
                    

مدیرکل راه و شهرس��ازی اس��تان اصفهان گفت: 
۵۰ درصد اعتبارات پروژه های مصوب سفر هیئت 
دولت به اصفهان اختص��اص نیافته که امیدواریم 
با تامی��ن اعتبارات الزم در س��ال ۹۵ بت��وان این 

پروژه های تعریف شده را به بهره برداری رساند.
حجت اهلل غالمی در کمیس��یون ایمن��ی راه های 
اس��تان اصفهان درباره پروژه های مصوب در سفر 
ریاست جمهوری به استان اصفهان اظهار داشت: 
در سال گذشته ۵۰ درصد اعتبارات تخصیص داده 
نش��د بااین حال عملیات اجرایی پروژه ها نزدیک 
به 1۰۰ درصد انجام ش��د که امید اس��ت با تامین 
اعتبارات الزم در س��ال ۹۵ بت��وان این پروژه های 

تعریف شده را به بهره برداری رساند.
وی افزود: الزم اس��ت به مقوله ایمنی در جاده ها 
بیش��تر توجه ش��ود تا روند معمول  برای کاهش 
تصادفات تغیی��ر یابد و این کار با همکاری س��ایر 

دستگاه ها انجام پذیر خواهد بود.
مدیرکل راه و شهرس��ازی اس��تان اصفهان یکی 
از چالش های پیش رو در وق��وع تصادفات را عدم 
وجود ورودی و خروجی های ایمن و استاندارد در 
جایگاه های سوخت و شهرک های صنعتی عنوان 

کرد و گفت: متاسفانه برخی ورودی و خروجی های 
جایگاه های س��وخت در س��طح راه های استان از 
ایمنی الزم برخوردار نیستند و راه های دسترسی 

مناسبی ندارند.
وی ادامه داد: این مس��ئله س��بب وقوع تصادفات 
فوتی و جرحی ش��ده که با توجه به مصوبات قبلی 
کمیس��یون ایمنی راه های اس��تان در صورتی که 
آنچه برای ایمن سازی نیاز است انجام نشود، اقدام 

قانونی الزم دراین باره اجرایی خواهد شد.
در این جلسه گزارشی توسط دبیر جلسه ارائه شد و 
براساس سند آمایش سرزمین استان، سازمان ها و 
نهادهایی که می توانند در بخش حمل ونقل استان 
موثر باشند شامل زیرمجموعه دستگاه های وزارت 
راه و  شهرسازی، مجموعه وزارت کشور، نهادهای 
انتظامی و س��ایر نهادها و سازمان ها از قبیل مرکز 
فوریت های پزش��کی، ش��رکت های بار و مسافر، 

هالل احمر ونیز صنایع بزرگی معرفی شده اند.
بر اساس این سند، اصفهان در ۵ کریدور شمال – 
جنوب قرار گرفته که ارتباط کشورهای شمال اروپا 
و کشورهای حوزه اقیانوس هند را برقرار می کند، 
کریدور آلتید که ارتباط کش��ورهای شمال شرق 

آسیا را با کش��ورهای ترکیه و ش��مال اروپا برقرار 
می کن��د. کریدور ش��رق - غرب که هم��ان جاده 
ابریشم نام دارد. کریدور بزرگراه آسیایی که عبور 
از 32 کشور آس��یایی از آن طریق انجام می شود و 
کریدور ترانزیت ش��رق که از چابهار به باج گیران 
در ش��مال کش��ور و از جندق در اس��تان اصفهان 

می گذرد.
در این سند 1۹ شاخص به عنوان اولویت های مهم 
در وضعیت حمل ونقل و راه ها موثر دانس��ته شده  
است که ش��امل: افزایش آزاد راه بزرگراه، افزایش 
راه اصلی، افزایش راه روستایی، تعریض راه، احداث 
کمربندی، بهبود کیفیت راه روس��تایی، افزایش 
ایمنی راه، ایجاد مس��یر ویژه دوچرخ��ه و عابران، 
ایجاد مجتمع های خدماتی و رفاهی کامل، ایجاد 
مجتمع های خدماتی رفاهی س��بک، ایجاد بنادر 
خشک، ایجاد ش��هرک های حمل  و نقل، احداث 
پایانه های حمل  و نقل و مسافر، ایجاد حمل  و نقل 
ترکیبی مس��افر، ایجاد حمل  و نق��ل ترکیبی بار، 
گسترش شبکه ریلی، دو خطه کردن شبکه ریلی، 
ایجاد ش��بکه ریلی سریع الس��یر و راه اندازی قطار 

حومه ای است.

قیم��ت دالر در معامالت روز گذش��ته ب��ازار آزاد 
اصفهان باالخره از مرز روانی 3 هزار و ۵۰۰ تومانی 
گذش��ت تا پس از 4 ماه در جا زدن شاهد افزایش 

قیمت دالر در بازار باشیم.
به گ��زارش خبرگزاری فارس ، آغ��از معامالت روز 
گذش��ته ب��رای بازارهای مال��ی اصفهان ب��ا اقبال 
خریداران ب��ه بورس، رش��د قیم��ت ارز و افزایش 

خفیف قیمت سکه همراه بود.
مهم ترین اخبار اقتص��ادی روز به ادام��ه ماجرای 
فیش های حقوق��ی، افزایش فروش نف��ت ایران به 
هند، رشد قیمت فوالد در چین و پیامدهای خروج 
بریتانیا از ی��ورو اختصاص داش��ت. معامله گران با 
اتفاق��ات دیروز به ب��روز اتفاقات مثب��ت در بازارها 
طی هفته های آتی امیدوار شدند و در مجموع، جو 

امیدواری بر بازارها حاکم شد.
بازگشت به کانال 74 هزار واحدی

رشد قیمت ها در بورس، این بار با وقفه ای یک روزه 
از سر گرفته ش��د و تاالر معامالت اصفهان، دیروز 
نیز روز مثبت دیگری را به خود دید. روند صعودی 
قیمت ها که از ابتدای تیرماه و پس از سه ماه ریزش 
شروع  شده، مجددا سهامداران را به در پیش بودن 

فصلی گرم امیدوار کرده است.

در معامالت روز گذش��ته، س��ایپا از همان ابتدای 
صبح ص��ف خری��د 1۰۰ میلیونی به خ��ود دید و 
پای��داری این صف موج��ب بهبود تقاضا در س��ایر 
نماده��ای خودروی��ی و تش��کیل ص��ف خرید در 
زامیاد، خاذین،خودرو و خکاوه ش��د. البته در نماد 
ایران خودرو س��رمایه گذاری س��مند بی��ش از 1۰ 
میلیون س��هم عرضه کرد ک��ه می توان��د در روند 
روزهای بعد تاثیرگذار باش��د.ذوب آهن دیگر نماد 
پیش رو در بازار بود که صف خرید آن تا پایان بازار 
پیوسته باقی ماند. در فوالد مبارکه نیز ابتدای صبح 
شاهد جابجایی بلوکی در درصدهای مثبت بودیم 
و تقاضای مناس��بی نیز جذب این نماد شد. قیمت 
فوالد مبارکه دیروز به محدوده 126 تومان رسید و 
امروز، قیمت برای عبور از مقاومت 13۰ تومانی کار 

سختی در پیش دارد.
سهامداران حاضر در تاالر اصفهان، جو روز گذشته 
معامالت را بسیار مثبت ارزیابی کردند اما معتقدند 
همچنان بازار در حالت نوسانی به سر می برد و برای 
تایید روند صعودی نیازمند حجم بیشتر معامالت 
و شکس��ت مقاومت هاس��ت. در معام��الت دیروز، 
شاخص کل با 447 واحد رش��د به کانال 74 هزار 
واحدی بازگش��ت و ارزش معامالت نیز مجموعا از 

33۰ میلیارد تومان گذشت.
عبور از مقاومت 4 ماهه

قیم��ت دالر در معامالت دیروز ب��ازار آزاد اصفهان 
باالخره از مرز روانی 3 هزار و ۵۰۰ تومانی گذش��ت 
تا پس از 4 ماه درجا زدن شاهد افزایش قیمت دالر 
در بازار باشیم. یکی از صرافان حاضر در خیابان سپه 
در گفت وگو با خبرنگار فارس اظهار کرد: بسیاری از 
فعاالن بازار برای ورود به حالت خرید، مترصد تعیین 
تکلیف قیمت با س��طح 3 هزار و ۵۰۰ تومانی بودند 
و با رشدی که امروز اتفاق افتاد، اقبال به خرید دالر 
افزایش یافت و قیمت به 3 هزار و ۵1۰ تومان رسید.

در س��ایر ارزها نیز، یورو افزایش یافت و به 3 هزار و 
۹1۰ تومان رسید اما روند پوند کاهشی بود.

تثبیت شرایط در سکه
قیمت جهانی طال طی روزهای اخیر برخالف آخر 
هفته گذشته کامال  نزولی بود و با 12 دالر کاهش 
به هزار و 316 دالر رسید. در پی این ریزش، قیمت 
س��که تغییری به خ��ود ندید و صرفا چند س��اعت 
افزایش هزارتومانی به خود دید. قیمت سکه نقدی 
در بازار اصفه��ان به یک میلی��ون و 7۰ هزار تومان 
رسید و نیم س��که و ربع س��که نیز به ترتیب ۵38 و 

283 هزار تومان مورد معامله قرار گرفتند.

مدیرکل راه و شهرسازی اصفهان:

۵۰ درصد اعتبارات پروژه های مصوب سفر هیئت دولت به اصفهان تخصیص داده نشد
 قیمت دالر در بازار اصفهان از مقاومت 4 ماه گذشت

شوک ارزی به بازارها

آگهي مزایده اجاره ) شماره 95-2 (

          معاونت منابع انسانی  و پشتیبانی 

جمعیت هالل احمراس��تان اصفهان در نظر دارد ساختمان مس��کونی خود واقع در اصفهان – خیابان 
کاشانی- کوچه غرب بیمارستان کاش��انی را ازطریق  برگزاری مزایده  عمومی به صورت  اجاره ازتاریخ 
 ۹۵/۵/1 به مدت دو س��ال به متقاضیان واجد ش��رایط واگذار نماید  عالقمندان به ش��رکت درمزایده

 می توانند ضمن بازدیداز محل حداکثر تا تاریخ ۹۵/4/14 جهت دریافت  اسناد مزایده با دردست داشتن 
فیش واریزی به مبلغ 1۰۰۰۰۰ریال  به  حساب جام ش��ماره 12244112/۹1 بانک ملت  کلیه شعب 
سراسر کشور  به نام جمعیت هالل احمر  به دبیرخانه جمعیت هالل احمر استان واقع در بلوار آیینه خانه 

مراجعه  نمایند.۹۰-13
قیمت پایه اجاره بها ماهیانه :3۰/۵۰۰/۰۰۰ ریال 

آخرین مهلت تحویل  اسناد  به دبیرخانه :حداکثر تاتاریخ ۹۵/4/23 
جمعیت در رد یا قبول پیشنهادات مختار است. 

هزینه کارشناسی و درج آگهی در روزنامه به عهده برنده مزایده  می باشد .
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 نایب رییس انجمن علوم و فنون غالت اصفهان گفت: 
آس��یابان ها به دلیل وضعیت اقتصادی، س��یلوهای 
دکوری خود را به غله اجاره می دهند و به ازای هرتن 
گندم، بین دوتا س��ه هزار و۵۰۰ توم��ان دریافت می 
کنن��د. محمدرضا خواج��ه اظهار داش��ت: بین 1۰ تا 
1۵ سال پیش، نهضت سیلوسازی در سطح کشور به 

گونه ای شکل گرفت...

به دنبال کش��ف محموله 6۰تنی برن��ج قاچاق، رییس 
مرکز بهداشت شماره دو، درحالی از ورود سه هزارکیلو 
از این برنج درسطح بازار خبرداد که مدیرگروه بهداشت 
محیط مرکزبهداشت اس��تان این خبر را تکذیب کرد. 
موضوع کش��ف محموله 6۰ تن برنج فاسد خارجی در 
اصفهان در چند روز گذشته خبر ساز شد و بحث بر سر 

توزیع3 تن از این محموله در سطح بازار...

خداحافظ برنج لنجان!

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

سیلوهای دکوری، اجاره داده 
می شوند

تناقض دراظهارات دو مدیر بر سر 
عرضه برنج های فاسد در بازار

رویایی که به واقعیت تبدیل می شود؛

لباس الکترونیک بر تن شهر اصفهان

 استقرار 80 ایستگاه ثابت جمع 
آوری پسماند در اصفهان

12

حراج زندگی
به ارزان ترین قیمت

5

ویسی چگونه
ترکیب تیمش را می چیند؟

13

مدیرکل محیط زیست چهارمحال و بختیاری:

شهرک بازیافت پسماند تا سال 
آینده راه اندازی می شود

7

روحانـی: 

نیازمند قوه قضائیه
قوی و به روز هستیم

2

احتمال انصراف ایران از خرید 
بزرگترین هواپیمای مسافربری

3

12

رییس اتحادیه مشاوران امالک اصفهان گفت: باید بیشتر 
به سمت وسوی ساخت خانه های 7۰ تا ۹۰ متری حرکت 
کنیم تا هم مردم قدرت خرید داشته باشند و هم وام های 
مسکن بتواند یک سوم تا یک دوم قیمت مسکن را پوشش 
دهد. رس��ول جهانگیری ، اظهار کرد: در صورتی که بهره 
و س��ود بانکی کاهش پیدا کند، نقدینگی افزایش خواهد 

یافت و س��رمایه ها به جای تلنبار شدن در بانک ها به بازار 
اقتصادی کشور تزریق خواهد ش��د. وی افزود: زمانی که 
سرمایه گذار سود 2۵ درصدی را بدون پرداخت مالیات و 
بدون هیچ گونه ریسک از بانک ها دریافت می کند، رغبت 
کمتری برای سرمایه گذاری در بازار پیدا می کند. این عضو 

کمیسیون اقتصادی شورای اسالمی...

رییس اتحادیه مشاوران امالک اصفهان می گوید:
االن بهترین زمان

برای خریدن خانه است

3
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به گزارش باشگاه خبرنگاران، سردار سرتیپ ابراهیم جباری، فرمانده 
سپاه ولی امر، در مراسم بزرگداشت ش��هدای هفتم تیر که در مسجد 
ابوذر برگزار شد، اظهار داش��ت: یک عده مجاهد فی سبیل اهلل، به نام 
حزب اهلل، دمار از روزگار استکبار درآورده اند و در سخت ترین وضعیت، 
جنگی ک��ه می توانس��ت در مرزها رخ ده��د، رهبر حکیم م��ا هزاران 
کیلومتر دور برد. فرمانده س��پاه ولی امر ادامه داد: ما امنیت را مدیون 

امام حکیممان هستیم.
وی افزود: پیش��رفت های علمی، مدیون کوش��ش ه��ا و توصیه های 
رهبری است. فرمانده س��پاه ولی امر، با بیان اینکه همه باید در جامعه 
وظایف خود را انجام دهند، گفت: هستند انسان هایی در کشورمان که 

زندگیشان شبیه آل سعود است.
سردار جباری اظهار داش��ت: در فتنه ۸۸، خواص نقش خود را درست 
انجام ندادند و تطمیع، دنیاطلبی و شاهد ظلم بودن و سکوت کردن و... 

از آفات خواص است. 
 فرمانده س��پاه ولی امر یاد آور ش��د: عظمت رهبری، زمانی مشخص
می شود که پوتین مستقیم بدون تشریفات به دیدار رهبری می آید. 

س��ردار جباری تصریح کرد: اگر دش��من بخواهد به ایران حمله کند، 
اسالم دمار از روزگار آمریکا درمی آورد.

س��ردار جباری، با بیان خاطراتی از ش��هدا ادامه داد: رهبری از صبح 
مشغول کار می شوند تا شب و وقتی از منزل شهید برمی گردیم، آقا از 

همان صبح، سرزنده تر از همیشه کار می کنند.
س��ردار جباری اضافه کرد: رهبر ما پش��ت آمریکا و عربستان و ظلم را 

به زمین زد. 
وی ادامه داد: ۴ س��ال پیش، اردوغان حرف ه��ای نامربوطی زد و آقا 

فرمود: اگر دنیا جمع شود، نمی تواند خط مقاومت را بشکند.
سردار جباری، با اشاره به اینکه سردار سلیمانی کردستان عراق را نجات 

داد، افزود: من ندیدم آقا کسی را همچون حاج قاسم به آغوش بگیرد .
وی با اشاره به خاطره ای از دیدار ۶۰ نفر از فرماندهان حزب اهلل گفت: 
رهبری فرمودند به فرماندهان بگویید نگران نباش��ید که شما ۶۰ نفر، 
پیروزی را به چش��م خود خواهید دید و از قبل مقتدرتر خواهید شد. 
چیزی نگذش��ت و جنگ ۳۳ روزه اتفاق افتاد و نامه ای دریافت کردیم 
که رهبری فرمودند: سید، محکم بجنگید که پیروزید و جالب بود که 

هر ۶۰ نفر فرمانده حزب اهلل زنده ماندند و پیروزی را به چشم دیدند.

 به گزارش ش��بکه اط��الع رس��انی راه دان��ا، قطعا اف��کار عمومی 
 همیش��ه به این مس��ئله فک��ر خواهند کرد ک��ه درآم��د رهبران
 سیاس��ی–معنوی چگون��ه تأمین می ش��ود و رهبر انق��الب نیز از

این قاعده مستثنی نیست.
در ال به الی مصاحبه ها و خاطرات، به گفتگوی یکی از مس��ئولین 
دفتر مقام معظم رهبری برخوردیم؛ حجت االس��الم احمد مروی، 
معاون ارتباطات ح��وزه ای دفتر مقام معظم رهبری در س��ال ۸7، 

درباره تأمین مالی زندگی رهبر انقالب می گوید: 
»اداره  زندگ��ی ایش��ان عمدت��اً،  یعن��ی آن ق��در که م��ن اطالع 
 دارم که تا ح��دی دقیق اس��ت،  بیش��تر از راه نذوراتی اس��ت که
 م��ردم در مورد حض��رت آقا انج��ام می دهن��د. ن��ذورات می آید؛

برای امام)رضوان اهلل تعالی علیه( هم خیلی نذورات می رفت. 
برای حض��رت آقا هم ن��ذورات زی��اد می آید که نذر ش��خصی آقا 
 می کنند که آقا، زندگی شان عمدتاً از همین نذورات اداره می شود و

از بیت المال و از دفتر استفاده نمی کنند. از وجوهات که اصاًل هیچ 
استفاده نمی کنند؛ عمدتاً همین نذورات است.«

 همچنی��ن محم��د حس��ین صفارهرن��دی، وزیر اس��بق فرهنگ
 و ارش��اد اس��المی، در خاط��ره ای درب��اره چگونگ��ی تأمی��ن

مایحتاج رهبری می گوید: 
رهبر انق��الب اوایل س��ال 7۰ به آقای هاش��می گفت��ه بودند که 
زندگ��ی م��ردم دارد خیلی س��خت می ش��ود و گرانی ه��ا طاقت 
 م��ردم را بریده اس��ت؛ من ب��ا ادامه سیاس��ت هایی ک��ه منجر به

فقیرتر شدن مردم می شود، موافق نیستم )آن موقع سیاست هایی 
را در قالب حذف یارانه ها دنبال می کردند(.

آقای هاش��می گفته بودند: عده ای می آیند، جوس��ازی می کنند و 
به شما می گویند؛ شما قبول نکنید. این طورها نیست؛ وضع مردم 

خوب است.
رهبر انقالب می گویند: این چیزی که می گویم، از اینجاس��ت که 
خانواده خودم برای خرید می روند و از یافته های خودمان اس��ت؛ 

این طور نیست که کسی برای ما خبر آورده باشد. 
فرزند م��ن و خانواده م��ن خودش��ان می روند و خودش��ان خرید 
می کنند. نان می خرند، ماس��ت می خرن��د و می فهمند که قیمت 

امروز، در مقایسه با دیروز عوض شده است.
برخی از آقایان، مس��ئول هستند که سال تا س��ال قیمت و نرخ ها 
 دستش��ان نیس��تند؛ ب��رای این که هیچ وق��ت، در هی��چ مغازه ای

 پیدایش��ان نش��ده اس��ت و واقف به زندگ��ی عموم م��ردم نبوده 
و معلوم است که از این وضع خبردار نیستند.

  بعض��ی وقت ه��ا، برخ��ی خبرنگاره��ای زرن��گ رس��انه ای ه��م 
 هس��تند که گاه��ی اوقات س��ؤال می کنن��د که ف��الن چیز االن 
چه قیمتی دارد و این در حالی اس��ت که طرف مس��ئول هیچ چیز 

نمی داند.

حدود هفت ماه پس از واقعه ساقط شدن هواپیمای نظامی روسیه توسط 
جنگنده های ارت��ش ترکیه و در حالی که طی این م��دت، تنش در روابط 
دو کش��ور به ش��کل بی س��ابقه ای اوج گرفته بود، رییس جمهور ترکیه، 
باالخره حاضر به عذرخواهی رس��می از همتای روس خود ش��د. به گفته 
اردوغان، تحقیقات درباره این موضوع نیز آغاز ش��ده است. سخنگوی کاخ 
ریاست جمهوری روسیه اعالم کرد: رییس جمهوری ترکیه، به خاطر کشته 
ش��دن خلبان روسی در حادثه س��رنگونی جنگنده »س��وخو ۲۴« بر فراز 
سوریه، از »والدیمیر پوتین« عذرخواهی کرده و خواستار عادی سازی روابط 
میان دو کشور شده اس��ت. »دیمیتری پسکوف«، سخنگوی کاخ کرملین 
اعالم کرد: »رجب طیب اردوغان«، رییس جمهوری ترکیه، کش��ته شدن 
خلبان روسی را در حادثه س��رنگونی جنگنده »سوخو-۲۴« در ماه نوامبر 
سال گذشته، تسلیت گفته است. بنابر گزارش خبرگزاری »اسپوتنیک«، 
پسکوف همچنین تأکید کرد که اردوغان »متأسف است« و تمایل دارد تا 

به بحران ایجاد شده در روابط میان دو کشور رسیدگی کند.

بر اساس فرمان »تیناتین خیداشلی«، وزیر دفاع گرجستان، خدمت سربازی 
اجباری در این کشور لغو شد. خانم خیداشلی در نشست خبری خود با اعالم 
این مطلب گفت: یکی از وعده های من در ابتدای تصدی پست وزیر دفاع، 
لغو خدمت سربازی اجباری بود.  وی خدمت نظامی را در ارتش گرجستان، 
کاری شایسته عنوان کرد و با تأکید بر این که همه باید به خدمت سربازی 
عالقه داش��ته باش��ند، افزود: کس��انی را که مایل به انجام خدمت نظامی 
نباشند، مجبور به گذراندن این دوره نخواهیم کرد.  خدمت نظامی در ارتش 
گرجس��تان، تا به حال به چهار دس��ته اجباری، قراردادی، پرسنل و رزرو 
تقسیم شده بود و شهروندان این کشور در سن 1۸ الی ۲7 سال، به خدمت 
سربازی اجباری جلب می شدند.  مدت خدمت سربازی اجباری در ارتش 
گرجستان 1۲ ماه بود و مشمولین خدمت نظامی اجباری، دو بار در سال، 

در پاییز و بهار برای اجرای وظیفه نظامی در ارتش فراخوانده می شدند.

رییس ائتالف دول��ت قانون عراق، اختالفات احزاب و گروه های سیاس��ی 
را »داعش دوم« خواند. به گزارش العالم نوری مالکی به ش��بکه السومریه 
گفت: اختالفات احزاب و گروه های سیاس��ی، داعش دوم را پدید خواهد 
آورد. مالکی اظهار داشت: عدم توافق تشّکل های سیاسی درباره مسائل و 
قضایای مختلف عراق، خطری واقعی برای کشور است. رییس ائتالف دولت 
قانون، خواستار کنار گذاشتن اختالفات برای بهبود اوضاع عراق شد و تأکید 
کرد: تشّکل های سیاس��ی، هنوز از همدیگر دور هستند و گامی برای حل 
اختالفات آنها برداشته نمی شود و زمانی شرایط برای حل مشکالت کشور 
فراهم می شود که سیاستمداران شیعه، س��نی، ُکرد، مسیحی و غیره، در 

فضایی آکنده از اجماع و توافق با همدیگر تعامل داشته باشند.

حجت االس��الم حس��ن روحاني، به عنوان رییس قوه 
مجری��ه در کنار عل��ي الریجاني، رییس ق��وه مقننه، 
مهمان آیت اهلل صادق آملي الریجاني، رییس دستگاه 
قضا و س��خنران ویژه همایش بزرگداش��ت هفته قوه 

قضاییه بود. 
او س��خنانش را با اش��اره به همزماني این هفته و ایام 
شهادت امیرالمؤمنین آغاز کرد که اسوه بزرگ عدالت 
و دادگستری در تاریخ است و زندگی او، صدای عدالت 
انسانیت و مظلومان است؛ امامي که حتی در رابطه با 
قاتل خود هم توصیه به ع��دل کرد و با آخرین کلمات 
 درخصوص زندگی اش، نش��ان داد ک��ه امیرمؤمنان،

»داد گستر« است.
او در ادامه، از شهید بهش��تي به عنوان »معمار بزرگ 
قانون اساس��ی و قوه قضاییه« یاد کرد ک��ه در تاریخ 
روحانیت، ش��خصیتی کم نظیر، در فهم احکام دین و 
فقه، به معنای واقعی کلمه جهاندیده و در ادب و اخالق 
و نظم، بی نظیر ب��ود. از نگاه روحان��ي، هیچ جمله ای 
نمی تواند بهش��تی را تعریف کند؛ ج��ز کالم امام که 

فرمود »بهشتی یک ملت بود.«
اهم سخنان رییس جمهور را در این مراسم، در ادامه 

بخوانید:
 * ام��روز در وضعیت��ی هس��تیم ک��ه نیازمن��د قوه

قضائی��ه ای قوی، به روز و چابک هس��تیم ک��ه بتواند 
پناهگاه مردم سرزمین ما باش��د. اگر مردم به راحتی 
می توانند س��ر بر بالین بگذارند، به دلی��ل وجود قوه 
قضایی��ه ای تواناس��ت. امنیت هیچ کش��وری حفظ 
نخواهد ش��د، مگر زمانی که مردم در پناه قوه قضائیه 
بی طرف، عالم و کارا در زمینه رفع مخاصمات و مبارزه 

با مجرمان در جامعه باشند.
* برای ایج��اد امنیت در کش��ور، باید ق��دردان قوه 
قضائیه، مس��ئوالن قضایی و قضات باشیم. اگر امروز 
کسی حاضر است سرمایه خود را روی زمین بگذارد و 
فعالیت اقتصادی کند، به دلیل اعتماد به قوه قضائیه 
اس��ت؛ وگرنه این سرمایه، در مس��یر غیرمولد به کار 

گرفته می شد.
 اگر سرمایه ای از خارج کشور وارد می شود، باز هم به 
اعتماد قوه قضائیه عادل اس��ت. قوه قضائیه قبل از هر 
چیز، باید مورد اعتماد جامعه باشد. هر مقدار اعتماد 
مردم به این قوه بیشتر باشد، امنیت قضایی هم بیشتر 

خواهد بود.
* مردم می خواهن��د بدانن��د اگر عده ای خودس��ر، 
برخالف قان��ون و امنی��ت عمومی، به یک س��فارت 
خارجی حمله کردند، قوه قضائیه با عامالن و آمران آن 

که به خوبی روشن هستند، چگونه برخورد می کند و 
چگونه اجرای آن به سمع و نظر مردم می رسد.

 این به معنای آن اس��ت که یک کشور، در برابر امنیت 
سفارتخانه های خارجی مس��ئولیت دارد و امنیت آن 

سرزمین را برعهده گرفته است. 
اگر مردم اینها را بدانند، به   همان نسبت اعتمادشان به 
قوه قضائیه و اعتماد جهانی به کشور و دستگاه قضایی 

باال می رود. 
ما نگران این نیستیم که دیگران برای ما کف می زنند یا 
نه؛ مهم این است که ما در برابر وجدان و افکار عمومی 
عمل کنیم و عدل اس��المی را به رخ جهانیان بکش��یم 
که اینجا س��رزمین موالی متقیان علی)ع( است و اگر 
عده ای، اموال بیت المال و پول نفت م��ردم را به یغما 

برده اند، با آنها برخورد می کنیم. 
مردم باید بدانند این س��ازماندهی از کج��ا بوده و چه 
کس��انی مجوز داده  و برنامه ریزی کرده اند و این پول 
چگونه در اختیار فرد یا اف��راد قرار گرفته و کجا رفته و 

کجا مصرف شده است.
* آنچه برای مردم مهم است، ختم یک پرونده نیست؛ 
فرا تر از ختم پرونده، ختم سؤال هایی است که در اذهان 

مردم است. 
قوه قضائی��ه، باید ه��م پرون��ده را ختم کن��د، هم به 

سؤال هایی که در ذهن مردم شکل گرفته، پایان دهد. 
این ثمره اش هم ایجاد امنیت است، هم اعتماد بیشتر 

مردم به دستگاه قضا. 
اگر اعتماد مردم حاصل نشود یا تضعیف شود، بی تردید 
بزرگ ترین سرمایه را که س��رمایه اجتماعی است، از 

کف داده ایم.
*  اولین مس��ئولیت قوه قضائیه، ایجاد اعتماد بیشتر 
در جامعه است؛ چون اگر روزی هم مردم، به دستگاه 
اجرایی و مقننه بی اعتماد شوند، دلشان می خواهد در 
  نهایت به دستگاه قضایی و میز محاکمه اعتماد داشته 
باش��د؛ جایی که احس��اس می کنند فریادرس نهایی 

مردم است.
*  در جامعه ما، مردم باید احساس کرامت و عزت کنند 

و حقوق شهروندی آنها، محترم شمرده شود.
 اگر در جامعه ای، مردم احساس حقارت کنند، ممکن 

است به هر گناه و خیانتی دست بزنند. 
سالم سازی جامعه از جایگاه مردم، از احساس عزت و 
سربلندی مردم آغاز می شود. مردم باید احساس کنند 
قوه قضائیه، حامی آزادی آنهاس��ت.اگر این رابطه بین 
مردم و قوه قضائیه به وجود آمد، آنگاه با کمک مردم، 
اجرای قانون و مبارزه با مفس��دان، ساده تر و به خوبی 

اجرا و عملیاتی می شود. 

روایتی از دیدار فرماندهان حزب ا... با رهبر انقالب

محکم بجنگید که پیروزید!
حقوق رهبر انقالب

 از کجا تأمین می شود؟

یک سال پس از کشتن خلبان روس؛

اردوغان از پوتین عذرخواهی کرد 

گرجستان، خدمت سربازی اجباری را 
لغو کرد

هشدار مالکی دربارۀ یک داعش دیگر

خبراخبار جهان

بین المللی

روحانـی: 

نیازمند قوه قضـائیه قـوی و به روز هستیم

علی الریجانی، رییس مجلس شورای اسالمی، صبح روز 
گذشته طی سخنانی در همایش��ی که به مناسبت هفته 
قوه قضاییه در س��الن اجالس سران برگزار ش��د، درباره 
موضوعات مختلفی صحبت کرد که در ادامه، گزیده ای از 

این سخنان را می خوانید: 
* از جمله موضوعاتی که برای کشور ما پیش آمد، مسئله 
برجام بود. نظام توافق برجام را با چشم بینا انتخاب کرد؛ 
ولی در این می��ان باید دی��د غربی ها در پ��س این توافق 
چه فکری در س��ر دارند. آیا آنچه را که می گفتند، دنبال 

می کنند یا طور دیگری می خواهند اقدام کنند؟!
* به نظر می رس��د غربی ها در اجرای برجام، نقاط ضعفی  
از خود برجا گذاشتند که برخی از این نقاط ضعف، مربوط 
به برچیدن تحریم ها علیه ایران می ش��ود که بخش��ی از 
این عدم برچیدن تحریم ها را در بانک های بزرگ کش��ور 

شاهدیم.
* اضطرابی هم برای سرمایه گذاری در ایران ایجاد می کنند 
و در پشت صحنه خزانه داری آمریکا  نیز اضطراب هایی را 

به وجود می آورند تا سرمایه گذاری در ایران انجام نشود.
 آنها همزمان با توافق هس��ته ای، عملیات دیگری را هم از 
نظر سیاسی سامان دادند تا نفوذ نظامی شان را در منطقه 
بیشتر جلوه دهند. گاه می گویند نباید بگذاریم نفوذ ایران 
در منطقه گسترش یابد؛ به همین دلیل تدارکاتی دیدند. 
می خواهند نوعی از تحریم ه��ای دیگری را نیز علیه ایران 

س��اماندهی کنند. با توجه به همه این موضوعات، ما باید 
واکنش نشان دهیم؛ هرچند در برجام هم این موضوع دیده 
شده است که اگر طرف مقابل به تعهداتش عمل نکرد، ما 
می توانیم اقداماتی را متقابال انجام دهیم؛ باید این طراحی 
غربی ها را بشناس��یم. ما باید بدانیم این یک امر تاکتیکی 
نیست؛ بلکه یک استراتژی اس��ت که مقاصدی را در امور 

ایران پیگیری می کند.
*آمریکایی ه��ا ه��م، آنقدرها از آتش��ی که بی��ن ایران و 
 عربستان پیش آمده، بدشان نمی آید و می خواهند ادامه 

یابد.
 شاید در ظاهر، آمریکایی ها از این اختالف نظر بین ایران 
و عربس��تان ابراز نگرانی کنن��د، اما در عم��ل، اقدامی را 
شاهد نیستیم. با پدیده سیاسی نسبتا میان مدتی مواجه 
هستیم. ما به هیچ وجه این پدیده را کوتاه مدت نمی دانیم 
و نمی بینیم. هدف اصلی آنان، فشار بر جمهوری اسالمی 

ایران است.
*در بخش اقتصادی، تالش ما این اس��ت که اش��تغال و 
س��رمایه گذاری رونق یابد و به رش��د ۸ درصد برسیم. در 
سال های اخیر با رکود مواجه بودیم که هم عوامل بیرونی 

داشت و هم عوامل داخلی. 
غربی ها می خواهند نابس��امانی های اقتصادی را در داخل 
کش��ور تثبیت کنند؛ لذا باید برای آینده کشورمان تالش 

مضاعفی داشته باشیم.

در میان س��ایت های خبری و روزنامه های روز گذش��ته 
کش��ور، کمتر موردی را می ش��د یافت که به بخش��ی از 
مصاحبه زنگنه یا تمام آن، بویژه حرف های او درباره حکم 

اعدام بابک زنجانی، اشاره ای نکرده باشد.
روزنامه »ایران« در صفحه نخس��ت خود، با تیتر درشت 
نوشت: »بنزین تک نر خی در راه بهارستان«. این روزنامه 
با این تیتر، تقریبا کل مصاحبه وزیر نفت دولت یازدهم را 

با ایسنا منتشر کرد.
روزنام��ه »خراس��ان« نی��ز همی��ن موض��وع را از بی��ن 
صحبت های زنگنه برجس��ته کرده و در یکی از کادرهای 
 کن��اری صفح��ه نخس��ت خ��ود تیت��ر زد: »پیش��نهاد

تک نرخی شدن بنزین به مجلس می رود«. 
این روزنامه نوش��ت: »وزی��ر نفت، ضمن اع��الم تصمیم 
دولت ب��رای ارایه پیش��نهاد تک نرخی ش��دن بنزین به 
مجلس، از معرفی 1۰ ت��ا 15 میدان ب��ا اولویت میادین 
مش��ترک در نخس��تین مناقصه نفتی ایران خب��ر داد و 
درباره حک��م اعدام بابک زنجانی گف��ت: زنجانی در حال 
 حاضر، مثل جعبه س��یاهی اس��ت که با اعدام شدن گم 

می شود.«
همچنین روزنامه »شرق« با تیتر درشت »خطر گم شدن 
جعبه س��یاه نفتی« و چاپ کاریکاتوری از زنگنه و بابک 
زنجانی در صفحه نخس��تش، بیش��تر، صحبت های وزیر 
نفت درباره متهم پرونده فساد بزرگ نفتی را برجسته کرد.

با وجود استقبال بس��یاری از رس��انه ها از این مصاحبه، 
برخی هم آن را نادیده گرفتن��د. روزنامه های »کیهان« 
و »رس��الت«، در بخش های اقتصادی شماره روز گذشته 
خود، به موضوعات دیگری از قبی��ل ذخایر طال و میزان 

نقدینگی کشور پرداختند.
همچنی��ن، روزنام��ه »وطن ام��روز« با وج��ود آنکه این 
مصاحبه را برای تیتر و عکس صفحه نخس��تش انتخاب 
کرده، گزارشش را پرحمله آغاز کرده بود: »وزیر نفت در 
توجیه »نفت مفت« گفت: نف��ت 7 دالری هم برای ایران 
توجیه اقتصادی دارد؛ چراک��ه نفت یک ثروت خدادادی 
است که کسی در گذش��ته و حال، برای آن تالش نکرده 

است!«
»اعدام بابک زنجانی، جعبه سیاه را از بین می برد« عنوانی 
است که رسانه های زیادی از آن برای تیتر مصاحبه زنگنه 

استفاده کردند. 
روزنامه ه��ای »ابت��کار«، »آرم��ان« و »وقای��ع اتفاقیه« 
از جمل��ه همی��ن رس��انه ها هس��تند. روزنامه ه��ای 
 اقتصادی نی��ز از ای��ن گفت وگ��وی تفصیلی اس��تقبال 

کرده اند. 
روزنامه »دنیای اقتصاد«، با تیتر »الیحه بنزین تک نرخی 
در راه مجلس« و روزنامه »جهان اقتصاد« با تیتر »اعدام 
زنجانی؛ یعنی ح��ذف جعبه س��یاه«، بخش هایی از این 

مصاحبه را بازنشر کردند.

بازتاب بی عالقه گی وزیر نفت به اعدام زنجانیآمریکایی ها علیه ایران، جو اضطراب بوجود می آورند

درحاشیه

س��خنرانی روز دوش��نبه محمود احمدی نژاد در نارمک، 
بدون حاش��یه نبود و آنطور که برخی رسانه ها نوشته اند، 
 چندبار با واکنش ه��ای مختلف برخی حاض��ران مواجه 

شد.
همزمان ب��ا هفتم تیر، محم��ود احمدی نژاد در مس��جد 
جام��ع نارم��ک س��خنرانی ک��رد. از عدال��ت و ع��دل 
علی )ع( س��خن گف��ت؛ ب��ا ادبی��ات همیش��گی اش از 
مردم پرس��ید »آیا ش��خصی هست که خس��ته باشد؟« 
 و ب��ا همان ادبی��ات، باراک اوبام��ا را کم ارزش تر از پش��ه 

خواند.
به نوش��ته »آنا«، صحبت های وی درب��اره عدل و عدالت، 
با واکنش منف��ی برخی از حاضران مواجه ش��د و با وجود 
اعتراض برخ��ی از هواداران احمدی ن��ژاد، این اعتراضات 

ادامه داشته است.
»آنا« در حاش��یه نگاری این س��خنرانی می نویسد: یکی 

از اف��راد حاض��ر در محوطه مس��جد جام��ع نارمک، به 
س��خنان احمدی نژاد واکنش نش��ان داد و گف��ت: »اگر 
حضرت عل��ی)ع( دغدغه اش مس��کن مردم ب��ود، چرا تو 
 با ساخت وس��از مس��کن مهر، مردم را بدبخت ت��ر از قبل 

کردی؟«
در ای��ن می��ان برخ��ی از طرف��داران احمدی ن��ژاد، ب��ه 
س��خنان فرد معترض، اعت��راض کردند و مان��ع از ادامه 
 حرف های وی در داخ��ل محوطه مس��جد جامع نارمک 

شدند.
 اما ش��خص معترض، حریف طرفداران احمدی نژاد شد و 
گفت: مثال های آقای احمدی نژاد مانند این است که خود 
را با حضرت عل��ی)ع( هم تراز و یک��ی می داند؛ گویی وی 

حضرت علی)ع( است.
بخش هایی که احمدی ن��ژاد از عدالت س��خن می گفت، 

عموماً با واکنش حاضران مواجه می شد. 

یکی از اف��راد، از داخل محوطه مس��جد جام��ع نارمک، 
خطاب ب��ه احمدی نژاد گف��ت: »۸ س��ال رییس جمهور 
بودی و عدالت��ت را دیدیم؛ دیگر تو س��خن از عدالت نگو. 
 س��هام عدالتت را هم دیدیم که چگونه میان مردم توزیع 

کردی.«
نکته جالب توجه در مراسم روز دوشنبه در مسجد جامع 
نارمک این بود که فضای فوق امنیتی در خیابان سمنگان 
و خیاب��ان چمن غربی س��نگینی می ک��رد و تعجب همه 

رهگذران را برانگیخته بود.
یکی از مس��ئوالن مس��جد جامع نارمک، پی��ش از آغاز 
سخنرانی احمدی نژاد، در اظهاراتی گفت: »1۴ سال قبل، 
مسجد جامع نارمک با مشکالت عدیده مالی روبه رو بود؛ 
اما آقای احمدی نژاد لطف کردن��د و یک میلیون تومان را 
برای کمک به ما اختصاص دادند که در آن دوره این مبلغ 

پول بسیار زیادی بود.«

در محله احمدی نژاد چه خبر بود؟



روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 1896 | چهارشنبه  9  تیر 1395 | 23 رمضان   1437

رییس اتحادیه مشاوران امالک اصفهان گفت: باید بیشتر به 
سمت وسوی ساخت خانه های 70 تا 90 متری حرکت کنیم 
تا هم مردم قدرت خرید داشته باش��ند و هم وام های مسکن 

بتواند یک سوم تا یک دوم قیمت مسکن را پوشش دهد.
رسول جهانگیری ، اظهار کرد: در صورتی که بهره و سود بانکی 
کاهش پیدا کند، نقدینگی افزایش خواهد یافت و سرمایه ها 
به جای تلنبار شدن در بانک ها به بازار اقتصادی کشور تزریق 
خواهد شد. وی افزود: زمانی که سرمایه گذار سود 25 درصدی 
را بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه ریس��ک از بانک ها 
دریافت می کند، رغبت کمتری برای سرمایه گذاری در بازار 

پیدا می کند.
این عضو کمیسیون اقتصادی ش��ورای اسالمی شهر اصفهان 
ادامه داد: کاهش س��ود و بهره بانکی می تواند در زمینه های 
مختلف از جمله در بخش مس��کن اثرگذار باشد و رونق بازار 
مس��کن، در ادامه می تواند جامعه بیکار کش��ور و اس��تان را 

پوشش دهد و صاحب کار و شغل کند.
جهانگیری با بیان اینکه زمانی یک وام بانکی می تواند اثرگذار 
باش��د که بیش از نصفی از مبلغ خرید خانه را پوش��ش دهد، 
اضافه کرد: وام های 50 تا 80 میلیونی برای افرادی که بضاعت 

پایینی دارند، نمی تواند تاثیر آن چنانی داشته باشد، بلکه برای 
کسانی مناسب است که برای خرید مس��کن نیازمند مبلغی 
هستند تا بتوانند خانه دار شوند. وی خاطر نشان کرد: در حال 
حاضر واحدهای مسکونی بس��یاری در استان اصفهان وجود 
دارد که ساخته ش��ده، اما به فروش نرسیده  اس��ت، زیرا این 

واحدها متناسب با تقاضای جامعه نبوده  است.
رییس اتحادیه مشاوران امالک اصفهان با بیان اینکه تقاضای 
بازار مسکن خیلی بیشتر از عرضه آن است، اظهار کرد: رکود 
موجود در بازار مس��کن نیز به دلیل عرض��ه بیش از تقاضای 
مس��کن نیس��ت، بلکه به دلیل رکود اقتصادی کشور است  و  
دولتمردان اقتصادی باید در مورد رونق اقتصادی کشور، فکر 

اساسی کنند.
جهانگیری با بی��ان اینکه تع��دادی از خانه ها خالی اس��ت، 
گفت: نظام خانواده بیشتر به س��مت یک و کمتر از دو فرزند 
 پیش م��ی رود و به این ترتی��ب واحدهای مس��کونی 100 تا 
150 متری برای این خانواده ها چندان مفید نیست  چرا که نه 
تنها خانواده ها قدرت خرید آن ها را ندارند بلکه این  وسعت 
مورد نیاز نیس��ت. امیدواریم با رونق بازار مسکن متناسب با 
درخواس��ت و تقاضای متقاضی، واحدهای مسکونی ساخته 

شود.
وی اضافه کرد: باید بیشتر به سمت وسوی ساخت خانه های 
70 تا 90 متری حرکت شود تا هم مردم قدرت خرید داشته 
باشند و هم وام های اعطایی بتواند یک سوم تا یک دوم قیمت 

مسکن را پوشش دهد.
رییس اتحادیه مش��اوران امالک اصفهان با تاکید بر اینکه با 
توجه به ساختار جمعیتی کشور، جذابیت سرمایه گذاری در 
بازار مسکن ایران تا 20 سال آینده وجود دارد، افزود: ساالنه 

باید حدود یک میلیون مسکن در کشور ساخته شود، متاسفانه 
در این رکود سه ساله، بیش از نصف تعهداتی که باید پیرامون 
بحث ساخت و ساز انجام می ش��ده، عملیاتی نشده است. در 
این سه سال باید حدود 1/5تا 2 میلیون واحد مسکونی ساخته 
می ش��د، اما این مهم به دلیل رکود اقتصادی و رکود در بازار 

مسکن انجام نشده است.
 جهانگی��ری با اش��اره ب��ه آین��ده ب��ازار مس��کن و جذابیت

 سرمایه گذاری در آن، ادامه داد: به مردم و سرمایه گذارانی که 
متقاضی بازار مسکن هستند، پیشنهاد می کنم، اکنون بهترین 
موقعیت برای خرید مسکن و سرمایه گذاری در این بازار است.

وی پیرامون افزایش قیمت مسکن در صورت احتمال تقاضا 
اظهار کرد: زمانی که تقاضا افزای��ش پیدا کند و در بازار رونق 
ایجاد شود، نوساناتی در بازار قیمت ها نیز به  وجود خواهدآمد، 
اما با توجه به اینکه تورم کنترل ش��ده، امیدواریم تنش بین 

افزایش تقاضا و افزایش قیمت کمتر شود.
منشی کمیس��یون اقتصادی شورای اس��المی شهر اصفهان 
اضافه ک��رد: در صورت افزایش تقاضا و رونق بازار مس��کن به 
نظر نمی رسد آن نوسانات نجومی سال های گذشته بار دیگر 

تکرار شود.

بعد از رسانه ای شدن واردات برنج فاسد مطرح شد؛

تناقض دراظهارات دو مدیر بر سر عرضه برنج های فاسد در بازار
به دنبال کشف محموله ۶0تنی برنج قاچاق، رییس مرکز بهداشت شماره دو، 
درحالی از ورود سه هزارکیلو از این برنج درسطح بازار خبرداد که مدیرگروه 

بهداشت محیط مرکزبهداشت استان این خبر را تکذیب کرد.
موضوع کش��ف محموله ۶0 تن برنج فاس��د خارجی در اصفهان در چند روز 
گذشته خبر ساز شد و بحث بر س��ر توزیع3 تن از این محموله در سطح بازار 
به یکی از موضوعات مهم بعد از کشف این محموله تبدیل شد به گونه ای که 
پس از انکار مدیر گروه بهداشت محیط مرکز بهداشت استان اصفهان، دانشگاه 
علوم پزش��کی اصفهان خبری را بر روی پایگاه اطالع رسانی خود منتشر کرد 

که در نوع خود، جالب توجه بود.
مدیر گروه بهداشت محیط مرکز بهداشت استان اصفهان که در ابتدا اعالم کرد 
تنها 57 تن برنج خارجی فاسد کشف شده است و خبری از 3 تن دیگر نداریم 
اعالم کرد: سه تن از برنج خارجی فاسد در یکی از انبارهای شهر اصفهان کشف 

و ضبط شد و حتی یک کیلو از این برنج ها به سطح عرضه نرسید.
این گفته رفیعی، به نقل از پایگاه اطالع رسانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، 
در حالی مطرح شد که مرکز بهداشت ش��ماره دو اصفهان اعالم کرده است با 
هوشیاری کارشناسان و بازرسان بهداشت محیط این مرکز، مقدار شصت هزار 
کیلو برنج خارجی مشکوک به فساد، از یک انبار غیر بهداشتی واقع در شمال 

شهر اصفهان کشف و ضبط شد.
آیت سهرابی اعالم کرد: مقدار سه هزار کیلو از برنج مورد اشاره در بازار توزیع 

شده بود که با پیگیری کارشناسان این مرکز جمع آوری شد.
وی بیان داش��ت: همچنین هماهنگی ه��ای الزم با اداره اماک��ن و تعزیرات 
حکومتی و سایر ادارات ذیربط برای طی مراحل قانونی و معدوم سازی محموله 

مذکور صورت گرفت.

مدیر مرکز بهداشت شماره دو اصفهان بیان کرد: بازرسان بهداشت محیط این 
مرکز به شهروندان توصیه می کند از خرید اجناس نامرغوب و فاقد مشخصات 
بهداشتی و اس��تاندارد خودداری کرده و در صورت مشاهده موارد مشکوک 

وغیر بهداشتی با سامانه 190 تماس حاصل کنند.

Society,Cultural  Newspaper No.1896 |  June 29 ،2016 |  16 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPER

3

yusefian.zayanderoud@gmail.com

نگاه در شهر

بازگش��ت ایران به بازار بی��ن المللی برای خری��د هواپیماهای 
مس��افربری جدید، یکی از بزرگترین فرصت های تجاری است 
که با امضای توافق هسته ای و برداش��ته شدن تحریم ها ایجاد 

شده است.
سفارش برای هواپیمای سوپرجامبوی ایرباس A380 که بخشی 
از توافق ایران با ایرباس برای خری��د 118 هواپیما به ارزش 27 
میلیارد دالر بود، در ماه ژانویه ،نگاه ها را به سوی خود جلب کرد.

خرید این هواپیما به عنوان نشانه ای از گرمی روابط میان ایران 
و فرانسه و عالمت عزم ایران برای رقابت اقتصادی با کشورهای 
عربی منطق��ه خلیج فارس که ب��ا این هواپیما پ��رواز می کنند 

قلمداد شد.
 اما مناب��ع آگاه از این ق��رارداد به رویت��رز گفتند: نش��انه های

 فزاین��ده ای  از تغییر تصمیم تهران درب��اره خرید این هواپیما 
وجود دارد.

یک مقام ایرانی که مایل به افش��ای نامش نب��ود، در این باره به 
رویترز گفت: ما همواره روش��ن کرده ایم که این س��فارش یک 
گزینه اس��ت و احتمال دارد که به جای آن، مدل های دیگری 

سفارش دهیم.
یک منبع آگاه صنعتی ه��م اظهار کرد: ایران درب��اره بقیه  این 
سفارش متعهد است اما عالقه چندانی برای خرید هواپیماهای 

A380 ندارد.
یک منبع آگاه در صنعت هوانوردی گفته است که ایران به خرید 
دیگر مدل های سفارش داده شده پایبند است، اما عالقه کمتری 
به تحویل گرفتن مدل A380 دارد. به نوشته رویترز، سفارش 

این مدل، تا حدی دالیل سیاسی داشته است.
به گفته س��ایر منابع آگاه، س��فارش برای A380 که بخشی از 
توافق خرید هواپیماهای ایرباس ب��ه ارزش 5/2 میلیارد دالر بر 
مبنای قیمت فهرس��ت بود، ممکن است بدون خسارت و پیش 
از اینکه ایرباس س��اخت این هواپیماها را آغاز کند، لغو شده یا 

تغییر پیدا کند.
یک منبع صنعتی خاطرنش��ان کرد ؛با وجود اص��رار ایرباس به 
تهران برای گنجاندن A380 در توافق خرید، س��فارش مربوط 
به این مدل کم فروش نس��بت به 10۶ هواپیمای دیگر چندان 

جدی نبوده است.
بر اس��اس گزارش رویت��رز، ایرباس پی��ش از اینکه ه��ر گونه 
توافقی تکمیل ش��ود، به دلیل فناوری آمریکایی که در ساخت 
هواپیماهایش ب��ه کار رفته اس��ت باید مجوز دول��ت آمریکا را 
دریافت کند.مشکالت فاینانس هم باید حل شود زیرا بعضی از 
بانک ها تمایلی به فاینانس توافق ایرباس یا توافق مشابه بویینگ 
برای فروش یا لیزینگ 109 هواپیما به ایران ایر نشان نمی دهند.

عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس ش��ورای اس��المی گفت: 
تخفیفات و معافیت های مالیاتی قانونی از اقدامات عملی است 

که می تواند به رونق تولید داخلی منتهی شود.
زهرا سعیدی در خصوص تاثیر مش��وق های مالیاتی در رونق 
تولید، گفت: مقام معظم رهبری س��ال  95 را سال » اقتصاد 
مقاومتی،اقدام و عمل « نامیدند،بنابراین باید در زمینه رونق 
تولید، اقدام عملی ش��ود. نماینده م��ردم مبارکه در مجلس 
شورای اسالمی، ادامه داد: براساس اخباری که  سازمان مالیاتی 
اعالم کرده، واحدهای تولیدی جدید می توانند از معافیت های 

مالیاتی چند ساله برخوردار شوند.
این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: برای تقویت واحدهای 
 تولیدی ت��ازه تاس��یس، باید اقدام��ات عملی مانن��د اعمال 
معافیت های مالیاتی، بیشتر انجام شود تا این واحدها بتوانند تا 
حدمعقول به مرحله سوددهی برسند و نباید فراموش کرد که با 
انجام این مهم در آینده درآمدهای مالیاتی بیشترخواهد شد.

س��عیدی افزود: تخفیفات و معافی��ت های مالیات��ی قانونی 
از اقدامات عملی اس��ت که م��ی تواند به رون��ق تولید داخلی 

منتهی شود.
وی ادامه داد: در راستای حفظ اش��تغالزایی باید دغدغه های 
بخش صنعت در عمل رفع ش��ود؛ بنابرای��ن باید به واحدهای 

صنعتی نیمه تعطیل و تعطیل کمک کرد تا فعال شوند.
عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس ش��ورای اس��المی افزود: 
واحدهای صنعتی فعال نیز باید مورد حمایت باشند تا عالوه 
بر حفظ اش��تغال در آن واحدها زمینه توس��عه و اشتغالزایی 

بیشتر فراهم شود.
گفتنی است؛براس��اس اعالم رییس کل سازمان امور مالیاتی 
کشور واحدهای تولیدی که از س��ال 95 فعالیت خود را آغاز 

می کنند از معافیت مالیاتی 5 ساله برخوردار می شوند.

رویترز خبر داد:

احتمال انصراف ایران از خرید 
بزرگترین هواپیمای مسافربری 

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد:

تخفیفات مالیاتی اقدام عملی 
برای بهبود حال خراب صنعت

نایب رییس کمیسیون اقتصادی:

اقدامی انقالبی باید برای کوچک سازی دولت انجام شود

یک اقتصاددان معتقد است در شرایط رکود تورمی، دولت به 
درستی کنترل تورم را در اولویت قرار داده و می گوید کسانی 
که به خروج از رکود اولوی��ت می دهند نگاهی علمی به حل 
مشکالت اقتصادی کشور ندارند چون عامل رکود در اقتصاد 

ایران تورم مزمن است.
کمیل طیبی، درباره موضوع تک رقمی شدن تورم و انتقاد 
برخی فعاالن اقتصادی مبنی بر اینکه  که آیا دولت نباید به 
جای مهار تورم، خروج از رکود را در دستور کار قرار می داد، 
این گونه  توضیح داد: به نظر من سیاست دولت برای کنترل 
تورم درست بوده است. کسانی که مطرح می کنند دولت باید 
خروج از رکود اقتصادی را نسبت به مهار تورم در اولویت قرار 
می داد، نگاهی غیر علمی به موضوع دارند. چون اگر به روند 

شاخص های اقتصادی در سال های گذشته نگاهی بیندازیم 
متوجه می شویم که افزایش مدام قیمت ها در اقتصاد ایران، 

تورمی مزمن را پدید آورده است.
وی درباره تورم در اقتصاد ایران گف��ت: تورم قبل از انقالب 
س��ال 1357 و با افزایش درآمدهای نفتی ایجاد و منجر به 
افزای��ش تقاضا و به دنب��ال آن افزایش قیمت ها ش��د و این 
رویه، بعد از انقالب ش��دت پیدا کرد. بنابراین تورم در ایران 

ریشه های ساختاری دارد.
عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانش��گاه اصفهان ادامه داد: 
یکی از دالیل رشد تورم در اقتصاد ایران، افزایش نقدینگی 
غیر مولد در طول زمان اس��ت. به این ترتی��ب که دولت در 
مواقع بس��یاری وقتی با کس��ر بودجه مواجه شده، حتی در 

شرایط تورمی دست به انتشار پول زده و رشد تورم افزایش 
بیشتری پیدا کرده است.

وی ادامه داد: وقتی تورم در اقتصاد کشوری مزمن می شود و 
در سیکل بلند مدت می افتد وضعیتی پیش می آید که  عدم 
تخصیص منابع را رقم زده و باعث می شود در اقتصاد کشور 
ظرفیت سازی انجام نش��ود و همان ظرفیت های اقتصادی 
موجود برای س��رمایه گذاری های زیر بنایی برای س��اختن 
بندر، پل و... کوچک ش��ود. وقتی ظرفیت ه��ا پایین می آید 

انتقال تکنولوژی هم به موقع صورت نمی گیرد.
 او درب��اره افزای��ش ت��ورم در س��ال های اخیر نی��ز چنین 
توضیح داد: انباش��ت تورم در س��ال های اخیر نیز به دلیل 
افزایش قیمت نف��ت به وجود آمد و اقتص��اد ایران را درگیر 
بیماری هلندی کرد و ما آثار چنین وضعیتی را عالوه بر رشد 

تورم در نرخ ارز نیز دیدیم.
کمیل طیبی ادامه داد: وقتی تورم مزمن می شود، به دنبال 
آن رکود هم به وجود می آی��د. در واقع دلیل اصلی رکود در 
اقتصاد ما همان تورم است و اگر بخواهیم ریشه یابی کرده و 
این موضوع را حل کنیم باید ابتدا به سراغ تورم برویم. با این 
حال این دو پدیده هایی مقابل هم هستند، ولی در اقتصاد ما 
این دو با یکدیگر جمع شده اند و شرایط ویژه ای را به وجود 
آورده اند که به آن وضعیت رک��ود تورمی می گویند، ولی به 
طور کلی بای��د بدانیم که در اقتصاد ایران ت��ورم، رکود را به 

وجود آورده است.
وی درباره سیاس��ت دولت یازدهم درب��اره کنترل وضعیت 
رکود  تورمی توضیح داد: سیاست گذاری دولت برای خروج 
از وضعیت رکود تورمی، مبارزه با ت��ورم بوده که به نظر من 
اقدام درستی بوده است. من معتقدم اگر تورم به نرخ پایداری 
برسد، می توان کم کم زمینه رشد را از طرق مختلف از جمله 
ایجاد انگیزه های سرمایه گذاری فراهم کرد. مثال کنترل تورم 
منجر به کاهش نرخ س��ود بانکی هم می شود که خود برای 
سرمایه گذاری انگیزه ایجاد می کند. بنابراین کنترل تورم اگر 
چه ممکن اس��ت در کوتاه مدت آثار تشدید شدن وضعیت 

رکودی داشته باشد ولی در بلند مدت اثر مثبتی دارد.

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اراده ای 
برای اجرای قوانین وجود ندارد، گفت: به نظر می رس��د برای 

کوچک سازی دولت باید اقدامی انقالبی صورت گیرد.
سیدناصر موسوی الرگانی ، با اشاره به اینکه بحث کوچک سازی 
دولت، در دولت دهم نیز پیگیری ش��د، گفت: به دنبال مطرح 
شدن این موضوع ادغام چند وزارتخانه در دستور کار قرار گرفت 
اما متاسفانه تنها به اسم، وزارتخانه ها ادغام شدند و نهایت کاری 
که انجام دادند این بود که یک سری ساختمان ها را فروختند 
و تبدیل به پول کردند و  شاید معلوم نشد پولشان کجا رفت اما 
از نظر نیروی انسانی هیچ اقدامی انجام نشد. وی افزود: همان 

نیروهایی که در وزارتخانه ها بودند در س��اختمان های جدید 
ادغام ش��دند و تاکنون نه در دولت گذشته و نه در دولت فعلی 
عمال  کاری انجام نشده است و در حال حاضر چند سالی است 
که 85 یا 90 درصد بودجه های مصوب صرف هزینه های جاری 

می شود و کار بخصوصی صورت نمی گیرد.
 نای��ب ریی��س کمیس��یون اقتص��ادی مجل��س در ادام��ه

 اظهار کرد: گاهی اوقات مجلس هم فش��ارهایی می آورد که 
برخی از نیروهای قراردادی یا ش��رکتی جذب شده و به بدنه 
دولت اضافه شوند. در واقع به جای اینکه کوچک سازی انجام 

شود دولت متورم تر می شود.

نماینده م��ردم فالورج��ان در مجلس ب��ا تاکید ب��ر اینکه 
 برای کوچک س��ازی دولت باید اقدامی انقالبی انجام شود،

 اظه��ار کرد: این مس��ئله مانن��د هدفمندی یارانه هاس��ت 
ک��ه از اوای��ل انق��الب بح��ث آن مط��رح ب��ود ت��ا اینکه 
به ای��ن ش��کل عملیات��ی ش��د. گرچ��ه معتقد هس��تیم 
نه ه��ا خ��وب انج��ام نش��ده و  ک��ه هدفمن��دی یارا
همچنی��ن  وی  اس��ت.  داش��ته  زی��ادی   مش��کالت 
اظهار کرد: کوچک س��ازی دولت نیاز به جرئتی دارد که به 
صورت عملیاتی وارد شده و آن را انجام دهند چرا که فقط با 

حرف زدن کار پیش نمی رود.
موسوی الرگانی درباره اینکه مجلس دهم چه اقدامی می تواند 
در این زمینه انجام دهد، گفت: ادغام کردن به معنی کم کردن 
نیروهاس��ت اما وقتی اراده ای در اجرای قوانی��ن وجود ندارد 

نتیجه ای هم به دنبال نخواهد داشت .

استاد دانشگاه اصفهان:

تورم مزمن، منشا رکود اقتصادی ایران است

رییس اتحادیه مشاوران امالک اصفهان می گوید :

االن بهترین زمان برای خریدن خانه است

آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای شماره 95/3/ ز 

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی 
استان اصفهان

)نوبت دوم(

م الف: 3040

اداره کل راه و شهرسازی اس��تان اصفهان در نظر دارد چهار واحد خانه سازمانی به نشانی خوانسار را از 
طریق مزایده به فروش رساند.

از متقاضیان دعوت می ش��ود جهت دریافت اس��ناد مزایده ب��ه دبیرخانه کمیس��یون معامالت و اداره 
 http://iets.mporg.ir شهرستان خوانسار و پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات کش��ور به نشانی

مراجعه نمایند.
مهلت تحویل پیشنهادها  تا تاریخ 1395/03/21 

گشایش پیشنهادها ساعت 9 صبح تاریخ 1395/03/22 
نشانی: اصفهان- خیابان سعادت آباد 

تلفن: 031-3۶۶810۶8 
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دریچه

خبرخبر

رییس س��تاد معاینه فنی خودرو ش��هرداری اصفهان گفت: بر اساس 
آمارها نزدیک به 200 هزار خودرو بدون برگه معاینه فنی در سطح شهر 

اصفهان در حال تردد هستند.
جمشید جمش��یدیان در گفت و گو با خبرنگار ایس��نا منطقه اصفهان، 
اظهار کرد: از 900 هزار دستگاه خودرویی که در سطح شهر اصفهان در 
حال تردد هستند 400 هزار خودرو مش��مول قانون معافیت پنج ساله 
می ش��وند و 500 هزار دس��تگاه خودرو باید برای معاینه فنی مراجعه 

کنند.
 وی اف��زود: 113 ه��زار خودرو ب��رای معاین��ه فنی مراجع��ه کرده اند

 و پیش بینی می ش��ود که نزدیک ب��ه 200 هزار خودرو نی��ز در مراکز 
 اط��راف اصفه��ان معاین��ه فن��ی خ��ود را دریاف��ت ک��رده باش��ند و 
 بر این اساس 200 هزار خودرو در سطح شهر اصفهان فاقد معاینه فنی 

هستند.
رییس ستاد معاینه فنی خودرو ش��هرداری اصفهان ادامه داد: از سال 
1389 که قانون 5 ساله ش��دن معافیت معاینه فنی خودرو اعالم شد، 
اعتراض خود را به این مصوبه نشان داده ایم، اما اقدامی نسبت به تغییر 

آن نشد. 
در کشوری که کارخانه خودروسازی خودروهای خود را حتی یک سال 
هم گارانتی نمی کن��د چگونه انتظار می رود که خودروها پنج س��ال از 

معاینه فنی معاف باشند.
جمشیدیان با اشاره به اینکه پس از سال 92 و با توجه به فشار تحریم ها 
قطعات چینی روی خودروها نصب شد، ادامه داد: شاید موضوع پنج ساله 
بودن معافیت معاینه فنی در کش��ورهای اروپایی و ژاپن وجود داشته 
باش��د، اما در چنین کشورهایی، خودروس��ازان به محض نقص فنی از 
ادامه تولید  خ��ودرو جلوگیری می کنند و یا از ط��رف مراجع ذی ربط 

اعمال قانون می شوند.
وی با اشاره به تمهیدات براي جلوگیري از تردد خودرو در سطح شهر 
تصریح کرد: سامانه س��یمفا اطالعات معاینه فنی خودروها را در خود 
ذخیره می کند و این امکان را برای سیستم های پایش تصویری پلیس 
فراهم می آورد که اگر خودرو در این س��امانه ثبت نش��ده باشد به طور 

خودکار جریمه شود.
رییس ستاد معاینه فنی خودرو شهرداری اصفهان اظهار کرد: با اجرایی 
شدن کامل این سامانه عامل انس��انی در معاینه فنی خودرو به حداقل 
کاهش یافته و دیگر شاهد تخلفات انسانی از جمله صدور برگ معاینه 
فنی بدون حضور خودرو نخواهیم بود و تا 90 درصد مشکل معایه فني 

رفع مي شود.
جمش��یدیان خاطرنش��ان کرد: خودروه��ای حمل و نق��ل عمومی از 
شهریور ماه سال جاري بدون داشتن معاینه فنی حق سوخت گیری در 

جایگاه های سوخت را نخواهند داشت.

رییس اداره محیط زیست طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست استان 
اصفهان با اشاره به آتش سوزی مراتع »گون« در داالنکوه اصفهان گفت: 
در اصفهان به علت فقیر بودن پوشش گیاهی، آتش سوزی ها به علت گرمی 

هوا و دالیل طبیعی رخ نمی دهد و بیشتر دالیل عمدی و انسانی دارد.
بهروز ستایش، با اشاره به آتش سوزی های اخیر در حاشیه منطقه داالنکوه 
و دالیل احتمالی آن اظهار داشت: براساس گزارش هایی که به دست من 
رسیده، آتش سوزی در حاشیه منطقه داالنکوه اتفاق افتاده که دلیل آن 

احتماال سهل انگاری مردم و یا دالیل عمدی بوده است.
وی ادامه داد: این آتش سوزی که شامل 2 هکتار پوشش گیاهی »گون« 
بوده با همت مردم منطقه و اع��زام به موقع نیروها مهار ش��ده و ما برای 
جبران خس��ارت، برنامه هایی برای ایجاد پوش��ش گیاهی در این منطقه 

در نظر داریم.
رییس اداره محیط زیس��ت طبیعی اداره کل حفاظت از محیط زیس��ت 
استان اصفهان تصریح کرد: در اصفهان به علت فقیر بودن پوشش گیاهی، 
آتش س��وزی ها به علت گرمی هوا و دالیل طبیعی رخ نمی دهد و بیشتر 
دالیل عمدی و انس��انی دارد.وی درباره اقداماتی که برای پیش��گیری از 
ایجاد این آتش سوزی ها انجام شده است، بیان کرد: از 2 سال پیش تا امروز 
تجهیزات اطفای حریق برای پیش��امدهای احتمالی خریداری شده ولی 
برای جلوگیری از آتش س��وزی های عمدی، نیاز به فرهنگ سازی در این 
زمینه داریم.ستایش خاطرنشان کرد: ما از طریق سازمان مدیریت بحران 
استانداری برای خرید تجهیزات مورد نیاز اقدام می کنیم و همچنین در 
 زمینه فرهنگ سازی نیز اقداماتی را انجام داده ایم که شامل آموزش های 
زیس��ت محیطی در روس��تاهای اطراف مناطق حفاظت ش��ده و بیشتر 
برای کودکان و نوجوانان مقاطع تحصیلی دبس��تان و دبیرستان  های این 

مناطق است.

200 هزار دستگاه آالينده سيار
در اصفهان!

در داالنکوه اصفهان؛

دليل آتش سوزی مراتع »گون« 
عمدی و انسانی است 

معاون پارلمانی س��ازمان حفاظت محیط زیست ضمن 
اش��اره به اقدامات س��ازمان حفاظت محیط زیست به 
منظور بهب��ود وضعیت محیط بان��ان در دولت یازدهم، 
 از اعمال درج��ات محیط بانان و افزای��ش حقوق آنها در 

سال جاری خبر داد .
محم��د مجاب��ی گف��ت:  یک��ی از برنامه ه��ای اصل��ی 
 رییس جمه��ور از آغ��از دول��ت یازده��م توج��ه ب��ه 
محیط زیست و از این میان بحث محیط بانان بوده است.

وی بااش��اره به همکاری 2600 محیط بان در کش��ور، 
اضافه کرد: در دولت یازدهم 550 محیط بان از قراردادی 
به پیمانی تبدیل وضعیت ش��دند و در عین حال سعی 

کردیم که جایگاه استخدامی قابل قبولی پیدا کنند.
 ابالغ دستورالعمل يگان حفاظت محيط زيست

وی با بی��ان اینک��ه اقدام بع��دی در راس��تای حمایت 
از محیط بان��ان، تدوین دس��تورالعمل ی��گان حفاظت 
محیط زیست اس��ت، اظهار کرد: برای اینکه بتوانیم از 
حمایت ها و معاضدت های دس��تگاه ها برخوردار باشیم 
باید دستورالعملی به تصویب می رساندیم که در دولت 
یازدهم با رایزنی های انجام ش��ده با ستاد کل نیروهای 
مس��لح، دس��تورالعمل یگان حفاظت محیط زیست با 

امضای رییس ستاد کل نیروهای مسلح ابالغ شد.
افزایش حقوق محیط بانان اقدام بع��دی دولت یازدهم 
بود که معاون پارلمانی سازمان حفاظت محیط زیست 
به آن اشاره کرد و گفت:  طی آن میزان امتیاز سختی کار 

محیط بانان بر اس��اس بند 3 ماده 68 ، 900 امتیاز بود 
که توانستیم با مساعدت، سقف سختی کار در قانون را 
که 3000 امتیاز است برای محیط بانان به تصویب هیئت 
وزیران برس��انیم که تقریبا در عمده استان ها جز تعداد 
انگشت شماری، بحث س��ختی کار محیط بان ها اعمال 

شد و از امسال نیز باید در تمامی استان ها اجرایی شود.
 اعطای درجه به محيط بانان

به گفته مجابی، سال گذشته درجات محیط بانان ابالغ 
ش��د تا به همه آنها براس��اس س��وابق درجه اعطا شود. 
امس��ال نیز به دنبال آن هس��تیم که این درجات را در 
حقوق آنها اعم��ال کنیم. همچنین براس��اس مجموعه 
اجازات دول��ت، بند 5 ماده 68 در رابط��ه با محیط بانان 
را اعمال کردیم. این بند شامل امتیازاتی می شود که به 
کارمندان براساس سطح تحصیلی ارایه می گردد که به 

آن »فوق العاده ویژه« گفته می شود.
 آموزش 1500 محيط بان در دولت يازدهم

وی با اش��اره به اینکه بحث دیگر آم��وزش محیط بانان 
است، افزود: طی دولت یازدهم بیش از 1500 محیط بان 
آموزش فنی و مس��ائل مختل��ف مرتبط با مس��ئولیت 
خودش��ان را دریاف��ت کردن��د. همچنین  در راس��تای 
همکاری و تعامل با جامعه جهانی اولین دوره آموزش��ی 
محیط بانان در اتریش برگزار شد . در حال حاضر نیز به 
دنبال آن هستیم تا از اساتید خارجی به منظور افزایش 

توانمندی محیط بانان استفاده کنیم.

 تشکيل شعب تخصصی قضايی محيط زيست
معاون پارلمانی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره 
به اینکه از اقدامات دیگر دول��ت یازدهم بحث حمایت 
قضایی از محیط بانان اس��ت، گفت: در نشست حقوقی 
که با ریاس��ت قوه قضاییه داشتیم دس��تور دادند شعب 
تخصصی محیط زیست در اس��تان های کشور تشکیل 
شود و در حال حاضر تعدادی از این شعب تشکیل شده 
اس��ت. براین اس��اس می توانیم کار آنها را تخصصی تر 
دنبال کنیم زیرا وقتی در این شعب به بحث محیط بانان 
پرداخته می شود درک درستی نسبت به مسئولیت های 

محیط بانان ایجاد می شود.
 آزادی محيط بانان در حبس

مجابی اظه��ار ک��رد: در ش��روع دول��ت یازدهم هفت 
محیط ب��ان محکوم به قص��اص بودند، خوش��حالیم که 
طی دو س��ال گذش��ته از هفت مورد پنج مورد منجر به 
اخذ رضایت یا تغییر یا شکستن حکم و در نهایت آزادی 
محیط بانان ش��ده اس��ت. در حال حاضر نیز پیگیر حل 
مش��کالت دو مورد دیگر و س��ایر محیط بانان که دچار 

مشکل شده اند، هستیم.
 حل مش�کل قانون�ی پرداخت خس�ارت به 

مخبرين تخريب های زيست محيطی
وی با تاکی��د بر اینکه آم��وزش حرف اصلی و اساس��ی 
برای محیط بان��ان را می زند، گف��ت: محیط بانان عالوه 
بر مس��ئولیت حفاظت، ضابط دادگستری نیز هستند و 
براساس قانون به لحاظ مسلح بودن باید مسائل خاصی 
بر آنها مترتب باش��د بنابراین باید ب��ا آموزش های فنی 

وحقوقی آنها را آگاه کنیم.
معاون سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه 
طی دو سال گذشته سرکشی هایی از خانواده محیط بانان 
شهید از س��وی س��ازمان حفاظت محیط زیست انجام 
شده اس��ت، گفت: در دولت یازدهم در الیحه خسارت 
محیط بانان تغییری انجام ش��د که مرب��وط به مخبرین 
تخریب های زیست محیطی بود. این افراد که اطالعات و 
گزارش هایی از آثار زیانبار و اقدامات غیرزیست محیطی 
خبر می دهند، گاهی مورد تعرض قرار می گیرند. براساس 
مجوز قبلی نس��بت به محیط بانان اقدام��ات خود را در 
مورد حق الکشف انجام می دهیم ولی نسبت به پرداخت 
خسارت به مخبرین که جزو کارکنان سازمان حفاظت 
محیط زیست نیس��تند، احتیاج به اصالح قانون بود که 

محقق شد.

عکس روز)راکن(

با این که حدود 400 گونه ش��ناخته شده کوس��ه وجود دارد، اما کوسه بزرگ س��فید یکی از محبوب ترین 
آنهاست.

 کوس��ه های بزرگ س��فید، بزرگ ترین گونه های ش��کارچی اقیانوس ها هس��تند )حیوانات دیگر را شکار
 می کنند( و یکی از موفق ترین شکارچیان کل جهان اند؛ اما انسان ها را نمی خورند. این کوسه ها را می توان 

در آب های عمیق و در نزدیکی ساحل همه قاره ها به جز قاره قطب جنوب یافت.
حقايق خواندنی درباره کوسه بزرگ سفيد

 ماده ها بزرگ تر از نرها هستند.
 کوسه بزرگ سفید 60 سال زندگی می کند.

 رنگ پشت کوسه سفید تیره است )سیاه، خاکستری، مایل به قهوه ای( و شکم اش به طور کامل سفید 
است. رنگ بندی خاص بدنش استتار کننده ای بسیار عالی است که مانع از این می شود طعمه کوسه را ببیند.

 کوس��ه بزرگ س��فید پلک ندارد، اما می تواند برای جلوگیری از وارد آمدن آس��یب به چشمش، کره 
چشمش را در طول حمله بچرخاند. این امر به ویژه وقتی اهمیت پیدا می کند که بخواهد شیرهای دریایی را 
که پنجه های تیزی دارند شکار کند. به خاطر همین در آخرین لحظه حمله، کوسه ها عمال کورند با این که 

بینایی شان بسیار عالی است.
کوسه های بزرگ سفید صدا تولید نمی کنند، اما با استفاده از زبان بدن و بو ارتباط برقرار می کنند.

 حس بویایی کوسه های بزرگ سفید بسیار عالی است.
 کوسه های بزرگ سفید نمی توانند در اسارت زندگی کنند )در آکواریوم(؛ چرا که گیج می شوند و حس 

جهت یابی شان را از دست می دهند و دایم با شیشه آکواریوم برخورد می کنند.
 بیشتر کوس��ه ها وقتی وارونه هستند بی حرکت می ش��وند. این پدیده »عدم تحرک تونیک« نامیده 
می شود و کوسه بزرگ سفید هم ممکن است آن را تجربه کند. نهنگ قاتل، از این روش برای شکست دادن 

کوسه بزرگ سفید استفاده می کند. نهنگ قاتل کوسه را وارونه نگه می دارد تا تنفسش متوقف شود.
 کوسه های بزرگ سفید گیرنده های الکتریکی ای دارند که با آن میدان الکتریکی همه جانوران را در 

آب شناسایی می کنند. آنها از این گیرنده ها استفاده می کنند تا طعمه را مکان یابی نمایند.
 کوسه های بزرگ سفید ممکن اس��ت به آدم ها حمله کنند، اما آنها را نمی خورند. حمله به این خاطر 
 اتفاق می افتد که کوس��ه ها آدم ها را با خوک های آبی ی��ا بقیه طعمه هایی که معموال می خورند اش��تباه

 می گیرند. 
 رشد کوسه ها کند است. نرها در سن 10 سالگی و ماده ها در سن 15 سالگی به بلوغ می رسند. ماده ها 
بعد از 12 ماه بارداری 10-2 کوسه زنده به دنیا می آورند. کوسه ها مثل والدین دیگر از بچه هایشان مراقبت 
نمی کنند و نوزادان از لحظه ای که متولد می شوند خودشان از خودشان مراقبت می کنند. کوسه مادر ممکن 

است آنها را تنها به صورت طعمه ببیند.
 طول نوزاد کوسه بزرگ سفید در هنگام تولد 1/5 متر است. وقتی رش��د می کند طولش می تواند به 

سه برابر این میزان برسد.
 بسیاری از بچه کوسه ها در همان سال اول زندگی شان کشته می شوند.

 کوسه بزرگ سفید می تواند کل یک شیر دریایی را در تنها یک وعده غذایی بخورد.
 کوسه بزرگ سفید به شکل عجیبی طعمه اش را شکار می کند. وقتی یک خوک آبی )سیل( را در سطح 
آب مشاهده می کند، اغلب خود را به زیر آن می رساند. بعد با حداکثر سرعت رو به باال شنا می کند و با یک 

جهش آب را می شکافد در حالی که خوک آبی را در دهانش دارد.
  کوسه های بزرگ سفید غذایشان را نمی جوند. آنها گوشت را از هم می درند و کل اش را می بلعند. بعد 

می توانند یک یا دو ماه را بدون وعده غذایی بزرگ دیگری سپری کنند.
 کوسه های بزرگ سفید جانوران تنها و گوشه گیری هستند )به تنهایی زندگی می کنند(. آنها فقط در 

طول فصل جفت گیری دور هم جمع می شوند.
 انسان ها هر سال بیش از 100 میلیون کوسه را قتل عام می کنند. تعداد کوسه ها به شدت کاهش یافته 
و این جانوران اکن��ون در آس��تانه انقراض ق��رار دارند. بعض��ی از دانش��مندان تخمین می زنن��د که تنها 

10/000کوسه بزرگ سفید در حیات وحش باقی مانده اند.

حقايق خواندنی درباره کوسه بزرگ سفيد

از افزايش حقوق محيط بانی تا تشکيل شعب تخصصی قضايی؛

مروریبراقداماتدولتیازدهمبرایمحیطبانان
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تحدیدحدوداختصاصی
3/771 چون تحدیدحدود شش��دانگ یکباب خانه مخروبه به پالک شماره 
259 اصلی واق��ع در خوروبیابانک بخ��ش پنج خوروبیابان��ک بنام خانم 
سکینه بیگم آل داود فرزند سید علی اکبر درجریان ثبت است به علت  عدم 
حد فاضل در ضلع جنوب اینک بنا به دستور قس��مت اخیرماده 15 قانون 
ثبت وبرطبق تقاض��ای مال��ک تحدیدحدودملک مرقوم درروز دوش��نبه 
مورخ 4 / 1395/05ساعت 9 صبح درمحل شروع وبه عمل خواهدآمد لذابه 
موجب این آگهی به مالک ومجاورین اخطارمی گردد که درروزوس��اعت 
مقرردرمحل حضوریابنداعتراضات مجاوری��ن وصاحبان امالک مطابق 
ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی به مدت30  روز 
پذیرفته خواهدشدوطبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده 
های معترضی ثبت معترض ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به 
این اداره بایستی باتقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی گواهی تقدیم 
دادخواست رااخذوبه این اداره تسلیم نماید. تاریخ انتشار:  09 /1395/04  

م الف: 93 محمد علی بیطرف رئیس ثبت خوروبیابانک)148 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

4/13 شماره صادره:1395/14/240447نظر به اینکه سند مالکیت یک دانگ 
و یک پنجم دانگ مشاع از ششدانگ پالک ثبتی ش��ماره 93 اصلی واقع در 
بخش پنج خوانس��ار ذیل ثبت 680 در صفحه 203 دفتر امالک جلد 9 به نام 
دخیل عباس زارعی مزدآبادی تحت شماره چاپی مسلسل 362069 ثبت و 
صادر و تسلیم گردیده است، سپس بالواسطه به موجب سند انتقال شماره 
67376 مورخ 1389/09/21 دفترخانه شماره 12 خوانسار به آقای مهدی 
سبحانی فرزند محمد قاسم انتقال یافته سپس نامبرده با ارائه درخواست 
کتبی به شماره وارده 95140970932648 مورخ 1395/03/29 به انضمام 
دو برگ استشهادیه محلی که امضا ش��هود آن ذیل شماره 28260 مورخ 
1395/03/26 به گواهی دفترخانه 5 خوانسار رسیده است مدعی است که 
سند مالکیت آن به علت جابجایی مفقود گردیده است و درخواست صدور 
المثنای سند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره یک 
اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می ش��ود 
چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت 
نزد خود می باشد از تاریخ 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 نشود اقدام به صدور 

سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 100 امامی رئیس اداره ثبت اس��ناد و امالک خوانسار)255 کلمه، 3 

کادر(
فقدان سند مالکیت

4/14 ش��ماره صادره:1395/14/240441نظ��ر ب��ه اینکه س��ند مالکیت 
چهاردانگ مشاع از ششدانگ پالک ثبتی شماره 39 فرعی از 1761  اصلی 
واقع در بخش یک ثبت خوانسار ذیل ثبت 9777 در صفحه 433 دفتر امالک 
جلد 55 به ن��ام امیر عمونبی تحت ش��ماره چاپی مسلس��ل 007894 الف/ 
16 ثبت و صادر و تس��لیم گردیده است، سپس بالواس��طه به موجب سند 
انتقال شماره 31545 مورخ 1389/12/24 دفترخانه شماره 4 خوانسار به 
آقای احسان مقیمی فرزند محمد حس��ن انتقال یافته سپس نامبرده با ارائه 
درخواست کتبی به شماره وارده 95140970908303 مورخ 1395/03/30 
به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضا شهود آن ذیل شماره 9230 
مورخ 1395/03/30 به گواهی دفترخانه 25 خوانس��ار رسیده است مدعی 
است که سند مالکیت آن به علت جابجایی مفقود گردیده است و درخواست 
صدور المثنای س��ند مالکیت ملک ف��وق 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 کس��ی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود 
سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز 
اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره 
تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه 
کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید 
یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به 
صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 99 امامی رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالک خوانسار)253 کلمه، 3 کادر(
فقدان سند مالکیت

4/15 شماره صادره:1395/14/240444نظر به اینکه سند مالکیت ششدانگ 
یکباب مغازه تجاری پالک ثبتی  ش��ماره 47 فرعی از 1364 اصلی واقع در 
بخش یک خوانس��ار ذیل ثبت 6570 در صفحه 2 دفتر امالک جلد 44 به نام 
اعظم بروجردی تحت شماره چاپی مسلسل 286238 ثبت و صادر و تسلیم 
گردیده است، س��پس نامبرده با ارائه درخواس��ت کتبی به شماره وارده 
95140970933297 مورخ 1395/03/30 به انضمام دو برگ استشهادیه 
محلی که امضا شهود آن ذیل شماره 44927 مورخ 1395/03/29 به گواهی 
دفترخانه 12 خوانسار رسیده است مدعی است که سند مالکیت آن به علت 
جابجایی/ سرقت/ س��هل انگاری مفقود گردیده است و درخواست صدور 
المثنای سند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره یک 
اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می ش��ود 
چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت 
نزد خود می باشد از تاریخ 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 نشود اقدام به صدور 
سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 98 امامی رئیس اداره 

ثبت اسناد و امالک خوانسار)230 کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/18 در خصوص پرونده کالسه 338/95 خواهان مهدی ثابتی دادخواستی 
مبنی بر الزام به طرفیت امید زرعی باب الدش��تی تقدیم نموده اس��ت وقت 
رسیدگی برای مورخ 95/5/12  ساعت 3/30 تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون 
آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای 
حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می شود. م الف:9834 ش��عبه 25 حقوقی مجتمع شماره دو 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )110 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/19 در خصوص پرونده کالس��ه 173/95 خواهان احم��د طائی مبنی بر 
مطالبه به طرفیت اشرف کلنگی فشارکی تقدیم نموده است وقت رسیدگی 
برای روز سه شنبه مورخ 95/5/12  س��اعت 10/30 تعیین گردیده است با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در 
جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه به نشانی خ هشت 
بهشت شرقی بعد از چهار راه پیروزی روبه روی مسجد امام علی)ع( مجتمع 
شماره 3 ش��ورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ شده 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:9802 شعبه 53 حقوقی مجتمع 

شماره سه شورای حل اختالف شهرستان اصفهان) 114 کلمه، 1 کادر( 

ابالغ وقت رسیدگی
4/20 در خص��وص پرونده کالس��ه 44/95 خواهان مس��عود یوس��فی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه چک به طرفیت البرز علی اکبری فرزند سردار 
تقدیم نموده است وقت رس��یدگی برای روز چهارش��نبه مورخ 95/5/13  
ساعت 5/15 تعیین گردیده اس��ت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در 
جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان 
خیابان کمال اسماعیل جنب بانک مسکن پ 72 شورای حل اختالف مراجعه 
و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور 
وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:9833 
شعبه 47 حقوقی مجتمع شماره سه شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

) 115 کلمه، 1 کادر(
ابالغ

ش��ماره   9510100353801687 ابالغنام��ه: ش��ماره   4 /22
پرون��ده:9509980359500411 ش��ماره بایگانی ش��عبه:950379 ابالغ 
شونده حقیقی: کورش ارست فرزند محمد به نشانی اصفهان خ اردیبهشت 
جنوبی بن توحید پ 9،  تاریخ حضور:1395/05/13 چهارش��نبه س��اعت: 
8/30 محل حضور: اصفهان-خ چهارباغ باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان 
دادگستری کل استان اصفهان- طبقه3- اتاق شماره 310،  علت حضور: در 
خصوص شکایت نصرت گلبان مورنانی علیه شما در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی در این شعبه حاضر شوید. 
م الف:9855 شعبه 112 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان)112 جزایی سابق( 

) 78 کلمه، 1 کادر(  
ابالغ وقت رسیدگی

4/23 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 324/95 خواهان زه��را هنری فرد 
دادخواستی مبنی بر1- مطالبه مبلغ 80/000/000 ریال وجه یک فقره چک 
به انضمام مطلق خسارات اعم از خس��ارت تاخیر تادیه، حق الوکاله وکیل، 
هزینه های دادرس��ی و غیره 2- بدواً تقاضای صدور قرار تامین خواسته 
به قید فوریت) اقدام پیش از ابالغ(  به طرفیت جمال خوشبخت تقدیم نموده 
است وقت رس��یدگی برای مورخ 95/5/13 ساعت 17 عصر تعیین گردیده 
است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان 
س��جاد – اول خیابان ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان 
صبا – پ��الک57 کدپس��تی 8165756441 مجتمع ش��ورای حل اختالف 
اصفهان ش��عبه 41 ش��ورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. م الف: 9829 شعبه 41 
حقوقی مجتمع شماره یک ش��ورای حل اختالف شهرستان اصفهان) 155 

کلمه، 2 کادر(   
ابالغ وقت رسیدگی

4/24 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 325/95 خواهان زه��را هنری فرد 
دادخواس��تی مبنی بر 1- مطالبه وجه یک فقره چک به مبلغ 21/000/000 
ریال به انضمام مطلق خسارات اعم از خس��ارت تاخیر تادیه، حق الوکاله 
وکیل، هزینه های دادرس��ی و غیره 2- بدواً تقاضای ص��دور قرار تامین 
خواس��ته به قید فوریت) ابالغ پس از اقدام(  به طرفی��ت حمید نعمتی تقدیم 
نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 95/5/13 ساعت 17/30 تعیین گردیده 
است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان 
س��جاد – اول خیابان ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان 
صبا – پ��الک57 کدپس��تی 8165756441 مجتمع ش��ورای حل اختالف 
اصفهان ش��عبه 41 ش��ورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 

دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. م الف: 9830 شعبه 41 
حقوقی مجتمع شماره یک ش��ورای حل اختالف شهرستان اصفهان) 156 

کلمه، 2 کادر(   
ابالغ وقت رسیدگی

4/25 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 1148/94 خواه��ان امی��ن بهاءلو 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت بابک عمادی تقدیم نموده است وقت 
رسیدگی برای مورخ 95/5/11  ساعت 3/30 تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون 
آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای 
حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 

مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف:9835 ش��عبه 25 حقوقی مجتمع ش��ماره دو ش��ورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )108 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/26 نظر به اینکه در پرونده کالس��ه 941567 بنا به درخواس��ت مسعود 
دوازده امام��ی به طرفیت حس��ین فقیهی ب��ا موضوع مطالبه ب��ا توجه به 
ارجاع امر به کارشناس��ی و وصول نظریه کارشناس��ی، لذا بدینوسیله به 
خواندگان فوق الذکر که مجهول المکان می باش��ند اخطار می گردد ظرف 
یک هفته جهت رویت نظریه کارشناسی و اعالم نظر، به آدرس ذیل مراجعه 
 نمایید: اصفهان- خیابان آتشگاه- مجتمع شماره 2 شوراهای حل اختالف

 اصفهان. 
م الف:9825 ش��عبه 33 حقوقی مجتمع ش��ماره دو ش��ورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )83 کلمه، 1 کادر(
احضار

4/27 چون آقای مهرداد صمیمی فرزند علی جاده شکایتی علیه غالمرضا 
قاسمی مبنی بر خیانت در امانت در خصوص یک دستگاه خودرو پژو 206 
به شماره انتظامی ایران 53- 344 س 88 کالسه 950118 ب 1 این بازپرسی 
ثبت گردیده لذا نظر به اینکه متهمان مجهول المکان می باش��ند حسب ماده 
174 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتشار طبع و نشر می ش��ود و از متهمان مذکور دعوت به عمل می 
آید ظرف مدت یک ماه پس از نشر آگهی جهت پاسخگویی به اتهام خود به 
این مرجع مراجعه نمایند در صورت عدم حضور دادسرا تصمیم مقتضی 

اتخاذ خواهد نمود.
 م الف:9847 شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 4 کهندژ 

اصفهان )119 کلمه، 1 کادر(
ابالغ 

4/28 ش��ماره درخواس��ت: 9510460364900017 ش��ماره پرون��ده: 
9409980364901302 ش��ماره بایگانی ش��عبه: 941338 آگهی ابالغ به 
آقای هادی اصغرپ��ور فرزند محمد باقر به اته��ام مزاحمت تلفنی از طرف 
این دادس��را در پرونده کالس��ه 941338 د 30 تحت تعقیب اس��ت و ابالغ 
احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوسیله 
در اجرای ماده 115 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امر کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتش��ار آگهی 
در شعبه 30 دادیاری دادسرای عمومی اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام 
خویش حاضر شود در صورت عدم حضور پس از یک ماه ازتاریخ انتشار 
آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد. در ضمن هزینه نشر آگهی از طرف 
دادگس��تری پرداخت می گردد. م الف:9848 ش��عبه 30  مجتمع شماره دو 

دادیاری دادسرای عمومی و انقالب اصفهان )130 کلمه، 2 کادر(

خبر آموزش

به تازگی متخصصان پوست زیادی در مورد مضرات سلفی گرفتن 
اظهار نظر کرده اند و هشدارهای زیادی به معتادان عکاسی سلفی 

داده اند.
 اگر شما هم از آن دسته افرادی هس��تید که در هر مکانی موبایل 
 خ��ود را در م��ی آوری��د و از خودتان عکس س��لفی م��ی گیرید 
 باید بگوییم متخصصان پوس��ت هش��دار دادند که عکس سلفی 

به طرز وحشتناکی صورت فرد را پیر می کند. 
آنها معتقدند چهره و صورت افراد هنگام سلفی گرفتن در معرض 
نور و تابش گوشی های هوشمند قرار می گیرد و این مسئله باعث 
 آسیب دیدن پوس��ت صورت آن ها ش��ده و در نتیجه سرعت پیر 

و چروک شدن پوست افزایش پیدا می کند. 
این تغییرات آن قدر نمایان است که متخصصان پوست با تشخیص 
قسمتی از پوس��ت که آس��یب دیده، قادرند بگویند فرد از کدام 

دستش برای سلفی گرفتن استفاده می کرده است. 
س��یمون زواکی، مدیر پزشکی کلینیک پوس��ت لینیا در بریتانیا 
در این زمینه می گوید: » افراد معتاد به س��لفی گرفتن و بالگرها 
خیلی باید مراقب باش��ند. حت��ی نور آبی که از صفحه نمایش��گر 
 دس��تگاه های دیجیتال به س��مت ص��ورت ما پرتاب می ش��ود، 

می تواند باعث آسیب دیدن پوست شود. «
متخصص��ان این ح��وزه معتقدن��د تاب��ش الکترومغناطیس��ی 
گوش��ی های هوش��مند با آس��یب زدن به DNA باعث پیر شدن 

پوست می شود. 
تابش الکترومغناطیس��ی باعث شکس��تگی در رشته DNA شده 
که این موضوع از بازس��ازی پوس��ت جلوگیری کرده و اس��ترس 
اکسیداتیو در س��لول های بافت ایجاد می کند و در نتیجه سرعت 

چروک شدن پوست افزایش پیدا می کند. 
 زین اباگی، موس��س بنیاد س��المت پوس��ت اباگ��ی در آمریکا، 
در این باره می گوید: » یک بافت کثیف و احمقانه در پوست صورت 
 ایجاد می ش��ود که در طرف دیگر آن دیده نمی شود. به نظر من، 

ما باید یک مکانیسم دفاعی در برابر این مسئله ایجاد کنیم. 
نور دارای یک نوع اثر مغناطیسی است که بر پوست اثر می گذارد 

و جایگزین مواد معدنی در پوست می شود. 
در این مورد کرم های ضدآفتاب هم کمکی به فرد نمی کند. «

معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش با صدور 
بخشنامه ای درخصوص تک کارت فرهنگیان گفت: فرهنگیان تا20 
 www.profile.medu.ir تیر فرصت دارند با مراجعه به نش��انی

نسبت به تکمیل اطالعات خود اقدام کنند.
تک کارت به عن��وان کارت شناس��ایی کارکنان آم��وزش و پرورش 
محس��وب ش��ده و جایگزین کارت های موجود خواهد شد بنابراین 

تکمیل اطالعات و صدور کارت الزامی است.
سیدمحمد بطحایی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش 
و پرورش نیز با اشاره به صدور تک کارت برای فرهنگیان اظهار کرد: 
این کارت چند منظوره است و به تدریج خدماتی به آن اضافه می شود 
که نخس��ت خدمات شناسایی و پرسنلی اس��ت و پس از آن خدمات 
 بانکی، ت��ردد، کارت بلی��ت، کارت بیمه، خدم��ات رفاهی و عضویت 

در باشگاه مشتریان اضافه خواهد شد.
 وی عنوان کرد: یک��ی از مهم ترین خدمات این کارت آسان س��ازی 
بیمه تکمیلی فرهنگیان است، با فراهم ش��دن این امکان فرهنگیان 
دیگر برای مراجعه به مراکز درمانی نیاز به دریافت معرفی نامه ندارند.

 رییس کمیس��یون آم��وزش و تحقیقات مجلس ش��ورای اس��المی 
 با اعالم این که برخی مدارس غیردولتی تحت عنوان » خدمات ویژه «،

 پ��ول بیش��تری از مردم م��ی گیرند، هش��دارداد مجلس به ش��دت 
با متخلفان برخورد خواهد کرد.

محمدمهدی زاهدی رییس کمیس��یون آموزش و تحقیقات مجلس 
شورای اسالمی  در پاسخ به این پرس��ش که » آیا مجلس به موضوع 
شهریه های غیرمتعارف مدارس غیردولتی ورود کرده است؟ «، اظهار 
داشت: بله، همیش��ه مجلس و کمیس��یون آموزش مجلس موضوع 

شهریه های مدارس غیردولتی را مورد توجه قرار داده اند.
 وی افزود: بر اس��اس گزارش هایی که امس��ال رس��یده است، برخی 
مدارس کار جدیدی را برای دریافت پول بیشتر از مردم انجام داده اند 

که تحت عنوان » خدمات ویژه « از آن یاد می کنند.
  زاهدی ب��ا بیان اینک��ه آموزش و پ��رورش قبال اعالم ک��رده بود که 
فوق برنامه ها هم در شهریه اعالمی لحاظ شده است، خاطرنشان کرد: 
بنابراین فوق برنامه جدیدی وجود ندارد که تحت عنوان خدمات ویژه 

از مردم پول گرفته شود.
رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی با تاکید 
 بر اینکه اگر مدیران قان��ون را رعایت نکنند در نهای��ت اختیارات را 
 از آنها س��لب می کنیم، تصریح کرد: با بی اعتم��ادی که این مدارس 
به وجود می آورند ناچار می شویم تا برخورد سخت گیرانه داشته باشیم 

و مطمئن باشند که به ضرر آنها خواهد شد.

پیری زودرس در کمین عاشقان 
عکس سلفی

فرهنگیان برای ثبت نام تک کارت 
تا ۲۰ تیر فرصت دارند

خدمات ویژه، روش جدید اخذ وجه 
در مدارس غیردولتی!

 قیمت��ش ارزان تر اس��ت، ام��ا مضراتش بیش��تر، مرگ را 
به ارزانی می خرند و خود را به ورطه نابودی می کش��انند، 
هربار که مصرف م��ی کنند، یک قدم به م��رگ نزدیک تر 

می شوند.
 الگوی اعتیاد در کش��ور به س��رعت در ح��ال تغییر بوده 
 و مص��رف مخدره��ای جدی��د رو ب��ه افزای��ش اس��ت، 
 به  طوری که عنوان می ش��ود س��هم مخدره��ای صنعتی 
از قبیل شیش��ه، کراک، قرص های روانگردان و... در بازار 

مصرف کشور به40 درصد رسیده است. 
مواد مخدر صنعتی با نام های غریب و آشنایی مانند کراک، 
شیشه و... در شهرهای بزرگ کشور به ویژه تهران به آسانی 

تهیه می شود و با کمترین رد و اثری قابل مصرف است. 
دکت��ر امیرحس��ین توکل��ی روانپزش��ک و اس��تاد 
دانش��گاه ته��ران م��واد مخ��در را ب��ه س��ه گ��روه، 
مخدره��ا، محرک ه��ا و توه��م زا تقس��یم ک��رده و در 
تبیین آن می گوی��د: گ��روه مخدرها ش��امل تریاک و 
ش��یره تری��اک و هروئی��ن در گذش��ته متداول ت��ر 
 ب��ود. گ��روه محرک ه��ا مث��ل شیش��ه و کریس��تال 
از ترکیبات خاصی ساخته شده و برعکس مواد مخدر که 
باعث رخوت و سستی و سرخوشی است، باعث افزایش 
انرژی، ولع زیاد به نوشیدن آب و تحریک روحی - روانی 

فرد مصرف کننده می شود. 
این نوع از مواد باعث افزایش انرژی ش��ده و میل جنس��ی 
 افراد را فعال تر می کند، نیاز به خ��واب در مصرف کنندگان 

این نوع مواد کم و دچار هذیان گویی 
و در مراحل بعدی کاهش ش��دید 
وزن و اختالل در سیستم های تفکر 
و توهم ه��ای ش��نیداری و دیداری 
می شوند. گروه سوم مثل حشیش 
باعث تغییر در حالت هوشیاری شده 
و فرد مصرف کننده با واکنش هایی 
غیرطبیعی مثل حس پرواز یا پریدن 
از بلندی و پیاده شدن از خودروی 

در حال حرکت روبه رو می شود. 
تف�اوت تاثیر م�واد مخدر 
 صنعت�����ی و س�����نتی 

بر مصرف کنندگان 
 این روانپزش��ک ادام��ه می دهد: 
مواد مخدر صنعت��ی مانند کراک، 

شیشه و... برخالف هروئین، تریاک و حشیش و...، بدون بو 
و دود هستند و مصرف آن بسیار آس��ان است. آنچنان که 
 یک یا دو دقیقه پس از مصرف آن در یک محیط در بس��ته 
و کوچک نیز کسی متوجه نخواهد شد و عالوه بر آن به دلیل 
ایجاد کمترین تغییر در ظاهر افراد در مراحل اولیه اعتیاد، 

با اقبال زیادی مواجه شده اس��ت. از این رو میزان مصرف 
کراک، شیشه و قرص های روانگردان به شدت در بین نسل 
جوان رو به افزایش است و این امر به طور حتم، میزان مرگ 
و میر ناشی از مصرف مخدرهای صنعتی را افزایش می دهد. 
 استفاده از شیشه در ترکیبات قرص های چاقی 

و الغری 
وی در ادامه با اظهار تاسف در مورد داروهای چاقی و الغری 
موجود در کشور اظهار می دارد: متاسفانه بعضی داروهای 
غیراس��تاندار چاقی و الغری نیز ترکیبات شیشه دارد که 
باعث وابستگی شدید و افسردگی 

در فرد مصرف کننده می شود.
دکت��ر توکل��ی در م��ورد عوارض 
اس��تفاده از مواد مخ��در صنعتی 
می گوید: عالوه ب��ر ناراحتی های 
روح��ی و روان��ی ک��ه گریب��ان 
مصرف کنن��دگان ای��ن م��واد را 
می گیرد، سرطان غدد و پروستات 
از رایج ترین بیماری هایی اس��ت 
که این افراد با آن دس��ت و پنجه 
نرم می کنند. اکنون خانواده های 
زی��ادی هس��تند که درگی��ر این 
 بالی ویرانگر ش��ده اند. بازپروری 
 و بازس��ازی اف��راد آس��یب دیده 
از مواد صنعتی به شدت دشوارتر 
 از مواد مخدر س��نتی اس��ت؛ هم هزینه ترک آن باالست 
و هم اثرات شیمیایی آن بر متابولیسم بدن فرد آسیب دیده 
شدید است. حتی به گفته پزشکان متخصص برخی از آنها 
قربانی خود را در زمانی کمتر از شش ماه از پا درمی آورند. 

 این روانپزش��ک در تش��ریح ریش��ه یابی مصرف این گونه 

از مواد هم می گوید: ریش��ه یابی کار بس��یار سختی است، 
چراکه فاکتورهای بس��یاری ازجمله ویژگی های سرشتی 
و ش��خصیتی، محیط اجتماعی، نوع تربیت، برخوردهای 
 خانوادگ��ی، ش��رایط اجتماع��ی و بی��کاری عوامل مهم 
 در گرایش اف��راد به مواد مخدر اس��ت. هرچند بس��یاری 
از مصرف کنندگان افرادی هس��تند که در آغاز به صورت 
تفننی آلوده شده اند، اما بعد از گذشت زمان خود را گرفتار 
این بالی خانمان س��وز دیده اند. بس��یاری از کارشناسان 
حوزه جرم شناس��ی بر این باورند که مس��ئله مواد مخدر 
ریشه اصلی بسیاری از جرایم در کشور است. گواه این مدعا 
آمار زندانیانی است که هم اکنون در پشت میله های زندان 
مدت ندامت خود را طی می کنند که براس��اس آمار حدود 
40 درصد زندانیان کشور مرتبط با مواد مخدر هستند. در 
این میان اعتیاد به مواد مخدر نیز عالوه بر این که خسارات 
فراوانی را به خود ش��خص و خانواده اش تحمیل می کند، 
خسارات جبران ناپذیری را بر پیکره جامعه وارد می سازد. 

اعتیاد به مواد مخدر یکی از مهم ترین و شاخص ترین عوامل 
طالق و از هم پاشیدگی خانواده ها به شمار می رود. 

این معضل زمانی چالش برانگیز تر شده است که شاهد تغییر 
رویه مصرف معتادان از سنتی به سمت صنعتی هستیم به 
طوری که شیشه و کراک جای تریاک و حشیش را گرفته و 

این یعنی زنگ خطری برای خانواده و جامعه. 
اکنون باید با عزمی راس��خ در برابر جغد ش��وم مواد مخدر 
ایستاد و با یک تاکتیک کارشناس��انه بستر جامعه را برای 
پیش��گیری از اعتیاد و ترک معتادان فراهم کرد تا ش��اهد 
خانواده ای س��الم تر و در نتیجه جامعه ای پویاتر باش��یم. 
قطعا این تاکتیک زمانی باعث پیروزی بر این جغد ش��وم 
می شود که تعامل و هماهنگی بین دستگاه های متولی امر 

و خانواده ها سرلوحه امور قرار گیرد.

گام هایی که به سوی مرگ برداشته می شود؛

حراج زندگی به ارزان ترین قیمت

  گروه محرک ها مثل شیشه 
و کریس�تال از ترکیب�ات 
 خاص��ی س��اخته ش��ده 
و برعکس م�واد مخ�در که 
 باع�ث رخ�وت و سس�تی 
و سرخوش�ی اس�ت، باعث 
افزای�ش ان�رژی، ول�ع زیاد 
ب�ه نوش�یدن آب و تحریک 
 روح�����ی - روان����ی 

فرد مصرف کننده می شود
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یک منتق��د و روزنامه نگار معتقد اس��ت محتوای 
تکراری س��ریال »برادر« موجب شد روایت و ریتم 
درست آن خیلی دیده نشود و در مجموعه »پادری« 

بهتر بود تکیه کالم های جدید اضافه می شد.
س��یدرضا صائمی منتق��د و روزنامه ن��گار درباره 
مجموعه مناسبتی رمضانی »برادر« به کارگردانی 
جواد افش��ار که این ش��ب ها روی آنتن شبکه دو 
س��یما می رود، گفت: »برادر« به لحاظ س��اختار 
و فرم خوش ریتم اس��ت ولی در محتوا ش��دیدا به 
ورطه کلیشه افتاده چون این نوع قصه پردازی پدر 
درستکار و فرزند ناخلف س��الیان سال است که در 
تلویزیون جاخوش کرده و تقریبا هر سال در رسانه 

ملی به شکل های مختلف شاهدش هستیم.
وی افزود: شاید اگر مستقل به این سریال نگاه کنید 
المان هایی برای جذابیت داش��ته باشد ولی از بس 
قصه، عناصر و مفاهیم تکرار ش��ده مخاطب کار را 
پس می زند. فضای بازار و مطرح کردن بحث حالل 
و حرام و پایبندی حاج کاظم به یک سری اعتقادات 
در مقابل رقیب سرس��خت خود موقعیتی است که 
سالیان سال در سریال های ماه رمضانی دیده شدند. 
شاید مناسبتی بودن اقتضا می کند فضا این گونه 
باشد اما چون محتوا تکراری است سخت می توان با 

اثری که حرف تازه ای ندارد ارتباط گرفت.
این منتقد عنوان کرد: از طرفی دیگر مردم نسبت 
به برخی بازاری هایی از جن��س رقیب حاج کاظم 
بدبین هس��تند و حض��ور این اف��راد را بیش��تر از 
شخصیت هایی مثل حاج کاظم در جامعه احساس 
می کنند این بدبینی نشئت گرفته از جریان های 
اجتماعی است که باعث می شود سریال هایی از این 
دست به درستی دیده نش��ود و محبوبیت نداشته 
باشد. همیشه نکات مثبت و منفی یک اثر نیست که 
دفع یا جذب مخاطب را رقم می زند بلکه تصورات 
بیرونی، نگاه مردم، زمان و ش��رایط جامعه هنگام 

پخش هم تاثیرگذار است.
صائمی درباره بازی بازیگران در این سریال تصریح 
کرد: البته در س��ریال »برادر« از بازی خوب حسن 

پورشیرازی نباید غافل شد.
 ضمن اینکه نکاتی مثل عش��ق پنهان فرزندان دو 
رقیب و دو قطبی ک��ردن مثبت و منفی برادرها که 
در تاریخ هم هابیل و قابیل نمونه بارز آن هس��تند 

معموال در ایجاد کشش مخاطب کمک کننده است 
و حرکت حاصل از تضادها موتور درام را روشن نگه 

داشته است. 
تیتراژ هم ارتباط درستی با موضوع اصلی اثر دارد 
و به طور کل این مجموعه در فرم و روایت سریال، 
قابل تحمل اس��ت و تعلیق الزم را ب��رای پیگیری 
ایجاد می کن��د اما به لح��اظ فضاس��ازی و محتوا 

تکراری است.
صائمی با اشاره به اینکه به نظر می رسد »پادری« 
ساخته محمدحسین لطیفی که از شبکه یک پخش 
می شود بیشتر میان مردم جا باز کرده است، اظهار 
کرد: با اینکه »پ��ادری« به نوع��ی ادامه مجموعه 
»دودکش« بوده و محتوا از اس��اس تکرار است اما 
چون قصه جدیدتر ش��ده و روی برخ��ی مضامین 
اخالقی دست گذاشته که هر کسی می تواند با آن 
همذات پنداری کند بیشتر مورد توجه قرار گرفته 
اس��ت. البته نباید از نظر دور داشت که ژانر کمدی 
در هر ص��ورت طرفدار بیش��تری دارد و در جامعه 

محبوب تر است.
وی افزود: شاید »پادری« طبق کلیشه های امروزی 
ظاهرا سریال مناس��بتی رمضان نباش��د اما لزوما 
 نباید زمان قصه مناس��بتی در ماه رمضان بگذرد یا

 المان های رمضانی داشته باش��د. یادمان نرود که 

همه آداب و مراسم این ماه هدفش اخالقی زیستن 
است و نماز ، روزه و افطار و سحر ابزاری برای تبیین 
و ترویج ارزش های اخالقی در جامعه است. در واقع 
این ها شریعتی در خدمت یک حقیقت هستند. به 
نظر من کاری که هم شاد است و می خنداند  و هم 
در بطن خود انتقال دهنده پیام های اخالقی است 

بیشتر با ذات ماه رمضان مناسبت پیدا می کند.
این منتقد بیان کرد: »پادری« ب��ه جنس زندگی 
مردم نزدیک تر است یعنی به یک سری ویژگی های 
رفتاری می پردازد که در هر طیفی از جامعه همه با 

آن همذات پنداری می کنند. 
نگاه رئالیستی »پادری« بیشتر از »برادر« به چشم 
می خورد و کلیشه و کلی گویی های شعاری ندارد. 
ضمن اینکه در تیتراژ ب��ه خوبی از ظرفیت کمیک 

استفاده شده است.
وی همچنین درباره نقاط ضعف مجموعه »پادری« 
اظهار کرد: یکی از ایرادهایی ک��ه به این مجموعه 
 وارد اس��ت اس��تفاده از تکیه کالم هایی است که

 پیش ت��ر در مجموعه »دودکش« از آن اس��تفاده 
شده بود. 

به نظر من بهتر بود از تکی��ه کالم های جدیدتری 
استفاده می شد. مخاطب نسبت به این مسئله دچار 
اشباع زدگی است و تکرار آن گاهی از حد می گذرد.
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در بیست وسومین برنامه جمعه با سینما؛

»استرداد« نقد و بررسی می شود

»مرد بالشی« به تاالر هنر می آید

تیرماه برگزار می شود؛

بازآرت تخصصي سینما
تئاتر و عكاسي در سینما ساحل

در شهر درحاشیه

فیلم سینمایی »استرداد« س��اخته  علی غفاری در تازه ترین نشست جمعه با 
سینما نقد و بررسی می شود.

» داس��تان این پروژه عظیم تاریخی به وقایع پس از جنگ جهانی دوم در سال 
1334 در ای��ران می پردازد. در این زمان ش��وروی به دلیل حض��ور در ایران و 
استفاده از راه آهن کشور باید به ایران غرامت پرداخت می کرد. به همین منظور 
یک س��رهنگ ایرانی به نام فرامرز تکین )حمید فرخ نژاد( مامور می شود تا به 
همراه چند شخصیت سیاسی عازم شوروی شود تا یازده و نیم تن طال  را از طریق 
کشتی به ایران منتقل کند. اما در این راه تکین متوجه توطئه هایی می شود که 

حوادث و رخدادهایی را برای او و همراهانش ایجاد می کند.
استرداد در سی و یکمین جشنواره فیلم فجر موفق به کسب چهار سیمرغ بلورین 
برای بهترین فیلم، بهترین بازیگر نقش اول مرد، بهترین جلوه های ویژه میدانی 
و بهترین تدوین شد. دریافت جایزه بهترین فیلم برداری توسط محمود کالری، 

در جشن انجمن منتقدان سینمای ایران از دیگر افتخارات این فیلم است.
فیلم استرداد روز جمعه 11 تیرماه ساعت 18 در تاالر شیخ بهایی شاهین شهر 

اکران شد و سپس مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت.

فیلم تئاتر »مرد بالشی« در تاالر هنر اصفهان اکران می شود.» نمایش 
مرد بالشی توسط محمد یعقوبی و آیدا کیخایی کارگردانی شده و  پیام 
دهکردی، علی سرابی، نوید محمدزاده و احمد ساعتچیان در آن به ایفای 
نقش پرداخته اند. درباره داستان این نمایش آمده است؛ قتل هایی در 
شهر اتفاق می افتد و پلیس این قتل ها را به یک نویسنده ربط می دهد...

فیلم تئاتر مرد بالشی امروز 9 تیرماه س��اعت 18 در تاالر هنر اصفهان 
اکران می شود.

 نخستین فراخوان بازآرت تخصصی سینما، تئاتر و عکاسی در روزهای گذشته 
از سوی س��ینما ساحل اصفهان منتش��ر ش��د و از عالقه مندان خواسته شد تا 
 برای داش��تن غرفه در این رویداد فرهنگی هنری،  محصوالت خود را در قالب 
صنایع دستی، دستگاه های نمایش فیلم قدیمی و دوربین های عکاسی، مجالت 
، روزنامه ، پوس��تر و عکس های قدیمی، کتاب های تخصصی مرتبط با سینما، 
تئاتر و عکاس��ی و همچنین کلیه محصوالت فرهنگی مرتبط با سینما ، تئاتر و 
عکاس��ی ارائه نمایند. این رویداد فرهنگی هنری روز یازدهم تیرماه و باحضور 
متخصصین، هنرمندان و عالقه مندان عرصه سینما و تئاتر و حوزه عکاسی در 
طبقه دوم سینما ساحل برگزار می ش��ود. این مراسم از ساعت 15 الی 24 روز 

جمعه پذیرای عالقه مندان خواهد بود.

»بـرادر« به ورطه کلیشه رفته است؛»پـادری« و تكرار تكیه کالم ها

                                                                هرسـال  دریغ  از پارسـال !

واکنش

عكس  نوشت

سینمای جهان

مرجانه گلچین با اشاره به فیش های حقوقی نجومی برخی از مسئوالن گفت: چرا 
باید یک فردی ماهی چند صد میلیون درآمد داشته باشد اما یک کارمند نجیب 
آموزش و پرورش که باید فرزندان م��ا را تربیت کند، حقوقی در حد یک میلیون 
و دویست تومان داشته باش��د؟! مگر آن کارمند یا مدیر دولتی چه کار ویژه ای 

انجام می دهد؟!!
مرجانه گلچین بازیگر س��ینما و تلویزیون گفت: متاس��فانه در این دوره فاصله 
 طبقاتی بس��یارخود نمایی می کن��د و این موض��وع زنگ خطر بس��یار بزرگی 

است.
 امروز بین فقیر و غنی فاصله نجومی اتفاق افتاده اس��ت، فردی برای پول خورد 
تو جیبی اش  هزینه های میلیونی می کن��د و افرادی دیگر برای تهیه  یک وعده 

غذای روزمره خود مانده اند.
 وی ب��ا توصی��ه ب��ه مس��ئوالن مبنی ب��ر پای��ان دادن ب��ه این معض��ل گفت: 
اگر جل��وی ای��ن معض��ل گرفت��ه نش��ود ممکن اس��ت بر اث��ر تلمبار ش��دن 
 ای��ن فاصل��ه طبقات��ی مش��کالت بس��یار زی��ادی در جامع��ه پدیدار ش��ود.

 این بازیگر سینما و تلویزیون ادامه داد: در قدیم  ما سه طبقه داشتیم. یک طبقه 
مرفه، متوسط و فقیر که طبقه متوسط یک زندگی نجیبانه عادی داشت اما هم 
اکنون همان کارمند طبقه متوسط، گاهی زیر خط فقر است و نمی تواند با حقوق 

کارگری یک میلیون تومانی از پس خرج و مخارج زندگی برآید.
 وی خطاب به مسئولین اجرایی کشورگفت: درست اس��ت که دعوت به صبر و 
آرامش خوب اس��ت، اما  دلجویی کالمی از طبقه فقیر، فایده ای ندارد بلکه باید 

چاره ای برای حل  این مشکل اندیشید. 

 GEM پردیس افکاری جدیدترین بازیگری اس��ت که به ش��بکه ترکیه ای
پیوست و خبر آن امروز در برخی رسانه ها منتشر ش��د.  ظاهرا این بازیگر در 
ابتدا برای مسافرتی کوتاه به ترکیه س��فر می کند اما بعد از گذشت مدتی سر 
از شبکه ترکیه ای و عقد قرارداد با آنها در می آورد.حاال باید منتظر ماند و دید 
چه تدابیری برای این موضوع اندیشیده می شود و فیلم هایی که با بازی این 

بازیگران ساخته شده بعد از مهاجرت آنها به چه سرنوشتی دچار می شوند.
آخرین فیلم های اکران شده افکاری 51 ساله، »ش��ور شیرین« و »گیرنده« 
بودند. او به موازات سینما سابقه فعالیت های تلویزیونی هم داشت و از جمله 
در سریال های »در مسیر زاینده رود«، »فکر پلید« و »پنج کیلومتر تا بهشت« 

بازی کرده بود.
پیوستن افکاری به این شبکه ماهواره ای در شرایطی رخ داده که در هفته های 
اخیر رفتار نامناسب مدیران شبکه با بازیگرانی نظیر رابعه اسکویی باعث ایجاد 

یک سری اختالفات و درگیری ها میان آنها شده است.

ابراهیم حاتمی کیا پس از یک عمل جراحی موفقیت آمیز از بیمارستان 
مرخص شد. مسئوالن بیمارستان بقیه اهلل در گفت وگویی با اعالم اینکه 
پس از معاینه  این کارگردان س��ینما توس��ط پزش��ک بیمارستان حال 
عمومی او خوب ارزیابی شده، از مرخص شدن این کارگردان سینما خبر 
دادند. ابراهیم حاتمی کیا روز یکش��نبه )شش��م تیر( برای خارج کردن 

سنگ کیسه صفرا در بیمارستان بستری شده بود.

هدیه تهران��ی بازیگر کش��ورمان عکس های جدی��دی  را از خ��ودش در حال 
 کوهنوردی  منتش��ر کرده اس��ت. این بازیگر 44 س��اله به کوهن��وردی رفته و 

عکس هایی از فعالیت ورزشی خود را در صفحه شخصی اش قرار داده است.
علم کوه نام کوهی با ارتفاع قله 485٠ متر است که در منطقه تخت سلیمان در 
اس��تان مازندران واقع شده اس��ت. قلّه علم کوه پس از دماوند دومین قله مرتفع 

ایران به شمار می رود.

 کارگردان فیلم »رستاخیز« گفت: اگر فیلم رستاخیز اکران نشود دیگر فیلم 
نمی سازم،اگرچه  این فیلم صاحب دارد و همه شیعیان و آزادی خواهان جهان 

فیلم را خواهند دید. 
احمد رضا درویش کارگردان فیلم سینمایی »رستاخیز« در پاسخ به این سوال 
که شنیده می شود قرار است فیلم »رس��تاخیز« در ماه محرم اکران شود آیا 
این موضوع صحت دارد، گفت: تهیه کننده فیلم در حال مذاکره است و خیلی 
اطالع دقیقی ندارم  اما تهیه کننده تالش می کند تا مشکالت حل شود . حل 
شدن این مشکل و اکران فیلم آرزوی من است. وی در پاسخ به این سوال که 
شما گفته اید که این فیلم هویت شماست، اگر این فیلم اکران نشود، دیگر فیلم 
نمی سازید، گفت: این فیلم هویت، اعتقاد، فرزند و روح من است، اکنون  روح 
من در زندان است و اگر اکران نشود قطعا دیگر فیلم نمی سازم، البته فیلم یک 
روز در سینماهای جمهوری اسالمی ایران اکران شده و قطعا دیده خواهد شد، 

این فیلم صاحب دارد.

 ویونا رایدر، هنرپیش��ه چهل و چهار س��اله آمریکایی که از محبوب ترین 
هنرپیش��گان هالیوودی دهه 9٠ میالدی بود، در تازه ترین مصاحبه اش 
 درباره جان��ی دپ و اتهامی که ای��ن روزها متوجه اوس��ت صحبت کرده

 است. 
رایدر که س��ال ها پیش چهار س��ال هم��راه جانی دپ بود، درب��اره اتهام 
خشونت فیزیکی دپ علیه همسرش امبر هرد گفت: من فقط می توانم از 
 تجربیات خودم صحبت کنم، که با چیزهایی که گفته ش��ده بسیار تفاوت 

دارد.
 او هیچ وقت آن ط��وری که توصیفش می کنند با من رفتار نکرده اس��ت. 
 هیچ وقت سوء استفاده گر نبوده اس��ت. من فقط او را به عنوان مرد خوب، 
دوست داشتنی و مهربانی می شناسم که بسیار زیاد از آنهایی که دوستشان 

دارد حمایت می کند.
رایدر که در فیلم ادوارد دس��ت قیچ��ی همبازی جانی دپ بوده اس��ت، 
 درباره اتهام هایی ک��ه امبر هرد به جانی دپ زده اس��ت گف��ت: من آنجا 

نبوده ام.
 نمی دانم چه اتفاقی افتاده اس��ت،  فقط می گویم س��خت است راجع به 

چنین حرف هایی سکوت کنم.
 درست است که رابطه  ما به سالیان دور برمی گردد، اما ما چهار سال باهم 

بودیم که  برای من رابطه بزرگی بود.
 فقط تص��ور کنید، یک روزی به دوس��ت دوران 17 س��الگی تان - همان 
 سنی که من با جانی آشنا ش��دم- چنین تهمت هایی بزنند. شوکه کننده 

است. من هرگز او را نسبت به هیچ کس خشن ندیده ام.

 کارلو پدرس��ولی )معروف به باد اسپنس��ر(، بازیگر ایتالیایی که در ایران با 
فیلم های خاص وسترن معروف شده بود درگذشت. 

او در س��ال 1975 میالدی در فیلم »پاگنده به هنگ کنگ می رود« و در 
1978  در »پاگنده به آفریقا می رود« بازی کرد ک��ه بعدها با نمایش این 

فیلم در ایران به شهرت فراوانی بین هموطنانمان رسید.
اسپنسر بیشتر به خاطر حضور در فیلم هایی به س��بک وسترن اسپاگتی 
همراه با »ترنس هیل« شهرت دارد. وی با »ترنس هیل« 18 فیلم سینمایی 

مشترک کار کرده است.
او در آثاری چون »امروز می کش��یم، فردا می میریم« »فرات��ر از قانون«، 
»پنج مرد نظامی«، »دزدان دریایی باالک��ی«، »پاگنده«، »مواظب باش، 
عصبانی می ش��یم«،»پاگنده به هنگ کنگ می رود«، »پاگنده به آفریقا 
می رود«، »پاگنده به مص��ر می رود«،»بادی به غرب م��ی رود« و...ایفای 

نقش کرده است.
 وی س��ال ها به عنوان یک ش��ناگر حرفه ای و بازیکن واترپلو که حتی به

 رقابت های المپیک نیز رفته بود شناخته می شده اما هیچ وقت نتوانست در 
شنا به موفقیت های جهانی برسد و آن را نیمه کاره رها کرد و به بازیگری و 

نویسندگی روی آورد. او روز دوشنبه در سن 86 سالگی درگذشت.

واکنش خانم بازیگر
 به افشای فیش های حقوقی

بازیگرفكر پلید به جم پیوست 

ابراهیم حاتمی کیا به خانه بازگشت

هدیه تهرانی در حال کوهنوردی! 

درویش :

»رستاخیز« اکران نشود
 دیگر فیلم نمی سازم

صحبت های ویونا رایدر، شریک زندگی سابق جانی دپ درباره 
اتهام این روزها به این ستاره سینما؛

از تجربه های خودم می گویم

» پاگنده «  سینما  درگذشت

همس��ر اس��تاد » علی نصیریان«  با ابراز رضایت از زندگی مشترکش داستان 
ازدواج خود با این استاد بازیگری عرصه س��ینما و تلویزیون کشورمان را بیان 
کرد. فاطمه بیات همسر اس��تاد » علی نصیریان«  با اشاره به آخرین وضعیت 
جس��مانی خود گفت: چندی پیش س��کته کردم اما خدا را ش��کر االن حالم 
بهتر است البته حرکت کردن کمی برایم دشوار اس��ت اما به طورکلی شرایط 
مطلوبی دارم. وی با اشاره به چگونگی آشنایی اش با »علی نصیریان«  و داستان 
ازدواجشان تصریح کرد: به طور دقیق به خاطر ندارم اما سال 1336 یا 1337 

بود که توسط یکی از اقوام دور به علی نصیریان معرفی شدم.
وی ادامه داد: در ابتدای آشنایی همراه با خانواده اطالع نداشتیم که نصیریان 
در کدام بخش از وزارت ارشاد کار می کند اما به طور کلی شخصیت اداری وی 

برای ما خوشایند بود.
بیات یادآور شد: پس از اینکه آشنایی مان بیشتر شد با جزییات بیشتری ازکار 
نصیریان آشنا ش��دم. زمانی که ازدواج کردیم هیچ چیزی نداشتیم و برعکس 
االن که سطح توقعات باال رفته ، با همان شرایط ،زندگی خوبی را شروع کردیم. 
وی همچنین اظهار کرد: » علی نصیریان«  در ابتدا تمایل داش��ت که من هم 
همراه او وارد عرصه بازیگری شوم اما به مرور و با حضور بچه ها در زندگی مان 

شرایط  این گونه رقم خورد که درمنزل باشم.
همس��ر اس��تاد » علی نصیریان«  افزود: ما 3 پس��ر داریم و 4 نوه که درخارج 
از ایران زندگی م��ی کنند اما اخیرا موفق ش��دیم پس��رکوچکمان را به ایران 
 بیاوریم و از ای��ن بابت خوش��حالیم که او در کش��ورش و درکن��ار ما زندگی 

می کند.

وی با اش��اره  ب��ه فعالی��ت فعلی اس��تاد » عل��ی نصیری��ان«  گف��ت: اخیرا 
پیشنهادهایی به ایش��ان ارائه ش��ده که آنها را قبول نکرده و دلیل خود را این 
 موضوع ذکر می کن��د که نقش های پیش��نهادی به ش��خصیت فیزیکی من

 نمی خورد و باید با هم تناسب داشته باشد.
همسر » بزرگ آقا«  همچنین گفت: » علی نصیریان « هیچ وقت از این شاخه به 
آن شاخه نپرید و علیرغم  سفرهایی که به خارج از کشور برای دیدار فرزندانمان 
داشتیم و اصرارهایی  که از جانب بچه ها برای ماندن ما در خارج از ایران صورت 
گرفت نصیریان قبول نکرد و بر این نکته تاکید می ک��رد که من یک هنرمند 

ایرانی ام و  عاشق آب و خاک سرزمینم  هستم و دوست دارم درایران باشم.

حجت االسالم ناصر رفیعی با بیان اینکه گفته می شود در زمان ظهور امام زمان)عج( 
گویا دین جدیدی عرضه می شود، اظهار داشت: این به خاطر آن است که آنقدر تفسیر 
نادرست از قرآن شده و قضاوت ها از مسیر صحیح خارج شده است که تصور می شود 
دین جدیدی آمده است وگرنه امام زمان)عج( چیزی جز اسالم را پیاده نخواهند کرد.

وی افزود: یکی از دیگر آسیب های دین، دادن نس��بت های نادرست است؛ امروز در 
بحث مهدویت حتی برخی متدینین به مس��ائلی گرایش می یابند که باعث تاس��ف 
است، ادعاهای نادرست درباره مهدویت می شود و می گویند باید ظلم و جنایت زیاد 

شود تا امام بیاید و با این بهانه با حکومت اسالمی و نظام اسالمی مخالفت می کنند.
این استاد حوزه و دانشگاه اظهار داشت: این هایی که در ایران و عراق با تولید سی دی 

به اسم یمانی و دجال و ... برخی را فریب می دهند انحراف دارند. وی گفت: ای مردم 
از عالم و مرجعیت جدا نش��وید و دین را از آنان بگیرید زیرا امام عسگری)ع( فرمود : 

»این عالمان هستند که مرزبانان دین هستند«.
حجت االسالم رفیعی اضافه کرد: امام علی)ع( که در مقابل اشک یتیم می لرزید در 
نهروان صدها نفر را کشت و بر زمین ریخت اگرچه آنها قاری و حافظ  قرآن بودند ولی 

با نام دین، دین را از بین می بردند و در آن انحراف درست کرده بودند.
وی با بیان اینکه دین سالم، دینی است که در آن غلو و بدعت و جعل تاریخ و...  نباشد، 
ادامه داد: در همین ده، بیست سال اخیر چقدر مسائل نادرست به دین بستند و حتی 
روضه دروغ جعل کردند. این کارش��ناس مس��ائل دینی اضافه کرد: متاسفانه برخی 
مواقع این روضه های دروغ از صدا و س��یما هم پخش می شود که باید از صدا و سیما 
انتقاد شود تا این مسائل پخش نشود. وی با بیان اینکه یکی از آسیب ها جعل است که 
متولی هم کمتر دارد، افزود: دین سالم، دینی است که منبع آن قرآن و سنت باشد و تا 
آخر هم پایدار بماند؛ اینکه ابراهیم)ع( به فرزندانش گفت مسلمان بمیرید و یوسف)ع( 

می گفت خدایا کاری کن من مسلمان بمیرم به همین دلیل است.
حجت االسالم رفیعی گفت: کسانی بودند که در اواخر عمرشان منحرف شدند مثال 
عمروعاص در 5 سال آخر عمرش منحرف ش��د بنابراین پایداری در دین بسیار مهم 
است. وی تاکید کرد: در  امر سالمت جس��م و خانواده در کش��ور زیاد کار شده، در 
بهداشت فردی، سالمت مواد غذایی و ... بحث شده و گفتمان آن وجود دارد و وزارت 
بهداشت روی سالمت جسمی حساس��یت دارد متولیان دین هم باید روی سالمت 
دین کار کنند و اجازه ندهیم دین آسیب ببیند زیرا اگر دین آسیب دید دنیای مردم 

نیز آسیب خواهد دید.

داستان ازدواج »بزرگ آقای« شهرزاد و همسرش 

برخی روضه های جعلی از صدا و سیما پخش می شود
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خبرخبر

معاون جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری:

 سطح زیرکشت زعفران 
در استان افزایش یافت

آغاز ساخت نخستین هتل در شهرستان فارسان

مسئول دفتر نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاري؛

مساجد استان متناسب با فضای 
جامعه نیست

مدیرکل محیط زیس��ت چهارمحال و بختیاری با اشاره 
ب��ه راه اندازی ش��هرک بازیافت پس��ماند تا س��ال آینده 
گفت: طرح تفکیک زبال��ه به صورت پایلوت در اس��تان 

اجرا می شود.
شهرام احمدی اظهار داشت: طرح تفکیک زباله از جایی 
که تولید می شود برای نخستین بار به صورت پایلوت در 
استان اجرا می ش��ود. وی اجرای این طرح را در راستای 
فرهنگ س��ازی دفع و تفکیک زباله دانس��ت افزود: طرح 
تفکیک از جای تولید زباله در فرخشهر به صورت پایلوت 

از ابتدای ماه آینده اجرا می شود.

مدیرکل محیط زیست چهارمحال و بختیاری بیان کرد:  
اج��رای این طرح عالوه ب��ر رعایت اصول س��بب افزایش 
سالمت کاالهای تولید  ش��ده از مواد بازیافتی می شود و 

هزینه های جمع آوری زباله کاهش می یابد.
احمدی خاطرنشان کرد: تفکیک زباله به گونه ای است که 
از طریق آن زباله را به عناصر مختلف تفکیک می کنند، این 
کار به دوصورت سنتی و اتوماتیک در تاسیسات بازگردانی 
مواد انجام می ش��ود. وی با اش��اره به اقدامات انجام شده 
برای جلوگی��ری از آتش س��وزی در اس��تان گفت: برای 
جلوگیری از آتش سوزی در استان 286 دهیاری معرفی و 

به لوازم و تجهیزات اطفاء حریق مجهز شدند.
مدیرکل محیط زیست چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: 
تفاهم نامه ای میان سازمان حفاظت محیط زیست و ستاد 
کل نیروهای مسلح منعقد شد که براساس این تفاهم نامه 
در مواقع آتش سوزی از بالگرد اطفاء حریق استفاده شود.

احمدی با بیان اینکه مس��احت آتش سوزی های مناطق 
تحت حفاظت محیط زیست استان در سال گذشته 439 
 هزار و 965 مترمربع بوده اس��ت، ادام��ه داد: با اقدامات

 انجام ش��ده در راس��تای جلوگیری از آتش سوزی ها در 
سطح استان، سال گذشته نس��بت به سال 93 مساحت 
آتش س��وزی های مناطق تحت حفاظت محیط زیس��ت 
بیش از 67 درصد کاهش یافت. وی با اش��اره به احداث2 
پاس��گاه محی��ط بانی در اس��تان اف��زود: پاس��گاه های  
محیط بانی در حال حاضر به 6 دستگاه خودروی  محیط 
زیس��ت، یک دس��تگاه اطفاء حریق و لوازم اطفاء حریق 

مجهز هستند.
مدیرکل محیط زیس��ت چهارمحال و بختیاری با اشاره 
 ب��ه کلنگ زنی ش��هرک بازیافت پس��ماند در ش��هرکرد 
خاطر نش��ان کرد: ش��هرک بازیافت پس��ماند در منطقه 
منصوریه شهرستان ش��هرکرد در زمینی به مساحت 10 
هکتار از اراضی منابع طبیعی استان با اعتباری بالغ بر 18 
میلیارد تومان با مشارکت بخش خصوصی کلنگ زنی شد 
و  پیش بینی می شود فاز نخست این شهرک تا اوایل سال 

آینده بهره برداری شود.
احمدی گفت: این ش��هرک پسماندهای ش��هری مرکز 
اس��تان را  تا ش��عاع 40 کیلومتر بازیافت می کند. در این 
طرح زباله های تر به کمپوس��ت تبدیل ش��ده ، زباله های 
خش��ک بازیافت و بخش اندکی هم که قابلیت کمپوست 
و بازیافت ندارند دفن می شوند. وی بیان کرد: به ازای هر 
نفر در استان به صورت روزانه 600 گرم زباله و به صورت 

شبانه روز بیش از 725 تن زباله در استان تولید می شود.

مرداس طاهری سرپرست فرمانداری شهرستان فارسان 
گفت: ساخت نخس��تین هتل در شهرستان فارسان آغاز 
شده اس��ت . این پروژه دارای مس��احت یک هزار و 200 
مترمربع با زیربنای 6 هزار مترمربع اس��ت ک��ه تا پایان 
سال جاری به  بهره برداری خواهد رس��ید. وی ادامه داد: 
نخستین هتل شهرستان فارسان در راستای توسعه بخش 
گردشگری این شهرستان در هش��ت طبقه و با همکاری 

بخش خصوصی احداث خواهد ش��د. وی بیان داش��ت: 
توسعه بخش گردش��گری نیازمند ایجاد زیرساخت های 
الزم و گسترش مجتمع های خدماتی، رفاهی و تفریحی 

است.
طاهری با اش��اره به اینکه رونق بخش گردشگری زمینه 
اشتغال افراد جامعه را نیز فراهم می سازد گفت: شهرستان 
فارسان دارای نقاط گردشگری، زیارتی و تاریخی زیادی 

است و ساالنه گردش��گران زیادی به این شهرستان سفر 
می کنند. وی از احداث مجتمع خدماتی، رفاهی و تفریحی 
در محور فارس��ان- کوهرنگ خبر داد و بیان داش��ت: در 
خردادماه امسال کلنگ ساخت مجتمع خدماتی، رفاهی 
و تفریحی در محور فارسان- کوهرنگ به زمین زده شد و 
این پروژه زمینه اشتغال بیش از 30 نفر را فراهم می کند.

طاهری ادام��ه داد: این مجتمع خدماتی، گردش��گری و 
رفاهی تا پایان سال جاری به  بهره برداری خواهد رسید و با 
اجرای این طرح خدمات خوبی به مسافران و گردشگران 

ارائه می شود.

معاون بهبود تولی��دات گیاهی جهاد  کش��اورزی چهارمحال 
و بختیاری گفت: در سال جاری س��طح زیرکشت زعفران در 

استان به 2 برابر افزایش یافته است.
حمیدرضا دانش اظهار داشت: در س��ال جاری 100 هکتار از 
اراضی استان به کش��ت زعفران اختصاص یافته که نسبت به 
سال گذش��ته 2 برابر افزایش یافته اس��ت. وی افزود: به طور 
میانگین ساالنه س��طح زیرکشت زعفران در اس��تان افزایش 
می یابد که برای استان بسیار حائز اهمیت است و این مهم خود 

به اقتصادمقاومتی کمک می کند.
معاون بهبود تولی��دات گیاهی جهاد  کش��اورزی چهارمحال 
و بختیاری بیان ک��رد: درآمد باال از تولید زعف��ران و مقاوم در 
برابر کم آبی سبب شده اس��ت که روزبه روز کشت زعفران در 
اراضی اس��تان افزایش یابد. دانش خاطرنشان کرد: زعفران در 
شهرستان بن و فرخشهر کشت می شود، کشت زعفران در سال 
نخست توس��ط پیاز آن صورت می گیرد و تا هفت سال متوالی 
محصول می دهد. وی با بیان اینکه رش��د زعفران در نیمه اول 
آبان است، گفت: آغاز برداشت زعفران از آبان ماه آغاز می شود، 
برداشت زعفران به مدت یک هفته با دست چیده می شود که از 

هر هکتار 4/5کیلو گرم زعفران برداشت می شود.
معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد  کش��اورزی چهارمحال و 
بختیاری با اش��اره به کیفیت زعفران تولید شده، تصریح کرد: 
زمان برداشت، نوع برداشت و پاک کردن زعفران در کیفیت و 
قیمت آن بسیار مؤثر اس��ت، زعفران هایی که بعد از برداشت 
سریع پاک و خشک می شوند بهترین و مناسب ترین نوع زعفران 
برای صادرات اس��ت. دانش ادامه داد: به س��بب اینکه زعفران 
تولید ش��ده در اس��تان از مرغوبیت و کیفیت باالیی برخوردار 

است متقاضیان زیادی از داخل و خارج استان دارد.
وی گفت: قیمت هر کیل��و زعفران بی��ش از 6 میلیون تومان 

می باشد که درآمد خوبی برای کشاورزان دارد.

مس��ئول دفتر نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاري با 
بیان اینکه مساجد استان از لحاظ فرهنگی، هنری و اجتماعی 
متناسب با فضای جامعه نیستند،گفت: نحوه برخورد مناسب 
مسئوالن مساجد با مردم از دالیل حضور جوانان و نوجوانان 

در مساجد است.
حجت االسالم علیرضا ملک محمدی با اشاره به اینکه مسجد 
 مهم تری��ن و موثرتری��ن مکان برای هدایت انس��ان اس��ت،

 اظهار ک��رد: کم توجهی به مس��ائل معنوی، نب��ود تنوع در 
برنامه های مساجد، سرگرم شدن به اینترنت، فضای مجازی  
و ماه��واره از جمله دالیل کم رنگ ش��دن حض��ور جوانان و 

نوجوانان در مساجد است.
وی با بیان این که تاکنون اقداماتی از طرف سپاه، فرهنگ و 
ارشاد اسالمی و تبلیغات اس��المی در زمینه حضور جوانان و 
نوجوانان در مساجد انجام ش�ده  است اما این اق�دامات ناکافی 
اس��ت  افزود: طرحی با عن�وان پیوند جوان���ان و نوجوانان 
با مس��اجد پیش بینی ش��ده که در ح�ال حاض�ر در مراحل 

مقدماتی است.
ملک محمدی گفت: این طرح در ابتدا در 50 مس��جد استان 

اجرایی می شود.
وی نحوه برخورد مسئوالن مس��اجد را از دیگر دالیل حضور 
جوانان و نوجوانان در مساجد دانست و تصریح کرد: در همین 
راستا، شورای سیاست گذاری امور مساجد در خصوص نحوه 
ارتباط با یکدیگر مخصوصا افراد وارد ش��ونده در مس��اجد، 

جلسات توجیهی و آموزشی برگزار می کند.
مسئول دفتر نماینده ولی فقیه در اس��تان با اشاره به اینکه 
جوان گرا و جوان پسند بودن ائمه جماعات، راهی برای جذب 
جوانان به مساجد است، گفت: برگزاری جلسات توجیهی با 
همکاری بخش های مختلف در این زمینه بس��یار تاثیرگذار 

خواهد بود.
وی با بیان این که مساجد اس��تان از لحاظ فرهنگی، هنری 
و اجتماع��ی متناس��ب با فض��ای جامع��ه نیس��تند، افزود: 
تالش بر این اس��ت که مساجد شورایی داش��ته باشند که با 
حضور اقش��ار مختلف مردم مخصوصا جوان��ان و نوجوانان، 
 افراد ی ب��ا ایده های مناس��ب و همچنین خواه��ران انجام 

شود.
ملک محمدی در پایان خاطرنش���ان کرد: امیدواریم توجه 
مسئوالن فرهنگی استان به س��نگرهای انسان ساز، اصالح 
و بهب��ود  آن ها در زمین��ه های  س��خت افزاری و نرم افزاری 
 و نی��ز هم��کاری کارکن���ان در مس��اج�د بی��ش از پیش و 

ویژه ترصورت گیرد.

مدیرکل محیط زیست چهارمحال و بختیاری:

شهرکبازیافتپسماندتاسالآیندهراهاندازیمیشود

ابالغتبادللوایح
4/29 ش��ماره ابالغی��ه: 9510100350403520 ش��ماره پرون��ده: 
9309980350401281 ش��ماره بایگانی شعبه: 931354 تجدید نظر خواه 
حسین شفیعی با وکالت آقای مهدی صادقی به طرفیت تجدیدنظر خوانده 
مهدی بهرامی اکبری نسبت به دادنامه شماره 9409970350400656 در 
پرونده کالسه 931354 ح 4 ش��عبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
اقدام به تجدیدنظر خواهی نموده و در این مرحله آدرس تجدیدنظر خوانده 
را مجهول المکان اعالم نم��وده لذا مراتب در اجرای م��اده 73 قانون آیین 
دادرس��ی مدنی یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار اصفهان درج و 
آگهی و به تجدیدنظر خوانده مجهول الم��کان ابالغ می گردد ظرف ده روز 
از تاریخ نش��ر آگهی با مراجعه به دفتر شعبه چهارم حقوقی اصفهان واقع 
در خ ش��هید نیکبخت ضمن اعالم آدرس دقیق خود و دریافت نس��خه دوم 
 دادخواست تجدیدنظر و ضمائم آن پاسخ کتبی خود را در فرجه مرقوم ارائه

 نمایند.
 م الف:9849 ش��عبه 4  دادگاه عمومی حقوقی شهرس��تان اصفهان )143 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ

4/30 ش��ماره درخواس��ت: 9510460364600005 ش��ماره پرون��ده: 
9409980364601997 شماره بایگانی شعبه: 942007  نظر به اینکه آقای 
پرویز نصر به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع ) سرقت چک و وصول 
آن( حسب شکایت میثم روشنفکر و محمود بخش زاده از طرف این دادسرا 
در پرونده کالس��ه 942007 د 27 تحت تعقیب اس��ت و ابالغ احضاریه به 
واس��طه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده  بدینوسیله در اجرای 
ماده 115 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امر کیفری 
مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 27 
دادیاری دادسرای عمومی اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر 
ش��ود در صورت عدم حضور پس از یک ماه ازتاریخ انتش��ار آگهی اقدام 
قانونی معمول خواهد شد. در ضمن هزینه نشر آگهی از طرف دادگستری 
پرداخت می گ��ردد. م الف:9866 ش��عبه 27  مجتمع ش��ماره دو دادیاری 

دادسرای عمومی و انقالب اصفهان )144 کلمه، 2 کادر(
ابالغ

4/31 ش��ماره درخواس��ت: 9510460364600004 ش��ماره پرون��ده: 
9509980364600403 شماره بایگانی شعبه: 950413  نظر به اینکه آقای 
سعید شومال  به اتهام خیانت در امانت حسب شکایت ابراهیم بزرگان فرزند 
حاجت از طرف این دادسرا در پرونده کالس��ه 950413 د 27 تحت تعقیب 
است و ابالغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده 
بدینوسیله در اجرای ماده 115 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امر کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار 
آگهی در شعبه 27 دادیاری دادسرای عمومی اصفهان جهت پاسخگویی به 
اتهام خویش حاضر ش��ود در صورت عدم حضور پس از یک ماه ازتاریخ 
انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد. در ضمن هزینه نشر آگهی از 

طرف دادگستری پرداخت می گردد. 
م الف:9867 شعبه 27  مجتمع شماره دو دادیاری دادسرای عمومی و انقالب 

اصفهان )134 کلمه، 2 کادر(
ابالغ

4/32 ش��ماره پرونده: 90/95 اخطار ش��ونده: حامد مال حسینی به نشانی 
مجهول المکان ، محل حضور: خ ارباب ش��عبه 4 خان��واده ، وقت حضور: 
یک هفته پس از رویت ابالغ ساعت اداری ، علت حضور: جهت رویت نظریه 
کارشناسی به ش��عبه مراجعه تا چنانچه اعتراضی دارید کتبًا اعالم نمایید. 
م الف:9885 شعبه 4 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان  

)60 کلمه، 1 کادر(

ابالغنظریهکارشناسی 
4/33 ش��ماره: 940238 ج 28 محکوم له: محمد علی کرباس��یون. نظر به 
اینکه کارش��ناس منتخب دادگس��تری اصفهان ارزش ششدانگ آپارتمان 
توقیف ش��ده از محکوم علی��ه مهدی امینی نس��ب فرزند علی به نش��انی 
اصفهان خ ارغوانیه کنارگذر ضلع جنوبی خیابان مجتمع مسکونی شرکت 
تعاونی ش��هرداری )میالد نور( بلوک c )ارکیده( طبقه ششم واحد 1/36- 
1/750/000/000  ریال اعالم نموده است مراتب یک نوبت در روزنامه نشر 
می گردد تا چنانچه محکوم علیه به نظریه کارشناسی اعتراضی دارد ظرف 
3 روز پس از نشر آگهی کتبًا به دفتر اجرای احکام شعبه 28 حقوقی اصفهان 
به نشانی خیابان ش��هید نیکبخت جنب بیمه پارسیان مجتمع اجرای احکام 
حقوقی اصفهان طبقه دوم ارائه نمایند. م الف:9926 اجرای احکام شعبه 28 

دادگاه عمومی حقوقی اصفهان )117 کلمه، 1 کادر(
ابالغنسخهثانی

4 ش��ماره نام��ه: 9510110350600632 ش��ماره پرون��ده:  /34
9309980350601345 شماره بایگانی شعبه: 931539 آگهی ابالغ نسخه 
ثانی دادخواست تجدید نظر و ضمایم به آقایان و خانم ها مرضیه خورشید 
اصفهانی- مس��عود جهان فر- امیر حس��ین قپانچی- محسن کاله دوزان 
همگی به نشانی مجهول المکان. در خصوص اعتراض بانک ملت با وکالت 
آقای ارش شیرانی به طرفیت مرضیه خورشید اصفهانی – مسعود جهان 
فر- امیرحسین قپانچی- محسن کاله دوزان – مرضیه خورشید اصفهانی- 
مسعود جهان فر- امیرحسین قپانچی- محسن کاله دوزان – فعال مجهول 
المکان و به خواسته اعتراض به دادنامه شماره 000308 مورخ 95/02/19 
با توجه به مجهول المکان بودن تجدید نظر خواندگان مراتب در اجرای ماده 
73 ق.ا.د.م در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار سراسری یا محلی درج تا 
تجدیدنظر خواندگان ظرف مهلت ده روز پس از انتشار در روزنامه ضمن 
مراجعه به دفتر دادگاه و ارایه آدرس کامل پستی خود و دریافت نسخه ثانی 
دادخواست تجدید نظر و ضمایم چنانچه در خصوص اعتراض تجدیدنظر 
خواه الیحه و یا جوابیه ای دارد ظرف مهلت ده روز الیحه دفاعیه خود را کتبًا 
به دفتر دادگاه ارایه نماید. واال بعد از انقضای مهلت مذکور پرونده به دفتر 
دادگاه تجدید نظر ارسال خواهد ش��د. م الف:9942 شعبه 6 دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان )194 کلمه، 2 کادر(
ابالغ

4/35 نظر به این که آقای وحید پور بدری در پرونده کالسه 950233 ب14 
به اتهام مشارکت در سرقت از طرف این بازپرسی تحت تعقیب می باشند 
و ابالغ احضایه نیز به واس��طه معلوم نبودن محل اقام��ت ممکن نگردیده 
بدینوس��یله در اجرای ماده 115 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور کیفری مراتب به نامب��رده ابالغ می گردد تا ظرف یک ماه 
از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 14 بازپرس��ی دادسرای عمومی و انقالب 
مجتمع ش��ماره پنج  اصفهان واقع در خیابان ش��ریعتی ساختمان مجتمع 
قضائی شهید بهشتی جهت پاس��خگویی به اتهام خویش حاضر شوند در 
صورت عدم حضور پس از یک ماه ازتاریخ انتش��ار آگهی اقدام قانونی به 
عمل خواهد آمد. در ضمن هزینه نشر آگهی از طرف دادگستری پرداخت می 
گردد. م الف:9859 شعبه 14  بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 

)134 کلمه، 2 کادر(
ابالغوقترسیدگی

4/36 در خصوص پرونده کالس��ه 416/95 خواه��ان محمدرضا صدری 
کرمی دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت هاش��م طوسی تقدیم نموده 
است وقت رسیدگی برای مورخ 95/5/16  س��اعت 18 تعیین گردیده است 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 
73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از 
وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع 

شماره 2 ش��ورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ شده 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:9827 شعبه 17 حقوقی مجتمع 

شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )109 کلمه، 1 کادر(
ابالغوقترسیدگی

4/37 در خصوص پرونده کالس��ه 338/95 خواه��ان محمدرضا صدری 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت بیژن بیژنی  تقدیم نموده است وقت 
رسیدگی برای مورخ 95/5/16  ساعت 16/15 عصر تعیین گردیده است با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان برابر ماده 
73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از 
وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع 
شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی 

و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف:9823 ش��عبه 16 حقوقی مجتمع ش��ماره دو ش��ورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )109 کلمه، 1 کادر(
ابالغوقترسیدگی

4/38 در خصوص پرونده کالس��ه 336/95 خواه��ان محمدرضا صدری 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت رضا حاجی باقری تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای مورخ 95/5/16  س��اعت 16/30 عصر تعیین گردیده 
است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر 
ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از 
وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع 
شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی 

و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.
 م الف:9822 ش��عبه 16 حقوقی مجتمع ش��ماره دو ش��ورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )110 کلمه، 1 کادر(
ابالغوقترسیدگی

4/39 در خص��وص پرونده کالس��ه 134/95 خواهان احم��د روزگاریان 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت محمدرضا شیرانی بیدآبادی تقدیم 
نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 95/5/16  ساعت 16 تعیین گردیده 
است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر 
ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از 
وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع 
شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی 

و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف:9820 ش��عبه 16 حقوقی مجتمع ش��ماره دو ش��ورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )109 کلمه، 1 کادر(
حصروراثت

4/16  آقای یحیی قاسمی ورپشتی دارای شناسنامه شماره 1080076913 
به شرح دادخواست به کالسه 167/95 شعبه اول حقوقی و حسبی شورای 
حل اختالف تیران از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که ش��ادروان اعظم قاسمی ورپش��تی به شناسنامه 
1609 در تاریخ 95/2/5 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: 1- ملیکا کاویانی ارانی به شماره ملی 
1080604529 به عنوان فرزند اناث متوفی 2- قاس��م قاس��می ورپشتی، 
ش.ش 21 به عنوان پدر متوفی 3- ش��هربانو قاسمی ورپشتی، ش.ش 15 
به عنوان م��ادر متوفی  و به غیر از نامبردگان متوف��ی ورثه دیگری ندارد. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت آگهی 

می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر آگهی ظرف سه ماه به ش��ورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر 
خواهد شد. م الف: 92 شعبه اول حقوقی و حسبی شورای حل اختالف تیران 

)159 کلمه، 2 کادر(
ابالغاجرائیه

4/92 ش��ماره پرون��ده: 139404002003000657/1 ش��ماره بایگان��ی 
پرونده: 9401458/1 ش��ماره آگهی ابالغی��ه: 139503802003000042 
بدینوس��یله به آقای مجید دایی علی پزوه فرزند حسین شناسنامه شماره 
452 و کدملی 1291614141 صادره از اصفهان س��اکن اصفهان، خیابان 
جی کوچه احتشامی کوی طباطبائی پالک 72 و آقای احسان یزدخواستی 
فرزند عباسعلی شناسنامه شماره 2612 و کدملی 1288233450 صادره 
از اصفهان س��اکن اصفهان خیابان بزرگمهر ک��وی مهاجر پالک 92 ابالغ 
می شود که مدیریت ش��عب بانک سپه اصفهان به اس��تناد قرارداد بانکی 
ش��ماره 4855 مورخ 1385/12/06 شعبه ش��هید نبوی جهت وصول مبلغ 
57/000/239 ریال اصل و مبلغ 62/817/909 ریال خس��ارت تاخیر تادیه 
تا تاری��خ 1394/03/31 و از ان به بعد روزانه مبلغ 31233 ریال خس��ارت 
روزانه تا روز تس��ویه کامل بدهی طبق مقررات علیه شما اجرائیه صادر 
نموده و پرونده اجرائی به کالسه 9401458/1 در این اداره تشکیل شده و 
طبق گزارش مورخ 1394/11/07 و 1394/08/25 مامور نیروی انتظامی، 
محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضای بستانکار 
طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در روزنامه زاینده 
رود آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز 
ابالغ محسوب می گردد، نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید، عملیات 
اجرائی جریان خواهد یافت. م الف: 9525 رئیس اداره اجرای اسناد رسمی 

اصفهان)212 کلمه، 2 کادر(
ابالغوقترسیدگی

4/94 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 327/95 خواهان رس��ول صادقی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت محسن عشوری تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای روز سه شنبه مورخ 95/6/2 ساعت 4/15 عصر تعیین 
گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع 
در خیابان س��جاد – اول خیابان ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب 
س��اختمان صبا – پالک57 کدپس��تی 8165756441 مجتمع شورای حل 
اختالف اصفهان شعبه 28 ش��ورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخ��ذ نماید.در صورت ع��دم حضور وقت 
رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 9914 
شعبه 28 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

)119 کلمه، 1 کادر(
ابالغوقترسیدگی

4/95 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 326/95 خواهان رس��ول صادقی 
دادخواس��تی مبنی بر مطالبه به طرفیت ابراهیم نصیری تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای مورخ 95/6/3 ساعت 6/15 عصر تعیین گردیده است 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در 
جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان 
س��جاد – اول خیابان ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان 
صبا – پ���الک57 کدپس��تی 8165756441 مجتمع ش��ورای حل اختالف 
اصفهان ش��عبه 20 ش��ورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. م الف: 9918 شعبه 20 
حقوقی مجتمع شماره یک ش��ورای حل اختالف شهرستان اصفهان )116 

کلمه، 1 کادر(
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هیدروژن به عنوان فراوان ترین عنصر جهان هستی شناخته 
می شود. این ماده را ما معموال به صورت گازی می شناسیم. 

اما حالت های مختلفی از هیدروژن وجود دارد. 
هیدروژن به شکل فلزی نیز شناسایی شده است.

اکنون گروهی از دانشمندان موفق به شناسایی و بازسازی 
نوعی هیدروژن در آزمایش��گاه ش��ده اند که دارای حالتی 
بین فلز و گاز اس��ت و به خاطر ویژگی های متمایزش با نام 

هیدروژن تاریک شناخته می شود.
برای اولین بار، دانشمندان با موفقیت توانسته اند هیدروژن 
را به یک حالت بین فلز و گاز در بیاورند که این حالت با نام 
هیدروژن تاریک شناخته می شود. آن ها باور دارند که این 
فرم از هیدروژن می تواند به طور طبیعی در سیاره های گازی 
عظیم نظیر مش��تری تشکیل ش��ود. اگر این گفته درست 
باش��د، در این صورت داش��تن توانایی مطالع��ه هیدروژن 
 تاریک در آزمایش��گاه، ممکن اس��ت بینش عمیق تری را 
از چگونگ��ی بروندهی گرما در کرات عظی��م گازی و تولید 

میدان مغناطیسی پیش روی دانشمندان بگذارد.
 ) Alexander Goncharov ( الکس��اندر گونچ��اروف 
 از اعض��ای تی��م موسس��ه عل��وم کارنگ��ی در واش��نگتن 
دی س��ی در این باره می گوید: این الیه هی��دروژن تاریک 
 بس��یار غیرمنتظره بود و در عین حال با آن مواردی که ما 
در پ��ی پژوهش های خ��ود در زمین��ه مدلس��ازی درباره 
 دگرگونی هی��دروژن از حال��ت گاز به هی��دروژن متالیک 
) فلزی ( در اجرام آسمانی باور داشتیم، کامال تناقض دارد.

این هی��دروژن می تواند چگونگ��ی روند انتش��ار و خروج 
گرما را از س��یاره های عظیم گازی همچ��ون زحل توجیه 

کند. اگر چه هیدروژن فراوان ترین 
عنصر در جهان هستی است، با این 
وجود ما هنوز مس��ائل زیادی برای 
یادگیری در مورد آن پیش رو داریم. 
دانشمندان در حال حاضر می دانند 
که دو مدل از هیدروژن وجود دارد.

هیدروژن مولکولی مورد اس��تفاده 
 م��ا در این ج��ا روی س��یاره زمین 
و هی��دروژن فل��زی داخل هس��ته 
 س��یاره های عظی��م ک��ه ای��ن نوع 
از هیدروژن به صورت فشرده وجود 
خواهد داش��ت؛ مادامی ک��ه به فلز 
مایع تبدیل شود در این صورت قادر 

به هدایت برق بدون هیچ مقاومتی خواهد بود. 
هم اکنون دانشمندان توانس��ته اند نوع سومی از هیدروژن 
را نیز در آزمایشگاه ایجاد کنند که در واقع حالتی میان این 

دو حالت مذکور دارد.
از آن جا که هیدروژن جدید در حالتی بین فلز و گاز وجود 
دارد، محققان باور دارند که این هیدروژن در واقع می تواند 

بین هیدروژن مولکولی در س��طح مشتری و سیارات شبیه 
به آن و هیدروژن فلزی هس��ته در زیر آن الی��ه قرار گیرد. 
دلیل پدیده اخیر این است که این فاز هیدروژن، نور مرئی را 
منعکس نکرده یا انتقال نمی دهد، اما می تواند اشعه مادون 
قرمز ) یا گرما ( را منتقل کند. همچنی��ن این فاز می تواند 

الکتریسیته را نیز انتقال دهد.
البت��ه انتق��ال الکتریس��یته در آن 
بسیار ضعیف است ولی با این وجود 
می تواند چگونگی ایجاد یک میدان 
مغناطیسی در اطراف این سیاره را 

توجیه کند.
 یافته اخیر بس��یار مهم اس��ت، زیرا 
 در حال حاضر م��ا اطالعات زیادی 
در مورد این که هی��دروژن چگونه 
به دما و فشار ش��دید واکنش نشان 

می دهد، نمی دانیم.
ب��رای پی��دا ک��ردن پاس��خ ای��ن 
پرس��ش ها، تیم پژوهش��ی شرایط 
محیطی را ت��ا فش��ار 1/5 میلیون 
 برابر فش��ار اتمس��فر و تا دمای1۰۰۰۰ درج��ه فارنهایت 

) 55۳۸ درجه سانتی گراد ( شبیه سازی کردند.
بر پایه گزارش مایکل فرانکو برای Gizmag تیم پژوهشی 
این ش��رایط را با اس��تفاده از یک س��لول الماس س��ندان 
گرم ش��ونده با لیزر، برای قرار دادن هیدروژن تحت فش��ار 

شدید بازسازی کردند.

این دستگاه از دو راس الماس��ی برای اعمال نیرویی بسیار 
فرات��ر از آن چ��ه روی زمین تجربه ش��ده اس��تفاده کرده 
 و آن محی��ط را به فش��ار موجود روی مش��تری ش��بیه تر 

می کند.
 در اوای��ل س��ال ج��اری، محقق��ان دانش��گاه ادینبورگ 
در انگلس��تان با ق��رار دادن ماده تحت فش��اری ب��ه اندازه 
۳/25 میلیون برابر فش��ار جو زمین موفق به تولید یک نوع 
 فلز هیدروژنی ش��دند که این دس��تاورد به عنوان یک گام 
رو به جلوی دیگر در به دست آوردن فهم و دریافت بهتر از 
این که سیارات عظیم منظومه شمسی چه سازوکاری دارند، 

به شمار می رود.
همچنی��ن گفتنی اس��ت که هی��دروژن عالوه ب��ر این که 
فراوان ترین عنص��ر در کیهان ) تقریبا س��ه چهارم از جرم 
 کلی جهان هستی ( است، با داشتن یک الکترون در هر اتم 

به عنوان ساده ترین عنصر نیز به شمار می رود.
 تحت فش��ار باال، مولکول های هیدروژن شروع به تفکیک 
به اتم های منفرد می کنن��د و در این حی��ن الکترون های 
اتم ها نی��ز نش��انه هایی از رفتارهایی مانند فل��زات از خود 
 آشکار می کنند. این یافته های جدید تنها یک ماه پس از آن 
به دست آمده اس��ت که محققان در حال کار با آرایه بسیار 
ب��زرگ ی��ا  Very Large Array در نیومکزیک��و به وجود 
هیدروژن در یک کهکش��ان حدود 5 میلیارد س��ال نوری 

دورتر از زمین پی بردند.
 گفتن��ی اس��ت ک��ه یافته ه��ای ای��ن مطالع��ه در ژورنال 

Physical Review Letters  منتشر شده است.

کشف هیدروژن تاریک در سیاره  های عظیم گازی؛

قبال جامد، مایع و گاز؛ حاال هم گاز و هم فلز

 تصوی����ر تبلیغات����ی جدی����دی از گوش����ی 
هوشمند honor 8 منتشر شده که اگر چه در این 
عکس، شکل گوشی هوش��مند یاد شده مشخص 
نشده اما زمان احتمالی معرفی آن اعالم شده است.

 گفت����ه می ش����ود ای����ن دس����تگاه م��دل 
کامپکت honor V8 خواهد بود.

مدتی اس��ت که گزارش هایی منتش��ر شده است 
مبنی بر این که به زودی ش��اهد معرفی گوش��ی  

هوشمند honor 8 خواهیم بود.
 از ای�����ن دس�����تگاه ب���ه عن�����وان م���دل 
کامپکت horon V8 هم یاد شده که پیش از این 
اطالعاتی در مورد مش��خصات و زم��ان احتمالی 

معرفی رسمی آن پخش شده است.
 ح��ال ب��ه لط��ف تصوی��ر تبلیغاتی جدی��دی که 

منتشر شده ظاهرا این محصول واقعا وجود دارد.
 در حالی که در تصویر یاد ش��ده خبری از ش��کل 
و ش��مایل و ظاهر گوش��ی  هوش��مند مورد بحث 
 نیس��ت، اما تاریخ احتمالی معرف��ی آن 5 جوالی 

) 15 تیر ( تعیین شده است.
 honor همان طور که بسیاری از ش��ما می دانید
در واقع نامی تجاری زیرمجموعه ش��رکت چینی 
هواوی اس��ت و طی چند سال گذش��ته با معرفی 

چندین محص��ول مختلف همچنان ب��ه کار خود 
ادامه می دهد.

 Honor V8 ک��ه س��رانجام در م��اه گذش��ته 
به صورت رسمی معرفی شد یکی از قدرتمندترین 
محصوالت این برند است که از یک صفحه نمایش 

5/7 اینچی بهره می برد.
پردازنده این دس��تگاه کایرین۹5۰ بوده و از چهار 
گیگابایت حافظه رم از نوع LPDDR4 بهره می برد. 
honor 8 بنا به ش��ایعات کمتر به اندازه فبلت ها 
 نزدی��ک ب��وده و از صفحه نمایش��ی 5/2 اینچ��ی 
 به�����ره می ب���رد و در واق�����ع کوچک ت���ر از 

مدل honor V8 است.
انتظار می رود honor 8 نی��ز همانند مدل بزرگ 
 تر خود از پردازنده کایرین۹5۰ ی��ا کایرین ۹55 

و ۴ گیگابایت حافظه رم بهره ببرد.
همچنین گفته ش��ده ک��ه این گوشی هوش��مند 
 از درگاه USB ن��وع C برخ��وردار خواه��د ب��رد 

و در چندین مدل عرضه خواهد شد.
قیمت این دس��تگاه ب��رای م��دل 1080p حدود 
 ۳۰۰ دالر اعالم ش��ده و مدل 12۸ گیگابایتی که 
از نمایشگر با کیفیت QHD بهره می برد ۴25 دالر 

خواهد بود.

در کل گفته ش��ده ک��ه این محص��ول در ۸ مدل 
مختلف تولید می شود.

 به دنبال معرفی این گوشی هوش��مند در 15 تیر 
 ) 5 جوالی ( ظاهرا قرار است یک هفته بعد یعنی 

از 12 جوالی شاهد عرضه آن به بازارها باشیم.

 مع��اون س��ازمان فضای��ی ای��ران از تثبی��ت 
دو موقعیت مداری از طرف اتحادیه جهانی مخابرات 
) ITU  ( برای پرتاب 2 ماه��واره مخابراتی و پخش 

همگانی رادیو و تلویزیون کشورمان خبر داد.
محمدهمای��ون ص��در ب��ا تش��ریح نح��وه حفظ و 
 تثبیت جایگاه کش��ور در مدار زمین ب��رای پرتاب 
ماهواره های داخلی اظهار داشت: حفظ نقاط مداری 
تاکنون طوری بیان ش��ده ک��ه ابهام آور ب��وده، اما 
باید بدانید ک��ه ثبت موقعیت مداری هر کش��ور در 
 مدار زمین متفاوت بوده و انواع مختلفی را ش��امل 
 م��ی ش��ود. وی ب��ا بی��ان اینک��ه ه��م اکن��ون 
دو موقعیت مداری از سوی اتحادیه جهانی ارتباطات 
) ITU  ( در م��دار 2۴/1۹ درج��ه و ۳۴ درجه برای 
ایران به ثبت رس��یده و تثبیت ش��ده اس��ت، ادامه 
داد: این دو موقعیت برای ماه��واره ملی مخابراتی و 
ماهواره پخش همگانی رادیو و تلویزیون است و هر 
زمان که برنامه های ساخت این ماهواره ها آغاز شد، 

می توانیم از این موقعیت ها استفاده کنیم.
معاون سازمان فضایی ایران با اش��اره به اینکه یک 
سری موقعیت های مداری نیز وجود دارد که امتیاز 
 آن را در اختیار گرفت��ه ایم تا بتوانی��م روزی از آن 
بهره برداری کنیم، تاکید کرد:  ش��رط بهره برداری 

از موقعیت مداری این است که در آنجا ماهواره قرار 
داده شود.

صدر اضافه ک��رد: مقررات ITU دیگر مانند س��ابق 
نیس��ت که بت��وان نقطه م��داری را ثبت ک��رد و به 
طور دایم ب��رای یک کش��ور باقی بمان��د. بنابراین 
 ثبت نقطه مداری یک س��رقفلی محسوب می شود 
 و کش��ورهایی که موقعیت مداری دارن��د باید از آن 
بهره برداری کنند؛ کش��ورها به محض این که زمان 
عم��ر ماهواره ش��ان به پایان می رس��د حتم��ا باید 
 برای ماهواره بعدی، برنامه ری��زی کنند. وی گفت: 
در صورتی که کشورها قصد نداشته باشند در نقطه 
مداری ش��ان ماهواره قرار دهند، ط��ی تفاهمنامه 
همکاری با س��ایر کش��ورها، آن امتیاز را به صورت 
موقت در اختیار کش��ورهای دیگر ق��رار می دهند. 
 بنابراین پروس��ه خیلی پیچیده تر از آن اس��ت که 
ما بگویی��م موقعیت م��داری مان را برای همیش��ه 
حفظ می کنی��م. معاون س��ازمان فضای��ی ایران با 
 تاکید براینکه حفظ نقطه مداری در وهله اول متکی 
به قراردادن ماهواره در آن جایگاه است، تصریح کرد: 
از سوی دیگر ثبت نقطه مداری با اجازه بهره برداری 
از آن متفاوت اس��ت و هم اکنون ما در مسیری قرار 
داریم که اجازه بهره برداری از آن موقعیت می تواند 

برای ما فراهم ش��ود. صدر افزود: ثبت نقطه مداری 
 به تنهایی ب��ه معنای اج��ازه بهره برداری نیس��ت 
و چنانچه بخواهیم اجازه بهره برداری از نقطه مداری 
برای ما تحقق پیدا کند، باید هرچه سریع تر ماهواره 

مخابراتی را در موقعیت ثبت شده قرار دهیم.

در برهه کنونی تقریبا هر دس��تگاهی امکان اتص��ال به اینترنت 
 را دارد ت��ا زندگی به کام بش��ر امروزی س��اده تر و ش��یرین تر از 
هر زم��ان دیگری ش��ود، اما آی��ا تمامی این گجت ها س��ودمند 
هس��تند و توانس��ته اند زندگی م��ان را متح��ول کنن��د؟ اخیرا 
ش��رکتی انگلیس��ی به نام Oticon اعالم کرده نوعی س��معک 
 را با امکان اتصال به اینترنت اش��یا تولید کرده ک��ه البته ظاهرا 
با باقی محصوالت هوشمند عموما بی فایده فرق دارد و می تواند 
زندگی دس��ت کم جمعیت برخی از افراد را متح��ول کند. این 
محصول Opn نام دارد و همان طور که گفته شد نوعی سمعک 
هوشمند است که به کاربر خود امکان می دهد صدای زنگ در را 
 بش��وند، در صورتی که سیس��تم اطفای حریق منزل از کار افتاد 
 از این موضوع باخبر ش��ود و وقتی صدای پایش��گر نوزاد درآمد، 
 بی درن��گ به س��مت آن ب��رود. Opn از فناوری دیگ��ری به نام

 TwinLink بهره می برد که به لطف آن دس��تگاه هم عمر باتری 
 معقولی دارد و هم ای��ن که ابع��اد اس��تانداردی برایش تعریف 
شده است. اما جدا از تعامل با فناوری های موجود در منزل، این 
سمعک قادر است که از ویژگی های سرویس تحت وب اتوماسیون 
اینترنت یا IFTTT نیز استفاده کند. البته شرکت سازنده جزییات 
مربوط به امکانات فنی دستگاه را منتشر نکرده است، اما احتماال 
امکان تنظیم هشدار برای مواردی نظیر حرکات دنبال شده توسط 
دوربین های امنیتی ویژه منازل نیز برای کاربران آن فراهم خواهد 
بود ) البته این تنها یک مثال اس��ت (. نکته ای که نباید از یاد برد 
این است که اصلی ترین وظیفه سمعک و تجهیزات کمک شنوایی 
تقویت قوه شنوایی افراد اس��ت. با در نظر داشتن همین مسئله 
 Oticon نیز اعالم کرده که دس��تگاه تولیدیش قادر خواهد بود 
در هر ثانیه بالغ ب��ر1۰۰ تحلیل صوتی را انج��ام دهد، موقعیت 
صداها را در هر جهتی تشخیص دهد و همزمان نویز پس زمینه 
 را نیز ح��ذف کند. ای��ن یعنی چنان چ��ه فرد اس��تفاده کننده 
در جمعی حضور داش��ته باش��د که همگی در آن مشغول حرف 
 زدن باش��ند، آنگاه درک گفته های ش��ان حت��ی در محیط های 
پر سر و صدا برایش دشوار نخواهد بود. قیمت و تاریخ عرضه این 

اع�����الم محصول از سوی شرکت سازنده 
خرید نشده، اما چنان چه راغب به 
ب��ا آن هستید بهتر است از قبل 
یک کارش��ناس ش��نوایی 

سنجی مشاوره کنید.

سازمان حمل و نقل سوئد برنامه ای خاص برای کشنده های 
سنگین خود دارد. 

این س��ازمان قصد دارد اس��تفاده از س��وخت های فسیلی 
 را متوق��ف کن��د و ان��رژی الکتریک��ی را جایگزی��ن آن 

کند.
منبع تامین این انرژی نیز سیم های برقی هستند که باالی 
جاده ها کشیده می شوند؛ درست مانند اتوبوس های برقی 

که بسیاری از ما با آن ها آشنا هستیم.
 سازمان حمل و نقل س��وئد دو طرح آزمایشی را آغاز کرده 

تا این ایده مورد بررسی بیشتر قرار بگیرد.
در این سیس��تم دس��تگاهی برای ذخیره ان��رژی برق در 
 سقف کشنده نصب می ش��ود، بنابراین برقی که از کابل ها 
گرفته می ش��ود در این دس��تگاه ذخیره ش��ده و به موتور 

الکتریکی منتقل می شود.
کش��نده هایی که به وسیله این سیس��تم جابه جا می شوند 
می توانند به سرعت۹۰ کیلومتر در ساعت برسند که برای 

حمل و نقل سنگین جاده ای سرعتی ایده آل است.
دولت سوئد برای اجرای این طرح به طور آزمایشی بزرگراه 
E16 را که در ش��هر sandviken واقع شده، به کابل های 

ریلی75۰ ولتی مجهز کرده است.
برنامه آزمایش بعدی این کشنده ها در ۳5 کیلومتری شمال 

استکهلم است.
البته این دو طرح آزمایشی تا سال 2۰1۸ ادامه پیدا خواهد 
کرد و در صورت مثبت بودن نتیجه، تمام بزرگراه های کشور 

سوئد به سیستم کابل های برقی مجهز می شوند.
با توجه به مصرف س��وخت باالی کش��نده های س��نگین، 
برای جلوگیری از آلودگی تولید ش��ده توسط آن ها دو راه 

وجود دارد.
راه اول س��وختی جایگزین برای این خودروه��ا و راه دوم 
حذف کردن این کشنده ها از حمل و نقل سنگین جاده ای.

البته اجرای راه اول بسیار عقالنی تر از روش دوم است، زیرا 
 هر کشوری به حمل و نقل س��نگین جاده ای محتاج بوده 
و کشنده های سنگین و فوق سنگین به هیج عنوان از شبکه 

حمل و نقل جاده ای قابل حذف نیستند.
این خبر باعث شد تا یادی کنیم از اتوبوس های ماگیروس 
 برقی موجود در کشور که مسافران را از میدان امام حسین 
تا میدان خراس��ان و از میدان خراس��ان تا میدان راه آهن 

تهران جابه جا می کردند.
آیا کش��نده های س��نگین الکتریکی س��وئد نی��ز به وضع 
اتوبوس های برقی ما دچار می شوند یا می توانند جایگزین 

خودروهای سنگین دیزلی شوند.

زندگی دیجیتالی کم شنواها تکانی خواهد خورد؛

سمعک ها  به اینترنت
متصل  می شوند

دولت سوئد به صورت میدانی دست به آزمایش زد؛

تر یلرها
برقی شدند

خبرخبر

احتماال ۱۵ تیر معرفی می شود؛

هشتمین افتخار در راه است
معاون سازمان فضایی ایران:

دو نقطه مداری برای پرتاب ماهواره بومی به نام ایران ثبت شد

هابل پس از بازنشستگی، به صورت افتخاری به کار گرفته شد؛

پنج سال دیگر هم روی هابل حساب باز کنید
سدی در برابر آلودگی اقیانوس ها؛

زباله ها بلعیده می شوند
کره جنوبی برای کاربرانی که غرق گوشی خود هستند، راه حلی دارد؛

برای سر به هواها تابلو نصب می شود
 جایگزین تلس��کوپ فضایی هابل قرار است که 
 در سال 2۰1۸ میالدی رس��ما آغاز به کار کند 
با این همه، ناسا اعالم کرده که ماموریت هابل را 

5 سال دیگر تمدید خواهد کرد.
 ای��ن فضاپیم��ای تصویرب��ردار قرار اس��ت که 
 با همراهی موسس��ه عل��وم تلس��کوپ فضایی 
 در بالتیمور تا س��ال 2۰21 می��الدی همچنان 

به گرفتن عکس در مدار خود ادامه دهد.
گفتنی است که آخرین ماموریت سرویس دهی 
به این تلسکوپ در س��ال 2۰۰۹ میالدی اتفاق 
 افتاد و ح��اال قرار ش��ده که هاب��ل عکس هایی 
 از منظوم��ه خورش��یدی و محدوده ه��ای فراتر 

از آن بگیرد.
 باید اضاف��ه کنیم ک��ه طب��ق برنامه ریزی های 
صورت گرفته توسط ناس��ا قرار است که در سال 
 2۰1۸ میالدی، تلس��کوپ فضای��ی جیمز وب 
 به عنوان اب��زار اولیه رص��د، کارش را آغاز کرده 

و دست کم به مدت یک دهه فعالیت کند.
این که فضانوردان چه ط��ور به صورت همزمان 
 از دو فضاپیم��ای تصویرب��رداری اس��تفاده 

خواهند کرد که برای مدتی کوتاه همزمان با هم 
در مدار حضور دارند، بسیار جالب خواهد بود.

هاب��ل از نوره��ای مرئ��ی و فرابنف��ش ب��رای 
فعالیت هایش اس��تفاده می کن��د، در حالی که 
جیمز وب به پرتوی مادون قرمز برای این منظور 
وابسته است و در نتیجه به کارگیری هردوی شان 
به صورت همزمان، به دریافت و ثبت تصاویری با 

جزییات بسیار باال منتهی می شود.

در حال حاضر تالش های زیادی برای پاکسازی 
اقیانوس ه��ای جه��ان از آلودگ��ی ص��ورت 
 می گیرد، اما به نظر می رس��د که پ��روژه جدید 
The Ocean Cleanup یک��ی از س��اده 
 تری��ن و جاه طلبانه ترین آن ها باش��د. این نهاد 
زیس��ت محیطی به تازگی یک سد شناور ۳2۸ 
فوتی ) حدودا ص��د متری ( طراح��ی کرده که 
می تواند زباله های شناور در س��طح اقیانوس ها 
را در خود ببلعد. س��د غول آسای مذکور که قرار 
 اس��ت به زودی به آب های دریای ش��مال واقع 
در اقیان��وس اطلس بیفت��د، به خوب��ی در برابر 
توفان ها و شرایط متالطم دریا مقاوم بوده و هدف 
 نهایی آن اس��ت که به طول صد کیلومتر رسیده 

و تا اقیانوس آرام گسترش پیدا کند.
 تیم Ocean Cleanup امیدوارن��د که بتوانند 
به کمک این شناور تا ده سال آینده حجم عظیم 
زباله های دریای��ی در اقیان��وس آرام را به نصف 

میزان فعلی اش برسانند.
البته در درس��تی یا نادرس��تی اس��تفاده از این 
 ش��ناور برای رف��ع آلودگ��ی اقیانوس ه��ا هنوز 

شک و شبهه هایی وجود دارد. 
از یک طرف شناور مورد بحث بر خالف تورهای 
زباله گیری هیچ گونه آسیبی به موجودات زنده 
اقیانوس نرسانده و ضمنا به خوبی در مقابل امواج 

مهیب دریا ایستادگی می کند.
اما از سوی دیگر یکی از اساتید دانشگاه هاوایی 
در مصاحب��ه با نش��ری�ه س��اینتیفیک امریکن 
مدعی ش��ده که چنین ش��ناور بزرگی می تواند 
روی پراکنش موج��ودات دری��ا در این منطقه 

اثرگذار باشد.
در هر ص��ورت رفع مش��کل آلودگی س��طحی 
اقیانوس ها کار چندان س��اده ای نیس��ت و فقط 
بخش کوچکی از یک مسئله بزرگ تر به حساب 
می آید. انس��ان ها فقط زمانی از مشکل آلودگی 
آب های بزرگ خالص می شوند که در درجه اول 

زباله های شان را در آن تخلیه نکنند.
در همین راستا استفاده از مواد زیست تجزیه پذیر 
و بهبود پروس��ه بازیافت م��واد می توانند نقش 
موثری در کاهش این آلودگی های نگران کننده 

ایفا کنند.

نهادهای ش��هرداری بسیاری از ش��هرهای بزرگ 
در سراس��ر دنیا، برای جلوگی��ری از حواس پرتی 
شهروندان به کار با موبایل به روش های گوناگون و 

گاها عجیب و غریبی متوسل می شوند.
 اما ش��هرداری ش��هر س��ئول تصور می کند که 

راه ساده تری هم برای هشدار به عابران پیاده 
حواس پرت وجود دارد: استفاده از عالئم 

راهنمایی.
منطق��ه  پن��ج  در  روزه��ا   ای��ن 

حادثه خیز پایتخ��ت کره جنوبی 
) ش��امل اط��راف س��اختمان 

ش�����هرداری و ایس���تگاه 
 گنگن�����ام ( تابلوه��ایی 
نصب ش��ده که به عابران 
پیاده بابت ح��واس پرتی 

به موبایل هش��دار می دهد. این تابلوها قرار اس��ت 
به مردم ش��هر یادآوری کنند که ه��ر چند لحظه 
یک ب��ار سرش��ان را از موبایل باال آورده و بیش��تر 
مراقب دور و اطراف ش��ان باشند. عالیم راهنمایی 
مذکور فعال به صورت آزمایشی در مناطق خاصی 

از شهر سئول نصب شده اند. این که زمان آزمایش 
کی ب��ه پای��ان برس��د و این ک��ه ای��ن تابلوها چه 
ق��در در کاهش حوادث ب��رای عابران پی��اده موثر 
 باشند، هنوز مش��خص نیس��ت. غرق شدن مردم 
در موبایل ه��ای خ��ود هن��گام پی��اده روی هنوز 
معضل بس��یار بزرگی در کره جنوبی اس��ت، 
بنابراین باید منتظر مان��د و دید که با وجود 
نصب این تابلوها آیا ش��هروندان س��ئول 
 حاضر می ش��وند ک��ه از تمرک��ز خود 
بیش��تر  و  کاس��ته  موبای��ل   ب��ر 
 ح����واس ش�����ان را ب���ه دور 

و اطراف شان معطوف کنند؟
در  هوش���مند  تلفن ه��ای 
نق��اط دنی��ا  از  بس��یاری 
محبوبیت دارند، اما ظاهرا این 
محبوبیت در کره جنوبی به عنوان زادگاه برندهایی 
مثل سامس��ونگ و ال جی از نقاط دیگر ش��دیدتر 
اس��ت. امید می رود که ای��ن تابلوهای ی��ادآوری 
کوچک بتوانند نقش موثری در کاهش حواس پرتی 

شهروندان و جلوگیری از حوادث ایفا کنند.

تحت فشار باال، مولکول های 
هیدروژن شروع به تفکیک 
به اتم های منف�رد می کنند 
و در این حی�ن الکترون های 
 اتم ه��ا نی��ز نش�انه هایی 
 از رفتارهای�ی مانن�د فلزات 

از خود آشکار می کنند



9 روزنامه فرهنگی،اجتماعی، سیاسی ، اقتصادی و ورزشی | شماره 1896 | چهارشنبه 9  تیر 1395 | 23 رمضان  1437 

Society,Cultural  Newspaper No .1896 |  June 29 .2016 | 16  PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPER Mosavar.zayanderoud@gmail.com

خبراخبار

موفقيت 95 درصدی
 جنگل کاری در تيران و کرون

 مصوبه اي براي انتقال آب 
» چشمه ناز « وجود ندارد

احتمال استفاده از سهام عدالت 
در شرکت توسعه و عمران وجود دارد

اردستان گلپایگانخوانسار

توزیع 600 سبد کاال 
در بين خانواده مددجویان کميته امداد

برای حل مشکل اشتغال
 راه سرمایه گذاران را باز کنيم

اختصاص 700 ميليون ریال 
برای آزادی زندانيان فریدن 

 دستگيری قاچاقچيان 
تلفن همراه در بویين مياندشت 

افزایش 54 درصدی 
کشف مواد مخدر در نجف آباد م��ردم شاهین ش��هر ب��ا امض��ای 

طوماری ب��ه طول10 مت��ر برای 
برخ��ورد قاطعان��ه ب��ا کس��انی 
 ک��ه اق��دام ب��ه س��گ گردانی 
در سطح شهر می کنند، حمایت 
همه جانب��ه خود از دلس��وزان 
قضایی و فرهنگی شاهین شهر 

و میمه اعالم کردند.
هفته گذشته محسن بوسعیدی 
 دادستان شهرستان شاهین شهر 

و میمه به مناسبت فرا رسیدن هفتم 
تیر در جم��ع خبرنگاران گزارش��ی 

از آخری��ن اقدامات ص��ورت گرفته در 
دستگاه قضایی شهرس��تان شاهین شهر 

در برخورد و مبارزه با هنجارشکنان جامعه، 
برخی بدحجابی ها، پارتی های مختلط ش��بانه، 

مبارزه با مواد مخدر و فساد، طالق، ترویج دهندگان 
ابتذال و همچنین سگ گردانی ارایه کرد.

ظاهرا از میان این  همه معضالت و آس��یب های اجتماعی که 
امروزه در جامعه ایران شاهد آن هستیم و پدیدآورندگان آن ها 
بدون شک دش��منان نظام اس��المی ایران در آن سوی مرزها 
هس��تند، موضع » س��گ گردانی « توجه برخی از رسانه های 
همین سیاستمداران غربی از جمله صدای آمریکا، بی بی سی، 
 رادیو ف��ردا و همچنین برخی از رس��انه های داخل کش��ور را 

به خود جلب کرد.
بازتاب وارونه برخورد با سگ گردانی درشبکه های 

مجازی
این موضوع ت��ا جایی پیش رف��ت که خبر ضبط س��گ های 
 خانگی در شاهین شهر و رها کردن آن ها در بیابان های اطراف 
 در روزه��ای اخی��ر در س��ایت ها و ش��بکه های اجتماع��ی 

و شماری از رسانه های خارجی بازتاب گسترده ای داشت.
انتش��اردهندگان این خبرها مدعی بودند اواخر هفته گذشته 
 تع��دادی از س��گ های خانگی ش��هروندان شاهین ش��هری 
در محل زندگی آن ها توسط دس��تگاه قضایی ضبط و سپس 
در بیابان های اطراف این ش��هر رهاشده اس��ت به  گونه ای که 
صاحبان سگ ها در حال جستجوی زمین های بیابانی اطراف 

شاهین شهر برای پیدا کردن سگ های خود هستند.
این رس��انه ها تالش کردند موجی از فضای مسموم رسانه ای 
 را علی��ه دادس��تانی و اق��دام ماموری��ن و ضابطی��ن قضایی 
به راه بیندازند که در همان ابتدای انتش��ار این خبر؛ محس��ن 
بوسعیدی دادستان عمومی و انقالب شاهین شهر در گفت وگو 
با فارس صدور چنین حکمی را تکذیب کرد و گفت: با صاحبان 
س��گ های خانگی که شاکی خصوصی داش��ته باشند مطابق 

قانون برخورد می ش��ود ولی هیچ گونه دس��تور بدون شکایت 
مبنی بر مراجعه به منازل و جمع آوری س��گ ها از س��وی این 

دادستانی صادر نشده است.
هيچ کس�ی در شاهين ش�هر ب�رای ضب�ط س�گ 

وارد منزلی نشده است
این مسئول قضایی همچنین ادامه می دهد: طبق نظر مشهور 
فقها نگهداری و مواظبت از سگ مگر در مواردی خاص از جمله 
نگهداری و مواظب از ) گله و باغ ( حرام است به همین جهت 
چنانچه اطالع پیدا کنیم فرد یا افرادی مبادرت به نگهداری یا 
مواظبت از سگ های خانگی که ترویج دهنده فرهنگ مبتذل 
 غربی هس��تند، می کنند بدون هیچ گونه تع��ارف و اغماضی 

به شدت با آن ها برخورد خواهیم کرد.
 از س��وی دیگر س��ید جاوید آل داوود رییس انجمن حمایت 
از حیوانات به رییس قوه قضاییه  بر رس��یدگی مستقیم برای 
حل مش��کل ضبط س��گ های خانگی از منازل ش��هروندان 

شاهین شهر نامه اعتراض آمیزی می نویسد.
در ادامه حجت الس��الم احمد عبداللهی دبیر س��تاد احیا امر 
به  معروف اس��تان اصفهان در گفت و گو با یکی از رسانه های 
 اس��تانی اقدام داس��تان شاهین ش��هر و میمه را کامال قانونی 
و بخشنامه ای عنوان می کند و  همچنین می افزاید: هیچ کسی 

در شاهین شهر برای ضبط سگ  وارد منزلی نشده است.
این مس��ئول در ادام��ه تاکید می کن��د: برخورد ب��ا منکرات 
 اخالقی خواسته مقام معظم رهبری و مسئوالن نظام و  مهم تر 

از همه مردم متدین است به همین 
خاط��ر در م��ورد س��گ گردانی 
دادس��تان کل به پلیس امنیت 
اخالقی و همچنین پلیس راهور 
دس��تور دادند و خود مردم هم 
می خواهن��د که ب��ا مزاحمین 
 نوامی��س و ناهنج��ار ش��کنان 
و ترویج دهن��دگان فرهن��گ 
مبت��ذل غربی برخ��ورد قاطعی 

صورت بپذیرد.
وی در ادامه سگ گردانی را یک ضد 
ارزش عنوان می کند و از نظر شرعی 
بر نجاست س��گ نیز تاکید می کند و 
می گوید: متاس��فانه فرهن��گ تبعیت از 
غرب در بین برخی از افراد جامعه به ش��دت 
رواج پیداکرده است. در غرب ورود سگ به اماکن 
عمومی ممنوع است ولی در کشور ما برخی سگ های 
خانگی را حتی به ادارات دولتی و اماکن عمومی می برند، 

این جای تامل و تاسف است.
خبر ورود ب�ه منازل در رس�انه ها با هدف تش�نج 

در جامعه صورت گرفت
دبیر ستاد احیا امر به  معروف استان اصفهان خاطر نشان کرد: 
در مورد ضبط سگ های خانگی در شاهین شهر از مدتی قبل 
اطالع  رسانی شده که با سگ های وارد شده به اماکن عمومی 
 برخورد و طبق بخش��نامه ق��وه قضاییه در صورت مش��اهده 
 در معابر عمومی س��گ ضبط می شود و توس��ط محیط بانان 

و شهرداری به باغ  وحش منتقل می شود. 
بنا بر این خبر ورود به منازل در رس��انه های غربی که با هدف 

تشنج در جامعه صورت می گیرد، به  شدت تکذیب می شود.
طوم��ار

پس  از این همه تالش رسانه های غربی و همسو با جریان غربی 
در داخل کشور برای بد جلو نشان دادن حوزه حقوق بشری در 
ایران در برخورد با حیوانات، مردم شاهین شهر با نصب بنر در 
مراسم احیای شب 21 ماه رمضان و در کنار مزار شهدای گمنام 

در پارک استان این شهر به این اتفاقات واکنش نشان دادند.
مردم شاهین ش��هر با امضای طوم��اری به ط��ول10 متر که 
بی��ش از20 هزار نف��ر از مردم شاهین ش��هر پ��ای آن را امضا 
کردند، حمایت همه جانبه خود از دلسوزان قضایی و فرهنگی 
 شهرس��تان شاهین ش��هر و میمه نس��بت به برخورد قاطعانه 
با هنجارشکنان و غرب زدگان از جمله کسانی که همه حقوق 
بشر را در همراه آوردن س��گ و حیوانات دیگر در سطح شهر 
 می دانن��د و موجب آلودگی فض��ای جامعه می ش��وند، اعالم 

کردند.

 ریی��س اداره مناب��ع طبیع��ی و آبخی��زداری شهرس��تان 
 تی��ران و ک��رون گف��ت: ط��رح کاش��ت ب��ذور جنگل��ي 
در تیران و کرون 95 درصد موفق بوده است. مهدی عالی پور 
 اظهار کرد: در پ��ی بارش های اخیر عملی��ات جنگل کاری 
با بذر در روستای آب پونه بیش از 95 درصد موفق بوده است.

  وی افزود: در س��ال گذش��ته با ج��ذب اعتبارات اس��تانی 
 با اعتباری بالغ ب��ر 37 میلیون ریال در س��طح هفت هکتار 
از اراضی روستای آب پونه طرح جنگل کاری با بذر، عملیاتی 
 ش��د. رییس اداره مناب��ع طبیعی و آبخیزداری شهرس��تان 
تیران و کرون تصریح کرد: ش��رایط اکولوژیکی و س��ازگاری 
منطقه با بذر بادام اس��کوپاریا و آمارا و بازدیدهایی که ناظر 
طرح از پروژه داشته است، نشان از موفقیت کامل این طرح 
دارد. عالی پور اضافه کرد: بارش های اخیر و عدم مش��اهده 
کرم ساقه خوار در منطقه که موجب خشک شدن نهال بادام 

می شود، دلیل پیشرفت قابل توجه این طرح بوده است.

جش��ن گلریزان زندان فریدن با حضور فرمان��دار، مقامات 
 قضای��ی غ��رب اس��تان، مدی��ر عامل س��تاد دیه اس��تان 
 و جمع��ی از خی��ران منطق��ه فریدن ب��زرگ ب��ه میزبانی 

اداره زندان شهرستان فریدن برگزار شد.
در این مراسم عالوه بر کمک های مردمی جمع آوری شده، 
مبلغ700 میلیون ریال توسط مدیر عامل ستاد دیه استان 

برای آزاد سازی زندانیان شهرستان اختصاص پیدا کرد.
اس��فندیار تاجمیری فرماندار فریدن در این مراسم ضمن 
 گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هفت تیر، دکتر بهشتی را

بزرگ مرد انقالب و معمار نظام قضایی کش��ور دانس��ت و 
 افزود: امروز زندان یک ضرورت و زندانی یک واقعیت است و 
صرف نظر از مباحث زندانیان خاص، تعداد کثیری از افراد 
 در زندان هستند که گرفتاری آنها معلول شرایط اجتماعی 

و اقتصادی بوده و نیازمند حمایت و همدلی هستند.
وی با بیان اینکه امروز به همت مسئوالن زندان شهرستان، 
زمینه حضور خیرین و نیک اندیش��ان فراهم ش��ده است، 
تصریح کرد: این کم��ک ها می تواند موج��ب خیر و برکت 
باش��د و زمینه گش��ایش و رفع گرفتاری برخی از زندانیان 

واجد شرایط را فراهم کند.

فرمانده��ی انتظام��ی شهرس��تان بویی��ن میاندش��ت از 
 کش��ف کاالی قاچاق از نوع گوش��ی تلفن همراه به ارزش 
) یک میلیارد و دویس��ت میلیون ریال ( خبر داد. سرهنگ 
دشتی با اعالم این خبر اظهار داشت: مستندبه اعالم ایست 
 و بازرسی ش��هید س��االری حاکیس��ت ماموران این یگان 
در حین کنترل محور مواصالتی الیگودرز – بویین میاندشت 
به یک دستگاه خودروی پژو آردی یش��می رنگ به شماره 
انتظامی معلوم با دونفر سرنشین مذکر، مشکوک  و پس از 
دستور ایست، راننده خودرو قصد متواری شدن را داشته که 
پس از طی مس��افتی با اقدامات به موقع و هوشیاری گشت 
پاسگاه کرچمبوخودروی مورد نظر متوقف شد که  ازخودرو 
متوقف شده  227 دستگاه گوشی تلفن همراه که به صورت 
 ماهرانه در داخل س��پر عق��ب و زیر باک خودرو جاس��ازی 
شده بود، کشف شد. گفتنی است بنا بر اظهارات و اقرار افراد 
دستگیر ش��ده کاالی قاچاق مکش��وفه از مرز زمینی عراق 
خریداری ش��ده و به مقصد اصفهان در حال حرکت بودند 
بنابراین پرون��ده اولیه در این خصوص تش��کیل و به همراه 
متهمین و اموال مکشوفه جهت سیر مراحل قانونی به پلیس 

آگاهی شهرستان و مراجع قضایی انتقال داده شدند.

درخصوص انتقال آب چشمه ناز سمیرم به مناطق همجوار 
هیچ گونه مصوبه ای وجود ندارد و عالوه براین، تامین آب مورد 
نیاز شهرستان سمیرم، آن هم با احداث سد، در اولویت است. 
» این واکنش نماینده مردم سمیرم در قبال اظهار نظر اخیر 
فرماندار شهرضا که خواس��تار انتقال آب چشمه ناز سمیرم 
به شهرستان های همجوار از جمله ش��هرضا و دهاقان شده 

بود، است. «
فرماندار شهرضا اخیرا در جلسه شورای اداری این شهرستان 
با اشاره مسئله کمبود آب شرب در شهرضا، خواستار انتقال 
آب چش��مه ناز ونک س��میرم به مناطق همج��وار از جمله 
ش��هرضا، دهاقان و سمیرم ش��د و این را نیز اضافه کرده بود 
که » آب چشمه ناز سمیرم حق شهرستان های همجوار این 
چشمه اس��ت و نباید به اس��تان های کرمان یا فارس منتقل 
 ش��ود. « محس��ن گالبی در این جلس��ه گفته بود: » آبی که 
پیش از این از منطقه وردشت سمیرم به میزان500 لیتر در 
ثانیه به شهرستان شهرضا منتقل می شود، اکنون به۸0 لیتر 
در ثانیه کاهش پیدا کرده و مردم ش��هرضا را با مش��کل آب 

آشامیدنی روبه رو کرده است. «
فرماندار شهرضا با اشاره به اینکه اکنون برخی از اهالی منطقه 
ونک سمیرم و قشقایی های این شهرستان در شهرضا ساکن 
هستند، خواستار فراهم کردن آب آشامیدنی تمام شهروندان 
ش��ده بود. فرماندار ش��هرضا در حالی خواس��تار انتقال آب 
چشمه ناز سمیرم به شهرضا می شود که در سال های گذشته 
نیز برخی از مسئوالن این شهرستان از جمله نماینده سابق 
مردم شهرضا در مجلس خواستار انتقال آب ماربر به شهرضا 

شده بود.
اولویت تامين آب مورد نياز، شهرس�تان سميرم 

است
 اما سخنان فرماندار ش��هرضا با واکنش هایی نیز مواجه شد، 
به طوری که نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسالمی 
گفت: در خصوص انتقال آب چشمه ناز س��میرم به مناطق 
همجوار هیچ گونه مصوب��ه ای وجود ن��دارد و هرگونه اظهار 
نظر در این زمینه، تنها یک گمانه زنی از سوی مسئوالن آن 
مناطق است. اصغر س��لیمی اظهارکرد: تامین آب مورد نیاز 
شهرستان سمیرم برای بخش کش��اورزی، آن هم با احداث 

سد، در اولویت است.
 وی افزود: نیاز است که برای تامین آب مورد نیاز شهرستان 
و مقابله با بحران کم آبی، س��دهایی در ای��ن منطقه احداث 
 ش��ود و بعد اگر آب م��ازادی وجود داش��ت، در خصوص آن 
تصمیم گیری شود و این نیز باید مد نظر باشد که در صورت 
هرگونه انتقال آب م��ازاد، اگر در هر زمانی آب شهرس��تان 
سمیرم براثر خشکسالی شدید کاهش پیدا کند، دیگر به هیچ 
منطقه ای غیر از خود شهرستان سمیرم نمی توان آب منتقل 

کرد و تامین آب سمیرم در اولویت است.
وی افزود: اکنون شهرس��تان س��میرم با بحران ش��دید کم 
 آبی مواجه اس��ت به طوری که بیش از 13 هزار و700 هکتار 
از باغات و مزارع شهرستان سمیرم براثر کم آبی خشک شده 

یا در معرض شدید خشک شدن هستند.
سلیمی افزود: با توجه به بحران کم آبی در شهرستان سمیرم، 
 تامین آب مورد نیاز این شهرستان یک ضرورت است و باید 
در اولویت قرار گیرد و اگر آب این شهرستان کاهش پیدا کند، 

نمی توانیم به هیچ کجای دیگر آب را منتقل کنیم.
براساس این گزارش، سال گذشته بحث انتقال آب سولگان 
سمیرم به کرمان مطرح ش��د که این موضوع با واکنش های 
 ش��دید مس��ئوالن اس��تان اصفهان و نمایندگان این استان 

در مجلس شورای اسالمی مواجه شد.
شهرس��تان س��میرم با 36 هزار هکتار باغ و 33 هزار هکتار 
زراعت یکی از قطب های مهم کش��اورزی در استان اصفهان 
و کش��ور محس��وب می ش��ود و بیش از90 درصد مردم این 

شهرستان نیز از طریق کشاورزی امرار معاش می کنند. 
 به طوری که در س��ال های گذش��ته و براثر بح��ران کم آبی 
در مناطق مختلف این شهرستان، بس��یاری از خانواده های 

کشاورز سمیرمی با مشکالت زیادی مواجه شده اند.
همان طور که مسئوالن شهرستان س��میرم اعالم کرده اند،  
اکنون شهرس��تان س��میرم با بحران ش��دید کم آبی مواجه 
 اس��ت به طوری که بیش از 13هزار و700 هکت��ار از باغات 
 و مزارع شهرس��تان س��میرم براثر کم آبی خش��ک شده یا 
در معرض شدید خشک شدن هستند و این مهم زنگ خطری 
برای بخش کشاورزی در سمیرم است که اگر هرچه سریع تر 
تدبیری در خصوص رفع بحران کم آبی در شهرستان سمیرم 
اتخاذ نشود، شاهد خشک شدن تدریجی باغات سیب سمیرم 

خواهیم بود. 

حسن شفعتی با اش��اره به اهداف تشکیل ش��رکت توس��عه و عمران خوانسار 
اظهار ک��رد: در جه��ت ش��عار اقتص��اد مقاومت��ی و ب��رای تجمیع س��رمایه 
 های خ��رد و پراکن��ده م��ردم و خ��روج از رک��ود و رون��ق اقتصادی بیش��تر 
 در شهرس��تان و ب��ا توج��ه ب��ه تس��هیالتی ک��ه دول��ت ب��ه این ش��رکت ها 
 می دهد، ش��رکت توس��عه و عمران ب��ا حمایت دس��تگاه های دولت��ی ایجاد 

شده است.
وی افزود: سهام داران اصلی این شرکت مردم خوانسار هستند و با حداقل سهم 

به مبلغ100 هزار تومان می توانند سهامدار این شرکت شوند.
فرماندار خوانس��ار گفت: با توجه به این که 2۸ هزار نفر از مردم خوانسار دارای 
س��هام عدالت هس��تند یکی از موضوعاتی که ب��رای کمک به رش��د اقتصادی 
شهرستان در حال پیگیری هس��تیم و به احتمال قوی انجام خواهد شد انتقال 

سهام عدالت به شرکت توسعه و عمران است.
 وی خاطر نشان کرد: البته این مس��ئله به انتخاب و تشکیل هیئت مدیره قوی 

از بین اعضای هیئت موسس شرکت توسعه و عمران بستگی دارد.
شفعتی با تاکید بر سبقت گرفتن شهرهای همجوار در ایجاد چنین شرکت هایی 
تصریح کرد: امیدواریم مردم خوانس��ار نیز با دید اقتصادی این تاخیر را جبران 
کنند و به پروژه های عمرانی، صنایع تبدیلی و گردش��گری شهرستان با خرید 

سهام شرکت کمک کنند.
 وی اضافه ک��رد: در این می��ان مهم تری��ن کاری ک��ه دولت بای��د انجام دهد 
 امی��دوار ک��ردن م��ردم و کمک ب��ه تجمیع س��رمایه ه��ای خ��رد و پراکنده 

و هدفمند کردن و سمت و سو دادن به آن است.

مدیر کمیته امداد گلپایگان با اشاره به اجرای طرح توش��ه برکت، اظهار داشت: 
طرح توش��ه برکت در راس��تای کمک به مددجویان کیمته امداد در ماه مبارک 
رمضان اجرا شد. عباسعلی لچینانی با بیان اینکه در طرح توشه برکت600 سبد 
 کاالی مواد غذایی شامل برنج، روغن، ماکارونی و حبوبات بین مددجویان توزیع 
شده است، تصریح کرد: هر بسته س��بد کاالی موادغذایی50 میلیون ریال ارزش 
دارد. لچینانی افزود: در راستای طرح توشه برکت از سوی خیرین مبلغ 30 میلیون 
تومان جمع آوری ش��ده اس��ت که از این مبلغ10 میلیون تومان در قالب کمک 

مردمی به اطعام ایتام  و20 میلیون تومان زکات محرومان بوده است.
مدیرکمیته امداد گلپایگان اذعان کرد: امسال تا کنون از سوی خیرین مبلغ هشت 
میلیون تومان کمک جهزیه نوعروس��ان مددجوی امداد و ح��دود چهار میلیون 

تومان زکات در قالب عمرانی جمع آوری شده است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر سه هزار و 534 خانوار تحت حمایت کمیته امداد 
امام خمینی ) ره ( گلپایگان قرار دارند که جمعا 6 هزار و 4۸ نفر می شوند، تصریح 
کرد:۸0 درص��د خانوارهای مددجویان امداد، دو نفره، یک نفره و باالی س��ن60 
سال هستند. لچینانی بیان کرد: با همکاری مسئوالن و پرسنل امداد گلپایگان در 
 زمینه جمع آوری مشارکت های مردمی رتبه سوم و در زمینه جمع آوری زکات 

رتبه دوم استان را به دست آوریم.
مدیر کمیته امداد گلپایگان با اشاره به کمک های امام جمعه گلپایگان در ترغیب 
جذب کمک های مردمی به کمیته امداد گلپایگان، بیان کرد: با تالش امام جمعه 
گلپایگان در سال 93  برای محرومان شهرستان مبلغ500 میلیون تومان از سوی 

دفتر مقام معظم رهبری و  دفتر آیت اهلل صافی کمک جذب شده است.

نماینده م��ردم اردس��تان در مجلس ش��ورای اس��المی ب��ا بیان اینک��ه بنده 
 درخواس��تی را از مس��ئوالن اردس��تانی ک��ه در اردس��تان بوده وتاثی��ر گذار 
بوده اند چه در سمت استانی و چه در سمت کشوری تصریح کرد:  بزرگ ترین 
 مشکل کشوری، مشکل اشتغال اس��ت ولی می توان آن را در اردستان برطرف 

کرد.
سید صادق طباطبایی نژاد تاکید کرد: افرادی از منطقه اردستان وجود دارند که 
می توانند کارهایی را برای اش��تغال انجام بدهند واگر بشود این معضل بیکاری 
 را برطرف کرد و برای این جوانان کاری کرد، ب��زرگ ترین خدمت را به منطقه 

کرده ایم.
وی با بیان اینکه جوانان ما در تمام مسائل پیش قدم هستند ولی در بحث مسائل 
خدماتی وعمرانی رش��د نکرده ایم، تصریح کرد: اگر کس��انی باشند  که نظری 

وراهکاری داشته باشند، آن را به ما بدهند تا ما پیگیری کنیم.
نماینده اردس��تان تصریح کرد: این تقاضا را از تمام مردم عزیز منطقه اردستان 
دارم و از همه مسئوالنی که دل شان برای مردم می سوزد تا در مسئله اشتغال 
هر آنچه که می توانیم  برای س��رمایه گذاران راه را ب��از کنیم وایده های خود را 

ارایه دهیم.
وی  با بیان اینکه در مس��ئله اش��تغال  امروز انقالب ما مواجه با یک مسئله ای 
 اس��ت که رهبر ما می گوید من ش��رمنده ام و ش��رمنده تر از جوانی هستم که 
نمی تواند برای خانواده خود کسب  معاش کند، تصریح کرد: این شرمندگی باید 
در ما مسئوالن بیشتر باشد، نمی شود رهبر ما شرمنده باشد و مابر روی صندلی 

اداره یا در جایگاه هر مسئولیت دیگر بنشینیم و هیچ تحرکی نداشته باشیم.

فرمانده نی��روی انتظامی نجف آباد گفت: میزان کش��فیات 
مواد مخدر شهرس��تان نجف آباد در س��ه ماهه نخست سال 
جاری با 54 درصد رش��د نس��بت به مدت زمان مشابه سال 
 گذش��ته به ح��دود 6۸ کیلوگرم ان��واع مواد مخدر س��نتی 
و صنعتی رسیده که در همین راس��تا نزدیک به400 نفر نیز 
 مرتبط با جرایم مواد مخدر در بازه زمانی مذکور، دس��تگیر 

شده اند.
 س��رهنگ محمد رضا خدادوس��ت فرمانده نیروی انتظامی 
نجف آب��اد در جلس��ه ش��ورای اداری این شهرس��تان که با 
 موضوع م��واد مخدر برگزار ش��د، گفت: با توج��ه به دغدغه 
نی��روی انتظام��ی در خصوص پاک س��ازی چهره ش��هر از 
 س��اقیان و توزیع کنندگان خرد مواد مخ��در، ۸6 نفر از آمار 
دستگیر شدگان نخستین فصل سال مربوط به این افراد است 
 که از آنها مقادیر مختلف مواد مخ��در از یک و نیم کیلوگرم 

تا یک گرم  کشف و ضبط شده است.
خدادوس��ت در ادامه 65 درصد سرقت های خرد شهرستان 
را مربوط به معتادان دانس��ت و افزود: هر معت��اد برای رفع 
خماری روزانه خود به مبلغی در ح��دود50 هزار تومان نیاز 
دارد که همین امر افراد مذکور را به سمت سرقت های خرد 

سوق می دهد.
وی همچنی��ن بخش عم��ده پرون��ده های قضای��ی طالق، 
ن��زاع و قت��ل را به نوع��ی مرتب��ط با م��واد مخدر دانس��ت 
و اظهار داش��ت: مب��ارزه تک بع��دی در این ح��وزه به هیچ 
وجه موث��ر و کافی نخواهد ب��ود و تمامی س��ازمان هایی که 
 به نوعی در این حوزه منش��ا اثر هس��تند بایس��تی در کنار 
نیروی انتظامی و دادگستری قرار گرفته و با تمرکز بیشتر بر 
 امر پیشگیری، مانع از گسترش این بالی خانمان سوز برانداز 

شوند.
فرمانده انتظامی نجف آباد با اشاره به قول اعزام کارشناسان 
زبده و ارایه فیلم و جزوات آموزشی به روز برای نمایشگاه های 
برگزار شده توسط دس��تگاه های اجرایی،گفت: در راستای 
 مب��ارزه با باندهای س��ازماندهی ش��ده قاچاق م��واد مخدر 
به استان و شهرس��تان، اخیرا در همکاری مشترک نیروهای 
 اطالعاتی و انتظامی س��ه عضو مس��لح یک بان��د خطرناک 
همراه با140 کیلوگرم انواع مواد مخدر، در اتوبان ذوب آهن 

دستگیر شده اند.
الزم به ذکر است؛ برطبق آمار موجود جمهوری اسالمی ایران 
تاکنون بیش از سه هزار و700 ش��هید و نزدیک به 12 هزار 
جانباز را در مسیر مبارزه با مواد مخدر تقدیم کرده که در این 
میان شهرستان نجف آباد نیز با هفت شهید یکی از باالتری 

آمار استان را به خود اختصاص داده است.

درپی اقدام دستگاه قضایی؛

شاهین شهری ها طومار سگ گردان ها را پیچیدند
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خبردانستنی ها

یکی از تغییرات طبیعی بدن در س��نین پیری چین و چروک پوس��ت 
 اس��ت، اما با برخی راهکارها م��ی توان رون��د آن را کند ک��رد. یکی از

 شایع ترین چروکیدگی های پوس��ت، چین و چروک »پای کالغی« و 
خطوط ریز در دور چشم است.

چین و چروک ها هنگامی رخ می دهد که آب بدن از بین رفته و پوست 
خشک شود. هنگامی که پوست شما خشک می شود، متابولیسم سلولی 
پوست افت کرده و با متابولیسم کندتر رطوبت کافی در پوست ایجاد نمی 
شود و سلول های قدیمی و فرسوده به سرعت جایگزین نشده و کالژن و 
االستین که مانع از چین و چروک شده دیگر در پوست ایجاد نمی شود.
 به همین دالیل هنگام پیری، در پوس��ت اطراف چش��م چین و چروک

 پا کالغی و خطوط ریز دیده می ش��ود. این ناحی��ه صورت نازک ترین 
پوست بدن را دارد؛ هر بار که شما به اطراف نگاه کرده، لبخند می زنید، 
اخم کرده و به چپ و راس��ت نگاه می کنید پوس��ت اطراف چشم شما 

حرکت می کند.
اما دالیل دیگری نیز برای ایجاد چین و چ��روک وجود دارد که موجب 
 تس��ریع و افزای��ش چین و چ��روک های پوس��ت می ش��ود؛ در ادامه 
روش های ساده و طبیعی که با به کار بستن آنها چین و چروک پوستتان 

از بین می روند را بررسی می کنیم:
1. شکر را از رژیم غذایی خود حذف کنید

قند و به خصوص شکر تصفیه شده، کالژن پوست را از بین برده و پوست 
شما شل می شود.

2. مواد غذایی که دشمن پیری است
 میوه ها و س��بزیجات ب��ه دلی��ل دارا ب��ودن ویتامین ه��ای ضروری،

 مواد معدنی و آنتی اکسیدان، گوشت منبع غنی پروتئین ها و اسیدهای 
 آمینه، آجیل ها سرش��ار از پروتئین، ویتامین ها و مواد معدنی موجب

 می شوند پوس��ت ش��ما به مواد مورد نیاز مانند پروتئین برای ساخت 
کالژن و االستین را به دست بیاورد و کمتر چروکیده شود.

3.شکالت ضد آفتاب خوردنی
ش��کالت تیره )با میزان بس��یار کمی ش��کر( به دلیل آن که حاوی دو 
 ماده ش��یمیایی گیاهی، اپی کتیچین و کاتچین است از پوست در برابر

 آسیب های اشعه ماوراءبنفش خورشید محافظت می کند.
4. پوست را با الیه برداری جوان و زیبا کنید

 الیه ب��رداری پوس��ت ه��ای م��رده موجب تحری��ک و جوان س��ازی 
س��لول های پوستی می ش��وند. همیش��ه اطمینان حاصل کنید که از 
محصوالت مراقبت از پوست طبیعی به جای انواع شیمیایی آن استفاده 

کنید.
5.پوست خود را مرطوب نگه دارید

 از محص��والت مراقب��ت از پوس��ت ومرط��وب کننده ه��ای طبیعی و 
مواد مغذی استفاده کنید، به یاد داشته باشید از محصوالت حاوی پارابن، 
فتاالت و فرآورده های نفتی که مواد شیمیایی سمی و استرس زا هستند 

به هیچ وجه استفاده نکنید.

برخی نژادها تمایالت خاصی به خوردن مواد غذایی دارند و این باعث 
می شود که با مشکالت سالمت عدیده ای مواجه شوند.

کارشناسان برای به دس��ت آوردن س��المت به افراد توصیه می کنند 
 از نوش��یدن نوش��ابه و آب گاز دار خودداری کرده و در عوض از آب یا 

آبمیوه های طبیعی استفاده کنند.
محققان خوردن حداقل 4 و نیم فنجان میوه و س��بزیجات در هر روز، 
یک عدد ماهی روغن��ی در طول هفته، یک فنجان غالت س��بوس دار 
روزانه و حدود س��ه گرم نمک را در هر روز برای حفظ سالمت به افراد 

توصیه می کنند.
کارشناسان با بررسی رژیم غذایی در جوامع مختلف دریافتند که افراد 
ثروتمند و تحصیلکرده بیشتر از افراد متوسط به لحاظ مادی و بی سواد 
به خوردن مواد غذایی سالم و داشتن رژیم الغری اهمیت می دهند و 
برعکس افراد بی سواد بیشتر به خوردن مواد غذایی پرچرب و شیرین 

تمایل دارند و اکثر آنها دارای اضافه وزن هستند.
عوامل دیگری چون نژاد ، جنسیت، مکان زندگی، خانواده و دوستان، 
اغذیه فروش��ی های نزدیک محل زندگی ، اس��ترس های شغلی، بروز 
جنگ و قحطسالی، همگی در انتخاب مواد غذایی سالم یا ناسالم موثر 

است.
براساس آمارها بدترین رژیم غذایی در دنیا در اختیار سیاه پوستان در 
قاره های آفریقا ، آمریکا و اهالی کش��ورهای آمریکای جنوبی است که 
سبب شده اکثر آنها با مشکالت قلبی عروقی، فشار خون باال و نیز اضافه 

وزن شدید مواجه باشند.
بهترین رژیم غذایی در دنیا متعلق به اهالی کش��ورهای اطراف دریای 
مدیترانه در قاره اروپاس��ت که به نام رژیم غذایی مدیترانه ای شناخته 
می شود و حاوی غالت، میوه ، سبزیجات، روغن زیتون، شیر، دانه های 

آجیل، پروتئین کم چرب و کربوهیدرات به میزان مناسب است.
کارشناسان دانشگاه بوس��تون در مقاله خود که در جدید ترین شماره 
مجله JAMA به چاپ رس��یده اس��ت عنوان کرده اند که رابطه رژیم 
غذایی و س��طح تحصیالت و قومیت افراد را از بین حدود 34 هزار نفر 
باالی 20 سال در کش��ورهای مختلف در فاصله س��ال های 1999 تا 

2012 به دست آورده اند.

روش های ساده برای از بین بردن 
چین و چروک پوست

 دربرخی کشورها مردم بدترین 
رژیم غذایی دنیا را دارند

پیام سالمت

زود خوابیدن و پس از آن سحرخیزی همیشه به پیشبرد کارها کمک 
 می کند. انس��ان های موفق زود می خوابند و زود ه��م از خواب بیدار

  می ش��وند. در حقیقت خ��واب کافی دارن��د و روز بع��د را هدفمند و 
برنامه ریزی شده شروع می کنند.

در اینجا به دالیل مهمی اشاره می کنیم که نشان می دهد شما باید زود 
و به موقع به خواب بروید.

1.بدن و مغز شما به خواب نیاز دارد
بس��یاری افراد به علت باال بودن حجم کار و وظایفشان کم می خوابند. 
عالوه بر آن، پیش��رفت علم و فناوری بهانه خوبی به افراد داد تا شب ها 

دیرتر بخوابند.
 حقیقت این است که بدن و مغز در هر 24ساعت به ۷ تا ۸ ساعت خواب 
نیاز دارد. متخصصان و محققان نشان دادند اگر به هر دلیلی این میزان 
خواب کاهش یابد تاثیرات جبران ناپذیری به بدن به خصوص مغز وارد 

می شود.
2.اگر نخوابید تا آخر عمر نمی توانید آن را جبران کنید

خواب مانند حساب بانکی نیس��ت که بتوانید هرچه که از آن برداشت 
می کنید را بازگردانید.

 اگر شبی خواب خوب داشته باشید برای همیشه بر شما اثر می گذارد 
و اگر آن را از دست دهید دیگر هیچ وقت نمی توانید آن را جبران کنید. 
خواب ناکافی عملکرد ش��ناختی مغز را تا پای��ان عمر کاهش می دهد 
و بعد از آن اگر بیش��تر بخوابید نمی توانید آن خواب از دس��ت رفته را 

جبران کنید.
3.اگر خوب نخوابید حافظه تان را از دست می دهید

خواب بر عملکرد مغز و حافظه تاثیر مستقیم می گذارد و برای بازیابی 
خاطره ها و واکاوی حافظه ضروری است.

 اگر به مدت چن��د روز متوالی خوب نخوابید بع��د از چند روزخواهید 
دید که نمی توانید برخی مس��ائل را به خوبی به یاد آورید. این موضوع 
در رابطه با کودکان بسیار مهم اس��ت زیرا اگر در سن کودکی نتوانند 
 خوب بخوابن��د تاثیرات جبران ناپذیر آن تا بزرگس��الی ب��ا آنها همراه 

خواهد بود.
4.اگر کم بخوابید بیشتر امکان دارد به سرطان مبتال شوید

طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی خواب ناکافی و ادامه پیدا کردن 
آن می تواند خطر ابتال به س��رطان را در افراد افزای��ش دهد. در واقع با 
به هم خوردن س��اعت خواب میزان تولید مالتونی��ن در بدن کاهش 
می یابد و به دنبال آن سطح اس��تروژن نیز کم می شود. به همین علت، 
 خطر ابتال به سرطان س��ینه در زنان بر اثر کم خوابی به شدت افزایش 

می یابد.  
از طرف دیگر، تحقیقات حاکی از آن اس��ت که اگر زن��ان باردار خواب 
ناکافی داش��ته باش��ند امکان اینکه نوزادان آنها کم وزن به دنیا بیایند 

افزایش می یابد.
5.اگر خوب نخوابید بیماری هایتان تشدید می شود

بی خوابی و بدخوابی سیستم ایمنی بدن را تحت تاثیر قرار می دهد و آن 
را ضعیف می کند و اگر در شبانه روز به مدت 4 ساعت بخوابید عملکرد 
سیس��تم ایمنی بدن ش��ما تا ۷0 درصد کاهش می یابد. ب��ه دنبال آن 
سوخت و ساز بدن شما نیز با مش��کالتی روبه رو می شود و ممکن است 

شما اضافه وزن پیدا کنید یا به دیابت مبتال شوید.

زود خوابیدن چه فوایدی دارد؟

نکته  ها
دریچه

راه ه��ای مراقبت از قل��ب با انجام 
ورزش های قلب��ی، عروقی به طور 
منظم، محدود ک��ردن چربی های 
ناسالم و اضافه کردن رژیم غذایی 
متعادل ب��ه رژیم غذای��ی روزانه، 
برای همه ش��ناخته شده است، اما 
شناخت راه های موثر برای مراقبت 
از سالمت ریه ها کمی پیچیده تر 

به نظر برسد.
انجمن ریه ایاالت متح��ده، ۸ راه 
را ب��رای ارتق��ای س��المت ریه و 
جلوگیری از بیم��اری های مزمن 
مانن��د بیم��اری انس��دادی ریوی 

پیشنهاد کرده است:
افزای�ش مص�رف آنت�ی 

اکسیدان ها: 
مصرف آنتی اکس��یدان ه��ا برای 
حفظ س��المت کلی ب��دن اگرچه 
مفید است، اما مواد غذایی سرشار 
از ای��ن م��واد و گلوکوزین��والت 
)ترکیب��ات بیولوژیک��ی و ض��د 
س��رطان به اثب��ات رس��یده(، به 
 عملک��رد کارآم��د ری��ه کم��ک 

می کند. 
مصرف ویتامین دی: 

کمب��ود ای��ن ویتامی��ن باع��ث 
تضعیف عملک��رد ریه می ش��ود. 

شیر و س��بزی های برگ س��بز منابع خوب ویتامین 
دی هس��تند. الزم اس��ت در روز حداقل 20 دقیقه در 
معرض نور خورش��ید قرار بگیرید زیرا نور خورش��ید 
 عالی تری��ن منب��ع دریاف��ت ای��ن ویتامین اس��ت.

 سلول های پوس��تی در صورت قرار گرفتن در معرض 
نور خورشید، ویتامین دی را سنتز می کنند.

پیگیری عالیم ریوی: 
 پیگی��ری عالی��م ری��وی؛ یعنی کس��انی ک��ه دچار 
س��رفه های طوالنی مدت، برونش��یت مزمن، آسم و 
یا بیماری ه��ای ریوی دیگر مانند بیماری انس��دادی 
مزمن ریه هستند، نباید مشکالت تنفسی و عالیم خود 
را نادی��ده بگیرند. همچنین در صورت درد در قفس��ه 
سینه، سرفه خونی، تجربه سرفه مزمن به مدت بیش 
از یک ماه و ... باید حتما با دنبال درمان های پزش��کی 
بود. پزشک شما ممکن است یک درمان پیشگیرانه به 
عنوان مثال استنشاقی، برای کاهش عالیم و جلوگیری 

از یک عفونت خطرناک تنفسی را تجویز کند.
فعالیت فیزیکی: 

ورزش های ه��وازی مانند پیاده روی و ش��نا ظرفیت 
تنفس��ی را با افزایش حجم ریه ها افزایش می دهد. از 
طریق ورزش می توانید اکسیژن بیشتری را به ماهیچه 

ها برسانید و تشکیل اس��ید الکتیک را کاهش دهید. 
این کاری است که ورزشکاران انجام می دهند. ورزش 
در حفظ س��المت ریه ها بس��یار موثر است. متاسفانه 
بسیاری از افراد به خاطر مشکالت طوالنی مدت ریوی 
از ورزش کردن هراس دارند. بخشی از آن به این علت 
است که دوست ندارند دچار تنگی نفس شوند. ولی با 
شروع آرام و افزودن تدریجی مقدار ورزش می توانید 
تنفس خود را بهبود بخش��یده و در نتیجه احس��اس 
راحتی بیشتری بکنید. افراد مبتال به مشکالت شدید 
ریوی می توانند حتی ب��ا مقدار کمی ورزش از مزایای 

بسیار آن سود برند.
خرید محصوالت سازگار با محیط زیست: 

نوس��ازی و بازس��ازی خانه اگرچه به بهب��ود ظاهر و 
 زیبای��ی محل س��کونت ش��ما کم��ک می کن��د، اما 
می تواند سالمت ریه های شما را نیز در معرض خطر 
قرار دهد. اگر شما در حال استفاده از محصوالتی مثل 
رنگ، پشم شیشه، محصوالت پاک کننده و عایق و ... 
هستید، باید بدانید که این محصوالت حاوی گازهای 
مضر و ذرات سمی است. بهتر اس��ت این اقدامات در 
مناطقی که ب��ه خوبی حاوی تهویه مناس��ب و حفاظ 
تنفسی هستند، انجام شود. استفاده از رنگ های پایه 
آب و پاک کننده های عاری از مواد ش��یمیایی توصیه 

می ش��ود و آن هم ب��رای محدود 
ک��ردن ق��رار گرفت��ن در معرض 

ترکیبات آلی فرار.
اجتناب از دود سیگار: 

 بدتری��ن چی��زی ک��ه م��ی تواند 
ن��واع   ری��ه ه��ا را در مع��رض ا
بیماری ها از قبی��ل بیماری های 
مزم��ن انس��دادی ری��ه، آمفیزم، 
برونش��یت مزمن و س��رطان ریه، 
قرار دهد، دود سیگار است. انجمن 
س��رطان کانادا ادعا م��ی کند که 
حتی قرار گرفت��ن در معرض دود 
دس��ت دوم، اصلی ترین علت ابتال 
به سرطان ریه اس��ت و ۸5 درصد 
 م��وارد ابت��ال به ای��ن س��رطان را

 می توان به دود سیگار ربط داد.
محافظت از ریه ها در محل 

کار: 
اف��راد ش��اغل در مش��اغل خاص 
مانن��د کارگ��ران س��اختمانی، 
ه��ا، نق��اش   جوش��کارها، 

 مکانیک ها و ... بیش�تر در مع�رض 
ابتال ب��ه بیماری ه��ای ریوی مثل 
سرطان ریه، آسم و بیماری مزمن 
انس��دادی ریه هس��تند. اگر زمان 
زیادی را در اطراف گ��رد و خاک، 
پنبه نسوز یا موادشیمیایی سپری 
کنید از لباس های محافظ که ش��امل ماسک گاز می 
شود استفاده کرده و هوای محل کارتان را تهویه کنید.

کنترل آالینده های داخل ساختمان: 
رطوبت داخل خانه را کنترل کنید. به عنوان مثال، در 
حمام و آشپزخانه از فن های اگزاست استفاده کنید تا 
رطوبت را به بیرون هدایت کند. س��طح رطوبت داخل 
را بین 30 ت��ا 50 نگه دارید. وس��ایل اصلی مثل پمپ 
گرمایش و دس��تگاه تهویه مرکزی را ب��ه طور منظم 

توسط متخصص بررسی و نظافت کنید.
 سطوح را تمیز نگه دارید. س��طوح مرطوب مثل وان 
حم��ام، زیردوش��ی و کانتره��ای آش��پزخانه را تمیز 
و خش��ک کنید. گرد و غب��ار را کنترل کنی��د. گرد و 
غباری که روی مبل ها و وس��ایل خانه می نش��یند را 
 مرتب تمیز کنید. س��عی کنید ملحفه ها را با آب داغ 
شس��ت وش��و دهید تا میکروب های ری��ز آن از بین 
برون��د. ف��رش و موک��ت را هم مرت��ب تمی��ز کنید. 
ه��وا را تهوی��ه کنی��د. حتم��ا ه��ر روز مق��دار کافی 
ه��وای ت��ازه و تمی��ز وارد خان��ه کنید. موق��ع تمیز 
کردن خان��ه، نقاش��ی ک��ردن آن ی��ا وص��ل کردن 
 موک��ت ه��ای جدید ی��ا انجام س��ایر کاره��ای خانه 

پنجره ها را باز بگذارید.

استاد تغذیه دانشگاه علوم پزش��کی ایران با بیان 
اینکه روزه داری می توان��د در بیماری هایی مانند 
چاق��ی، دیابت، افزای��ش چربی خون و بس��یاری 
بیماری های دیگر اثرات س��ودمند بارزی داش��ته 
باش��د، درباره بایدها و نبایدهای تغذیه ای در ماه 

رمضان توضیحاتی ارایه داد.
دکتر فرزاد ش��یدفر گف��ت: ماه مب��ارک رمضان 
ع��الوه ب��ر اینکه زمان��ی ب��رای تهذی��ب نفس و 
تقرب اله��ی و اعت��الی معنوی��ت اس��ت، از نظر 
فوای��د س��المتی نی��ز بس��یار اهمی��ت دارد. از 
طرف��ی تع��داد بس��یار زی��ادی از مطالع��ات و 
 پژوهش ه��ای علمی، اث��رات مفی��د روزه داری را 
بر روند متابولیسم و عملکرد بهینه اندام های بدن 

اعالم کرده اند.
وی افزود: در روزه داری برخی اصول تغذیه ای نیز 
حائز اهمیت است. بر این اساس باید توجه کرد که 
در فاصله بین افطار و س��حر از پرخوری و مصرف 
زیاد غذاهای شیرین و چرب پرهیز شده و تناسب 
و تعادل غذایی نیز حفظ شود. همچنین بهتر است 
افطار را با چای کمرنگ ولرم و یک عدد خرما آغاز 
کرد. لبنیاتی مانند پنیر و گردو نیز می توانند ادامه 

دهنده وعده افطار باشد و س��پس با فاصله زمانی 
دیگری از غذاهای اصلی دیگر به عنوان وعده شام 
استفاده شود. بنابراین حجم غذای افطار باید کم 
باشد تا بتوان بعد از مدتی از وعده شام استفاده کرد.

ش��یدفر با بیان اینک��ه توصیه می کنی��م میوه  و 
س��بزیجاتی مانند س��االد در فاصله بین افطار تا 
سحر استفاده شود، ادامه داد: در عین حال باید از 
مصرف زولبیا، بامیه و سایر شیرینی جات یا غذاها 
و حلیم های حاوی روغن زیاد خ��ودداری کرد. از 
طرفی زولبیا بامیه حتما از ش��یرینی فروشی های 
معتبر ک��ه وضعیت بهداش��تی مطمئن��ی دارند، 
خریداری شود و از فروش��ندگان دوره گرد یا سایر 
مغازه ها تهیه نشود. همچنین در صورت استفاده از 
آش، بهتر است میزان روغن و حبوبات در آن زیاد 
نباشد. خوردن کله پاچه، س��یرابی و شیردان نیز 
توصیه نمی شود؛ چراکه بسیار چرب است و موجب 

تشنگی می شود.
عضو هیئت علمی دانش��گاه علوم پزش��کی ایران 
با بیان اینک��ه در هنگام افطار یا س��حر از مصرف 
غذاهای بسیار داغ، شور و شیرین خودداری شود، 
گفت: عالوه بر این می توان از مغزهای گیاهی مانند 

گردو، پسته، بادام، فندق و... به صورت خام و در حد 
منطقی استفاده کرد. این درحالی است که مصرف 
زیاد چای در وعده سحر توصیه نمی شود، چرا که 
دفع ادرار را افزایش می دهد. بنابراین بهتر اس��ت 

مصرف چای در طول ساعات افطار تا سحر باشد.
شیدفر با بیان اینکه مصرف سبزیجات و نوشیدن 
مایعات کاف��ی در بین افطار تا س��حر می تواند در 
برطرف کردن حس تشنگی در ساعات روزه داری 
بس��یار موثر باش��د، اظهار کرد: در عین حال باید 
توجه کرد که از غذاهای خیلی ش��یرین در وعده 
س��حر اس��تفاده نکنید، اما مصرف میوه برای این 

وعده مناسب است.
وی تاکید کرد که از بین نوش��یدنی ها نیز مصرف 
دوغ ه��ای خانگی توصیه می ش��ود، ام��ا مصرف 
دوغ ه��ای غیرخانگی به دلیل داش��تن نمک باید 
محدود شود. البته نوش��یدن آبمیوه های خانگی 
نیز مناسب است. در عین حال باید توجه کرد که 
از پرخوری و تعجیل در غذاخوردن در وعده سحر 
خودداری شود و در وعده افطار هم نباید با غذاها یا 
خورشت های چرب روزه را افطار کرد و بهتر است 

به جای قند و شکر از خرما استفاده شود.

باال رفتن سن و کاهش توانایی های جسمی و حرکتی 
برای انجام کارهای روزمره یک��ی از نگرانی های اکثر 

انسان ها در ارتباط با روند پیری است.
با این حال کارشناس��ان معتقدند که با تغذیه مناسب 
می توان ت��ا حد قاب��ل توجهی ناتوانی ها و مش��کالت 

جسمی ناشی از افزایش سن را کاهش داد.
در همین رابطه متخصصان تغذی��ه چند ماده غذایی 
مفید را معرفی کرده ان��د که گنجاندن آنه��ا در رژیم 
غذایی به زنان سالمند کمک می کند تا این سال های 

عمر خود را باکیفیت بهتری سپری کنند.
پرتقال، س��یب، گالبی، کاه��وی romaine )نوعی 
کاهوی برگ بلند بومی غرب اروپ��ا( و گردو، پنج ماده 
خوراکی مفید و مغذی هستند که به زنان مسن کمک 
می کنند در عین حال که روند س��المندی را س��پری 
می کنند توانایی های جس��می و حرکتی خود را نیز 

حفظ کنند.
 ب��ه طور کل��ی رژی��م غذای��ی مبتنی ب��ر می��وه ها و 
 س��بزی ها و کاه��ش مصرف قن��د و نم��ک و چربی 
میزان ناتوانی و مشکالت جسمی و حرکتی را در زنان 
مس��ن و س��المند کاهش می دهد، اما ای��ن پنج ماده 

خوراکی نیز به نوبه خ��ود تاثیر فوق الع��اده ای از این 
نظر دارند.

 با این حال متخصصان تاکید دارند که بهترین راهکار، 
انتخاب رژیم غذایی متعادل حاوی انواع غذاهای سالم 
است که این پنج ماده غذایی نیز در آن گنجانده شده 

باشند.

چند خوردنی مفید برای زنان سالمند
مسئول آموزش گروه داروسازی سنتی دانشگاه علوم پزشکی 
تهران گفت: مصرف انجیر می تواند یک چهارم نیاز روزانه بدن 

به آهن را تامین کند به ویژه اگر با آب پرتقال خورده شود.
دکتر معصومه خادمی زاده افزود: ویتامین سی )C( موجود در 

آب پرتقال ، جذب آهن را باال می برد.
وی خاطرنشان کرد: همچنین مصرف چهار عدد انجیرخشک، 
یک ساعت قبل از وعده سحر یا یک ساعت بعد از وعده افطار 

می تواند برای افراد دچار کم خونی مفید باشد.
خادمی زاده ادامه داد: برای این گفته می شود خوردن انجیر 
قبل یا بعد از وعده های سحر یا افطار باشد، چون ممکن است 
در این وعده ها لبنیات مصرف شود و کلسیم موجود در لبنیات 

مانع جذب آهن موجود در انجیر خواهد شد.
مسئول آموزش گروه داروسازی سنتی دانشگاه علوم پزشکی 
تهران در خصوص وعده افطار توصیه کرد بهتر است در وعده 
افطار از شیرینی ها استفاده نشود زیرا شیرینی جذب پروتئین 

را مختل می کند.
خادمی افزود: مصرف گوشت، پنیر و تخم مرغ در وعده افطار به 
ویژه برای نوجوانان مفید است و در وعده سحر نیز برای کاهش 

تشنگی می توان از خاکشیر و شربت لیموترش استفاده کرد.
گفته می ش��ود ۷0 درصد خانوارهای ایرانی ب��ا کمبود آهن 

مواجه هستند و ساالنه 5۷5 میلیون دالر در کشور صرف ضرر 
و زیان کمبود آهن مردم می شود.

انجیر یکی از منابع تامین کننده آهن بوده و یکی از میوه هایی 
است که خداوند در قرآن کریم به آن سوگند یاد کرده است. 
انجیر تازه را از اوایل خرداد تا اوایل شهریور می توان یافت، اما 

انجیر خشک در هر زمان یافت می شود.

انجیر را با آب پرتقال بخورید

راه های موثر برای سالمت ریه

بایدها و نبایدهای تغذیه ای در رمضان؛

به جای قند، خرما بخورید
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دریچه

رژيم عراق پس از ناكامي در باز پس گيري فاو و براي جلوگيري از 
حمالت گسترده ايران، طي يك استراتژي جديد، اقدام به انجام 
چند حمله كرد كه در اين ميان، شهر مهران را به تصرف درآورد 

و با هياهو، آن را به رخ جهانيان كشيد. 
 رزمن��دگان اس��الم، در براب��ر ادعاهاي بيه��وده رژي��م بغداد، 
 خ��ود را آم��اده كردند ت��ا ج��واب محك��م و قاطعي ب��ه عراق 

بدهند. 
شش هفته پس از اشغال مهران توس��ط دشمن، زمينه مساعد 
مي ش��ود تا اين ش��هر، باز پس گرفته شده و اس��تراتژي جديد 

بعثيان دفع گردد. 
س��رانجام عمليات بزرگ كربالي 1 در س��اعات اولي��ه نهم تير 
1365 با رمز يا اباالفضل العباس ادركني در منطقه جبهه مياني 

در مهران آغاز شد.
عمليات بزرگ كرب��الي 1با هدف آزاد س��ازي ش��هر مهران و 
ارتفاعات مهم منطقه در مساحتي به وسعت 320 كيلومتر مربع 

آغاز و تا 19 تير ماه ادامه يافت. 
نتایج عمليات بزرگ كربالي 1: 

تلفات نيروي انساني دشمن: 
اسير 1400 نفر؛ كشته و زخمي بيش از 9000 نفر

آزاد شدن شهر مهران و ارتفاعات اطراف و خطوط مرزي آن
تجهيزات و امكانات، تانك و نفربر:

 110 دستگاه انهدامي و 69 دستگاه اغتنامي
 خودرو: 

صدها دستگاه انهدامي و 100 دستگاه اغتنامي
 سالح نيمه سنگين: 

مقدار زيادي انهدامي و 61 دستگاه اغتنامي
وسایل مهندسي: 

10 دستگاه اغتنامي. 
عمليات موفق كربالي 1، پاياني بود بر استراتژي دفاع متحرك 
عراق و نيز نقطه شروع اميدوار كننده اي براي نيروهاي خودي 

جهت انجام عمليات هاي محدود ايذايي. 
س��رعت عمل، اعتقاد يگان ها، حفاظت عمليات، فريب دشمن، 
تناسب سازمان رزم با طرح مانور و انجام كارهاي مهندسي الزم، 

از جمله عوامل بارز و مؤثر در اين عمليات بود.

آغاز عمليات بزرگ كربالي 1
برگی از تاریخ

در چنين روزی

قيام مردم عراق به رهبري »آيت اهلل ش��يرازي« عليه اس��تعمار 
انگليس )1299 ش(

درگذشت »سيداحمد پيشاوري« اديب و شاعر )1309 ش(
آغاز عمليات بزرگ كربالي 1)1365ش(

سه فضانورد شوروی به طور اسرارآميزی در فضا مردند)1350ش(
سيد احمد اديب پيشاوري شاعر، اديب و دانشمند برجسته معاصر 

در تهران درگذشت. )1309ش(

در گذش��ته انگيزه اصلی س��اخت برج های كبوتر در وسط مزارع، 
استفاده از كود كبوترها برای توليد محصوالت كشاورزی بوده است 
چرا كه اين كود يكی از بهترين انواع كودها محسوب می شده و در 

حاصلخيزی زمين های زراعی به كار می رفته است.
س��ابقه تاريخی س��اخت برج های كبوتر به طور دقيق مش��خص 
 نيست ولی قدمت آنها به ۷00 سال پيش برمی گردد به طوری كه

 ابن بطوط��ه در اوايل قرن ۸ هج��ری از وجود كبوت��ر خانه ها ياد 
كرده است. برخی محققان كبوترخانه ها را شاهكار معماری دوره 
 صفويه می دانند و معتقدند نخستين نمونه كبوترخانه ها در زمان 
ش��اه عباس به وجود آمد. بيش��تر جهانگردان اروپايی كه در زمان 
صفويه و بعد از آن به ايران س��فر كرده اند در سفرنامه های خود از 
برج های كبوتر مطالب زيادی نوشته اند كه از جمله آنها می توان 

به شاردن اشاره كرد.
تيمور لنگ نيز در زمان حمله به اصفهان با مش��اهده اين سازه ها 
 فكر می كند مردم منطقه كبوتر باز هس��تند و وقتی به فايده آنها 
پی می برد از آنها الگو برداری كرده و در پايتخت كشور خود يعنی 

بخارا نمونه هايی از آن را می سازد.
»ژان ش��اردن« س��ياح فرانس��وی كه در زمان صفويه به اصفهان 
 س��فر كرده بود، در سفرنامه خود پيرامون ش��هر اصفهان، بيش از

  3 هزار كبوترخانه را معرفی كرده است كه برخی از اين برج ها گاه تا 
14 هزار كبوتر در خود جای داده اند.

 طراحی و عملكرد كبوترخانه ها بس��يار جال��ب و عالمانه بوده به 
گونه ای كه در جذب كبوتران و خلق زيستگاهی امن برای كبوتر، 
حيرت برانگيز بوده است. كبوترخانه ها مانند دژ نظامی در برابر همه 

دشمنان كبوتر كه كم هم نيستند، مقاوم و نفوذ ناپذير بوده است.
س��اختار معماری كبوترخانه به گونه ای بوده كه ن��ه تنها در برابر 
پرندگان شكارچی مانند قوش، جغد و كالغ فكر و انديشه شده، بلكه 
برای ورود پرندگان مهاجم درون برج ها راهی نبوده است زيرا نحوه 
ساخت اين كبوترخانه به گونه ای بوده كه امنيت همراه با آرامش 
 و آس��ايش كبوتران را تأمين می كرده اس��ت. دقت در اجرای اين

 برج های كبوتر به حدی بوده است كه درصد اشتباه ورود پرندگان 
مزاحم را به صفر می رسانيده زيرا اگر حتی يك مورد پرنده يا حيوان 
مهاجمی به درون اين كبوترخانه راه می يافت، هرگز هيچ كبوتری 
احساس امنيت نمی كرد و كبوترخانه خالی از حضور كبوتران می 
ش��د.از علوم ديگر در س��اخت برج های كبوتر همچون استفاده از 
 دانش فيزيك با توجه به اصل تشديد به منظور توجه و پرواز همزمان 
دس��ته جمعی حدود 14 هزار تا 25 هزار كبوتر در اثر برخاس��تن 
 ناگهانی كه ارتعاش��ات بس��يار ق��وی را ب��ه دنب��ال دارد، عالمانه

 بهره برده شده است.هندسه و رياضيات به خاطر به حداكثر رساندن 
س��طح در حجمی ثابت و بهره گي��ری از اصول زيباش��ناختی آن 
چشمگير است.دانش جانورشناسی و روانشناسی جانوری از ديگر 
علومی است كه در ايجاد تجهيزات دفاعی كبوترخانه و تمهيدات 

مكانيكی، بيولوژيكی و شيميايی برای مبارزه با دشمنان كبوتر اعمال 
می شده است. معماری داخلی كبوترخانه ها استثنايی است؛ عظمت 
اين بناها هم به سبب گستردگی و شكوه و هم به سبب تنوع در فرم، 
اعجاب برانگيز است و اين بناها مانند ساير آثار معماری ايرانی هم از 

عملكرد وافر و هم از فرم زيبايی پيروی كرده است.
 س��اخت كبوترخانه يكی از تجربيات ارزنده كشاورزی سنتی يزد 
و اصفهان است. تعداد كبوترخانه های اصفهان از 3 هزار به حدود 
300 باب كاهش يافته و از اين تعداد تا سال گذشته65 كبوتر خانه 
در فهرست آثار ملی ميراث فرهنگی و گردشگری ثبت شده است و 
می توان گفت آنچه امروزه از عظمت و وفور كبوترخانه باقی مانده، 
بيشتر بقايای مخروبه و نيمه مخروبه است كه در دشت های اطراف 

منطقه اصفهان خودنمايی می كند.
 برج های كبوتر در كشاورزی مغفول مانده است

كبوترخانه در گذش��ته در اقتصاد كش��ور نيز تاثيرگ��ذار بوده اند 
به نحوی كه خان مغول در كنار س��اير اقداماتی ك��ه برای احيای 
كش��اورزی ايران انجام داد، فرمان هايی برای حفظ و بازس��ازی و 
نگهداری كبوتران و كبوترخانه ها صادر كرد و بی انصافی است كه 
از اين همه دانش و تحصيل اين آثار بی بهره باشيم و هيچ كاری در 
خور عظمت آنها انجام ندهيم و هر روز شاهد فروريختن اين مواريث 

فرهنگی و هنری باشيم.
متأسفانه عملكرد پرسود اين بناهای با ارزش كه در كار كشاورزی 

بنيادی حياتی دارد، بر جامعه ما پنهان مانده است.
اين بناهای شگفت آور، كارخانه ساخت مرغوب ترين كود شناخته 
شده جهان هستند. هم اكنون در منطقه شرق اصفهان بيشترين 
 تعداد ب��رج های كبوتر دي��ده می ش��ود و آن هم ب��ه علت وجود

 دشت های گسترده و كشت غالت در اين منطقه بوده است.
 پس از آن، در منطقه باغ كومه در غرب اصفهان ش��اهد بيشترين

 برج های كبوتر هستيم كه از نوع چند قلو هستند.
»عباس بهش��تيان« و»باق��ر آيت اهلل زاده ش��يرازی« در نش��ريه 
جهانگردی استان اصفهان به 50 برج كبوتر در منطقه گورت )شرق 
اصفهان( اش��اره می كنند، آنها همچنين به دهكده 4 برج در 30 
كيلومتری جنوب اصفهان در گذشته اش��اره كرده اند كه در حال 

حاضر فقط 2 برج آنها باقی مانده است.
 كوتاهی ميراث فرهنگی در قبال برج های كبوتر

سيد جمال الدين صمصام ش��ريعت معاون شهرسازی و معماری 
شهرداری اصفهان گفت: فلسفه وجودی برج های كبوتر مشخص 
اس��ت. اين برج ها برای كبوترها ب��ه منظور اس��تفاده از فضوالت 
حيوانی به عنوان كود در فضای س��بز و اراضی كش��اورزی ساخته 

می شده است.
وی با اشاره به اينكه بيشتر برج های كبوتر در سمت شرق اصفهان 
وجود دارند، افزود: مالكي��ت اين برج ها بيش��تر موروثی و برخی 
 متعلق به حاكمان روستا بوده كه با تغييرات ايجادشده در وضعيت 

 كش��ت و كار و همچنين با ورود كوده��ای ش��يميايی ارزان تر و 
س��هل الوصول تر، ديگر به برج های كبوتر برای جمع آوری فضله 
و تهيه كود توجهی نشد. معاون شهرس��ازی و معماری شهرداری 
اصفهان در پاس��خ به اين س��وال مبنی بر اينكه »متولی رسيدگی 
به برج های كبوتر به عنوان آثار فاخ��ر تاريخی كدام نهاد يا ارگانی 
است؟«  اضافه كرد: برج های كبوتر مالكيت خصوصی دارند، بنابراين 
متولی رسيدگی به اين برج ها همان مالكينی هستند كه در اراضی 
خودشان توسط اجدادشان برج های كبوتر ساخته شده و در مالكيت 

آنها باقی مانده و يا اين برج ها در مالكيت جديد منتقل شده اند.
 وی اظهارك��رد: بعضی از ب��رج های كبوتر ش��هر اصفه��ان مثل 
برج كبوترخيابان امام خمينی)ره(، برج كبوتر خيابان شيخ صدوق 

و يا داخل دانشگاه اصفهان ثبت ملی شده اند.
صمصام ش��ريعت گفت: در گذش��ته اطراف ب��اغ هزارجريب كه 
مربوط به زمان صفويه است، 4برج كبوتر وجود داشته كه 2برج آن 
 تخريب و 2برج ديگر باقی مانده است؛ اما غير از اين برج های كبوتر

هزار جريب، برج كبوتری كه در خياب��ان امام خمينی)ره( نزديك 
آتش نشانی است و ثبت ملی شده ويژگی خاص خود را دارد.

وی با ابراز تأسف از رو به تخريب بودن برج های كبوتر منطقه  شرق 
اصفهان، افزود: اكثر  اين برج های كبوت��ر برخالف تاريخی بودن 
ثبت ملی نش��ده؛ به همين جهت با بی توجهی رو به رو شده اند؛ از 
اين رو معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان قراردادی 
را با مهندس مش��اور منعقد كرده  تا اين برج ها را شناسايی نموده 
 و در اطراف آنها محور گردش��گری عبوری تعريف شود تا مردم از 

جذابيت های اين محورها بهره مند شوند.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان بيان كرد: با توجه 
به اينكه اكثر اين برج ها مالكيت خصوصی دارند ممكن است اجازه 
ورود به مشاوران داده نشود ولی قطعا وقتی بدانند طرحی كه در نظر 
گرفته شده باعث جذب گردشگر شده و منافعی برای آنها به همراه 

دارد، مالكان همكاری الزم را انجام خواهند داد.
وی تصريح كرد: به اعتقاد من ميراث فرهنگ��ی در قبال برج های 
كبوتر كوتاهی می كند و با توجه به اينكه قدمت اين برج ها به قبل 
از دوره صفويه می رسد، الزم اس��ت با ورود ميراث فرهنگی تعداد 
ديگری از اين برج های كبوتر ثبت ملی شوند و اعتبار مورد نياز برای 
مرمت اين برج ها در نظر گرفته شود. به هر حال جهان ايرانيان را 
حساس ترين انس��ان های جهان معاصر در حفظ و حراست از آثار 
باستانی خويش می دانند به همين دليل بر ماست كه چون گذشته 
در حفظ مواريث فرهنگی از جمله انديشه دل سوزانه برای بازمانده 
اين برج های دل انگيز كبوتران كه هر كدام يك جاذبه توريس��تی 
 به ش��مار می روند، با يكدلی و همكاری اداره كل ميراث فرهنگی،

 محيط زيست، شهرداری، جهاد كش��اورزی و ساير سازمان های 
مرتبط، در حفظ اين آث��ار اعجاز برانگيز معماری كه زيرس��اخت 

ارتقای صنعت كشاورزی اين مرز و بوم است، همت كنيم.

اياالت متح��ده، اولين بمب اتم��ی جهان را آزمايش ك��رد. آزمايش 
اين بمب به صورت بس��يار محرمانه در منطقه آالموگوردو در بيابان 

نيومكزيكو در 350 كيلومتری لس آالموس انجام شد.
بزرگ ترين دانش��مندان هس��ته ای ، اوپنهايمر ، چادويك ، فريش ، 
الورنس در يك پناهگاه بتنی در فاصل��ه ۸ كيلومتری »نقطه صفر« 
محل انفجار ناظر بر انجام اين آزمايش بودن��د. نزديك ترين منطقه 

مسكونی، 35 كيلومتر با محل آزمايش فاصله داشت.
در سال 1944 ميالدی ژنرال گروز منطقه آالموگوردو را برای انجام 
آزمايش بمب اتمی كه نام ترينيتی را به آن داده بودند ، انتخاب كرده 
بود. در جريان يك سال در اين منطقه پناهگاه های بتنی برای نظارت 
 بر نحوه عملكرد آزمايش احداث ش��دند و يك برج فوالدی كه بمب 

بر فراز آن منفجر می شد در »نقطه صفر« برپا گرديد.
در روز 15 ژوئي��ه 1945 مي��الدی در حالی كه بمب اتمی كه ش��هر 
هيروش��يما را با خاك يكس��ان كرد به نام »ليتل بوی« در داخل ناو 
جنگی ايندياناپليس جا گرفته بود و مسير جزيره تينيان )جزيره ای 
كه دو بمب اتمی »ليتل بوی« و »فت من« در آنجا نگهداری شدند( را 
می پيمود ، 150 دانشمند هسته ای در آالموگوردو گرد آمده بودند تا 

ناظر بر آزمايش بمب پلوتونيوم »ترينيتی« باشند.
بم��ب در محل مونتاژ ش��د و به باالی ب��رج فوالدی منتق��ل گرديد. 
 اندكی بعد از ساعت پنج صبح نخس��تين انفجار اتمی تاريخ بشريت

 رخ داد.
ژنرال فالر در خاطرات خود نوش��ت: يك نور ك��ور كننده كه حتی از 

فاصله 35 كيلومتری غيرقابل تحمل بود ، آسمان تيره را روشن كرد و 
پس از آن، صدای انفجاری شنيده شد. موج انفجار به شدت افرادی كه 
در پناهگاه ها بودند را به گوشه ای پرتاب كرد و بالفاصله صدای يك 

غرش كركننده و وحشتناك كه پايان ناپذير بود بلند شد. 
در اينجا بود كه ما متوجه ش��ديم موجودات حقير مرتدی هس��تيم 
كه جرأت كرديم به نيرويی دس��ت يابيم كه می تواند پايان بشريت 

را رقم بزند.
ژنرال گ��روز بقيه ماج��را را حكايت كرد:ي��ك ابر غلي��ظ و عظيم از 
زمين برخاس��ت و هر لحظه بر ابعاد آن افزوده می ش��د و به س��وی 
 آس��مان پيش می رف��ت. اندكی بع��د اين ابر به ش��كل ي��ك قارچ 
غول آس��ا درآمد.اوپنهايمر هنگام مش��اهده انفجار ب��ه ياد يك متن 
قديمی سانس��كريت افتاد :»اكنون ، من ش��ريك مرگ هستم ، يك 

نابود كننده دنيا«.
قدرت اين انفجار مع��ادل 20 هزار تن تی ان تی ب��ود. بالفاصله پس 
 از انجام آزمايش ، بمب اتمی به يك س��الح سياس��ی تبديل ش��د و

 هری ترومن رييس جمه��ور آمريكا كه در آن هن��گام در كنفرانس 
پتس��دام حضور داش��ت ، صريحا موفقيت آزمايش اولين بمب اتمی 

را اعالم كرد.
به اين ترتي��ب ، در روز 16 ژوئيه س��ال 1945 مي��الدی با آزمايش 
اولين بمب اتمی جهان توسط اياالت متحده ، عصر هسته ای جهان 
 آغاز ش��د و منجر به بزرگ ترين مسابقه تس��ليحاتی تمام دوران ها 

گرديد.

تقویم خورشيدی ) 9 تير 1395 (

تقویم هجری ) 23 رمضان 1437 (

تقویم ميالدی ) 29 ژوئن 2016 (

تولد »ابن طولون« فرمانروای مصر و شام)220 ق(
پايان تألي��ف كت��اب فقه��ی ارزش��مند »جواهرالكالم« 

)1254ق(
پاي��ان تأليف منظومه  گران س��نگ مال هادی س��بزواری 

)1261ق(
پايان تأليف تفسير شريف »الميزان« )1392ق(

تولد »آنتوان اگزوپري« نويسنده شهير فرانسوي )1900م(
حمله هواپيماهاي جمهوري خواهان اس��پانيا به ناو آلماني 

)193۷م(
استقالل مجمع الجزاير سيشل از انگلستان )19۷6م(

تولد »جيمز رابينسون« مورخ و فيلسوف آمريكايي )1۸63م(
تشكيل بنياد نوبل جهت نحوه تقسيم و اعطای جوايز نوبل 

)1900م(
آغاز جنگ دوم بالكان بين كش��ورهاي اروپاي��ي در بالكان 

)1913م(
انحالل شوراي همياري اقتصادي بلوك شرق در پي فروپاشي 

شوروي )1991م(
ترور »محمد بوضي��اف« رييس ش��وراي حكومتي الجزاير 

)1992م(

انتشار اخبار اختراع وسيله ارتباطی جديدی با نام تلگراف در اروپا باعث 
شد ناصرالدين شاه قاجار دستور دهد خطی برای ارتباط تلگرافی در 
ايران نيز راه اندازی و مورد اس��تفاده قرار گيرد و چيزی نگذش��ت كه 

همين وسيله به مهم ترين ابزار ارتباطی زمان خود تبديل شد.
»عباس��علی خان دنبلی« را اولين كس��ی می دانند كه در ايران زبان 
مورس را آموخت و به عنوان اولين تلگرافچی نخستين ارتباط تلگرافی 
در ايران ميان مدرسه دارالفنون و كاخ گلستان را برای شاه قرائت كرد. 
پيامی كه آن روز عباسعلی خان برای شاه قرائت كرد اين بود: »منت 
خداي را عز وجل كه طاعتش موجب قربت اس��ت و به ش��كراندرش 

مزيد نعمت …«
خطوط تلگراف در ايران به س��ال 1234 هجری شمسی بيش از يك 
دهه بعد از اروپا و آمريكا مابين كاخ گلستان و مدرسه دارالفنون كشيده 
شد و با توجه ويژه ناصرالدين شاه به سرعت توسعه يافت. انگليس كه 
در آن زمان به دنبال تكميل خط تلگراف اروپا به هندوستان بود برای 
كشيدن خط تلگراف در ايران پيش قدم شد و در سال 1241 هجری 

شمسی با دولت ايران قراردادی منعقد كرد.
بر اس��اس اين قرارداد يك رش��ته س��يم از راه مديتران��ه به خانقين 
كرمانش��اه، همدان، تهران، اصفهان، ش��يراز، كرمان و بندر بوش��هر 
كشيده شد و عالوه  بر اين خطوط با عقد قراردادی ديگر در سال 1244 
هجری شمسی خط تلگراف به سوی اروپا و شبه قاره هند پيوند خورد. 
در آن زمان در روزنامه وقايع اتفاقيه اخبار و گزارش��ات مربوط به اين 

 تكنولوژی جديد با تعابيری چون چرخ الماس، چرخ آتشي، سيم آهن، 
راه سيم آهن، چرخ صاعقه و سيم صاعقه كار می شد.

عباسعلی خان دنبلی كه اولين تلگراف تاريخ ارتباطات ايران را برای 
شاه قرائت كرده بود به عنوان اولين تلگرافچی به استخدام اداره پست و 
تلگراف درآمد و همزمان با گسترش خطوط تلگراف در ايران از سوی 
اين اداره به نقاط مختلف كشور اعزام می شد. سبزوار، خوی، كرمان، 
كرمانش��اه و خراس��ان نقاطی بود كه وی مدت��ی را در آنجا به عنوان 

تلگرافچی مشغول به كار بود.
در آن زمان وظيفه تلگرافچيان اين بود كه به طور مرتب اوضاع شهر 
خود را به درب��ار گزارش كنند؛ برای همين كس��انی كه برای اين كار 
انتخاب می شدند معمتد دربار بودند و فرستاده شخص شاه به شهرهای 
مختلف به حس��اب می آمدند. گزارش های تلگرافچی ها به دربار كه 
معموال محرمانه هم بود شامل تمامی اتفاقات مهمی بوده كه در شهر 
 رخ می داد.عكسی كه در اين مطلب آورده شده از مجموعه عكس های

 »سر پرسی سايكس« مستشار نظامی بريتانيا در كرمان انتخاب شده 
و مربوط به زمانی است كه احتماال بر اساس قرارداد منعقد شده مابين 
ايران و انگليس خطوط تلگراف به س��مت كرمان كش��يده می شود. 
 اين عكس ها كه تاريخ دقيق و عكاس آنها مشخص نيست از مراحل 
سيم كشی و بلند كردن تيرهای تلگراف برای داير كردن تلگراف خانه 
كرمان عكاسی شده اس��ت و از معدود منابع مصور از ورود تلگراف به 

ايران به شمار می رود.

تلگراف كشی در عصر قاجار 

كبوترخانه، اعجاز معماری ایرانی؛

برج های کبوتر اصفهـان محورهای گردشگـری شهـر می شوند

اولين بمب اتمی كجا آزمایش شد؟



خبربا مسئوالن

رسم عاشقی

مدیر خانه انقالب اسالمی و والیت اصفهان، با اشاره به تغییر 
کاربری دو اتوبوس فرس��وده به اتوبوس های ش��هر فیروزه ای 
گفت: اتوبوس های شهر فیروزه ای، ش��امل اتوبوس سینمای 
انقالب و اتوبوس کتاب نوردی، از ابت��دای ماه مبارک رمضان 

فعالیت خود را به صورت گزینشی آغاز کرده است.
ابراهی��م عمرانی، با بی��ان اینکه فعالیت ای��ن اتوبوس ها پس 
از ماه مب��ارک رمضان ب��ه صورت ج��دی و کامل ت��ر دنبال 
می شود، افزود: برای بهره برداری از اتوبوس سینمای انقالب و 

کتاب نوردی، 700 میلیون ریال هزینه شده است. 
مدیر خانه انقالب اسالمی و والیت اصفهان بیان کرد: اتوبوس 
سینمای انقالب، با کاربری س��ینمایی طراحی شده و صدای 
داخلی آن از نوع دالبی اس��ت که فیلم هایی با موضوع انقالب 
 اس��المی و س��بک زندگی ایرانی اس��المی، در آن به نمایش

در می آیند. وی با بیان اینکه این اتوبوس در حال حرکت نیز 
می تواند پخش فیلم داشته باشد، ادامه داد: در حال حاضر این 
اتوبوس، روزانه بین 7 تا 9 ساعت بهره برداری می شود و پس 
از ماه مبارک رمضان، با انجام اطالع رسانی و تبلیغات شهری، 
مجموعه های مختلف فرهنگی، مدارس، دانشگاه ها می توانند 
از امکانات آن اس��تفاده کنند و مدت زمان بهره برداری از این 

اتوبوس افزایش می یابد.
عمرانی گفت: مدت زمان فیلم ها نس��بت به اقش��ار مختلف، 
متفاوت اس��ت و می تواند از 15 تا 40 دقیقه متغیر باشد. این 
اتوبوس قابلیت دارد تا مدت دو ساعت در آینده به پخش فیلم 
بپردازد. وی به فعالیت اتوبوس کتاب نوردی اشاره کرد و افزود: 
این اتوبوس شامل سه بخش کاربری کتابخوانی، بخش فضای 
کتابخانه ای و بخش فض��ای مجازی و اس��تفاده از کامپیوتر 
است. این اتوبوس در حین توقف و در مکان های ثابت، به ارایه 
خدمات برای قشر کودک و نوجوان می پردازد و کتاب های با 
محتوای انقالب اسالمی و سبک زندگی را در خود جای داده 
است. مدیر خانه انقالب اسالمی و والیت اصفهان تصریح کرد: 
اتوبوس سینمای انقالب، برای نخستین بار در کشور، در شهر 
اصفهان فعالی��ت می کند؛ اما اتوبوس کتاب نوردی در ش��هر 
تهران فعالیت داشته است. همچنین مراکز فرهنگی، مدارس 
و دانشگاه ها می توانند از طریق شماره تماس 33387535، با 

خانه انقالب اسالمی تماس بگیرند. 
اتوبوس های ش��هر فیروزه ای، همزمان با برگزاری نمایشگاه 
کتاب تهران و ب��ا حضور وزی��ر فرهنگ و ارش��اد و جمعی از 
مسئوالن استان اصفهان رونمایی شد و فعالیت آزمایشی خود 
را از ابتدای ماه مبارک رمضان آغاز کرده و پس از عید س��عید 

فطر نیز فعالیت خود را به صورت جدی دنبال می کند.

کمیس��یون تنظیم مقررات ارتباطات، هفته گذش��ته در 
یک جدول تعرفه ای، نرخ ه��ای جدیدی را برای خدمات 

اینترنت و تلفن ثابت تصویب کرد.
جزئی��ات ای��ن مصوب��ه تاکن��ون از س��وی وزارت 
ام��ا  اس��ت؛  نش��ده  رس��می  اع��الم  ارتباط��ات، 
درص��دی  50 افزای��ش  از  ارتباط��ات   وزی��ر 

نرخ مکالمات درون شهری خبر داده است.
 برات قنبری، رییس هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران، 
در واکنش به این اعالم، با توجه به اینکه پیشنهاد مخابرات 
برای تغییر ن��رخ ه��ای مخابراتی، عالوه ب��ر افزایش نرخ 
مکالمه، افزایش آبونمان و حق اتصال را نیز شامل می شد، 
گفت: ما تابع مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات 
هستیم و توقع نداشتیم که کمیسیون، عیناً با پیشنهاد ما 

موافقت کند.
 وی با بیان اینکه منافع مخابرات یک طرف قضیه است و 
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، منافع عام را در نظر 
می گیرد، ادامه داد: در پکیج تعرف��ه ای اینترنت و تلفن، 
تعرفه ها به نحوی تعیین ش��د که مردم نی��ز ضرر نکنند. 
براین اساس، ما به عنوان یک سند باالدستی، این مصوبه 

را اجرایی می کنیم.
 معاون وزی��ر ارتباط��ات و فن��اوری اطالعات، ب��ا تأکید 
براینکه جزئی��ات زی��ادی از مصوبه کمیس��یون تنظیم 
مقررات ارتباط��ات در اختی��ار ندارم، خاطرنش��ان کرد: 
در ای��ن پکیج ه��م افزایش قیم��ت و هم کاه��ش قیمت 
در بخش تلف��ن و اینترنت دیده ش��ده اس��ت و به زودی 
 ازس��وی دبیر کمیس��یون تنظی��م مق��ررات ارتباطات،

 اطالع رس��انی می ش��ود. در این زمینه، وزارت ارتباطات 
برای تأیید نهایی دولت، با ش��ورای اقتصاد نیز جلس��اتی 

داشته است.
 وی در م��ورد اعم��ال نرخ ه��ای جدید تلف��ن در قبوض 
مشترکان که به گفته وزیر ارتباطات از اول تیرماه اجرایی 
می شود، تأکید کرد: محاسبه نرخ های جدید پس از ابالغ 
به مخابرات، در قبوض مش��ترکان انجام خواهد ش��د و تا 
زمانی که مصوبه به صورت کامل ابالغ نش��ود، سایر موارد 

قطعی نیست.

ویژه برنامه »به تماش��ای سرو« از سوي س��ازمان فرهنگی 
 تفریح��ی ش��هرداری اصفه��ان، در این ش��ب های نورانی،

به صورت ویژه به شهدایي اختصاص یافته که این روزها برای  
پاسداشت عقاید خود، شهید شده اند.

 قطعه مدافعین حرم در این ش��ب ها، به سبب برگزاری ویژه 
برنامه به تماشای سرو، شکل و شمایل خاصی به خود گرفته 
است. دور تا دور قبور مطهر شهدا را با عکس هایشان تزیین 
کرده اند؛ جایگاه آن��ان را به نحوی چیدم��ان کرده اند تا دل 
هرکس از این دنیا گرفت، ب��رای رهانیدن خود بتواند با آنان 

درد و دل کند.
نمایشگاه عکس از س��وریه و کاریکاتورهای موجود از پشت 
جبهه داعش و عبارت های کوتاهی که در سرتاس��ر گلستان 
شهدا و به خصوص اطراف قبور مدافعین به چشم می خورد، 
هرکس را برای اندک دقیقه ای هم که ش��ده، در جای خود 
میخکوب می کند؛ مث��اًل عبارت »گلگون ش��هر« که پایین 
عکس��ی از حرم بانوی دو عالم زینب کبری)س( حک شده؛ 
عکس��ی که چارچوب آن درس��ت در مقابل تصاویر شهدای 

مدافع نصب شده است.
به راس��تی که این روزها سوریه گلگون ش��هر است؛ گلگون 
شهری که ما را به یاد خونین شهر هشت سال جنگ تحمیلی 
می اندازد؛ خونین شهری که به دست رزمندگان ایران باز شد 
و اکنون به لطف الهی، همه ای��ن نوید را در دل خود پرورش 
می دهند که روزی گلگون شهر نیز به دست مدافعین حرم، 
مردانی که جنسشان از آب و آیینه اس��ت، آزاد خواهد شد. 
کربال یعنی س��ر بری��دن از الله هایی که می گوین��د: »کلّنا 

عّباُسِک یا َزینب)س(....«
جایگاه ویژه سخنرانی خانواده های مدافع حرم، با سربندهای 
»کلّنا عّباُس��ِک یا َزین��ب)س(« و پالک و س��نگرهایی که 
حاال جا مانده در ال به الی جبهه فرهنگی ما، مزین ش��ده و 
فرهنگسرای پایداری وابسته به س��ازمان فرهنگی تفریحی 
ش��هرداری اصفهان در این زمینه نیز اقدام کرده اس��ت. به 
هرکدامش��ان که نگاه می کن��ی، داغ ت��ازه ای در دلت جان 
می گیرد که من کجا و آن ها کجا! به قول شاعر: »میان ماه من 
تا ماه گردون، تفاوت از زمین تا آسمان هاست«؛ اما همین که 
همسران شهدا لب به س��خن باز می کنند، داغ دلت تسکین 
می یابد و خودت را هم پایه مدافعین��ی می بینی که باید این 
سوی س��نگر را حفظ کنی تا مبادا خون آن ها بیهوده جاری 

شده باشد.
در پایان مراسم نیز زمانی که دل ها بی قرارکربال بود و آرزوی 
حس��ین)ع( در س��ینه ها به تالطم افتاده بود، پرچم س��رخ 
رنگ گنبد اباعبداهلل الحس��ین)ع(، توس��ط برادران و پدران 
مدافعین حرم، باالی س��ر حاضرین در مجلس کشیده شد 
 تا خون حسین)ع(، دست گیر تمام دعاهای شب قدر باشد؛

پرچم سرخ رنگی که می گوید کربال یعنی سر بریدن از الله ها؛ 
الله هایی که به پای خواهر مظلوم دشت کربال بر زمین افتاد. 
مدافعینی که از هر دیار، برای ایستادگی در مقابل ظلمی که 
حتی پس از مرگ هم به اهل بیت روا می ش��ود، برخاستند؛ 
پرچم س��رخ رنگی که می گوید جنگ ما تمام نش��ده است. 
گفتني است ویژه برنامه »به تماشاي سرو«، در شبهاي ماه 
مبارک رمضان تا پانزده تیرماه، در محل گلستان شهدا)سالن 

شمع( میزبان شهروندان است.

مدیر خانه انقالب اصفهان خبر داد:

 آغاز فعالیت اتوبوس های 
سینمای انقالب و کتاب نوردی

رؤیایی که به واقعیت تبدیل می شود؛

لباس الکترونیک بر تن شهر اصفهان

رییس هیئت مدیره مخابرات مطرح کرد:

محاسبه نرخ های جدید تلفن 
پس از ابالغ در قبوض 

به تماشای سرو بروید

دستورالعمل وزارت جهاد کش��اورزی، مبنی بر ممنوعیت کاشت 
برنج در سراسر کشور به جز استان های گیالن و مازندران، به محل 
بحث میان کشاورزان و کارشناس��ان این حوزه تبدیل شده است. 
توجیه وزارت جهاد کشاورزی، کم آبی و مشکالت مربوط به بحران 
خشکسالی و نیاز به اصالح الگوی کش��ت، با توجه به میزان منابع 
آبی در دسترس است؛ اما از سوی دیگر، کشاورزانی که سال هاست 
با کشت برنج امرار معاش می کنند، راضی به تغییر در الگوی کشت 
خود نیستند و صدای اعتراض آنها نیز به گوش مسئوالن رسیده؛ 

اما گویا راه دیگری نیست.
 برنج لنجان، سفره اصفهانی ها را ترک می کند

عمده ترین سهم در کشت برنج استان اصفهان، مربوط به شهرستان 
لنجان است. لنجان در جنوب غربی اصفهان، تحت تأثیر آب و هوای 
خش��ک نیمه مرکزی و آب و هوای مرطوب غرب و جنوب استان 
اصفهان قرار دارد. اهالی استان اصفهان، برنج لنجان را جزء خوش 
طعم ترین و خوشبوترین برنج های ایرانی می دانند. حاال برنج لنجان 
با وجود همه هوادارانش، باید کم کم سفره اصفهانی ها را ترک کند؛ 
چون با تصمیم وزارت جهاد کشاورزی، از این پس فقط شالی کاران 

گیالن و مازندران تأمین کننده برنج مرغوب ایرانی خواهند بود.
 تصمیم وزارت جهاد کشاورزی، علمی است

استاندار اصفهان، درباره این دستورالعمل اینگونه توضیح می دهد: 
پیش از این در استان اصفهان، 20 هزار هکتار کشت برنج داشته ایم 
که با محدودیت های ایجاد ش��ده، به کمتر از 4 هزار و 500 هکتار 
رسیده است؛ اما سیاستی که وزارت جهاد کشاورزی اتخاذ کرده، 
علمی و درست است. براس��اس این سیاس��ت، در هر نقطه ای که 
میزان بارش��ی کمتر از 800 میلیمتر در س��ال دارد، برنج کاشته 
نمی شود؛ بنابراین در اصفهان براس��اس استانداردها، کاشت برنج 

مفهومی ندارد.
ش��الی کاران اصفهانی معتقد هس��تند که تغییر در الگوی کشت، 
باید چندماهی زودتر به اطالع آنها می رس��ید تا دچار زیان ناشی 
از ممنوعیت کشت این محصول نش��وند. همچنین گفته می شود 

که تأخیر مسئوالن در اعالم ممنوعیت کش��ت برنج، عامل اصلی 
نارضایتی برنج کاران است؛ عالوه بر این، این نگرانی نیز وجود دارد 
که در صورت خسارت دیدن محصول، چگونه منابع مالی هدر رفته 

کشاورزان جبران خواهد شد.
استاندار اصفهان در این باره نیز می گوید: طی دو، سه سال گذشته، 
به تناوب اعالم ش��ده است که نباید کش��ت برنج صورت گیرد؛ به 
همین دلیل کشت برنج از 20 هزار هکتار، به سه، چهار هزار هکتار 
کنونی رسیده است. از س��وی دیگر، کشت برنج نیاز به آب مستمر 
تا پایان مرداد ماه دارد؛ بنابراین با پایان کشت غالت، آب چندانی 

برای کشت برنج باقی نمی ماند.
حفظ محصول امسال، به اقدام اورژانسی نیاز دارد

کش��اورزان لنجانی که از تصمیم وزارت جهاد کشاورزی، مبنی بر 
ممنوعیت کشت برنج در این منطقه ش��اکی هستند، در حرکتی 
نمادین، با بستن سرم به ش��اخه های برنج در حال کشت، اعتراض 

خود را به این تصمیم اعالم کرده اند. نماینده مردم لنجان در مجلس 
شورای اسالمی نیز در همین باره می گوید: برای نجات کشت امسال 
برنج کاران لنجان، باید به صورت اورژانس��ی وارد عمل شد؛ چون 
زیان س��نگینی متوجه این برنج کاران می شود. وی تأکید می کند 
مسئوالن اس��تان برای نجات محصول سال جاری که ممکن است 
از بین برود، باید تالش کنند؛ در غیر این ص��ورت قطعاً در پرونده 
کسانی که متولی امر کشاورزی هستند و همچنین کسانی که در 
زمینه توزیع و تأمین آب مس��ئولیت دارند، نقطه س��یاهی ایجاد 

خواهد شد.
با این حال، دستورالعمل وزارت جهاد کشاورزی، مبنی بر ممنوعیت 
کشت برنج در سایر استان های کشور به جز گیالن و مازندران، دیر 
یا زود اجرایی می شود. در این میان کش��اورزانی می مانند که باید 
زمین خود را آماده کشت محصول دیگری کنند و طعم برنج لنجان 

که بعد از چندین سال، باید از خاطره اصفهانی ها پاک شود.

مبحث شهرس��ازی الکترونی��ک در اصفهان، ب��رای اولین بار 11 
س��ال پیش مطرح ش��د؛ در همین باره، قراردادی نیز با شرکتی 
که س��ازمان فناوری اطالعات ش��هرداری اصفهان طرف قرارداد 
آن ب��ود، منعقد و نرم اف��زار مربوط ب��ه آن تهیه و عملیاتی ش��د؛ 
اما ای��ن نرم افزار، آن طور که باید و ش��اید، نتوانس��ت انتظارات را 
برطرف س��ازد. بنابرای��ن نرم افزار، نی��از به تغییر و مدرن ش��دن 
داش��ت تا بتواند رؤیای دس��تیابی به ش��هر الکترونی��ک را برای 
اصفهانی ها مهیا س��ازد؛ اما حاال و پس از گذشت 11 سال از طرح 
مبحث الکترونیک سازی ش��هر اصفهان، رؤیای دست یابی شهر 
الکترونیک، آرام آرام در حال برآورده شدن است. سید جمال الدین 

صمص��ام ش��ریعت، مع��اون شهرس��ازی و معماری ش��هرداری 
اصفهان، در ای��ن باره می گوید: باید بس��ترها و زیرس��اخت های 
الکترونیکی ب��رای شهرس��ازی الکترونیک و برون س��پاری مهیا 
ش��ود؛ چراکه با بسترس��ازی الکترونیک، رون��د اختالفات نظر و 
 فس��ادهای احتمالی از بین می رود. این موضوعی است که عباس

حاج��ی رس��ولی ها، عض��و ش��ورای ش��هر اصفه��ان، ب��ر آن 
صح��ه می گ��ذارد و بی��ان می کن��د: تقریب��اً ح��دود 80 درصد 
 از زیرس��اخت های مرب��وط ب��ه الکترونی��ک س��ازی اصفه��ان،

ت��ا اکن��ون در برخ��ی از مناط��ق فراهم ش��ده اس��ت. البت��ه 
ای��ن زیرس��اخت ها در تمام��ی نق��اط ش��هر آم��اده نش��ده ؛ 

اما با توج��ه ب��ه رون��د کار، می توانی��م امی��دوار باش��یم که در 
آین��ده نزدی��ک الکترونی��ک س��ازی اصفه��ان محق��ق ش��ود.

در همین باره، عضو دیگر ش��ورای شهر اصفهان، به مهر می گوید: 
شهرسازی الکترونیک، تجربه ای اس��ت که در تمامی دنیا خود را 
به اثبات رسانده اس��ت؛ آن طور که ابوالفضل قربانی می گوید: هر 
شهری، به ویژه کالن شهرها، قابلیت تبدیل شدن به شهر الکترونیک 
را دارند؛ اما برای محقق ش��دن این موضوع، ابتدا زیرساخت ها و 
همچنین بستر مناسب باید مهیا شود که متأسفانه در این زمینه، 
هنوز آن طور که باید و شاید، اقدامات الزم صورت نگرفته است و 
ضعف هایی مشاهده می شود؛ اما با برطرف شدن این ضعف ها، شهر 

می تواند به راحتی به سمت الکترونیک شدن گام بردارد.
به گفته قربانی: البته فرهنگ سازی دراین باره را نباید فراموش کرد؛ 
چرا که متأسفانه در کشور ما، ابتدا فّناوری وارد می شود و سپس 

فرهنگ استفاده از آن آرام آرام بین مردم جا می افتد.
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سفره اصفهانی ها از برنج خوش طعم و خوش بوی ایرانی خالی می شود؛

خداحافظ برنج لنجان!

مدی��ر ط��رح س��اماندهی مجموعه ن��اژوان گف��ت: فرهنگ 
 سازی در راس��تای ترویج فرهنگ دوچرخه سواری در ناژوان

رضایت بخش اس��ت. حس��ن ش��فیعی اظهار کرد: ناژوان به 
 عنوان تنها بیشه زار باقیمانده از بیشه زار های اصفهان به شمار

می رود و تنها محلی است که تالش ش��ده به شکل قدیمی و 
سنتی حفظ شود.

وی با بیان اینکه سیاس��ت کل��ی ما نیز حفظ فضای س��بز و 
سبزینگی ناژوان است، اضافه کرد: الزم است در راستای تقویت 
صنعت گردشگری در این کالن شهر، به ناژوان به عنوان یکی 

از مراکز گردشگری اصفهان نگاه شود.
مدیر طرح ساماندهی مجموعه ناژوان، با بیان اینکه هر اقدامی 
در ناژوان انجام می دهیم، در راستای توسعه گردشگری است، 
 تأکید کرد: راه اندازی آکواریوم، اتفاق نادر و جالبی اس��ت که

در راستای توسعه گردشگری در ناژوان صورت گرفت. 

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداري اصفهان تأکید 
کرد: حدود 80 ایستگاه ثابت پسماند در مناطق مختلف شهر 
وجود دارد و ش��هروندان می توانند پس��ماندهای خشک و 

خطرناک خود را به این ایستگاه ها تحویل دهند.
امیر حس��ین کمیلی، با اش��اره ب��ه اینکه پس��ماند ویژه، به 
پس��ماند پزش��کی، مواد خطرن��اک و صنعتی تقس��یم می 
ش��ود، افزود: ش��هروندان باید پس��ماند مواد خطرناک خود 
را مانن��د بطری مواد ش��وینده، شیش��ه شکس��ته، قطعات 
موبای��ل و غی��ره، ب��ه ص��ورت جداگان��ه از پس��ماند ت��ر و 
خش��ک جمع آوری کنند و به ناوگان پس��ماند خش��ک  یا 
 ایس��تگاه های ثابت بازیافت تحویل دهن��د. وی اظهارکرد: 

جمع آوری پسماندهای پزشکی، برعهده تولیدکننده پسماند 
است و شهرداری و مدیریت پسماند شهر، وظیفه ای در قبال 

جمع آوری پسماند ویژه ندارند.
مدیرعام��ل س��ازمان مدیری��ت پس��ماند ش��هرداري 
اصفه��ان، ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه بای��د فرهن��گ تفکی��ک 
پس��ماند ب��رای ش��هروندان نهادین��ه ش��ود، اضاف��ه کرد: 
ش��هروندان در محل تولید زبال��ه، باید پس��ماند را تفکیک 
کنند و ب��ه ن��اوگان جم��ع آوری پس��ماند تحوی��ل دهند.

وی یادآور شد: حدود 80 ایس��تگاه ثابت پسماند در مناطق 
مختلف شهر وجود دارد و شهروندان می توانند پسماندهای 

خشک و خطرناک خود را به این ایستگاه ها تحویل دهند.

معاون عمران شهری ش��هرداری اصفهان گفت: ساخت پل ها و 
تقاطع هاي غیر همسطح، نس��بت به مدت مشابه سال قبل، 20 

برابر افزایش یافته است.
  ایرج مظفر اظه��ار کرد: با اج��راي پروژه هایي نظی��ر مجموعه

پل ها و تقاطع غیرهمس��طح اس��تقالل، تقاطع غیرهمس��طح 
اشکاوند و تقاطع غیرهمسطح 25 آبان، ترافیک شهر ساماندهي 
مي شود. وی با اشاره به اجرای پروژه تقاطع غیرهمسطح استقالل 
افزود: پروژه مجموعه پ��ل های میدان اس��تقالل، از پروژه های 

بزرگ شهرداری اصفهان محسوب می شود. 
معاون عمران شهری شهرداری اصفهان، با اشاره به اینکه فاز اول 
مجموعه استقالل تا خرداد ماه تکمیل شد، تصریح کرد: فاز دوم 

این پروژه بزرگ نیز شامل میدان ورودی، دور برگردان دسترسی 
به دانشگاه صنعتی و مسیر قطار ش��هری است که این مجموعه 
پروژه ها، تا پایان امسال به بهره برداری می رسد. مظفر در ادامه، 
 پروژه تقاطع غی�رهمس��طح 25 آب��ان  را یک���ی از فن�ی تری�ن

پل های شهر اصفهان دانس��ت. وی خاطرنش��ان کرد: با اجرای 
کامل پل و چهار راه همس��طح زیر آن، شاهد تس��هیل در عبور 
و مرور، کاه��ش ترافیک، کاه��ش آلودگی ها و کم��ک به ایجاد 
شهر پاک و سالم خواهیم بود. مظفر اظهار کرد: عملیات احداث 
تقاطع غیرهمسطح اش��کاوند، در کمربندي شرق اصفهان و در 
 مقاب��ل مجموعه مرکز همایش ه��اي بین الملل��ي حضرت امام

خامنه اي)مدظله العالي( در حال اجراست.

مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری اصفهان گفت: رویکرد اصلی 
ین سازمان سوق دادن ورزش به دل خانواده ها و محالت است تا 
به هر بهانه ای از طریق ورزش عالوه بر تضمین سالمتی، نشاط 

اجتماعی مردم نیز افزایش یابد.
مس��عود انصاری مهر افزود: در حال حاض��ر بزرگترین معضل 
خانواده ها این اس��ت که دنیای مجازی باعث شده خانواده ها 
کمتر اوقات فراغت را داش��ته باش��ند، از این رو در سال جاری 
درصدد هستیم عالوه بر معرفی رشته های ورزشی، فقر حرکتی 
را که یکی از عوامل بسیار مهم در بروز بیماری ها است، برطرف 

کنیم.
مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری اصفهان با اشاره به تاثیرات 
ورزش در جامعه تصریح کرد: ماشینی شدن زندگی و به دنبال 
آن فقر حرکتی در نس��ل امروز و مصرف فست فودها از عواملی 

است که سالمتی شهروندان را تهدید می کند.

ترویج فرهنگ دوچرخه سواری 
در ناژوان رضایت بخش است

مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداري خبرداد:

استقرار 80 ایستگاه ثابت جمع آوری پسماند در اصفهان
معاون عمران شهری شهرداری خبر داد:

افزایش ٢0 برابري ساخت پل ها و تقاطع هاي غیرهمسطح در اصفهان

سوق دادن ورزش به دل خانواده ها 
در دستور کار شهرداری

اخبار شهرداری

در حاشیه

 نایب رییس انجمن علوم و فنون غالت اصفهان گفت: آسیابان ها 
به دلیل وضعیت اقتصادی، سیلوهای دکوری خود را به غله اجاره 
می دهند و به ازای هرتن گندم، بین دوتا س��ه هزار و500 تومان 

دریافت می کنند.
محمدرض��ا خواجه اظهار داش��ت: بی��ن 10 تا 15 س��ال پیش، 
 نهضت سیلوس��ازی در سطح کش��ور به گونه ای شکل گرفت که
 در ح��ال حاضر، ه��ر آس��یابان دارای چند س��یلو اس��ت؛ اما در

س��ال های اخیر، به دلیل افزایش جهش��ی قیم��ت آرد و گندم، 
بسیاری از سیلوها حالت دکوری به خود گرفته است.

وی بیان داش��ت: در حال حاضر 20 آس��یابان در س��طح استان 
اصفهان داریم که هر آس��یابان ی��ک یا بیش از یک س��یلو دارد؛ 
به طوری که اکنون ظرفیت س��یلوهای دولت��ی، 300 هزار تن و 

سیلوهای بخش خصوصی، 270 هزار تن است.
نایب رییس انجمن عل��وم و فنون غالت اصفهان اظهار داش��ت: 

شرکت غله اس��تان اصفهان، در سیاس��تی جدید، اقدام به اجاره 
س��یلوهای دکوری از آس��یابان ها کرد و به ازای هر تن نگهداری 
گندم در سیلوها، بین دو تا سه هزار و 500 تومان پول به آسیابان 
می دهد. وی گفت: این در حالی است که تا قبل از این، با پر شدن 
ظرفیت سیلوهای دولتی، گندم های اضافه در جاده، روی آسفالت 
 و در فضاهای باز ق��رار می گرفت و اگر بارانی ه��م می آمد، باعث

کپک زدگی گندم ها می شد.
خواجه در ادامه اف��زود: این کار در صورتی انج��ام می گرفت که 
شرکت غله، زیر بار نگهداری گندم در سیلوهای بخش خصوصی 
 نمی رفت؛ چون پرداخت هزینه به آس��یابان، برای این ش��رکت

به صرفه نبود. وی اعالم کرد: در سیاس��تی جدید قرار شد که هم 
کمکی به آسیابان ها شود و هم زیر بار هزینه های باال به آسیابان ها 
نروند؛ به طوری که به جای تحویل گندم به آسیابان و واسطه قرار 
دادن آسیابان ها، شرکت غله مستقیم وارد می شود و فقط به آنها 

اجاره بها پرداخت می کند.
نایب ریی��س انجمن عل��وم و فنون غ��الت اصفهان اع��الم کرد: 
نگهداری گندم در سیلوها، در بسیاری از مواقع برای آسیابان صرفه 
اقتصادی نداشت و به همین دلیل گندم و آرد، بدون نگهداری در 
سیلوهای سربسته وارد نانوایی ها می شد و همین عدم نگهداری در 
سیلوی سربسته، از دالیل عمده بی کیفیتی نان به شمار می رفت.

به دنبال رکود در اقتصاد،

سیلوهای دکوری، اجاره داده می شوند
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پاداش 50 میلیونی
برای طالیی های ریو 

اعزامی بدون هدف؛

سجاد مرادی در کازانف ندوید

قهرمانانالمپی��کدربخشم��ردانوزنانم��دالآوربازیهای
ریو2016هرکدام50میلیونتوم��انپاداشخریدکاالدریافت

میکنند.
کمیتهملیالمپی��کبرایحمای��تازکاروانورزش��یایراندر
بازیهایریو2016باش��رکتفروش��گاههایزنجی��رهایرفاه
تفاهمنامههمکاریامضاکرد.کیومرثهاشمیدراینبارهگفت:
عواملانگیزشیبهباالرفتنعملکردورزشکارانکمکمیکندو
وظیفهدولتاستازظرفیتبخشخصوصیاستفادهکند.مطمئنا
موفقیتیبهدستبیایداینعزیزاننیزدرآنسهیمخواهندبود.

فرش��یدگلزاده،مدیرعاملفروش��گاهرفاهنیزگفت:خوش��حالم
فرصتیفراهمشدتاسهمیدرپشتیبانیکاروانایراندرالمپیک
داشتهباشیم.المپیکیکرویدادصرفاورزش��ینیستودراین

رویدادفراسازمانیحضورهرنهادیمیتواندمفیدباشد.
ویبااش��ارهبهتفاهمنامههمکاریباکمیتهملیالمپیکگفت:
تصمیمگرفتهشدبهمدالآورانطال50میلیونتومانپاداشدر
قالبخریدازفروشگاهاهداشود.زناننیزباتوجهبهجایگاهویژهای
کهدارند،هرمدالیک��هبگیرنداین50میلی��ونتومانپاداشرا
خواهندگرفت.همچنینبستگاندرجهیکورزشکارانمدالآور
درفروشگاهرفاهمشغولبهکارخواهندشد.اینموضوعباتوسعه

کمیوکیفیفروشگاههانیزهمخوانیدارد.
گلزادهدرمورداینکهآیااستفادهازاینپاداشبرایمدالآوران
محدودیتزمان��یدارد،تصریحک��رد:مارف��اهکارتالمپیکرا
طراحیکردهایموماهیانه2میلیونتومانش��ارژمیش��ودکه
25ماهطولمیکشد.حاالاگرورزشکارینیازبهخریدبیشتریا
بازهزمانیطوالنیترداشتهباشد،مشکلینیستوشرایطرابرایش

فراهممیکنیم.
اودرپاسخبهاینپرسشکهبرایمدالآوراننقرهوبرنزدربخش
مردانپاداشیدرنظرگرفتهنشدهاست؟گفت:دراینتفاهمنامه

خیر.
اماسعیمیکنیمخدماتیرابرایشاندرنظربگیریمضمناینکه
کارتهایاعتباریرابرایکس��انیهمکهم��دالنگیرنددرنظر

میگیریموچندماهبعدمیتوانندآنراتسویهحسابکنند.
اودرپاس��خبهاینپرس��شکهب��اتوجهب��هکمب��ودناحتمال
مدالآوریبانوان،بانوییک��هبهترینمقامرادرالمپیکبگیرداز
اینتسهیالتبرخوردارخواهدشد؟تصریحکرد:بانوانحتیاگر
مدالنگیرندبهبهترینبانوییکهنتیجهخوبیدرالمپیککسب

کندنیزاینتسهیالتاهدامیشود.

س��جادمرادیدونده800مترایرانکهمدتهاستدرهیچمسابقه
رسمیندویدهورکوردرسمیبرجاینگذاشتهاستهمراهتیمملی

دوومیدانیبهرقابتهایجامکازانفقزاقستانرفت.
اینرقابته��ابرایای��رانباکس��بیکس��همیهالمپیکتوس��ط
محمدارزن��دهدرپرشط��ولبهپایانرس��ید،امادرای��نرقابتها
نتیجهایبرایس��جادمرادیکهاوهمادعایرس��یدنبهس��همیه
المپیکرادارد،ثبتنش��د.مرادیقبلازبازیهایآس��یایی2014
اینچئوندرهیچمسابقهایشرکتنکردهودربازیهایآسیایینیز
بهخاطرمصدومیتیکهازگذشتهداشتدررقابتهاندوید.بعدازاین
موضوعنیزمرادیبهخاطردرگیریبارییسفدراسیونوقت،مدتی

ازحضوردررقابتهایرسمیمحرومشد.
بعدازاتمامایندورهمحرومیت،مرادیازامیدشبرایکسبسهمیه
المپیکصحبتکردواعالمکردکهبهدنبالحضوردرریواست.این
دوندهبههمراهتیمملیدوومیدانیایرانوبهعنواندونده800متر
راهیکازانفقزاقستانشدتاسهمیهبگیرد،امامرادیدراینرقابتها

همشرکتنکرد.
پیماننصیریدوندهتیمملیمعلوالنکهدرالمپیکلندنودرماده
1500متربهمقامقهرمانیرسیدهمراهتیمملیبهکازانفرفتالبتهبا
هزینهفدراسیونجانبازانومعلوالن.علتشرکتنکردنسجادمرادی
درکازانفاینموضوعاعالمش��دهکهاوبهعنوانمربینصیری،امابا

هزینهفدراسیوندوومیدانیراهیقزاقستانشدهاست.
اماپیماننصیریدراینبارهاعالمکردهاستکهمرادیبهعنوانمربی
اودرکازانفحاضرنبودهوسجادمرادیبرایکسبسهمیهالمپیک

راهیاینرقابتهاشدهاست.
ایناعزامدرحالیصورتگرفتکهپی��شازاعزامدوومیدانیکاران
بهکازانف،اعتراضزی��ادیازطرفبرخ��یازدوومیدانیکاراننظیر
علیثمری،مهدیزمانی،سپیدهتوکلیوفرشادکردلوصورتگرفت
کهچرادرلیس��تاعزامیبهقزاقس��تاننیس��تندوفدراسیوناعالم
کردبهدلیلمحدودیتمالیتعدادنفراتیک��هبهاینرقابتهااعزام
میشوندکماس��توتنهاکسانیکهشانسکسبس��همیهدارندبه

کازانفمیروند.
باوجوداینموضوع،سجادمرادیدرحالیکهنامشبهعنواندونده
800متراعزامیبهکازانفمطرحشد،بهخرجفدراسیوندوومیدانی
کهخودشبرایاعزامورزش��کارانشدچارمشکلاستبهقزاقستان

رفت،امامسابقهنداد.
موضوعجالباینجاس��ت،فدراس��یونیکهاعالممیکندمحدودیت
مالیداردونمیتواندهردوومیدانیکاریرابهرقابتهایبینالمللی
اعزامکندچرادوندهایراکهقرارنیس��تدررقابتهابدوددرلیست
ورزش��کارانخودقرارمیدهد.هرچندسجادمرادیبهتازگیمشاور
فدراسیونشده،اماناماوتنهابهعنواندونده800متردرلیستقرار

گرفتهبودنهمربیپیماننصیریونهمشاورفدراسیون.

منهای فوتبالالمپیک

 تالش برای خاموش کردن
 مشعل المپیک ریو

انصراف مایکل فلپس
از مسابقه 200 متر آزاد المپیک

پلیسبرزیلازبازداش��تمردیخبردادکهب��اریختنآبتالش
کردهبودمشعلبازیهایالمپیکریو2016راخاموشکند.

یکمامورپلیسمحلیماراکاجوگفت:م��ردیکهباریختنیک
سطلآبسعیداشتمش��علالمپیکراهنگامعبورازاینشهر

خاموشکند،بازداشتشد.
ویگفت:پلیسمرد27سالهایرابهاتهامتخریباموالعمومی

بازداشتکرد.
فیلمویدیوییمنتشرشدهدرشبکههایاجتماعینشاندادکهبا
وجوداقداماینمرد،مشعلالمپیکهمچنانروشنباقیماند.این

اتهامششماهتاسهسالحبسرابهدنبالدارد.
تصاویرویدیوییپاشیدهش��دنآبرارویگروهیکهدراطراف
حاملمش��علحرکتمیکردند،نش��انمیداد.اینمردپساز

بازداشتباپرداختمبلغهزاررئالبهقیدوثیقهآزادشد.
اینحادثهیکهفتهبعدازکش��تهش��دنپلنگجگواردرمراسم
حملمشعلالمپیکرویدادکهاعتراضفعاالنحقوقحیواناترا
بهدنبالداشت.مشعلالمپیکبعدازطیمسافت20هزارکیلومتر
وعبوراز300ش��هربرزیل،روز15مردادهمزمانباآغازمراسم

گشایشبازیهایالمپیکواردریودوژانیرومیشود.
اگرچهبیش��ترزیرس��اختهایالمپیکدرریودوژانیروبهپایان
رسیده،اماهنوزساختخطمترویجدیدبرایانتقالتماشاگران

بهمحلبازیهاتکمیلنشدهاست.
بازیهایالمپی��کتابس��تانی2016از15تا31م��ردادماهدر

ریودوژانیروبرگزارمیشود.

مایکلفلپسدرمس��ابقه200مترش��نایآزادانتخابیالمپیک
مس��ابقهنخواهدداد.بهاینترتیبفلپسکهتاکنون18بارمدال
طالیالمپیکراکس��بکردهاس��تتنهادرچهارمادهمسابقات

شنایالمپیکریوشرکتخواهدکرد.
مایکلفلپسدراینبارهگفت:اولینمس��ابقهمندرالمپیکریو
شنایپروانه200مترخواهدبود.مندرمسابقات100مترپروانه،

100مترآزادو200مترانفرادیهمشرکتمیکنم.
فلپس31سالهپیشازایندرمسابقات200مترآزاددرالمپیک
پکنمدالطالکسبکردهاست.بااینحالاوسال2012کهاعالم

بازنشستگیکردهبوددرمسابقاتاینرشتهخوبظاهرنشد.

ایسلندکشوریدرشمالیترینبخشقارهاروپاستکهفقط322هزارنفرجمعیتدارد.
اینکش��ورکوچکبهطورناگهانیدرفوتبالاروپاپدیدارش��د.قدرتخودراابتدادرمقدماتییورونشاندادوحاالبه
یکچهارمنهایییورو2016رسیدهاس��ت.پسازپیروزیدوبریکوتاریخیاینتیممقابلانگلیسمردمایسلندبه
خیابانهاریختندوجشنیتاریخیبرپاکردند.جالباس��تبدانیدهشتدرصدازجمعیت322هزارنفریایسلندبه
فرانسهآمدهاند.اینشادیهایبازیکنانتیمملیفوتبالایسلنددرتاریخاینکشورکوچکبرایهمیشهثبتمیشود.

گولچ،مدافعاسترالیاییپرسپولیسدرمراس��مافطاربرانکوحضورداشتواینمراس��مبرایشبسیارجالببود.او
عکسیازحضورشدراینمراسمرادراینس��تاگرامشمنتش��رکرد.لوبانفوامیریازدیگربازیکنانحاضردراین

عکسهستند.

مدافع خارجی پرسپولیس در مراسم افطاری برانکواین شادی ها در تاریخ ثبت شد 

باوجوداینکهباش��گاهس��پاهاناع��المکردهبود
کارشدرفص��لنقلوانتقاالتبهپایانرس��یده
واینباش��گاهقص��دانجامخریددیگ��ریدراین
بازاررانداردجداییناگهانیفریدکریمیبهزادی
مهاجمتیمصبااینفرصترابرایسپاهانفراهم
ک��ردتااینمهاجماصفهانیرابهلیس��تخودش
اضافهکند.البته20روزقبلخبرتوافقش��فاهی
کریمیباعبداهللویسیوسپاهانمنتشرشد،اما
بهدلیلبازگش��تدوبارهعلیداییبهنیمکتتیم
صباکریمیه��مرویقولوقرارخودشنماندو
تصمی��مگرفتدرهمانتی��مصبابهکارخودش

ادامهدهد.
ازطرفدیگرعمرحضورداییدرتیمصباآنچنان
طوالنینش��دوعدمعالقهاسپانسراینباشگاهبه
کارکردنباعلیداییباعثشدتاسرمربیسابق
تیمملیوپرس��پولیسازاینتیمجداشودواین
موضوعمصادفشدباجداییفریدکریمیبهزادی
ازتیمصباکهدرقراردادخودشبااینتیمحضور
علیداییبهعنوانسرمربیراپیششرطحضور

خودشاعالمکردهبود.
ب��ههرحالکریم��یکهچندس��الیرابهدوراز
اس��تانخ��ودشدرلیگبرتربازیک��ردهبودبه

اصفهانبازگش��تتادر
ترکیبتیمس��پاهانبه
می��دانبرود.کریمیدر
لیگقبلیابتدادرتیم
دوران تراکتورس��ازی
را خ��ودش س��ربازی
پشتسرگذاشتوبعد
بهتیمصبااضافهش��د
البتهعملکردبس��یار و
خوبیهمازخودشبه

نمایشگذاشت.
ولیدراینمیانسوال
اصل��یاینجاس��تک��ه
این باحضور س��پاهان
چگونه مهاج��م هم��ه
م��یخواه��دترکی��ب

دلخواهخودشرابهزمینبفرس��تدودرحقیقت
ویس��یچگون��هازبی��ناینهم��همهاجمچطور
مهاجمموردنظرخودشراانتخابخواهدکرد؟
درلیس��تفعلیس��پاهانفریدکریم��یبهزادی،

س��یدینهو،ج��اللالدینعلیمحم��دی،مهرداد
محمدیوعم��ادمیرجوانبهعن��وانمهاجمدر
ترکی��باینتیمحضوردارندوب��هجزمیرجوان
بقیهادعایفیکسبودندرترکیبسپاهانراهم

خواهندداشت.
الب�تهویس��یدرس��ال
گذش��ت��هس����رمربی
خوزس���تان اس��تقالل
بودودراینتیمنش��ان
دادک��هعالق��هبس��یار
زی��ادیبهاس��تفادهاز
بازیکن��انهجوم��یدر
ترکی��بتیم��شدارد،
امااگربهاین5نفرنام
پ��دروهنریک��ه،طالب
ریکان��ی،محم��ودقائد
رحمتیورسولنویدکیا
راه��ماضافهکنیمباید
گف��تکهس��پاهاندر
دارای هجوم�����ی فاز
بس��ی�ار بازیکن����ان
زیادیاس��تکهتواناییراضیکردنهمهآنهارا

نخواهدداشت.
نکتهمهمهمایناستکهنمایندهفوتبالاصفهان
درفصلجدیدفوتبالایرانشانس��یبرایحضور

درلیگقهرمانانآس��یانداردواینیعنیحداقل
6مس��ابقهازپیشرویس��پاهانبرداشتهخواهد
ش��دوبههمیندلی��لفرصتبازیب��رایهمه
بازیکنانفراهمنمیش��ود.دربیناینمهاجمان
مهردادمحمدی،علیمحمدیوکریمیهرس��ه
نفرادعایپوش��یدنپیراهنتی��مملیورفتنبه
ج��امجهانیبرزیلراهمدارندوازبینآنهافقط
ی��کنفرمیتوانددرپیکانخطحملهس��پاهان
بهمیدانبرودووظیفهگلزنیرابرعهدهداش��ته

باشد.
دراینش��رایطویسیکاریبس��یارسختبرای
انتخ��ابنفراصل��یخواهدداش��تواینموضوع
م��یتواندمش��کالتیراب��رایاوایج��ادکند.به
ه��رحالنشس��تنه��رک��دامازای��نمهاجمان
روینیمک��تاگ��رادامهدارش��ودممکناس��ت
درط��ولفصلدردسرس��ازش��ودوش��ایدبهتر
بودکهویس��یبادوراندیش��یبیش��ترینسبت
بهج��ذبمهاجمانتخصصیب��رایتیمشاقدام
م��یکرد.س��پاهانآنقدرمهاج��مداردکهحتی
امیرحس��ینکریمیکهبعدازیکس��الدوریبه
سپاهانبازگش��تهبودخودشترجیحدادازاین
تیمجداش��ودتامجبورنباشدنیمکتنشینیرا
تحملکندولیبااینوجودبایدمنتظرماندودر
نهای��تنتیجهتراکماینمهاجماندرخطحمله

سپاهانرادید.

کارش��ناسوالیبالایرانبابی��اناینکهدرهفتهس��وملیگجهانی،
ه��وادارانانتظارکس��بنتیجهرادارن��د،گفت:بهتراس��تمراقب

ستارههایتیمملیباشیمتادرآستانهالمپیکمشکالتدوچندان
نش��ود.ابراهیموطنپرس��تدرخصوصش��رایطتیمملیوالیبال
ایراندرآستانههفتهس��وملیگجهانیعنوانکرد:بهنظرمتصمیم
گیرندههاکارخودرامیکنندولیباتوجهبهشرایطیکهازتیمهای
دیگردیدیممشخصبودکهمدعیانوتیمهایراهیافتهبهالمپیکبه
دنبالمحکزدنهمهبازیکنانخودهستندوبهتربودماهماینکار
راانجاممیدادیم.ویاضافهکرد:شرایطصربس��تانبادیگرتیمهافرقمیکند.اینتیمدرالمپیکنیستوباتمامقواآمدهتا
برایخوداعتبارکسبکندودررنکینگجهانینیزشرایطخودرابهبودبخشد.بااینحالوضعیتدیگرتیمهامتفاوتاست.

بهنظرماینبهترینفرصتبرایایراناستکهعیارسنجیکند.
Aوطنپرستبااشارهبههفتهسوملیگجهانیگفت:بایدنیمنگاهیهمبهالمپیکداشتهباشیم.ایندرستکهبایددرسطح

لیگجهانیبمانیمولیبایدبهالمپیکهمفکرکنیم.

رییسکمیتهمسابقاتسازمانلیگازآغازشانزدهمیندورهلیگبرترازروزچهارم
مردادماهخبرداد.غالمرضابهرواندرموردتغییرزمانآغازشانزدهمیندورهلیگ
برترگفت:هدفسازمانلیگایجادتعاملمثبتبینباشگاههاوتیمملیاست.بالغو
اردویتیمملی،شانزدهمیندورهلیگبرترازروز6مردادآغازنمیشودومسابقاترا
چندروززودترآغازخواهیمکرد.ویتصریحکرد:سعیخواهیمکردکههفتهچهارم
لیگبرترراحداکثرتا22مردادماهبهپایانبرسانیمتابازیکنانپیشازبازیباقطر

مدتزمانبیشتریدراختیارسرمربیتیمملیقراربگیرند.

اتفاقاتباشگاهصباباعثنشدهتاعلیداییفعالقیدمربیگریدرلیگبرتررابزند.
علیداییبازحمتبرایصبادرنقلوانتقاالتبازیکنانمختلفیراجذبکرد،امابه
دلیلاینکهحامیمالیباشگاهکنارکشیداینبازیکنانیکیپسازدیگریبهتیمهای
دیگررفتند.حاالعلیداییبدونتیماست.اماخبرهایجدیدیدربارهاوبهگوش
میرسد.اوبهزودیبهلیگبرتربرمیگردد.نفتعالیترینگزینهممکنبرایدایی
میتواندباشد.بیزینسهایعلیداییدرتهرانباعثشدهتااوتمایلیبرایهدایت

یکتیمشهرستانینداشتهباشد.

صادقمحرمیبهعنوانمدافعراستبهتیمپرس��پولیستهرانپیوست.اوبعداز
حسینماهینیدومیندفاعراستسرخپوش��اندرفصلپیشروخواهدبودوبا
جذباوبهنظرمیرسددیگربرانکوتمایلیبهنگهداشتنرامینرضاییاننداشته
باشد.بااینوضعیتشایدبرانکوقیدحضوررامینرضاییاندرپرسپولیسرازده
وتمرکزشرارویس��ایربازیکنانگذاش��تهاست.گفتنیاس��ت؛درحالحاضر
رضاییاندرترکیهبهسرمیبردوشنیدههاازمذاکراتاوباباشگاههایاینکشور

حاکیاست.

بلیتدیدارهایهفتهسوملیگجهانیوالیبالدرتهرانازدیروزآغاز
شدوبهمدتسهروزادامهخواهدداشت.

جمهوریاس��المیایران،ایاالتمتحدهآمریکاوفرانسهدرهفتهسوم
لیگجهانیمیزبان12تیمشرکتکنندهدرسطحیکاینرقابتها
هستندکهتیمهایآرژانتین،صربستان،ایتالیاوایرانروزهاییازدهم
تاس��یزدهمتیرماهدرس��الن12هزارنفریآزادیته��رانبهمصاف

یکدیگرمیروند.
سامانهفروشبلیتهفتهسوملیگجهانیازظهردیروزفعالشدوبه
مدتسهروزبلیتششدیداراینرقابتهابهفروشمیرسد.براساسبرنامهریزیانجامشدهبلیتدیدارهایروزجمعهیازدهم
تیرماهدیروزبهفروشرسید.بلیتدیدارهایروزشنبه12تیرماهنیزامروزارایهمیشودودرنهایتبلیتدیدارهایروزشنبه13

تیرماهازساعت12فرداازطریقسامانهفروشارایهخواهدشد.
رییسکمیتهانفورماتیکفدراسیونوالیبالدربارهنحوهفروشبلیتبازیهایهفتهسوملیگجهانیگفت:روالفروشبلیتهمانند

سالهایگذشتهازطریقسایتفدراسیونوالیبالانجاممیشود.

فروش بلیت های هفته سوم لیگ جهانی والیبالمراقب ستاره ها باشیم
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لیگ جهانی والیبال

فضای مجازیقاب روز

برانکو روی نام ستاره ملی پوش خط قرمز کشید؟علی دایی به لیگ برتر برمی گرددآغاز شانزدهمین دوره لیگ برتر از چهارم مرداد

س�پاهان آنقدر مهاج�م دارد 
که حتی امیر حس�ین کریمی 
که بع�د از یک س�ال دوری به 
س�پاهان بازگشته بود خودش 
ترجیح داد از این تیم جدا شود 
تا مجبور نباشد نیمکت نشینی 
را تحمل کند ولی با این وجود 
باید منتظ�ر مان�د و در نهایت 
نتیجه تراکم این مهاجمان در 

خط حمله سپاهان را دید

سپاهان و مهاجمان بسیار؛

ویسی چگونه ترکیب تیمش را می چیند؟



روزنامه فرهنگی،اجتماعی، سیاسی ، اقتصادی و ورزشی | شماره1896 | چهارشنبه 9 تیر 1395 |23 رمضان 1437  14

Society,Cultural  NewspaperSociety,Cultural  NewspaperSociety,Cultural  Newspaper No.1896|  June 29.2016 |  16 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPER Shafiei.zayanderoud@gmail.com

دانستنی های جالبهایالیت

پرندگانی که در قف��س به دنیا می آیند، تصور م��ی کنند که پرواز یک 
بیماری است. 

آلخاندرو خودوروفسکی
غمگین تری��ن چیز در مورد خیانت این اس��ت که هی��چ وقت از طرف 

دشمنانت نیست. 
آل پاچینو

دوست داشتن انسان ها به معنای دوست داشتن خود به اندازه  دیگری 
است. 

اسکات پک
دوستان آزموده شده را با قفل های فوالدی به قلب و جان خود می بندم. 
ویلیام شکسپیر

تنها راه کشف محدوده ممکن از غیرممکن، کمی پیشروی از ممکن به 
درون غیرممکن است. 

آرتور سی کالرک
شیوه رنج کش��یدن مردم با هم فرق دارد؛ ولی همه یک جور به آرامش 

می رسند. 
آکیرا کوروساوا

من فکر می کنم همه چیز را باید به اندازه خورد ... حتی غصه را!
 آلبادسس پدس

کسی که چرایی زندگی را یافته، با هر چگونه ای خواهد ساخت. 
فردریش نیچه
 می گوین��د دنی��ا متعلق به کس��انی اس��ت ک��ه زود از خ��واب بیدار

 می شوند؛ دروغ اس��ت. دنیا متعلق به کسانی اس��ت که از بیدار شدن 
خود خشنودند. 

مونیکا ویتی
 خیلی ها تا فقیر نش��وند قدر پولش��ان را نمی دانند؛ بقیه با وقتش��ان 

این گونه اند. 
یوهان ولفگانگ گوته

بزرگترین عیب برای دنیا همین بس که بی وفاست. 
حضرت علی علیه السالم
عشق یعنی اراده به توسعه خود با دیگری در جهت ارتقای رشد دومی. 
اسکات پک

بهتر است ثروتمند زندگی کنیم تا اینکه ثروتمند بمیریم. 
جانسون

فقط رمانتیک ها بخوانند

افراد به اندازه کمبودهایشان دیگران را آزار می دهند ...
وقتی کسی را می بخشید هم گناهش را فراموش کنید و هم بخششتان 

را ...
همه آدم ها در مسیر زندگی مان با دلیل وارد می شوند ...

برای عاشق شدن کس��ی را انتخاب کن که به تو مثل یک معجزه نگاه 
کند ...

نگران خداحافظی ها نباش، سالم کن ...
یک وقت هایی هم دیگر ارزش گفتن ندارد، باید همه چیز را رها کنی تا 

خودش بفهمد ...
 ف��رق زی��ادی اس��ت بین کس��ی ک��ه »ک��م م��ی آورد« با کس��ی که

 »کوتاه می آید« ...
کاش اگر قرار است نشود، از همان اول نشود ...

رفتن و فراموش شدن، بهتر از ماندن و بی ارزش شدن است ...
عشق اگر با حضور همین روزمرگی ها عشق بماند، عشق است ...

کاش اینجا بودی و من نصفه و نیمه نبودم ...
 آدم گاهی آنقدر تنها می ش��ود و با خ��ودش حرف می زن��د که تبدیل 

می شود به دو نفر ...
داشتن کسی که آدم نسبت به او احساس آرامش کند بهترین چیز است ...
آدم های خوشبخت، خوشبختی را در خانه خودشان جستجو می کنند ...

می شود کمی راهنمایی ام کنی؟ من دقیقا چه بگویم ... 
برمی گردی؟

 هیچ ک��س نخواه��د فهمی��د در زندگی هرآدم��ی یک نفر هس��ت که
 دوست داشتنی ترین پنهان دنیاست ...

می خواهم تو به یادم باشی، آن وقت عین خیالم نیست که همه فراموشم 
کنند ...

عشق تنها چیزی است که نمی دانی اتفاق افتادنش بهتر است یا اتفاق 
نیفتادنش ...

می خواهمت ... چنان که شب خسته، خواب را ...
اگر بودنت به زندگی کسی معنا می دهد، زندگی اش را بی معنا نکن ...

تصاویر مفهومی

جواب معمای 1895معمای 1896
در زمان هاي  دور، مرد خسیس��ي زندگ��ي مي کرد. او 
 تعدادي شیش��ه براي پنجره هاي خانه اش س��فارش

 داده بود . شیش��ه بر ، شیش��ه ه��ا را درون صندوقي 
گذاشت و به مرد گفت باربري را صداکن تا این صندوق 
را به خانه ات ببرد من هم عصر براي نصب شیش��ه ها 

مي آیم .
مرد خسیس بود ، چند باربر را صدا کرد ولي سر قیمت 
به توافق نرسید. چشمش به مرد جواني افتاد ، به او گفت 
اگر این صندوق را برایم ببري، سه نصیحت به تو خواهم 

کرد که در زندگي به دردت خواهد خورد.
باربر ج��وان که تازه به ش��هر آمده بود ، س��خنان مرد 
خس��یس را قبول ک��رد و صندوق را بر روي دوش��ش 

گذاشت و راه افتاد.

کمي که راه رفتند، باربر گفت : بهتر اس��ت در بین راه 
یکي یکي سخنانت را بگویي.

مرد خس��یس به باربر گفت : اول آنکه س��یري بهتر از 
گرسنگي است و اگر کسي به تو گفت گرسنگي بهتر از 

سیري است، بشنو و باور نکن.
باربر از شنیدن این سخن ناراحت ش��د؛ ولي فکر کرد 

شاید بقیه نصیحت ها بهتر از این باشد.
همین طور به راه ادامه دادند تا اینکه بیشتر از نصف راه 
را سپري کردند. باربر پرس��ید: خوب نصیحت دومت 

چیست؟
مرد که چیزي به ذهنش نمي رس��ید گفت : بله پسرم 
نصیحت دوم این  است؛ اگر گفتند پیاده رفتن از سواره 

رفتن بهتر است، بشنو و باور نکن.

باربر خیلي ناراحت شد و فکر کرد ، نکند این مرد مرا سر 
کار گذاشته ولي باز هم چیزي نگفت.

دیگر نزدیک منزل رسیده بودند که باربر گفت: خوب 
نصیحت سومت را بگو، امیدوارم این یکي بهتر از بقیه 
باش��د. مرد در حالی که از مجانی رسیدن  بارهایش به 
خانه خوش��حال بود ، به مرد گفت : اگر کس��ي گفت 

باربري بهتر از تو وجود دارد، بشنو و باور نکن.
مرد باربر خیلي عصباني ش��د و فکر کرد باید این مرد 
را ادب کند بنابراین هنگامي که مي خواست صندوق 
را روي زمین بگذارد آنرا ول کرد و صندوق با شدت به 
زمین خورد ، بعد رو کرد به مرد خس��یس و گفت  اگر 
کسي گفت که شیش��ه هاي این صندوق سالم است، 
 بش��نو و باور نکن.از آن  پس، وقتي  کسي  حرف بیهوده 
مي زند تا دیگران را فریب دهد یا سرشان را گرم کند ، 

گفته  مي شود که  بشنو و باور نکن.

معما ی سی و هشتم : 
دیگه ای��ن یک��ی رو باید خودت��ون حدس 
بزنید ! یه نقطه س��بز رنگ روی دیوار چی 

می تونه باشه ؟
معما ی سی و نهم :

 اگه یه پرنده رو از باالی یه ساختمون بلند 
با سرعت تمام به پایین پرت کنیم چه اتفاق 

تلخی می افته ؟
معما ی چهلم : 

یه چیستان آسون ! می تونید بگید فرق بالل 
و خیار چیه ؟

جواب معمای سی و پنجم : 
مطمئن��ا ج��واب ای��ن چیس��تان و معم��ا 
 رو ه��م نم��ی دونی��د ! خ��ودم میگ��م مار 
 نمی تونه بای بای کنه چون دست نداره پس 
نمی تونه بره مسافرت! اصال هم مسخره نبود!

جواب معمای سی و ششم : 
یه مورچه که شلوار لی پوش��یده داره میره 

پارک!
جواب معمای سی و هفتم : 

تا حاال ی��ه مورچ��ه رو ک��ه آرای��ش کرده 
 داره می��ره پارک دیدی؟! خیل��ی خنده دار 

بود ، نه؟!

بشنو و باور نکن     معماهای  فیلی طنز

دل نوشته

ستاره دریایی مغز ندارد.
فیل ها قادر به پریدن نیستند.

حلزون می تواند سه سال بخوابد.
زبان قوی ترین ماهیچه در بدن است.

روز تولد شما حداقل با ۹ میلیون نفر دیگر یکی است.
قلب انسان می تواند خون را ۱۰ متر به بیرون پرتاب کند.

اثر سیب در بیدار نگه داشتن افراد درشب بیش��تر از قهوه و کافئین 
است.

شما نمی توانید با حبس کردن نفستان خودکشی کنید.
فقط پش��ه ماده نیش می زند و از پروتئین خون مکیده ش��ده برای 

 تخم گذاری استفاده می کند.
مقاومت موش صحرایی در برابر بی آبی بیشتر از شتر است.

۳۵۰ هزار نوع کفشدوزک در جهان وجود دارد.
شش چپ، اندکی از شش راست کوچکتر است تا فضای کافی برای 

قرارگیری قلب فراهم آید.
رشد کودک در بهار بیشتر است.

هر تکه کاغذ را بیش از ۹ بار نمی توان تا کرد.
وقتی عطس��ه می کنید قلب ش��ما به ان��دازه یک میلیونی��م ثانیه

 می ایستد.
تنها غذایی که فاسد نمی شود عسل است.

تا زمانی که غذا با بزاق مخلوط نشود، مزه اش احساس نمی گردد.
گاو نر کوررنگ است و فقط به حرکت ش��نلی که گاوباز در جلوی او 

تکان می دهد حساس است. دیگر فرقی نمی کند شنل چه رنگی باشد.
قدرت بینایی جغد هشتاد و دو برابر انسان است.

الیه  ازن فقط به اندازه دو سکه  روی هم ضخامت دارد.
فالمینگو می تواند تا 8۰ سال زندگی کند.

تنها قاره بدون خزنده )و مار( ، قطب جنوب است.
دلفین ها می توانند کوس��ه ها را ب��ا کوبیدن پوزه هایش��ان به آنها 

بکشند.
جنسیت یک اسب را می توانید از روی دندان هایش بگویید. )تعداد 

دندان های نرها 4۰ تا و ماده ها ۳6 تاست(
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در روستایی مدرسه کوچکی بود که به وسیله  بخاری 
زغالی قدیمی، گرم می شد. پسرکی موظف بود هر روز 
زودتر از همه به مدرسه بیاید و بخاری را روشن کند تا 
قبل از ورود معلم و هم کالسی هایش، کالس گرم شود. 
روزی، وقتی ش��اگردان وارد محوطه  مدرسه شدند، 
دیدند مدرسه در میان شعله های آتش می سوزد. آنان 
بدن نیمه جان  هم کالسی خود را که دیگر رمقی در او 
باقی نمانده بود، پیدا کردند و بی درنگ به بیمارستان 

رساندند.
 پس��رک با بدنی س��وخته و نیمه ج��ان روی تخت 
بیمارستان دراز کشیده بود ، که ناگهان شنید دکتر به 
مادرش می گفت: »هیچ امیدی به زنده ماندن پسرتان 
نیست، چون شعله های آتش به طور عمیق، بدنش را 
سوزانده و از بین برده است«. اما پسرک به هیچ وجه 
نمی خواس��ت بمیرد. او با توکل به خدا و طلب یاری 
از او تصمیم گرفت تا تمام تالش خ��ود را برای زنده 

ماندن به کار بندد و زنده بماند و ... چنین هم شد.
او در مقابل چشمان حیرت زده  دکتر به راستی زنده 

ماند و نم��رد. هنگامی که خطر مرگ از او دور ش��د، 
پسرک دوباره ش��نید که دکتر به مادرش می گفت: 
»طفلکی به خاطر قابل اس��تفاده نب��ودن پاهایش، 
مجبور است تا آخر عمر لنگ لنگان راه برود«.پسرک 
بار دیگر تصمیم خود را گرفت ؛او به هیچ وجه نخواهد 
لنگید!  او راه خواهد رفت، اما متاسفانه هیچ تحرکی 
در پاهای او دیده نمی ش��د. باالخره روزی فرا رسید 
که پس��رک از بیمارستان مرخص ش��د. مادرش هر 
روز پاهای کوچک او را می مالید، اما هیچ احس��اس و 
حرکتی در آنها به چشم نمی خورد. با این حال، هیچ 
خللی در عزم و اراده  پسرک وارد نشده بود و همچنان 
قاطعانه عقیده داش��ت ک��ه روزی قادر ب��ه راه رفتن 

خواهد بود.
یک روز آفتابی، مادرش او را بر روی  صندلی چرخ دار 
قرارداد و برای هواخوری به حیاط برد. آن روز، پسرک 
بر خالف دفعه های قبل، در صندلی چرخ دار نماند. او 
خود را از آن بیرون آورد و در حالی که پاهایش را  روی 
زمین می کشید، روی چمن شروع به خزیدن کرد. او 

خزید و خزید تا به نرده های چوبی سفیدی که دور تا 
دور حیاطشان کشیده شده بود، رسید.

با هر زحمتی که بود، خود را باال کش��ید و در امتداد 
نرده ه��ا جلو رف��ت و در نهایت، راه افت��اد. او این کار 
را ه��ر روز انجام م��ی داد، به طوری که ج��ای پای او 
در امت��داد نرده های اط��راف خانه دیده می ش��د. او 
 چیزی جز بازگردان��دن حیات به پاه��ای کوچکش 

نمی خواست.
 سرانجام، با خواس��ت خدا و عزم و اراده  پوالدینش، 
توانس��ت روی پاهای خود بایس��تد و با کمی صبر و 
تحمل توانس��ت گام بردارد و س��پس راه ب��رود و در 
نهایت، بدود. او دوباره به مدرس��ه رفت و فاصله  بین 
خانه و مدرسه را به خاطر لذت، می دوید. او حتی در 

مدرسه یک تیم دو تشکیل داد.
سال ها بعد، این پسرکی که هیچ امیدی به زنده ماندن 
و راه رفتنش نبود، یعنی دکتر »گلن گانینگهام« در 
باغ چهارگوش »مادیسون« موفق به شکستن رکورد 

دوی سرعت در مسافت یک مایلی شد! 

دکتر گلن گانینگهام

 ایستگاه ضرب المثل

عزیز من!
» ش��ب عمیق اس��ت؛ اما روز از آن هم عمیق تر است. غم 

عمیق است اما شادی از آن هم عمیق تر است«.
دیگر به یاد نمی آورم که این س��خن را در جوانی در جایی 

خوانده ام ، یا در جوانی، خود، آن را در جایی نوشته ام.
اما به هر حال ، این س��خنی ا س��ت که آن را بسیار دوست 

می دارم.
دی��روز نزدی��ک غ��روب، ب��از دیدم��ت ک��ه غم��زده 
 ب��ودی و در خود.م��ن هرگ��ز ، ض��رورت ان��دوه را انکار

 نمی کن��م؛ چرا ک��ه می دان��م هیچ چی��ز مث��ل اندوه، 
روح را تصفی��ه نم��ی کن��د و الم��اس عاطف��ه را صیقل 

 نم��ی ده��د؛ ام��ا می��دان دادن ب��ه آن را نی��ز هرگ��ز
  نمی پذیرم؛ چ��را که غم حریص اس��ت و بیش��تر خواه و

 مرز ناپذیر، طاغی و سرکش و بد لگام.
هر قدر که به غم میدان بدهی ، میدان می طلبد ، و باز هم 

بیشتر ، و بیشتر...
 هر ق��در در براب��رش کوتاه بیایی ، قد می کش��د، س��لطه 

می طلبد، و له می کند...
غم ، هرگز عقب نمی نشیند مگر آن که به عقب برانی اش 

نمی گریزد مگر آن که بگریزانی اش ، آرام 
نمی گیرد مگر آن که بی رحمانه سر کوبش کنی...

غم، هر گز از تهاجم خسته نمی شود.

و هر گز به صلح دوستانه رضا نمی دهد.
 و چون پیش آم��د و تمامی روح را گرفت، انس��ان بیهوده

 می شود و بی اعتبار،  ذلیل غم و مصلوب بی سبب.
 من،مثل ت��و، می دانم ک��ه در جهانی این گون��ه درد مند

بی دردی آن کس که می تواند گلیم خود را از دریای اندوه 
بیرون بکشد و سبکبارانه و شادمانه برساحل بنشیند، یک 
بی دردی دد منشانه است، و بی غیرتی است، و بی آبرویی، 

و اسباب سر افکندگی انسان.
آن گونه ش��اد بودن ، هرگ��ز به معنای خوش��بخت بودن 
نیست، بل فقط به معنای نداش��تن تفکر است و احساس 
و ادراک؛ و با این هم��ه ، گفتم که ،ب��رای دگرگون کردن 
 جهانی چنین افسرده و غم زده، و شفا دادن جهانی چنین 
درد مند، طبیب،حق ندارد بر سر بالین بیمار خویش بگرید 
و دقایق معدود نشاط را  از سال های طوالنی حیات بگیرد.

چشم کودکان و بیماران ، به نگاه مادران و طبیبان است.
اگ��ر در اعماق آن، حت��ی لبخندی محو ببینن��د ، نیروی 

بالندگی شان چندین برابر می شود.
به صدای خنده  بچه ها گوش بسپار، و به صدای درد ناک 
گریستنش��ان ، تا بدانی که این ،س��خنی چندان پریشان 

نیست.
عزیز من!

این بیمار کودک صفت خانه  خویش را  از یاد مران!
من، محتاج آن لحظه های دلنشین لبخندم - لبخندی در 

قلب - علی رغم همه چیز.

چهل نامه كوتاه به همسرم 
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مفاد آرا
3/457 آگهی موضوع ماده س��ه قانون وماده 13آیین نامه قان��ون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی    
نظر به صدور آرارء ص��ادره هیئت موضوع قانون تعیی��ن تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر درمنطقه ثبت جنوب اصفهان ولذا 
به منظور اطالع عموم مرات��ب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي ش��ود در 
صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند 
مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذكور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
1 - رای ش��ماره 18305 مورخ 1394/10/29 هیات دوم آق��اي مرتضي عطائي 
نوكابادي فرزند محمد تقي نسبت به ششدانگ یك درب باغ ویال به مساحت 660 
مترمربع پالك شماره 1188 فرعي از 2248 اصلي واقع در اصفهان بخش6حوزه 
ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده 

است
2-  رای ش��ماره 20135 مورخ 1394/12/11 هیات اول آقاي محمدحس��ن ملك 
محمد دستجردي فرزند تقي نسبت به شش��دانگ یکبابخانه به مساحت 187/72 
مترمربع مفروزی از پالك شماره 5 فرعي از 4369 اصلي واقع در اصفهان بخش 
5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز 

گردیده است
3- رای شماره 20051 مورخ 1394/12/8 هیات اول  خانم گلشن حسیني تشنیزي 
فرزند سید اس��ماعیل نسبت به یکدانگ مشاع از شش��دانگ یکبابخانه به مساحت 
178/20 مترمربع مف��روزی از پالك ش��ماره 82 و83 و84 فرعی از 4485 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی 

مشاعی اولیه مفروز گردیده است
4- رای شماره 20050 مورخ 1394/12/8 هیات اول  آقاي عبدالکریم عباسي فرزند 
صفرعلي نس��بت به پنج دانگ مشاع از شش��دانگ یکبابخانه به مساحت 178/20 
مترمربع مفروزی از پالك ش��ماره 82و83و84 فرع��ی از 4485 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز گردیده است
5- رای ش��ماره 20099 مورخ 1394/12/10 هیات اول  آقاي محمد زماني فرزند 
عبداله نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 103/64مترمربع مفروزی ازپالك 
شماره131 فرعي از 4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب 
اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای محمد شیخ دستجردی 

خریداری شده است
6- رای شماره 20227 مورخ 1394/12/12 هیات اول  خانم زهرا غفاري نهجیري 
فرزند رمضانعلي نسبت به شش��دانگ یکباب ساختمان به مس��احت 8 مترمربع 
مفروزی از پالك ش��ماره4786 اصلي واقع در اصفهان بخ��ش5 حوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای حسینعلی ایزدی 

خریداری شده است
7- رای ش��ماره 20226 مورخ 1394/12/12 هیات اول  خانم صدیقه مسماریان 
فرزند احمد نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 315/56 مترمربع مفروزی 
از پالك ش��ماره 1186فرعي از 2248 اصلي واقع در اصفهان بخش 6 حوزه ثبت 
ملك جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواس��طه از آقای حس��ین 

مصطفوی خریداری شده است
8- رای شماره 20146 مورخ 1394/12/11 هیات اول آقاي پرویز پورمهر فرزند 
عباس نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 115/36 مترمربع مفروزی 
از پالك ش��ماره 2199 فرعي از 5000 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت 
ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است

9- رای شماره 20282 مورخ 1394/12/14 هیات دوم  آقاي عباس دولت شاهي 
فرزند قهرمان نس��بت به  شش��دانگ یك باب خانه دو طبقه به مساحت 206/60 
مترمربع پالك شماره 30 فرعي از 4482 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت 
ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است

10- رای ش��ماره 1233 م��ورخ 1395/1/26 هی��ات دوم  آقاي  حس��ین حاجي 
عبدالخالقي فرزند علیرضا نسبت به ششدانگ یك باب خانه و مغازه متصل به آن  
به مساحت 130/50مترمربع پالك ش��ماره 4786 اصلي واقع در اصفهان بخش5 
حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای 

محمد حسین رحیمی خریداری شده است
11- رای شماره 20054 مورخ 1394/12/8 هیات اول آقاي شهرام رحمتي فرزند 
حیدر نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 43/78مترمربع مفروزی از پالك 
شماره  3058 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در 

ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
12- رای ش��ماره 20145 مورخ 1394/12/11 هیات اول آق��اي خدامراد یعقوبي 
سوركي فرزند علي نسبت به شش��دانگ یکبابخانه به مساحت 160/14 مترمربع 
پالك شماره فرعي از 2936 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب 

اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
13- رای شماره 21971 مورخ 1393/11/11 و رای اصالحی شماره 19567 مورخ 
94/11/26 هیات دوم آقاي عیدي محمدعلي محمدي چرمهیني فرزند قاسم نسبت 
به ششدانگ یکباب ساختمان  به مس��احت 186/20مترمربع پالك شماره 2 الی 5  
فرعي از 4400 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان  كه 

در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
14- رای شماره 20415 مورخ 1394/12/19 هیات اول آقاي یوسف سرلك فرزند 
یداهلل نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 121/46 مترمربع مفروزی از پالك 
شماره 232 فرعي از 4348 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب 

اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
15- رای ش��ماره 20465 مورخ 1394/12/20 هیات اول آقاي حسن هادیان دنبه 
فرزند حسینعلي نسبت به ششدانگ خانه به مساحت 422/07 مترمربع مفروزی 
پالك شماره 4786 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان 
كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای یداله لطفی خریداری شده است

16- رای ش��ماره 20466 مورخ 1394/12/20 هیات اول  خانم شهربانو قرباني 
دستجردي فرزند محمد نسبت به ششدانگ یك باب خانه به مساحت 104 مترمربع 
مفروزی از پالك شماره 37 فرعي از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه 
ثبت ملك جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای حسین 

علی حسن بزی دستجردی )حنیف نژاد ( خریداری شده است
17- رای ش��ماره 20803 مورخ 1394/12/26 هیات اول  آقاي احمد ش��ریفیان 
دس��تجردي فرزند منوچهرنس��بت به شش��دانگ یکبابخانه به مساحت 137/30 
مترمربع مفروزی از پالك ش��ماره 144 فرعي از 4483 اصل��ي واقع در اصفهان 
بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رس��می مشاعی اولیه 

مفروز گردیده است
18- رای شماره 20804 مورخ 1394/12/26 هیات اول  آقاي محمد كیاني فرزند 
علي مدد نسبت به شش��دانگ یکبابخانه به مساحت 154/78 مترمربع مفروزی از 
پالك ش��ماره 131فرعي از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواس��طه از آقای جعفر دهقانی 

خریداری شده است
19- رای ش��ماره 20788 مورخ 1394/12/26 هیات اول آقاي اله بخش بصیري 
نژاد فرزند كریم  نسبت به شش��دانگ یکبابخانه  به مس��احت 119/39 مترمربع 
مفروزی ازپالك ش��ماره 4786 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان كه به موجب بیع نام��ه عادی و مع الواس��طه از آقای غالمعباس 

نظری خریداری شده است
20- رای ش��ماره 16499 م��ورخ 1394/9/14 هیات اول  آق��اي نعمت اله فالحي 
فرزند حبیب اله نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 106/55 مترمربع 
مفروزی از پالك ش��ماره 2593 فرعي از 5000 اصلي واق��ع در اصفهان بخش 5 
حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای ما لکیت رس��می مشاعی اولیه مفروز 

گردیده است
21- رای ش��ماره 19712 مورخ 1394/11/28 هیات اول  خانم اك��رم اقابابایان  
فرزند غالمعلي نسبت به ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 64/80 مترمربع مفروزی 
از پالك شماره 41 فرعي از 3124 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك 

جنوب اصفهان كه در ازای ما لکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
22- رای ش��ماره 746 مورخ 1395/1/20 هیات  دوم آقاي  پرویز محمدي فرزند 
حسین نسبت به ششدانگ یك باب خانه به مساحت 154/30 مترمربع پالك شماره  
3072 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای 

ما لکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
23- رای شماره 17825 مورخ 1394/10/11 هیات  دوم  آقاي حمزه علي احساني 
فرزند امیر قلي نسبت به ششدانگ یك باب ساختمان  به مساحت 43/57 مترمربع 
پالك شماره 131 فرعي از 4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای علی خواجه بیگی 

خریداری شده است
24- رای شماره 20814 مورخ 1394/12/26 هیات اول خانم طاهره احمدي فرزند 
عزت اله نسبت به ششدانگ یکبابخانه به استثنای بهای سه - بیستم اعیانی آن به 
مساحت 161/09 مترمربع مفروزی از پالك شماره 41 فرعي از 4999 اصلي واقع 
در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای ما لکیت رس��می 

مشاعی اولیه مفروز گردیده است
25- رای ش��ماره 1156 م��ورخ 1395/1/25 هی��ات دوم  خانم س��رور كرماني 
فرزند كریم نسبت به ششدانگ  یك باب خانه  به مس��احت99/93 مترمربع پالك 
ش��ماره1100 اصلي واقع در اصفهان بخش6 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه 
به موجب بیع نامه عادی و مع الواس��طه از آقای حس��ین براتی چومی خریداری 

شده است
26- رای ش��ماره 1573 م��ورخ 1395/1/29 هی��ات دوم  خان��م مرضیه توكل 
دستجردي فرزند احمد نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یك باب خانه مسکونی 
به مساحت 226/90 مترمربع پالك شماره81 فرعي از4483اصلي واقع در اصفهان 
بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رس��می مشاعی اولیه 

مفروز گردیده است

27- رای ش��ماره 1572 مورخ 1395/1/29 هیات دوم  آقاي محمدباقر س��عیدي 
زاده اصفهاني فرزند ابراهیم نسبت به س��ه دانگ مشاع از ششدانگ یك باب خانه 
مسکونی به مساحت 226/90 مترمربع پالك شماره81 فرعي از4483 اصلي واقع 
در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان احدی از ورثه ابراهیم س��عید 

زاده می باشد
28- رای شماره 2986 مورخ 1395/2/14 هیات اول  خانم مهین السادات اكوچکیان 
فرزند سیدمهدي نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 34/27 مترمربع 
مفروزی ازپالك ش��ماره  2964 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواس��طه از خانم پوران سادات 

امیری شهریو و آقای عنایت اله خزائیلی خریداری شده است
29- رای شماره 3281 مورخ 1395/2/25 هیات دوم آقاي اكبر نادري نوكابادي 
فرزند عبداله نسبت به شش��دانگ یك باب انبار مصالح س��اختمانی  به مساحت 
645/10 مترمربع پالك شماره 98 اصلي واقع در اصفهان بخش6 حوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه ازآقای محمد اسماعیلی 

دنارتی خریداری شده است
30- رای ش��ماره 20289 م��ورخ 1394/12/14 هیات دوم آق��اي ابراهیم وحید 
دستجردي فرزند ابوالقاسم نسبت به ششدانگ  یك باب خانه به مساحت 116/50 
مترمربع پالك شماره97 فرعي از4348 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت 
ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است

31- رای ش��ماره 3904 مورخ 1393/4/1 هیات اول خان��م جواهر عظیمیان علی 
آبادی فرزند محمد نس��بت به شش��دانگ یکقطعه زمین با بنای احداثی در آن به 
مساحت 54/95متر مربع قس��متی از پالك 3079 واقع در بخش5 حوزه ثبت ملك 

جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
32- رای شماره 15065 مورخ 1394/8/15 هیات دوم آقاي مرتضي توكلي فرزند 
اسداله نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یك باب خانه سه طبقه باستثناء بهای 
ثمنیه اعیانی آن  به مس��احت 170/10 مترمربع پالك شماره4422 اصلي واقع در 
اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز گردیده است
33- رای ش��ماره 20476 م��ورخ 1394/12/20 هیات دوم خانم  اعظم حس��یني 
چقاهستي فرزند چراغعلي نسبت به ششدانگ  یك باب خانه دو طبقه  به مساحت 
66/87 مترمربع پالك شماره 4786 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه ازآقای مرتضی هاشمی 

خریداری شده است
34- رای ش��ماره 2750 م��ورخ 1395/2/10 هی��ات دوم خانم دلن��واز حیدري 
سورشجاني فرزند عباس قلي نسبت به ششدانگ یك باب خانه به مساحت 168/28 
مترمربع پالك شماره 48فرعي از4348 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت 
ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است

35- رای شماره 3598 مورخ 1395/2/28 هیات دوم خانم فاطمه حدادیان فرزند 
علي اكبر نسبت به شش��دانگ  یك باب خانه به مس��احت 235/60مترمربع پالك 
شماره  1767 اصلي واقع در اصفهان بخش6 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه به 
موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه ازآقای حاجی بابا طراوت خریداری شده است

36- رای ش��ماره 20267 م��ورخ 1394/12/14 هیات دوم  خان��م زهرا غفاري 
نهجیري اصفهان فرزند زمضانعلي نس��بت به ششدانگ یك باب خانه به مساحت 
111/84 مترمربع پالك ش��ماره 4786 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت 
ملك جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه ازآقای حسینعلی 

ایزدی خریداری شده است
37- رای شماره 19718 مورخ 1394/11/28 هیات اول آقاي منصور سبزه علي 
دهکي فرزند سیف اله نسبت به پنج دانگ مش��اع از ششدانگ یکباب ساختمان به 
مساحت 100/75 مترمربع مفروزی از پالك ش��ماره 305 فرعي از 5000 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی 

مشاعی اولیه مفروز گردیده است
38- رای ش��ماره 19719 مورخ 1394/11/28 هیات اول خانم شکوه سبزه علي 
فرزند مختار نسبت به یك دانگ مشاع از شش��دانگ یکباب ساختمان به مساحت 
100/75 مترمربع مفروزی از پالك ش��ماره 305 فرع��ي از 5000 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز گردیده است
39- رای شماره 3601 مورخ 1395/2/29 هیات دوم خانم فاطمه رضائي معصوم 
آباد فرزند قدرت اهلل نسبت به ششدانگ  یك باب خانه به مساحت 97/62 مترمربع 
پالك شماره 167 فرعي از 4348 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواس��طه ازآقای محمود نادری 

دستجردی خریداری شده است
40- رای ش��ماره 2758 م��ورخ 1395/2/10 هی��ات دوم آق��اي س��یدمرتضي 
سیدحسیني فرزند سیداشرف نسبت به ششدانگ یك باب خانه به مساحت 112/70 
مترمربع پالك شماره 4428 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب 

اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
41- رای شماره 2969 مورخ 1395/2/14 هیات اول آقای آیت اله مکارمي فرزند 
نوراله نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 244/50 
مترمربع مفروزی از پالك ش��ماره 2682 فرعي از 5000 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رس��می مشاعی اولیه 

مفروز گردیده است
42- رای ش��ماره 2963 مورخ 1395/2/14 هیات اول خان��م مریم محمدرحیمي 
فرزند اصغر نسبت به چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
244/50 مترمربع مفروزی از پالك ش��ماره 2682 فرعي از 5000 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز گردیده است
43- رای ش��ماره 1180 مورخ 1395/1/25 هیات اول آقاي رسول عابدي فرزند 
براتعلي نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 74/80 مترمربع مفروزی از پالك 
شماره 4786  اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه به 
موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه ازآقای حسینعلی هادیان خریداری شده است

44- رای شماره 1588 مورخ 1395/1/29 هیات اول خانم مهناز نظري خواه فرزند 
مهدي نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مس��احت 162 مترمربع مفروزی از پالك 
ش��ماره 3 فرعي از1972 اصلي واقع در اصفهان بخش5 ح��وزه ثبت ملك جنوب 

اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
45- رای ش��ماره 20491 مورخ 1394/12/20 و رای اصالحی شماره 66 مورخ 
95/1/4 هیات دوم  آقاي  جواد خدابخش فرزند فتح اله نسبت به ششدانگ یك باب 
خانه  به مس��احت 185/50مترمربع پالك ش��ماره 4786 اصلي واقع در اصفهان 
بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه 

از خانم فاطمه عسگری خریداری شده است
46- رای ش��ماره 18174 مورخ 1394/10/21 هی��ات دوم آقاي مرتضي نوذري 
فرزند شکراله نس��بت به ششدانگ واحد تجاری مس��کونی  به مساحت 225/60 
مترمربع پالك شماره  1677 اصلي واقع در اصفهان بخش6 حوزه ثبت ملك جنوب 

اصفهان احد ازورثه شکراهلل نوذری خریداری شده است
47- رای شماره 951 مورخ 1395/1/22 هیات اول آقاي علي آقا كوچکیان فرزند 
حسین نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 98/73 مترمربع مفروزی از پالك 
شماره 137فرعي از4485 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب 

اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
48- رای شماره 20557 مورخ 1394/12/22 هیات اول خانم پروین فوالدي نژاد 
فرزند رضا نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به استثنای بهای ثمنیه 
اعیانی آن  به مساحت 186/05مترمربع مفروزی از پالك شماره 26 فرعي از 4852 
اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
49- رای شماره 20558 مورخ 1394/12/22 هیات اول آقای رضا خطابخش راد 
فرزند جعفرقلي نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به استثنای بهای 
ثمنیه اعیانی آن  به مساحت 186/05مترمربع مفروزی از پالك شماره 26 فرعي 
از 4852 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای 

مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
50- رای ش��ماره 20565 م��ورخ 1394/12/22 هیات اول آق��اي محمود غفاري 
دستگردي فرزند رمضان نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 119/05 
مترمربع مفروزی از  پالك شماره 2 الي 5 فرعي از 4400 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رس��می مشاعی اولیه 

مفروز گردیده است
51- رای ش��ماره 1237 م��ورخ 1395/1/26 هی��ات دوم  آق��اي امیرقلي آقائي 
قهدریجاني فرزند حس��نعلي نس��بت به شش��دانگ ی��ك باب خانه  به مس��احت 
160مترمربع پالك شماره 1 فرعي از 4439 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه 
ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده 

است
52- رای شماره 2753 مورخ 1395/2/10 هیات دوم آقاي  مسعود محمدي فرزند 
ناصر نسبت به ششدانگ یك باب خانه مسکونی  به مساحت 102 مترمربع پالك 
ش��ماره 99 اصلي واقع در اصفهان بخش6 حوزه ثبت ملك جن��وب اصفهان كه 
به موجب بیع نامه عادی و مع الواس��طه ازآقای عبدالرحیم محمدی دس��تجردی 

خریداری شده است
53- رای ش��ماره 19715 مورخ 1394/11/28 هیات اول  آقاي حس��ین عبدالوند 
فرزند احمد قلي نس��بت به شش��دانگ یکبابخانه به مس��احت 116/39 مترمربع 
مفروزی از پالك ش��ماره 4786 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان كه به موج��ب بیع نامه عادی و مع الواس��طه ازآقای علی مصدق 

خریداری شده است
54- رای ش��ماره 18764 مورخ 1394/11/9 هیات دوم خانم زهره سبزعلي یان 
دستجردي صادره اصفهان فرزند حسن نسبت به ششدانگ یك باب خانه مسکونی 
باسثنای بهای ثمنیه اعیانی آن  به مساحت 133/28 مترمربع پالك شماره89 فرعي 
از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای 

مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
55- رای شماره 1155 مورخ 1395/1/24 هیات دوم آقاي محسن عزیزي طاقانکي 
فرزند حسین نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 152/50 مترمربع پالك 

شماره 735 فرعي از 4348 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب 
اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است

56- رای ش��ماره 3599 مورخ 1395/2/29هیات دوم  آقاي چراغعلي حس��یني 
چقاهستي صادره فارس��ان فرزند سید علي  نسبت به شش��دانگ یکباب خانه  به 
مساحت 115/49 مترمربع پالك شماره 4786 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه 
ثبت ملك جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای حسین 

كریمی خریداری شده است
57- رای شماره 755 مورخ 1395/1/20 هیات دوم آقاي علیرضا صادقي نیسیاني 
فرزند بمانعلي نسبت به شش��دانگ یك باب مغازه به مساحت 20  مترمربع پالك 
شماره 301 فرعي از 4496 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب 

اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
58- رای ش��ماره 20284 مورخ 1394/12/14 هیات دوم آقاي مرتضي جعفري 
باغملکي فرزند حسین نسبت به ششدانگ یك باب ساختمان سه طبقه . به مساحت 
128/96 مترمربع پالك شماره156 فرعي از 4483اصلي واقع در اصفهان بخش5 
حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از خانم 

احترام سرحدی خریداری شده است
59- رای شماره 20820 مورخ 1394/12/27 هیات دوم خانم فاطمه قاسمپور فرزند 
امراله نسبت به ششدانگ یك باب خانه باستثناء بهای سه بیستم ثمنیه اعیانی آن به 
مساحت 101/73 مترمربع پالك شماره 41فرعي از4999 اصلي واقع در اصفهان 
بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رس��می مشاعی اولیه 

مفروز گردیده است
60- رای شماره 997 مورخ 1395/1/23 هیات دوم آقاي سید ابوالفضل كاویاني 
جبلي فرزند سید حبیب نسبت به ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 83/92 مترمربع 
پالك ش��ماره 817 فرعي از4348 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای علی حاجی عابد 

دستگردی خریداری شده است
61- رای ش��ماره 1002 مورخ 1395/1/23 هیات دوم  آق��اي محمدصادق قانع 
دس��تجردي فرزند اكبر نس��بت به شش��دانگ یك باب مغازه به مساحت 43/50 
مترمربع پالك ش��ماره  3654 اصل��ي واقع در اصفهان بخش5 ح��وزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواس��طه از آقای عباس دهخدا 

خریداری شده است
62- رای ش��ماره 955 مورخ 1395/1/22 هیات اول آق��اي علي محمدي دوركي 
فرزند شکراله نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 132/58مترمربع مفروزی 
از پالك شماره 118 فرعي از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از ورثه خانم زبیده نجار 

دستجردی خریداری شده است
63- رای ش��ماره 20487 مورخ 1394/12/20 هیات دوم آقاي علیرضا جدیدي 
فرزند عباس نس��بت به سه دانگ مش��اع از شش��دانگ .یك باب خانه دو طبقه  به 
مساحت 97/61 مترمربع پالك شماره143 فرعي از4348 اصلي واقع در اصفهان 
بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه 

از آقای اصغر توكلی دستجردی خریداری شده است
64- رای ش��ماره 998 مورخ 1395/1/23 هیات دوم خانم زهرا عس��گري فرزند 
فضلعلي نسبت به  ششدانگ یك باب خانه به  مساحت74/25مترمربع پالك شماره 
4786 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه به موجب 
بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای س��ید مرتضی هاشمی دنبه خریداری شده 

است
65- رای شماره 999 مورخ 1395/1/23 هیات دوم آقاي  تقي حسیني زفره فرزند 
حسین نسبت به ششدانگ  یکباب خانه  به مساحت 230 مترمربع پالك شماره131 
فرعي از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه 

به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای احمد انواری خریداری شده است
66- رای شماره 20837 مورخ 1394/12/27 هیات اول آقاي محمود قربانعلي كر 
فرزند رضا نسبت به ششدانگ قس��متی از یکبابخانه به مساحت 90/04مترمربع 
مفروزی از پالك ش��ماره 1 فرعي از 1753 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه 
ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده 

است
67- رای ش��ماره 20290 مورخ 1394/12/14 هیات دوم آق��اي غضنفر اكبري 
س��لمي فرزند علي اكبر نسبت به  شش��دانگ .یکباب خانه مس��کونی  به مساحت 
173 مترمربع پالك شماره 4786 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواس��طه از آقای علی رمضان 

پور خریداری شده است
68- رای شماره 225 مورخ 1395/1/10 هیات اول خانم مینا فدائي فرد فرزند نادر 
قلي نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مس��احت 167/61 مترمربع مفروزی 
از پالك ش��ماره 394 فرعي از4348 اصلي واقع در اصفه��ان بخش 5 حوزه ثبت 
ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است

69- رای ش��ماره 1568 مورخ 1395/1/28 هیات اول  آق��اي خدائي مردي حالج 
فرزند حسین نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 450 مترمربع مفروزی از 
پالك شماره 1186فرعي از 2248 اصلي واقع در اصفهان بخش6 حوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای حسین مصطفوی 

خریداری شده است
70- رای ش��ماره 16374 مورخ 1394/9/12 هیات اول  خانم ش��هربانو پابرجا 
فرزند غالمرضا نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت 
155/48 مترمربع مفروزی از پالك ش��ماره 2199 فرعي از 5000 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز گردیده است
71- رای ش��ماره 16375 مورخ 1394/9/12 هیات اول آقای حمیدرضا شفیعي 
فرزند محمدباقر نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت 
155/48 مترمربع مفروزی از پالك ش��ماره 2199 فرعي از 5000 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز گردیده است
72- رای شماره 16688 مورخ 1394/9/19 و رای اصالحی شماره 4173 مورخ 
95/3/8 هیات دوم آقاي مهدي كریمي حسین آبادي فرزند محمد حسین نسبت به 
پنج دانگ مشاع از ششدانگ یك باب خانه مسکونی  به مساحت 118/90 مترمربع 
پالك شماره 1 فرعي از 1920 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب 

اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
73- رای شماره 16687 مورخ 1394/9/19 و رای اصالحی شماره 4172 مورخ 
95/3/8 هیات دوم خانم نفیسه اسماعیلي حسین آبادي فرزند عزیزاله نسبت به یك 
دانگ مشاع از ششدانگ یك باب خانه مسکونی  به مساحت 118/90 مترمربع پالك 
ش��ماره 1 فرعي از 1920 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب 

اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
74- رای ش��ماره 19993 مورخ 1394/12/5 هیات اول  آقاي محمد رضا اسدي 
فرزند یداهلل نسبت به شش��دانگ یکبابخانه به مساحت 101/24 مترمربع مفروزی 
از پالك ش��ماره 4786 اصلي واق��ع در اصفهان بخش 5 ح��وزه ثبت ملك جنوب 
اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواس��طه از آقای علی محمد خدابخش 

دنبه خریداری شده است
75- رای شماره 1645 مورخ 1395/1/29 هیات اول آقاي موسي داتلي بگي فرزند 
علي محمد نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 195/73 مترمربع مفروزی از 
پالك شماره  4411 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان 

كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
76- رای شماره 574 مورخ 1395/1/16 هیات اول خانم فاطمه شاهرضائي دولت 
آبادي فرزند جعفرقلي نسبت به سه دانگ مش��اع از ششدانگ یکباب ساختمان به 
مساحت 359/45 مترمربع مفروزی از پالك شماره 37فرعي از 4483اصلي واقع 
در اصفهان بخش5 حوزه ثب��ت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رس��می 

مشاعی اولیه مفروز گردیده است
77- رای شماره 19660 مورخ 1394/11/27 هیات دوم  آقاي  محمد باقري طادي 
فرزند براتعلي نس��بت به شش��دانگ یکباب خانه مس��کونی  به مساحت 105/51 
مترمربع پالك ش��ماره156فرعي از 4483 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه 
ثبت ملك جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای احمد 

انواری خریداری شده است
78- رای ش��ماره 573 مورخ 1395/1/16 هیات اول  آقاي حس��ین داوري دولت 
آبادي فرزند كاظم نس��بت به س��ه دانگ مشاع از شش��دانگ یکباب ساختمان به 
مساحت 359/45 مترمربع مفروزی از پالك شماره 37فرعي از 4483 اصلي واقع 
در اصفهان بخش5 حوزه ثب��ت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رس��می 

مشاعی اولیه مفروز گردیده است
79- رای ش��ماره 20385 مورخ 1394/12/17 هیات دوم  آقاي محمدجواد كیاني 
فرزند فرج اهلل نسبت به ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 141/90 مترمربع پالك 
ش��ماره 4786 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت مل��ك جنوب اصفهان 
 كه ب��ه موجب بیع نامه عادی و مع الواس��طه از آقای حس��ن هاش��می خریداری

 شده است
80- رای ش��ماره 1106 م��ورخ 1395/1/24 هی��ات اول آق��اي علیرضا ایزدي 
دس��تجردي فرزند مان��ده علي نس��بت ب��ه شش��دانگ یکبابخانه به مس��احت 
222/96مترمرب��ع مفروزی از پالك ش��ماره 23 فرع��ي از 4483 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز گردیده است
81- رای شماره 1753 مورخ 1395/2/1 هیات اول آقاي عباس سلیماني فارساني 
فرزند یعقوب بر32/5 سهم مشاع از 100 سهم شش دانگ یکباب مغازه به مساحت 
40/46مترمربع مفروزی از پالك ش��ماره  4786 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 
حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای 

رضا مالبیگ خریداری شده است
82- رای ش��ماره 1752 م��ورخ 1395/2/1 هی��ات اول آق��اي قربانعلي صادقي 
سودجاني فرزند سلطانعلي بر 67/5 سهم مش��اع از 100 سهم شش دانگ یکباب 
مغازه به مساحت 40/46مترمربع مفروزی از پالك شماره  4786 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع 

الواسطه از آقای رضا مالبیگ خریداری شده است

83- رای شماره 1567 مورخ 1395/1/28 هیات اول  آقاي داود دهقاني چم پیري 
فرزند غفار نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مس��احت 228/3 مترمربع مفروزی 
از پالك ش��ماره 122 فرعي از 4348 اصلي واقع در اصفه��ان بخش 5 حوزه ثبت 
ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است

84- رای شماره 1238 مورخ 1395/1/26 هیات دوم آقاي  حجت اله عطائي كچوئي 
فرزند محمدرضا نسبت به  شش��دانگ  یکباب خانه  به مساحت 181/75مترمربع 
پالك شماره 2 فرعي از 1955 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب 

اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
85- رای ش��ماره 1576 م��ورخ 1395/1/29 هیات دوم آقاي رض��ا عابد فرزند 
محمدعلي نسبت به ششدانگ یك باب خانه  به مس��احت 122/71 مترمربع پالك 
شماره 4786 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه به 
موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای محمود میرزایی خریداری شده است

86- رای ش��ماره 1149 مورخ 1395/1/24 و رای اصالحی شماره 1151 مورخ 
95/1/24 هیات دوم خانم عصت جانقربان الریچه فرزند شکراله نسبت به سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 118/78 مترمربع پالك شماره3069 و 
3070 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای 

مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
87- رای ش��ماره 1150 مورخ 1395/1/24 هیات دوم  آقاي مهرداد ارباب فیروز 
فرزند ابراهیم نسبت به س��ه دانگ مشاع از شش��دانگ یك باب خانه  به مساحت 
118/78 مترمربع پالك ش��ماره3069 و 3070 اصلي واق��ع در اصفهان بخش5 
حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رس��می مشاعی اولیه مفروز 

گردیده است
88- رای شماره 1585 مورخ 1395/1/29 هیات اول  آقاي عباس براتي بني فرزند 
غالمحسین نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 170/45 مترمربع مفروزی 
از پالك ش��ماره 388 فرعي از 4348 اصلي واقع در اصفه��ان بخش 5 حوزه ثبت 
ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است

89- رای شماره 117 مورخ 1395/1/8 هیات دوم  آقاي  منصور صحراگرد فرزند 
مرادقلي نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 87/55 مترمربع پالك شماره 
288 فرعي از 4348 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان 

كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
90- رای شماره 19723 مورخ 1394/11/28 هیات اول  خانم مینا جنت دستجردي 
فرزند علي نسبت به سه دانگ مشاع از شش��دانگ یکبابخانه به مساحت 174/35 
مترمربع مفروزی از پالك شماره  4406 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت 
ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است

91- رای ش��ماره 19724 مورخ 1394/11/28 هیات اول  آق��ای رجبعلي قرباني 
دستجردي فرزند یداله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
174/35 مترمربع مفروزی از پالك ش��ماره  4406 اصلي واقع در اصفهان بخش 
5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز 

گردیده است
92- رای شماره 19699 مورخ 1394/11/27 هیات دوم  خانم آزاده رحماني حسین 
آبادي فرزند عبدالرحیم نسبت به ده حبه چهار پنجم حبه مشاع از 72 ششدانگ یك 
باب خانه مسکونی  به مساحت 88 مترمربع پالك شماره 18فرعي از 4493 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی 

مشاعی اولیه مفروز گردیده است
93- رای شماره 1669 مورخ 1395/1/30 هیات اول آقاي سعید میرزایي تشنیزي 
فرزند اسماعیل نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 78/52 مترمربع 
مفروزی از پالك شماره 108فرعي از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه 
ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده 

است
94- رای شماره 19700 مورخ 1394/11/27 هیات دوم خانم صدیقه آزادي رناني 
فرزند محمد نسبت به شصت و یك حبه و یك پنجم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ 
یك باب خانه مسکونی به مساحت 88 مترمربع پالك ش��ماره18 فرعي از 4493  
اصلي واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
95- رای ش��ماره 20472 مورخ 1394/12/20 هیات دوم  آقاي علیرضا احمدي 
تشنیزي فرزند احمد نسبت به ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 96/53 مترمربع 
پالك شماره 4786 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان 
كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواس��طه از آقای عل��ی رمضان پور خریداری 

شده است
96- رای ش��ماره 17826 م��ورخ 1394/10/11 هی��ات دوم  آقاي  س��یدخداداد 
مرتضوي گل س��فیدي فرزند سید غالمحسین نسبت به شش��دانگ یك باب خانه 
مسکونی  به مساحت 91/80 مترمربع پالك شماره4427اصلي واقع در اصفهان 
بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رس��می مشاعی اولیه 

مفروز گردیده است
97- رای شماره 19619 مورخ 1394/11/27 هیات اول  آقاي علي وحید دستجردي 
فرزند عباس نسبت به ششدانگ یکباب س��اختمان به مساحت 165/93 مترمربع 
مفروزی از پالك ش��ماره 131 فرع��ي از 4483 اصلي واق��ع در اصفهان بخش5 
حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رس��می مشاعی اولیه مفروز 

گردیده است
98- رای شماره 17834 مورخ 1394/10/11 هیات دوم  خانم سکینه خاتون كاظمي 
فرزند عباس نسبت به ششدانگ یکباب خانه مسکونی  به مساحت 100/74 مترمربع 
پالك شماره 305 فرعي از 5000 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك 

جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
99- رای شماره12569 مورخ 1394/6/30 و رای اصالحی شماره 1185 مورخ 
95/1/25 هیات دوم آقاي  خدا كرم حیدر زاده فرزند غالمرضا نسبت به چهار دانگ 
مشاع از ششدانگ یك باب خانه  به مساحت 230/52مترمربع پالك شماره 180 و 
185 فرعی از 4348 اصلی واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان 

كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
100- رای شماره12570 مورخ 1394/6/30 و رای اصالحی شماره 1181 مورخ 
95/1/25 هیات دوم خانم سپیده نریماني زمان آبادي فرزند محمدعلي نسبت به دو 
دانگ مشاع از ششدانگ یك باب خانه  به مساحت 230/52مترمربع پالك شماره 
180و185 فرعي از 4348 اصلي واق��ع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب 

اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
101- رای ش��ماره 116 مورخ 1395/1/8هیات دوم  آقاي سیاوش خلیلي فرزند 
پرویز نسبت به ششدانگ یکباب خانه  به مس��احت 73/06 مترمربع پالك شماره 
3441 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای 

مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
102- رای ش��ماره 19657 مورخ 1394/11/27هی��ات دوم  خانم اعظم صادقي 
دهقي فرزند سیف اله نسبت به ششدانگ  یکباب خانه  مسکونی به مساحت 223/71  
مترمربع پالك شماره 33 فرعي از 4485 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت 
ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است

103- رای ش��ماره 19385 مورخ 1394/11/21هیات اول آقاي مجید ذاكرحسین 
آبادي فرزند مهدي نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 40/75مترمربع 
مفروزی از پالك ش��ماره 2884 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك 

جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است 
104- رای شماره 3983 مورخ 1394/3/26هیات اول  آقاي  محمودرضا رمضاني 
جلفایي فرزند محمدعلي نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه كه منافع 
2/8 دانگ مشاع از شش دانگ ملك مزبور مادام الحیات متعلق به آقای محمد علی 
شریفیان می باشد به مس��احت 135/75 مترمربع مفروزی از پالك شماره 2631 
اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
105- رای شماره 2763 مورخ 1395/2/10هیات دوم  آقاي  سید سیامك رئیسي 
فرزند سید عزت اله نسبت به ششدانگ  یکباب خانه  به مساحت 131/50 مترمربع 
پالك شماره  3758 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان 

كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
106- رای ش��ماره 20262 م��ورخ 1394/12/14هیات دوم خان��م احترام وحید 
دستجردي فرزند اسمعیل نسبت به سه دانگ مشاع از  ششدانگ یك باب خانه  به 
مساحت 159/38 مترمربع پالك شماره 4430 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه 
ثبت ملك جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای اسماعیل 

وحید دستجردی خریداری شده است
107- رای ش��ماره 20263 مورخ 1394/12/14هیات دوم  آقاي جعفر شریفیان 
دستجردي فرزند ابوالقاسم نسبت به سه دانگ مش��اع ازششدانگ یك باب خانه  
به مساحت 159/38 مترمربع پالك شماره 4430 اصلي واقع در اصفهان بخش5 
حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای 

اسماعیل وحید دستجردی خریداری شده است
108- رای ش��ماره 464 مورخ 1394/12/20هیات اول  خانم فاطمه محمدي دنبه 
فرزند غالمعباس نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مس��احت 28/87 مترمربع 
مفروزی از پالك ش��ماره 4786 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای عباس محمدی 

خریداری شده است
109- رای ش��ماره 18872 مورخ 1394/11/10هی��ات اول  خانم توران محمدي 
فرزند غالمعباس نس��بت به ششدانگ یکباب مغازه به مس��احت 10/14مترمربع 
مفروزی از پالك ش��ماره 4786 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای عباس محمدی 

خریداری شده است
110- رای ش��ماره18163 مورخ 1394/10/21 و رای اصالحی ش��ماره18165 
مورخ 94/10/21 هیات دوم آقاي علي مختاري فرزند محمد نس��بت به ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 562/80مترمربع پالك شماره فرعي از 4786 اصلي واقع 
در اصفهان بخش حوزه ثبت مل��ك جنوب اصفهان احد از ورث��ه محمد مختاری 

خریداری شده است
تاریخ انتشار نوبت اول : 1395/3/25
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/4/9

م الف: 8087  اعظم قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب اصفهان 



در مدارا، 
فزونى و بركت است، و هر كس از 

مدارا محروم باشد، از خير، محروم شده است.

امام باقر عليه السالم:
 به خدا س��وگند، هيچ بنده مومن��ى در حاجتش 
بر خداوند عز و جل پافشارى نمى كند، مگر آن كه 

حاجتش را بر آورد.
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 کش��ور س��وئیس به جمعیت فزاینده ای پیوس��ته که تمایل به استفاده 
از پتانسیل اتوبوس های برقی بدون راننده دارند. این کشور در حال حاضر 
طی یک آزمایش دو مرحل��ه ای از دو اتوبوس خودران ب��رای جابه جایی 

مسافران در اطراف شهر سیون استفاده می کند.
این کار به عنوان بخش��ی از یک برنامه  آزمایش��ی دوس��اله برای ارزیابی 
عملکرد خودروهای بدون راننده در ترافیک روزمره  شهری انجام می شود.  
 PostBus  این خودروها  تحت نظر کمپانی اتوبوسرانی س��وییس با نام
 و یک نرم افزار مس��یریاب ش��هر س��یون به نام BestMile که توس��ط 
دو فارغ التحصیل ب��ه نام های آن کویمانز  و رافائل گیندرات توس��عه پیدا 
کرده، حرکت می کنند. آنها بر این باورند که طرح شان می تواند مانند یک 

برج مراقبت فرودگاه، ناوگان خودروهای خودران را کنترل کند.    
 این وس��یله نقلیه در هنگام حرکت به محض مواجهه با یک ش��ی جدید، 
آن را شناسایی کرده و بنا به ضرورت واکنش هایی مانند ترمز یا تغییر مسیر 

را از خود نشان می دهد.
 این اتوبوس ه��ا دارای تهویه مطب��وع، یک باتری پش��تیبان و یک رمپ 
دسترسی برای معلوالن هستند و قابلیت این را دارند که به طور همزمان 

11 مسافر را جابه جا کنند.

محققان هلندی در یک پروژه پاکس��ازی اقیانوس، با موفقیت توانس��تند 
نمونه اولیه یک ش��ناور100 متری را برای جمع آوری زباله های اقیانوس 

آزمایش کنند.
در صورتی که تاثیر این نمونه اولیه ثابت شود، می تواند به ساخت یک شناور 

حدودا100 کیلومتری در آینده منجر شود.
 تاکن��ون تالش ه��ای متعددی ب��رای پاکس��ازی اقیانوس ه��ای جهان 
 صورت گرفته، اما این روش پاکس��ازی کنونی می تواند هم بس��یار ساده 
و هم بلند پروازانه باشد. محققان با راه اندازی یک مانع شناور100 متری 
در دریای شمال، شروع به جمع آوری زباله های شناور در این ناحیه کردند.   
اگر این نمونه در ش��رایط سخت و دشوار اقیانوسی س��الم مانده و کارآیی 
 خود را حفظ کند، می تواند در آینده به توسعه این طرح و ساخت یک مانع

100 کیلومت��ری در اقیان��وس آرام و کاهش حجم زباله ها منجر ش��ود. 
محققان امیدوارند که با استفاده از این روش بتوان میزان زباله های موجود 

در اقیانوس ها را تا10 سال آینده به نصف کاهش داد.

 داش��تن روحیه ای محکم و اراده ای اس��توار برای رس��یدن به موفقیت، 
 فرصت های بیش��تری پیش روی هر ف��ردی قرار می دهد، ت��ا جایی که 
به توسعه کس��ب و کار ارتباط پیدا می کند، متمرکز شدن روی آنچه که 

بیشتر از هر چیز دیگر از آن لذت می برید، اهمیت زیادی دارد. 
 اما گاهی اوقات زندگی س��د راه می ش��ود و به خاطر موارد زیر مشکالتی 

به وجود می آید:
عدم بهره من��دی از تجربه کافی، احس��اس اجبار به ادامه راه، احس��اس 
کمترین لذت از بهترین جریان درآمدی، عدم قطعیت پیرامون چگونگی 
 تغییر یا محل مناس��ب آن، عدم اعتم��اد به نفس در پیش ب��ردن ایده ها 

و دیدگاه های شخصی.
تمام مواردی که در باال به آنها اشاره شد معموال در تار و پود یکدیگر تنیده 

شده اند. از طرف دیگر همه چیز برای تازه کار ها سخت تر است. 
تازه کار ها بیشترین درس ها را باید فرا بگیرند، بیشترین مشاهدات را باید 
داشته باشند، بیشترین یافته ها را به کار بگیرند و بیشترین اصالح را روی 
آنها انجام دهند. احساس اغلب افرادی که تازه در مسیر موفقیت قدم می 
گذارند این است که دارند از صفر شروع می کنند و به همین جهت نسبت 

به موفقیت خود دچار تردید می شوند.
 داشتن چشم اندازی دراز مدت همیش��ه و در همه حال، به حفظ انگیزه 
و تشویق شما به تالش بیشتر کمک خواهد کرد. توجه کردن به نقاط عطف 
کوچک، تجربه لذت بخش باال رفتن از این گودال ذهنی را در انسان تقویت 
می کند. همین که نور خورش��ید را بر صورت خود احساس کردید، باید 

چشم انداز بزرگ تری برای موفقیت های خود در نظر بگیرید. 
این کار را به یک عادت نیم س��االنه بدل کنید. ب��زرگ تر کردن تدریجی 
 چشم انداز به پیشرفت شما سرعت می بخشد. رسیدن به موفقیت معموال 
بیشتر از آنچه که تصور می شود طول می کشد، اما با تالش خستگی ناپذیر 

در جهت چشم اندازی بزرگ تر، باالخره به آن خواهید رسید.
خود را در نکات مثبت و منفی شخصیتی که دوس��ت دارید باشید، غرق 
کنید و تمام زوایای آن را بسنجید. مشخص کنید آیا عوامل بازدارنده ای 
که در این مسیر پیش روی ش��ما قرار می گیرند بیش از اندازه بزرگند یا 
آنکه قادر خواهید بود این موانع را نیز مثل قبلی ها پش��ت س��ر بگذارید. 
 سپس برای رس��یدن به چیزهایی که به رسیدن ش��ما به آن نقطه کمک 
می کنند، طرح تازه ای بریزید. با رس��یدن به موفقیت، از طریق اش��کال 
 مختلف ارتباطی به دنبال راه هایی برای به اش��تراک گذاش��تن بهترین 
 درس هایی باش��ید که در این مس��یر فرا گرفته اید. به یاد داش��ته باشید 

خارج شدن از محدوده آسایش در نهایت شما را به آرامش خواهد رساند.

عکس نوشت

موفقيتخواندنی ها

کتاب» برترین وصی « نوش��ته » حجت االسالم 
ابوالفضل هادي منش « برگزیده ای از سیره امام 
علی ) ع ( با رویکرد به سه عنصر اساسی حدیث، 

سیره و کرامات است.
حضرت علی ) ع ( جانش��ین بالفصل رسول خدا 
) ص ( و دارای افتخ��ارات واالی��ی در بی��ن همه 
مسلمانان است که پس از پیامبر ) ص ( می توان 

برترین شخصیت را با آن به تصویر کشید.
حضرت عل��ی ) ع ( محبوب حض��رت پروردگار و 
دروازه شهر دانش است. او پیشوای اهل تقوا و در 
ایمان مقدم بر همگان و در داوری و یقین استوارتر 
از همه و در بردباری از همگان برت��ر بود. او زیور 
اهل عرفان ب��ود؛ از حقایق توحی��د خبر می داد؛ 
قلبی سرشار از خرد و دانایی داشت و در امتحانات 
الهی سرفراز و س��ربلند بود. در کتاب پیش رو نیز 
 برگزیده ای از س��یره ام��ام علی ) ع ( ب��ا رویکرد 
به سه عنصر اساسی حدیث، سیره و کرامات ارایه 
شده است. عناوین و موضوعاتی که در این کتاب 

مطرح شده است عبارت اند از: افتخارات امام علی 
 ) ع (، س��یره امام علی ) ع (، بزرگی علی ) ع (، ماه 
 از نگاه آفتاب، پیشوای پارسایان، بزرگی علی ) ع (،

ساده زیس��تی، انفاق آس��مانی، نگاهی به سیره 
سیاس��ی امام، گلبرگی از کرامات، برگی از دفتر 

آفتاب و  شیر خدا در میدان نبرد.
در قسمتی از این کتاب می خوانیم:

» او قوی بود و س��خن نیک می گف��ت و به  عدل 
حکم می کرد. علم از جودش می جوشید و حکمت 
در او موج می زد. به شب و خلوت آن انس داشت.  
اشک او فراوان و تفکرش زیاد بود، از لباس خشن و 
غذای خشک خوشش می آمد. اهل دین را بزرگ 
می دانس��ت و فقیران را به خود نزدیک می کرد. 
قوی در باطل خود به او طمع نمی ورزید و ضعیف 

از عدل او  ناامید نمی شد... «
گفتنی است کتاب حاضر را انتشارات بهار دل ها 
در قطع پالتویی و 48صفحه و ش��مارگان 5 هزار 

نسخه منتشر کرده است.

برترین وصی
آغاز به کار اتوبوس های بدون راننده 

در سوئيس

پاکسازی اقيانوس ها با روشی نوین

پای تان را از محدوده آسایش
 فراتر بگذارید

 جمهوری ایس��لند ش��مالی  ترین نقطه اروپا 
و کشوری اس��ت جزیره ای در شمال اقیانوس 

اطلس.
 پله هایی به س��وی بهش��ت نام این مکان زیبا 
در 25 کیلومتری غرب ش��هر ارفود - ایسلند 

است.

پله هایی به سوی بهشت... 

محمد مهدی عسگری، مدیر خانه  مریم 
فرهنگ برق شهرستان اصفهان یاوری

در نشست خبری که به مناسبت 
هفت��ه صرفه جوی��ی برگزار ش��د با اش��اره ب��ه اینکه 
همبستگی بین صنعت برق و مشترکین برای مدیریت 
مصرف برق امری مهم است، اظهار داشت: باید  توجه 
داشته باش��یم که در کش��ور ایران پنج برابر استاندارد 
جهانی برق مصرف می ش��ود که در این راس��تا صنایع 
ایران دو برابر استاندارد جهانی و مشترکان خانگی سه 
برابر میانگین مصرف در جهان از انرژی برق اس��تفاده 

می کنند.
وی عدم تکافوی تولید را نیز از دیگر چالش های صنعت 
 برق کش��ور عنوان کرد و اب��راز داش��ت: از 15 خرداد 
 تا 15 ش��هریور بیش��ترین مصرف ان��رژی الکتریکی 
در کش��ور رخ می دهد که به اصطالح ب��ه آن پیک بار 
شبکه می گویند و در این س��ه ماه گاهی میزان تولید 

جوابگوی میزان مصرف نیست.
کشور ظرفيت توليد70 هزار مگاوات برق را 

دارد
مدیر خان��ه فرهنگ برق شهرس��تان اصفهان در ادامه 
با بیان اینکه با توجه به ظرفیت های موجود در س��طح 
کش��ور  تولید حدود70 هزار مگاوات برق امکان پذیر 
اس��ت، افزود:  این در حالی اس��ت که تولید واقعی در 
سال جاری حدود 51 هزار مگاوات پیش بینی می شود.

وی تصریح کرد: احتمال دارد200 ساعت در تابستان 
مصرف مش��ترکان برق کش��ور از بین 53 تا 54 هزار 
 مگاوات باش��د که این یعنی س��ه هزار م��گاوات باالتر 

از میزان برق تولیدی خواهد بود.
عس��گری با بیان اینکه پیک بار مصرف در کالنش��هر 
اصفهان در روز و بین ساعات 11 تا 15 است، ادامه داد: 
این رقم در اوج مصرف در س��ال گذشته 989 مگاوات 
مصرف اصفهانی ها بود که در ساعت 12 روز 14 تیرماه 
94 اتفاق افتاد و با رشد پنج درصدی که نسبت به سال 
گذش��ته در بحث مصرف ان��رژی رخ می دهد احتمال 
می دهیم که در س��ال ج��اری این می��زان مصرف نیز 

بیشتر شود. وی با اشاره به وجود یک میلیون و 72 هزار 
و 516 مشترک در شهر اصفهان گفت:80 درصد از این 
 مش��ترکین مصرف خانگی، 16 درصد مصرف تجاری 

و سه درصد مصرف عمومی دارند.
مدیر خانه فرهنگ برق شهرس��تان اصفهان ادامه داد: 
همچنین 14 درصد بخش کشاورزی و 26 درصد بخش 
صنعت را نیز باید در کنار 16 درصد بخش تجاری قرار 

داده و میزان مصرف را بررسی کنیم.
مي�زان رش�د پي�ک مص�رف در اصفه�ان 

یک درصد بود
وی در ادامه با اش��اره ب��ه اینکه در س��ال 94 در حالی 
 که نس��بت به س��ال 93 میزان رش��د پی��ک مصرف 
 در کشور پنج درصد بوده و این موضوع در اصفهان فقط 
 یک درصد بوده اس��ت، اظهار داش��ت: رک��ود موجود 
در صنعت  و مدیریت بار مصرفی بخش ادارات و خانگی 

اصفهان دو علت اصلی این اتفاق بوده است.
عس��گری با بیان اینکه ش��رکت توزیع برق شهرستان 
اصفهان طی تفاهم نامه هایی ب��ا صنایع، مراکز تجاری 
و ادارات دولتی س��عی دارد ک��ه از ب��رق ژنراتورهای 
آنها اس��تفاده کند و همچنین با اس��تفاده از طرح های 
تش��ویقی آنها را به کاهش مصرف برق تش��ویق کند، 
اف��زود: در تفاهم نامه ای که با صنای��ع منعقد کرده ایم 
آنها در تابستان تعطیالت تعمیراتی خود را به ساعاتی 
 که درخواس��ت داری��م، منتقل می کنن��د و همچنین 
 در س��اعات اوج مصرف نیز طی تفاهم نام��ه ای از30 

تا100 درصد مصرف برق خود را کاهش می دهند.
وی اضافه ک��رد: در بخش کش��اورزی نیز  تش��ویقی 
اساس��ی در نظر گرفته ایم ک��ه طبق آن ه��ر کس در 
یک روز به م��دت چهار س��اعت موتور پم��پ خود را 
خاموش کن��د، می تواند باق��ی س��اعات روز را از برق 
رایگان از برق موت��ور پمپ خود اس��تفاده کند. مدیر 
دفتر مدیریت مصرف برق شهرستان اصفهان ادامه داد: 
برای بخش اداری نیز طی برآوردها مش��خص شده که 
600 ساختمان اداری در کالنشهر اصفهان وجود دارد 
که120 ساختمان ستادهای مرکزی ادارات محسوب 

 می شوند و راهکارهای س��ه گانه کاهش مصرف برق را 
به این120 س��اختمان اصل��ی به ص��ورت کامل ارایه 
 دادیم. عس��گری تصریح ک��رد: در بخش تج��اری نیز 
16 هزار اطالعیه به واحدهای س��طح ش��هر ارس��ال 
 کرده ای��م که بای��د المپ ه��ای پ��ر مصرف خ��ود را 
به المپ های کم مصرف یا LED تغییر دهند که در این 

زمینه اتحادیه ها و اصناف نیز با ما در ارتباط هستند.
س�ه هزار دانش آم�وز، هميار ش�رکت برق 

برای کاهش مصرف می شوند
وی ادام��ه داد: از دانش آم��وزان به عن��وان همیاران 
 مدیریت مصرف در س��ال گذش��ته اس��تفاده کردیم 
و در س��ال تحصیلی 95-94 نیز با آموزش س��ه هزار 

دانش آموز س��عی داریم در زمینه فرهنگ س��ازی نیز 
گام های مهمی برداریم.

مدیر خان��ه فرهنگ برق شهرس��تان اصفه��ان تاکید 
کرد: برای کاهش مش��ترکان خانگی نیز طرحی اتخاذ 
 شده که طی آن مشترکانی که طی ساعات 11 الی 15 
 هر روز 15 ت��ا30 دقیقه کولر خ��ود را خاموش کنند، 
از طرف توزیع شرکت برق مورد تشویق قرار می گیرند. 
البته خانوارهایی که عالقه مندند در این طرح شرکت 
کنند باید شماره شناس��ایی روی قبض یا شماره رایانه 
روی قبض خود را به س��امانه پیامکی 100000121 

ارسال کنند.
 عس��گری اظهار کرد: س��ه مدل قطع برق در کش��ور 

 به وج��ود می آید. قط��ع ب��رق ناخواس��ته، قطع برق 
 به خاطر توس��عه زیرس��اخت های ش��بکه و قطع برق 
به دلیل کمبود تولید که خوشبختانه در این چند سال 
هیچ گاه قطع برق به خاطر کمبود تولید در کالنش��هر 
 اصفهان اتفاق نیفتاده اس��ت و پی��ش بینی می کنیم 
با مدیریت مصرف برق در س��ال ج��اری چنین اتفاقی 
 رخ ندهد. وی خاطرنشان کرد: 6/8 درصد برق توزیعی 
در شبکه توزیع برق اصفهان تلف می شود که علت های 
متعددی از جمله فرس��ودگی برخی سیم های برق که 
متعلق به حدود40 سال پیش هس��تند، رخ می دهد. 
 البته در این موضوع نیز س��عی داریم ک��ه این اتفاق را 

به کمترین میزان کاهش دهیم.

پشتوانه مسئوالن صنعت برق، همکاری شهروندان؛

مدیریت مصرف کامال در راستای اقتصـاد مقاومتـی است
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