نام خود ثب��ت كنند؛ اين در 
حالی است كه به نظر می رسد چين، كشور دوست دوران تحريم ايران، 
سهم بيش��تری را تصاحب می كند؛ اما نارضايتی مردم ايران از كيفيت 
خودروهای اين كشور موجب شده تا با وجود تنوع بسيار زياد خودروهای 
چينی در ايران، سهم كمتری را به نام خود ثبت كند.  ناگفته پيداست كه 
مونتاژ خودروهای چينی- ايرانی در سهم بازار چينی ها از ايران محاسبه 
نمی شود و به اين جهت اس��ت كه كشور چشم بادامی، سهم كمتری را 
در اين ارزيابی به خود اختصاص داده اس��ت. بر اين اساس، چينی ها با 
دو برند وارداتی خود توانس��ته اند 5درصد اين بازار را به نام خود كنند؛ 
س��همی كه برند اروپايی بی ام دبليو در سال 94، به تنهايی كسب كرده 
است و اين برند هم توانس��ته 5درصد بازار خودروهای وارداتی ايران را 

به خود اختصاص دهد.

طبق آخرين آمار از سوی اپراتور اول، يک ميليون و 57 هزار سرويس و سه 
ميليون و 372 هزار و 776 پيامک تبليغاتی لغو ش��ده و در اپراتور دوم نيز 
تعداد سرويس های لغو شده، 10 ميليون و 533 هزار و 455 مورد و پيامک 
های تبليغاتی لغو شده 5 ميليون و 390 هزار و 613 مورد بود. در اپراتور 
سوم هم ارسال 3۸ هزار سرويس و 4۸ هزار پيامک تبليغاتی لغو شده است.

سرپرس��ت معاونت نظ��ارت و اعمال مقررات س��ازمان تنظي��م مقررات 
ارتباطات راديويی، با اش��اره به راه اندازی س��امانه متمركز ۸00 ، جهت 
انصراف مش��تركان از دريافت انواع پيامک، عملكرد اين س��امانه را مثبت 
ارزيابی كرد. حسين فالح جوشقانی با اشاره به آخرين اطالعات دريافتی 
و با موف��ق ارزيابی ك��رد عملكرد اين سيس��تم گفت: تا كن��ون اپراتورها 
عملكرد رضايت بخش��ی داش��ته اند و با حساس��يت اين موضوع را دنبال 
 كرده و موارد اعالم ش��ده را حذف كرده اند؛ هر چند نبايد انتظار داش��ت 

تمام موارد به صفر برسد. 
 وی با بيان اين كه اپراتورها، جهت اطالع رس��انی درخصوص اين سامانه، 
تا كنون بيش از 70 ميليون پيامک با نام رگوالتوری ارسال كرده اند، گفت: 
در جلسه ای هم كه اين اواخر با اپراتورها داشتيم، موارد جديدی را اعالم 
كرديم تا بررس��ی كرده و نتيجه را اعالم كنند. فالح گفت: در گذشته، هر 
اپراتور سامانه ای طراحی كرده بود كه شاهد هيچ وحدت رويه ای نبوديم؛ 
از اين رو، سال گذشته، سامانه ای طراحی كرديم تا درخواست لغو دريافت 

پيامک های ناخواسته در تمام اپراتورها يكسان شود.

توجه به صنايع مادر و توس��عه زنجيره توليد آن، محور اصلی 
سلس��له سياس��ت های اقتصاد مقاومتی ب��رای درون زايی و 

برون نگری اقتصاد كشور و كاهش اتكا به بيگانگان است.
صنعت ف��والد نيز با توجه به ش��رايط حاكم ب��ر اين صنعت و 
ظرفيت ه��ای موج��ود در آن، از جمله وج��ود منابع طبيعی، 
موقعيت جغرافيايی ايران، دسترس��ی به انرژی، دسترسی به 
آب های آزاد و وجود دانش فنی قابل دفاع در توليد محصوالت 
فوالدی، يكی از مهم ترين صنايع كش��ور محس��وب ش��ده و 
می تواند س��هم بااليی را در تحقق اقتصاد مقاومتی در كشور 

ايفا كند.
برنامه جامع تولي��د فوالد كه در اس��ناد باالدس��تی از جمله 
چش��م انداز 1404 نيز مورد تأكيد قرار گرفت��ه، هدف توليد 
 55 ميليون تن ف��والد خام را برای كش��ور ترس��يم كرده كه 
بنابر بررسی های صورت گرفته، 33 ميليون آن در داخل كشور 

مصرف و مابقی بايد به ساير كشورها صادر شود.
با اين  حال، تحقق اين هدف از برخی ابعاد با ترديد مواجه شده 
و دقت بيش��تر دولتمردان را می طلبد؛ برای مثال، پيش تر در 
گزارشی به روند اعطای مجوزها و عدم توجه به توازن زنجيره 
توليد در طی س��ال های اخير اشاره ش��د و حال، موضوع مهم 
ديگر در تحقق هدف چشم انداز توليد فوالد، مسأله آب مورد 

نياز اين توليدات و امكان سنجی تأمين آن است.
انحراف از برنامه

با گذش��ت نيمی از راه برنامه 20 س��اله، انحرافات زيادی در 
برنامه جام��ع توليد فوالد روی داده ك��ه مهم ترين آن انحراف 
از توازن زنجيره و كمبود ش��ديد سرمايه گذاری در بازه زمانی 
است؛ برای مثال در پيش��رفت پروژه ها، در فوالد خام، چدن، 
گندله و كنس��تانتره به ترتيب 16، 12، 12، 26 و در مجموع 
17 درصد انحراف صورت گرفته كه برای جبران آن نياز به سه 
برابر شدن توسعه زيرساخت ها نسبت به آنچه تاكنون محقق 

شده، احساس می شود.
نقش حياتی آب در تحقق چشم انداز

آب يكی از حياتی ترين نهاده های توليد در فوالد است كه در 
تمام مراحل تولي��د از معدن تا نورد، مورد نياز صنايع اس��ت. 
طبق آمارهای منتشره وزارت نيرو، سهم صنعت از مصرف آب 
معادل 2 درصد، شرب 6 درصد و كشاورزی 92 درصد است. در 
آمارهای متوسط جهانی البته اين تركيب متفاوت است و سهم 
صنعت 1۸، شرب 12 و كشاورزی 70 درصد اعالم  شده است.

مقايسه اين دو آمار به  خوبی نش��ان می دهد فناوری ضعيف و 
س��نتی در بخش كش��اورزی، چگونه باعث افزايش هدر رفت 
منابع آبی و بروز بحران شده و حتی صنعتی كه اين گونه مورد 

هجمه تبليغاتی قرار گرفته، سهمی كمتر از دو بخش ديگر در 
اختيار دارد.

 راهکارهای موجود
مصرف آب كشور در حوزه كش��اورزی ثبت شده و در كنار آن 
بازدهی پايين آبي��اری، موجب هدر رفت مناب��ع آبی در اين 
بخش شده است. بر اس��اس آمار س��ازمان جهانی كشاورزی 
)فائو(، بازدهی آبياری در ايران 32 درصد برآورد شده كه اين 
عدد برای ليبی 60، هند 54، مصر 53، سوريه 45 و پاكستان 

44 درصد است.
در اين حالت بهترين راهكار برای ايجاد توازن ميان بخشی در 
مصرف آب، افزايش بازدهی آبياری كشاورزی ايران به حداقل 
40 درصد در افق 1404 است تا در اين صورت سهم كشاورزی 
از 92 به ۸7 درصد تقليل يابد و كس��ری آب مصرفی فوالد از 

اين محل جبران شود.
 اقدامات صورت گرفته

فوالد مباركه جزو اولين بنگاه های فوالدسازی بود كه به دليل 
شرايط كم آبی مركز كشور، زودتر از سايرين با معضل كم آبی 
مواجه ش��د و تمركز ش��ركت برای ادامه حيات، ب��ه افزايش 

بهره وری استفاده از آب معطوف شد.
در حال حاضر، طبق آمارهای منتشرش��ده از س��وی شركت 

فوالد مباركه در نشس��ت مش��ترک با مديران ايميدرو، سهم 
برداش��ت فوالد مباركه از منابع آبی زاين��ده رود، معادل 1.5 
درصد از كل منابع آبی اين ح��وزه و برابر با 0.03 درصد از آب 

قابل استحصال كل كشور است.
مدير عامل فوالد مباركه در همين رابط��ه اظهار كرد: ميزان 
مص��رف آب در ف��والد مباركه در ابت��دای راه ان��دازی، 16.6 
مترمكعب به ازای هر تن ب��وده كه با ارتقا فن��اوری، موفق به 
كاهش آن به 5.3 مترمكعب به ازای هر تن شده ايم و اين نسبت 
برای »تاتا استيل« هندوس��تان به  عنوان يكی از بزرگ ترين 

فوالدسازان جهان، برابر با 6 است.
بهرام س��بحانی در ادامه اف��زود: فوالد مبارك��ه 16 درصد از 
 كل مصرف آب فوالدسازان كش��ور را به خود اختصاص داده 
و اين در حالی اس��ت كه توليد اين كارخانه برابر با 50 درصد 
از كل توليد فوالد كشور اس��ت. وی كاهش مصرف آب را يكی 
از اولويت های ف��والد مباركه عن��وان كرده و اظهار داش��ت: 
تمامی آب مصرفی در فرآين��د توليد، دوباره مورد اس��تفاده 

قرار می گيرد.
فوالد مباركه طرح های توسعه آتی خود را نيز عمدتاً به فوالد 
هرمزگان انتق��ال داده تا در آينده با مش��كالت مذكور مواجه 

نشود.

چالش های آبی برنامه چشم انداز چيست؟

راهکارهای فوالد مباركه برای كاهش مصرف آب

با وجود ممنوعيت افزايش قيمت كاالها تا پايان ماه رمضان؛

مرغ از سفره اصفهانی ها پر کشید

آگهی تجدید مزایده 

سازمان نوسازی و بهسازی ش��هر اصفهان يک 
واحد آپارتمان )ش��ماره 42( به مساحت 100 
مترمربع واقع در انتهای اتوبان شهيد آقابابائی، 
محل��ه جل��وان را از طري��ق مزايده ب��ه فروش 
می رساند. لذا متقاضيان می توانند تا ده روز پس 
از انتش��ار آگهی نوبت دوم جهت دريافت اسناد 
مزايده به دبيرخانه سازمان واقع در خيابان ابن 
سينا، مقابل بانک ملی، كوچه كدخدا، بن بست  

دوم مراجعه نمايند.
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دریچه

اخباراخبار

مدیر کل حفاظت و مدیریت شکار وصید سازمان حفاظت محیط زیست از پایان 
استفاده از جانوران وحشی در نمایش های سیرک خبر داد.

علی تیموری گفت : براساس برنامه ریزی ها و تصمیمات اتخاذ شده، استفاده از 
جانوران وحشی در نمایش های سیرک خلیل عقاب، از پایان خرداد ماه گذشته 

خاتمه یافت .
تیموری افزود: این تصمیم براساس اعالم سازمان حفاظ محیط زیست مبنی بر 
ممنوعیت بهره گیری و استفاده از حیوانات وحشی در تمام برنامه ها و نمایش های 

سیرک ها در فروردین امسال تحقق یافته است.
مدیرکل حفاظت و مدیریت شکار و صید تاکید کرد : سیاست های کالن سازمان 
حمایت از گونه های جانوری وحش��ی و جلوگیری از سوء استفاده، بهره کشی و 
قاچاق حیات وحش، از شهریور ماه سال ۱۳۹۳ با هدف ساماندهی و حذف نهایی 
استفاده از حیوانات در س��یرک ها و نمایش های خیابانی و نگاه ویژه به مطالبات 
ش��هروندان عالقه مند به حیات وحش در خصوص حمایت از گونه هایی که در 

سیرک ها به کار گرفته می شوند، تدوین شده  است.
براساس گزارش پام، وی خاطر نشان کرد : در همین راستا  جلسات متعددی با 
حضور کارشناسان و مدیران ستادی، س��ازمان های مردم نهاد، اساتید دانشگاه، 
مدیران س��یرک ها و افراد صاحب نظر برگزار که در نهایت روش حذف تدریجی 
حیوانات از برنامه های س��یرک ها مورد توافق صاحب نظران قرار گرفته  و مقرر 
شد با تعیین زمان مناسب برای سیرک ها، نهایتا تا پایان خرداد ماه  سال ۱۳۹۵ 

نمایش حیوانات از کلیه سیرک های کشور حذف گردد.

دولت چین برای مقابله با گرمای جهانی از اجرای برنامه ای برای کاهش مصرف 
گوشت قرمز خبر داد. فعاالن محیط زیست امیدوارند که با کاهش ۵۰ درصدی 
مصرف گوشت قرمز در چین با هدف مقابله با گرمای جهانی، اقدام موثری در این 

زمینه انجام گیرد.
طبق دستورالعمل جدید وزارت سالمت چین، مردم این کشور باید در روز ۴۰ تا 
۷۵ گرم گوشت قرمز مصرف کنند. این اقدامات به منظور بهبود وضعیت سالمت 
عمومی در نظر گرفته ش��ده و در کاهش چشمگیر انتشار گازهای گلخانه ای نیز 
نقش دارد. کارشناسان بر این باورند در صورتی که این دستورالعمل اجرایی شود 
میزان انتشار گاز دی اکسید کربن از صنعت دامداری چین تا سال ۲۰۳۰ میالدی 

یک میلیارد تن کاهش می یابد.
در س��طح جهان ۱۴/۵ درصد از گرمای جهانی از نگهداری و تغذیه از گاو و مرغ، 
خوک و دیگر حیوانات ناشی می ش��ود. همچنین آلودگی حاصل از این بخش از 
حوزه حمل و نقل بیشتر است.به گزارش روزنامه گاردین، چهارپایان گاز گلخانه ای 

متان را منتشر کرده و کودها نیز حجم باالیی از گاز کربن را تولید می کنند.

یک گروه حفاظت از محیط زیس��ت هش��دار دادند که احتمال گس��ترش گونه 
خروس ماهی سمی در سراسر دریای مدیترانه وجود دارد.

خروس ماهی بومی نواحی گرمس��یری با نیش های سمی است که در موارد نادر 
می تواند انس��ان را از پای درآورد و این احتمال وجود دارد که در سراس��ر دریای 
مدیترانه گسترش یافته باشد. اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت اعالم کرده است 
این ماهی در آب های ترکیه و قبرس در شرق دریای مدیترانه مشاهده شده و این 
وضعیت از گسترش غیرمعمول این گونه در آب های این منطقه حکایت دارد که 
خود نگران کننده است. این ماهی شدیدا مهاجم و شکارگر، بومی اقیانوس هند 
و جنوب اقیانوس آرام اس��ت. نیش های این ماهی به ندرت برای انسان کشنده 

هستند، اما سم آن با درد شدید، استفراغ و فلج عضالت تنفسی همراه است.
 کارشناسان نگران هستند ورود این گونه ماهی به شرق دریای مدیترانه می تواند 
ذخیره غذایی ماهی های دیگر را از بین ببرد و بر دیگر اکوسیس��تم های دریایی 
تاثیر بگذارد. همچنین این گونه جانوری می تواند تاثیر منفی بر اکوسیس��تم و 

اقتصادهای محلی داشته باشد.

گروهی از کارشناسان آمریکایی گونه ای از مار بوآ نقره ای را که در معرض انقراض 
قرار دارند در منطقه دورافتاده ای در باهاما شناس��ایی کردند. این مار نه تنها در 
فهرس��ت گونه های در معرض خطر انقراض اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت 
قرار گرفته بلکه یکی از گونه های مار بوآ در جهان اس��ت که به شدت در معرض 

تهدید قرار دارد.
گراهام رینولدز،  می گوید: این گونه جانوری زمانی شناسایی شده که در معرض 
انقراض قرار دارد و اکنون این فرصت را داری��م تا از وقوع آن جلوگیری کنیم. در 
حال حاضر اقدامات حفاظتی با همکاری سازمان های محلی به منظور حفظ این 
مار و جلوگیری از منقرض شدن آن در نظر گرفته شده است. همچنین قرار است 
مطالعات بیشتری در این زمینه انجام شود. کارشناسان همچنین اظهار داشتند 
در حالی که گونه های جدید از قورباغه ها و مارمولک ها به طور منظم شناس��ایی 

می شوند گونه های جدید مار به ندرت کشف می شوند.

حذفحیواناتوحشیازسیرکها

کاهش۵۰درصدیمصرفگوشت
برایمقابلهباگرمایجهانی

خطرگسترشنوعیماهیمهاجم
دردریایمدیترانه

کشفگونهجدیدمار»بوآ«درباهاما

نماینده دفتر عمران س��ازمان ملل در برنامه نمایش آثار 
مستند زیس��ت محیطی گفت: برای جلوگیری از تخریب 
محیط زیست، باید از روش و آگاهی مردمی که سال ها در 

این سرزمین ها زندگی کرده اند، بهره بگیریم.
در نخستین روز نمایش فیلم های مستند زیست محیطی 
پروژه برنامه کمک های کوچک تسهیالت محیط زیست 
 GEF SGP UNDP جهانی دفتر عمران سازمان ملل
ک��ه ۳۱ خ��رداد ۹۵ در س��الن »س��ینماحقیقت« مرکز 
گسترش سینمای مس��تند و تجربی برگزار شد، مهندس 
»الله دارایی« نماینده این س��ازمان با ارای��ه  توضیحاتی 
درباره  اهداف مورد نظر، ساخت و اکران این آثار بیان کرد: 
چگونگی حفاظت از محیط زیس��ت توسط مردم، به ویژه 
ساکنان بومی شهرها و روستاها، از جمله برنامه هایی است 
که انتظار می رود با ساخت فیلم های مستند و نمایش آنها 
در فرصت ه��ای گوناگون، به بهتر ش��دن وضعیت محیط 
زیست و حفاظت از گونه های مختلف جانوران کمک کنیم.

وی با بیان اینکه رویکرد این دفتر در بحث آموزش کامال 
درونزا خواهد بود، ادامه داد: ما معتقدیم در مسیر دستیابی 
به هدف مورد نظر یعن��ی حفظ س��المت و جلوگیری از 
تخریب محیط زیس��ت و نگه��داری از گونه های جانوری 
مناطق مختلف، باید از روش و آگاهی مردمی که س��ال ها 

در این سرزمین ها زندگی کرده اند، بهره بگیریم.
دارایی گفت: به این دلیل که تجربه نشان داده علوم موجود 
در دانشگاه ها ارتباط درس��تی با این مسئله برقرار نکردند 
و متاس��فانه به دلی��ل بی توجهی به آگاه��ی موجود بین 
 مردم بومی، آنچه که طی دهه ها یا سده ها به دست آمده،

 رو به فراموشی و از دست رفتن است.
وی افزود: ما در بخش تولید و نمایش فیلم های مس��تند 
فعال در ح��ال تمرین هس��تیم و »فرهاد وره��رام« که از 

مستندس��ازان شناخته شده و باتجربه کش��ور است، با ما 
همراهی می کند. همچنین باید تاکید کنم س��اخت این 
فیلم ها کار یک شخص نیست، بلکه کار به صورت گروهی 

انجام می شود.
دارایی در همین رابطه بیان کرد: ساخت این فیلم ها نوعی 
گزارش تصویری نهادهای فع��ال در زمینه احیای محیط 
زیست محسوب می شود و ما در تالش هستیم که این کار 
به شکلی حرفه ای تر انجام شود؛ چرا که امکان استفاده از 

این ظرفیت در بخش آموزش وجود دارد.
فرهاد ورهرام نیز در این جلس��ه نمایش فیلم اظهار کرد: 
مرکز گسترش سینمای مس��تند و تجربی هرگاه امکانی 
در اختیار داش��ته باش��د، به دیگر بخش ها کمک کرده و 

حتی اگر توان بودجه ای داشته، عالوه بر حمایت از تولید 
به برگزاری جشنواره های مستند در کشور نیز کمک کرده 
است. بدنه  ثابت »مرکز« طی سال ها، این محل را با دیگر 
سازمان ها مثل صداوس��یما که در زمینه  حمایت از تولید 

فیلم های مستند فعالیت می کنند، متفاوت کرده است.
این مستندس��از ب��ا اب��راز امی��دواری از افزای��ش عالقه 
کارگردانان به تولی��د فیلم های زیس��ت محیطی، گفت: 
شیوه تولید گروهی در SGP  بسیار منحصر به فرد است. 
این نهاد فعالیت کارگردانان را از همان ابتدا کنترل می کند 
و این با دیگر رویکردها که اعتماد به کارگردان را سرلوحه 
خود قرار می دهد، تفاوت دارد و به نظر در آینده باید بیشتر 

درباره  این شیوه تولید فیلم، صحبت کنیم.

به گزارش »پاما«، حمید جاللوندي مدیرکل دفتر ارزیابي 
اثرات زیس��ت محیطي س��ازمان حفاظت محیط زیست 
با بیان اینکه در س��ال جاري،  فرآین��د انتخاب واحد هاي 
صنعتي و خدماتي س��بز  طبق س��ال گذش��ته بر مبناي 
خوداظهاري صنایع است، اظهار داشت: واحدهاي صنعتي 
براساس شاخص هاي انتخاب صنعت و واحد خدماتي سبز 
مي توانند در فرآیند انتخاب واحدهاي صنعتي و خدماتي 

سبز شرکت نمایند. 
جاللون��دي خاطر نش��ان ک��رد: پرسش��نامه واحد هاي 

صنعتي و خدماتي س��بز س��ال ۹۴ ب��ه  هم��راه کتابچه 
راهنما به ص��ورت فای��ل الکترونیکي از تاری��خ ۹۵/۴/۱ 
 در پورتال س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت ب��ه آدرس

و  باش��د  م��ي  دس��ترس  قاب��ل   www.doe.ir
 کلی��ه واح��د ه��اي صنعت��ي و خدمات��ي متقاض��ي 
م��ي توانند جه��ت تکمی��ل پرسش��نامه ه��اي مذکور 
 به ص��ورت مکانی��زه حداکث��ر ت��ا تاری��خ ۹۵/۷/۱ اقدام 
 نمایند.جاللون��دي ب��ا بی��ان اینک��ه بررس��ي اولیه همه 
اظهارنامه هاي واحد هاي صنعتي در ادارات کل حفاظت 

 محیط زیس��ت اس��تان ها انجام مي ش��ود، گفت: پس از 
بررسي هاي نهایي در دبیرخانه مس��تقر در دفتر ارزیابي 
زیس��ت محیطي، واحد هاي صنعتي و خدماتي س��بز و 

برگزیده معرفي مي شوند.
 وي خاطر نش��ان ک��رد: به پرسش��نامه هایي ک��ه ناقص 
بوده و پس از تاریخ مقرر ارسال گردد به هیچ وجه ترتیب 
 اثر داده نخواهد ش��د و همچنین  فقط مس��تندات سال 
انتخاب )س��ال ۹۴( مورد ارزیابي و بررس��ي قرار خواهند 

گرفت.

نمایندهدفترعمرانسازمانملل:

اولویت ما استفاده از دانش بومی در حفظ محیط زیست است

ثبتنامواحدهايصنعتيوخدماتيسبز

سریعترینجانورانرویزمین

سریعترینجانورانجهانکدامند؟اینسوالیاست
کهشایدبهذهنخیلیازماخطورکردهباشدواحتماال
جوابهاییبهصورتکلیبرایآنهاداریم،امابیایید
بهطوردقیقبهبررس�یس�ریعترینموجوداتزنده

جهانبپردازیم.
منظورماازجان�ورانرویزمین،جانورانیاس�تکه

درخش�کیورویس�طحزمینزندگیمیکنند.این
طبقهبندیبرایجداکردنآنه�اازپرندگانوآبزیان

است.
طبیعتادویدنبس�یارسختترازش�ناکردنوپرواز
است،بنابراینبهطورکلیسرعتجانورانرویزمین

ازآبزیانوپرندگانکمتراست.

یوزپلنگ، گربه س��ان محبوب ما ایرانی ها، 
سریع ترین جانور روی زمین است. یوزپلنگ 
قادر است در کمتر از سه ثانیه سرعت خود 
را از صفر به ۹6 کیلومتر بر ساعت برساند! 
سریع ترین س��رعتی که از یوزپلنگ ثبت 

شده، حدود ۱۲۰ کیلومتر بر ساعت است. 
البته یوزپلنگ مسافت بسیار کوتاهی قادر 
به دویدن با این سرعت بوده و حداکثر زمان 
دویدن یوزپلنگ با هر س��رعتی به بیش از 

یک دقیقه افزایش نمی یابد.

سلطان جنگل، دومین گربه س��ان بزرگ بعد از ببر و 
همچنین سریع ترین پس از یوزپلنگ است. 

شیرپس��تانداری گوش��تخوار از خانواده گربه سانان 
 اس��ت، با بدنی بزرگ که وزنش در می��ان نرها گاه به 

۲۵۰ کیلوگرم می رسد.
ش��یر هنگام ش��کار مس��افت کوتاه��ی را می تواند با 
 س��رعتی بی��ش از 8۰ کیلومت��ر ب��ر س��اعت ط��ی 

کند. 
کشورمان در گذشته های دور زیستگاه شیر بوده است، 

اما امروزه تقریبا خبری از شیر ایرانی نیست.

 س��یاه کل از ش��اخه طنابداران و رده پس��تانداران 
است.

این جانور از راسته جفت سم س��انان و تیره گاوان به 
حساب می آید.

 س��یاه کل نی��ز  در لیس��ت جان��وران س��ریع قرار 
می گیرد. 

س��یاه کل گون��ه ای از »تی��ره گاوان« اس��ت ک��ه 
 مس��افتی در حدود یک و نیم کیلومت��ر را می تواند 
 ب��ا س���رعت 8۰ کیلومت���ر ب��ر س��اعت ط���ی 

کند.

غزال جهنده از شاخه طنابداران و رده 
پستانداران است.

این جانور از راس��ته جفت سم سانان و 
تیره گاوان می باشد.

یکی دیگر از س��ریع تری��ن جانوران 

روی زمین غزال جهنده اس��ت. غزال 
می تواند در مس��یرهای کوتاه سرعت 
خ��ود را ب��ه 88 کیلومتر بر س��اعت 
برس��اند. البته غزال به ج��ای دویدن 

می جهد.

یک گونه از تیره شاخ چنگاالن است. 
سرده آن تک گونه است و تنها همین 

گونه را دارد. 
ش��اخ چنگال��ی نی��ز از س��ریع ترین 
جانوران روی زمین است پستانداری 

مشابه گوزن اس��ت که سرعت بسیار 
باالیی دارد. 

 ش��اخ چنگال��ی می تواند مس��افتی
 بالغ بر 8۰۰ متر را با سرعتی بیش از 

88 کیلومتر بر ساعت طی کند.

کل یالدار پستانداری گاوسان از سرده 
سم داران است. 

 دارای دو گونه اس��ت که بومی آفریقا 
هستند: کل یالدار س��یاه و کل یالدار 

آبی رنگ. 

این حی��وان قادر اس��ت با س��رعتی 
معادل سرعت شیر، یعنی بیش از 8۰ 
کیلومتر بر ساعت مسافت هایی نسبتا 
طوالن��ی را طی کند و از ش��کارچیان 

خود فرار کند.

)Cheetah(1– یوزپلنگ

)Lion(۵– شیر

)Blackbuck(6– سیاهکل

)Springbok(3– غزالجهنده

)Pronghorn(2– شاخچنگالی)Wildebeest(4– کلیالدار
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ابالغ رای
3/758 کالس��ه پرونده 920/94 ش��ماره دادنام��ه: 228-95/3/5  مرجع 
رسیدگی: شعبه 19 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: بتول شفیعی به 
نشانی اصفهان خ سروش خ مصلی پ 41، خوانده: حبیب قربانی به نشانی 
مجهول المکان، خواسته: مطالبه نفقه، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این 
شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی 
اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور 
رای می نماید: رای قاضی ش��ورا: در خصوص دادخواست خواهان خانم 
بتول شفیعی به طرفیت حبیب قربانی به خواسته مطالبه نفقه معوقه از تاریخ 
94/5/20 لغایت صدور اجرای حکم با جلب نظر قاضی محترم و کارشناس 
مذکور قرار تامین خواسته با توجه به مجمع اوراق پرونده مفاد دادخواست 
خواهان و سند نکاحیه ش��ماره 3854 که در دفتر ازدواج 147 اصفهان به 
ثبت رسیده است و احراز رابطه زوجیت و نشر  آگهی روزنامه به نام زیبای 
اصفهان و عدم حضور خوانده در جلسه رس��یدگی و عدم دلیل خوانده به 
پرداخت نفقه لذا ش��ورا اس��تناد به ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی و 
1086 قانون مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 28/960/000 ریال بابت نفقه 
زوجه از تاریخ 94/6/1 لغای��ت 94/11/30 دادنامه از 94/13 لغایت اجرای 
حکم ماهیانه مبلغ 4/800/000 ریال به انضمام مبلغ 11/880/000 ریال بابت 
نفقه آتی و مستمر فرزند مشترک به نام زهرا از تاریخ دادخواست 94/7/20 
لغایت 94/11/30 و ماهیانه مبلغ 270/000 ریال به طور مس��تمر و هزینه 
کارشناس��ی مبلغ 9/000/000 ریال و هزینه دادرسی مبلغ 150/000 ریال 
در حق خواهان محکوم و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست 

روز قابل اعتراض و واخواهی است. 
م الف:8716 ش��عبه 19 حقوقی مجتمع ش��ماره یک ش��ورای حل اختالف 

اصفهان ) 274 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

3/759 ش��ماره دادنام��ه: 9509970351200488 ش��ماره پرون��ده: 
9309980351200166 ش��ماره بایگانی ش��عبه: 930168 خواهان: آقای 
محمد مهدی کریمی با وکالت آقای مس��عود دادخواه فرزند محمد علی به 
نشانی اصفهان چهارباغ باال روبروی تعاونی مصرف اداره برق نیش بن 
بست پاسارگاد ساختمان ترنج طبقه دوم واحد 4، خوانده: آقای اسماعیل 
رضایی به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه طلب، رای دادگاه: دعوی 
آقای محمد مهدی کریمی با وکالت آقای مس��عود دادخواه به طرفیت آقای 
اسماعیل رضایی به خواسته مطالبه مبلغ 600/000/000 ریال به انضمام 
مطلق خسارات قانونی با توجه به مس��تندات ابرازی خواهان که ظهور در 
اشتغال ذمه خوانده و اس��تحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و 
خوانده در دادگاه حض��ور نیافته و دفاعی به عمل نیاورده اس��ت محمول 
بر صحت اس��ت لذا دادگاه به اس��تناد مواد 198 و 519 و 522 قانون آئین 
دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 600/000/000 
ریال بابت اص��ل خواس��ته و 9/900/000 ریال بابت مجموع خس��ارات 
دادرس��ی در حق خواهان صادر و اعالم می نمای��د. رای صادره غیابی و 
ظرف 20 روز پس از ابالغ قاب��ل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف 
مدت 20 روز قابل اعت��راض در دادگاه تجدیدنظر خواه��د بود. با توجه به 
اعس��ار موقت خواهان از یک دوم هزینه دادرسی این مبلغ را محل وصول 
محکوم به اخذ خواهد شد. م الف:8820 ش��عبه 12 دادگاه عمومی حقوقی 

اصفهان ) 218 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

3/760  ش��ماره دادنام��ه: 9509970351200527 ش��ماره پرون��ده: 
9309980351200985 شماره بایگانی ش��عبه: 931027  خواهان: آقای 
داود قادری فرزند شکراله به نش��انی خ ابن س��ینا کوچه کدخدا بن بست 
خسرو پالک 21، خوانده: آقای فرش��ید بهبهانی موسوی فرزند احسان به 
نشانی اصفهان خ آبشار س��وم خ رحیم آباد کوچه صدری کوچه یاسمین 
پ 19 کدپس��تی 8166876381 ) مجهول المکان(، خواس��ته ها: 1- تامین 
خواسته 2- مطالبه وجه بابت ... 3- مطالبه خسارت تاخیر تادیه، رای دادگاه: 
دعوی آقای داوود قادری به طرفیت آقای سید فرشید بهبهانی موسوی به 
خواس��ته مطالبه مبلغ 1/062/700/000 ریال وجه چک ش��ماره 301720 
مورخ 93/7/17 عهده بانک تجارت به انضمام مطلق خس��ارات دادرسی و 
تاخیر تادیه با توجه به بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم 
پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده 
و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه خوانده دلیلی که 
حکایت از پرداخت دین یا بطالن دعوی داش��ته باشد اقامه و ابراز نداشته، 

بر دادگاه ثابت است لذا به اس��تناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 
519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ 1/062/700/000 ریال بابت اصل خواسته و همچنین خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ سررسید تا تاریخ وصول بر اساس نرخ اعالمی از سوی بانک 
مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 
20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف مدت 20 
روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر خواهد بود. با توجه به اعسار موقت 
خواهان از پرداخت هزینه دادرسی در مرحله اجرای حکم هزینه دادرسی 
از محل وصول محکوم به اخذ خواهد گردید. م الف:8819 شعبه 12 دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان ) 281 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

3/761  ش��ماره دادنام��ه: 9409970351201442 ش��ماره پرون��ده: 
9409980351200381 ش��ماره بایگانی ش��عبه: 940430 خواهان: آقای 
حمید رضا عباسی جزی فرزند ناصر به نشانی استان اصفهان- شهرستان 
ش��اهین ش��هر ومیمه- گزبرخوار- خ بعثت- ک صفا- پ 33- کدپس��تی 
8344199359- هم��راه 09133106925 خوانده: آقای داوود عس��گری 
رنانی فرزند عباسعلی به نش��انی اصفهان- خ میرداماد- ک 46- بن بست 
شهید تنباکوزاده- کدپستی 8187916161، خواسته ها: 1- مطالبه خسارت 
دادرسی 2- تامین خواسته 3- مطالبه وجه چک 4- مطالبه خسارت تاخیر 
تادیه، رای دادگاه: دعوی آقای حمیدرضا عباس��ی به طرفیت آقای داوود 
عسکری به خواسته مطالبه مبلغ 166/000/000 ریال وجه چکهای شماره 
089772 عهده بانک صادرات به مبلغ 48/000/000 ریال مورخ 93/04/25،  
1451/219497/52 ب��ه مبل��غ 58/000/000 ری��ال م��ورخ 94/02/05 و 
1451/219498/38 به مبل��غ 60/000/000 ریال م��ورخ 94/04/05 عهده 
بانک مل��ت به انضمام مطلق خس��ارات قانون��ی با توجه ب��ه بقای اصول 
مس��تندات در ید خواهان و گواه��ی عدم پرداخت صادره از س��وی بانک 
 محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه

 وجه خواسته دارد و اینکه خوانده دلیلی که حکایت از پرداخت دین یا بطالن 
دعوی داشته باشد اقامه و ابراز نداشته، بر دادگاه ثابت است لذا به استناد 
مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 519 و 522 قانون آئین دادرس��ی 
مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 166/000/000 ریال بابت 
اصل خواسته و مبلغ 5/635/000 ریال بابت خسارت دادرسی و همچنین 
خس��ارت تاخیر تادیه از تاریخ سررس��ید تا تاریخ وصول بر اساس نرخ 
اعالمی از س��وی بانک مرکزی  در حق خواهان ص��ادر و اعالم می نماید 
رای ص��ادره غیابی و ظرف 20 روز پ��س از ابالغ قاب��ل واخواهی در این 
 دادگاه و پس از آن ظرف مدت 20 روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر 
خواهد بود. م الف:8818 ش��عبه 12 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ) 286 

کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

3/763 ش��ماره دادنام��ه: 9509970351200321 ش��ماره پرون��ده: 
9409980351201063 شماره بایگانی ش��عبه: 941189  خواهان: آقای 
 محسن عباس��ی فرزند حسین به نش��انی اصفهان – خ ش��اهپور جدید- 
 خ امیرکبی��ر- دفت��ر پیمان��کاری نگهب��ان کدپس��تی 8195914613 
خوانده: آقای س��عید محمدی فرزند غالمرضا به نش��انی مجهول المکان، 
خواسته ها: 1- مطالبه وجه چک 2- مطالبه خس��ارت دادرسی 3- مطالبه 
خسارت تاخیر تادیه، رای دادگاه: در خصوص دعوی آقای محسن عباسی 
به طرفیت آقای سعید محمدی به خواسته مطالبه مبلغ 80/000/000 ریال 
وجه چک های ش��ماره 204/319723 و 204/319722 تاریخ گواهی های 
عدم پرداخت مورخ 94/10/10 و 204/319721 تاریخ گواهی عدم پرداخت 
مورخ 94/5/5 و 204/31924 تاریخ گواهی عدم پرداخت 94/10/16 هر یک 
به مبلغ بیست میلیون ریال عهده بانک قرض الحسنه مهر ایران به انضمام 
مطلق خس��ارات قانونی با توجه به بقای اصول مستندات در ید خواهان و 
گواهی عدم پرداخت صادره از س��وی بانک محال علیه و با توجه به اینکه 
خوانده دلیلی که حکایت از پرداخت دین یا بطالن دعوی داشته باشد اقامه 
و ابراز نداشته لذا دادگاه خواس��ته خواهان را محمول بر صحت تشخیص 
و به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 519 و 522 قانون آئین 
دادرس��ی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 80/000/000 
ریال بابت اصل خواسته و همچنین خس��ارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور 
گواهی عدم پرداخت تا تاریخ وصول بر اس��اس نرخ اعالمی از سوی بانک 
مرکزی و پرداخت مبلغ 3/400/000 ریال به عنوان خس��ارت دادرسی در 
حق خواهان صادر و اعالم می نمای��د. رای صادره غیابی و ظرف 20 روز 

پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پ��س از آن ظرف مدت 20 روز 
قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر خواهد بود. م الف:8821 شعبه 12 دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان ) 277 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

3/764 ش��ماره دادنام��ه: 9409970350901681 ش��ماره پرون��ده: 
9409980350900631 ش��ماره بایگانی ش��عبه: 940692 خواهان: آقای 
مرتضی مهوری حبی��ب  آبادی فرزند رض��ا با وکالت آق��ای محمد حاج 
باقری فرزند ابراهیم به نش��انی اصفهان- خیابان توحید میانی روبروی 
بانک سامان نبش بن بست بنفشه ) پارکینگ طبقاتی شهرداری( ساختمان 
سرو طبقه اول واحد 1 کدپستی 8173718431 خواندگان: 1- آقای محسن 
بیگی با وکالت خانم مهری مظاهری کلهرودی فرزند محمد علی به نشانی 
اصفهان خیابان بزرگمهر چهار راه هش��ت بهشت س��اختمان سارا طبقه 
 4، 2- آق��ای محمد امیان پور فرزن��د حبیب اله به نش��انی مجهول المکان، 
خواسته ها: 1- مطالبه خسارت دادرس��ی 2- مطالبه وجه چک 3- مطالبه 
خس��ارت تاخیر تادیه، رای دادگاه: دعوی خواهان آقای مرتضی مهوری 
حبیب آبادی با وکالت آقای محمد حاج باقری به طرفیت خواندگان 1- آقای 
محسن بیگی با وکالت خانم مهری مظاهری 2- محمد امیان پور به خواسته 
مطالبه مبلغ دویس��ت میلیون ریال وجه یک فقره چک به انضمام خسارات 
دادرسی و تاخیر تادیه می باش��د با توجه به دادخواست تقدیمی و فتوکپی 
مصدق چک ش��ماره 533558-93/4/10 عهده بانک سپه و گواهینامه عدم 
پرداخت بانک محال علیه و نظر به اینکه خوانده ردیف دوم اقدام به صدور 
چک کرده و خوانده ردیف اول ظهر آن را امضا کرده اس��ت و با توجه به 
اینکه وکیل خوانده ردیف اول امضاء ظهر چک توسط موکل خود به عنوان 
ظهرنویس را تایید کرده است و با توجه به عدم حضور خوانده ردیف دوم 
و عدم ایراد و دفاع در قبال دعوی مطرح شده و نظر به وجود اصل چک در 
ید خواهان که ظهور در اشتغال ذمه صادرکننده دارد دادگاه دعوی را وارد 
دانسته به استناد مواد 313 و 314 قانون تجارت و مواد 198 و 519 و 522 
قانون آئین دادرسی مدنی خواندگان را متضامنًا به پرداخت مبلغ دویست 
میلیون ریال بابت اصل خواس��ته به مبلغ 6/820/000 ری��ال بابت هزینه 
دادرس��ی و پرداخت حق الوکاله وکیل وفق تعرفه قانونی در حق خواهان 
محکوم می کند رای صادر ش��ده نس��بت به خوانده ردیف اول حضوری 
و ظرف بیس��ت روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی اس��ت و نسبت به 
خوانده ردیف دوم غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی و 
ظرف بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظر خواهی است و به موجب دادنامه 
اصالحی خوان��دگان محکوم به پرداخت خس��ارت تاخی��ر تادیه از تاریخ 
سررسید چک لغایت زمان اجرای حکم نیز می باشند. م الف:8831 شعبه 9 

دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ) 390 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

3/765  ش��ماره دادنام��ه: 9509970354200434 ش��ماره پرون��ده: 
9409980359400522 شماره بایگانی ش��عبه: 950050 شکات: 1- خانم 
 پریس��ا طاهرزاده اصفهانی فرزند رضا به نش��انی شهرس��تان اصفهان 
خ رباط اول کوچ��ه 57 )حجت( س��اختمان آرمان واحد ی��ک منزل بابائی 
2- خانم مریم تش��کری فرزند محمدرضا به نش��انی تهران س��هروردی 
شمالی اندیش��ه 1 پ 71 واحد 3، متهم: آقای پویان غروی فرزند رشید به 
نشانی در حال حاضر مجهول المکان، اتهام: کالهبرداری، دادگاه با بررسی 
محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور 
رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام پویان غروی فرزند رش��ید 
دایر بر دو فقره کالهبرداری به مبلغ 162/444/000 ریال موضوع شکایت 
شاکی پریسا طاهر زاده اصفهانی فرزند رضا و مبلغ 163/730/000 ریال 
موضوع شکایت شاکی مریم تشکری فرزند محمدرضا، نظر به محتویات 
پرونده، کیفرخواست دادسرای عمومی و انقالب، شکایت شکات، گزارش 
مرجع انتظامی، نظریه کارشناس��ی مضبوط در پرونده، استعالمات انجام 
ش��ده از بانک ها  و اداره ثبت احوال، عدم حضور متهم علیرغم ابالغ های 
مکرر جهت دفاع و نظر به سایر قرائن و امارات موجود در پرونده، به نظر 
دادگاه بزهکاری نامبرده به شرح فوق محرز تشخیص، فلذا مستنداً به ماده 1 
قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختالس و کالهبرداری و ماده 134 
قانون مجازات اسالمی از بابت تعدد جرم، نامبرده را عالوه بر محکومیت 
به رد وجوه ماخوذه مذکور در حق ش��کات، به تحمل 2 فقره 7 سال حبس 
تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل وجه ماخوذه در حق صندوق دولت 
محکوم می نماید. این رای غیابی و ظ��رف 20 روز پس از تاریخ ابالغ قابل 
واخواهی در این دادگاه و سپس 20 روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم 

تجدید نظر استان می باشد. م الف:8830 شعبه 116 دادگاه کیفری دو شهر 
اصفهان )116 جزایی سابق( ) 282 کلمه، 3 کادر(

ابالغ رای
3/766  ش��ماره دادنام��ه: 9409976836600561 ش��ماره پرون��ده: 
9409980352500273 شماره بایگانی ش��عبه: 940187  خواهان: خانم 
 خدیجه هنرمن��د فرزند مرتض��ی به نش��انی اصفهان- خ عالم��ه امینی- 
خ شهید سلمانی کوچه گلها نبش بن بست ش��قایق نبش کوچه سمت چپ، 
خوانده: آق��ای مجید ناظری به نش��انی مجهول المکان، خواس��ته: مطالبه 
اجرت المثل ایام زوجیت، دادگاه با عنایت ب��ه جامع محتویات پرونده ختم 
رس��یدگی را اعالم و به ش��رح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای 
دادگاه: در خصوص دعوی خانم خدیجه هنرمند فرزند مرتضی به طرفیت 
همسرش آقای مجید ناظری فرزند رضا به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام 
زوجیت، دادگاه نظر به مجموع محتویات پرونده از جمله شرح دادخواست 
تقدیمی و اوراق پیوست آن از جمله تصویر سند رسمی نکاحیه زوجین و 
مفاد اظهارات خواهان در جلسه دادرس��ی و کسب نظر کارشناس رسمی 
دادگستری که طی الیحه شماره 315-94/9/8 واصل گردیده و مورد قبول 
خواهان قرار گرفته اس��ت. از طرفی انجام امور دارای اجرت در طول مدت 
قریب به 27 س��ال زندگی مش��ترک از طرف زوجه محرز است چون طبعًا 
امور مذکور ناشی از دستور زوج بوده و به نظر دادگاه بر اساس اوضاع و 
احوال حاکم بر پرونده اقدامات فوق بدون قصد تبرع صورت گرفته است لذا 
دادگاه مستنداً به تبصره ذیل ماده 336 قانون مدنی و آنکه مبلغ اعالم شده 
در نظریه کارشناس با اوضاع مسلم قضیه و نحوه رسیدگی زوجین به نظر 
دادگاه موجه می باشد لذا خوانده را بابت اجرت المثل ایام زوجیت طبق نظر 
کارش��ناس به پرداخت مبلغ 508/920/000 ریال در حق خواهان محکوم 
می نماید. خواهان مکلف است مابه التفاوت هزینه دادرسی را حین صدور 
اجراییه در حق صندوق دولت پرداخت نماید. رای صادره غیابی ظرف مهلت 
بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف مهلت بیست 
روز پس از آن قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان اصفهان 
می باشد. م الف:8845 شعبه 6 دادگاه خانواده اصفهان ) 306 کلمه، 3 کادر(

ابالغ رای
3/767  ش��ماره دادنام��ه: 9409976836600374 ش��ماره پرون��ده: 
9409980352500772 ش��ماره بایگانی ش��عبه: 940041 خواهان: خانم 
مریم ناصری کریموند فرزن��د یارعلی با وکالت خان��م زینب خزائی پول 
فرزند فتحعلی به نش��انی اصفهان خ بزرگمهر هشت بهشت شرقی 50 متر 
مانده به امامزاده زید سمت چپ س��اختمان کیمیا ط 1، خوانده: آقای علی 
بنده محمدی عبده وند فرزند عین ا... به نش��انی مجهول المکان، خواسته: 
ثبت واقعه ازدواج، گردش��کار: دادگاه با عنایت به جامع محتویات پرونده 
ختم رسیدگی اعالم و به ش��رح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای 
دادگاه: در خصوص دعوی خانم مری��م ناصری کریموند فرزند یارعلی با 
وکالت خانم زینب خزائی پول به طرفیت آق��ای علی بنده محمدی عبده وند 
فرزند عین ا... به خواس��ته صدور حکم بر الزام خوانده به ثبت نکاح دائمی، 
بدین توضیح که خواهان ضمن مجهول المکان اعالم نمودن خوانده که بعد 
از طریق نشر آگهی به وی ابالغ شده به موجب شرح دادخواست اعالم نموده 
که عقدنامه عادی بین خواهان و خوانده به تاریخ 71/6/12 دائر بر عقد نکاح 
دائم جاری گردیده که حاصل آن نیز سه فرزند به نام های بهناز متولد 1373 
و رس��ول متولد 1375 و شکوفه متولد 1377 می باش��د  و خوانده از سال 
83 تاکنون منزل مش��ترک را ترک نموده است دادگاه با مالحظه محتویات 
پرونده و اوراق و اسناد پیوست دادخواس��ت از توجه به آن که خوانده در 
 جلس��ه دادرس��ی جهت دفاع از خود و رد دعوی خواهان حاضر نشده و 
الیحه ای نیز ارس��ال ننموده است از طرفی به حکایت س��ند عادی نکاحیه 
موضوع حکایت از اجرای صیغه در مورخه 72/5/14 دارد و دادگاه نظر به 
مراتب و مالحظه نظر مشاور محترم قضایی وجود علقه و رابطه زوجیت به 
سبب عقد نکاح دائمی و از تاریخ 72/5/14 و با مهریه به مبلغ سی هزار تومان 
وجه نقد رایج کشور جمهوری اسالمی ایران را محرز دانسته و مستنداً به 
ماده 20 قانون حمایت خانواده و مواد 1 و 31 قانون ثبت احوال حکم بر الزام 
خوانده به ثبت واقعه نکاح به شرح فوق صادر و اعالم می نماید. دفاتر رسمی 
ثبت ازدواج با قطعی��ت دادنامه مکلف به ثبت واقعه مذک��ور برابر مقررات 
می باش��د. رای صادره غیابی بوده و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل 
واخواهی در این دادگاه و ظرف بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی 
در محاکم تجدید نظر استان اصفهان می باشد. م الف:8841 شعبه 6 دادگاه 

خانواده شهرستان اصفهان ) 385 کلمه، 4 کادر(

اخبار کوتاه در حاشیه

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش گفت : پیش دبستانی 
یک دوره رسمی است که همانند مقطع ابتدایی از ابتدای مهر ماه آغاز 
به کار می کند و تا پایان خرداد پذیرای نوآموزان است بنابراین در این 

دوره نیز برابر برنامه مصوب رسمی عمل می شود.
دیمه ور با بیان اینکه البته زمان یک روز تحصیل در پیش دبس��تانی 
 به دلی��ل ش��رایط س��نی 3/5 س��اعت در نظر گرفته ش��ده اس��ت 
عن��وان ک��رد: بنابراین در ط��ول تابس��تان تنها  مهدک��ودک ها که  
وظیف��ه مراقبتی دارند فعال هس��تند. هر چن��د مهدکودک ها هنوز 
 زیرنظ��ر وزارت آموزش و پرورش نیس��تند و توس��ط بهزیس��تی و 

وزارت رفاه اداره می شوند.
دیمه ور در ادام��ه درباره وضعی��ت تامین نیروی انس��انی در مقطع 
ابتدایی برای س��ال تحصیلی پیش رو گفت: در مهر ماه س��ال ۹5، از 
دانش��جویان دانش��گاه فرهنگیان حدود ۱۲ هزار و 5۰۰ نفر و حدود 
۱۰۰۰ نفر از محل جذب ماده ۲۸ اساس��نامه دانش��گاه فرهنگیان و 

آزمون استخدامی به مدارس ابتدایی می پیوندند.
 وی افزود: امس��ال رش��د جمعی��ت 3۰۰ ه��زار نف��ری در جمعیت 
 دانش آموزی دوره ابتدایی داریم که ش��مار آن بر اساس برآوردها به

 ۷ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر می رسد .تالش بر این است که در راستای 
پوشش حداکثری در دوره ابتدایی گام برداریم.

بانک ملت س��قف تسهیالت قرض الحس��نه اعطایی به دانشجویان برای 
اعزام به سفر معنوی عتبات عالیات را 5۰ درصد افزایش داد.

به مناس��بت ماه مب��ارک رمض��ان و ب��ا ه��دف ترغیب هرچه بیش��تر 
دانشجویان برای اعزام به س��فر معنوی عتبات عالیات ، سقف تسهیالت 
 اعطای��ی بانک ملت ب��ه دانش��جویان ب��رای س��فر هوایی به ع��راق، از

۱۰ میلیون ریال به ۱5 میلیون ریال افزایش یافت.  بر اساس این گزارش، 
این تسهیالت به صورت قرض الحس��نه با نرخ کارمزد ۴ درصد و در قبال 

اخذ یک ضامن به دانشجویان تعلق می گیرد.
  بر این اس��اس، دانش��جویان عالقمن��د به اع��زام به این س��فر مقدس، 
می توانن��د با در دس��ت داش��تن معرف��ی نامه س��تاد عم��ره و عتبات 
دانش��گاهیان، به  هریک از ش��عب بانک ملت در سراس��ر کشور مراجعه 
و نس��بت به دریافت وام ۱5 میلیون ریالی اعزام ب��ه عتبات عالیات اقدام 
کنند. این گزارش حاکی است، در پی توقف اعزام مردم کشورمان به سفر 
 معنوی حج، سازمان حج و زیارت و س��تاد عمره و عتبات دانشگاهیان در 
تفاهم نامه ای با بانک ملت، افزایش اعزام ها به عتبات عالیات در کشور عراق 
را در دس��تور کار قرار دادند و در نخس��تین اقدام، این بانک اعزام ۲5 هزار 
نفر از دانشجویان را به این سفر معنوی با اعطای تسهیالت قرض الحسنه 
۱۰ میلیون ریالی، متعهد شد که با تصمیم اخیر هیئت مدیره، سقف این 

تسهیالت با 5۰ درصد افزایش به ۱5 میلیون ریال رسیده  است.

شاید برای  برخی اهالی دهه 6۰، حمام های عمومی، نماد و نمایی نمناک 
با سوزش ناشی از کشیده شدن لیف و کیس��ه های سفت و سخت روی 
گونه و بدن باش��د اما برای قدیمی ترها، یادش بخیر بود و یادی از دالک 

های همه فن حریف!
کیف می کردند وقتی از مشت و مال های اس��تخوان نرم کن می گفتند 
که خس��تگی یک هفته کار را از تنش��ان بیرون می کرد. خالصه داغ بود 
بازار حمام های عمومی  با آن لنگ های خاطره انگیز و نوشابه های تگری 

که بعد از یک حمام داغ و مشت و مال، حسابی حالشان را جا می آورد.
حاال ناگفته پیداس��ت که همه چیز عوض ش��ده و دالک ه��ای ورزیده 
و با ابهت جایش��ان را به ماس��اژورها داده اند و موهیتو خ��وردن آن هم 
 بعد از ماس��اژی یک س��اعته به افتخاری برای برخی تبدیل شده است؛ 
آدم هایی که فرهنگ و اصالتش��ان را هم مانند خیل��ی چیزها در کوچه 
پس کوچه های قدیمی شهر جا گذاشته اند و با دستی خالی راه تجدد را 
پیش گرفته اند. آدم هایی که ماساژ گرفتن آن هم توسط جنس مخالف 
برایشان ارزش اس��ت و حاضرند برایش هر مبلغی را پرداخت کنند و در 

ازایش سلفی هم بخواهند.
همه چیز از وقتی شروع ش��د که پای ایرانی ها به تایلند باز شد. درست 
زمانی که تبلیغات گس��ترده تورهای س��رزمین لبخندها و ش��گفتی ها 
صفحات روزنامه ها را از آن خود کرد تا ایرانی ها به یک پای گردشگری و 
صنعت توریسم تایلند تبدیل شوند و پول هایشان را خرج توسعه آن کشور 
واقعا سوس��ک خور کنند اما چون راه دور بود و دردسرهایش زیاد، عده 
 ای تصمیم گرفتند رنج مس��افران را بکاهند و ماساژورهای چشم بادامی 
فلک زده را راهی پستوهای کشورمان کنند. این شد که فارغ از مراکز مجاز 
و رسمی ارائه دهنده ماساژ که بدون منع قانونی و مشکل خاصی کارشان را 
در فضاهای رسمی تبلیغ می کنند، مراکز غیر مجاز و زیر زمینی بسیاری 
هم به وجود آمد که به دور از چشم نهادهای نظارتی، ارائه انواع ماساژ آن 
هم برای جنس مخالف را تبلیغ کنند. اس��تفاده از شبکه های اجتماعی 
هم به این تب دامن زد و راحت ترین راه برای رسیدن به این گروه ها و به 
قول خودشان سالن های ماساژ، صفحات خاص تبلیغات این مراکز مخفی 
شد. کافی اس��ت  چند کلمه کلیدی را در این ش��بکه اجتماعی جستجو 
 کنی تا به نتایج جالبی برس��ی؛ از س��الن های ماساژ رس��می و مجاز تا 

سالن های زیر زمینی و ارائه دهنده خدمات خاص ماساژ!

ورود ۱۳ هزار و ۵۰۰ نیروی جدید به 
مدارس ابتدایی از مهر ۹۵

افزایش وام دانشجویان
برای سفر به کربال

بازار داغ تبلیغات ماساژ در
»طالق« معضل و آسیبی است که می گویند قدمت آن شبکه های اجتماعی

به تاریخ بش��ر بازمی گردد؛  معضلی که از اختالف بین 
زوجین نشئت می گیرد و به معنی پایان قانونی ازدواج و 
جدا شدن زن و شوهر از یکدیگر است. برای طالق علل 
مختلفی را مطرح می کنند؛ از بیکاری گرفته تا اعتیاد 
و تقریبا نظرات در این حوزه مختلف است و هر یک از 
کارشناسان دست روی یک علت گذاشته و آن را علت 

اصلی وقوع طالق معرفی می کنند.
برخی کارشناس��ان می گویند طالق فی نفسه معضل 
نیس��ت و ش��اید هم در مواقعی بهترین راهکار باشد؛ 
اما زمانی این پدیده قانونی، تبدیل به معضل می شود 
که  از دل آن چندین آس��یب دیگر به وج��ود می آید، 
آسیب هایی مثل اعتیاد، خشونت، بزهکاری کودکان 
و نوجوان��ان، خودکش��ی، افزایش زندانی��ان به دلیل 

بدهکاری ناشی از ناتوانی در پرداخت مهریه و ... .
متاسفانه در کش��ور ما طی دو دهه اخیر، میزان طالق 
رشد چشمگیری داش��ت�ه به طوری ک�ه سال به سال 
ش��اهد افزایش این پدیده ش��وم بوده ای�م؛ پدی�ده ای 

ک��ه به گفت��ه احم��د تویس��رکانی 
ریی�����س سازمان 

ثب�ت اس��ناد و 
امالک کشور 
ی��ک درصد 
ب��ه  نس��بت 
 ۹3 س��ال 

افزایش داش��ته 
و ۱6۴ هزار و ۹۱۲ 

مورد طالق به ثبت رسیده است.
بر اس��اس آمار و اطالعات موجود، در سال 
گذش��ته بیش��ترین طالق  بین مردان 3۰ 

تا 3۴ س��ال و در زنان بین ۲5 تا ۲۹ س��ال 
بوده اس��ت و 6۸ درصد م��ردان و 65 درصد 

زنانی ک��ه اقدام ب��ه ط��الق کرده ان��د دیپل��م و زیر 
 دیپل��م بوده اند. همچنی��ن آمارها نش��ان می دهد که

6 درص��د طالق ه��ا مرب��وط ب��ه س��ال اول زندگی و 
 ۱۱ درص��د مربوط ب��ه زندگی های بیش از ۲۰ س��ال

 بوده اس��ت.موضوعی که طی چند سال اخیر طالق را 
به دغدغه اصلی مس��ئوالن و حتی مردم و خانواده ها 
تبدیل کرده است گونه ای جدید از طالق است؛ طالق 
توافقی. طالقی که زن و شوهر به این نتیجه می رسند 
که دیگر امکان س��ازش با هم ندارند و باید از هم جدا 
شوند و در این نوِع جدید از طالق،  تکلیف مهریه، نفقه 
و حضانت فرزندان هم حدودا معلوم می ش��ود و برخی 
مراکز مشاوره حقوقی مدعی هستند ۱۰روزه می توانند 

طالق توافقی زوجین را انجام دهند!
طالق توافقی یک��ی از بحران های ت��ازه خانواده های 
ایران��ی و از آس��یب های اجتماعی رو به گس��ت�رش 
است، در حالی که در گذشته حساسیت ه�ای زیادی 
نسبت به طالق وجود داش��ت که باعث می ش�د حکم 

طالق صادر نش��ود، اما ام��روز به راحتی حکم 
طالق توافقی صادر می شود و 

شاید یکی از دالیل 
ی���ش  ا فز ا

ق  ط�ال

 ، فق���ی ا تو
همی�ن مسئل�ه اس�ت 
ک�ه دادگاه ه�ا به راحت�ی مب�ادرت 
به صدور رای می کنند و درص�دد حل مشکل زوجی�ن 

برنمی آیند.
طالق توافقی طی سال های گذشته رشدی قارچ گونه 
داش��ته  به گونه ای ک��ه رهبر معظم انقالب اس��المی 
در دیداری که رییس و مس��ئوالن عالی دستگاه قضا 
در س��ال ۹۴ با معظم له داش��تند، به برخی مشکالت 
دادگاه های خانواده از جمله »طالق توافقی« اش��اره 
کردن��د و افزودند: قض��ات محترم با کم��ک بزرگان 

خانواده ها، این گونه مسائل را تقلیل دهند.
ح��اال تقریبا یک س��ال از دغدغه ای ک��ه رهبر معظم 
انقالب اس��المی در خص��وص ط��الق توافقی مطرح 
کرده اند می گذرد و طبق گفته ه��ای محمدباقر الفت 

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، 
طالق توافقی در برخی اس��تان ها کاهش یافته اما در 

تهران کاهشی نداشته است.
معاون رییس قوه قضاییه معتقد است عوامل گوناگونی 
از جمله خش��ونت در محیط خانواده، مهارت نداشتن 
زوجین، آم��اده نبودن آن ه��ا برای ورود ب��ه زندگی 
مش��ترک و برخی ناتوانی های جنس��ی در بروز 
پدیده طالق موثر اس��ت .وی ادامه داد: 
در مراکز مش��اوره که طبق قانون 
باید کنار دادگاه های خانواده 
ب��ه فعالی��ت بپردازن��د و 
دستورالعمل اجرایی این 
مراکز نیز نهایی شده و 
منتظر ابالغ ریی��س 
دس��تگاه قضاس��ت، 
این عوامل شناسایی 
شده و سعی می شود 
س��بب بروز اختالف 
بین زوجین حل شود.

الفت تنها اقدام عملی 
و موث��ر ب��رای کاهش 
پدیده طالق را تش��کیل 
مراک��ز مش��اوره می دان��د 
و می گوید: ط��الق مبتنی بر 
یک اختالف اس��ت که باید حل 
و مش��کلی که اختالف را ایجاد کرده 
برطرف شود. متاسفانه دادگاه های خانواده 
وقت ندارند مش��کالت زوجین را حل کنند 
و به قدری کارهایش��ان زیاد اس��ت که فقط به دعاوی 

رسیدگی می کنند.
 مع��اون پیش��گیری از وقوع ج��رم دس��تگاه قضایی

 اضاف��ه کرد: باید ی��ک مرکز تخصصی ایجاد ش��ود تا 
زوجین برای مش��کالت خود راه حلی علمی و کارساز 
دریافت کنند ،به تاخیر افت��ادن راه اندازی این مراکز، 
در واقع به رشد آس��یب طالق کمک کرده است. برای 
کمتر شدن رشد طالق باید سازوکار الزم ایجاد شود و 
تنها با حرف زدن و توصیه کردن به زوجین این اتفاق 

نمی افتد. 
وی ادام���ه داد:  البت���ه در اس��تان هایی مانن���د 
و  بویراحم���د  و  کهگیلوی��ه  کرم���ان،  ی���زد، 
چهارمح�ال وبختی��اری که مراکز مش��اوره به صورت 
خودجوش و زی��ر نظرمرکز پیش��گیری از وقوع جرم 
 دادگس��تری ها فعالی��ت می کنن��د آماری به دس��ت 

آمده است که از کاهش این پدیده شوم حکایت دارد.

گسترش بحرانی تازه در خانواده های ایرانی؛

طالق توافقی مثل آب خوردن است
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در شهر نطنز، یکی از باغشهرهای تاریخی و مرکزی ایران 
با آن آب و هوای معتدل کوهپایه ای، نوجوانی هس��ت که 
عشقی وصف ناپذیر به میراث تاریخی و فرهنگی ایران دارد.

به گزارش ایمنا، سعید محمد جواهری نوجوان پانزده ساله، 
در این روزگاری که بسیاری از ما به دنبال نام و نامی شدن 
می دویم، برای یکی نب��ودن تالش می کند و آرزو می کند 

که مانند او بسیار باشد...
معرفی س��عیدمحمد برگ زرینی اس��ت در تاریخ اس��تان 
اصفهان و شهرستان نطنز، معرفی انسانی که در این دنیای 

ندیدن ها، یک ارزش است.
خودت را کامل معرفی کن

سعیدمحمد جواهری هستم، متولد 24 دی ماه 1379 در 
شهر نطنز به دنیا آمدم و درحال حاضر کالس نهم هستم.

 کار هم می کنی؟
 من صب��ح ها مدرس��ه م��ی روم ول��ی م��وزه ای دارم که 
بعداز ظهرها در آن فعالیت دارم، ضمن این که کوچک ترین 
لیدر شهرستان نطنز هم هستم و گاهی تورهای گردشگری 

را هدایت می کنم.
نام موزه ای که در آن کار می کنی چیست؟

موزه کلوک.
کلوک! به چه معناست؟
کلوک یعنی کوزه شکسته.

چرا این نام را انتخاب کردی؟
انتخاب این نام برای موزه ام، به این دلیل اس��ت که بگویم 
من در برابر موزه داران دیگر، کوزه شکسته ای بیش نیستم.

موزه کلوک را در چه سالی تاسیس کردی؟
در سال 1392.

چه کسی در این زمینه به تو کمک کرد؟
پدرم به آثار تاریخی عالقه بسیاری داشت و اشیای زیادی را 

جمع آوری کرده بود، این کار واقعا اعتیادآور است! 
من هم کم کم عالقه مند ش��دم و حتی پول توجیبی ام را 

برای خرید اشیای خاص خرج می کردم. 
زمانی پدرم تصمی��م گرفت که اش��یایی را که جمع آوری 
کرده بود بفروشد ولی من از او خواستم که این کار را نکند 
و اشیا را به من بس��پارد، به این صورت بود که حدود 6 ماه 
بعد از این موضوع، من به پدرم گفتم که می خواهم موزه ای 
برای نگهداری این اش��یا تاسیس کنم. پدرم گفت امکانات 
نیاز دارد، باید ویترین و خیلی چیزهای دیگر داشته باشی، 
اما من گفتم ویترین نیاز نیست چون تصمیم داشتم فرش 
ایران کف موزه ام پهن شود و بازدیدکنندگان بتوانند همه 
 اشیا را به راحتی ببینند و با اش��یا در ارتباط کامل باشند، 
در عی��ن حال فک��ر می کنم ب��ا ای��ن کار، یعنی ب��ا ایجاد 
موزه بدون ویترین، یک فرهنگس��ازی ص��ورت می گیرد، 
فرهنگسازی نسبت به این موضوع که ما اشیا را از مردم دور 
نمی کنیم و آن ها نیز با وجود در دسترس بودن این اشیا، 

در حفظ آن ها به عنوان میراثی ارزشمند تالش می کنند.
چه مکانی را به عنوان موزه انتخاب کردی؟

زیرزمین خانه م��ا محل موزه کلوک اس��ت. م��ا در طبقه 
باال زندگی م��ی کنیم و زیرزمین را به عن��وان موزه کلوک 

درنظرگرفتیم.
چند ش�ی در موزه کلوک وج�ود دارد و درمجموع، 
 موزه کل�وک چ�ه مضمون�ی دارد، یعن�ی در ردیف 

چه نوع موزه هایی قرار دارد؟
تقریبا800 ش��ی در م��وزه کلوک نگهداری می ش��ود که 

موضوعیت آن مردم شناسی است و اشیایی مانند کلکسیون 
مجمر، کلکسیون کلید، کلکسیون قفل، سماور و بسیاری 
آثار مرتبط با حوزه مردم شناس��ی در ای��ن موزه نگهداری 

شده و در معرض دید عموم قرار داده شده است.
اشیا موزه را چگونه تهیه کردی؟

حدود90 درص��د از این اش��یا خریداری ش��ده اند، یعنی 
تعدادی از اشیا توس��ط پدرم خریداری شده بود و تعدادی 
را خودم تهیه کردم، این اشیا خریداری شده را از شهرهای 
مختلف ایران به ویژه اصفهان، کاش��ان، مش��هد و قم تهیه 
 کرده ای��م.10 درصد دیگر اش��یا را مادرب��زرگ مادری ام 

به موزه اهدا کرد.
برای ورود به موزه کلوک باید بلیت خریداری کرد؟

موزه کلوک کامال رایگان اس��ت، با این ک��ه می توانم برای 
گردش��گران خارجی بلیت تعریف کنم ولی دوست ندارم 
 این کار را انجام دهم، همه مردم، ایران��ی و خارجی فرقی 
 نمی کن��د، ورود ب��ه این م��وزه ب��رای همه بای��د رایگان 

باشد.
آیا این موزه، بازدیدکننده غیر ایرانی هم دارد؟

بل��ه تاکن��ون بازدیدکننده های��ی از کش��ورهای آمریکا، 
انگلیس، مکزیک، دانمارک و فرانس��ه به م��وزه آمده اند. 
آژانس های مس��افرتی، موزه کلوک را نیز در برنامه بازدید 

خود قرار داده اند.
دوستانت در مدرسه و محل، نسبت به کار تو چطور 

فکر می کنند؟
راستش را بخواهید آن ها مسخره ام می کنند، من زمانی که 
موزه هستم لباس سنتی می پوشم که از نظر آن ها مسخره 

است ولی من به این کار باور دارم.

چه توصیه ای به دوستان و هم سن و سال های خودت 
داری؟

 اول این را بگوی��م که من دوس��ت ندارم تک باش��م، دلم 
می خواهد م��وزه دار مانند م��ن صد نفر باش��ند، هزار نفر 
باش��ند. دوم این که توصیه می کنم به فکر این نباشند که 
 حتما دولت و مسئوالن به آن ها کمک مادی خواهند کرد، 
باید بدانند که خودشان باید تا آخر بروند، ما برای تاسیس 
این موزه حتی یک ری��ال از دولت کمک مال��ی نگرفتیم، 
مادرم النگوهایش را فروخت، پدرم وام 27 درصد گرفت که 
اکنون در پرداخت قسط هایش نیز تاخیر ایجاد شده است.

 خیلی ها فکر  می کنند دولت به من وام می دهد، دوچرخه 
می دهد و ... اینه��ا واقعیت ندارد. من قب��ال هفته ای یک 
یا دو ش��ی به موزه اضافه می کردم ول��ی برخالف این که 
 دوس��ت دارم مردم با اش��یای موزه در ارتباط کامل باشند 
و  نمی خواهم در م��وزه ام ویترین قرار ده��م ولی یکی از 
اش��یا موزه ام مدتی قبل دزدیده ش��د و من واقعا ناراحت 
می ش��وم وقتی می بینم چون اش��یا موزه ب��ه راحتی در 
دسترس آنهاست برخی مردم سو اس��تفاده می کنند ولی 
 باز هم دوست دارم که مردم اشیا موزه را به راحتی ببینند 
و لمس کنند. گاهی وقت ها که این حرف ها را می ش��نوم 
کمی دلسرد می شوم، به همین دلیل است که مدت هاست 
شیئی به موزه ام اضافه نکردم ولی با این وجود به موزه عشق 
 دارم. در مجموع به هم س��ن و س��ال های خودم می گویم 
 با عش��ق جلو بیاین��د. من هم ه��ر نوع مش��ورتی که الزم 
داشته باشند به آن ها خواهم گفت. الزم نیست اشیابسیاری 
داشته باش��ند تا بتوانند موزه تاس��یس کنند، یک چمدان 

کوچک برای شناساندن ارزش های تاریخی کافی است.
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فرزین با » کنسرت درسال 1410 «
 روی صحنه می رود

واکنش ملیکا زارعی 
به شایعه ازدواجش با بازیگر معروف

مدیر مجموعه فرهنگی باران:

بارانی ها به استقبال شب های قدر 
می روند

باحضور قاری برتر مصری؛

محفل انس با قرآن کریم در حسینیه 
ارتش اصفهان برگزار می شود

مو سیقی

فضای مجازی

درشهر

فرزاد فرزین در حالی در تاریخ 29 و30 تیرماه در سالن میالد نمایشگاه 
بین المللی روی صحنه می رود که عنوان » کنسرت در سال1410« را 

برای این برنامه در نظر گرفته است.
این خواننده سرشناس موسیقی پاپ درباره این اجرا و برنامه ریزی های 
کنس��رت پیش رو گفت: » امیدوارم دو ش��ب خاطره انگی��ز را در کنار 

دوستانم تجربه کنم. 
در این کنسرت همان طور که از اسمش مشخص است، قرار است سری 
به سال1410 بزنیم و ببینیم در آن سال کنس��رت ها قرار است چطور 

برگزار شوند و چه اتفاقاتی در آن می افتد. 
قطعا دیدن این برنامه بهت��ر و پرهیجان تر از تعریف کردن و پیش بینی 

آن خواهد بود. «
فرزی��ن در ادامه افزود: » ای��ن برنامه از همین حاال ب��رای خود من هم 

هیجان انگیز است.
 امیدوارم در بهترین حالت ممکن برگزار و اجرا شود. برنامه ریزی زیادی 
برای آن شده که امیدواریم به همان صورتی که در ذهن ما هست، اجرا 

شود. در حال تکمیل مراحل اجرایی آن هستیم. «
فرزین درباره عدم حضور خود در مراسم هفتمین روز درگذشت حبیب 
محبیان در تهران و برخی انتقادها که به او و سایر هنرمندان مطرح شده، 
توضیح داد: » من تهران نبودم و البته هنوز هم به تهران نرسیده ام ولی 
به خانواده این مرحوم و جامعه هنری تسلیت عرض می کنم و امیدوارم 

جامعه موسیقی شاهد چنین اتفاقاتی نباشد. «
 ای��ن خوانن��ده در پایان صحبت ه��ای خود گف��ت: » ظاه��را در یکی 
 از برنامه ه��ای اس��تعدادیابی موس��یقی، اث��ری از من با ص��دای یکی 
 از خواننده های جوان اجرا ش��ده و با انتقاداتی از س��وی هیئت داوران 

رو به رو شده است.
 باید در این باره بگویم که آن قطعه برای سال 1381 است و هنوز آلبوم 

شراره هم منتشر نشده بود. 
سال ها از آن اثر گذش��ته و نمی شود تولید و آهنگس��ازی این قطعه را 

مالک مناسبی برای قضاوت قرار داد.
بنیامین عزیز هم نقد خاصی را نسبت به این اثر نداشت و بیشتر شیطنت 
رسانه ای بود که باعث شده برخی سو تفاهم ها در فضای مجازی به وجود 

بیاید. «

ملیکا زارعی ) خال��ه ش��ادونه ( در 4 اردیبهش��ت 1364 در تهران به 
دنیا آمد، رش��ته حقوق قضایی خوانده اس��ت، از سال س��وم دبستان 
فعالیت هنری خود را با اجرا در برنامه تازه ها از ش��بکه 2 آغاز کرد و در 
 سال 1382 در س��ریال دوران سرکشی یک س��کانس بازی کرد و بعد 
در مجموعه مهر خاموش بازی کرد و از س��ال 1383 همزمان با قبولی 
در دانشگاه به عنوان مجری برنامه کودک و با نام خاله شادونه مشغول 

به کار شد. 
ملی��کا زارع��ی در صفح��ه اینس��تاگرامش در پاس��خ ب��ه ای��ن 
ش��ایعه که می گوین��د با عل��ی صادق��ی بازیگ��ر س��ینما و تلوزیون 
 کش��ورمان ازدواج ک��رده، نوش��ت: م��ن ای��ن موض��وع را تکذی��ب 

می کنم. 
آقای صادقی همسر من نیستند. من یک دختر به نام مانلی دارم. 

 مدیر مجموعه فرهنگی باران از برگزاری مراسم معنوی شب های قدر 
در این مجموعه خبر داد.

 به حجت االس��الم والمس��لمین داس��تان پور با اعالم این خبر گفت: 
مجموعه فرهنگی باران و هیئت باران باحضور سخنران محبوب شهر، 
ش��ب های قدر خود را در کنار جوانان و نوجوانان مش��تاق شهر برگزار 

خواهند کرد.
  وی ادامه داد: این مراس��م راس س��اعت30 دقیقه بامداد در حسینیه 

بیت الحسن واقع در قصر منشی کوچه شماره10 برگزار خواهد شد. 
وی افزود: بارانی ها و همه مش��تاقان به نزدیکی خدا می توانند در این 

مراسم معنوی همراه با خانواده های شان شرکت کنند.

رییس اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه دو اصفهان از برگزاری محفل انس 
با قرآن کریم در حسینیه ارتش اصفهان خبر داد.

حجت االسالم و المسلمین سید محمدهادی روح االمینی اظهار داشت: 
یک محفل انس با قرآن کریم با مشارکت اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه 
دو اصفهان و نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران در حسینیه 

ارتش اصفهان برگزار می شود.
 وی ادامه داد: این محفل نورانی امروز مصادف با 17 ماه مبارک رمضان 
و باحضور فرماندهان و پرسنل نیروی زمینی ارتش در حسینیه ارتش 

اصفهان برگزار می شود.
 ریی��س اداره اوق��اف و ام��ور خیری��ه ناحی��ه دو اصفه��ان اف��زود: 
با هماهنگی هایی که صورت گرفته شده، اس��تاد فتحی عبدالرحمن، 
قاری برتر مص��ری در این محفل انس با قرآن کریم ب��ه تالوت آیاتی از 

قرآن می پردازد.

کوچک ترین موزه دار ایران:

من در برابر موزه داران دیگر، کوزه شکسته ای بیش نیستم

100 دقیقه - اکشن کمدی
کارگردان: 

مصطفی کیایی  
فروش کل:

 1,527,815,499 تومان 

105دقیقه - اجتماعی
کارگردان:

ابراهیم ابراهیمیان
فروش کل: 

885,151,400 تومان

104 دقیقه - دفاع مقدس
کارگردان:

محمد حسین مهدویان
فروش کل:

304,000,000 

ایستاده در غبار آاااااادت نمی کنیمبارک�د

گیشه

 چندی قبل خبر تولید فیلمی براس��اس زندگی موالنا شاعر 
و عارف ایرانی قرن هفتم هجری قمری منتشر شد.

 » دیوید فرانزونی « سناریس��تی که بیش از هر چیز به خاطر 
 نگارش فیلمنام��ه » گالدیاتور « ش��هرت دارد در گفت و گو 
با » گاردین « خب��ر از نگارش فیلمنامه ای براس��اس زندگی 
موالنا داده بود و البته که تهیه کننده این کار را هم » استیفن 
 براون « معرفی کرده بود.» استیفن جوئل براون مدتی است 
به عنوان مدیر اجرایی کمپانی » وای « که مقرش در استانبول 
ترکیه اس��ت، مش��غول فعالیت اس��ت. تهیه کنندگی اولین 
 محصول سینمایی بلند این کمپانی ترک  که در لس آنجلس 
و نیویورک دفتر دارد را هم انجام داده اس��ت. همین کمپانی 
ترک است که تولید فیلم زندگی » موالنا « را برعهده گرفته. 
استیفن براون حدودا هشت سالی می شود که به عنوان مشاور 
شرکتی بحرینی با عنوان » وحید و شرکای پیشرو « فعالیت 
می کند. این ش��رکت که مدی��ر آن یک ایرانی ب��ه نام وحید 
 مهرانی فر اس��ت کارش مش��اوره دادن به اش��خاص حقیقی 
یا شرکت هایی اس��ت که می خواهند در منطقه خلیج فارس 
درگیر فعالیت های تجاری ش��وند. اینکه مشاور یک شرکت 
عرب قصد تولید پ��روژه » موالنا « را دارد ه��م به قدر کفایت 
عجیب به نظر می رس��د به خصوص که کار تولید هم در یک 
شرکت ترک انجام می شود و به همین دلیل تاکنون این پروژه 

با عنوان » رومی « معرفی شده است!!!

حجت ا... ایوبی  در حاشیه مراسم امضای تفاهم نامه پروژه 
VOD در جمع خبرن��گاران درباره ع��دم صدور مجوز 
 پروانه نمایش برای فیلم » ارادتمند؛ نازنین، بهاره، تینا «،

گفت: من این فیلم را ندیدم، اما ش��ورای پروانه نمایش 
اجازه نمایش فیلم را صادر نکرده است. 

شورای پروانه نمایش تنها مرجع صدور پروانه است.
ایوبی در پاسخ به این س��وال که فیلمنامه مجوز ساخت 
داشته و آیا بر اس��اس فیلمنامه فیلم ساخته شده است، 
گفت: بله فیلمنامه مجوز ساخت داشت، اما اینکه چقدر 
بر اساس فیلمنامه فیلم ساخته شده باشد من در جریان 
 نیس��تم، مس��ئولیت عزیزان اس��ت ک��ه آن را پیگیری 

کنند.
 رییس س��ازمان س��ینمایی در پاس��خ به این سوال که 
با توجه به گزارش های مطرح ش��ده درباره حقوق باالی 
مدیران وزارت ارشاد آیا حاضر هستید فیش حقوقی خود 
را منتشر کنید، گفت: ما آمادگی کافی برای انتشار فیش 
حقوقی خود را داریم و اگر زمانی بخواهیم فیش حقوقی 
این دوره از مدیران را با فیش های حقوقی مدیران گذشته 

منتشر کنیم، خواهید دید چه اتفاقاتی رخ داده است.

در روزهای گذشته خبری در رسانه ها منتشر شد که از شکایت 
 ش��بکه قطری Bein به دلیل پخ��ش غیر قانونی مس��ابقات 
جام ملت های اروپا از صداوس��یمای جمهوری اس��المی ایران 
حکایت می کرد. این ش��بکه مدعی شده اس��ت که رسانه ملی 
بدون پرداخت حق پخش این مس��ابقات، اق��دام به پخش آن 
کرده اس��ت. انتشار این خبر عجیب و ش��وکه کننده با سکوت 
مدیران سیما همراه شد و هیچ یک از مدیران سازمان و روابط 
عمومی رس��انه ملی، نس��بت به صحت این خبر واکنش نشان 
ندادند. حسین ذکایی دبیر ش��ورای هماهنگی ورزش سازمان 
صداوسیما و تهیه کننده ویژه برنامه جام ملت های اروپا که این 
روزها با اجرای محمدرضا احمدی و رضا جاودانی از شبکه سه 
به روی آنتن می رود، در پاسخ به این پرسش که آیا در برنامه ای 
 که او تهی��ه کنندگی اش را ب��ه عهده دارد، مس��ابقات فوتبال 
به صورت غیر قانونی پخش می شود یا خیر گفت: » من در این 
 رابطه اطالعی ندارم و ش��کایت ش��بکه قطری از صداوسیما را 
 از طری��ق روزنامه ها و ش��بکه های اجتماع��ی پیگیری کردم 
و دلیلی هم نمی بینم که در رابطه با این موضوع توضیحی بدهم. 
کار خرید بازی های فوتبال به عهده اداره کل حقوقی سازمان 

است و آنها باید در رابطه با این موضوع پاسخگو باشند. «

موالنای ترکی - ایرانی - 
امریکایی؟

ایوبی:
 آمادگی انتشار فیش حقوقی 

مدیران خود را داریم

 ابهام درباره شکایت شبکه قطری از صداوسیما 
به دلیل پخش یورو 2016؛

ذکایی: دلیلی نمی بینم در 
مورد برنامه ام توضیحی بدهم!

سینمای جهان

ژانر: ترسناک / معمایی / هیجانی
زمان: 2 ساعت و 14 دقیقه

R :درجه بندی
هزینه تولید:40 میلیون دالر

تاریخ اکران: 21 خرداد )10 ژوئن 2016 (
عوامل فیلم

کارگردان: جیمز وان
نویسندگان: جیمز وان، کری هیس، چاد هیس

موسیقی: جوزف بیشارا
بازیگران: ورا فارمیگا، پاتریک ویلسون، فرانسیس اوکانر، مدیسون 

وولف، سایمون مک برنی
خالصه داستان:

در قس��مت دوم فیلم » احض��ار ارواح « که روایتگ��ر ماجرایی 
 حقیقی در س��ال 1977 اس��ت، باز هم زوج لوری��ن ) فارمیگا ( 
و اد وارن ) ویلس��ون ( درگیری پرونده  ماورایی تازه ای می شوند. 
 آنها ای��ن بار به ش��هر لندن س��فر می کنن��د تا به درخواس��ت 
زنی میانس��ال بنام پگ��ی هاجس��ون ) اوکانر ( که م��ادر چهار 
فرزند است رس��یدگی کنند. پگی معتقد است که در منزل آنها 
فعالیت های غیرطبیعی ای احساس می شود. کمی پس از رسیدن 
لورین و اد به منزل هاجسون دختر کوچک خانواده توسط ارواح 

شیطانی تسخیر می شود و شرایط را به شدت بحرانی می کند...

احضار روح 2 
) The Conjuring (

هالیوود  تلویزیونسینمای ایران
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اخبار کوتاه خبر

مدیرکل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری از اجرای طرح تفکیک 
زباله در این اس��تان خبر داد. ش��هرام احمدی در دومین نشس��ت کارگروه 
پسماند چهارمحال و بختیاری در سالجاری اظهار کرد: طرح تفکیک زباله در 
چهارمحال و بختیاری اجرا خواهد شد و برای اجرای این طرح مشارکت بخش 

خصوصی و مردم الزم و ضروری است.
مدیرکل حفاظت محیط زیس��ت چهارمحال و بختیاری با اش��اره به اهمیت 
فرهنگ سازی در راستای اجرای طرح تفکیک زباله ها در جامعه عنوان کرد: باید 
در راستای اجرای درست این طرح، فرهنگ سازی تفکیک زباله در چهارمحال 
و بختیاری انجام ش��ود و باید از توان بخش خصوصی برای اجرای این طرح 
نیز استفاده ش��ود. وی ادامه داد: اجرای طرح تفکیک زباله ها نقش مهمی در 
حفاظت و صیانت از محیط زیست در چهارمحال و بختیاری دارد و امسال این 
طرح به صورت پایلوت در فرخ شهر برگزار و سپس در تمام شهرهای این استان 
اجرایی خواهد شد. احمدی تصریح کرد: اجرای تفکیک زباله در چهارمحال 
و بختیاری یکی از برنامه های مهم و اولویت دار این نهاد در س��ال جاری است 
و امسال اقدامات خوبی در راس��تای اجرای این طرح انجام خواهد شد. وی با 
اشاره به اهمیت حفاظت از محیط زیس��ت گفت: اجرای طرح تفکیک زباله 
در چهارمحال و بختیاری گامی موثر در راستای حفاظت و صیانت از محیط 

زیست است و در این طرح، تفکیک زباله ها باید در منزل انجام شود.

بهروز امیدی مدیرکل آموزش وپرورش استان چهارمحال وبختیاری با بیان 
اینکه دوباب مدرسه خیریه در شهر بروجن با مشارکت ۷۰ درصدی خیرین 
به صورت نیمه تمام احداث شده است، اظهارکرد: براساس تعهد استاندار این 
استان، ۳۰ درصد باقیمانده این مدارس توسط منابع استانداری تامین خواهد 
ش��د.  مدیرکل آموزش وپرورش اس��تان چهارمحال وبختیاری تصریح کرد: 
مدرسه شهرک الهیه بروجن یکی ازاین مدارس است تا هفته دولت امسال به 

بهره برداری می رسد.

مهراب فرجی، معاون بهبود تولیدات دامی س��ازمان جهادکشاورزی استان 
گفت: تسهیالت سرمایه در گردش برای مرغداری ها اختصاص یافته است که  
مرغداران متقاضی تسهیالت س��رمایه در گردش می توانند با ارایه مدارک و 
تکمیل تقاضانامه به مدیریت های جهاد کشاورزی در شهرستان مربوطه خود 
مراجعه کنند. وی افزود: با تامین سرمایه در گردش مرغداری ها، بسیاری از 

مرغداری ها در سطح استان بار دیگر فعال می شوند.

 اجرای طرح تفکیک زباله 
در چهارمحال و بختیاری

دو مدرسه نیمه تمام در بروجن 
تکمیل می شود

اختصاص تسهیالت سرمایه 
درگردش به مرغداری های استان

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان:

۹ میلیارد ریال اعتبار به فعالیت های 
چهارمحال و بختیاری که روزگاری از اس��تان های قرآنی اختصاص یافت

پرآب کشور بود، امس��ال در حالی وارد نهمین سال 
خشکس��الی متوالی ش��ده که دو رودخانه مهم این 

استان با بحران تامین آب روبه رو شده است.
استان چهارمحال و بختیاری استانی کوهستانی می 
باشد که دارای بارش های قابل توجه برف در زمستان 
است.این استان به واسطه بارش های قابل توجه برف 
و انباشته ش��دن برف روی دامنه های مرتفع استان 
سرچشمه رودخانه های بسیاری است که مهم ترین 

این رودخانه ها زاینده رود و کارون است.
چهارمحال و بختیاری در حال حاضر تأمین کننده آب 
دو رودخانه بزرگ کشور است که این دو رودخانه آب 

بسیاری از استان های کشور تأمین می کند.
اس��تان چهارمحال و بختیاری یکی از اس��تان های 
کم بارش کشور شناخته شده به طوری که هم اکنون 
کمبود آب در این استان به ش��رایط بحرانی رسیده 

است.
به عنوان مثال ش��هر بروجن دومین سکونتگاه بزرگ 
ش��هری اس��تان چهارمح��ال و بختیاری اس��ت که 
متأسفانه با کمبود آب ش��رب مواجه شده و آب این 
شهر در بسیاری نقاط با کمبود فشار و قطعی مواجه 

است.
بس��یاری از ش��هرهای دیگر اس��تان نی��ز از جمله 
سفیددش��ت و فرادنبه نیز با کمبود آب شرب مواجه 

شده اند.
هش��ت دش��ت اس��تان چهارمحال و بختی��اری نیز 

به واسطه کمبود آب خشک شده است.
کاهش بارش ها نیز تأمین آب را برای دو رودخانه مهم 
کش��ور)کارون و زاینده رود( با مشکل مواجه کرده و 
تأمین آب برای زاین��ده رود و کارون با بحران روبه رو 

شده است.
مدیرکل منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری 
در این خصوص اظهار داشت: کاهش بارش در استان 
سبب شده تا امسال این استان وارد نهمین سال پیاپی 
خشکسالی در استان شود و چهارمحال و بختیاری که 
منشأ رودخانه های زاینده رود و کارون است با بحران 

تأمین آب روبه رو شود.
علی محمدی مقدم ادامه داد: هم اکنون چهارمحال و 
بختیاری یکی از استان های خشک کشور اعالم شده و 
ازآنجاکه در ماه های آینده بارندگی قابل توجهی برای 
این استان پیش بینی نمی شود، تأمین آب برای مردم 

روستاها و شهرهای استان با سختی انجام می گیرد.

مدیرکل منابع طبیع��ی و آبخی��زداری چهارمحال 
و بختی��اری گف��ت: هم اکن��ون اس��تان در مناطق 
نیمه خشک کشور می باشد و بیابانزایی در این استان 

در حال پیشرفت است.
علی محمدی مقدم  افزود: وقتی در منطقه ای تخریب  
خاک و منابع آبی، پوش��ش گیاهی باشد توان تولید 
سرزمین کاهش یافته و آن منطقه به سمت بیابانزایی 

می رود.
وی تاکید کرد: اس��تان چهارمح��ال و بختیاری در 
اقلیم نیمه خشک واقع شده و فرسایش خاک ،۲۰تن 
در هکتار اس��ت و س��طح افت آب های زیرزمینی در 
برخی دش��ت ها از جمله دش��ت خانمیرزا تا ۷۰ متر 

رسیده است.
مدیرکل منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری 
افزود: در این اس��تان پدیده بیابانزایی در حال شکل 

گرفتن است.
وی اظهار داش��ت: تخری��ب و از بین رفت��ن مراتع و 
جنگل ها و پوش��ش گیاهی به خاط��ر چرای بی رویه 
دام، شخم و زراعت دیم در عرصه های ملی و همچنین 
قطع درختان از دیگر عوامل تشکیل پدیده بیابانزایی 

در استان است.
محمدی مقدم افزود: هم اکنون در برخی دشت های 
استان ازجمله دش��ت خانمیرزا و دش��ت شهرکرد، 
پدی��ده بیابانزای��ی اتف��اق افت��اده و این دو دش��ت 
ب��ه  دش��ت های ممنوع��ه و همچنین کان��ون تولید 

گردوخاک در استان تبدیل شده است.
سرپرس��ت ش��رکت آب منطق��ه ای چهارمح��ال و 

بختیاری نیز در این خصوص گف��ت: در حال حاضر 
میانگین بارندگ��ی چهارمحال و بختیاری در س��ال 
زراعی جاری ۴۹۲ میلی متر گزارش شده که نسبت به 
میانگین سال زراعی گذشته که ۵۹۰ میلی متر بوده با 

کاهش ۱۷ درصدی مواجه است.
فتح اهلل صابر پور ادامه داد: هم اکنون بیشترین بارش 
استان چهارمحال و بختیاری در شهرستان کوهرنگ 
انجام شده و دیگر نقاط استان بارش های قابل توجهی 

نداشته اند.
وی افزود: اس��تان چهارمحال و بختی��اری در حال 
حاضر یکی از استان های خشک کشور است و مانند 

گذشته که استانی آب خیر و پر آب بود، نیست.
سرپرس��ت ش��رکت آب منطق��ه ای چهارمح��ال و 
بختیاری تأکید کرد: آب پشت سد زاینده رود بسیار 
کاهش پیداکرده و بحران ب��رای تأمین آب رودخانه 

زاینده رود وجود دارد.
وی ادامه داد: آب تاالب چغاخور نیز کاهش داشته و 

سطح آب این تاالب افت کرده است.
وی با اش��اره ب��ه اینک��ه هم اکنون هش��ت دش��ت 
چهارمحال و بختی��اری با بحران آب مواجه ش��ده، 
تأکید کرد: س��طح آب های زیرزمینی در چهارمحال 

و بختیاری افت شدیدی داشته است.
سرپرس��ت ش��رکت آب منطق��ه ای چهارمح��ال و 
بختی��اری ادام��ه داد: وضعیت تأمی��ن آب رودخانه 
استان نیز ازجمله کارون به واسطه کاهش بارش ها با 
مشکل مواجه شده و آب این رودخانه بسیار کاهش 

پیداکرده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اس��المی چهارمحال و بختیاری گفت: سال گذشته 
بیش از ۹ میلیارد ریال اعتبار در زمینه فعالیت های قرآنی در س��طح اس��تان 
هزینه شد. جواد کارگران، در نشس��ت خبری طرح غنی سازی اوقات فراغت 
اظهار داشت: آیین افتتاحیه طرح غنی سازی اوقات فراغت ۲۰ تیرماه همزمان 
با سراسر کشور در استان ش��روع می شود و در روز ۱۳ ش��هریور ماه نیز آیین 

اختتامیه این طرح برگزار می گردد.
وی با بیان اینکه ۴۰۰ کانون فرهنگی و هنری در مس��اجد استان فعال است، 
افزود: ۳۵۰ پایگاه اوقات فراغت در کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان با 
یک هزار و ۲۰۰ مربی، مجری طرح غنی سازی اوقات فراغت در شهرستان های 

۹ گانه استان است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال و بختیاری با اشاره به رایگان بودن 
بیشتر کالس ها و دوره های این طرح، خاطرنشان کرد: سال گذشته 8 هزار نفر 
دختر و ۳ هزار نفر پسر در این دوره ها شرکت کردند و پیش بینی می شود امسال 

نیز نزدیک به ۱۴ هزار نفر در این طرح شرکت کنند.
کارگران به کم بودن فضای مساجد برای برگزاری طرح اوقات فراغت اشاره و 
بیان کرد: به منظور تامین فضای کافی برای برگزاری این دوره ها نیازمند تعامل 
و همکاری سایر سازمان ها در استان هستیم که در همین راستا به دنبال انعقاد 
قراردادی با آموزش و پرورش از س��الن های ورزشی و سایت های کامپیوتری 

مدارسی که در نزدیکی مساجد هستند استفاده می شود.
وی با اشاره به انتقاداتی که به سازمان فرهنگ و ارشاد اسالمی استان در مورد 
مصرف اعتبارات فرهنگی وارد می ش��ود، تصریح کرد: این سازمان بیشترین 
اعتبارات فرهنگی خود را در زمینه مذهب و دین هزینه می کند به گونه ای که 
سال گذش��ته یک میلیارد و ۲۳۰ میلیون ریال در زمینه فعالیت های قرآنی و 

8 میلیارد ریال نیز در زمینه کانون های فرهنگی و هنری مساجد هزینه شد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اس��المی چهارمحال و بختیاری به کسب رتبه برتر 
شورای هماهنگی و گسترش فعالیت های قرآنی استان در سطح کشور اشاره 
کرد و گفت: به همین مناسبت روز ۵ تیر ماه این ش��ورا از طرف شورای عالی 

انقالب فرهنگی در تهران مورد تقدیر قرار می گیرد.

ابالغ رای
3/769 ش��ماره دادنام��ه: 9509970354200367 ش��ماره پرون��ده: 
9409980354200053 ش��ماره بایگانی ش��عبه: 941175 خواهان: آقای 
محسن صفائی نژاد فرزند مصطفی به نشانی فعاًل زندان مرکزی اصفهان، 
خواندگان: 1- آقای محمد جوادیان به نش��انی اصفه��ان- صارمیه کوی 
قهرمان پ 12، 2- آقای حمیدرضا بهادران به نشانی اصفهان- کهندژ کوی 
امامزاده کوی س��هیل 3-  آقای مرتضی اس��حاقیان 4- آقای مجید نوری 
5- آقای جواد غالمی 6- آقای حسن اس��ماعیلی 7- آقای داریوش داوری 
8- آقای فرهاد شهبازی 9- آقای مهرداد رضاپوریان 10- خانم مریم نصر 
اصفهانی 11- آقای غالمرضا اسماعیلی 12- آقای احمد پور ملک همگی به 
نشانی مجهول المکان 13- آقای قربانعلی سلیمانی به نشانی بابل چهار راه 
امیرکبیر مرزن اباد بولد کاله 14- آقای فریبرز مرادیان به نش��انی سنندج 
محله گلشن کوی دماوند پ 96 ، 15- آقای فرهاد نصیر نصیری به نشانی 
اصفهان بلوار ش��فق منازل س��ازمانی نیروگاه 16- آقای محس��ن امامی 
به نش��انی اصفهان بهارس��تان فاز 2 بلوک 222 پ 604، 17- آقای احمد 
شعربافچی به نش��انی اصفهان خ خواجه عمید بن سپهر پ 60، 18- آقای 
اکبر جدیدی به نشانی اصفهان ارتش ک علیرضایی پ 50، 19- آقای حسن 
بازیاری به نشانی اصفهان خ شفق کوی ش��قایق مجتمع ارکیده واحد 16، 
20- آقای حسین محمدزاده به نش��انی اصفهان خ حکیم فرزانه دهنو کوی 
گلستان 4 پ 167، 21- آقای یحیی پناهی به نشانی اصفهان خ امام خمینی 
ک ش رجایی بن ستاره 22- خانم ناهید چمنی به نشانی اصفهان ملک شهر 
خ مفتح کوی ابان بن بس��ت اذر پ 21، 23- آقای فارس قمری س��رتنگ به 
نشانی بندرعباس ازادشهر خ ش تندگویان کوی معارف مجتمع کیان 4 ط 
دوم 24- آقای رسول صفریان به نشانی اصفهان سه راه ملک شهر کوی 
گلس��تان جنب پمپ بنزین غرضی 25- آقای عبدالحسین مرادی به نشانی 
اصفهان خانه اصفهان خ گلخانه خ نوبهار گلستان غربی کوی امام حسین 
26- آقای علیرضا رحیمی به نشانی اصفهان شهرک امیرحمزه خ 9 فرعی 
2 پ 43، 27- آقای قدرت اله شریفی به نش��انی اصفهان خ شهیدان خ ملت 
کوی ش جعفری منزل شخصی 28- آقای محمدرضا آذربایجانی به نشانی 
اصفهان خ بزرگمهر مقابل قصرگل پ 63، 29- آقای احمد دارانی به شماره 
اصفهان خانه اصفهان خ امید شرقی جنب مسجد درب سبزرنگ 30- آقای 
مهران طاهری به نشانی اصفهان خ رباط دوم کوی دانش آموز منزل آخر 
ط سوم 31- آقای مهدی شریف مقدم به نش��انی اصفهان خ کاوه باهنر ک 
رسالت 32- خانم لیال ایران جوان به نشانی اصفهان شهرک امیریه منازل 
سازمانی کش��اورزی 33- آقای هادی قدیری به نشانی اصفهان خ بهاران 
فجر 12 پ 27 ط دوم 34- آقای محس��ن حجراالس��ود به نشانی اصفهان 
ملک ش��هر 17 ش��هریور خ صادقیان نبش ک شمش��اد پ 26، 35- آقای 
کورش شمس به نشانی اصفهان بلوار کشاورز ک 56 بن بوستان پ 543، 
36- آقای مهدی عابدی به نش��انی اصفهان درچه خ ولیعصر بن صداقت 
 پ 34، 37- آقای علیرضا رحیمی به نش��انی اصفهان ش��هرک امیرحمزه 
خ 9 فرع��ی دوم پ 43، 38- آقای فضل اله موس��وی به نش��انی اصفهان 
ش��هرک میالد کوی تختی پ 260، 39- آقای غالمرضا صفدری به نشانی 
اصفهان سه راه سیمین خ س��ید عظیم کوی س��لیمانی پ 125، 40- آقای 
فرزاد قاعدی به نش��انی نوراباد ممس��نی فلکه جهاد عش��ایر کوی قدیمی 
41- آقای امید فرجی به نش��انی اصفهان خ امام خمینی مادی فتوت کوی 
ارشاد کوی ابان 42- آقای محمد نصر اصفهانی به نشانی اصفهان خ خیام 
کوی مس��عود بن بوعلی پ 52، 43- آقای مجید دیانتی به نشانی اصفهان 
سه راه سیمین ابتدای بلوار کشاورز روبروی بانک ملی پ 479 ط همکف 
شرکت بلکا 44- آقای نظام الدین جونیز به نشانی شیراز شهرک بهارستان 
 خ الله س��مت چ��پ درب اول 45- آقای محم��د هادی به نش��انی اصفهان 
خ ش��ریف واقفی ک مهدی نژاد اعالیی پ 4، 46- آق��ای فرامرز جزینی به 
نشانی اصفهان خ رباط شهریار جنوبی گلچین 5، 47- آقای سعید اباذری به 
نشانی اصفهان خ رباط اول کوی استاد شهریار منزل سه طبقه 48-  آقای 
اسماعیل دانشور به نشانی اصفهان خ کاوه خ فالطوری مجتمع نقش جهان 
بلوک یاس 49- خانم حمی��را غضنفرپور به نش��انی اصفهان  وحید کوی 
دنارت کوی باقری 50- آقای صمد قنبری به نش��انی فسا زاهدشهر کوی 
288 پ 3، 51- آقای جواد تیموری به نشانی اصفهان کاوه ردانی پور کوی 
المهدی بن بس��ت گل یاس، 52- آقای علیرضا س��لیمی به نشانی اصفهان 
بهارستان خ الفت محله بهارس��تان مجتمع برق 53- آقای رضا عابدی به 
نشانی اصفهان س��ه راه س��یمین خ جانبازان خ موالنا خ مشفق فرعی 1 پ 
21، خواسته: اعسار از پرداخت محکوم به، گردش��کار: دادگاه با بررسی 

محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور 
رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دادخواست خواهان محسن صفائی 
نژاد فرزند مصطفی به طرفیت خواندگان 1- مجید دیانتی 2- فارس قهری 
سرتنگ 3- ناهید چمنی 4- محمد جوادیان 5- غالمرضا صفدری 6- فرزاد 
قائدی 7- اکبر جدیدی 8- مهدی عابدی 9- حس��ین محمدزاده 10- محمد 
نصر اصفهانی 11- لیلی ایران جوان 12- فرهاد نصیر نصیری 13- یحیی 
پناهی 14- اسماعیل دانشور 15- قربانعلی سلیمانی 16- فضل اله موسوی 
17- عبدالحسین مرادی 18- امید فرجی 19- سعید اباذری 20- معین امامی 
21- رضا عابدی 22- رس��ول صفریان 23- قدرت اله شریفی 24- صمد 
قنبری 25- علیرضا رحیمی 26- محسن حجراالسود 27- علیرضا سلیمی 
28- احم��د دارانی 29- محمدرض��ا آذربایجانی 30- احمد ش��رباف چی 
31- حمیدرضا بهادران 32- فالمرز جزینی 33- حسن بازیاری 34- هادی 
قدیری 35- مهدی شریف مقدم 36- فریبرز مرادیان 37- حمیرا غضنفر پور 
38- کوروش شمس 39- مهران طاهری 40- نظام الدین جوینده 41- محمد 
هادی 42- ج��واد تیموری 43- علیرضا رحیمی 44- مرتضی اس��حاقیان 
45- غالمرضا اسماعیلی 46- جواد غالمی 47- فرهاد شهبازی 48- مهرداد 
رضا پوریان 49- داریوش داوری 50- احمد پور ملک 51- محمد نوری 52- 
حسن اس��ماعیلی 53- مریم نصر اصفهانی به خواسته اعسار از پرداخت 
محکوم به )رد مال( دادنامه شماره 90...739- 1390/4/21 صادره از این 
شعبه نظر به محتویات پرونده به ش��رح دادخواست خواهان عدم حضور 
خواندگان در جلسه دادرسی علیرغم احضار از طریق نشر آگهی جهت دفاع 
و عدم ارائه دفاع در قبال دعوی مطروحه و نظر به اظهارات شهود مبنی بر 
عدم توانایی خواهان در پرداخت محکوم به و نظر به اینکه به مدت طوالنی 
)پنج س��ال( نامبرده زندانی بوده است دادگاه ضمن پذیرش دعوی تقسیط 
محکوم به مستنداً به مواد 6 و 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 
مقرر می دارد بدواً یک هشتم محکوم به و سپس ماهیانه ده میلیون ریال تا 
استهالک کامل بدهی ) رد مال( توسط خواهان در حق شکات )خواندگان( 
پرداخت شود. این رای نسبت به خوانده ردیف 11 و 5 حضوری محسوب 
و ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر 
است و نسبت به سایر خواندگان غیابی محسوب و ظرف 20 روز از تاریخ 

ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشد.  
م الف: 8828 شعبه 116 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان) 116 جزایی سابق( 

)1117 کلمه، 12 کادر(
ابالغ رای

پرون��ده:  ش��ماره   9509970354200407 دادنام��ه:  ش��ماره 
9409980362801295 شماره بایگانی ش��عبه: 950044 شکات: 1- آقای 
جواد اخالقی نژاد فرزند حس��ن به نش��انی اصفهان- اتوبان ش آقابابائی 
محله اطشاران کوی بهار کوی میالد پ 4 ، 2- آقای مجتبی محمدی هارونی 
فرزند قربانعلی به نشانی اصفهان اتوبان ش آقابابائی محله اطشاران کوی 
بهار کوی میالد پ 3، متهم: آقای محسن رحیمی فرزند محمد علی به نشانی 
اصفهان خ زینبیه خ دستغیب ارزنان کوی شکوفه درب سمت راست منزل 
حق شناس ) در حال حاضر زندان مرکزی اصفهان(، اتهام: سه فقره سرقت 
داخل خودرو، گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی 
را اعالم و به ش��رح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در 
خصوص اتهام محسن رحیمی فرزند محمد علی متولد 1366 ساکن اصفهان 
دائر بر سه فقره سرقت وسائل از داخل خودرو از حیث جنبه عمومی جرم 
نظر به محتویات پرونده، کیفرخواست دادس��را، اقرار صریح و مقرون به 
واقع متهم و گزارش مرجع انتظامی و قرائن وامارات موجود در پرونده به 
نظر دادگاه بزهکاری مشارالیه به ش��رح فوق محرز تشخیص فلذا مستنداً 
به ماده 661 قانون مجازات اس��المی مصوب 1375 و ب��ا اعمال مقررات 
تخفیف مجازات اموال 37  و 38 قانون مجازات اس��المی مصوب 1392 از 
جهت گذشت ش��کات نامبرده را به تحمل 13/5 ماه حبس تعزیری و سی و 
هفت ضربه شالق تعزیری محکوم می نماید. این رای حضوری محسوب 
و ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدید نظر 

استان می باشد. 
م الف: 8750 شعبه 116 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان)116 جزایی سابق( 

)250 کلمه، 3 کادر(  
ابالغ رای

3/749 ش��ماره دادنامه: 774-94/5/26 به تاریخ 94/05/12 در وقت فوق 
العاده جلسه شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان به تصدی امضا 
کننده ذیل تشکیل است و پرونده کالسه 569/94-575/94  تحت نظر است. 

قاضی شورا با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 
ذیل اعالم می دارد. خواهان: مهدی ضیائی به نش��انی اصفهان خ نیکبخت 
کوچه شهید ابطحی آخر کوچه، خوانده: روح اله نکویی اصفهانی به نشانی 
مجهول المکان، خواسته: مطالبه، در خصوص دعوی آقای مهدی ضیائی 
فرزند خداکرم به طرفیت روح اله نکویی اصفهانی به خواسته مطالبه وجه 
به میزان 22/500/000 موجب یک فقره چک به شماره 093131 عهده بانک 
ملی به انضمام خسارات دادرسی  و خسارت تاخیر تادیه با عنایت به اصل 
تجریدی بودن اس��ناد تجاری / اصل عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری 
در صورت انتقال این اس��ناد از دارنده اولیه به شخص یا اشخاص ثالث و 
اینکه خوانده دعوی علیرغم ابالغ قانونی در جلسه دادرسی حضور نیافته 
و الیحه دفاعیه ای ارسال ننموده و دلیلی بر پرداخت دین یا ابراء ذمه خود 
به نحوی از انحاء قانونی ارائه ننموده و دعوی مطروحه مصون از هر گونه 
تعرض و ایراد و مستندات ابرازی نیز مبری از انکار و تردید باقی مانده اند 
فلذا بنابر مراتب فوق و با عنایت به گواهی ع��دم پرداخت صادره و احراز 
ذینفع بودن خواهان در دع��وی مطروحه و ص��دور آن از ناحیه خوانده/ 
صدور آن از ناحیه شرکت و امضای آن از ناحیه شخص حقیقی ) خوانده( و 
نظر به اصل صحت و صدور اسناد و مدلول ماده 1301 قانون مدنی و آثار 
حاکم بر امضای ذیل س��ند و در حین حال نظر به اینکه وجود / اصل سند/ 
اصول اسنادی / تجاری فوق االشعار در ید خواهان داللت و ظهور بر بقاء 
دین و اش��تغال ذمه خوانده تا میزان مورد خواسته دانسته و نظر به قاعده 
استصحاب دین و توجها به نظریه مشورتی اعضاء محترم شوراهای حل 
اختالف مصوب 1387/4/18 و مواد 1286-1284-1258-1257- 1321-

1324 قان��ون مدنی و م��واد 249-286-310-311-314 تج��ارت و مواد 
194-197-198-503-515-519-522 ق. آ.د.م و م��اده واح��ده قانون 
استفس��اریه تبصره الحاقی ماده 2 قانون اصالح موادی از قانون صدور 
چک مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون خسارت قابل مطالبه 
خوانده را به پرداخت مبلغ 22/500/000 ریال  بابت اصل خواسته و پرداخت 
مبلغ 180/000 بابت خس��ارات دادرس��ی )هزینه های دادرسی و ورودی 
دادخواست و اوراق دادخواست و تصدیق منضمات به دادخواست وکالی 
انتخابی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه / وجه سند/ وجوه اسناد/ تجاری 
مستند دعوی از تاریخ های سررس��ید 94/3/20 تا زمان وصول بر مبنای 
نرخ تورم اعالمی بانک مرکزی که حین االجراء محاسبه و تعیین می شود 
در حق خواهان محکوم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیس��ت روز 
از تاریخ ابالغ قابل واخواهی از ناحیه محکوم علیه در همین شورا و سپس 
ظرف 20 روز از تاریخ انقضای مهلت واخواهی قابل تجدید نظر در محاکم 
عمومی حقوقی دادگستری اصفهان می باشد. ضمنًا قرار تامین خواسته به 
ش دادنامه 482-94/4/14 از همین شعبه صادر گردیده است. م الف:8757 
شعبه 11 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان)493 

کلمه، 5 کادر(
ابالغ رای

3/756 کالس��ه پرونده: 941661 ش��ماره دادنام��ه:418-95/3/1 مرجع 
رسیدگی: شعبه 9 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: محمد سلطانی به 
نشانی اصفهان شهرک صنعتی محمودآباد خیابان 25 سنگبری پردیس با 
وکالت مسرور گیتی فر به نشانی اصفهان خیابان حکیم نظامی نرسیده به 
چهار راه امین )شریعتی( جنب بانک انصار پالک 761، خوانده: مجید همتی 
به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه مبلغ یکصد میلیون ریال وجه دو 
فقره چک بانضمام خس��ارات، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه 
مشورتی اعضا ش��ورا ختم رسیدگی را اعالم و به ش��رح آتی مبادرت به 
صدور رای می نماید. رای قاضی شورای حل اختالف: در خصوص دعوای 
آقای محمد سلطانی با وکالت مسرور گیتی فر به طرفیت آقای مجید همتی به 
خواسته مطالبه مبلغ یکصد میلیون ریال وجه چک به شماره 468886/20-

94/6/20 و 468887/15-94/7/20  به عهده بانک مل��ت به انضمام مطلق 
خسارات قانونی با توجه  به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید 
خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال 
ذمه خوانده و اس��تحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده 
علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و 
دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان 
 از خود ابراز و ارای��ه ننموده لذا دعوی خواهان علی��ه خوانده ثابت به نظر 
م��ی رس��د ک��ه ب��ه اس��تناد م��واد 310 و 313 قان��ون تج��ارت و 
198و515و519و522 قان��ون آیین دادرس��ی مدنی حکم ب��ر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبل��غ یکصد میلیون بابت اصل خواس��ته و دو میلیون 

و چهل هزار ریال بابت هزینه دادرس��ی و حق الوکاله وکیل و هزینه نشر 
آگهی طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک 
موصوف)سررس��ید چکها(  تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و 
اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیس��ت روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف 
 بیس��ت روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عموم��ی حقوقی اصفهان 

می باشد. 
 م الف:8722 شعبه 9 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

)335 کلمه، 4 کادر( 
ابالغ رای

3/768  ش��ماره دادنام��ه: 9409970350201646 ش��ماره پرون��ده: 
9409980350200328 شماره بایگانی شعبه: 940374 خواهان: آقای اکبر 
توکلی فرزند محمدرضا با وکالت خانم ندا سادات میرحسینی فرزند سید 
مرتضی به نشانی اصفهان- ملک شهر خیابان 17 شهریور ابتدای خیابان 
مفتح کوی 54 کوچه شهید باهنر پالک 85 واحد 3، خوانده: آقای محمد حنیفه 
فرزند جالل به نش��انی تهران- خ جمال زاده- خ فرصت- پ 94، خواسته 
ها: 1- مطالبه وجه چک 2- مطالبه خس��ارت دادرسی 3- مطالبه خسارت 
تاخیر تادیه، دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رس��یدگی را اعالم و 
به ش��رح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه:  در خصوص 
دعوی خواهان اکب��ر توکلی فرزند محمدرضا و با وکالت ندا س��ادات میر 
حسینی به طرفیت خوانده محمد حنیفه فرزند جالل به خواسته مطالبه مبلغ 
سیصد میلیون ریال وجه چک به ش��ماره 367804 و 367805 و 367806 
عهده بانک رفاه کارگران تهران با احتساب هزینه دادرسی و خسارت تاخیر 
تادیه نظر به دادخواس��ت تقدیمی و فتوکپی مصدق متن و ظهر گواهینامه 
عدم پرداخت وجه چک صادره از ناحیه بانک محال علیه که اساس��ًا داللت 
بر اش��تغال ذمه خوانده در قبال خواهان به میزان مبلغ فوق را دارد و اینکه 
خوانده با اطالع از دعوی مطروحه و جریان رس��یدگی در جلسه دادرسی 
حاضر نش��ده و نس��بت به دعوی دفاع موثری به عمل نیاورده و دلیلی بر 
پرداخت وجه سند مدرکیه اقامه نکرده است لذا دادگاه با استصحاب اشتغال 
ذمه خوانده، دعوی را وارد تشخیص و مستنداً به مواد 310 و 311 و 312 
قانون تجارت و مواد 198 و 515 و 519 قانون آئین دادرس��ی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی و قانون الحاق یک تبصره به ماده 2 قانون 
چک و استفساریه آن مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام خوانده را به 
پرداخت مبلغ سیصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و نیز مبلغ نه میلیون 
 و ششصد و هشتاد و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت شصت

 درصد ح��ق الوکاله وکی��ل مطاب��ق تعرفه قانون��ی در مرحل��ه بدوی و 
پرداخت خس��ارت تاخیر تادی��ه ازتاریخ سررس��ید چک لغای��ت اجرای 
 حکم بر اس��اس ش��اخص ت��ورم مربوط��ه در ح��ق خواه��ان محکوم 
می نماید اج��رای احکام مکلف اس��ت خس��ارت تاخیر تادیه را به ش��رح 
ف��وق محاس��به و از خوانده اخ��ذ و ب��ه خواه��ان پرداخت نمای��د. رای 
صادره غیابی ب��وده و ظرف م��دت 20 روز از تاریخ اب��الغ دادنامه قابل 
واخواهی در محکمه ص��ادر کننده رای بوده و ظرف م��دت 20 روز دیگر 
 قابل تجدیدنظ��ر خواه��ی در محاکم تجدید نظ��ر مرکز اس��تان اصفهان 
می باشد. م الف:8837 شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ) 409 کلمه، 

4 کادر(
فقدان سند مالکیت

3/772 ش��ماره صادره: 1395/43/239809 نظر به اینکه آقای قاسمعلی 
نصر به وکالت از طرف عالالدین غروی ) طبق وکالتنامه ش��ماره 28294-

95/3/26 دفتر 5 شهرضا( با تسلیم برگ استشهاد شهود مدعی فقدان سند 
مالکیت ششدانگ پالک ش��ماره 4/5071  بخش 14 اصفهان گردیده که در 
صفحه 511 دفتر 961 ذیل شماره ثبت 28385 بنام عالالدین غروی ثبت و 
سند صادر شده و درخواس��ت المثنی نموده  لذا طبق تبصره یک اصالحی 
ماده 120 آیین نامه قان��ون ثبت مراتب آگهی می ش��ود که هر کس مدعی 
انجام معامله  غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده نسبت به آن یا وجود  سند 
مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار 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 صورت جلسه و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. 
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا اصل سند ارائه نشود المثنی سند 

صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 
م الف: 9427 اداره ثبت اس��ناد و امالک غرب اس��تان اصفهان ) 173 کلمه، 

2 کادر(

تداوم خشکسالی چهارمحال و بختیاری؛

بحـران تامیـن آب برای زاینـده رود و کـارون
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اس��تفاده از انرژی خورش��ید برای تامین انرژی دستگاه ها 
موضوعی است که به شدت مورد توجه شرکت های مختلف 
است. Yolk شارژری تاش��دنی و به اندازه یک تبلت معمولی 
اس��ت که می تواند انرژی الکتریکی مورد نیاز ابزار هوشمند 
شما را از خورشید تامین کند. سال گذشته زمانی که کمپین 
کیک استارتری Solar Paper کار خود را برای جذب سرمایه 
آغاز کرده بود، فکرش را هم نمی کرد که با هدف گرفتن ماه به 
خورشید! برسد. زومیت نوشت؛ این کمپین در هنگام اتمام 
مدت زمان جذب سرمایه خود توانسته بود سرمایه ای معادل 

یک میلیون دالر را از حدود ۶۳۰۰ پشتیبان جذب کند که 
در نوع خود بسیار جالب توجه است. اکنون سوال مهمی که 
وجود دارد این است که آیا این استارتاپ توانسته پاسخگوی 

این حمایت عالی سرمایه گذاران باشد؟
طراحی و اتصاالت

صفحه خورشیدی Yolk برای آن هایی که بیشترین کارآیی 
را در کمترین حجم ممکن می خواهن��د محصولی ایده آل 
به ش��مار می آید چرا که توانس��ته در کمترین حجم ممکن 
بیشترین ویژگی ها را به کاربران خود عرضه کند، با ابعادی 
در حد یک تبلت نازک، این صفحه خورشیدی توانسته بدون 
فداکردن کارآیی یک صفحه خورش��یدی همه کاره را برای 
ش��ما به ارمغان بیاورد. البته تا کنون صفحات خورش��یدی 
مش��ابه زیادی را دیده ایم که تا خورده و در ابعاد کوچکی در 
حد یک برگه کاغذ جمع می شدند ولی تمامی این محصوالت 
بس��یار ضخیم تر از یک محصول خوش دست و شکیل مثل 
محصول Yolk بودند. این محصول وزن��ی در حدود ۱۷۵۰  
گرم دارد و ابعاد آن نیز ۱۹ در ۹ در ۱/۱۱س��انتی متر است. 
واحد اصلی Yolk یک بورد الکترونیکی است که یک صفحه 

LCD و دو پورت USB روی آن قرار گرفته و در پشت آن نیز 
آرایه ای از صفحات خورش��یدی س��یاه رنگ وجود دارد که 
توس��ط اتصاالت طال به یکدیگر متصل ش��ده اند. این قطعه 
می تواند به تنهای��ی توانی معادل 2/۵وات ب��ا ۵ ولت/۵۰۰ 
میلی آمپر تولید کند که البته ب��ا افزودن هر یک از صفحات 
اضافه به آن می توان این میزان انرژی تولیدی را افزایش داد. 
این صفحات کمکی که به ش��کل زیبایی به وسیله آهنربا به 
قطعه اصلی متصل می شوند می توانند توان آن را تا ۱۵وات 
)۵ ولت / ۳ آمپر( افزایش دهند. البته این آهنرباها خیلی هم 

قدرتمند نیس��تند و تنها در این اندازه که پنل ها از هم جدا 
نشوند، توان نگهداری آن ها را دارند. استفاده از این ابزار هم 
کار ساده ای است. دس��تگاه های نیازمند شارژ خود را به آن 
متصل کنید و س��پس آن را مقابل خورش��ید قرار دهید؛ نه 
دکمه ای نیاز اس��ت و نه تنظیمی، مدار الکترونیکی خودش 
همه این کارها را انجام خواهد داد. حتی ابر یا س��ایه خفیف 
هم نمی تواند در راه این شارژر مانعی ایجاد کند. البته جهت 
و زاویه ای که این ابزار نس��بت به نور خورش��ید  در آن قرار 
دارد در توان تولیدی آن نیز تاثیرگذار اس��ت و برای راحتی 
هر چه بیشتر شما در آویزان کردن این ابزار از مکان دلخواه 
سوراخ هایی در پنل در نظر گرفته ش��ده است تا آن را از هر 
 LCD جایی که دلتان خواست آویزان کنید. صفحه نمایش
نصب ش��ده روی این ابزار می تواند بهترین حالت قرارگیری 
این ابزار را به شما نش��ان دهد تا در سریع ترین زمان ممکن 
به بیش��ترین توان دس��ت پیدا کنید. با قرارگیری پنل برابر 
خورشید این صفحه روشن می شود و ولتاژ تولید شده را به 
ش��ما نمایش می دهد، با اتصال ابزار خود به درگاه USB نیز 
این صفحه نمایش جریان ورودی به دستگاه را نشان خواهد 

داد تا با این روش بتوانید بهترین موقعی��ت قرارگیری ابزار 
را تش��خیص دهید. پس از باز کردن جعبه در کنار این ابزار 
محافظ س��یلیکونی نیز قرار داده شده است که با قرارگیری 
روی صفحه خورشیدی و درگاه های اتصال از آسیب رسیدن 

به آن در اثر افتادن یا ضربات احتمالی جلوگیری کند.
 تجربه خوشایند خورشیدی

در خارج از خانه به همراه داش��تن این اب��زار این حس را به 
شما القا می کند که خورشید پریز برقتان است! کافی است 
دس��تگاه را در حالتی ق��رار دهید که پرتوهای خورش��ید با 

عمودترین زاویه ممکن روی صفحه آن بتابد که البته بازده 
نهایی به عرض جغرافیایی شما، زمان و شرایط محیطی نیز 
بستگی خواهد داش��ت. البته چند تکه ابر نه چندان حجیم 
مشکل جدی بر سر راه تولید انرژی نخواهد بود و می توانید 
 انتظار تولی��د ۵ وات انرژی را تنها با اس��تفاده از س��ه پنل

 داشته باشید که البته با برطرف شدن آن، توان خود به خود 
به باالترین حد خود خواهد رسید. LCD قرار گرفته روی این 
ابزار نیز آن قدر خوب طراحی و ساخته شده است که بتواند 
به سرعت پاس��خگوی اطالعات وارده باشد و با به روز شدن 
خود ،شما را در قرار دادن درست دستگاه در برابر خورشید 
راهنمایی کند. زاویه  دید باز و بس��یار مناس��ب این صفحه 
نمایش نیز کمک مهمی به ویژه در خواندن آن در ش��رایط 
دشوار یا زیر نور شدید خواهد بود. همچنین با سنجش توان 
خروجی از دستگاه با اس��تفاده از اپلیکیشن تلفن سنجش 
شرایط باتری هوشمند و دستگاه مخصوص می توان به خوبی 
پایداری و دقت دستگاه را دید، ضمن این که صفحه نمایش 
روی دس��تگاه توان بس��یار پایینی از دس��تگاه را به مصرف 
می رساند. البته وقتی زمان قرار دادن آن روی زمین می رسد 

– مگر در حالتی که خورشید درس��ت در وسط آسمان قرار 
گرفته است- این دستگاه نمی تواند به بیشینه توان تولیدی 
خود برسد بنابراین همواره می بایست قدری خالقیت به خرج 
دهید و دستگاه را جوری به صورت مایل و در جهت درست 
قرار دهید چرا که دستگاه از داشتن پایه های از پیش طراحی 
 USB شده محروم اس��ت. اگرچه به نظر می رسید دو درگاه
تعبیه ش��ده روی این ابزار یکی مخصوص دستگاه های اپل 
و دیگری به دستگاه های اندرویدی مربوط باشند ولی آنچه 
که در عمل به نظر می رسید نش��ان از بهینه بودن و یکسانی 
هر دو درگاه برای دستگاه های اندرویدی و اپلی داشت. این 
ابزار همچنین از پشت شیشه  پنجره های معمولی )بدون ته 
رنگ خاص، فیلتر یا گردوغب��ار( نیز به خوبی کار می کند. با 
توجه به این که ابعاد این دس��تگاه در حد و اندازه یک تبلت 
معمولی است به نظر می رسد انتخاب خوبی برای خوره های 
انرژی باتری باشد! اگرچه آهنرباهای اتصال دهنده دو صفحه  
کناری به اندازه کافی برای نگهداری صفحات نیرومند است 
ولی نمی توانید روی آن ها خیلی حساب باز کنید یک ضربه 
ناگهانی برای اتصال کابل USB یا جداکردن آن کافی است تا 
سه جزء این سازه در هم بشکنند. ویژگی بسیار جالب دیگر 
این ابزار ضد آب بودن آن است به طوری که با پوشانده شدن 
درگاه های USB در محفظه خود دیگ��ر نیازی به نگرانی در 
خصوص خیس شدن دس��تگاه در باران احتمالی نخواهید 

داشت. 
همچنین به واسطه پوشش مناس��ب بدنه، نگرانی بابت قرار 
دادن یا کشیدن آن روی س��طوح مختلف نخواهید داشت. 
با ای��ن حال این پوش��ش ضم��ن صدایی ک��ه در برخورد با 
دیگر قطعات تولید می کند از مقاوم��ت کمی در برابر خش 
برخوردار اس��ت در نتیجه ممکن اس��ت ترجیح بدهید آن 
را اصال روی زمین نکش��ید تا ظاهر ش��ارژر خورشیدی تان 

خراب نشود!
 نتیجه گیری

 البت��ه دس��تگاه Yolk ن��ازک تری��ن صفحه خورش��یدی 
دنیا ست و بدون ش��ک آن هایی که طراحی بهینه برایشان 
دغدغه مهمی محس��وب می ش��ود می توانند این ابزار را در 
لیس��ت ابزارهای مورد عالقه یا حتی لیست خرید خود قرار 

دهند. 
با توان خروجی ۷/۵واتی این دس��تگاه می توان به خوبی از 
پس شارژ چند دستگاه کوچک یا یک دستگاه با مصرف باالی 
انرژی بر آمد. برای شارژ دس��تگاه های با توان باالتر یا تعداد 
دستگاه های بیشتر به صورت همزمان هم می توان چند عدد 
از این صفحات خورشیدی را به هم متصل کرد تا توان باالتری 
از این دستگاه به دس��ت بیاید. قیمت این دستگاه به صورت 
پایه ۱۳۵ دالر است که این برای دو پنل با توان ۵ وات است 
در صورتی که نیاز به پنل های بیش��تری دارید می توانید هر 

یک را به قیمت ۵۰ دالر تهیه کنید.

از صفحه خورشیدی برای شارژ دستگاه های الکترونیکی خود استفاده کنید

به خورشید متصل شوید

محققان دانشگاه علوم پزشکی تهران به تازگی دریافته اند 
تماس طوالنی با آلودگی هوای خانه ناشی از سوخت  نفت 
و گازوییل برای تولید گرما، روش��نایی و پخت وپز، باعث 

افزایش مرگ ومیر و حمله قلبی می شود.
محققان دانش��گاه علوم پزش��کی تهران این تحقیق را با 
همکاری انستیتو تحقیقات سرطان انگلستان و آمریکا و 
سازمان بین المللی تحقیقات سرطان به انجام رسانده اند.

 circulation براساس این تحقیق که به تازگی در مجله
انجمن قلب آمریکا به چاپ رس��یده اس��ت، سوخت های 
تمیزت��ر از جمله گاز طبیع��ی، ب��ا م�رگ ومی�ر کمتری 

ارتباط دارند.
طبق آمار س��ازمان جهانی بهداش��ت، نیمی از جمعیت 
جه��ان در فقر  به س��ر می برند و برای گرما، روش��نایی و 

پخت وپز، از سوخت استفاده می کنند.
محقق��ان ایرانی ب��ا رهب��ری دکتر رض��ا مل��ک زاده از 
پژوهشکده گوارش و کبد دانش��گاه علوم پزشکی تهران، 
تماس با آلودگی خانگی ناشی از س��وزاندن نفت، چوب، 
گازویی��ل، فض��والت حیوان��ی و گاز طبیع��ی را در یک 
مطالعه مش��اهده ای در جمعیت شمال ش��رق ایران در 
استان گلس��تان از س��ال 2۰۰۴ تا 2۰۰۸ بررسی کردند 

)مطالعه کوهورت گلس��تان(. در این مطالعه از ۵۰ هزار 
و ۴۵ ش��رکت کننده استفاده ش��د ک�ه ۵۸ درص�د آن ها 
خانم بودند و سن متوسط افراد در زمان ورود به مطالع�ه 

۵2 سال بود.
بیشتر شرکت کنندگان در مطالعه ن�ژاد ترکمن داشتند 
)۷۴ درص��د( و در مناطق روس��تایی زندگ��ی می کردند 
)۸۰ درصد(. ش��رکت کنندگان پرسشنامه سبک زندگی 
را  تکمی��ل کردند ک��ه در آن تم�اس با س��وخت خانگی 
برای پخت وپز و گرم��ا در طول زن�دگی م�ورد بررس��ی 
قرارگرفته بود. فشارخون و سایر متغیرها نیز به طور منظم 

اندازه گیری شد. 
محققان دریافتند افرادی که از گازوییل یا نفت استفاده 
می کردند ۶ درصد افزایش احتمال مرگ  و میر را در طی 
۱۰ سال داش��تند. همچنین ۱۱ درصد افزایش احتمال 
مرگ ناش��ی از بیماری قلبی عروقی و ۱۴ درصد افزایش 
احتمال ابتال به بیم��اری قلبی ایس��کمیک )در اثرایجاد 

لخته ( را  داشتند.
در مقاب��ل این گروه کس��انی که از گاز طبیعی اس��تفاده 
می کردند در مقایس��ه با س��ایر منابع س��وخت، ۶ درصد 
کاهش احتم��ال ابتال به مرگ ناش��ی از بیم��اری قلبی 

عروقی داشتند. س��امیت، محقق و فلوشیپ بیماری های 
قلبی عروقی در دانشگاه ش��یکاگو می گوید: می دانیم که 
محصوالت تنباکو و سیگار و آلودگی هوای بیرون از منزل 

با مرگ ناشی از بیماری های قلبی مرتبط است.
 مطالعه ما با اس��تفاده از س��ابقه و مدت زم��ان تماس با 
آلودگی خانگی ناشی از س��وخت نفت و گاز، برای اولین 
بار نشان داد که تماس با آلودگی خانگی ناشی از سوخت 
نیز، یک ریسک فاکتور مستقل برای افزایش بیماری های 
قلبی و عروقی، مرگ ناشی از حمالت قلبی و مرگ و میر 

کلی است.
میتر نیز معتقد اس��ت: از آنجا یی که بیماری های قلبی و 
عروقی شایع ترین علت مرگ در دنیا می باشد، مهم است 
که پزشکان، ریس��ک فاکتورهای قابل تغییر بیماری های 
قلبی ازجمله آلودگی هوای خانه را بررسی کنند. در این 
صورت پزشکان می توانند به بیماران و جوامع  کمک کنند 
تا به سمت استفاده از سوخت های تمیزتر و کاهش مرگ 

ناشی از بیماری های قلبی عروقی پیش بروند.
مرحله بعد طراحی مطالعه ای اس��ت ک��ه بتواند ارتباط 
دوز مصرف را بین اس��تفاده از س��وخت خانگی و ابتال به 

بیماری های قلبی عروقی دریابد.

 Sphero اگر به روبات ها عالقمند هستید، بد نیست بدانید به تازگی شرکت
مدل جدیدی از محص��ول Sphero خود را با ن��ام Spark+ معرفی کرده 
است. این روبات ضد آب بوده و قادر است به کودکان کدنویسی آموزش دهد.

 Spark اولین نسل روبات Sphero ،به نقل از زومیت، کمتر از یک سال قبل
خود را عرضه کرد. این محصول در واقع یک توپ چرخان است که می توان 

آن را با نرم افزار موبایلی کنترل کرد. س��پس این محصول به ابزاری تجهیز 
شد که با استفاده از آن روش برنامه نویسی برای رایانه ها در ۱۰۰۰ مدرسه 
در سراس��ر آمریکا و کانادا به کودکان آموزش داده شد. امروز دومین نسل 
این روبات هم معرفی ش��ده و نام آن Spark+ اس��ت. پوش��ش این روبات 
ضدخش بوده و همچنین نس��خه پیش��رفته تر آن با پش��تیبانی از بلوتوث، 

تولید شده است.
عالوه بر تغییراتی که به آن ها اشاره شد، Spark جدید نسبت به نسل قبلی از 
نظر اندازه، قیمت، عمرباتری و تطبیق پذیری بهبود یافته است. این روبات با 
یک اپلیکیشن Lightning Lab کار می کند و این یعنی می توان از محصول 

یاد شده هم به منظور بازی و هم یادگیری کدنویسی بهره برد.
درس��ت مث��ل Swift Playgrounds جدید اپ��ل و نیز اپلیکیش��ن تازه 
منتشر شده Hopscotch  در Lightning Lab نیز به کاربران اجازه داده 
 می ش��ود تا بتوانند با اس��تفاده از Drag and Drop و جابه جایی بلوک ها

برنامه نویس��ی کنند. کودکانی که قصد یادگیری بیش��تر را داشته باشند 
می توانند به کد اصلی هر بخش نیز دسترسی داشته باشند.

یکی از خریدارانی که تجربه استفاده از این روبات را داشته  است می گوید: 
من مدتی از عصر هر روز را س��رگرم بازی با Spark+ هس��تم و همیشه از 
آن لذت می ب��رم. اگرچه این محصول قیم��ت ۱2۹ دالری دارد، اما به طور 
ش��گفت آوری مقاوم بوده و کنترل آن هم س��اده اس��ت. این روبات حتی 
ضدآب اس��ت و به عنوان پدری که دو پس��ر زیر ۴ س��ال دارد، می توانم به 
 ش��ما بگویم که روبات جدی��د Spark+ توجه ه��ر دو کودک��م را به خود 

جلب می کند.
جالب آن که روبات یاد ش��ده توس��ط یک دانش آموز کالس سوم ابتدایی 
برنامه نویسی شده تا چرخش کرات س��یاره را شبیه سازی کند. هیچ مورد 
انقالبی  در دومین نسل روبات جدید Sphero وجود ندارد اما  می توان از این 
روبات معمولی، به منظور اهداف آموزشی استفاده کرد ضمن آن که امکان 
استفاده در بیرون از منزل را دارد و نکته مهم دیگر اینکه نسخه هایی از آن بر 

اساس شخصیت های جنگ ستارگان ساخته شده است.

نمایندگان انستیتو نفت فرانسه IFP  با حضور در واحد علوم و تحقیقات 
دانشگاه آزاد واحد تهران راه های همکاری میان این دو نهاد را بررسی 
کردند. طبق گفت وگوهای نمایندگان انس��تیتو نفت فرانس��ه IFP با 
مسئوالن واحد علوم و تحقیقات مقرر ش��د تفاهم نامه ای ما بین واحد 

علوم و تحقیقات و IFP مورد بررسی قرار گیرد.
در این تفاهم نامه خطوط اصلی همکاری در تمامی زمینه های آموزشی 
و پژوهشی مشخص ش��ده و در گام های بعدی برای هر مورد همکاری 
یک قرار داد جداگانه با توافق طرفین منعقد می ش��ود. IFP بزرگترین 
 مرکز تحقیقات نفتی فرانس��ه اس��ت و ع��الوه بر تحقیق در مس��ائل 
باال دستی، پایین دس��تی، انرژی و محیط زیس��ت، اقتصاد و مدیریت 
دارای یک مدرس��ه بین المللی نیز می باش��د که در سطح کارشناسی 
ارشد و دکتری با همکاری دانشگاه های مختلف جهان فعالیت می کند.

شرکت اسفیرو مدل جدید روبات اسباب بازی خود را معرفی کرد؛

قوطی بگیر بنشونی
برای بچه های خالق

گسترش همکاری انستیتو نفت 
فرانسه با واحد علوم و تحقیقات

اخبار

نتایج پژوهش محققان علوم پزشکی تهران؛

آلودگی هوای خانه حمله قلبی را افزایش می دهد

پوستر کهکشانی های یادداشت بردار سامسونگ چه می گوید؟

لبه، بدون لبه یا هردو؟!
ناسا برای تیم های تحقیقاتی بافت زنده ،مسابقه برگزار می کند؛

پانصد هزار دالر جایزه برای تیم برنده
در پوستر جدیدی که از گلکسی نوت ۷ منتشر 
شده، س��والی با این مضمون وجود دارد: »لبه، 
بدون لب��ه یا هردو؟« ک��ه در واقع ش��ک ما  را 
برای معرفی دو نس��خه از گلکس��ی نوت ۷ که 
یکی از آن ها بدون لبه خمیده اس��ت و دیگری 
از لبه های خمیده در دو طرف برخوردار اس��ت 

بیشتر می کند.
به گزارش زومی��ت، همان طور ک��ه می دانید 
امسال سامسونگ 2 نسخه گلکسی اس ۷ و اس 
۷ اج را معرفی و عرضه کرد و ظاهرا قرار نیست 
نسل بعدی گوش��ی های نوت را هم با 2 نسخه 

مختلف معرفی می کند.
با این ح��ال گزارش ه�ای جدی��د حاکی از آن 
اس��ت که سامس��ونگ قرار نیس���ت نسخه ای 
مسطح و بدون خمیدگی را از گوشی های نوت 

معرفی کند.
بر اساس گزارش ها، سامسونگ استراتژی جدید 
خ��ود را به جای س��هم گرفتن از بازار بر س��ود 

بیشتر گذاشته است. گلکسی نوت ۷ اج می تواند 
سامسونگ را در افزایش سود دهی کمک کند و 
همچنین به این غ��ول فناوری اجازه می دهد تا 
مسیر تازه خود و محصول جدیدی را که تولید 

کرده  نشان دهد.
ش��رکت سامس��ونگ می خواهد گوش��ی های 
هوشمند با لبه خمیده خود را به عنوان »نسل 
تازه ای« از گوشی های مسطح و بدون خمیدگی 

معرفی کند.
این دس��تگاه های خمی��ده سامس��ونگ هم از 
میان بر ه��ای نرم افزاری بیش��تری برخوردارند 
و هم ب��ه دس��تگاه، زیبای��ی متمایزکننده ای 
می دهن��د. گوش��ی های ب��ا دو لب��ه خمی��ده 
سامس��ونگ همچنین عرض کمتری دارند که 
در دست گرفتن این دستگاه را بسیار راحت تر 
می کند. سامسونگ تولید انبوه نوت جدید را در 
ماه جوالی و معرفی آن را برای دوم اوت 2۰۱۶ 

در شهر نیویورک برنامه ریزی کرده است.

 همه  م��ا ناس��ا را ب��ه پروژه ه��ای فضایی پیش��رو و 
هیجان انگیزش می شناسیم ولی این بار ناسا تصمیم 
گرفته مس��ابقه ای را در حوزه زیست فضایی ترتیب 
دهد که البت��ه زمینی هم هس��ت. پی��ش از آن که 
انس��ان بخواهد پای خ��ود را بر مریخ گذاش��ته و به 
س��اکنی همیش��گی برای این س��یاره تبدیل شود، 
دنیایی از مش��کالت پیش پای او قرار دادند که باید 
ابتدا به حل آن ه��ا بپردازد. احتم��اال مهم ترین این 
مش��کالت حفظ س��المتی عملکردی بدن انس��ان 
در ش��رایط بی وزنی و طی دوره طوالنی مدت س��فر 
به مریخ خواه��د بود. مس��ئله ای که اس��کات کلی 
فضانورد ناس��ا با اقامت یک س��اله خود در ایستگاه 
فضای��ی بین الملل��ی قصد کم��ک به پاس��خگویی 
 ب��ه آن را داش��ته اس��ت. در همی��ن راس��تا و برای 
روشن ش��دن هر چه بیش��تر و بهتر این اثرات ،ناسا 
جایزه ۵۰۰ هزار دالری را برای مسابقه ای قرار داده 
اس��ت تا گروه های تحقیقاتی به توس��عه اندام های 
مصنوعی انسان در آزمایشگاه بپردازند، اندام هایی که 

نه تنها از شکل و شمایل واقعی اندام های داخلی بدن 
انسان برخوردار باشند بلکه بتوانند به صورتی کامال 
عملیاتی به فعالیت )مش��ابه درون ب��دن( بپردازند. 
توس��عه و پرورش چنی��ن اندام های��ی می تواند در 
بس��یاری دیگر از جنبه های زندگی بشر نیز تاثیرات 
ش��گرفی به جای بگ��ذارد. برای مث��ال کمبود های 
اندام های جایگزین به این روش تا اندازه ای پاس��خ 
داده خواهد ش��د، همچنین می توان اثرات داروهای 
آزمایش��ی جدید را روی اندام ه��ای مصنوعی پیش 
از تجویز برای انسان سنجید تا ضمن سریع تر شدن 
روند بررسی داروها از به خطر انداختن انسان ها نیز 
جلوگیری ش��ود. البته تا کنون فعالیت هایی در این 
حوزه به ویژه در امر توسعه بافت های عضالت انجام 
شده ولی تا رس��یدن به اندام های واقعی و کاربردی 
هنوز فاصله داریم. برای بردن این جایزه نسبتا بزرگ، 
گروه های تحقیقاتی باید بتوانند بافت های زنده ای را 
با ضخامت حداقل ۱ س��انتی متر پ��رورش دهند که 
در طول یک ماه حداقل ۸۵ درصد از سلول های آن 

زنده بمانند. همچنین ای��ن بافت های زنده باید قادر 
باشند تا ۳ دوره آزمایشی را با موفقیت ۷۵ درصدی 
سپری کنند. در س��فرهای بلند مدتی همچون سفر 
به مریخ عنصر انسانی مهم ترین عنصر سفر به شمار 
می آید چرا که تمام مناب��ع و نتایج دیگر بدون عامل 
انسانی بی معنا و بیهوده خواهد بود. نتایج حاصل از 
این مسابقه علمی نه تنها می تواند سالمت بشر را در 
زمین دچار دگرگونی جدی و تعیین کننده ای کند 
بلکه می تواند در راه توس��عه روش ها و ابزارهایی که 
بتوانند سالمتی مس��افران سفرهای فضایی طوالنی 
مدت را تضمین کنند نیز بسیار مفید باشند. به گفته 
ناس��ا فناوری پرورش بافت توسعه داده شده در طی 
این مس��ابقه در آینده به عنوان مدلی برای بررسی 
اثرات ش��رایط دش��وار فضایی بر اعضای بدن انسان 
ب��ه کار خواهند رف��ت. اثراتی همچ��ون قرارگیری 
طوالنی مدت در ش��رایط بی وزنی، قرارگیری تحت 
تابش الکترومغناطیس��ی یا کیهانی طوالنی مدت یا 
شدید و بسیاری اثرات دیگر که به طور طبیعی روی 

مدل انس��انی قابل آزمایش نیس��تند. البته مشکلی 
بس��یار مهم که  بر س��ر راه فناوری های کنونی برای 
تولید چنین بافت هایی وجود دارد مش��کل رگزایی 
است؛ به بیان دیگر س��اخت اندامی در خارج از بدن 
که دارای رگ های کافی برای خون رس��انی مناسب 
به تمامی سلول ها پس از قرارگیری آن در بدن باشد، 
کلی��د اصلی در س��اخت اندام ه��ای مصنوعی برای 
کاربردهای گوناگون به ش��مار می آی��د. این مورد از 
آن جهت اهمیت دارد که در صورت نارس��ایی بافت 
در تغذیه مناس��ب س��لول های درونی، این سلول ها 
خیلی زود می میرند و منجر به فس��اد و نابودی تمام 
بافت می شوند. مش��ابه زمانی که برادران رایت کلید 
اصلی برای پرواز انسان را دریافتند. در صورتی که این 
مشکل از سر راه پژوهشگران برداشته شود، انقالبی 
در عرصه س��اخت اندام های مصنوع��ی رخ خواهد 
داد. ب��رای دریافت این جایزه گروه ه��ای تحقیقاتی 
باید حداکثر تا ۳۰ س��پتامبر 2۰۱۹ میالدی تمامی 

آزمون های الزم را با موفقیت گذرانده باشند.
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اخبار کوتاهاخبار

ريیس شورای اسالمی شهرستان شهرضا در جلسه شورای اسالمی شهرستان 
 شهرضا گفت: مسللجد طراز اسللالمی يکی از مهم ترين پايگاه های اجتماعی 
و مذهبی اسللت که زمینه ايجاد تعادل و همچنین حل بسیاری از مشکالت 
و ناهنجاری های اجتماعی را ايفا می کند. منصوره السللادات صفوی  تصريح 
کرد: متاسفانه در حال حاضر تعارف متعددی از کارکرد مسجد در جامعه ارايه 
می شود و برخی افراد با تنگ نظری کارکرد مسجد را محدود به عبادت و دعا 
و نیايش دانسته اند. ريیس شورای اسالمی شهرستان شهرضا گفت: مساجد 
در تمامی مناطق می تواند به عنوان يک پايگاه مهم فرهنگی و اجتماعی عمل 
کند. صفوی در بخش ديگری از سللخنان خود، اظهار کرد: روحانیت همواره 
به عنوان پیشگامان تحوالت مهم و مثبت اجتماعی در کشور مطرح بوده اند 
و در زمینه احیای کارکردهای اجتماعی مسللاجد هم بايد نقش موثر خود را 
ايفا کنند. وی تصريح کرد: در بسیاری از موارد در ايام انتخابات افرادی خود 
را به مسللاجد نزديک کرده و به دنبال  بهره برداری از موقعیت آن هسللتند، 
 اما روحانیللت بايد مانع بهللره برداری سیاسللی اين گونه افللراد از اعتقادات 

و پايگاه های مهم دينی مردم شوند.
ريیس شورای اسالمی شهرستان شللهرضا گفت: يکی از مشکالت فرهنگی 
 جامعه اين است که متاسللفانه همه حرکت های مثبت و قابل توجه فرهنگی 

با ديدگاه سیاسی تفسیر و محدود می شود.
صفوی در ادامه با اشاره به تصويب طرح » مسجد محوری « در پارلمان شهری 
شللهرضا اظهار کرد: اين طرح زمینه احیای کارکردهای همه جانبه مساجد 
را در جامعه فراهم می کند، اما الزم است روحانیت و جامعه دانشگاهی برای 

تبیین ابعاد مختلف آن وارد عمل شوند.
وی گفت: شورای اسالمی شهر شللهرضا آماده ايجاد تعامل و هماهنگی بین 

حوزه و دانشگاه برای تبیین ابعاد مختلف اين طرح است.

سرپرسللت شللهرداری نیاسللر، از آغاز عملیات زير سللازی و آسفالت 
 شللهرک صنعتی نیاسللر با هزينلله ای بالغ بر يللک میلیللارد ريال خبر 

داد.
احمللد امینی نیک گفت: شللهرک صنعتی نیاسللر با مسللاحتی حدود 
 10هکتار در ورودی شللهر نیاسللر محور کاشان _ مشللهد اردهال واقع 
 شللده اسللت که کارخانجات متعددی در آن مشللغول فعالیت و باعث 
اشللتغال زايی بیش از يک هزار نفر به صورت مسللتقیم و10 هزار نفر به 

صورت غیر مستقیم شده است.
وی افزود: برای انجام زيرسازی و آسللفالت شهرک صنعتی نیاسر در فاز 
نخست شامل مخلوط ريزی، قیرپاشللی و آسفالت به طول يک هزار متر 
و متراژ حدود 6 هزار متر مربع و اعتباری بالغ بر يک میلیارد ريال هزينه 

پیش بینی شده است. 
 به گفته امینی نیک شللهرداری نیاسللر ايجاد زيرسللاخت هللا و اجرای 
عملیات های عمرانی را از مهم ترين وظايف و ماموريت های خود جهت 
جذب سرمايه گذار دانسللته و تمامی توان خود را برای تحقق کامل اين 

مهم به کار بسته است.

سرپرست اداره اوقاف و امور خیريه شهرستان سمیرم از برگزاری مراسم 
تجلیل از مربیان قرآن کريم در اين شهرستان خبر داد.

رحمت ا... افشاری اظهار داشت: همزمان با سالروز میالد خجسته کريم 
اهل بیت امام حسللن مجتبی) ع ( ويژه برنامه هايی در جللوار امامزاده 

ابراهیم) ع ( سمیرم برگزار شد.
 وی اداملله داد: ايللن برناملله در قالللب طللرح ضیافللت الهللی همللراه 
 با سخنرانی و مداحی مداحان اهل بیت ) ع ( در جوار اين امامزاده برگزار 

شد.
سرپرسللت اداره اوقاف و امور خیريه شهرستان سللمیرم در ادامه افزود: 
همچنین در اين مراسم از 14 نفر مربی چهارمین دوره طرح ملی تربیت 

حافظان قرآن تجلیل به عمل آمد.
رحمت ا... افشللاری در ادامه بیان کرد: مراسللم جز خوانللی قرآن کريم 
 نیز در ايللام ماه مبارک رمضان بلله صورت روزانه در جللوار اين امامزاده 

عظیم الشان برپا است.
وی ادامه داد: نسب اين امامزاده شريف بنا به اعتقاد بزرگان و معتمدين 
 شللهر و همچنین طبق شللجره نامه ای که بلله تايید واحللد تحقیقات 
 و مطالعات سللازمان اوقاف است به حضرت امام سللجاد ) علیه السالم (

مللی رسللد و آسللتان امامللزاده ابراهیللم ) علیه السللالم ( در اسللتان 
 اصفهان، شهرستان سللمیرم، شهر سمیرم، خیابان شللیخ صدوق واقع 

شده است.

امام جمعه خور و بیابانک گفت: مبلغان دينی برای کاهش آسیب های جدی 
اجتماعی گام بردارند.

 حجت االسللالم سللید احمد مهدی نللژاد در جمللع مبلغان دينللی اعزامی 
به شهرستان با اشاره به اينکه امسال بیش از30 مبلغ دينی برای بیان احکام 
 شرعی از شللهر قم به شهرسللتان خوروبیابانک اعزام شللده اند، اظهار کرد: 
ماه رمضان فرصتی مناسب برای بصیرت افزايی مردم است و بايد از ظرفیت 
 اين ماه در جهت هدايت افراد جامعه اسللتفاده کرد. همچنین فرماندار خور 
و بیابانک گفت: فعالیت های قرآنی و بیان احکام شرعی در روحیه و شخصیت 

جوانان تاثیر فراوانی دارد.
علی استوار با بیان اينکه اعتیاد، بیکاری، طالق و فضای مجازی از مهم ترين 
 آسیب های اجتماعی اسللت، گفت: انتظار می رود روحانیان و مبلغان دينی 

با آگاهی بخشی و ارايه راهکارهای مناسب به اين معضالت بپردازند.

مسئول مرکز شماره يک کانون پرورشی فکری خوانسار گفت:  کانون پرورشی فکری 
يک نهاد تربیتی است که نزديک به50 سال در کشور در زمینه شناسايی و پرورش 

استعدادهای هنری و ادبی کودکان و نوجوانان کشور فعالیت می کند.
سمیه سللعیدی ادامه داد: توسللعه و ترويج کتاب خوانی از اهداف کانون فرهنگی 
پرورشی است که آن را دنبال می کنیم؛ پرورش ايجاد نشاط و شادی و افزايش دانش 

و آگاهی از ديگر کارهای کانون پرورشی فکری است.
مسئول مرکز شماره 1 کانون پرورشی فکری خوانسللار عنوان کرد: کانون دارای 
 دو رسللالت ديگر نیز هسللت؛ ابتدا تقويت ادبیات و هنر کودک و نوجوان با توجه 
 به ويژگی های شللناختی و روانی کودک و نوجوان در زمینه ادبیات فاخر گذشته 

و سپس استفاده از آن برای اهداف تربیتی مورد تاکید است.
وی بیان کرد: در بحث هنر هم کانون در زمینه های نقاشللی، سللفالگری، نمايش 

عروسکی، سرود و... فعالیت می کند.
سللعیدی اذعان کرد: يکی از گنجینه های ادبیات، فرهنگ و هنر ايران شللاهنامه 
فردوسی اسللت که يک دايره المعارف فرهنگ ايرانی اسللت؛ از طرف کانون اين 
 ابالغ است که برای سلله شاعر بزرگ ايران فردوسی، سللعدی و موالنا بزرگداشت 
گرفته شللود و در طول سللال نیز مفاهیم ادبی و تربیتی که در آثللار اين بزرگان 
نهفته است به کودکان به وسیله قصه گويی، نمايش عروسکی، سرود، کاردستی، 

کتاب خوانی، نشريه نگاری، وبالگ نويسی و... آموزش داده می شود.
وی تاکید کرد: کانون پرورشی فکری در طول سال و خصوصا در تابستان که کودکان 
و نوجوانان اوقات فراغت بیشتری دارند، در اکثر زمینه های فرهنگی هنری  تربیتی 

فعالیت دارد که اين عزيزان هم استقبال خوبی از اين کالس ها به عمل می آورند.

روحانیت مانع بهره برداری سیاسی
 از پایگاه های دینی شود

آغاز عملیات زیر سازی و آسفالت 
شهرک صنعتی نیاسر

مراسم تجلیل از مربیان قرآن کریم 
سمیرم برگزار شد

ماه رمضان 
فرصتي برای بصیرت افزایی است

برگزاری بزرگداشت 
سه شاعر نامی ایران  در خوانسار

ريیس اداره زندان گلپايگان در جشللن گلريزانی 
که در تاالر انديشلله اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 
گلپايگان برگزار شللد، با تبريک هفته قوه قضايیه 
گفت: در جشن گلريزان سال گذشته با جمع آوری 
مبلغ790 میلیللون ريال از سللوی خیرين زمینه 
 آزادی 18 نفللر از زندانیللان جرايللم غیللر عمللد 

در گلپايگان فراهم شد.
غالمحسین حبیبی تصريح کرد: از اين مبلغ790 
 میلیون ريال، مبلغ560 میلیللون ريال آن وصول 
و به حساب ستاد ديه استان اصفهان واريز و مابقی 
آن از سللوی مددکار امور زندان گلپايگان در حال 

پیگیری برای وصول است.
حبیبی با بیللان اينکه در سللال گذشللته از 104 
زندانی محکوم مالی در بند، 18 نفر از کمک جشن 
گلريزان و 17 نفر با کمک انجمن حمايت زندانیان 
و خیرين گلپايگانی مقیم شهرسللتان های کشور 
از بند زنللدان رهايی پیدا کردنللد، گفت: کل مبلغ 
بدهی محکومین جرايم غیر عمد 5 میلیارد و140 

میلیون ريال بوده است.
ريیس اداره زندان گلپايگان بیان کرد: اداره زندان 
شهرستان با دريافت مبلغ 3 میلیارد و130 میلیون 

ريال از ستاد ديه اسللتان که مبلغ دو میلیارد ريال 
آن به صورت بالعوض و مبلغ يللک میلیارد و130 
میلیون ريللال آن به صللورت وام و آورده زندانیان 
بود را در جهللت آزادی محکومین فللوق دريافت 

کرده است.
حبیبللی افزود: با همللکاری مللددکاری و خیرين 
توانسللتیم حدود يک میلیارد و550 میلیون ريال 
از مبلغ 5 میلیارد و140 میلیون ريال را از شاکیان 

تخفیف بگیريم.
 حبیبی اظهار داشللت: امسللال  15 محکوم مالی 
و جرايم غیر عمد زنللدان گلپايگان با بدهی حدود 
يک میلیارد تومان در انتظار کمک خیران هستند 
که امیدواريم با کمک شللما خیرين بزرگوار از بند 

زندان رهايی پیدا کنند.
ريیللس اداره زندان گلپايگان از حضور مسللئوالن 
 شهرسللتانی و اسللتانی و خیريللن و نیکللوکاران 
و مومنان روزه دار در جشللن گلريزان برای آزادی 
زندانیان غیر عمد در شهرسللتان گلپايگان تقدير 

کرد.
در ادامه سید حسین حسللینی وردنجانی ريیس 
دادگسللتری گلپايگان با تبريک هفته قوه قضايیه 

اظهار داشت: افرادی که به دلیل عدم بضاعت مالی 
در بند زندان هسللتند برادران دينی ما هستند که 
وظیفه دينی ماست  که نسبت به آزادی آنان اقدام 

کنیم.
 وی با بیان اينکلله با خلوص نیت هملله عبادت ها 
در نزد خدا مورد قبول اسللت، تاکید کرد: انسان ها 

بايد نسبت به يکديگر احسان و نیکوکاری کنند.
حسینی وردنجانی با بیان اينکه خیران می توانند 
به  صورت مستمر در طی سال برای آزادی زندانیان 
که به علت عللدم بضاعت مالی در زندان هسللتند 
کمک کنند، افزود: جشن گلريزان که سبب آزادی 
زندانیان می شود ثواب  و عبادت چندمنظوره است.

ريیس دادگسللتری گلپايللگان اداملله داد: کمک 
 مضاعللف می طلبللد که خیريللن، نیک انديشللان 
و کسللانی که در کارهای خیر شهرسللتان دخیل 
هستند، پیش قدم شوند و با اهدا کمک های نقدی 
به جشللن گلريزان جهت آزادی اين گونه زندانیان 
همت کنند. در جشن گلريزان که با حضور معاونت 
ستاد ديه اسللتان، امام جمعه و مسئوالن و خیرين 
خیرانديش گلپايگان برگزار شد مبلغ يک میلیارد 

و140 میلیون ريال جمع آوری شد.

آن سوی خبر

کاهش ۳۰درصدی بیماری سالک در اردستان

مديرشبکه بهداشللت و درمان اردسللتان گفت: 
طرح غربالگری ديابت در شللهر اردسللتان اجرا 
 شللده و بالغ بر 7 هزار نفللر مللورد آزمايش قرار 

گرفته اند.
محمد علی گلی افللزود: طرح غربالگللری که از 
هفتم ارديبهشللت ماه سللال جاری در شهرهای 
اردستان، زواره و مهاباد آغاز شده همچنان ادامه 
داردو تعداد800 نفر ديابتی جديد را شناسللايی 

کرده است.
 وی يکللی از بیمللاری هايللی کلله چند سللالی 
در شهرسللتان ما اولويت اول بوده بحث بیماری 
سللالک عنوان کرد وگفت: اين طرح با همکاری 
ادارات شهرسللتان به ويژه بسللیج سللازندگی، 
جهادکشاورزی شهرسللتان وحمايت فرمانداری 
 انجام شللده وسللال بلله سللال آمللار آن کاهش 

داشته است.
گلللی افللزود:650 مورد سللالک در سللال های 
گذشللته بوده کلله بلله همللت مسللئوالن اين 
امراز۲۲8مللورد سللال 93در سللال 94 بلله84 

مورد رسللیده اسللت کلله کاهللش30 درصدی 
 داشللته و قطعا امسللال هللم شللاهد کاهش آن 

خواهیم بود.
مدير شللبکه بهداشت ودرمان اردسللتان با بیان 
 اينکلله در بررسللی هايللی صللورت گرفته بحث 
 سللم پاشللی را امسللال برای اردسللتان در نظر 
نگرفته اند وبحث های آموزشللی مد نظر اسللت، 
تصريح کرد: النه کوبللی وطعمه گذاری35000 
 هکتللار حللوزه فعالیت طللرح مبارزه با سللالک 
در سللال های گذشللته بوده  که نتايج خوبی هم 

داشته است.
گلی بیان کرد: در هللر مرحله از طرح فوق7000 
هکتار عرصلله کار بوده کلله 5 مرحللله روی آن 
کار می شللده که جمعا 35هزار هکتار وامسللال 
 هم بعضی از نقاط وکانون های شناسللايی شده 
النه کوبی انجام شللده و بحث آمللوزش نیاز بوده 
 که با همکاری فرمانداری، اداره جهاد کشاورزی،

 بخشللداری ها ودهیللاری هللا اين مللورد انجام 
شده است.

 وی با بیللان اينکلله بلله زودی بخش کللودکان 
مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت تصريح کرد: 
بهسازی زايشگاه بیمارسللتان که برای آن حدود 
4 میلیارد ريال بودجه در نظر گرفته شده تا يک 

ماه آينده مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.
گلللی تصريللح کللرد: تجهیللزات بیمارسللتانی 
 هللم بخشللی از آن کلله مسللتهلک بللوده نللو 
 شده است ولی هنوز نیازمند بعضی از دستگاه ها 

هستیم.
مديرشللبکه بهداشللت و درمللان اردسللتان 
خاطرنشللان کرد: با گرفتن مجوزهای الزم برای 
چهار تخت I c u بخش مراقبللت های ويژه اين 
بخش هم راه اندازی شده ومبلغ10میلیارد ريال 
هزينه دستگاه هايی است که با حضور مسئوالن 
دانشللگاه علوم پزشللکی ونماينللده وفرمانداری 

اردستان افتتاح شد.
وی گفت: بللا پیگیری های انجام شللده شللاهد 
واگذاری دستگاه سی تی اسللکن به بیمارستان 

اردستان خواهیم بود.

توجه رسانه های جهانی به برگزاری آیین  جزخوانی در حرم هالل بن علي

 يللک کارگللردان و تهیه کننده رسللانه ملی با اشللاره 
به اينکه جز خوانی حرم هللالل بن علی ) ع ( به عنوان 
 الگو، يک حرکت بزرگ قرآنی را در اسللتان و کشللور 
پايه گذاری کرده اسللت، گفت: برپايی مراسم مشابه 
 در امللام زادگانللی همچللون آقا علللی عبللاس ) ع ( 
و امام زاده نرمی دولت آباد اصفهان، الگو گرفته از آيین 
جز خوانی حرم حضرت محمد هالل بن علی ) ع ( است. 
میثم آقابیکی اظهار کرد: اين آيین هفت سللال پیاپی 
است که با همکاری نهادهای دولتی و مردمی هر صبح 
ماه مبارک رمضان برگزار می شود و از طريق رسانه ملی 

پخش زنده می شود.
آقابیکی با اشللاره به زيبايی های تصويری ضبط زنده 
 آيین جز خوانی گفت: فضای ايللن آيین به حدی زيبا 
و معنوی است که مورد توجه رسانه های معتبر جهانی 
نیز قرار گرفته و عکس ها و گزارش های آن در خروجی 
خبرگزاری ها و رسللانه های ديداری اين رسانه ها قرار 

گرفته است.
وی مهم ترين ويژگی اين مراسم را در مرحله  نخست، 
حضور قاريان مطرح و شاخص ملی و بین المللی کشور 

و در مرحله  بعد جذابیت هللای بصری خاص و منحصر 
به فرد حرم مطهر دانست که از معماری اصیل ايرانی 
 و اسللالمی بهره مند اسللت و قاب هللای بصری جذاب 

و دلنشینی برای مخاطب تلويزيونی به همراه دارد.
آقابیکی با اشاره به اينکه يکی از راه های مقابله با تهاجم 
فرهنگی دشمنان برگزاری مراسم قرآنی است، تصريح 
کرد: ايجاد انگیزه  قرآنی و جللذب نونهاالن به مجمع 
قاريان و حافظان حرم مطهر با شللرکت در دوره های 

آموزشی قرآن مجید، از ديگر اهداف برگزاری اين آيین 
ملی و پخش سراسری آن است.

 وی بللا تاکید بللر اينکه بهتريللن زمان بللرای عبادت 
در نخستین ساعات آغاز روز است، افزود: توصیه های 
فراوانی از سوی عارفان و بزرگان و عالمان بزرگ دين 
 همچون حضرت آيللت اهلل بهجت فومنللی و حضرت 
 آيت اهلل کشللمیری و سللاير بزرگان برای بیدار بودن 

در اين لحظات شده است.

رییس اداره زندان گلپایگان خبر داد:

جمع آوری 114 میلیون تومان برای آزادی زندانیان جرایم غیر عمد
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 آهنگری و صنايع وابسللته به آن از قديم االيام برای بشر 
از اهمیت زيللادی برخوردار بود و بشللر را برای سللاخت 
وسايل مورد نیاز زندگی به سمت انجام تغییر بر روی اين 

فلز سوق داد.
در گذشته وسايل مردم توسط آهنگران ساخته می شد. 
آنها آهن را در کوره گداخته و می کوبیدند ولی با پیشرفت 

صنعت بازار آهنگری رونق خود را از دست داده است 
و تعداد معدودی همچنان به اين شغل مشغولند.

مشللاغلی که در جريان ماشینی شللدن زندگی ها، شايد 
 کمتر به آن ها احتیاج شللود ولی باز هم رمللز و رازهايی 
در اين مشللاغل وجود دارند که ماشللین هللای امروزی 

نتوانستند جايگزين مناسبی برای آنها باشند.
در سالیان نه چندان دور صدای کوبیدن چکش آهنگران 
 زحمتکش جهت سللاخت انللواع ابزار آالت کشللاورزی 
به گوش می رسید که به علت صنعتی شدن جامعه و کمتر 
استفاده کردن از ابزار آالت آهنی، اين صنعت حالت رکود 
به خود گرفته است. در شهرستان دهاقان مشاغل سنتی 
از جمله: گیوه دوزی، سفالگری، جاجیم بافی، آهنگری و 
غیره وجود دارد که مورد استقبال جوانان واقع نمی شود.

آنها نبود بازار کار را از مهم ترين علت برای اين کار توجیه 
می کنند و حتی آهنگران هم از اين معضل ناراحتند.

آهنگری سنتی سللال های زيادی اسللت که در دهاقان 
 وجود دارد و امروز از هشللت آهنگر، تنها ۲ نفر مشللغول 
 به اين کار در بازار قديمی شهر هسللتند و بقیه آهنگران 
به ديار باقی شللتافته اند. هرچند اين ۲ آهنگر هم دارای 
 سللن بااليی هسللتند، اما با خاموشللی چراغ عمرشللان 
در واقع چراغ آهنگری و کوره های زغال سنگی سنتی هم 
خاموش می شوند. نعمت ا... حاجی محمدی از آهنگران 
سنتی دهاقان 48 سال سن دارد و اين شغل را از 14سالگی 
نزد پدر آموخته است. وی ابزار آالت کشاورزی و دامداری 
 را در کوره کاهگلی زغال سللنگی قديمی درست می کند 
و ابزارهای ديگری را نیز در مغازه و کارگاهش می فروشد.

 حاجی محمللدی تمايل مردم بلله کارهای ماشللینی را 
از علت های اسللتقبال نکردن از کارهای دستی می داند 
و از اينکه سللروصدای چکش هايی که در گذشته موجب 
آرامش و پويايی بوده و امروز به يک ناهنجاری تبديل شده، 

گله مند است.
 واردات محص�والت چین�ی عام�ل دیگری از 

استقبال نکردن مردم از آهنگری هاست
حاج قنبر علی قنبری مسللن ترين آهنگر دهاقان بیش از 
70 سال سللن دارد و از کودکی در کارگاه های آهنگری 
آبادان کار کرده و سال های زيادی در دهاقان در کارگاهی 

مشغول بوده است.
قنبللری واردات محصوالت چینللی را از جمله علت های 
 استقبال نکردن مردم از کارهای دستی و سنتی می داند 
ومی گويد  مسئوالن بايد در زمینه تولید و فروش کارهای 

هنری و صنايع دستی بیشتر اقدام کنند.
وی می گويد: در زمان های دور بازار دهاقان پر از صدای 
چکش و عبور و مرور رهگذران بود، اما امروز حال و هوای 
 بازار فرق کرده و حتی کمتر کسللی اسللت که سللراغی 

از پیرمردان و هنرمندان قديمی بگیرد.
 کارهای س�نتی نیاز به نیروی محرکه ای برای 

شناساندن به جوانان دارد
سید ابوالفضل میرباقری عضو شورای اسالمی شهر دهاقان 
 در گفت و گويی بیان داشت: شناسللاندن مشاغل سنتی 
به جوانان نیاز به يک نیروی محرکه دارد و مسئوالن بايد 
در اين زمینه اقدام کنند. وی باتوجه به سللنت آهنگری 
در دهاقان اذعان داشللت: از مهم ترين تولیدات آهنگران 
سنتی شهرستان دهاقان، سللاخت انواع زنگ های مورد 
اسللتفاده دامداران و چوپانان در  سايزهای مختلف است 
 که به صورت تک  و گاهی جفتی به گردن حیوانات اهلی

 و سگ های گله آويزان می شللود. عضو شورای اسالمی 
شللهر دهاقان، آهنگران سللنتی شهرسللتان را از جمله 
صنعتگران توانمند ايران در ساخت انواع زنگوله و ادوات 

کشاورزی عنوان کرد.
 پیگی�ری ب�رای در اختی�ار گذاش�تن زم�ین 

برای آهنگران انجام شده است 
مظفر جهانگیری مسللئول مجمع امور صنفی شهرستان 

دهاقان از پیگیری زمین برای در اختیار گذاشتن آهنگران 
 خبرداد و گفللت: اين کار به شللهرداری دهاقللان اطالع 

داده شده و منتظر اقدامات الزم هستیم. 
وی افزود: باتوجه بلله اينکه ممکن اسللت کار آهنگران، 
شاکی خصوصی داشته باشد درصدد فراهم کردن زمینه 
برای انتقال اين شغل در کنار مشاغل مزاحم شهر هستیم. 
مسئول مجمع امور صنفی شهرستان دهاقان اظهار داشت: 
از دو آهنگر مشغول به کار تنها يک نفر پروانه فعالیت دارد 
و ديگری به علت کهولت سللن اقدام به گرفتن اين مجوز 
نکرده است. جهانگیری خاطرنشللان کرد: در شهرستان 
دهاقان آهنگری صنعتی موجود نیست و بیشتر مردم به 
تراشکاری ها، جوشللکاری ها يا شهرستان های همجوار 

برای تامین نیازهای خود مراجعه می کنند.
 صدور کارت شناسایی مشاغل سنتی در دست 

اقدام است
 مرتضی طیللاری مسللئول نمايندگی میللراث فرهنگی، 
صنايع دستی و گردشگری شهرسللتان دهاقان، از صدور 
کارت شناسايی مشاغل سللنتی خبرداد و گفت: اين کار 
 دردسللت اقدام اسللت و به زودی در اختیللار هنرمندان 
 صنايع دسللتی قرار می گیرد. وی افزود: آهنگری سنتی 
 در رشللته های صنايع دسللتی به عنوان پیشه چلنگری 
و زير رشللته افزار فلزی اسللت. طیاری باتوجلله به اينکه 
تسهیالت برای احیا، آموزش و فعالیت در زمینه مشاغل 
قديمی در دست پیگیری است، اذعان داشت: اين مورد نیز 
به زودی تحقق پیدا می کند و در اختیار آهنگران و جوانان 

عالقه مند گذاشته می شود.

روند کاهش استقبال از مشاغل سنتی؛

خاموشـی آتش کوره های آهنگـری سنتی
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اخبارخبر

 قائ��م مق��ام س��ازمان نظ��ام پرس��تاری گف��ت: ب��رای اینک��ه ماج��رای 
پرداخت های چند ده میلیونی به برخی پزشکان، ختم به خیر شود، مجلس 
باید برای دریافت های پزش��کان بر اس��اس ادعای وزارت بهداش��ت، سقف 

تعیین کند.
محمد شریفی مقدم، با اشاره به اظهارات وزیر محترم بهداشت که گفته است 
اجازه ندهیم طرح تحول س��امت خزان ش��ود، گفت: بنده معتقدم با توجه 
به معوقات ۱۰ ماهه در این طرح، اعم از تاخیر در پرداخت کارانه پزش��کان 
تا بدهی ش��رکت های دارویی و ادامه دریافت ه��ای زیرمیزی، طرح تحول 

سامت دچار خزان شده است.
وی ادامه داد: البت��ه ناگفته نماند که طرح تحول س��امت از اول هم بهاری 
برای مردم نداش��ت و تنها معدود گروه خاصی بودند که این طرح برای آنها 
بهار ش��د. ش��ریفی مقدم با اش��اره به دریافت های چند ده میلیونی و بعضا 
چند صد میلیونی و ادعای مسئوالن وزارت بهداش��ت که عنوان داشته اند 
با مردم صادق باش��یم، افزود: موقعی که وزارتخانه در ارای��ه حقایق نه تنها 
 با م��ردم صداقت ندارد بلکه با دس��تگاه ه��ای نظارتی هم صادق نیس��ت و

 گزارش های خاف واق��ع از پرداخت ها ارایه می ده��د، چگونه صحبت از 
صداقت می شود.قائم مقام سازمان نظام پرستاری همچنین به ادعای وزیر 
بهداشت که گفته اگر پزشکان نباشند چه کسی کشور را جمع می کند، گفت: 
این گونه صحبت کردن وزیر، باعث می ش��ود نام وزارت بهداشت را وزارت 

پزشکان بگذاریم. زیرا، هر شغلی حساس است و برای خودش اهمیت دارد.
شریفی مقدم به بخش دیگری از صحبت های وزیر بهداشت مبنی بر اینکه 
فرزند کدام ی��ک از آقایان حاضر اس��ت در نقطه صفر م��رزی خدمت کند، 
اظهارداشت: چگونه اس��ت که در همین نقاط مرزی خانواده ها با ۵۰۰ هزار 
تومان درآمد زندگی می کنند، اما یک فرد جراح ۲۵۰ میلیون تومان دریافتی 

دارد. وی تاکید کرد: آنچه در وزارت بهداشت نمی توان دید، اخاق است.
شریفی مقدم ادامه داد: یکی از خواسته های ما از مجلس دهم این است که 
برای دریافتی های پزشکان سقف بگذارند تا این قائله ختم به خیر شود. وی 
افزود: همانطور که مسئوالن وزارت بهداشت مدعی هستند میانگین دریافتی 
متخصص و ف��وق تخصصی در بخش دولت��ی ۱3/9 میلیون تومان اس��ت، 
بنابراین اگر سقف دریافتی این دوستان ۱۵ میلیون تومان تعیین شود، من 

فکر می کنم این پرونده فیش های نجومی بسته می شود.

نتایج یک مطالعه جدید نش��ان می دهد کودکانی که برای س��ردردهای ناشی 
 ،D از میگرن به بیمارس��تان مراجعه می کنند، معموال دچ��ار کمبود ویتامین
ریبوفاوین )نوعی ویتامین از خان��واده B( و کوآنزیم Q۱۰ )ماده ای ش��بیه 
ویتامین که در بدن س��اخته و از آن برای تولید انرژی در س��لول ها اس��تفاده 
می ش��ود( هس��تند.  این مطالعه آماری نش��ان می دهد 4۲ درصد از کودکان 
مبتا به میگرن به کمبود ریبوفاوین، 7۱ درصد ب��ه کمبود کوآنزیم Q۱۰ و 
9۱ درصد دچار کمبود ویتامین D هستند. متخصصان معتقدند با تغذیه سالم 
و غنی از انواع میوه، سبزی، حبوبات، غات و لبنیات کم چرب، می توان کمبود 
ویتامین را که با میگرن در کودکان مرتبط است، جبران کرد و در صورت نیاز از 
مکمل های ویتامین استفاده کرد. محققان احتمال می دهند کمبود ویتامین از 
طریق نقش آن در مکانیسم های مختلف در سلول از قبیل اختال در عملکرد 
میتوکندری )موتورخانه سلول( با میگرن مرتبط است و رفع این کمبود نقش 

مهمی در کمک به بیماران مبتا به میگرن دارد.
س��ردردهای میگرنی به دردهای ضربه ای و تپش دار در نقطه  ای از س��ر گفته 
می  شود که معموال نیمی از مغز را دربر می گیرد و مدت زمان این درد بین 4 تا 
7۲ ساعت اس��ت. معموال مبتایان به این بیماری نسبت به صدا و نور حساس 
می ش��وند و عایم بیماری با این دو عامل افزایش می یابد. میگرن در دختران 
 شایع تر از پس��ران اس��ت و به طور کلی تعداد مبتایان زن چهار برابر مردان 

است.

تحقیقات نش��ان داده ان��د که بی��ش از ۵۰ درصد از س��اکنان مراک��ز مراقبت 
س��المندان حداقل ی��ک داروی روان پزش��کی )در گ��روه آنتی س��ایکوتیک، 
آنتی دپرسانت یا خواب آورها( دریافت می کنند. بنابراین، پیشگیری از سوء مصرف 
آنتی سایکوتیک ها و س��ایر داروهای اعصاب و روان در سالمندان ضروری است.  
توجه به مشکات پزشکی و بیماری های زمینه ای بس��یار مهم است زیرا عائم 
روانی-شناختی ممکن است در س��المندان به دنبال مشکات پزشکی ایجاد یا 
تشدید شوند. در ابتدای کار بررسی بیمار از لحاظ بیماری های غیرروان پزشکی، 
کمک خواهد کرد تا تنها در صورت وجود عائم با منشاء مشکات روانی اقدام به 

تجویز داروهای آنتی سایکوتیک کند. 
قصور در یافتن علل غیرروان پزش��کی بی قراری و س��ایکوز، پزشک را در درمان 
موثر با استفاده از مناسب ترین مداخات دارویی و غیردارویی ناتوان خواهد کرد. 
پزشک در صورت تش��خیص صحیح بیماری، در درمان عائم روانی- شناختی 
که ممکن است در بیماران س��المند به شکل غیراختصاصی تظاهر کنند، موفق 
خواهد بود. برای حصول این هدف، مش��اوره با روان پزشک یا روان شناس دوره 
دیده در زمینه روان شناس��ی سالمندان کمک کننده اس��ت. متخصصین طب 
 سالمندان بی ش��ک در تجویز یک رژیم دارویی موثر و با حداقل عوارض جانبی 

موفق ترهستند.

راهکار بستن پرونده فیش های نجومی؛

پرداخت های پزشکان سقف دار شود
کمبود ویتامین D موجب بروز میگرن 

در کودکان می شود

داروهای خواب آور و سوء مصرف 
در سالمندان

دریچه

پیاز س��فید و پیاز قرمز، ه��ر دو از نظر کال��ری در گروه م��واد غذایی 
کم کالری قرار می گیرند و از این نظ��ر تفاوت زیادی با هم ندارند. ۱۰۰ 
گرم پیاز قرمز حاوی 37 کالری است، در حالی که ۱۰۰ گرم پیاز سفید 
4۲ کالری دارد. استفاده از مواد غذایی کم کالری مثل پیاز سفید و پیاز 
قرمز می تواند به شما کمک کند تا کالری های مصرفی روزانه را کاهش 

دهید و از این طریق به مدیریت وزن تان کمک کنید.
هر ۱۰۰ گرم پیاز قرمز حاوی ۲ گرم فیبر اس��ت، در حالی که هر ۱۰۰ 
گرم پیاز سفید ۱/۲ گرم فیبر دارد. در حالی که هیچ کدام حاوی فیبر 
زیادی نیستند، اما می توانند به شما کمک کنند تا بخشی از فیبر مورد 
نیاز روزانه را با خوردن آن ها تامین کنید. دریافت فیبر بیشتر از طریق 
رژیم غذایی، خطر ابتا به بیماری قلبی، دیابت، فشار خون باال، چاقی و 

سکته مغزی را تا حد زیادی کاهش می دهد.
پیاز س��فید و پیاز قرمز،  هر دو از منابع خوب ویتامین C هستند و هر 
۱۰۰ گرم از آن ها، بیش از ۱۰ درصد نیاز روزانه بدن به این ویتامین مهم 
را تامین می کند. عاوه بر این، پیاز سفید و پیاز قرمز، هر دو ۲ درصد از 
نیاز روزانه بدن به کلسیم را تامین می سازند. البته پیاز قرمز ۲ درصد از 

نیاز روزانه بدن به آهن را هم فراهم می کند.
مطالعات علمی نشان داده اند که پیاز س��فید و پیاز قرمز حاوی نوعی 
آنتی اکس��یدان خاص به نام کوئرستین هس��تند، اما پیاز قرمز حاوی 

کوئرستین بیشتری نسبت به پیاز سفید است.

محمد حسین عزیزی متخصص تغذیه گفت: ارزش غذایی نان به فرمول مواد 
مصرفی در آرد آن بستگی دارد. اینکه چه آردی در نان به کار رفته آیا سبوس 

گرفته یا نه در ارزش غذایی نان موثر است.
این متخصص علوم تغذیه در ادامه گفت: در نان های حجیم شده مانند نان 
برگر وباگت غیر از آرد، آب و نمک و پودر شیرخش��ک،تخم مرغ، آب پنیر، 
شکر، روغن ، گلوکن نیز استفاده می شود ولی مقدار این افزودنی ها با توجه 

به شرکت های تولید کننده متفاوت است.
وی با اشاره به اینکه افزودنی های نان های صنعتی موجب باال رفتن ارزش 
غذایی آنها می ش��ود ،گفت: این افزودنی ها با توجه به حجیم بودن نان ،در 
 باال رفتن ارزش غذایی موثر اس��ت ولی نان های س��نتی که معموال بر سر 
س��فره های ما دیده می ش��وند ارزش غذاییش��ان با نان های حجیم شده 
متفاوت اس��ت. عزیزی افزود: باتوجه به آردی که در گذشته برای نان های 
سنتی استفاده می ش��ده این نان ها به خصوص نان سنگک و بربری ارزش 
غذایی بیشتری نسبت به دیگر نان های مصرفی داشتند، ولی در حال حاضر 
به دلیل یکسان ش��دن آرد مصرفی برای پخت این نان ها ارزش غذاییشان 

یکسان است و تنها در طعم و مزه با هم متفاوتند.
این متخصص تغذیه با بیان اینک��ه آرد مهم ترین عام��ل در ارزش غذایی 
نان است گفت: آرد س��بوس دار بهترین آردی اس��ت که در پخت سنگک 
 از گذشته اس��تفاده می شده ولی به دلیل کم ش��دن این محصول دیگر در

 نان های سنتی استفاده نمی ش��ود و همین امر موجب پایین آمدن ارزش 
غذایی نان های سنتی شده است.

فرق پیاز سفید و قرمز چیست؟

ارزش غذایی کدام نان بیشتر است؟

دانستنی ها 
زبان خوراکی ها

 1- خواص حنا برای پوست: یکی از مهم ترین خواص حنا دفاع در برابر عفونت
 می باش��د. حنا می تواند به بدن کمک کند تا در برابر عفونت، دفاع قوی تری 
داشته باشد و این باعث می شود که کم کم باکتری های مضر از پوست شما محو 
شود. این یکی از مهم ترین خواص حنا برای پوست است. این باکتری ها سبب به 
وجود آمدن برخی از عفونت ها در بدن می شود که به روش های مختلفی تولید 
می شوند و درمان پوست شما به طور منظم توسط حنا و استفاده از این خواص 
حنا تاثیر زی��ادی در حذف باکتری ها دارد. از بین ب��ردن بیماری های قارچی 

پوست از دیگر خواص دارویی حنا می باشد.
2- اختالالت کبدی: از دیگر خواص حنا در درمان اختاالت کبدی می باشد. 
حنا به عنوان گیاه پزشکی کاما مفید در نظر گرفته می شود از این رو پوست 

گیاه حنا در درمان بزرگ شدن کبد و یرقان موثر است.
3- خواص برگ حنا: برای رفع و درمان اگزما، گ��رد برگ حنا را با برگ هلو 

مخلوط کنید و به صورت ضماد استفاده نمایید.
4- خواص ریشه حنا: برای معالجه ترشحات سوزاکی مهبل از جوشانده ریشه 

درخت استفاده می شود.
5- خواص حنا برای تسکین درد: حنا می تواند التهابی که منجر به درد می 
شود را کاهش بخشد، شما می توانید در مناطق آسیب دیده پوستتان، از حنا به 
عنوان مسکن ضعیف استفاده کنید. اگر شما آلرژی و یا تمایل به استفاده از انواع 
دارو ندارید، حتما از حنا و خواص حنا استفاده کنید.عاوه بر این حنا یک ماده 

طبیعی است که مزیت خاص آن محسوب می شود.
6-  رفع جوش های دهان: یکی از خواص حنا رفع جوش های دهان می باشد. 
برای رفع جوش های دهان، جوشانده حنا را مزمزه کنید و نتیجه خوبی بگیرید.

7- جلوگیری از بید زدگی: یکی از خواص حنا این است که با گذاشتن گل 

یا برگ حنا در البه الی لباس های خود از بید زدگی لباس جلو گیری می کنید.
8- خواص متعدد حنا: از جوشانده برگ های حنا به صورت غرغره برای رفع 
پیله دندان استفاده می ش��ود. در مصرف داخلی برای کاهش درد معده بعد از 
زایمان و همچنین برای رفع خشونت صدا تجویز می شود. از دیگر خواص حنا 

این است که برای رفع عرق بدبوی پا بسیار موثر است.
9- حنا ضد سردرد: یکی از خواص حنا این است که با گذاشتن ضماد حنا با 

سرکه روی پیشانی سر دردتان خوب می شود.
10- خواص حنا برای بینایی: گذاشتن ضماد حنا بر سر، باعث تقویت بینایی 

خواهد شد. این یکی از جالب ترین فواید حنا می باشد.
 11- خواص مختلف حنا: از خواص حنا این است که غرغره آن با آب دم کرده 
برگ آن برای زخم های دهان مفید اس��ت. خوردن دو گرم آن و یا خوردن آب 
خیس کرده ۵۰ گرم آن برای یرقان، طحال، سنگ کلیه، مثانه و سختی ادرار 
نافع اس��ت. خواص حنا برای رویانیدن ناخن اصلی به جای ناخن کج اثر خوب 

دارد.
 12- خواص حنا و نیروی جنسی: حنا کردن کف پا، باعث لطیف شدن کف 
پا شده وبوی بد پا را از بین خواهد برد و باعث تقویت نیروی جنسی خواهد شد.

13- خنک کنن�ده پوس�ت: حنا و خواص حنا تاثیر زیادی در خنک کردن 
پوست شما دارد که با اثر گذاشتن در گردش خون بدن، سبب این امر می شود. 
اگر ش��ما از نقاط داغ و یا گرفتگی در مناطق خاصی از بدنتان رنج می برید، با 

استفاده از این خاصیت حنا می توانید آن را بهبود بخشید.

اما حنا نمی تواند نگرانی شما دراین موضوع را از بین ببرد و اگر وضعیت پوست 
شما گرم است به پزشک مراجعه کنید تا با دقت تمام مشکل شما را بهبود بخشد.

14- خواص حنا و درمان اسهال: از دیگر خواص حنا درمان اسهال و اسهال 
خونی می باشد.

15- خواص حنا و شوره: پیشگیری و درمان خارش سر و شوره یکی دیگر از 
خواص حنا می باشد.

16- روماتیسم و خواص حنا: کاهش دردهای روماتیسمی از خواص درمانی 
حنا می باشد.

17- خواص حنا برای مو: از بین بردن چربی زاید مو از خواص حناست.حنا 
موها را پرپشت، قوی و نرم می کند. این خاصیت حنا در داشتن موهایی سالم 
می تواند بسیار موثر باشد.تقویت رش��د مو و جلوگیری از ریزش مو از خواص 

دیگر حناست.
18-خواص حنا و تعرق: جلوگیری از تعریق زی��اد یکی دیگر از خواص حنا 

می باشد.
عوارض جانبی حنا

خواص درمانی حنا نباید باعث شود تا آن را به هر شکل و اندازه ای مصرف و از 
عوارض آن غافل شد.در مورد خواص حنا و هر ماده دیگر باید به این نکته مهم 
توجه داشت که به صرف گیاهی بودن، نباید یک ماده رابه هرشکلی مصرف نمود. 

حنا در عین حالی  که بسیار مفید است می تواند زیان آور نیز باشد.
حنا برای حلق و ریه زیان آور است و لذا باید به همراه کتیرا خورده شود. مقدار 
مجاز خوردن حنا ۵ گرم اس��ت و مصرف بیشتر آن خطرناک است. حساسیت 
تماسی، آسم، سقط جنین واثر سوء روی حلق و ریه عوارض دیگر حنا هستند. 

به هنگام کار با گیاه حنا باید دقت کردتا از ورود آن به چشم جلوگیری شود.

وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش 
پزشکی، نکات تغذیه ای به هنگام 
سحر و افطار برای روزه داران ارایه 
کرده است تا به روش صحیح روزه 

بگیرند. 
* در م��اه مب��ارک رمض��ان نی��ز 
مانن��د همیش��ه پی��روی از برنامه 
غذای��ی متن��وع و متعادل ش��امل 
چهار گ��روه اصلی غذای��ی: نان و 
غ��ات، میوه و س��بزی، گوش��ت 
لبنی��ات  و  ش��یر  حبوب��ات،  و 
ضروری اس��ت. با رعای��ت تنوع و 
تعادل در مص��رف غ��ذا، نیازهای 
 تغذی��ه ای ش��امل آب، ام��اح، 
ویتامین ها، پروتئین و انرژی مورد 

نیاز بدن، تامین می شود.
*توصیه می ش��ود اف��راد روزه دار 
همانند زمانی که روزه نیستند سه 
وعده غذا بخورند ک��ه این وعده ها 
شامل افطار، شام و سحر است، اما 
صرف غذا در دفعات کمتر از ۲ بار 
در روز در سال هایی که ماه مبارک 
رمضان در فصل تابس��تان است و 
روزها بلند و فاصله س��حر تا افطار 
۱7 - ۱6 س��اعت می باشد توصیه 

نمی شود.
* بهتر اس��ت غ��ذای مصرفی در 
وعده سحری خصوصیات و ویژگی 
وعده ناهار را داشته باشد تا از ایجاد 
گرس��نگی در طول روز پیشگیری 
شود. با توجه به ساعت صرف افطار 
و تا وعده سحری می توان در فاصله 
افطار تا سحر یک وعده غذایی مثل 
شام س��بک را صرف کرد که البته 

این به وضعیت خود ش��خص و تمایل او به صرف غذا 
بستگی دارد.

* در هن��گام افطار مصرف غذاهای س��بک و مختصر 
ش��امل گروه های غذایی ش��یر و لبنیات مانند شیر و 
ماست و پنیر میوه و سبزی، نان و غات برای افزایش 

قند خون توصیه می شود.
* اس��تفاده از مواد غذایی آبکی مثل سوپ کم چرب، 
 آش ک��م حبوبات، حلی��م بدون روغن و ش��کر. حلیم
  منبع خوبی از م��واد نشاس��ته ای، فیبر، پتاس��یم و

 منیزیم اس��ت و همچنین مایعات به هن��گام افطار و 
س��حر موجب حفظ تعادل آب و موادمعدنی فرد روزه 

دار می شود.
* عاوه بر آن استفاده از سبزی و میوه در هنگام افطار 
و همچنین در فاصله زمانی بین افطار تا سحر به دلیل 
اینکه منبع خوبی از فیبر هستند، برای دستگاه گوارش 

بسیار مفید و مانع بروز یبوست می شود.
*توصیه می شود در وعده س��حری مقدار مناسبی از 
سبزی های مختلف شامل سبزی خوردن مصرف شود. 
سبزی ها با دارا بودن مواد مغذی مختلف و آب، عاوه 
بر تامین ویتامی��ن ها  مواد معدنی م��ورد نیاز بدن، از 

تشنگی فرد در طول روز جلوگیری می کنند.
*مصرف مواد غذایی شیرین در وعده سحری توصیه 
نمی شود. این مواد با تحریک انسولین موجب ورود قند 
 خون به داخل س��لول ها و در نتیجه کاهش قند خون 
 می ش��وند. به این ترتیب مصرف مواد غذایی شیرین
  و ح��اوی قندهای س��اده مثل ش��یرینی و ش��کات

 در وعده س��حری موجب می ش��ود ش��خص زودتر 
گرسنه شود.

* بهتر است انواع میوه را که حاوی مواد مغذی بسیار 
مفید برای س��امت بدن اس��ت در وعده افطار و یا در 

فاصله افطار تا سحر مصرف کرد.

* از کربوهی��درات ه��ای پیچیده 
مثل غات از جمله گندم، جو و ... 
حبوبات مثل عدس، لوبیا، نان های 
س��بوس دار و غذاهای حاوی فیبر 
مثل س��بزی ها، حبوب��ات، غات، 
میوه مخصوصا س��یب، گابی، آلو 
و میوه های خش��ک در بین وعده 
های غذایی بیش��تر استفاده کنید. 
این غذاها به آهستگی هضم شده و 
باعث می شوند احساس گرسنگی 

کمتری کنید.
* توصیه می ش��ود ب��رای تامین 
آب مورد نیاز پ��س از صرف افطار 
و تا قب��ل از خواب ب��ه تدریج انواع 
می��وه، چ��ای کمرن��گ و س��ایر 
مایعات ب��ه ویژه آب ب��رای جبران 
ک��م آب��ی ب��دن نوش��یده ش��ود. 
نوش��یدن ش��ربت های س��نتی و 
 خانگ��ی مانن��د خاکش��یر، ع��رق 
بید مش��ک، ش��ربت به��ار نارنج و 
ش��ربت آبلیمو نیز در این ایام برای 

تامین آب بدن مناسب است.
* برخی اف��راد ع��ادت دارند برای 
رفع تشنگی و گرمای بدن خود در 
وعده افطار یا روزهای گرم س��ال، 
آب خیلی س��رد بنوش��ند. این در 
حالی است که شاید آب یخ بتواند 
کمی درجه حرارت ب��دن را پایین 
بیاورد اما به طور حتم، نوش��یدن 
آب و سایر نوشیدنی های بسیار یخ 
باعث تش��دید عطش و میل بیشتر 

به نوشیدن آب می شود. 
همین ع��ادت نادرس��ت می تواند 
باع��ث ابت��ای ف��رد ب��ه دل درد، 
دل پیچه، نفخ و گرفتگی عضات معده شود. از این رو، 
توصیه می شود در روزهای معمول سال به جای آب یخ، 

آب خنک بنوشید. 
در ایام ماه رمضان و هنگام افط��ار هم به جای هر نوع 
نوش��یدنی س��ردی، ابتدا یک مایع ولرم بنوشید. این 
کار به باز ش��دن عضات معده کمک می کند و جلوی 
دل دردهای رایج پس از صرف افطاری را هم می گیرد. 
به طور کل��ی، هرچه مای��ع مصرفی ما هن��گام گرما و 
تشنگی سردتر باشد، ولع به نوشیدن بیشتر هم افزایش 

پیدا می کند.
* عبادت هایی که بعد از افطار در ماه مبارک رمضان 
انجام می ش��ود به متابولیس��م غذا کمک می کند. در 
نماز خواندن تمام ماهیچه ها و مفاصل در گیر هستند.

این عبادت می تواند جانش��ین یک ورزش با ش��دت 
متوسط باشد.

محمد حس��ین عزیزی متخصص تغذی��ه گفت: با توجه ب��ه اینکه آلزایمر 
زمینه های ارثی دارد ولی برخی از مواد غذایی می تواند به تاخیر انداختن 

این عارضه به اشخاص کمک کند.
این متخصص علوم تغذی��ه در ادامه تصریح کرد: اس��یدهای چرب امگا 3 
در روغن ماهی، دانه های گیاهی روغنی، مغز ها )گردو، بادام، پسته( برای 

پیشگیری ازآلزایمر موثر است.
 وی اظهار داش��ت: در میان چربی ه��ا، روغن های گیاه��ی، روغن کنجد، 
 کل��زا و روغ��ن ب��زرک نی��ز ب��رای پیش��گیری از ای��ن عارض��ه موث��ر

است.
عزی��زی گف��ت: ویتامین ه��ای گ��روه B6 ،B۱۲ ،B۲ ،B، B۱ در اغلب 
س��بزیجات و غات، حبوبات، مخصوصا غات پوست نگرفته به تاخیر این 

عارضه کمک می کند.
این متخصص علوم تغذیه تاکید کرد: آنتی اکسیدان های موجود در میوه ها 
و س��بزیجات، بتاکاروتن، لیکوپن، فاونویید ه��ا و ویتامین های E و C در 
سبزیجات برگ پهن و سبزیجات نارنجی، قرمزو سبز نیز برای پیشگیری 

از آلزایمر موثر است.

دکتر محمد هاشمی، دبیر انجمن 
پیش��گیری از چاقی ایران، درباره 
خواص تخم شربتی و خاکشیر در 
کاهش احساس تش��نگی، اظهار 
کرد: خاکش��یر و تخم شربتی به 
دلیل اینکه می توانند چندین برابر 
ظرفیت خود آب را ذخیره کنند؛ 
مصرف آن در ایام گرم سال و ماه 

رمضان توصیه می شود. وی افزود: نوشیدن ش��ربت این مواد موجب می  شود تا آب 
ذخیره شده به آرامی در بدن تخلیه و فرد کمتر احساس تشنگی و عطش داشته باشد.

دبیر انجمن پیش��گیری از چاقی ایران با تاکید براینکه تخم شربتی و خاکشیر فقط 
باید در آب مخلوط شوند، عنوان کرد: متاسفانه برخی از افراد تخم شربتی را با شربت 
و خاکشیر را با شکر مخلوط و مصرف می کنند که این مسئله نه تنها موجب کاهش 

خاصیت این مواد می شود بلکه باعث تشدید احساس تشنگی در افراد نیز می گردد.
هاشمی در پایان خاطرنشان کرد: به افراد توصیه می شود برای خوش عطر و طعم شدن 

خاکشیر و تخم شربتی آن را در عرق بید مشک و نعنا مخلوط کنند.

مجتبایی دستیار تخصصی طب س��نتی ایران گفت: برای جلوگیری از کم خونی و 
همچنین تامین انرژی روزانه، مخصوصا اگر افراد تمایل به نوش��یدن شیر هم داشته 
باشند، توصیه می کنم افطارتان را با یک لیوان شیر گرم و شیره انگور باز کنید. به گفته 
وی بعد از ۱7 س��اعت روزه داری به خصوص در هوای گرم تابستان بدن کاما گرم 
 شده و معده و کبد دچار غلبه گرمی شده؛ بنابراین اگر با آب سرد بخواهیم افطار کنیم 
می تواند برای معده و کبد و کل بدنمان مضر باش��د و باعث ایجاد بیماری های بعدی 

شود.
مجتبایی اضافه کرد: یادتان باشد در هر وعده غذایی فقط از یک نوع غذا استفاده کنید. 
همراه غذا هم چاشنی هایی مثل ماست ترشیجات و ساالد استفاده نکنید.وی ادامه داد: 
خوردن مخلفات با غذا هضم را دچار اختال می کند،  اگر افراد خیلی دوست دارند، غذا 
را همراه با چاشنی یا دسر استفاده کنند فقط و فقط مجاز به استفاده از زیتون و سبزی 
خوردن با غذا هستند. وی عنوان کرد: یادتان باشد  در ماه رمضان در وعده سحر و افطار 
از چای پررنگ، قهوه و نسکافه خیلی کم استفاده ش��ود یا اصا استفاده نشود، چون 
تشنگی افراد را چندین برابر افزایش می دهد. این دستیار تخصصی طب سنتی ایران 
یادآور شد: اگر افراد خیلی به خوردن چای عادت دارند ، بهتر است از چای کم رنگ و 

ترجیحا از چای های ایرانی اصیل بدون عطر و بدون اسانس استفاده کنند.

خوردنی هایی برای پیشگیری
 از زوال عقل

برای کاهش تشنگی 
شربت خاکشیر و تخم شربتی بنوشید

مصرف این نوشیدنی ها موجب بروز 
تشنگی می شود

خواص و ویژگی های حنا

در وعده افطارآب یخ ننوشید
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برگی از تاریخ

ژان كالون، رهبر نهضت مذهبي اروپا در 21 ژانويه 1509م در فرانسه به 
دنيا آمد.  وی پس از طي تحصيالت خود در رشته هاي حقوق و الهيات، 
بر اثر يك تحول دروني ناگهاني، همه توجه خود را به آيين پروتس��تان 
معطوف كرد، اما چون پروتس��تان ها تحت تعقيب و آزار بودند، از س��ال 
1534م و در سن 25 سالگي، نقش رهبري را در ميان هواخواهان آيين 
پروتستان به دست گرفت.  كالون در 27 سالگي عازم ژنو شد و آن شهر 
را مركز پروتس��تان قرارداد و از 23 ژوئن 1536م، قي��ام مذهبي خود را 
آغاز كرد. وي مي خواس��ت زندگي روزمره را بر اس��اس مذهب قرار دهد 
و ژنو را به صورت كش��وري كامل كه حكومتش در دس��ت اولياي دين 
باش��د، درآورد.  هرچند كالون، مردي حسابگر و اس��تداللي بود، با اين 
حال، سخت گيري هاي او نسبت به مردم در پذيرش آيين جديد، باعث 
ايجاد ش��ورش و اخراج او از ش��هر گرديد  ولي در غياب او، ژنو به سختي 
دست خوش آشفتگي سياس��ي و مذهبي ش��د. از اين رو، مردم بار ديگر 
او را به ژنو دعوت كردند و كالون به س��ازمان دادن به قوانين شهر، ايجاد 
مدارس، رايزني در مسايل سياسي، توسعه داد و ستد و موعظه مشغول 
شد.  از اين زمان بود كه وي، فرقه كالونيست را بنيان گذارد و كتاب مباني 
دين مسيح)ع( را كه شامل نظرات خود بود، نگاشت. با اين حال، نظريات 
وي با بعضي مطالب بنيادين آيين كاتوليك منافات داشت، به طوري كه 
قدرت پاپ را انكار مي كند و بر خالف كاتوليك ها كه پاك شدن از گناه به 
وسيله اعمال خير و ايمان را ميسر مي دانند، كالون تنها ايمان به حقانيت 

عيسي)ع( را مدنظر قرار مي داد. 
كالون معتقد بود كه كتاب مقدس يگانه منبع قانون الهي است و بر انسان 
است كه آن را تعبير كند و مبناي نظام اجتماع قرار دهد. مذهب كالون، 

حاكميت مطلق اراده الهي را تأكيد مي كند. 
همچنين كالون درباره تقدير بر اين عقيده بود كه رستگاري مخصوص 
برگزيدگان خداست و هيچ عمل انساني نمي تواند او را به رستگاري نائل 
سازد؛ چرا كه رستگاران را خدا انتخاب مي كند و كساني را هم كه نبايد 
رستگار شوند، او انتخاب مي كند. بنابراين براي هر فرد، از پيش مقدر شده 
است كه رستگار اس��ت يا خير و او هر كاري انجام دهد نمي تواند در اين 
وضع تغييري بدهد. اين اصل عقيدتي كالون، مورد سوء استفاده فراوان 
قرار گرفته است و دست مدعيان رس��تگاري را در انجام هر نوع گناه در 
خفا، باز گذاشته است.  ژان كالون س��رانجام در نهم دسامبر 1964م در 
55 سالگي بر اثر مخالفت با كليسا محكوم به مرگ گرديد و زنده زنده در 

آتش سوزانيده شد.

قيام تاریخي »ژان كالون« 

در چنین روزی

معراج 
پيـامبر اسـالم)ص(

بنا بر روايتي، پيامبر گرامي اسالم، در شب 
هفدهم ماه رمضان سال دوازدهم بعثت به 
امر خداوند از مكه به بيت المقدس س��ير 

كرد و به آسمان ها عروج نمود. 
در اولين آيه از س��وره  اس��راء، اين معجزه  
بزرگ، توصيف شده است. با توجه به اين 
آيه و سخنان حضرت محمد)ص(، ايشان 
در معراج با بسياري از اس��رار الهي، رموز 
جهان آفرينش و سرنوش��ت انس��ان ها در 
جهان ديگر آشنا شد. مركب پيامبر در اين سفر آسماني براق نام داشت و جبرييل، 
فرشته  بزرگ خداوند، با آن حضرت همس��فر بود و ديدني هاي عالم باال و ملكوت و 
فرشتگان آسمان و بهشت و جهنم را به پيامبر نشان داد. اين حادثه از معجزات بزرگ 

پيامبر گرامي اسالم به شمار مي رود و حاكي از جايگاه رفيع ايشان است.

وقوع غزوه   »بدر«
 اولين جنگ بين اسالم و كفر 

بدر، نام چاهي اس��ت كه در اطراف آن، نبرد ميان مس��لمانان و مشركان 
ش��عله ور گرديد و پس از پايان نبرد، كشته هاي مش��ركين در آن افكنده 

شدند. 
دراين غزوه كه نخستين مقابله  سپاه اسالم با كفر و نبرد اهل توحيد با اهل 
شرك بود، مش��ركان و كفار در آن، از جنبه  س��از و برگ نظامي و اسلحه و 
مهمات بر مسلمانان برتري داشتند و نفرات آنان سه برابر سپاه اسالم بود. 

سرداراني چون اميرالمومنين علي)ع(، حمزه بن عبدالمطلب و عبيده بن 
الحارث بن عبدالمطلب)ع( در اين جنگ حضور يافته و هفت نفر از سران 
لشكر كفر مانند: ابوجهل، وليد، ش��يبه و عتبه را به همراه ده ها تن ديگر از 

مشركان به هالكت رساندند. 
مسلمانان همچنين، هفتاد نفر از كفار قريش را به اسارت درآوردند. اصحاب 
رس��ول خدا)ص(، 317 نفر به تعداد اصحاب طالوت بودند وليكن معروف 

است كه تعداد اصحاب آن حضرت، 313 نفر بوده است.

دریچهصنایع دستی

راه اندازی كارخانجات نساجی قا ليبافی
در اصفهان قدیم

يكی از صنايع دس��تی اصفهان قاليبافی است.اصفهان در زمان صفويه 
يكی از مراكز عمده قاليبافی بود. در اين شهر تعداد زيادی كارگاه وجود 

داشت كه در آن قالي های زر بفت بافته می شد. 
 اصفهان در فتنه افغان آسيب فراوان ديد و تعداد بسياری از هنرمندان 
و صنعتگران خود را از دست داد ولی پس از چندی توانست رونق اوليه 

خود را به دست آورد. 
در زمان قاجاري��ه قاليبافی اصفهان دوباره احيا ش��د. در جنگ جهانی 
 اول اصفه��ان يكی از مراك��ز عمده تهي��ه قاليچه بود و پ��س از آن نيز 
 بحران های زي��اد اقتص��ادی تاثي��ر در كار قاليبافی نگذاش��ت چون

 قاليچه های آن بسيار ارزان تهيه می شد.
تعداد رنگ های انتخاب شده در قالي های اصفهان بسيار محدود است. 
گره قالي های اصفهان فارس��ی بوده و جفتی آن نيز كم نيس��ت. رنگ 
 های طبيعی بسيار كم مصرف می ش��ود و بيشتر در قالي های خوب از

 رنگ های شيميايی دندانه ای استفاده می شود.
در روس��تاهای اطراف اصفهان نيز كم و بيش دارهای قالی وجود دارد. 
روی اين دارها قالی و قاليچه ها طرح ش��اه عباس��ی و ساير طرح های 
اصفهان بافته می شود. رنگ های به كاررفته در آنها عموما نباتی بوده و 
بيشتر از روناس، قارا، اسپرك، گنده يا گندل، پوست گردو، پوست انار 

و چند گياه ديگر استفاده می شود.
از توابع اصفهان كه در هنر قاليبافی مش��هور هس��تند از قاليچه های 

بختياری و قالی های جوشقان بايستی نام برد. 
 قاليچه ه��ای بختي��اری را البته بيش��تر در روس��تاهای ش��هركرد و 

چهار محال می بافند. 
قالی و قاليچه های جوش��قان از زمان صفويه مشهور عالم بوده است و 
س��ابقه قاليبافی جوش��قان به پيش از زمان صفويان می رسد. ولی در 
روزگار ش��اه عباس اين صنعت در آنجا توسعه بسيار يافت. در آن زمان 
كارگاه های متعدد شاهی در آنجا مشغول كار بوده اند. جوشقان در آن 

زمان از توابع كاشان بوده است. 
در موزه های اروپا و آمريكا تعداد زيادی قال��ی وجود دارد كه منصوب 
به اين روس��تای كوچك بوده اس��ت. قالي های جوش��قان ريز بافت و 

دوپوده است.

نزديك به يك صد س��ال قبل راه اندازی كارخانجات نس��اجی در 
اصفهان اين ش��هر را به يكی از قطب های اي��ن صنعت در منطقه 

تبديل كرد تا آنجا كه به آن لقب »منچستر شرق« دادند. 
در آن روزگار كارخانج��ات بافندگ��ی يكی از اصل��ی ترين منابع 
درآمدی م��ردم اصفهان به ش��مار می رفت و در كمت��ر از دو دهه 
 نزديك به 10 كارخان��ه بزرگ نس��اجی در اين ش��هر راه اندازی 
شد. به گزارش اس��ناد تاريخی در سال 1304 در آغاز عصر پهلوی 
نخستين كارخانه نساجی اصفهان با نام »وطن« آغاز به كار كرد و ده 
سال بعد دومين كارخانه با نام »ريسباف« تاسيس شد. به دنبال آن 
چندين كارخانه ديگر  مانند »شهرضا«، »زاينده رود«، »پشم باف«، 
 »صنايع پش��م«، »رحيم زاده«، »نختاب«در نقاط مختلف ش��هر 

راه اندازی شد. 
گفته می شود اين كارخانه ها همگی در قالب شركت سهامی اداره 
می شدند و مردم شهر با خريد س��هام در سود آن ها شريك بودند. 
رونق اين صنعت در اصفهان، ديری نپاييد و با پايان جنگ جهانی 
دوم و افزايش واردات پارچه ها ارزان قيمت س��ود اين كارخانه ها 

به شدت كاهش پيدا كرد و يكی پس از ديگری ورشكست شدند. 
عكس��ی كه می بينيد مربوط به دوران رونق نس��اجی در اصفهان 
 و زمان��ی اس��ت ك��ه كارخان��ه »ريس��باف« در ح��ال راه اندازی 
بوده است.  اين عكس كه عكاس آن مرحوم »ابولقاسم جال« عكاس 
اصفهانی است و تاريخ 1319 را دارد يكی از ماشين آالت خريداری 
شده برای كارخانجات نس��اجی اصفهان را نش��ان می دهد كه با 

كاميون به اصفهان آورده شده است.

11 آبان 1304 روزی بود كه احمد شاه، آخرين پادشاه 
قاجار، بعد از خلع از حكومت در 9 آبان همان سال برای 
آخرين بار ايران را ن��ه برای تفريح بلكه ب��رای تبعيد به 
مقصد اروپا ترك كرد. هر چند كه وی نه اولين پادش��اه 
 ايران ب��ود كه تاج و تخت و كش��ورش را ب��ه اجبار ترك 

می كرد نه آخرين پادشاه.
پ��در بزرگ��ش مظفرالدين ش��اه » امضا كنن��ده فرمان 
مش��روطيت« در ايران مرد و در كربال به خاك س��پرده 
شد. پدرش محمد علی شاه بعد از مخالفت با مشروطه و 
به توپ بس��تن مجلس با كمك كلنل لياخوف روسی، از 
مشروطه خواهان شكست خورد و در بندر ساوونا ايتاليا 

در تبعيد مرد و در كربال دفن شد.
احمد ش��اه در تاريخ 25 تير 1275 در شهر تبريز متولد 
ش��د و  به تاريخ 22 تير 1288 در س��ن دوازده سالگی، 
 پس از فتح تهران توس��ط قوای مشروطه خواهان و خلع 
تحقير آميز پدرش از سلطنت، توسط مجلس عالی رجال 
و ب��زرگان مملكت به پادش��اهی رس��يد. وی در تير ماه 
 1293 بعد از رسيدن به سن بلوغ تاج گذاری كرد. تا زمان
  ت��اج گ��ذاری احمد ش��اه، دو نفر از س��ران اي��ل قاجار

 نايب السلطه ايران بودند.
 اولين ازدواج او در س��ن هفده س��الگی )يك سال پيش 
از تاج گذاری( ب��ا بدرالملوك واال كه پدرش ش��اهزاده 
ظهيرالسلطان واال نوه عباس ميرزا بود، ازدواج كرد. اين 
ازدواج توسط مادر احمد ش��اه ، ملكه جهان ترتيب داده 
شد و عروس كه در آن هنگام 12 ساله بود در تنها مدرسه 
دخترانه تهران درس می خواند. مراسم عقد با تشريفات 
 مفصل��ی انجام ش��د. حاصل اي��ن ازدواج دخت��ر بزرگ

 احمد شاه ، ايران دخت بود.
گفته می شود بدرالملوك بس��يار زيبا بود و احمدشاه به 
او عالقه داش��ت. اغلب او را به تاالر آين��ه قصر می برد و 
 به انعكاس عكس او در آينه ها می نگريس��ت و می گفت: 
»در اينجا من فقط يك بدری ن��دارم بلكه هزاران بدری 
دارم«. با وجود اين عالقه چ��ون بدرالملوك پدر خود را 
شايسته تر از احمدشاه می دانست بين آنها اختالف افتاد 

و اين ازدواج منجر به جدايی شد.
احمدشاه س��ه بار ديگر نيز ازدواج كرد و از اين ازدواج ها 
صاحب دو دختر به نام های همايون دخت قاجار و مريم 

قاجار و يك پسر به نام فريدون قاجار شد.
تاج گذاری وی مصادف با شروع جنگ جهانی اول شده 

بود. 
دولت وقت موضع ايران را در اين جنگ بی طرفی اعالم 
كرد ولی بی طرفی ايران توس��ط دولت ه��ای متخاصم 
روسيه تزاری، انگليس و عثمانی ناديده گرفته شد و قوای 
اين سه كشور از شمال، غرب و جنوب وارد ايران شدند. 
قوای روسيه تا نزديكی تهران پيش آمدند ولی از براندازی 

حكومت قاجار منصرف شدند.
در زمان سلطنت وی قرار داد معروف به 1919به تاريخ 

مرداد 1298 ) 9 اوت 1919 ( مي��ان دولت های ايران و 
بريتانيا با امضای وثوق الدوله و س��ر پرسی كاكس بسته 
ش��د. احمدش��اه در ميهمانی ش��ام لرد كرزن وزير امور 
خارجه انگلس��تان در لندن به صراحت قرارداد 1919 را 
تاييد می كند و نوشيدنی خود را به سالمتی لرد كرزن و 

همسرش می نوشد.
در تاريخ سوم اس��فند 1299 كودتايی توسط رضا خان 
 مير پنج ب��ا هم��كاری س��يد ضياءالدي��ن طباطبايی و 
طرح ريزی ژنرال آيرونسايد افسر عالی رتبه انگليس اجرا 
ش��د. طی اين كودتا مقاومت چندانی از سوی نيروهای 
محافظ تهران ديده نش��د و تنها تلف��ات نيرو های كودتا 

چند نفر از نيروهای قزاق بود. 
 بع��د از اين كودت��ا احمد ش��اه مجبور ب��ه امضای حكم 
وزير الوزرايی س��يدضياء شد ولی يك س��ال بعد موفق 
به عزل او با كمك رضا خان ميرپنج ش��د. بعد از كابينه 

س��يدضياء كابينه قوام، مش��ير الدوله، كابينه دوم قوام، 
مس��توفی الممالك و كابينه آخر مش��يرالدوله از سوی 
احمد ش��اه روی كار آمدند. احمد ش��اه به اجبار در آبان 
1302 رضاخان سپهس��االر را به نخست وزيری انتخاب 
كرد.  در فروردين 1303 س��عی در عزل كردن رضاخان 
كرد ولی به علت عدم حمايت مجلس از خودش مجبور به 

انتخاب مجدد رضاخان به عنوان نخست وزير شد.
در آخر احمدش��اه با رأی مثبت مجلس شورای ملی در 
تاريخ 9 آبان 1304 از سلطنت خلع شد. به متعاقب اين 
امر با تشكيل مجلس موسس��ان رضا خان با نام رضا شاه 

پهلوی پادشاه ايران شد. 
 احمد ش��اه آخرين پادش��اه سلس��له قاجار، در 11 آبان 
 س��ال 1304 اي��ران را ب��رای آخري��ن بار ت��رك كرد و 
در نهم اس��فند 1308 در پاريس در گذش��ت و در كربال 

دفن شد.

مصر )نام های پيش��ين: چاه دراز، كالته يوسف، مزرعه 
يوسف(، روستايی از توابع شهرستان خور و بيابانك در 
استان اصفهان است. اين روس��تا در دشت كوير ايران 
و در 45 كيلومتری ش��رق جندق و در 60 كيلومتری 
شمال خور واقع شده است.  روستای مصر يا كوير مصر 
درس��ت در ميانه راه دامغان به نايي��ن و اصفهان قرار 
 دارد. مصر به همراه دو روستای بسياركوچك ديگر به 
نام های اميرآباد و فرحزاد دريك خط شمالی– جنوبی 
به طول حدود 6 كيلومتر واقع شده اند. اين روستا يكی 
از مناطق جذاب گردشگری ايران به حساب می آيد و نام 
دريای شنی كوير مصر برای بسياری از طبيعت گردان 
آشناست. بخش��ی از فيلم خيلی دور، خيلی نزديك در 

اين روستا فيلم برداری شده است. 
ریشه نام روستای مصر

چندي��ن س��ال پي��ش بنيانگ��ذار اي��ن روس��تا فرد 
سرمايه داری به نام يوس��ف بود كه به شبانی و چراندن 
گوس��فندان می پرداخت. عمر اين روستا شايد بيشتر 
از 100 سال نباش��د، اما همه آن را به نام مزرعه يوسف 
می شناختند. تا آنكه قنات های روستا خشك و كم آب 
شد و يوس��ف را مجبور به حفر چاه با موتورهای ديزلی 
انگليسی كرد. چند سال بعد از بهره برداری از اين چاه، 
دوباره س��فره های زيرزمينی آب پايين تر رفت تا اينكه 
يوسف چاه عميق تری را حفر كرد به همين دليل اهالی 
روستاهای همجوار، اين روستا را »چاه دراز« ناميدند. 

 اما از آنجايی كه يوس��ف اين نام را دوس��ت نداشته از 

اهالی خواس��ت چون نام وی يوس��ف و داستان يوسف 
پيامبر نيز در سرزمين مصر اتفاق افتاد بود از آن به بعد 
نام اين روس��تا را مصر بنامند. اهالی روستا نيز از آنجا 
كه برای يوسف احترام زيادی قائل بودند، اين روستا را 
»مصر« ناميدند. يوسف دس��تور داد تا در وسط روستا 
نيز خيابان عريضی به طول حداق��ل 500 متر احداث 

شود و در پاسخ به ابهامات اهالی كه می گفتند روستای 
ما كوچك اس��ت و نيازی به احداث اين خيابان عريض 
و طويل نيس��ت می گفت كه در آينده ای نزديك اينجا 
معروف و شلوغ می ش��ود. جالب اينكه اين پيش بينی 
يوسف درست از آب درآمد و اكنون گردشگران زيادی 
از اين روس��تا ديدن می كنند به نح��وی كه اكنون اين 

روس��تا يكی از مقاصد مهم طبيعت گردی در ايران به 
شمار می آيد.   

شرح روستای مصر  
در ورودی روس��تا دو تاق كوچك مقابل هم قرار دارد 
كه داخل يكی ژنراتور بزرگی وجود دارد كه برق مصر و 
روس��تای همجوار آن )فرحزاد(از اين طريق تامين می 
گردد و ديگری تنها مغازه  روستاست كه مجهز به خط 
تلفن ثابتی اس��ت كه ارتباطات مخابراتی س��اكنان يا 

احيانا مسافران را برقرار می كند.    
جاذبه های گردشگری روستای مصر

وجود چاه آب عميق، سرسبزی منطقه بيابانی ،كشت 
درخت گز و ... جهت جلوگيری از جابجايی ش��ن های 
روان، بلوار به عرض حدود 50 متر داخل روستا، وجود 
خانه های قديمی و بازسازی آنها جهت اسكان توريست، 
موتور س��واری، شترس��واری در كوير و از همه مهم تر 
وجود نيزارهايی وسيع و سرسبز در فاصله 5 كيلومتری 
روس��تا و وجود تپه های ش��نی در اطراف آن از جمله 
عواملی هس��تند كه باعث جذب توريست در دل كوير 
گشته است و حضور توريست های خارجی برای ديدن 

عجايب كوير مركزی ايران در آن فراوان است. 
بس��ياری از منجم��ان ايرانی و خارجی آس��مان صاف 
و تاري��ك اي��ن م��كان را ب��رای برپاي��ی كارگاه های 
رصدی خود انتخاب می كنند و همچنين بس��ياری از 
 عكاسان از طبيعت كويری آنجا برای عكاسی استفاده 

می نمايند.

احمدشاه، آخرین شاه قاجار از تبعید تا مرگ

عمليات كوچك نصر 5 در منطقه 
جنوب غربي شهرستان سردشت

عمليات نصر 5 در نيمه ش��ب تيرماه سال 
1366 ش با رمز مقدس ي��ا زهرا)س(، به 
منظور پاسخ گويي به شرارت هاي عراق در 
خليج فارس، بمباران مناطق كردنش��ين 
عراق، تصرف و تامين بخشي از ارتفاعات 
مسلط منطقه در جنوب غربي شهرستان 
 سردش��ت در اس��تان كردس��تان آغ��از 

شد. 
طي اين عمليات، عالوه بر آزادسازي برخي 

روستاهاي ايران، رزمندگان اس��الم بر ارتفاعات منطقه تسلط پيدا كرده، راه نفوذ 
عناصر ضدانقالب به داخل مرزهاي ايران اسالمي در آن منطقه مسدود گرديد. 

در اين عمليات دشمن شكس��ت خورده به طرف مرزهاي بين المللي عقب نشيني 
كرد و 20 كيلومتر از نوار مرزي تحت كنترل رزمندگان اسالم قرار گرفت.

روستای مصر 



شهرداری

اخبار کوتاه خبر

خبر

رسيدن به رش��د و توس��عه، خود مفهومي اس��ت که از راه آينده نگري 
کارآمد ش��هري تحقق می يابد؛ بنابراين برنامه ريزي ش��هري، فعاليت 
 س��ازمان يافت��ه و تالش��ي هوش��يارانه، به منظ��ور گزين��ش بهترين 
راه حل ه��اي پيش��نهادي، براي دسترس��ي ب��ه هدف ه��اي کلي در 
شهرهاست.گسترش چشمگير شهرنش��ينی در سال های اخير، به ويژه 
افزايش جمعيت مهاجر در کالن ش��هرها، مس��ائل و مشکالت بسياری 

برجای گذاشته است.
امروزه مديريت ش��هری در ش��هرهای بزرگ، ديگر قادر نخواهد بود با 
روش های سنتی و معمول گذشته در ارائه خدمات يک سويه موفقيتی 

حاصل کند.
اين موارد، بهانه ای برای پرداختن به موضوع آينده پژوهی در شهر سازی و 
معماری است که در اين خصوص، معاون شهرسازی و معماری شهرداری 
اصفهان گفت: آين��ده پژوهی و برنامه ريزی برای آينده، بايد به س��مت 

ساماندهی نماهای شهری باشد.
سيد جمال الدين صمصام ش��ريعت تصريح کرد: جلوگيری از نماهای 
ناهنجار و نماهايی که با اقليم و فرهنگ ما س��ازگار نيس��ت، هماهنگی 
 با خط آس��مان و همچنين س��اماندهی س��يما و منظر ش��هری، جزو 
آينده پژوهی اس��ت که از نظر فيزيکی، برای معماری در آينده مدنظر 
اس��ت.وی ادامه داد: اين موارد بُع��د فرهنگی هم دارد ک��ه از اين نظر 
متأسفانه ساختمان های ش��هری در اصفهان تبديل به رقابت و چشم و 
هم چشمی شده است؛ يعنی يک نفر ارتفاع می سازد و فرد ديگری قصد 
رکوردشکنی ارتفاع ساختمان ساخته شده قبلی را دارد يا اينکه يک نفر 
اقتباس از نمای غربی می کند و س��اختمان شيشه ای می سازد؛ مسأله 

ای که با اقليم ما سازگار نيست.
معاون شهرسازی و معماری ش��هرداری اصفهان تاکيد کرد: در چشم و 
هم چشمی، اتفاق های خوبی رقم نمی خورد؛ بنابراين ما بايد به سمتی 
پيش برويم که از معماری بومی خودمان و الگوی معماری و شهرسازی 

شهرهای ايرانی – اسالمی الگو بگيريم.
 وی با اش��اره به اينکه در شهرس��ازی ها، س��بک معماری اصفهان بايد 
مد نظر قرار گيرد، بيان کرد: اصفه��ان در چهاردوره مختلف تاريخی، از 
جمله مردآويج زياری، آل بويه، س��لجوقيان و صفويه، پايتخت سياسی 
کش��ور بوده اس��ت و در هر دوره معماری خاص خود را داشته و در اين 
راستا، اقداماتی که در سطح شهر اصفهان انجام شده، به چشم می خورد.

صمصام شريعت افزود: هنوز آثاری باقی مانده که مشخص است الگوی 
هر دوره ای در شهر اصفهان، به چه نحوی بوده است؛ ضمن اينکه نبايد 
اقتباس عينی از سبک های گذشته داشته باش��يم و الگوهای معماری 

بومی و اقليم و فرهنگ خودمان را از ياد ببريم.
وی با تاکيد بر اينکه آينده پژوهی، حرکت به س��مت شهر خالق است، 
گفت: خوشبختانه اصفهان با نظر مراجع بين المللی، به عنوان شهر خالق 
در زمينه صنايع دستی شناخته شده و اميدواريم در زمينه شهرسازی و 

معماری هم بتوانيم به سمت شهر خالق حرکت کنيم.

معاون هماهنگی امور عمرانی اس��تانداری اصفهان، از برپايی ايستگاه های 
امنيت و سالمت در محورهای پرتردد اصفهان همزمان با آغاز فصل تابستان 
و افزايش مس��افرت ها خب��ر داد.  محمدعل��ی طرفه، در جلس��ه  اضطراری 
ايمنی راه های استان اصفهان، اظهار داشت: با آغاز فصل تابستان و افزايش 
مس��افرت ها، به منظور کاهش تصادف��ات جاده ای، ايس��تگاه های امنيت و 
سالمت در محورهای پرتردد اصفهان برپا می شود. وی به تصادفات رخ داده 
خرداد امسال در اصفهان اشاره کرد و افزود: با تدابير الزم، بايد برای کاهش 
آمار تصادفات در ايام پرتردد سال که بخش مهمی از آن ها مخصوص فصل 
تابستان است، انديش��يده ش��ود تا بتوان تصادفات منجر به فوت را به صفر 
برسانيم. معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان تاکيد کرد: بايد با 
همت دستگاه های متولی تالش شود تا روند کاهش تلفات جاده ای با سرعت 
بيشتری تداوم يابد. وی فرهنگ سازی توسط دستگاه های مربوطه به ويژه 
صدا و سيما را در کاهش تصادفات مهم دانست و بيان داشت: اين سازمان با 
آموزش افزايش ايمنی در رانندگی می تواند مردم را در جريان عواقب اينگونه 
 تصادفات قرار دهد. طرفه ادامه داد: اميدواريم اين سازمان با فرهنگ سازی 

به موقع بتواند عاملی برای جلوگيری از اتفاقات جبران ناپذير باشد.

معاون توسعه و مديريت منابع انسانی استانداری اصفهان، با بيان اينکه نياز 
دستگاه های دولتی به نيروی انسانی جديد محدود است، گفت: سند نيروی 
انسانی دس��تگاه های دولتی در اصفهان، در حال تدوين است که در آن نياز 

واقعی هر دستگاه مشخص می شود.
حسين سيس��تانی درباره ميزان نياز دس��تگاه های دولتی به نيروی انسانی 
جديد اظهار داشت: س��ند نيروی انس��انی دس��تگاه های دولتی در استان 
اصفهان در حال تدوين است و در اين س��ند، ميزان نياز واقعی دستگاه ها و 
سازمان های مختلف به نيروی انسانی برآورد می شود. اين سند در استانداری 
و فرمانداری ها آماده شده و در ساير دستگاه ها در حال آماده سازی است. وی 
افزود: در دولت گذشته، نيرويی مازاد در دس��تگاه ها وجود داشت؛ بنابراين 
اعالم نياز دستگاه ها به نيروی انسانی، محدود اس��ت و پيش بينی می شود 

که سازمان ها، با حداقل نيروی سازمانی، به فعاليت های خود ادامه دهند.
معاون توسعه و مديريت منابع انسانی استانداری اصفهان بيان کرد: انتظار 
می رفت دولت در سال جديد، برای برطرف کردن نياز سازمان ها به نيروی 
انسانی، اقداماتی انجام دهد که به واسطه وجود محدوديت های منابع مالی 
و ضرورت کوچک سازی و چابک سازی ادارات، هنوز تصميم جدی در دولت 
گرفته نشده؛ البته اعالم شده که دولت در سال جديد، نيروی انسانی جذب 
می کن��د. وی همچنين تصريح کرد: ب��ه احتمال زي��اد مجوزهايی برای به 
کارگيری نيروهای جديد در دس��تگاه ها در س��ال جاری صادر می شود که 

البته اين موضوع، نيازمند ابالغ سازمان مديريت و برنامه ريزی خواهد بود.

رييس کل دادگس��تری اس��تان اصفهان گفت: اجازه نخواهيم داد  
عده ای آگاهانه يا ناآگاهانه، با بی حجابی خود که دل در گرو افکار پوچ 

دشمنان دارد، بخواهند به  نظام اسالمی دهن کجی کنند.
احمد خس��روی وفا، روز گذش��ته در ديدار با خانواده شهدا و اقشار 
مختلف مردم اصفهان، ضمن تقدير از حرک��ت انقالبی و مجاهدان 
قشر مؤمن و شهيدپرور بانوان اصفهان اظهار کرد: اميدواريم مطالبات 
شرعی و مذهبی از سوی ش��ما با جديت ادامه يابد و وظيفه مديران 

جامعه است که آن را پيگيری کنند.
وی خواسته مشترک اکثر شهدا را از جامعه، در دو مورد ذکر کرد و 
گفت: اولين توصيه اين عزيزان به تمام ب��رادران و خواهران جامعه، 
توجه ويژه به واليت فقيه و امام راحل و مغتنم شمردن جايگاه آن ها 

بوده است.
رييس کل دادگستری استان اصفهان در ادامه، مسئله حجاب و عفاف 
را دومين موضوع تأکيد شده از جانب شهدا دانست و افزود: دغدغه 
 بسياری از ش��هدای ما، مس��ئله حجاب بوده و گويا آينده و عواقب 
مبتال شدن جامعه به وضعيت بدحجابی را به خوبی درک کرده بودند.

خسروی وفا با اش��اره به اقدامات صورت گرفته در راستای حجاب و 
عفاف از سوی اين دس��تگاه، عنوان کرد: اجازه نخواهيم داد عده ای 
ناآگاهانه ي��ا آگاهانه، با بی حجاب��ی خود که دل در گ��رو افکار پوچ 

دشمنان دارد، بخواهند به  نظام اسالمی دهن کجی کنند.
وی در ادامه با اشاره به پيگيری های انجام شده برای عملياتی کردن 
 قانون حماي��ت از آمران به  مع��روف و ناهيان از منک��ر در اصفهان، 
خاطر نشان کرد: خودروهايی را به خواهران آمر به  معروف و ناهی از 
منکر اختصاص داديم که تاکنون به بيش از هزار نفر تذکر داده اند. در 
چند مورد هم درگيری به وجود آمده که متهمان به دستگاه قضايی 
معرفی ش��دند. رييس کل دادگستری اس��تان اصفهان، با اشاره به 
طراحی شعبه ويژه ای در دادس��را، به منظور رسيدگی جرايم حوزه 
حجاب و عفاف تصريح کرد: از اين  پس، خودروهايی که سرنشينان 
آن در جاده های درون ش��هری يا بين شهری دست به کشف حجاب 

می زنند، متوقف و توقيف می شوند.
وی با اشاره به برخورد با سگ گردانی در سطح شهر افزود: افرادی که 
دست به سگ گردانی می زنند، سگ های آن ها گرفته می شود و در 
مکانی توسط اداره دامپزشکی نگه داری شده و در صورت مقاومت، با 

اين افراد برخورد می شود.
خس��روی وفا از پلمپ تاالرهای بدون مج��وز در جهت حفظ امنيت 
اخالقی در سطح استان خبر داد و اظهار کرد: با خودروهايی که اقدام 
به حرکت های غيرمتعارف در خيابان ها می کنند، برخورد و خودرو 

آن ها بالفاصله توقيف خواهد شد.
رييس کل دادگستری اس��تان اصفهان در پايان، از بانوان انقالبی و 
خانواده شهدای اصفهان، خواستار پيگيری موضوع حجاب و عفاف 
از کليه دستگاه های مرتبط ش��د و اعالم آمادگی دادگستری استان 
اصفهان را مبنی بر استفاده از اين مجموعه، ارزشی برای حفظ جايگاه 

حجاب و عفاف در استان معرفی کرد.

فرمان��دار اصفه��ان گف��ت: در ش��رق اصفه��ان ک��ه هم اکنون ب��ه دليل 
خشک س��الی ها، پی درپی ب��ا محدودي��ت آب روبه رو هس��تيم، ظرفيتی 
جايگزين به نام گردشگری وجود دارد؛ چرا که در اين منطقه، آثار طبيعی و 

ميراثی بسيار خوبی هست که بايد احيا شود.
فضل اهلل کفيل در اولين جلسه انجمن ميراث فرهنگی شهرستان اصفهان 
که در فرمانداری اصفهان برگزار ش��د، بيان داش��ت: تش��کيل انجمن های 
ميراث فرهنگی از سال 53 مصوب شده و در س��ال 73 نيز مجدداً تأکيد و 

ابالغ شده است.
فرماندار اصفهان با اش��اره ب��ه وظايف تش��کيل انجمن مي��راث فرهنگی 
شهرستان ادامه داد: بايد سعی کنيم در جلس��ات انجمن ميراث فرهنگی، 
نگاهی عمومی و مردمی داشته و با استفاده از همه ظرفيت ها برای حفظ و 

پاسداشت آثار ميراثی، حساسيتی همه جانبه داشته باشيم.
وی با اشاره به ش��رايط منحصربه فرد استان و شهرس��تان اصفهان از حيث 
تعداد ميراث فرهنگی، خاطرنشان کرد: موقعيت استان و شهرستان اصفهان 
در آثار ميراث��ی، موقعيتی خاص و کم نظير اس��ت؛ به گون��ه ای که تنها در 
شهرستان اصفهان، 674 اثر ثبت ش��ده وجود دارد که از هر 4 اثر ثبت شده 
جهانی، 3 اثر آن متعلق به شهرس��تان اصفهان اس��ت که اهميت زياد اين 

شهرستان را از حيث آثار ميراثی نشان می دهد.
کفيل با اشاره به پتانسيل های شرق شهرستان اصفهان در اين زمينه تصريح 
کرد: در ش��رق اصفهان که هم اکنون به دليل خشک س��الی ها، پی درپی با 
محدوديت آب روبه رو هس��تيم، ظرفيتی جايگزين به نام »گردش��گری« 
وجود دارد؛ چراکه در اين منطقه، آثار طبيعی و ميراثی بسيار خوبی هست 

که بايد احيا شود.
فرماندار اصفهان، ميراث فرهنگی را امانت گذشتگان برای نسل های کنونی 
و آينده برشمرد و اظهار داشت: بايد به خوبی پاسدار امانات گذشتگان باشيم 

و از آن ها به نحو شايسته استفاده کنيم.
وی توجه به ميراث فرهنگی و گردش��گری را يکی از ابعاد اقتصاد مقاومتی 
دانست و خاطرنشان کرد: ميراث فرهنگی و گردشگری در راستای اقتصاد 

مقاومتی جايگاه ويژه ای دارد که بايد به آن توجه شود.
کفيل افزود: فلس��فه اصلی انجمن مي��راث فرهنگی، پرداختن به مس��ائل 
حوزه ميراث فرهنگی اس��ت؛ اما به نظر می رس��د تزاحمی نداشته باشد در 
کنار پرداختن به مس��ائل حوزه ميراث فرهنگی، به مسائل صنايع دستی و 

گردشگری نيز در خالل جلسات پرداخته شود.
فرماندار اصفه��ان ادامه داد: بايد در اين جلس��ات از س��اير س��ازمان ها و 
مجموعه هايی همچون س��ازمان اوقاف و امور خيريه که آن ها نيز به نوعی، 
اموری مرتبط با ميراث فرهنگی انجام می دهند، دعوت کرد تا آن ها نيز در 

جلسات حضور يابند.
وی با اشاره به نقش مردم در حفظ آثار ميراثی بيان داشت: جلب مشارکت 
و سرمايه گذاری مردم و ميراث دوستان، در حفظ اين آثار ارزشمند کمک 

شايانی خواهد کرد.

چشم و هم چشمی ها، به نمای 
ساختمان های نصف جهان رسید

در تابستان 95 اجرایی می شود:

برپایی ایستگاه های امنیت و سالمت 
در محورهای پرتردد اصفهان

معاون استاندار اصفهان مطرح کرد:

۲۲۰۰ نفر جذب دستگاه های 
دولتی شدند

هشدار رییس کل دادگستری استان

به سرنشینان خودروهایی که کشف حجاب می کنند:

توقیف می شوید

فرماندار اصفهان مطرح کرد:

لزوم توجه به مسئله »گردشگری« 
در شرق، به عنوان ظرفیتی جایگزین 

معاون خدمات شهری شهردار اصفهان گفت: تا اول تيرماه سال 
جاری، 60 حلقه چاه از بين بي��ش از 100 حلقه چاهی که در 
اختيار شهرداری است، خشک ش��ده؛ در حالی  که شهرداری 
اصفهان تنها شهرداري کشور اس��ت که حتی از يک ليتر آب 

شرب، برای آبياری فضای سبز استفاده نمي کند.
احمدرضا مصور  اظهار کرد: در شهر اصفهان چهار هزار هکتار 
فضای س��بز وجود دارد که 2300 هکتار در اختيار شهرداری 
و 1700 هکتار در اختيار ارگان های ديگر است که شهرداری  

درخصوص آبياری آن ها نيز گاها اقدام می کند.
وی با بيان اينکه  مديريت شهری اصفهان به حفظ فضای سبز 
فعلی و نه توسعه آن اعتقاد دارد، افزود: قطعاً اين درک را داريم 
که در وضعيت آبی فعلی، نيازی به گس��ترش و توسعه فضای 
سبز نيست؛  اما در برابر فضای سبز موجود، بايد حساس بوده و 

بتوانيم از آن نگهداری کنيم.
 نیاز 54 میلیون لیتري فضای سبز اصفهان به آب

معاون خدمات ش��هری ش��هردار اصفهان، با اش��اره به اينکه 
س��االنه 54 ميليون متر مکعب آب برای آبياری فضای س��بز 
شهری اصفهان احتياج است، ادامه داد: ميزان مصرف آب برای 
فضای سبز، در همه ماه های سال يکی نيس��ت؛ مثاًل تيرماه، 
اوج مصرف آب اس��ت و در اين ماه نيازمند هفت ميليون متر 
 مکعب آب هستيم؛ اما در پاييز و زمستان و هنگام باز بودن آب 
زاينده رود، بی شک ميزان کمتری آب برای آبياری نياز است.

مصور تصريح کرد: تا اول تيرماه س��ال جاری، 60 حلقه چاه از 
بيش از 100 حلقه چاهی که در اختيار شهرداری است، خشک 
شده؛ در حالی که ش��هرداري اصفهان تنها شهرداری کشور 
محسوب می شود که براي آبياري فضاي سبز، حتی از يک ليتر 

آب شرب استفاده نمي کند.
وی با بيان اينکه در س��ال گذش��ته به جای 54 ميليون متر 
مکعب، تنها 36 ميليون متر مکعب آب براي فضاي سبز وجود 
داشت، ادامه داد: اگر در س��ال جاری، 36 ميليون متر مکعب 

 آب يا کمتر در اختيار داشته باشيم، با تنش خشکی درختان و 
کم آبی شديد برای فضای سبز اصفهان مواجه می شويم.

 درد مشترك شهرداري و کشاورزان شرق
معاون خدمات ش��هری ش��هردار اصفهان تاکيد ک��رد: درد 
شهرداري و کشاورزان ش��رق اصفهان دقيقا يکی است؛ يعنی 
آن ها نيازمن��د آب زاينده رود بوده و فضاي س��بز اصفهان نيز 
نيازمند همين آب است؛ اينکه گاهی اعالم می شود شهرداری 

و کشاورزان در خصوص آب اختالف دارند، صحيح نيست.
مصور گفت: شرايط آب و هوايی در سال جاری بغرنج تر است 
و دماي هواي اصفهان يک تا دو درجه نسبت به تابستان های 
گذش��ته گرم تر خواهد بود؛ به همين منظور س��عی کرده ايم 
گونه های گياهی مقاوم به خشکی و گونه های چمن با ميزان 
مصرف آب کمتر کشت کنيم؛ اما قطعا اين گونه چمن، زيبايی 
چمن های گذش��ته اصفهان را نخواهد داش��ت که همه از آن 

لذت می بردند.
وی درخصوص وجود چاه غير مجاز در ميان چاه های شهرداری 
اظهار کرد: ليست چاه های شهرداري اصفهان را براي بررسي، 
در اختيار آب منطقه ای قرار می دهيم؛ اما مطئمن هستم که 

شهرداری اصال چاه غير مجاز ندارد.
 فضای سبز اصفهان را می خواهیم یا خیر؟

معاون خدمات شهری ش��هردار اصفهان، درخصوص مشکل 
پيش آمده با شرکت آب منطقه ای گفت: چاه باغ زره سازان، يک 
چاه 200 ساله است و ساليان طوالني است که از اين چاه، برای 
آبياری باغ و فضای سبز ميدان نقش جهان  استفاده مي شود؛ 
اما ناگهان و بدون اطالع شهرداری پلمپ شد؛ در حالی که اين 
چاه اصاًل مشمول بحث های فعلی و چاه های جديد نمی شد.  

البته موضوع رفع شده است.
مصور با طرح اين سؤال که آيا می خواهيم فضای سبز اصفهان 
 حفظ ش��ود يا خير، گفت: ش��هرداری اصفهان ني��ز به نوعي 
حق آبه دار است؛ چرا که امکان جايگزينی هر درخت تنومندی 
که به خاطر خشکسالی سقوط کند، وجود ندارد. وی با اشاره 
به اهميت فضاي سبز در اصفهان، خاطرنشان کرد: با توجه به 
مشکالت آب،  دستورات محکمي برای جلوگيری از اسراف و 
مصرف بی رويه آب در هنگام آبياری فضای سبز شهری داده 

شده است و با متخلفان در اين زمينه بشدت برخورد می شود.
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مدير گروه بهداشت محيط مرکز بهداشت استان 
اصفهان گفت: يک محموله 57 تنی برنج فاسد 
در اصفه��ان به س��بک س��ريال تلويزيونی وارد 

اصفهان شد.
مهدی رفيعی اظهار داش��ت: هرچند برنج های 
 کش��ف ش��ده از نظ��ر ظاهری بس��يار فاس��د، 
کپ��ک زده و دارای الرم بود و عاليم بهداش��تی 
نامناسبی داش��ت؛ اما در حال حاضر نمونه های 
برنج برای آزمايش ارسال ش��ده تا خصوصيات 

ارگانولپتيکی آن بررسی شود.
مدير گروه بهداشت محيط مرکز بهداشت استان 
اصفهان تصريح کرد: هم اکنون محموله متوقف 
شده است؛ اما تا مشخص نشدن نتايج، نمی توان 

خاطيان را دستگير کرد.
وی در پاس��خ به اينکه وقتی برنج از نظر ظاهر کپک 
زده اس��ت، چطور محرز نيس��ت که فاس��د است و 
پرونده ای هنوز در دادگستری برای خاطيان تشکيل 
نش��ده اس��ت، گفت: اين محموله نزديک به 60 تن 
اس��ت و بايد اين روال طی ش��ود تا بتوان خاطيان را 

دستگير کرد.

رفيعی در اين خصوص که آيا از اين محموله، برنج به 
زنجيره توزيع و بازار هم رسيده است، گفت: بازرسين 
ما در حال بررسی فاکتورها هستند و تاکنون چنين 

امری بر ما مشخص و محرز نشده است.
مدير گروه بهداش��ت محيط مرکز بهداش��ت استان 
اصفهان، در پاس��خ به اينکه اگر خاطيان از اين زمان 
اس��تفاده و از راه های غيرقانونی ف��رار کنند، چگونه 
امکان پيگيری وجود دارد، گفت: تا روال قانونی طی 

نشود، نمی توانيم اعالم جرم کنيم.
وی گفت: اينکه محموله از کجا وارد شده است و 
آيا خاطی از فروشندگان بزرگ در اصفهان بوده 
يا اينکه اولين تخلف وی بوده را نيز نمی توانيم 

پاسخ دهيم.
رفيعی با بيان اينکه سريال تلويزيونی »برادر«، 
الگويی برای برخی از افراد می شود ، ادامه داد: راه 
ورود برنج خارجی فاسد و تاريخ گذشته، دقيقا 

مثل ماجرای سريال تلويزيونی»برادر« است.
وی در پاس��خ به اينکه محمول��ه قاچاق برنج به 
صورت قانونی وارد شده و به اصفهان وارد شده 
است، گفت: مجوز از گمرک بوده، نه از بهداشت 
محيط و احتمال دارد که برنج در زمانی که وارد 
شده، س��الم بوده و با نگهداری در شرايط نامناسب، 
فاسد شده باشد.مدير گروه بهداش��ت محيط مرکز 
بهداش��ت اس��تان اصفهان اظهار داش��ت: بر اساس 
گزارشات مردمی و بازرس��ين بهداشت محيط، اين 
محموله کش��ف و هم اکنون توقيف شده است. وی 
گفت: تا پايان هفته، نتايج آزمايش��ات و بررس��ی ها 

مشخص می شود.

انجم��ن امداد دانش��جويی-  سمیه 
 مردم��ی ايم��ا، در راس��تای مصور

ياري رساني به مستمندان در 
مناطق محروم اصفهان، ط��رح آيينه داران 
قدر را اج��را می کند.  مدي��ر روابط عمومی 
انجمن امداد دانش��جويی-  مردمی ايما، با 
بيان اين مطلب گفت: اي��ن انجمن، فعاليت 
خود را ب��ا هدف حمايت از ک��ودکان و زنان 

سرپرست خانوار  از سال 88 آغازکرد .
مرادی با اش��اره ب��ه اجرای ط��رح حمايت 
 از ک��ودکان مح��روم  از تحصي��ل مناط��ق 
حاش��يه ای و محروم ش��هر در اين انجمن  
افزود: اين کودکان بر اس��اس يک س��ری از 
پارامترها شناس��ايی ش��ده و تحت آموزش 
قرار می گيرند و پس از رس��يدن به س��طح 
 ک��ودکان هم س��ن و سالش��ان، در مدارس 

ثبت نام می شوند.
 وی اظهار کرد: در س��ال گذشته، 35 نفر از 
اين کودکان در مدارس ثبت نام ش��ده اند و 
درسال جاری در تالش��يم تا 25 نفر ديگر از 

اين کودکان را در مدارس ثبت نام کنيم.
مدير روابط عمومی انجمن امداد دانشجويی-  مردمی 
ايم��اء ادام��ه داد:  اين انجم��ن با هدف جل��ب توجه 

مس��ئولين و مردم، برای اقشار نيازمند شهر 
که دچار فقر ش��ديد مالی هس��تند،  طرح 
آيينه داران قدر را اجرا می کند که اين طرح،  
آيينی اس��ت که در ماه مبارک رمضان و به 
پيروی از س��يره ی حضرت علی)ع( در شب 
های قدر و پس از برگزاری همايشی، جهت 
معرفی مشکالت و معضالت مناطق محروم و 
همچنين يادآوری کمبودها و کم کاری های 

موجود در مناطق محروم برگزار می گردد.
وی تصريح کرد: در اين طرح،  دانش��جويان 
و اقش��ار مختلف م��ردم، در مناطق محروم 
و در خانه هايی که از قبل هماهنگ ش��ده، 
جهت برگزاری مراسم دعا حاضر می شوند 
و کيس��ه های ارزاق را در ميان خانواده های 

شناسايی شده توزيع می کنند.
 م��رادی در پاي��ان خاط��ر نش��ان ک��رد: 
عالقه من��دان جهت اط��الع از اي��ن برنامه 
ها، همچنين ش��رکت در برنام��ه های اين 
 انجمن که به صورت مردمی اداره می شود، 
می توانند به س��ايت اين انجمن، به آدرس 

ima-ngo.irg   مراجعه کنند.  

مدیر گروه بهداشت محیط مرکز بهداشت استان خبر داد:

ورود محموله برنج فاسد قاچاق به اصفهان، به سبک سریاِل »برادر«!

اصفهان سبز در آستانه زردي

رئيس انجمن صنايع همگن بتن آماده اصفهان با بيان اينکه اين 
صنعت دچار رکود است، گفت: در حال حاضر فقط 30 درصد از 

ظرفيت توليد بتن اصفهان فعال است.
علی حاج رسولی ها پيرامون وضعيت صنعت بتن اصفهان اظهار 
داشت: متاسفانه به دليل رکود در س��اخت و ساز و با توجه به 
اينکه بتن و قطعات بتنی از پايه های اصلی صنعت ساختمان 
هستند، واحدهای بتن با 30 درضد ظرفيت خود در حال توليد 
و عرضه هستند و چند واحد بتنی تعطيل شده اند يا در شرف 

تعطيلی هستند. وی ادامه داد: صدور مجوزهای بی رويه توليد 
بتن در س��ال های اخير س��بب پايين آمدن بهره وری در اين 
صنعت شده و اشتغال پايدار در واحدهای با سابقه 30 سال را 
هم به چالش کشانده است.رئيس انجمن صنايع همگن بتن 
آماده اصفهان گفت: صدور اين مجوزها در کنار مسائلی مانند 
بی عدالتی در مطالبه حقوق دولتی و فشار مضاعف به واحدهای 
هويت دار که سبب ايجاد رقابت ناسالم شده است، اين صنعت را 

با چالش های جدی مواجه کرده است.

وی با بيان اينکه برای رفع اين مش��کالت صدور مجوز در اين 
صنعت بايد حداقل 5 سال به تعويق بيفتد، افزود: سازمان نظام 
مهندسی س��اختمان و ش��هرداری بايد با همکاری يکديگر و 
با اس��تفاده از ناظران بيش��تری از کاربرد مصالح ساختمانی 

غيراستاندارد در پروژه ها جلوگيری کنند.
حاج رسوليها خاطرنشان کرد: به واحدهای اين بخش در قالب 
سرمايه در گردش بايد کمک فوری صورت گيرد تا مواد اوليه و 

حقوق پرسنل آنها تامين شود.

رئیس انجمن صنایع همگن بتن آماده اصفهان مطرح کرد:

رکود در صنعت بتن استان اصفهان

انجمن امداد دانشجویی – مردمی ایما برگزار می کند:

آیینه داران قدر
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راکیتیچ:  دلیل برد اسپانیا را 
به همسرم می گویم

موضع وزارت ورزش
 در دعوای کی روش و برانکو

هافبک میانی تیم ملی فوتبال کرواس��ی گفت: به همس��ر اس��پانیایی ام 
می گویم چطور بر تیم کشورش پیروز شدیم.

کروات ها موفق شدند در آخرین بازی مرحله گروهی خود در یورو 2016 
تیم ملی اسپانیا قهرمان 2 دوره گذش��ته جام ملت ها را 2 بر یک شکست 
دهند. ایوان راکیتیچ اظهار داشت: ما مقابل بهترین تیم دنیا بازی کردیم. 
مقابل چنین تیمی اگر سخت کار نکنید، آن تیم  شما را به دنبال خودش 
می کش��د. هر چند روی گل اول بازی که از حریف دریافت کردیم، خوب 
عمل نکردیم. در آن لحظ��ه تیم باز عمل کرد و گل خ��ورد  اما در ادامه با 

تالش بیشتر مصمم به جبران شد.
اطالعات کامل هر تیم، تاریخچه مسابقات و س��تاره های ادوار مختلف را 

اینجا می توانید ببینید.
 بازیکن خط میانی بارسلونا افزود: اکنون از پیروزی بر اسپانیا لذت می بریم 
و بعد در مورد حریف خود در مرحله یک هشتم نهایی فکر خواهیم کرد. به 
هرحال باید تالش کنم تا به همسر اسپانیایی ام بگویم در زمین چه اتفاقی 

افتاد که برنده شدیم.

در حالی که اختالف ها میان س��رمربی تیم ملی و س��رمربی پرسپولیس 
به اوج خود رسیده اس��ت، وزارت ورزش قصد ندارد در حال حاضر به این 

موضوع ورود کند.
دعوا و اختالف میان کارلوس کی روش و برانکو ایوانکوویچ، سرمربیان تیم 
ملی و پرس��پولیس، در چند روز اخیر به اوج خود رسیده است و دو طرف 
هرکدام به نحوی در رس��انه ها علیه یکدیگر صحبت کرده و هربار موجی 

تازه از حاشیه را وارد فضای فوتبال کشورمان می کنند.
با این ح��ال، وزارت ورزش به عنوان متولی اصلی ورزش کش��ور که نقش 
نظارتی بر اوض��اع تمامی فدراس��یون های ورزش��ی از جمل��ه فوتبال را 
دارد، تا اینجا به این موضوع پرحاش��یه ورود نکرده و به نظر می رسد وزیر 
ورزش و دیگر مدیران وزارت موضعی میان��ه در این دعوا را اتخاذ کرده اند 
و قصد ندارند با حمایت از یک طرف خاص در این دعوا، آتش��ی بر ش��عله  

اختالف های پیش آمده باشد.
به نظر می رس��د وزارت ورزش در این موضوع حل و فصل اختالف پیش 
آمده را به صورت کامل به فدراسیون فوتبال واگذار کرده است و در شرایط 

فعلی می خواهد از هرگونه توصیه ای به مسئوالن فدراسیون پرهیز کند.

سیری در دنیای ورزش

تیم مهاجم پرسپولیسی به لیگ قهرمانان 
اروپا می رود

کری خوان های قهار، قرمز پوش شدند
حضور محسن بنگر در تمرینات تراکتورسازی یک حاشیه ویژه داشت.

محسن بنگر کاپیتان پیشین تیم پرسپولیس که قراردادش با تراکتورسازی 
را قطعی کرده است، سه شنبه برای نخستین بار در تمرین این تیم حضور 
یافت و در کنار س��ایر بازیکنان به تمرین پرداخت. اتفاق ویژه این تمرین 

برخورد خوب و گرم بنگر با فرزاد حاتمی بود.  
 حاتمی و بنگر که در سپاهان با یکدیگر هم تیمی بودند، بعد از حضور بنگر 
 در پرسپولیس و حاتمی در اس��تقالل  باز هم رفاقت شان را نشان دادند. 
کری خوانی های جذاب این دو بازیکن ب��رای یکدیگر در آن مقطع هرگز 
از یاد هواداران فوتبال نمی رود.  حاتمی بعدها به پرسپولیس رفت و یک 
فصل هم با بنگر هم تیمی ش��د. ح��اال بار دیگر این دو دوس��ت قدیمی با 
یکدیگر هم تیمی شدند. این بار در تراکتورسازی تبریز و زیر نظر یک مربی 

استقاللی به نام امیر قلعه نویی.

تیم پانیونیوس که کریم انصاری فرد را در اختیار دارد امیدوار اس��ت با رای 
دادگاه  بین المللی ورزش به لیگ قهرمانان اروپا بازگردد.

رییس این باشگاه از واریز 1000 فرانک سو ییس به حساب دادگاه cas خبر 
داد و گفت: ما از دادگاه بین المللی ورزش خواسته ایم پرونده ای  را که منجر 
به رای یوفا شد  مورد بررس��ی قرار دهد و از آن جایی که در این پرونده خود 
را محق می دانیم پیش بینی می کنیم رای نهایی به سود ما باشد و به لیگ 
قهرمانان اروپا باز گردیم.  هفته پیش بود که یوفا تیم کریم انصاری فرد را به 
دلیل جعل اسناد مالی و حقوقی از شرکت در فصل آتی لیگ قهرمانان اروپا 
محروم کرد. طبیعتا بازگشت تیم پانیونیوس به لیگ قهرمانان اروپا می تواند 
برای مهاجم تیم ملی هم خبر خوبی باشد چرا که درخشش در این پیکارها 

می تواند منجر به حضور وی در تیم های بزرگ تر اروپایی شود.

 درحالی که فدراسیون جهانی والیبال از سیستم چشم 
عقاب به عن��وان جایگزین ویدیو چ��ک در رقابت های 
 لیگ جهانی اس��تفاده کرده اس��ت این سیستم بخاطر

 تحریم های سیاسی علیه کش��ورمان به تهران نخواهد 
آمد.

پس از جایگزینی سیس��تم چشم عقاب به جای 
ویدیو چک در مس��ابقات والیبال که از سوی 

فدراس��یون جهانی والیبال در مس��ابقات 
 FIVB جام جهانی انجام شد، مسئوالن
تصمی��م گرفتند ب��ا توجه ب��ه عملکرد 
موفقیت آمیز این سیستم، در مسابقات 
لیگ جهان��ی و المپی��ک نی��ز از این 

فناوری استفاده کنند.
بر این اساس ش��رکت »هاک ای«  که 
نماینده رس��می این فناوری از س��وی 

فدراس��یون جهانی والیبال در دنیاست، با 
فرستادن تکنسین ها و تجهیزات مورد نیاز 

به کشور میزبان مسابقات والیبال این سیستم 
 را راه ان��دازی و در مس��ابقات لی��گ جهانی مورد

 بهره برداری قرار می دهد و در پایان مسابقات بر اساس 
قرارداد فی مابی��ن هزینه مربوط��ه را از میزبان دریافت 

می کند.
بر اساس توافقات حاصل ش��ده و مقررات برگزاری لیگ 
جهانی، قرار بود این ش��رکت تجهیزات و تکنسین های 
خود را برای برگزاری مس��ابقات لی��گ جهانی، همانند 

دیگ��ر کش��ورها به 
ایران نیز بفرستد تا در مدت این 

رقابت ها مورد استفاده قرار گیرد.

اما مس��ئوالن این 
ش��رکت که مال��ک اصلی آن 
شرکت سونی است از طریق FIVB رسما اعالم کردند 

که به علت تحریم های موجود علیه ایران برای راه اندازی 
و بهره برداری سیستم چشم عقاب به ایران نخواهند آمد 
و فدراس��یون جهانی والیبال هم طی نامه ای اعالم کرد 
با توجه به عدم حضور ش��رکت »هاک ای« از سیس��تم 
ویدیو چک )ویدیو چلنج( که در دو س��ال پیش هم 
مورد استفاده قرار گرفته است در مسابقات لیگ 

جهانی در تهران استفاده شود.
با توجه به اینکه بر اس��اس مق��ررات ،این 
ش��رکت موظف به ارائه این سرویس به 
کش��ور میزبان در ازای دریافت هزینه 
مربوط��ه اس��ت، ای��ن رفتار ش��رکت 
»ه��اک ای« و فدراس��یون جهانی، از 
سوی مس��ئولین فدراس��یون والیبال 
ای��ران م��ورد اعت��راض ش��دید ق��رار 
گرفت و ب��ا ارس��ال نامه ای ب��ه کمیته 
مسابقات FIVB خواهان پیگیری و رفع 
 این موضوع ش��دند ول��ی با توج��ه به زمان

 باقی مانده بعید به نظر می رس��د تغییری در 
تصمیم گرفته شده حاصل شود.

بر این اساس کمیته انفورماتیک فدراسیون والیبال در 
مذاکراتی که با شرکت دیتا پروجکت در ایتالیا )نماینده 
انحصاری ویدیو چلنج از سوی فدراسیون جهانی والیبال( 
انجام داد ، مقرر ش��د  نماینده این ش��رکت با حضور در 
ایران سیستم موجود را که س��ال گذشته مورد استفاده 

قرار گرفته بود برای  بهره برداری راه اندازی کند.
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محمد بنا، آقای خاص کشتی فرنگی کش��ورمان با انتشار عکسی در کنار 
علی کریمی در اینستاگرامش نوشت: سالم، داشتم عکسامو نگاه می کردم 
این عکس نظرمو جلب کرد. کنار یه مرد بزرگ ب��ودن چه لذتی داره که  
البته یک بار نصیب من ش��د. خدا تو این روزای عزیز خودش و خانوادشو 
حفظ کن��ه. هرچند، چند دقیقه بود ولی ش��ب قش��نگی ب��ود برای من. 

دوستتون دارم بی منت.

لذت آقای خاص از حضور در کنار علی کریمی 

لنز دوربین

ذوب آه��ن که فص��ل گذش��ته موفق ش��د در دیداری 
خاطره انگی��ز ب��ا پی��روزی براب��ر اس��تقالل در ضربات 
پنالتی ج��ام حذفی را برای دومین ب��ار مال خود کند 
و همچنی��ن در رقابت های لیگ قهرمانان آس��یا نیز تا 
مرحله یک هش��تم نهایی پیش برود، حاال در فصل نقل 
و انتق��االت روزه��ای خوبی را س��پری نمی کند و چند 

بازیکن تاثیرگذارش را از دست داده می بیند.
یکی از یکدست ترین و آماده ترین تیم های فصل گذشته 
لی��گ برتر بدون ش��ک ذوب آهن بود ک��ه اگر کمی در 
بازی های ابتدای س��ال هوش��یارتر بود می توانس��ت تا 
هفته های آخر در کورس قهرمانی باقی بماند. هواداران 
ذوب آه��ن امیدوار بودند تا ب��ا تقویت تیم در فصل نقل 
و انتق��االت در فصل بعد تیم قوی تری را در مس��ابقات 
ببینن��د اما آنچ��ه حداقل تا این مقط��ع از فصل نقل و 
انتق��االت برای ذوب آهن رقم خورده اس��ت خالف این 
ادع��ا را نش��ان می دهد. ذوب آهن که ب��ا اکثر بازیکنان 
خود قرارداد داش��ت و از بین بازیکنان ش��اخصش تنها 
محم��د باقر صادقی، کاوه رضای��ی و علی حمام قرارداد 
نداشتند تنها در حفظ علی حمام موفق بود اما نتوانست 
از پس خواسته های کاوه رضایی بربیاید تا مهاجم تند و 
تی��ز این تیم پس از کلی بازار گرمی با مبلغی باال راهی 
استقالل نش��ود. همچنین محمد باقر صادقی نیز که از 
نیمکت نش��ینی در ذوب آهن خس��ته بود برای فیکس 
بودن شاید از ذوب آهن جدا شود و به تیم دیگری برود.
 همچنی��ن مس��عود حس��ن زاده، مهاج��م ش��اخص اما

 نیمکت نش��ین فصل گذش��ته ذوب آهن نی��ز با وجود 
اینکه با این باشگاه اصفهانی قرارداد دارد به دلیل رفتار 
یحیی در زمینه استفاده از او، ساز جدایی کوک کرده و 
مشخص نیست سرنوشتش چه می شود. از سایپا و فوالد 
به عنوان تیم های خواهان او نام برده می شود و باید دید 
کدام یک می تواند حسن زاده را به خود اختصاص دهد.

در خط هافبک، ذوب آهنی ه��ا احمد امیر کامدار را که 
البت��ه بازیکن اصلی این تیم نب��ود، دیگر در کنار خود 
ندارند و همچنین س��ینا عش��وری  را که با پایان یافتن 
خدمت سربازی اش بازیکن ذوب آهن محسوب می شد، 
با دریافت مبلغی به عنوان رضایت نامه به تراکتورس��ازی 

فروختند.
اما قاس��م حدادی فر، کاپیتان دوم ذوب آهن که به نوعی 
یکی از اسطوره های ذوب آهن به حساب می آید حرف و 
حدیث های زیادی در مورد رفتنش به گوش می رسید. 
از استقالل به عنوان مشتری پر و پا قرص او یاد می شد 
و صحب��ت از مبلغ رضایت نامه ی��ک و نیم میلیاردی یا 

معاوضه با فرش��ید باقری و علی قربانی هم به میان آمد 
اما گویا قضیه انتقال او به اس��تقالل منتفی شده و این 
هافبک 32 ساله فصل بعد هم در ذوب آهن خواهد بود.

در خ��ط دفاع نیز ذوب آهنی ها بهترین مدافع خود را از 
دس��ت دادند. هادی محمدی با فرا رسیدن زمان رفتن 
به خدمت سربازی راهی تراکتورسازی شد تا ذوب آهن 

برای جایگزینی او نیز وارد بازار شود.
چه بازیکنانی جایگزین س�تاره های از دست رفته 

می شوند
ش��انس بزرگ ذوب آهن در این فصل قرارداد داشتن با 
اکثر بازیکنان بود. با این حساب در چند پست از جمله 
دفاع وس��ط، هافبک دفاع��ی و تهاجمی و مهاجم نوک 
آن ها نیاز به بازیکن دارند که فعال خبری در مورد جذب 

بازیکن توسط ذوب آهن  اعالم نشده است.

یک��ی از خریده��ای ذوب آهن محمد س��تاری، هافبک 
دفاعی فصل گذش��ته ملوان و راه آهن است که احتماال 
به عنوان جانش��ینی برای احمد امیر کامدار جذب شده 
اس��ت. با این حس��اب ذوب آهن برای جانشینی هادی 
محم��دی در خ��ط دفاع و کاوه رضای��ی در خط حمله 
نی��از به جذب بازیکن دارد. از لوس��یانو پریرا و لئوناردو 
پادوانی، دو برزیلی در آس��تانه فس��خ قرارداد س��پاهان 
به عنوان جانش��ین های محمدی و رضایی یاد می ش��ود 
و باید دید ذوب آهن می تواند از پس خواسته های مالی 

این دو برزیلی بربیاید یا خیر.
یک��ی از نیازهای ذوب آهن برای فصل ب��ا توجه به باال 

رفتن س��ن رجب زاده و 90 
دقیق��ه ای نبودن او پس��ت 

هافبک بازی س��از یا پش��ت 
مهاج��م اس��ت ک��ه یحیی 

بای��د  فن��ی اش  کادر  و 
حواسشان به آن باشد.

ج��دی  فعالی���ت 
ذوب آه�ن در نق�ل و 

انتق�االت چ�ه زمان�ی 
آغاز می شود؟

ذوب آهن ت��ا این مقطع از 
فص��ل نق��ل و انتقاالت 

نس��بتا  عملک��رد 
منفعالنه ای داش��ته 

و تنها تماشاگر از دس��ت رفتن دو ستاره خود بوده که 
البته احتماال با جدایی حس��ن زاده به 3 س��تاره تبدیل 
می شود. از سوی دیگر برخی بر این باور هستند که این 
تی��م اصفهانی در حال حاضر چ��راغ خاموش، به دنبال 

جذب چند بازیکن مطرح است.
بدون ش��ک ذوب آهن برای پر کردن جای خالی هادی 
محم��دی، کاوه رضای��ی و مس��عود حس��ن زاده نیاز به 
ج��ذب بازیکن دارد و همچنی��ن باید نقاط ضعف فصل 

گذشته اش را ترمیم کند.
اگر سبزپوش��ان اصفهان به دنبال قهرمانی در لیگ برتر 
یا درخشش در آسیا هستند آنچه تاکنون از این تیم در 
فصل نقل و انتقاالت دیده ایم کافی نیس��ت و مسئوالن 
ذوب آهن بای��د هرچه زودتر با جذب نفرات 
مورد نظر کادر فنی تیم را آماده فصل 

پیش رو کنند.

حاج صفی در استقالل 

در روزهای��ی که اس��تقاللی ها تص��ور می کردند نق��ل وانتقاالت را به 
پرس��پولیس باخته اند، علیرضا منصوریان آنها را دعوت به آرامش کرد. 
در ادامه او توانس��ت بازیکن��ان خوبی برای اس��تقالل بگیرد. حاال هم 
وقتی حرف از احس��ان ح��اج صفی و نگرانی ها درباره چپ اس��تقالل 
می ش��ود، منصوریان بار دیگر از هواداران می خواهد صبر کنند. او در 
ای��ن باره م��ی گوید: »هواداران نگران نباش��ند و فقط کمی دیگر صبر 
کنن��د.« منصوریان امید زیادی به جذب حاج صفی دارد و این بازیکن 

در صورتی که نتواند در اروپا بماند قطعا به استقالل ملحق می شود.
 احسان که بازی های درخشانی را در پست وینگر چپ در تیم ملی و 
از زمان جام جهانی انجام داده ، در نبود وحید امیری که به پرسپولیس 
رف��ت و برنامه های منصوریان را به هم ریخ��ت ، برای آبی ها بهترین 
گزینه محس��وب می ش��ود. احس��ان که فصلی نه چندان موفق را در 
فرانکفورت سپری کرد و تیمش در نهایت به اوبرلیگا سقوط کرد ، حاال 
ش��رایط ماندن در آلمان را ندارد و پیش��نهادی از یونان دارد. در ایران 
هم س��پاهان او را نمی خواهد ، پرسپولیس��ی ها هم در پستش بازیکن 
 دارند. ولی تراکتورسازی و قلعه نویی برای او خاطراتی شیرین را تداعی

 می کنند. او خیلی از افتخاراتش را با قلعه نویی به دست آورده اما حاال 
استقاللی ها نقد ترین مشتری این بازیکن هستند و او را می خواهند.

 منصوریان درباره احس��ان می گوید:»او فعال دنبال ماندن در اروپاست 
و پیش��نهادی از یونان دارد اما اگر به ایران بیاید از همان فرودگاه امام 

انشاهلل جذبش می کنیم!«

هوای ابری ذوب آهن در فصل نقل و انتقاالت؛

ستاره ها رفتنی شدند

اطالعیـه
»معاون�ت غ�ذا و دارو دانش�گاه عل�وم پزش�کی اصفه�ان در نظ�ر دارد در محل�ه قرطمان 

ش�هر خمین�ی ش�هر )واج�د ح�د نص�اب 2400 امتی�از( و ش�هر مجلس�ی داروخان�ه 

تأس�یس نمای�د ل�ذا از متقاضی�ان واج�د ش�رایط درخواس�ت می ش�ود تقاض�ای کتب�ی 

خ�ود را حداکث�ر ظ�رف 30 روز کاری بع�د از تاری�خ درج آگه�ی ب�ه ای�ن معاون�ت 

 تحوی�ل ی�ا ارس�ال و جه�ت کس�ب اطالع�ات بیش�تر ب�ه س�ایت معاون�ت غ�ذا و دارو

 به آدرس www.fdo.mui.ac.ir مراجعه نمایید«.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی
م الف: 2856 و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان

 رقابت های یورو 2016 در فرانسه در حال برگزاری است و شبکه ورزش و شبکه سه ایران هم این رقابت ها را 
به طور زنده پخش می کنند، اما به نظر می رسد که پخش بدون مجوز این رقابت ها آن هم در ماهواره برای ایران 
درد سر ساز شده اس��ت و اتحادیه فوتبال اروپا به زودی جریمه مالی را 
برای دو شبکه تلویزیونی ایرانی در نظر خواهد کرد. شبکه BEIN قطر 
امتیاز رسمی این رقابت ها را خریداری کرده است، اما ظاهرا این شبکه 
تلویزیونی قطری پی برده که چند ش��بکه تلویزیون��ی دیگر به صورت 
مخفیانه در حال پخش زنده این رقابت ها هستند که بالفاصله با واکنش 

آنها همراه شد.
  ای��ن ش��بکه تلویزیونی متم��ول قط��ری ش��کایت نام��ه ای را علیه 
 ش��بکه های )Mauretania TV( موریتانی، ش��بکه س��ه ایران و 
ش��بکه های تلویزیونی تونس و الجزای��ر تنظیم ک��رد و آن را تحویل 
 یوفا داد. اتحادیه فوتبال اروپا هم بالفاصله واکنش نش��ان داد و تاکید کرد که ب��ه زودی جریمه هایی را برای 

شبکه هایی که تخلف کرده اند در نظر خواهد گرفت.

قطع پخش یورو 2016؛ جریمه مالی دو شبکه ایران
با اهدای وایلد کارت جام جهانی هندبال به تیم ملی نروژ، آخرین امید هندبال یاران برای حضور در جام جهانی فرانسه 
نیز از دس��ت رفت.  تیم ملی هندبال کشورمان سال گذشته و در مس��ابقات انتخابی جام جهانی در قاره آسیا در جایگاه 

پنجم قرار گرفت و برخالف دوره قبلی نتوانس��ت جواز حضور در جام جهانی 
2017 فرانسه را کسب کند. در ادامه، ابوالحس��ن مهدوی رییس فدراسیون 
هندبال رایزنی هایی با حسن مصطفی رییس فدراسیون جهانی هندبال داشت 
تا حداقل یک س��همیه اهدایی باقیمانده )وایلد کارت( ب��ه تیم ملی هندبال 

کشورمان اختصاص پیدا کند.
 اما در نهایت، این موضوع محقق نش��د و فدراسیون جهانی روز گذشته رسما 
این وایلد کارت را به تیم ملی نروژ اهدا کرد تا ترکی��ب 24 تیم حاضر در این 
مسابقات کامل شود. تیم های فرانسه، قطر، بحرین، ژاپن و عربستان، آنگوال، 
مصر و تونس، کرواسی، آلمان و اسپانیا، بالروس، دانمارک، مجارستان، ایسلند، 

مقدونیه، لهستان، روسیه، اسلوونی و سوئد، آرژانتین، برزیل و شیلی و نروژ تیم های حاضر در جام جهانی 2017 فرانسه 
هستند.

هندبال ایران از قطار جام جهانی جا ماند

تحریم ها کار دست والیبال ایران داد؛

چشم عقاب به تهران نمی آید
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دانستنی های جالبهایالیت

منتظر نباشید، وقت کامال مناسب هیچ وقت فرا نمی رسد.
 ناپلئون هیل

زندگی کوتاه اس��ت؛ با کج روی و کج اندیش��ی های خود آن را کوتاه تر نکنیم. 
میخائیل شولوخف

استاد اصلی من زندگی و شرایطی است که برمن گذشته است. 
محمدرضا شجریان

دلم می خواهد به همه عقاید احترام بگذارم، ولی احترام به بعضی از آنها توهین 
به شعور خودم محسوب می ش��ود؛ پس در بهترین حالت تحملشان می کنم و 

هیچ نمی گویم. 
آنتونی هاپکینز

هرگاه بفهمی اهدافت را خ��ودت تعیین می کنی، می فهم��ی زندگی ات را هم 
خودت شکل می دهی.

 وین دایر
کاش آدم هزاران متر زیرخط فقر باشد؛ ولی حتی یک میلیمتر زیر خط فهم نباشد. 
چارلی چاپلین

گوش ندادن به حقیقت، حقیقت را تغییر نمی دهد. 
ژان ژاک روسو

اگر گذشته هنوز اذیتم می کند، پس هنوز نگذشته است. 
مورات هان مونگان

انسان نقطه ای است میان دو بی نهایت؛ بی نهایت لجن و بی نهایت فرشته. 
علی شریعتی

بردن همه چیز نیست؛ اما تالش برای بردن چرا.
 لوئیس لومباردی

جهنم هرکس آنجایی است که حرف او را نفهمند. 
آلبرت انیشتین

به یاد داشته باش��ید که خوش��بختی انس��ان به مقام یا دارایی او بستگی ندارد؛ 
خوشبختی تنها به اندیشه او بستگی دارد. 

دیل کارنگی
آنکه می تواند ، انجام می دهد،آنکه نمی تواند انتقاد می کند. 

برناد شاو

بانوی بزرگوار من!
چرا قضاوت های دیگران در باب رفتار، کردار و گفتار ما، تو 

را تا این حد مضطرب و افسرده می کند؟
چرا دائما نگرانی که مبادا از ما عملی س��ر بزند که داوری 

منفی دیگران را   در پی  داشته باشد؟
راستی این » دیگران « که گهگاه این قدر تو را آسیمه سر و 

دلگیر می کنند ، چه کسانی هستند؟
آیا ایشان را به درستی می شناسی و به دادخواهی و 

سالمت روح ایشان ، ایمان داری؟
 عیب این است که تو از دشنام کسانی 

می ترس��ی که نان از قَِب��ل تهدید و 
باج خواهی و ه��رزه دهانی خویش 
می خورند - و س��یه روزگارانند، به 

ناگزیر...
عجیب است که تو دلت می خواهد 
نه فقط روشنفکران و مردم عادی، 
بل شبه روشنفکران و شبه آدم ها 
نیز ما و زندگی ما را تحسین کنند و 

بر آن هیچ زخم و ضربه ای نزنند...
تو دل��ت م��ی خواهد ک��ه حتی 
مخالف��ان راه و ن��گاه و اندیش��ه و 
آرمان ما نیز ما را خالصانه بستایند 

و دوست بدارند...
این ممکن نیست، نیست، نیست 
عزیز من؛ این - ممکن - نیست. در 

شرایطی که امکان وصول به قضاوتی عادالنه برای همه کس 
وجود ندارد ، این مطلقا مهم نیست که دیگران ما را چگونه 
قضاوت می کنند؛ بلکه مهم این اس��ت که ما ، در خلوتی 
سرشار از صداقت، و در نهایت قلب مان، خویشتن را چگونه 

داوری می کنیم...
عزیز من !

بیا به جای آنکه یک خبر کوتاه در ی��ک روزنامه  که  امروز 
هست و فردا نیست، این گونه بر آشفته ات کند، بیمناک و 
بر آشفته از آن باش که ما، نزد خویشتن خویش، از عملی، 

حرفی و حرکتی، مختصری خجل باش��یم. این را پیش از 
ما بس��یار گفته اند ، باور کن هر ک��س کاری می کند، هر 
 قدر هم کوچک، در معرض خش��م کسانی است که کاری  

کنن��د. نم��ی   هر کس که چی��زی را  

می سازد - حتی النه فرو ریخته  یک جفت قمری را - منفور 
همه کسانی است که اهل ساختن نیستند.

و هر کس که چیزی را تغییر می دهد - فقط به قدر جابه جا 
کردن یک گلدان، که گیاه درون آن، ممکن است در سایه 
بپوسد و بمیرد - باید در انتظار سنگباران همه  کسانی باشد 

که عاشق توقفند و ایستایی و سکون.
...و بیش از اینها، انسان، حتی اگر حضور داشته باشد، و بر 
این حضور ، مصّر باشد، ناگزیر، تیر تنگ نظری های کسانی 
که عدم حضور خود را احساس می کنند، و تربیت، ایشان را 

اسیر رذالت ساخته، به او می خورد...
از قدیم گفته اند ، وچه  خوب هم گفته اند، که: عظیم ترین 
دروازه های اَبر شهر های جهان را می توان بست ؛ اما دهان 
حقیر آن موجودی را که نتوانسته نیروهایش را در راستای 
تولید مفید یا در خدمت به ملت، میهن، فرهنگ، جامعه، 

و آرمان به کار گیرد، حتی برای لحظه ای نمی توان بست.
آیا می دانی با ساز همگان رقصیدن، و آنگونه پای کوبیدن 
و گل افشاندن که همگان را خوش آید و تحسین همگان را 
بر انگیزد، از ما چه خواهد ساخت؟ عمیقا یک دلقک؛ 
یک دلقک درباری دردمن��د دل آزرده، که بر 
دار رفتار خویشتن آونگ است - تا آخرین 

لحظه های حیات.
عزیز من !

یادت باش��د، اضطراب ت��و، همه  چیزی 
است که تنگ نظران ، آرزومند آنند. آنها 
چیزی جز این نمی خواهند که ظل کینه 
و نفرت ش��ان بر دیوار کوتاه کلبه  روشن 
ما بیفت��د و رنگ همه چی��ز را مختصری 

کدر کند.
رهایشان کن عزیز من، به خدا بسپارشان، 

و به طبیعت...
 تو خوب م��ی دانی ک��ه اضط��راب و دل 
 نگرانی ات چگونه لرزش��ی ب��ه زانوان من 
می ان��دازد، و چگون��ه م��را از درافتادن با 
 هر آنچه که م��ن و تو ، هر دو نادرس��تش

 می دانیم ، باز می دارد.
بانوی من!

دمی به یاد آن دالوران خط شکنی باش که در برابر خود، 
رو در روی خ��ود، فقط چن��د قدم جلوت��ر ، بدکینه ترین 
دشمنان را دارند. آیا حق است که آنها  از قضاوت دشمنان 

خود بترسند؟
بگو: » ما تا زمانی که می کوشیم خود را خالصانه و عادالنه 
قضاوت کنیم، از قضاوت دیگران نخواهیم ترسید و نخواهیم 

رنجید«...

فقط رمانتیک ها بخوانند

آنها که در زندگی ات نقش داشته اند را دوست بدار؛ نه آنهایی که 
برایت نقش بازی کرده اند.

اینکه عشقی داشته باشیم و از دستش بدهیم، بهتر از این است که 
هرگز عشق را تجربه نکنیم ...

عشق یعنی لحظاتی که خودت هم به فکر خودت نیستی، او  به فکرت 
باشد ...

همه باید یکی را داشته باشند که به خاطر او خیلی چیزها را فراموش 
کنند ...

وقتی آدم کسی را دوست دارد، همیشه چیزی برای گفتن و نوشتن به 
او دارد تا آخر دنیا ...

قسمت هرکسی نمی شود که با فردی ازدواج کند که به بهترین شکل 
عاشق اوست ...

گاهی آن قدر حرف داریم که سکوت می کنیم ...
در حقیقت از خوبی کردن به دیگران پشیمان نمی شوی، پشیمانت 

می کنند ...
دوست داشتن آدم ها وقتی سخت می شود که مجبور باشی آن را 

مخفی کنی ...
دوست داشتن یک نفر در این است که دوست داشته باشیم در 

کنارش پیر شویم ...
شخصیت هرکسی با رفتارش شناخته می شود، نه با کلماتی که به 

زبان می آورد ...
انسان های بزرگ هنگام جدایی، فقط وداع می کنند ...

گذشته اش را نبش قبر نکن؛ اگر تو کنار او آرامی دیگر چه فرقی دارد 
دیروز را بی تو چگونه گذرانده ...

وقتی عشق واقعی باشد، خودش یک راهی پیدا می کند ...
خودتان را در قلب کسی نچپانید؛ مچاله می شوید ...

دنیا چقدر قشنگ می شد اگه آدم ها مسئولیت حرف ها و رفتارشان را  
تا آخرش به عهده می گرفتند ...

با خودت دوست باش؛ این گونه هیچ گاه تنها نخواهی شد ...

تصاویر مفهومی

جواب معمای 1891معمای 1892
ش��خص س��اده لوحي مکرر ش��نیده بود ک��ه خداوند 
 متعال ضامن رزق بندگان اس��ت و برای هر موجودي

 روزي رسان است. به همین خاطر به این فکر افتاد که به 
گوشه مسجدي برود و مشغول عبادت شود و از خداوند 
روزي خود را بگیرد. به این قصد یک روز از سر صبح به 
مسجد رفت و مشغول عبادت شد همین که ظهر شد از 
خداوند طلب ناهار کرد. هرچه به انتظار نشست برایش 
ناهاري نرس��ید تا اینکه شام ش��د و او باز از خدا طلب 

خوراکي براي شام کرد و چشم به راه ماند.
چند ساعتي از شب گذشت، درویشي وارد مسجد شد 
و در پاي ستوني نشست و شمعي روشن کرد و از کیسه 
خود قدري غذا و نان بیرون آورد و شروع به خوردن کرد.

مردک که از صبح با شکم گرس��نه از خدا طلب روزي 
کرده بود و در تاریکي و به حس��رت به خوراک درویش 
 چش��م دوخته بود، دید درویش نیمي از غذا را خورد و 
عن قری��ب باقي اش را ه��م خواهد خ��ورد ،بي اختیار 

سرفه اي کرد.
 درویش که صداي سرفه را شنید گفت: »هرکه هستي 
بفرما پیش« ،مرد بینوا که از گرسنگي داشت مي لرزید 
پیش آمد و بر سر س��فره درویش نشس��ت و مشغول 
خوردن شد وقتي س��یر شد درویش ش��رح حالش را 
پرس��ید و آن مرد هم حکایت خ��ودش را تعریف کرد. 
درویش به آن مرد گفت: »فکر کن اگر تو سرفه نکرده 
بودي من از کجا مي دانستم که تو اینجایي تا به تو تعارف 

کنم و تو هم به روزي خودت برسي؟
 ش��کي نیس��ت که خدا روزي رس��ان اس��ت اما یک 

سرفه ای هم باید کرد!«

معما ی سی و دوم :
 یک چیستان و معما ی بس��یار ساده ! این رو 
دیگه باید خودت��ون بتونید ج��واب بدید . به 

هفت صد و پنجاه گرم چی میگن ؟
معما ی سی و سوم :

 می تونید بگید اولین بز دیابتی شناخته شده 
در طول تاریخ کدام بز بود ؟

معما ی سی و چهارم : 
چند جفت از هر حیوان را حضرت موسی )ع( 
با خودش به کشتی برد تا از طوفان محافظت 

شوند ؟

جواب معما ی بیست و نهم : 
فکر کنم تو این معم��ا هم گول خوردید .  

آجره که یادتونه ! همون رو میاره.
جواب معما ی سی ام : 

هیچی دیگه زیپ میشن . 
جواب معما ی سی و یکم : 

ساده ا س��ت ! چون اگه بخوان پیاده برن 
خیلی راهش طوالنیه

خدا روزي رسان است اما یك سرفه ای هم باید کرد!     معماهای  فیلی طنز

دل نوشته

ایس��لند و جزایرفارو، تنها مکان هایی در جهان هستند که در آنجا 
پشه ای وجود ندارد.

دولت هند در گذشته خائنان به کشور را از طریق بستن به ریل اعدام 
می کرد.

عنکبوت هم قادر است روی آب راه برود و هم زیرآب نفس بکشد.
دولت نروژ مالیات م��اه نوامبر را نص��ف مالیات دیگر م��اه ها مقرر 

کرده است تا مردم پول کافی برای جشن کریسمس داشته باشند.
پیراه��ن آب رفت��ه را در آب یخ و یک لیوان ش��امپوی ن��رم کننده 

خیس کنید تا به اندازه اولیه برگردد.
اگر اسکناس دالر بیش از نصف پاره شود دیگر ارزشی ندارد و چسب 

زدن فایده ای ندارد.
اختاپوس 6 دست و 2 پا دارد نه 8 پا.

انگور تنها میوه ای ا س��ت که ارزش غذایی آن بعد از خش��ک شدن 
زیادتر می شود.

درفش کاویانی قدیمی ترین پرچم ایران است.
فتحعل��ی ش��اه قاج��ار 108 بچ��ه داش��ت ک��ه 60  پس��ر و 48

 دختر بودند.
یکی از عوامل بسیار مهم بی خوابی استفاده بیش از حد از  قند و شکر 

می باشد.
حافظه ماهي قرمز فقط 3 ثانیه است.

علت چشمک زدن ستاره ها جو زمین است نه خود ستاره.
دانش��مندان معتقدند هسته س��یاه چاله ها از یک اتم هم کوچکتر 

است.
تمام زیر دریایي را با الهام از کوسه مي سازند.

دستگاه تنفس کروکودیل به گونه ای  اس��ت که می تواند 1 ساعت 
بدون تنفس ، زیر آب بماند.

گنجش��ک 3500 پر در بدنش دارد که می تواند درس��رد ترین روز 
حرارت بدنش را به 41  درجه برساند.

درازترین حیوان جهان کرم بند کفش��ی است که طولش به 57 متر 
می رسد.

مورچه بولداگ سیاه در اس��ترالیا با یک گاز می تواند انسانی را از پا 
درآورد.

کوسه ها در طبیعت تنها از دلفین ها  مي ترسند.
کوسه ها فاصله هاي دورتر از 5 متر را مطلقا نمي بینند.
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استاد اصوال منطق چیست ؟
 معلم کمی فکر ک��رد و جواب داد : گ��وش کنید ، مثالی

 می زنم ، دو مرد - پیش من می آیند. یکی تمیز ودیگری 
 کثیف ،من به آن ها پیش��نهاد می کنم حمام کنند. فکر

 می کنید ، کدام یک این کار را انجام دهند ؟
شاگرد ان یک زبان جواب دادند : خوب مسلما کسی که 

کثیف است !
معلم گفت : نه ،  آن که تمیز است . چون او به حمام کردن 
عادت کرده وآن دیگری قدر آن را نمی داند.پس چه کسی 

حمام می کند ؟
حاال پسرها می گویند :  آن که تمیز است !

معلم جواب داد : نه ، آن که کثیف است ، چون او به حمام 
احتیاج دارد.وباز پرسید :خوب ، پس کدام یک از مهمانان 

من حمام می کنند ؟
یک بار دیگر شاگردها گفتند : آن که کثیف است !

معلم دوباره گفت :  ن��ه ، البته که ه��ر دو ! تمیز به حمام 
عادت دارد و کثیف به حم��ام احتیاج دارد. خوب باالخره 

چه کسی  حمام می گیرد ؟

بچه ها با سر درگمی جواب دادند : هر دو !
معلم ب��ار دیگ��ر توضیح م��ی دهد : ن��ه ، هیچ ک��دام ! 
 چون کثیف به حمام ع��ادت ندارد و تمیزه��م نیازی به 
حم��ام ک��ردن ندارد!ش��اگردان ب��ا اعت��راض گفتن��د 
: بل��ه درس��ت اس��ت ، ول��ی م��ا چط��ور م��ی توانی��م 
 تش��خیص دهی��م ؟ه��ر ب��ار ش��ما ی��ک چی��زی را

 می گویید و هر دفعه هم درست است.
 معلم در پاس��خ گفت : خ��وب پس متوجه ش��دید ، این 

یعنی: منطق ! و از دیدگاه هر کس متفاوت است!

منطق چیست؟

 ایستگاه ضرب المثل

چهل نامه کوتاه به همسرم
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خبراخبار

 مراس��م عقد زندان��ی محک��وم به قص��اص نفس همزم��ان ب��ا روز میالد 
امام حس��ن مجتبی )ع( با حضور مس��ئوالن زندان رجایی شهر و اصحاب 
رس��انه در محوطه زندان رجایی شهر برگزار ش��د. در این مراسم هدایایی 
از س��وی مردانی مدیریت زندان رجایی ش��هر به این زوج جوان اهدا شد. 
اواخر فروردین ماه س��ال جاری بود که دختر جوانی با مراجعه به دادسرای 
 جنایی تهران درخواس��ت کرد با ی��ک قاتل محکوم به اع��دام ازدواج کند. 
وی اظهار کرد: برادرم در یکی از زندان های اطراف تهران در حال گذراندن 
دوره محکومیتش است. او با مرد جوانی هم بند است که سال 88 خواهرزاده 
خود را در محله اتابک به قتل رس��انده اس��ت. حس��ن با درخواست شوهر 
خواهرش و ب��ا حک��م دادگاه کیفری به قص��اص محکوم ش��ده که حکم 
 مجازاتش در دیوان عالی کشور تایید شده است. او به خاطر یک جفت کفش 
و ناخواسته مرتکب قتل شده و حاال از کارش پش��یمان است. مرد اعدامی 
کس��ی را ندارد که پیگیر کارهایش برای کسب رضایت باشد. وقتی متوجه 
شرایط او شدم تصمیم گرفتم با حسن ازدواج کنم و پیگیر کارهایش شوم 
تا رضایت اولیای دم کسب شود. با اصرارهای دختر جوان که دارای مدرک 
کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی بود، سرانجام قاضی شهریاری سرپرست 
 دادس��رای امور جنایی با توجه ب��ه اینکه هیچ منع قانونی وجود نداش��ت،

با ازدواج دختر جوان و مرد اعدامی موافقت کرد و این مراسم امروز در زندان 
رجایی شهر برگزار شد.

ساعت16:30دوشنبه به قاضي سیدسجاد منافي آذر، بازپرس جنایي تهران 
خبر رسید مردي40  ساله در خانه اش جان باخته است. 

محل حادثه خانه اي قدیمي در منطق��ه حصارک و قرباني مردي افغان بود 
که به گفته پزشکي قانوني 3 روز از مرگش مي گذشت و در این هواي گرم 

جسد کامال متعفن شده بود.
به طوري که پزشکان در معاینات اولیه نتوانستند علت مرگ او را تشخیص 
دهند. از س��ویي خانه کامال به هم ریخته بود و نخستین کسي که جسد را 
دیده و با پلیس تماس گرفته بود، یکي از بستگان همسر وي بود. در تحقیق 
 از وي مشخص ش��د که قرباني از مدتي قبل با همسرش دچاراختالف شده 

و همسر او به همراه فرزندش خانه را ترک کرده بودند.
همسر وي نیز در بازجویي ها گفت: چند س��ال پیش براي زندگي به سوئد 
 رفتیم، اما دیپورت ش��دیم و به تهران آمدیم. ش��وهرم رفت��ارش خیلي بد 
ش��ده بود. گاهي وقت ها آنقدر از خود بي خود مي ش��د که خان��ه را به هم 
مي ریخت و مرا به بادکتک مي گرفت. براي همی��ن مدتي قبل از خانه قهر 

کردم و به همراه پسر9ساله ام به خانه پدربزرگم رفتیم.
معموال هر روز به من زنگ مي زد و حال پس��رمان را مي پرس��ید اما دو، سه 
روزي از او بي خبر بودم تا اینکه پدربزرگم را براي سرکشي به خانه فرستادم. 
او به محض حضور در خانه با جس��د ش��وهرم روبه رو ش��د و مرا خبر کرد.  
 هم اکنون با دس��تور قاضي جس��د قرباني به پزش��کي قانوني فرستاده شد 

تا علت اصلي مرگ وي مشخص و معماي این مرگ اسرارآمیز فاش شود.

پدر مست که در مقابل چشمان فرزندانش، همسر بی گناهش را به فجیع ترین 
 طرز ممکن به قتل رس��اند، در عین ناباوری به 11 سال حبس محکوم شد.

» مایکل اسمیت « 25 ساله و کارمند یک شرکت تبلیغاتی در شهر یورکشایر 
انگلستان است. این مرد که به ظاهر مردی مسئولیت پذیر و خانواده دوست 
بود، تمامی اوقات یعنی هر ش��ب پس از حضور در خانه ساعاتی را به مصرف 
مشروبات الکلی می گذراند و مسلما بقیه ساعات خود را نیز در حالت مستی 
 در کنار خانواده اش س��پری می کرد. البته در بعضی از ش��ب ها » مایکل « 
 با دوس��تانش در خانه دور هم جمع می ش��دند و با یکدگر مشروبات الکلی 
 می نوش��یدند و » مایکل « آنقدر از شدت مس��تی بی حال می شد که اجازه 
 می داد تا دوس��تانش به همس��ر و دخترش تعرض کنند. گاه��ی اوقات نیز 
 » مایکل « به دلیل ش��دت مصرف مش��روبات الکلی قدرت کنت��رل خود را 
 از دست می داد و همس��ر و دو کودکش را با اجسام های مختلف مورد ضرب 
و شتم قرار می داد، حتی در یک مورد کودک 12 ساله اش به دلیل شدت ضرب 
و شتم و خونریزی شدید به بیمارستان منتقل شد و پس از چند روز مقابله با 
مرگ مجدد به زندگی بازگشت.  این زن جوان بارها برای شکایت از شوهرش 
و رفتارهایش به پلیس مراجعه کرده بود ولی این طور که به نظر می رسد هیچ 
گونه اقدامی از سوی پلیس جهت دستگیری یا بازداشت این مرد الکلی صورت 
نگرفته بود. یکی از همان شب ها که » مایکل « بسیار مشروبات الکلی مصرف 
کرده بود، قصد داشت برای خوشگذرانی کودکانش را مورد آزار و اذیت قرار 
 دهد که همسرش این بار در مقابل او و خواسته هایش مقاومت کرد که ناگهان 
» مایکل« به سمت آشپرخانه دوید و با برداش��تن یک قبضه چاقوی بزرگ 

آشپزخانه به سمت همسرش حمله ور شد.
» مایکل « ابتدا با ضربات متعدد چاقو که بیش از30 ضربه می ش��ده است، 
 همس��ر را از پای درآورد و س��پس گلوی همس��رش را در حالی که نگاهش 

به سمت کودکانش بود، برید و سرانجام از خانه فرار کرد.
با فرار » مایکل « همسایگان وارد خانه شدند و زمانی که با جسد همسر بی گناه 
روبه رو شدند، با پلیس و اورژانس تماس گرفته و آنان را از این فاجعه بسیار تلخ 
و وحشیانه که تنها به دلیل مصرف مشروبات الکلی رخ داده بود، مطلع کردند.

پلیس پس از حضور در صحنه جرم و شنیدن جزئیات جنایت از زبان کودکان 
که ش��اهد مرگ دردناک مادرش��ان بودند، تحقیقات گس��ترده خود برای 

دستگیری متهم را آغاز کرد.
 دیری نگذش��ت که » مایکل « در کنار ایس��تگاه قطار و در حالی که به نظر 
می رسید قصد ترک شهر را داشت، شناسایی و دستگیر شد و پس از حضورش 
در پایگاه پلیس به تمامی جنایت هایش بر علیه همسر و دو فرزندش در حالت 
مس��تی اعتراف کرد. هفته گذشته » مایکل « در ش��هر یورکشایر به دادگاه 
فرستاده شد و در برابر قاضی تمام اتفاقات را انکار کرد و در عین ناباوری گفت: 
من در حال مستی بودم و هیچ چیز به یاد ندارم. همچنین نظریه پزشکی قانونی 
نیز مست بودن دایم متهم را در سال های گذش��ته تایید می کرد و سرانجام 
دادگاه انگلستان باز هم در عین ناباوری و در برابر چشمان بهت زده مردم این 
جنایتکار بی رحم را به 11 سال حبس محکوم کرد و دلیل صدور این حکم را 
نیز وقوع جنایت در حالت ناتعادلی به دلیل مصرف مشروبات الکلی مطرح کرد.

مرد مقابل میز افسر نگهبان ایستاد، شکایتش 
را روی میز گذاش��ت و روی صندلی مقابل 
منتظر نشس��ت، دقایقی بعد افسر نگهبان 
که کاره��ای فورش اش را به پایان رس��اند و 
 چند تماس بی س��یمی با گشت های حاضر 
در شهر گرفت و دستورات الزم را صادر کرد، 

پرونده مرد را برداشت و مطالعه کرد. 
انگار چیزی در این می��ان مجهول بود، پس 
 از سالم و احوالپرس��ی معمول از او خواست 
 تا جلوت��ر آم��ده و ماج��را را یک ب��ار دیگر 

و به صورت کامال واضح شرح دهد.
مرد که ابوالفضل نام داشت به شرح ماجرایش 
پرداخت و گفت: بنده سال هاست که ساکن 
تهران هس��تم، البته به نوعی می توان گفت 
که اصالتا هم تهرانی ام، سال 89 برای زیارت 
و انجام برخ��ی کارهای مرتبط با ش��غلم به 
مشهد سفر کردم، سهل انگاری کردم و همین 
مسئله باعث شد تا کیفم را بزنند و مقداری 
پول و برخ��ی مدارکم را از دس��ت بدهم که 
در البه الی این م��دارک و از هم��ه مهم تر 

شناسنامه ام بود.
 ابوالفضل اندکی تامل ک��رد و ادامه داد: بعد 
از بازگشت به تهران مدتی منتظر ماندم شاید 
 دزد نابه کار پشیمان ش��ده و شناسنامه ام را 
به صندوق پست بیندازد و به دستم برسد، اما 
خبری نشد، پس برای المثنی اقدام کردم و 
بعد از مدتی شناسنامه جدیدم صادر شد. او 

در حالی که کپی شناس��نامه اش را به افسر 
نگهبان کالنتری نشان می داد، اظهار داشت: 
مش��کلی وجود نداش��ت تا اینکه برای بیمه 
س��المت اقدام کردم، اما متص��دی ثبت نام 
بیمه در حالی که نگاه ه��ای ناجوری به من 
می کرد گفت که قبال برای من و زن و فرزندانم 
دفترچه بیمه سالمت صادر شده است، باور 
کنید داش��تم از تعجب ش��اخ درمی آوردم، 
ضربان قلب��م روی ه��زار رفته ب��ود و توان 
ایستادن روی پاهایم را نداشتم، حدس زدم 
که توطئه ای در کار است و معلوم نیست هدف 
توطئه گران چیست، چرا که من اصال ازدواج 

نکرده ام. او تصریح کرد: به محض شنیدن این 
مطلب اقدام کردم تا هنوز که گرفتار مشکالت 
بعدی نشده ام این مس��ئله حل و فصل شده 
و مش��خص ش��ود چه کس��ی با شناسنامه 
م��ن زن گرفته و بچ��ه آورده و حاال هم خدا 
 می داند عالوه بر بیمه چه سوءاستفاده هایی 
کرده است. بعد از شرح ماجرا، افسر نگهبان 
 پرون��ده را برای صدور دس��تور رس��یدگی 
به دفتر رییس کالنتری ارسال کرد و عملیات 
پلیسی شروع شد. در همین راستا پرونده به 
تیم آگاهی کالنتری سپرده شد و تحقیقات 
برای شناسایی عامل سوءاستفاده شروع شد. 

در همین اثنا ماموران زبده آگاهی کالنتری 
دریافتند که این مرد یک تبعه خارجی است 
و با همین شناس��نامه به خواستگاری زنی 
ایرانی رفته و او را به عقد خود درآورده است، 
در عین حال او حتی توانسته برای خود کارت 
ملی هم بگیرد و ردزنی و تحقیقات گسترده 
س��رانجام جواب داد و محل زندگی این مرد 
 شناس��ایی ش��د. اما انگار که او هم خبردار 
شده بود که راز پنهانش آشکار شده و ماموران 
در جس��ت وجوی او هس��تند، چرا که برای 
فرار از مهلکه منزل مسکونی خود را به بنگاه 
س��پرده بود تا هر چه زودتر آن را به فروش 
رس��اند و با پول نقدی که دستش می رسد، 
همراه زن و بچه اش به مکان��ی نامعلوم نقل 

مکان کند. 
اما زمانی که برای عق��د یک معامله به بنگاه 
آمد در مقابل ماموران پلی��س قرار گرفت و 
تن به قانون س��پرد و در بازجویی های انجام 
ش��ده، گفت: به خاطر اینک��ه تبعه خارجی 
هستم مش��کالت زیادی برایم پیش می آمد 
 تا اینک��ه فردی که کیف این مرد را س��رقت 
 کرده ب��ود، شناس��نامه اش را به م��ن داد و 
به دس��ت آوردن ای��ن شناس��نامه راه های 
 تخلف دیگ��ری را هم پیش پایم گذاش��ت 
و باعث شد تا با جعل اسناد اقدام به دریافت 
مدارک شناسایی دیگر برای خودم، همسرم 

و فرزندانم کنم.

برگزاری مراسم عقد یک اعدامی 
در زندان

مرگ مرموز یک مرد تهرانی

دخترانی که پیش چشم پدر 
مورد آزار و اذیت قرار گرفتند

ماجرای سوءاستفاده یک تبعه خارجی از شناسنامه مسروقه؛

اتفاقی عجیب برای مرد مجرد در مشهد

 میثم پس��ر دانش��جویی اس��ت که در اثر رفاقت با یکی 
از همکالسی هایش دچار مش��کل شده است. پسر جوان 
نمی دانس��ت همکالس��ی اش حدود چهار ماه قبل چه 
بالیی سر دختری درآورده است. او از حدود یک ماه قبل و 
درست هنگامی که همه همکالسی هایش سخت مشغول 
 درس خواندن بودند تا امتحانات دانش��گاه را با موفقیت 
 پش��ت س��ر بگذارند، اس��یر ی��ک رابط��ه مجازی ش��د 

و برای خودش گرفتاری بزرگی درست کرد. 
 میثم که توسط پلیس مشهد دستگیر شده است، گفت:

در یکی ازمناطق حاش��یه ش��هر زندگی می کنیم. پدرم 
کارگری ساده و زحمتکش اس��ت و دو خواهر و یک برادر 
دارم. روزی که به دانشگاه رفتم مادر و پدرم از خوشحالی 
در پوست خودشان نمی گنجیدند. یک هفته ای نگذشته 

 بود که با یکی از همکالس��ی هایم دوس��ت شدم. حمید 
از شهرستان برای تحصیل به مشهد آمده و پسربا کالسی 
بود. او در اولین تعطیلی مرا همراه خود به خانه ش��ان در 
ش��هر محل زندگی ش��ان برد. خانواده پولدار و خانه ای 
 شیک داشتند. بعد از این سفر دوروزه دوستی من و حمید 

عمیق تر شد. دو ماه از آشنایی مان گذشت. 
 او آپارتمان��ی کوچک اجاره کرده ب��ود و مجردی زندگی 

می کرد.خانه حمید پاتوق من شده بود. 
متاسفانه او با دختری در ارتباط بود.

البته این دختر نشانی خانه حمید را نداشت وآنها هرموقع 
می خواس��تند همدیگر را ببینند بیرون شهر می رفتند. 
 رابطه حمید و این دختر از مدتی قبل ش��کر آب ش��د. او 
با دختر دیگری ارتباط برقرار کرده بود. حمید در این مدت 

مسخره ام می کرد و می گفت عرضه نداری با هیچ دختری 
ارتباط برقرار کن��ی و از این چرت و پرت ه��ا. من تحت 
 تاثیر این حرف های وسوسه انگیز و از آنجایی که حرصم 
در آمده بود ش��ماره آن دختری که تا چن��د هفته قبل با 
دوستم ارتباط داشت را گرفتم و از طریق شبکه مجازی با او 
ارتباط برقرار کردم.این دختر دل پردردی از حمید داشت 

و می خواست آدرس و نشانی از او در اختیارش بگذارم. 
اولین قرار مالقات را گذاشتیم و به محض آن که در محل 
حاضر ش��دم پدر و دوبرادرش که کمین کرده بودند مرا 
گرفتند و یک کتک مفص��ل نوش جان ک��ردم. من تازه 
فهمیدم این دخت��ر در اثر ارتباطی که با حمید داش��ته 

متاسفانه باردار شده است. موضوع را به پلیس گفتم. 
با این کار آبروی چندین و چند ساله پدر و مادرم را به باد 
دادم. حمید دستگیر شده است و من فقط باید جوابگوی 

ارتباطم در فضای مجازی با این دختر باشم.

دوستم دختری را باردار کرد و گردن من انداخت

ابالغ رای
3/750 ش��ماره قرار: 261-95/2/18 کالس��ه 941163 مرجع رسیدگی: 
شعبه 33 شورای حل اختالف، خواهان: ش��هناز رحیمی حاجی آبادی به 
نشانی اصفهان ملک شهر پشت هزار دس��تگاه مادی فجر پ 139، خوانده: 
محمدرضا رزاقی به نشانی مجهول المکان، خواس��ته: الزام به انتقال سند 
رسمی خودرو، شورا با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم 
به ش��رح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای شورای حل اختالف: 
در خصوص دعوی خواهان شهناز رحیمی به طرفیت خوانده محمدرضا 
رزاقی باال به خواسته الزام به انتقال سند رسمی خودرو پژو 206 به شماره 
انتظامی ایران 63- 893 ب 48 قبلی و ایران 23-841 ج 47 فعلی به انضمام 
مطلق خسارات وارده با عنایت به محتویات پرونده استعالم به عمل آمده از 
مرجع انتظامی در خصوص آخرین مالک خودرو، مالحظه تصویر کارت 
اتومبیل ارائه شده از طرف خواهان به نام خواهان و همچنین خوانده علی 
 الرغم ابالغ قانونی ماده 73 در جلس��ه رس��یدگی حضور ن��دارد و الیحه

دفاعیه ای ارسال ننموده، شورا دعوی مطروحه را وارد و ثابت تشخیص 
داده لذا به اس��تناد ماده 198 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی و م��واد 10 و 219 و 220 و 221 و 223 و 225 قانون 
مدنی حکم بر محکومیت خوان��ده محمدرضا رزاقی ب��ه حضور در دفتر 
خانه اسناد رسمی و انتقال رسمی س��ند خودرو به شماره انتظامی ایران 
63- 893 ب 48 قبلی و ایران 23- 841 ج 47 فعلی خواهان و پرداخت مبلغ 
165/000 ریال بابت هزینه دادرس��ی و یکصد و بیس��ت هزار ریال هزینه 
نش��ر آگهی طبق تعرفه قانونی در حق خواهان ص��ادر و اعالم می نماید. 
رای صادره غیابی و ظرف بیس��ت روز پس از ابالغ قابل واخواهی و پس 
 از آن قاب��ل تجدیدنظرخواه��ی در دادگاه های عموم��ی حقوقی اصفهان 

می باشد.  
م الف:8752 ش��عبه 33 حقوقی مجتمع ش��ماره دو ش��ورای حل اختالف 

اصفهان) 298 کلمه، 3 کادر(  
ابالغ رای

3/751 کالسه پرونده اصلی: 94-1156 ش��ماره دادنامه: 95/2/17-290 
تاریخ رس��یدگی: 95/3/5 مرجع رس��یدگی کننده: ش��عبه 24 شورای حل 
اختالف اصفهان، خواهان: حسن نصیری گرمسیری به نشانی اصفهان خ 
کمال اسماعیل کوچه طباطبایی تعاونی دخانیات پ 41، خوانده: سید عباس 
حسینی به نشانی مجهول المکان، خواس��ته: مطالبه اجور معوقه از تاریخ 
94/4/20 تا 94/12/11 به انضمام مطلق خس��ارات قانونی، گردشکار: به 
تاریخ 95/3/17 ش��عبه 24 با عنایت به محتویات پرونده کالسه 1156-94 
و اخذ نظریه مش��ورتی اعضای محترم ش��ورا، ضمن ختم رس��یدگی با 
استعانت از خداوند متعال به ش��رح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای شورا: در خصوص دعوی حسن نصیری گرمسیری به طرفیت سید 
عباس حس��ینی به خواس��ته مطالبه اجور معوقه از تاریخ 94/4/20 لغایت 
94/12/11 به انضمام مطلق خسارات قانونی. با عنایت به محتویات پرونده 
و قرارداد اجاره مورخ 93/4/18 که توس��ط خواهان ارائه گردیده و احراز 
رابطه استیجاری بین طرفین و مالکیت خواهان و استماع اظهارات خواهان 
در جلسه رس��یدگی و نظر به اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونی در جلسه 
رس��یدگی حضور نیافته و هیچگونه دلیل موجه و مدرک موثر قانونی در 
خصوص دعوی مطروحه مبنی بر برائت ذمه خویش ابراز و اقامه ننموده، 
شورا خواس��ته خواهان را مقرون به صحت تلقی و مستنداً به ماده قانون 
روابط موجر و مس��تاجر مص��وب 1376 و م��واد 198-519 قانون آئین 
دادرس��ی مدنی حکم بر محکومی��ت خوانده به پرداخت مبل��غ یک میلیون 
تومان اج��اره از تاری��خ 94/4/20 لغایت 94/12/11 باب��ت اجور معوقه و 
مبلغ 7/822/000 ریال بابت بدهی های قبوض و مبلغ 730/000 ریال بابت 
هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی 
محسوب و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه 
و پس از انقضای مهلت مذکور، ظ��رف 20 روز قابل تجدیدنظر خواهی در 
محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باش��د. آن قسمت از خواسته خواهان 
مبنی بر تقاضای دستور تخلیه فوری طی دادنامه شماره 94/11/26-1031 
دستور تخلیه ملک صادر شده است. م الف: 8750 شعبه 24 مجتمع شماره 

دو شورای حل اختالف اصفهان )325 کلمه، 4 کادر(  
ابالغ رای

3/752 کالس��ه پرونده: 1178/94 ش��ماره دادنامه: 44-95/1/31 مرجع 
رس��یدگی: ش��عبه 18 ش��ورای حل اختالف اصفهان، خواهان: محس��ن 
 خوش��بخت به نش��انی اصفهان طوقچ��ی خ مصلی خ ن��ادری ک طالقانی

 پ 22، خوانده: شهربانو روزرخ  به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه، 
گردش��کار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مش��ورتی اعضای 
محترم ش��ورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با اس��تعانت از خداوند متعال به 
شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص 
دادخواست محسن خوش��بخت به طرفیت ش��هربانو روزرخ به خواسته 
مطالبه مبل��غ 14/000/000 ریال وجه یک فقره چک به ش��ماره 620673-

94/7/20 عهده بانک ملی به انضمام خس��ارات دادرس��ی و تاخیر تادیه با 
توجه به دادخواس��ت تقدیمی و مال حظه اصول مس��تندات دعوی و اینکه 
خوانده با ابالغ قانونی نشر آگهی وقت و انتظار کافی در جلسه شورا حاضر 
نشده و در قبال دعوی و مس��تندات ابرازی خواهان ایراد و تکذیبی به عمل 
نیاورده و مس��تندات ابرازی نیز حکایت از اشتغال ذمه خوانده به خواهان 
را حکایت می کند. علی هذا ضمن ثابت دانس��تن دعوی به استناد مواد 198 
، 519، 522 قانون آئین دادرس��ی مدنی و مواد 315، 310، 309، 307، 249 
قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده ب��ه پرداخت مبلغ چهارده میلیون 
ریال  به عنوان اصل خواسته و پرداخت سیصد و پنجاه هزار ریال به عنوان 
خسارت دادرسی به پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ )94/7/20(  
لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ ش��اخص بانک مرکزی در حق 
خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از 
ابالغ قابل وا خواهی در این شعبه خواهد بود و سپس ظرف 20 روز پس از 

ابالغ قابل تجدید نظر در محاکم حقوقی اصفهان می باشد.  
م الف:8741 ش��عبه 18 مجتمع شماره یک ش��ورای حل اختالف اصفهان) 

286 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

3/753 کالس��ه پرونده: 941567 ش��ماره دادنامه:544-95/3/24 مرجع 
رسیدگی: شعبه 12 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: محمد سلطانی 
به نشانی اصفهان شهرک صنعتی محمودآباد خیابان 26 سنگبری پردیس 
با وکالت مس��رور گیتی فر به نش��انی اصفهان خ حکیم نظامی نرسیده به 
چهارراه امین)شریعتی( ج بانک انصار پالک 781، خوانده: مجید همتی به 
نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه مبلغ 150/000/000 ریال بابت وجه 
یک فقره چک به انضمام هزینه دادرسی و تاخیر تادیه،  با عنایت به محتویات 
پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 
آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورای حل اختالف: در 
خصوص دعوای آقای محمد سلطانی با وکالت مسرور گیتی فر به طرفیت 
آقای مجید همتی به خواسته مطالبه مبلغ 150/000/000 ریال وجه چک به 
ش��ماره 46888852/1553-94/8/20 به عهده بانک ملت به انضمام مطلق 
خسارات قانونی با توجه  به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید 
خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال 
ذمه خوانده و اس��تحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده 
علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و 
دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان 
 از خود ابراز و ارای��ه ننموده لذا دعوی خواهان علی��ه خوانده ثابت به نظر

 م��ی رس��د ک��ه ب��ه اس��تناد م��واد 310 و 313 قان��ون تج��ارت و 
198و515و519و522 قان��ون آیین دادرس��ی مدنی حکم ب��ر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و 
2/865/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشرآگهی طبق تعرفه قانونی 
و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )94/8/20(  تا 
تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی 
و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد 
و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در 

محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 
م الف:8733 ش��عبه 12 حقوقی مجتمع ش��ماره دو ش��ورای حل اختالف 

اصفهان) 329 کلمه، 4 کادر( 
ابالغ رای

3/754 کالسه پرونده: 94-1066 ش��ماره دادنامه:261-95/3/19 مرجع 
رسیدگی: شعبه 25 ش��ورای حل اختالف اصفهان، خواهان: عباس بینا به 
نشانی اصفهان خ عبدالرزاق جنب بانک س��په طبقه فوقانی مجتمع اقتصاد 
موسس��ه راه صادق پ 30، خوان��ده: محمد زهریان اصفهانی به نش��انی 
مجهول المکان، خواسته: مطالبه مبلغ 35/000/000 ریال وجه یک فقره چک 
شماره 622748 بانک صادرات، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه 
مشورتی اعضا ش��ورا ختم رسیدگی را اعالم و به ش��رح آتی مبادرت به 
صدور رای می نماید. رای قاضی شورای حل اختالف: در خصوص دعوای 

عباس بینا به طرفیت آقای محمد زهریان اصفهانی به خواسته مطالبه مبلغ 
35/000/000 ریال وجه چک به شماره 622748-94/9/30 به عهده بانک 
صادرات به انضمام مطلق خس��ارات قانونی با توجه  به محتویات پرونده 
و بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک 
محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه 
وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلس��ه رس��یدگی 
حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مس��تند و محکمه پسندی در 
مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی 
خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رس��د که به استناد مواد 310 و 313 
قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر 
محکومیت خوان��ده به پرداخت 35/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته و 
895/000 ریال بابت هزینه دادرسی طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در 
تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )94/9/30(  تا تاریخ اجرای حکم و 
هزینه نشر آگهی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی 
و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد 
و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در 

محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 
م الف:8724 ش��عبه 25 حقوقی مجتمع ش��ماره دو ش��ورای حل اختالف 

اصفهان) 305 کلمه، 3 کادر( 
ابالغ رای

3/755 کالس��ه پرونده: 94-1068 ش��ماره دادنامه:65-95/1/29 مرجع 
رسیدگی: شعبه 25 ش��ورای حل اختالف اصفهان، خواهان: عباس بینا به 
نشانی اصفهان خ عبدالرزاق جنب بانک س��په طبقه فوقانی مجتمع اقتصاد 
موسس��ه راه صادق پ 30، خوان��ده: مجتبی محمدی هارونی به نش��انی 
مجهول المکان، خواس��ته: مطالبه وج��ه یک فقره چک ش��ماره 988333 
بانک صادرات،  ب��ا عنایت به محتوی��ات پرونده و اخذ نظریه مش��ورتی 
 اعضا شورا ختم رس��یدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای 
می نماید. رای قاضی شورای حل اختالف: در خصوص دعوای عباس بینا 
به طرفیت مجتبی محمدی هارونی به خواس��ته مطالبه مبلغ 20/000/000 
ریال وجه چک به شماره 988333-94/10/20 به عهده بانک صادرات  به 
انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه  به محتویات پرونده و بقای اصول 
مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که 
ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد 
و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته 
و هیچگونه الیحه و دفاعیات مس��تند و محکمه پس��ندی در مقام اعتراض 
نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه 
خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 
198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ 20/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته و 750/000 ریال 
بابت هزینه دادرسی طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ 
سررس��ید چک موصوف تا تاریخ اجرای حکم و هزینه نشر آگهی در حق 
خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیس��ت 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت 
واخواهی ظرف بیس��ت روز قابل تجدید نظر خواه��ی در محاکم عمومی 

حقوقی اصفهان می باشد. 
م الف:8723 ش��عبه 25 حقوقی مجتمع ش��ماره دو ش��ورای حل اختالف 

اصفهان) 301 کلمه، 3 کادر( 
ابالغ رای

3/757 کالس��ه پرونده 95-21 ش��ماره دادنام��ه: 126-95/3/22  تاریخ 
رسیدگی: 95/3/5 مرجع رسیدگی: شعبه 49 شورای حل اختالف اصفهان، 
 خواهان: ناصر باب الس��الم به نش��انی اصفهان خ ابوالحس��ن اصفهانی 
ک 20،  خوانده: جعفر زارع به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه مبلغ 
16/800/000 ریال، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن 
به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا، قاضی 
شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: 
رای قاضی ش��ورا: در خصوص دعوی آقای ناصر باب السالم به طرفیت 
آقای جعفر زارع به خواس��ته مطالبه مبلغ 16/800/000 ریال بابت اقساط 
معوقه و استعالمات ش��رکت تعاونی کارکنان ذوب آهن خواهان به عنوان 
ضامن آقای زارع جهت کاالی قس��طی بوده که اقس��اط خوانده از حساب 
خواهان کسر گردیده و خوانده نیز با وصف ابالغ قانونی ماده 73 ق.آ.د.م 
در جلسه رسیدگی شرکت نکرده و هیچگونه الیحه دفاعیه ای مبنی بر عدم 

دین و برائت ذمه خویش ابراز و ارائه ننموده لذا ش��ورا دعوی خواهان را 
محمول بر صحت تلقی و مس��تنداً به مواد 198 و 515 و 519 ق.آ.د.م حکم 
به محکومیت خوانده به پرداخت مبل��غ 16/800/000 ریال به عنوان اصل 
خواس��ته و مبلغ 900/000 ریال به عنوان هزینه دادرسی و نشر آگهی در 
حق خواهان صادر و اعالم می دارد رای صادره غیابی محس��وب و ظرف 
20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این ش��عبه و 20 روز پس از آن قابل 
تجدیدنظر در محاکم عموم��ی و حقوقی اصفهان می باش��د. م الف:8718 
شعبه 49 حقوقی مجتمع شماره سه ش��ورای حل اختالف اصفهان ) 256 

کلمه، 3 کادر(
حصر وراثت

3/773  آقای محمد شاه بندری سورانی دارای شناسنامه شماره 2 به شرح 
دادخواست به کالسه 155/95 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان اصغر شاه بندری به شناسنامه 
19 در تاری��خ 84/12/15  اقامت��گاه دائمی خود بدرود زندگ��ی گفته ورثه 
 حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: 1- خانم طاهره فتحی جوزدانی، 
ش.ش 57 ت.ت 1317/10/10 به عنوان همس��ر. اینک با انجام تش��ریفات 
مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس��ی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نشر آگهی 
ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 85 

شورای حل اختالف بخش کرون ) 117 کلمه، 1 کادر(
ابالغ رای

3/762 ش��ماره دادنام��ه: 9509970354200347 ش��ماره پرون��ده: 
9209980360101060 شماره بایگانی شعبه: 941254 شاکی: خانم کوکب 
چعباوی زاده فرزند عیسی به نشانی خانه اصفهان 14 متری الله پ 24 ط 2، 
متهم: آقای علی ضامنی فرزند ابراهیم در حال حاضر مجهول المکان، اتهام: 
تحصیل مال از طریق نامش��روع، گردش��کار: دادگاه با بررسی محتویات 
 پرونده ختم رس��یدگی را اعالم و به ش��رح ذیل مبادرت ب��ه صدور رای 
می نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام علی ضامنی فرزند ابراهیم متولد 
1363 س��اکن تهران دائر بر تحصیل مال از طریق نامش��روع، مبلغ بیست 
میلیون ریال موضوع ش��کایت ش��اکی کوکب چعباوی زاده فرزند عیسی 
نظر به محتویات پرونده کیفرخواس��ت دادسرا شکایت شاکی خصوصی، 
پیرینت اخذ شده از حساب بانکی شاکیه، اظهارات متهم جواد خسروبیگی، 
عدم حضور متهم جهت دفاع علیرغم ابالغ های مکرر و سایر قرائن و امارات 
موجود در پرونده به نظ��ر دادگاه بزهکاری نامبرده به ش��رح فوق محرز 
تشخیص فلذا مستنداً به ماده 2 قانون تش��دید مجازات مرتکبین ارتشاء و 
اختالس و کالهبرداری مشارالیه را عالوه بر رد مال )وجه ماخوذه( در حق 
شاکی به تحمل دو س��ال حبس تعزیری محکوم می نماید. این رای صادره 
غیابی محسوب و ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه 
و سپس ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان 
اصفهان است.م الف:8829 شعبه 116 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان) 116 

جزایی سابق( ) 221 کلمه، 3 کادر(
فقدان سند مالکیت

3/775 ش��ماره صادره: 1395/43/238797 نظر به اینکه سند مالکیت سه 
دانگ مشاع از ششدانگ پالک ثبتی ش��ماره 5712 فرعی از 28 اصلی  واقع 
در بخش 14 ثبت اصفهان ذیل ثبت 90063 در صفحه 200 دفتر امالک جلد 
508 به نام مژده کچویی تحت ش��ماره چاپی مسلسل 020965 ب 90  ثبت 
و صادر و تسلیم گردیده است س��پس نامبرده با ارائه درخواست کتبی به 
شماره وارده 841330 مورخ 1395/01/24 به انضمام دو برگ استشهادیه 
محلی که امضا شهود آن ذیل شماره 6257 مورخ 1395/01/23 به گواهی 
دفترخانه 261 اصفهان رس��یده است مدعی است که س��ند مالکیت آن به 
علت سرقت مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنای سند مالکیت 
ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به اس��تناد 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 انتش��ار 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 نش��ود اقدام به صدور سند مالکیت 
المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 9524 اداره ثبت اسناد و امالک غرب 

استان اصفهان ) 233 کلمه، 3 کادر( 



در مدارا، 
فزونى و بركت است، و هر كس از 

مدارا محروم باشد، از خير، محروم شده است.

امام علی  عليه السالم:
 خدا را! خ��دا را! درب��اره قرآن، مب��ادا ديگران 

با عمل به آن، بر شما پيشى گيرند.
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تهيه پنير پيتزا در منزل ، 
ساده و کم هزینه

معرفی کتاب

آشپزیخانه داری

مواد الزم برای تهيه پنير پيتزای خانگی: ش��یر پاس��توریزه کامل  ۲ 
لیتر، سرکه یا جوهر لیمو  یک تا دو قاش��ق غذاخوری، نمک  کمی، پارچه 

نازک یا توری.  
طرز تهيه: شیری که برای این کار استفاده می کنید حتما باید شیر کامل 
باشد. شیری که الکتوز آن گرفته شده باشد یا استریلیزه و هموژنیزه باشد 
 برای تهیه پنیر مناس��ب نیس��ت ولی پاستوریزه بودن ش��یر حرف اول را 

می زند. شیر را روی حرارت گذاشته و صبر می کنیم تا جوش آید. 
وقتی شیر جوش آمد، شروع به اضافه کردن سرکه یا جوهر لیمو می کنیم  
و اجازه می دهیم که شیر به جوشیدن خود ادامه دهد. در همین زمان است 
که شیر شروع به سفت شدن می کند. هر وقت که شیر شروع به سفت شدن 
کرد، دیگر نیازی به اضافه کردن سرکه نیست. حال می گذاریم شیر سفت 
شده ۳ تا ۴ دقیقه بجوشد. به وسیله توری آب اضافی پنیر را گرفته و پارچه 
را فشار می دهیم. کمی آب نمک درست کرده و این پارچه را با محتویاتش 
درون آن قرار می دهیم. پس از اینکه پنیر چن��د دقیقه در آب نمک ماند 
 آن را از پارچ��ه جداکرده و دوب��اره در قابلمه قرار می دهی��م و روی اجاق 
می گذاریم. حرارت نباید خیلی زیاد باشد. حدود۱۰ دقیقه پنیر را می پزیم. 
هرچه بیشتر پنیر را بپزیم میزان کش آمدن پنیر بیشتر می شود. البته اگر 
زیاد این کار را انجام دهیم باعث سوختن و از بین رفتن بافت پنیر می شود.

پس از این۱۰ دقیقه اجازه می دهیم پنیر سرد شود تا خودش را بگیرد. 
آن را رنده کرده و در فریزر برای استفاده های بعدی قرار می دهیم.

 کت��اب » ق��درت سیاس��ی از منظر ق��رآن کری��م « اثر 
حجت االسالم والمسلمین سید کاظم سید باقری، به چاپ 
دوم خود رس��ید. قرآن کریم اولین منبع اندیشه سیاسی 
اسالم است و قدرت یکی از عناصر بنیادین دانش سیاست 
است. انسان موجودی اجتماعی است و با حضور در اجتماع 
با قدرت و مظاهر آن روبه رو می شود؛ با توجه به بنیادین 
بودن این مفهوم و نوع رابطه آن با حیات سیاس��ی انسان، 
 فهم چیس��تی، ماهیت، آس��یب ها و اهداف آن از دیدگاه 
قرآن کریم، می تواند راهگشای مسائل بسیاری در حوزه 
اندیشه سیاسی اسالم باشد که نشان از اهمیت و برجستگی 
آن دارد. کتاب » قدرت سیاس��ی از منظر ق��رآن کریم « 

شامل شش فصل به شرح زیر است:
فصل اول: کلیات، مفهوم ها و تمهیدات نظری.

فص�ل دوم: ماهیت،  سطوح و مولفه های قدرت سیاسی 
در قرآن کریم.

فصل س�وم: گونه شناسی قدرت سیاس��ی،  خواستگاه، 
مبانی و شاخصه ها.

فصل چهارم: هدف ها و کارکردهای قدرت.
فصل پنجم: آس��یب شناسی قدرت سیاس��ی از منظر 

قرآن کریم.
فصل ششم: سازوکارهای مهار قدرت سیاسی.

نویسنده در بخشی از مقدمه کتاب خود، می نویسد:
قرآن با رویکرد جامعي که دارد، نمي  تواند از کنار مسائل 
 بنیادین اجتم��اع بي  اعتنا گ��ذر کرده باش��د. در نتیجه 
 در نگرش هنجاري، مفهوم قدرت را به  عنوان امر پیشیني 
به  رس��میت مي  شناس��د که الزمه س��احت اجتماعي  �  
سیاسي انس��ان اس��ت. قدرت همانند دیگر نعمت  هاي 
الهي، داراي ارزش و اعتبار است و با توجه به شاخص  هاي 
مطلوب ابزاري است که مي تواند جامعه را در مسیر صحیح 

هدایت کند.

 در این مطل��ب پیش��نهاداتی برای ش��ما داریم تا 
 زبال��ه ه��ای ت��ان را ب��ه درس��تی دس��ته بندی 

و جمع آوری کنید. 
4.دس�ته بن�دی و طبقه بن�دی زبال�ه های 

آشپزخانه
سوئدی ها استاد کارایی و پاکیزگی هستند و تقریبا 
در هر خانه ای ش��ما این سیس��تم ارزان و بس��یار 

کاربردی دسته بندی زباله ها را پیدا می کنید. 
با یک س��طل بزرگ برای کاغذ و مقوا، دو س��طل 
کوچک تر برای شیش��ه و قوطی و یک سطل دیگر 
برای ضایعات غذا، زباله های خانگی ش��ما همواره 
 منظم خواهند بود. چنین س��طل ه��ای زباله ای 

از ضرورت های یک آشپزخانه کامل هستند.
5.شوتينگ زباله های بازیافتی

این درب مسی، یک ش��وتینگ بازیافتی را پنهان 

 کرده است. در این نوع سیستم که برای آپارتمان ها
مناس��ب اس��ت، یک س��طل بازیاف��ت در انتهای 
ش��وتینگ قرار گرفته که زباله های بازیافتی مانند 

پالستیک ها یا کاغذها به آن سرازیر می شوند. 
 اگر در حال س��اخت خانه ی��ا آپارتمان هس��تید، 
از نکته هایی در طراحی آشپزخانه که نباید از آنها 

غافل شد، این مورد است.
6.سطل زباله های متصل به جزیره آشپزخانه

این جزیره فش��رده آش��پزخانه دارای یک سطل 
چرخان اس��ت که می تواند در مواقعی که استفاده 
نمی شود، پنهان شود. این سطل که دقیقا زیر کانتر 
نصب شده، این امکان را ایجاد می کند که ضایعات 
مستقیما از کانتر به آن منتقل شود. این نوع جزیره 
با بخش بندی های بسیار کاربردی اش از امکانات 

بی نظیر در آشپزخانه های جمع و جور است.

قدرت سياسی از منظر 
قرآن کریم

10ایده پوشاندن سطل زباله 
در آشپزخانه ) 2 (

خواندنی

تالش ه�ای جدید فيس ب�وک ب�رای نفوذ 
در چين

مقامات فی��س ب��وک از عالقه خود ب��ه حضور 
 قدرتمندانه در ب��ازار چین خب��ر داده اند و این 
در حالی است که استفاده از فیس بوک در چین 

به طور رسمی ممنوع است.
شریل سندبرگ از مدیران ارشد فیس بوک در این 
مورد در نشست ساالنه س��هامداران این شرکت 
گفته است: ما در حال مطالعه و یادگیری در مورد 
 بازار چین هس��تیم و باید ببینی��م در این زمینه 

چه اتفاقی می افتد.  
وی افزود: با تعدادی از مشتریان مهم فیس بوک 
در چین دیدار ک��رده که از امکانات این ش��بکه 
اجتماعی برای نمایش تبلیغات به کاربران خود 

در خارج از چین بهره می گیرند.
 فی��س ب��وک در چی��ن دفتر رس��می ن��دارد، 

 اما ب��ه برخی ش��رکت ه��ای چین��ی تبلیغات 
می فروشد. 

در جریان این نشس��ت س��هام داران فیس بوک 
با خل��ق طبق��ه جدیدی از س��هام ب��رای فیس 
 بوک موافقت کرده و تمامی هش��ت مدیر ارشد 

فیس بوک را در سمت های شان ابقا کردند.
 کارشناس��ان م��ی گویند ب��ا توجه ب��ه حمایت 
اکثریت سهام داران ارشد فیس بوک از زاکربرگ 
احتم��ال تغیی��رات اساس��ی در ای��ن ش��رکت 
بعید اس��ت و وی ب��ه احتمال زیاد ب��رای مدت 
 بس��یار طوالنی هدایت فیس بوک را در دس��ت 

خواهد داشت.
 تالش ب��رای افزای��ش حضور در چی��ن از جمله 
ایده های زاکربرگ نیز هس��ت که در سال های 
اخیر زبان چینی را نیز یاد گرفته و حتی در سفر 
اخیر خود به این کشور به این زبان صحبت کرد.

گوگل برای تش�خيص بيماری به ش�ما 
مشاوره می دهد

به نظر می رس��د گوگل قصد دارد در زمینه های 
مختلف به عنوان یک پیشرو و پیشگام شناخته 

شود.
 اخیرا گوگل با بهبود سیس��تم جستجوی خود 
و اضافه کردن اطالعات پزشکی مبتنی بر عالئم 
بیماری ه��ا به ش��ما می گوید که چرا احس��اس 

مریضی می کنید. 
گوگل با اش��راف به اینکه افراد زیادی به دنبال 
عالئ��م و مش��خصات بیماری ه��ای مختل��ف 
هستند، تالش کرده سیس��تم جستجوی خود 
را کاربردی ت��ر از قبل کند. حاال با اضافه ش��دن 
ش��رایط اطالعات مورد نیاز، وقتی شما به دنبال 
 نشانه های بیماری هس��تید، اطالعات پزشکی 
و دارویی کامل تری نمایش داده می شود. گوگل 

 می گوید این سیس��تم تنها جزییات مربوطه را 
با هدف افزایش اطالعات ارایه می کند و همواره 
 مش��ورت با یک پزش��ک واقعی برای اس��تفاده 
از توصیه های مناس��ب ضروری است. به معنای 
دیگر، نباید با استفاده از نتایج جستجو به دنبال 

تشخیص یا درمان بیماری سخت خود باشید.
با این وجود گوگل اطالعات خود را با مش��ورت 
تیمی از پزشکان حاذق دانشکده پزشکی هاروارد 
و کلینیک مایو، بررس��ی نش��انه های بیماری و 

ارزیابی شرایط ارایه می کند. 
ضمن اینکه اطالعات مورد نیاز از جستجوهای 
پزش��کی و جس��تجوهای پزش��کان در نمودار 

مخصوص گوگل نمایش داده می شود.  
همچنین این کمپانی برای اط��الع از کاربردی 
 بودن اطالعات ارایه ش��ده از شما می خواهد که 

در آینده بازخورد خود را ثبت کنید.

آلوده ترین و پاک ترین خطوط هواپيمایی 
دنيا

طب��ق بررس��ی های انج��ام ش��ده آلوده تری��ن 
و پاک تری��ن خطوط هوای��ی جهان از نظ��ر میزان 
 انتشار کربن معرفی شدند. این تحقیقات که توسط

 Warwick Business School و طی یک دوره 
هفت ساله صورت گرفته نشان داد که خطوط هوایی 
فنالند پاک ترین و امریکن ایرالین آلوده س��ازترین 

خطوط هوایی جهان هستند.
  این گ��زارش همچنین مش��خص کرده اس��ت که 
 پ��س از فنالند ای��ر، خطوط هوای��ی TAP متعلق 
 به پرتغال و نیز خط��وط هوایی ویرجین اس��ترالیا 
به ترتیب در ردیف ه��ای بعدی در جدول پاک ترین 
خطوط هوایی جهان با کمترین میزان انتش��ار گاز 
دی اکسید کربن جای گرفته اند. در همین حال سه 
ش��رکت برتر خطوط هوایی آمری��کا یعنی امریکن 

 ایرالینز و نیز دلتا ایرالین��ز و نیز یونایتد ایرالینز نیز 
در فهرس��ت بدترین ها و آلوده س��ازترین های این 

جدول قرار دارند.
 دکتر » فردری��ک دالمن « در همی��ن زمینه گفت 
 که عملکرد خطوط هوایی فنالند به دلیل اس��تفاده 
از نوع هواپیما و نو بودن آنها و نیز مسیرهای هوایی 
که درآن ها فعالیت دارد، کمترین میزان آلودگی را 

منتشر می کند. 
به عالوه از نظر مدیریت کاهش انتشار مواد آالینده 
در م��دت زم��ان موردنظر نی��ز احتم��اال از جمله 
پیش��رفته ترین و مدرن ترین خطوط هوایی جهان 
است. فنالند درکنار سوئد و نروژ از جمله کشورهایی 
 اس��ت که از نظ��ر ش��اخص های زیس��ت محیطی 
و اولویت به مقررات و چارچوب های طبیعت محور 
درفعالیت های صنعتی طی سال های اخیر درردیف 

نخست برترین های جهانی جای داشته است.

پرورش گل و گیاه
                                       

نيازمندی های محيطی
خاک:

این گیاه، خاک کمی اس��یدی را دوس��ت دارد و به زهکشی 
 مناس��ب نی��از دارد و همچنی��ن خ��اک ای��ن گی��اه بای��د 
 به گونه ای انتخاب ش��ود ک��ه رطوبت را در خ��ود نگه دارد 
 و س��ریع خش��ک نش��ود. بنابرای��ن ب��رای خاک مناس��ب 
 از دو قس��مت پی��ت م��وس + دو قس��مت خ��اک باغچه + 

یک قسمت شن یا پرالیت می توان استفاده کرد.
در کاشت این گیاه در خاک باید توجه داشت که در صورتی 
که عمق کاشت ریزوم ها کم باشد به ریزوم ها در صورت گرما 
استرس وارد می شود و همچنین کاشت عمیق باعث کاهش 
گلدهی می شود. در کاشت این گیاه در گلدان نیز باید توجه 

کرد که عمق گلدان حداقل۳۰ سانتیمتر باشد.

   آبياری:
 پس از کاش��ت گیاه کمی آب دهی��د. صبر کنید ت��ا اولین 
جوانه زن��ی برگ ها را ببینی��د. پس از آن کمی بیش��تر آب 
دهید. به همین صورت با افزایش برگ ها آبیاری را بیش��تر 
کنی��د. در فصل س��رما آبی��اری را در ح��دی کاهش دهید 
که خاک، کمی رطوبت داش��ته باش��د. به یاد داشته باشید 
 محیط سرد و مرطوب از جمله دالیل اصلی پوسیدگی ریشه 

و ریزوم این گیاه است.
 توجه داشته باش��ید که در صورت تابش طوالنی نور آفتاب 

به گیاه، با آبیاری بیشتر، رطوبت خاک را حفظ کنید. 
در غیر این صورت به گیاه آسیب وارد خواهد شد.

   نور:
  ب��رای گلدهی ب��ه مکان��ی روش��ن ب��ا حداقل ۶ س��اعت 

 نور مس��تقیم آفتاب نی��از دارد. در مناطق گرم بهتر اس��ت 
در طی فصل تابستان از آفتاب بعدازظهر حفاظت شود. 

در صورت نگه داری این گیاه در آپارتم��ان، آن را در محلی 
روشن قرار دهید.

دما:
 با کاهش دما به زی��ر ۱۲ درجه، برگس��ار این گیاه ش��روع 
به از بین رفتن م��ی کند. در ای��ن مناطق گی��اه نمی تواند 
همیشه س��بز بماند. ریزوم های این گیاه به راحتی تا دمای 
 منفی۱۰ درجه س��الم می مانند و الزم نیست که آن را برای 

زمستان گذرانی از خاک در آورد.
این گیاه نس��بت به دماهای بیش از ۲۸ درجه حساس است 
 و رشد آن متوقف می ش��ود. در این زمان با استفاده از مالچ 
و آبیاری مانع از وارد شدن استرس گرمایی به ریزوم ها شوید. 

محیط گرم از جمله دالیل عدم گلدهی این گیاه است.
 تکثير:

اصلی ترین روش تکثیر این گیاه، تقس��یم ریزوم گیاه است. 
زیرا به مرور زمان گیاهچه های کوچکی که در واقع پاجوش 
هستند در کنار گیاه مادری و از س��اقه زیرزمینی شکل می 

گیرند، موجب ازدحام بوته اصلی می شوند. 
در زمان اس��تراحت گیاه یا اگر گیاه همیش��ه سبز است در 
اوایل بهار ریزوم ها بیرون آورده می شود  و بعد از تمیز کردن 
 خاک اطراف ریزوم و ریشه ها نسبت به تقسیم آنان و کاشت 
 هر قس��مت در گلدانی جداگانه اقدام کرد. بر روی هر قطعه 

از ریزوم باید حداقل یک عدد جوانه وجود داشته باشد.
 به یاد داش��ته باش��ید که ازدحام گیاه مادری یکی از دالیل 

عدم گلدهی گیاه نیز می تواند باشد.

گل شيپوری ) 2 (

شبکه های اجتماعی

 حس��ام نواب صف��وی بازیگ��ر کش��ورمان با انتش��ار تصوی��ر زیر 
در صفحه شخصی اینستاگرامش نوشت:

… کجاست غیرت ایرانی؟ چطور می توانیم آسوده بخوابیم وقتی 
هموطنان ایرانی ما همزمان دارند قتل عام می شوند؟ 

وظیفه همه ما ایرانیان است که در این زمان ایرانیان بحرین را از این 
قتل عام نجات دهیم وگرنه لکه ننگی برپیش��انی همه ما در تاریخ 

ایران زمین خواهد نشست.

پست اینستاگرامی بازیگر ایرانی 
درباره بحرین

  وقتی به صندوق های پس��تی نگاه می کنید اغلب خس��ته کننده و بی نمک 
به نظر می رسند، اما در ژاپن این امر متفاوت است!       

در این کشور صندوق های پستی شکل های متفاوتی دارند، از شخصیت های 
 کارتونی گرفته تا النه پرنده، صندوق های پستی  در ژاپن لبخند به روی لب تان 

می آورند. 
در حال حاضر ۲۰5 صندوق پستی در اش��کال مختلف در ژاپن وجود دارد که 
نه تنها ژاپنی ها را به سمت خود می کش��اند بلکه  برای توریست ها نیز جذاب 

هستند. 

صندوق پستی ها یی که جاذبه گردشگری شده اند

عکس نوشت

تایلند با هدف کس��ب موقعی��ت برتر آس��یا به عن��وان یک مقصد 
گردش��گری ورزش��ی از طرح تازه ای رونمایی کرد که طی آن انواع 
 مراکز آموزش و باش��گاه های ورزشی درسراس��ر این کشور افزایش 

پیدا می کند.
وزیر گردش��گری و ورزش تایلند اعالم کرد که این کش��ور به زودی 
یک طرح بزرگ برای پیش��برد تس��هیالت ورزش��ی خود در سطح 
 اس��تانداردهای جهانی و طیف وس��یعی از فعالیت ه��ای تخصصی 
در این زمینه  را به اجرا در می آورد که این اقدام در راس��تای تالش 
 برای جذب و برگزاری مراسم ورزشی در سطح منطقه ای و بین المللی 

است.
وزیر گردش��گری تایلند با اعالم ای��ن خبر گفت:تایلند در آس��تانه  
دوران تازه ای از گردشگری و ورزش اس��ت و من از این فرصت برای 
دعوت از جهانیان برای لذت بردن از فرصت های بی شماری که این 
 تایلند می تواند به گردشگران دوس��تدار ورزش عرضه کند، استفاده 

کنم.
ای��ن فرصت ه��ا ب��ه هم��ه ورزش��کاران از اف��راد آمات��ور گرفت��ه 
 تا ورزش��کاران حرفه ای و نی��ز دیگر اف��راد دوس��تدار ورزش ارایه 

می شود. 
 طبق همین گ��زارش دول��ت تایلند با هم��کاری مقامات ورزش��ی 
و گردش��گری در تایلند ه��م اکنون ط��رح ویژه ای را ب��رای ارتقای 

تسهیالت ورزشی این کشور آغاز کرده است. 
این طرح ش��امل ایجاد۳۰۰ دوره آموزشی گلف،5۰ باشگاه غواصی، 
ایجاد خطوط سراس��ری دوچرخه س��واری درتمام شهرهای کشور، 
 همچنین ایج��اد5۰۰۰ رینگ بوک��س و نیز ایج��اد مراکز آموزش 
 » موی تای « اس��ت که نوعی ورزش رزمی سنتی در تایلند به شمار 

می آید. 
وزیر گردش��گری تایلند یادآور ش��د ک��ه ورزش می توان��د به مردم 
 فرص��ت تازه ای ب��رای ل��ذت ب��ردن و تجربه ه��ای ت��ازه در تایلند 

بدهد.
گردش��گران با استفاده از تس��هیالت ورزش��ی انواع بازی ها از گلف 
تا فوتبال یا دوچرخه س��واری در مس��یرهای خ��وش منظره تایلند 
و آش��نایی و دوس��تی با مردم این کش��ور در تمامی مراکز ورزشی 
 و باش��گاه های آموزش��ی می توانند به س��فر خود غنای بیش��تری

 بدهند.

تالش تایلند برای تبدیل شدن به قطب گردشگری ورزشی آسيا

گردشگری
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