
آگهی مزایده 

سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان

سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان در نظر دارد بهره برداری از برخی از غرفات و 
سوله های میدان مرکزی میوه و تره بار اصفهان با کاربری های عمده فروشی میوه و سبزی، بسته بندی سبزی، تولید سبد 
پالستیکی، انبار، ادوات کشاورزی و ... را از طریق مزایده )با شرایط و مقررات مورد  نظر سازمان در جهت بهره برداری( به 
اشخاص حقوقی یا حقیقی واجد صالحیت واگذار نماید. متقاضیان می توانند از تاریخ 1395/04/09 تا پایان وقت اداری 
مورخ 1395/04/23 با ارائه اسناد و سوابق کاری مرتبط به قس��مت اداری میدان مرکزی میوه و تره بار واقع در کیلومتر 
ش��ش جاده اصفهان- نایین، س��اختمان اداری میدان مرکزی میوه و تره بار مراجعه و پس از ارائه مدارک و اخذ تأییدیه 
مدیریت میدان مرکزی میوه و تره بار نسبت به واریز مبلغ 500/000 ریال بابت هزینه تهیه اسناد مزایده در وجه حساب 
جاری شماره 3100003041007 نزد بانک ملی شعبه اصفهان) قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی( اقدام نموده و 

اسناد مزایده را دریافت نمایند. تلفن تماس: 35727707 
1- متقاضیان بایستی:

- دارای عدم سوء پیشینه کیفری و مالی باشند.
- دارای حسن سابقه، توان مالی و اجرایی مناسب در این زمینه باشند.

- دارای پروانه کسب و یا هر گونه مجوز، تأییدیه و گواهینامه معتبر در زمینه کاربری مورد نظر  باشند. )متقاضیان غرفات 
با کاربری میوه و سبزی می بایست گواهی تأیید صالحیت از اتحادیه صنف عمده فروشان میادین میوه و تره بار اصفهان 

را داشته باشند.(
2- ارائه سپرده شرکت در مزایده طی فیش بانکی الزامی است.

3- مدت قرارداد، در صورت رعایت کلیه قوانین و مقررات س��ازمان، حداکثر در تاریخ 1395/12/30 خاتمه می یابد که 
در صورت رضایت از عملکرد بهره بردار و توافق کتبی طرفین بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه قابل تمدید خواهد بود.

4- مهلت ارسال پیشنهادات تا ساعت 13 مورخ 1395/04/24 می باشد.
5- پاکت اسناد فنی مزایده در تاریخ 1395/04/26 توسط کمیسیون تشخیص صالحیت بهره برداران بازگشایی می گردد 
و پس از آن پاکت های الف و ب ش��رکت کنندگان حائز رتبه مورد انتظار مطابق با این اس��ناد، توس��ط کمیسیون عالی 

معامالت سازمان در تاریخ 1395/05/02 بازگشایی می گردد.
6- سازمان در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.

7- هزینه انتشار آگهی بر عهده برنده مزایده است.

سازمان میادین و ساماندهی مشاغل
)نوبت اول(

طالی اصفهان از سکه افتاد!

چابک سازی اصناف، با ادغام 
اتحادیه ها
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120 میلیون تومان هزینه نظافت 
معابر در روز
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آخرین جزییات برگزاری 
جشنواره فیلم کودک در اصفهان
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فراخوان ششمین جشنواره 
حسنات اعالم شد
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جذب یک میلیون گردشگر 
خارجی در اصفهان
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به مناسبت دهم تیرماه، سالروز بزرگداشت صائب تبریزی؛

نامدارترین شاعر عهد صفوی
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مدیرکل می��راث فرهنگ��ی اصفه��ان گفت: ب��ا توجه به 
ش��اخصه های برنامه ششم توس��عه کش��ور، برای توسعه 
گردشگری استان اصفهان باید به مرز یک میلیون گردشگر 
خارجی دست پیدا کنیم. فریدون اللهیاری در دیدار فعاالن 
عرصه گردش��گری استان اظهار داش��ت: در سال 1395 با 
عزم جدی تمام مس��ئوالن اس��تان، با س��رعت و قدرت به 
سمت توس��عه گردش��گری اصفهان حرکت می کنیم. وی 
تصریح کرد: با عنایت به شاخصه های برنامه ششم توسعه 
کشور می بایست برای توسعه گردشگری استان به مرز یک 
میلیون گردشگر خارجی دست یابیم و این در حالی است 
که تا کنون بیش از 300 هزار گردشگر خارجی به اصفهان...

مردی که او را خالق المضامین می خوانند و به س��بب 
تعدد شعرها و عمق دانسته هایش شهرتی جهانی پیدا 
کرده است. شاعری که به س��بب ارادت و توجه خاص 
به حافظ و سعدی زبانزد عام و خاص شده و بارگاه وی 
در اصفهان، پذیرای خیل عظیم جوانانی شده که همه 
ساله برای بازدید از علم و هنر اصفهان راهی این خطه 
می شوند. به همین دلیل س��ید محمد حسینی، وزیر 
فرهنگ و ارشاد اسالمی در دولت دهم، به نام گذاری 
روز بزرگداشت صائب تبریزی در تقویم رسمی کشور 
اقدام نمود و بر اساس مصوبه شورای فرهنگ عمومی 

کشور که با حضور اعضا در تیرماه سال 92 برگزار...

سپاهان اصفهان با کس��ب پنج عنوان قهرمانی، پر 
افتخارترین تیم کش��ور در مس��ابقات لیگ برتر به 
حس��اب می آید. پس از اینکه آنها در فصل گذشته، 
نتوانس��تند در بین مدعیان کسب جام قرار بگیرند، 
به دنبال عبداهلل ویس��ی رفتند تا موفقیت های خود 

را تکرار کنند. ورود ویس��ی به تیم، ب��ا تغییراتی در 
ش��اکله تیم همراه بود؛ ب��ه طوری که بس��یاری از 
 بازیکنانی که نتوانسته بودند در فصل قبل، عملکرد 
رضایت بخشی داشته باش��ند، از تیم کنار گذاشته 

شدند و جای آن ها را بازیکنان...

سپاهان در انتظار یک فصل متفاوت؛
سورپرایزهای ویسی در لیگ شانزدهم

3

13

2

zayanderoud8108@gmail.com         Society, Cultural Newspaper         No. 1897  June 30 . 2016   16 Pages

پنجشنبه  10  تیر   1395 | 24 رمضان   1437      شمار ه  1897 | 16  صفحه  |    قیمت:1000 تومان
روزنامه فرهنگی ، اجتماعی، سیاسی ، اقتصادی و ورزشی

قدس؛رستاخیز استکبارستیزی

استانداراز کاهش وزنی و ارزشی صادرات طالی استان خبر داد؛



روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی ، اقتصادی و ورزشی | شماره 1897 |  پنجشنبه 10 تیر 1395 | 24 رمضان 1437

Society.ultural  Newspaper No.1897 | June 30.2016 |  16 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPER yusefian.zayanderoud@gmail.com 

خبر ۲۴ نوشت:هواپیمای ایرباس ۳۱۰ تابان، آخرین هواپیمایی بود که 
پس از انفجار در فرودگاه آتاتورک، تیک آف کرد. این هواپیما، در کنار 
دو هواپیمای تونسی که گفته می شود تروریست ها با این دو هواپیما 
به ترکیه آمده بودند، مشغول مسافرگیری از جت وی )jetway( بود 
که ناگهان صدای انفج��اری مهیب، جت وی را زیر پاهای مس��افرانی 
که با در دست داش��تن کارت پرواز در حال سوار ش��دن بودند؛ لرزاند.
 بیش از نیمی از مسافران سوار ش��ده بودند که انفجار رخ داد.کاپیتان

 »فرهنگ رمضانپور« خلبان اول پرواز اس��تانبول-تهران ایرباس ۳۱۰ 
هواپیمایی تابان، بالفاصله با ش��نیدن صدای انفجار ب��ه درون کابین 
مراجعه و توس��ط مهمانداران و گارد امنیت پرواز سوار شدن مسافران 

وحشت زده را تسریع نمود.
 مسافران دیگری نیز از کش��ورهای چین و فیلیپین و … در حالی که

 در هواپیما بس��ته می شد، از جت وی به س��مت ایرباس ایرانی هجوم 
آورده و قصد ورود به هواپیما را داشتند. ظرفیت هواپیما تکمیل بوده 
و گارد امنیت پرواز با درای��ت و با کمک خلبان پ��رواز، به مهمانداران 
کمک می کنند تا در ها بس��ته شود. مسافران وحش��ت زده که حتی 
 از ش��دت ترس و فرار، بدون کفش س��وار هواپیما ش��ده بودند، روی

  صندلی ها نشس��تند و کاپیت��ان رمضانپ��ور بالفاصله از ب��رج اجازه 
تیک آف می گیرد.به گفته کارکنان زمینی تابان در آتاتورک، حتی هیچ 
راننده ای حاضر به پوش کردن هواپیما برای ش��روع پرواز نبوده است 
و با تالش پرسنل زمینی و رییس ایستگاه، راننده ای سریعا هواپیما را 
پوش کرده و بالفاصله پس از جدا کردن پین ها از ارابه هواپیما پا به فرار 
گذاشته است.صدای گریه و فریاد مسافران، تمرکز خلبان پرواز را بر هم 
نزد و ایرباس تابان بالفاصله در ابتدای باند قرار گرفته و با فشردن تراتل 
توسط خلبان رمضانپور، از بند فرودگاه آتاتورک کنده می شود.با جدا 
شدن از زمین مسافرانی که از شدت ترس توان صحبت کردن نداشتند، 
برای خلبان پرواز کف و س��وت زدند.این پرواز به سالمت در فرودگاه 
امام )ره( تهران به زمین نشست و آخرین پروازی بود که پس از انفجار 
آتاتورک، باند این فرودگاه را لمس کرد.در تهران، پس از لندینگ برای 

گروه این پرواز کف زدند و از تالش آنها تقدیر نمودند.

رییس جمهور در پیامی ضمن دعوت آحاد مردم برای شرکت در مراسم روز 
جهانی قدس گفت:  هدف صهیونیست ها از درگیری در منطقه به فراموشی 

سپردن اشغالگری ۷۰ساله است.
به گزارش تس��نیم ب��ه نقل از پای��گاه اطالع رس��انی ریاس��ت جمهوری، 
حجت االسالم حسن روحانی رییس جمهور در حاشیه جلسه هیئت دولت، 
ملت بزرگ ایران و مسلمانان جهان را به شرکت گسترده و پرشور در مراسم 
روز جهانی قدس فرا خواند و گفت: امسال با انسجام و اتحاد بیشتر، شاهد 
حضور پرشورتر مردم ایران و سایر کشورهای اس��المی در مراسم دفاع از 

مظلومیت مردم فلسطین و آزادی قدس شریف خواهیم بود.
وی افزود: ملت بزرگ ایران برای لبیک گفتن به ندای امام راحل و پاسخ به 
صدای مظلومیت مردم فلسطین که حدود ۷۰ سال است از خانه و زندگی 
خود آواره شده اند، در روز قدس با حضور باشکوه خود در خیابان ها و میادین 
به سمت میعادگاه نماز جمعه حرکت کرده و فریاد حمایت خود از مظلومین 

عالم و به ویژه مردم فلسطین را به گوش جهانیان خواهند رساند.
رییس جمهور با اش��اره به اینکه حض��ور مردم در راهپیمای��ی روز جهانی 
قدس در طول ۳۷ س��ال گذشته هرس��اله انجام شده و امس��ال از ویژگی 
خاصی برخوردار است، گفت: صهیونیست ها در س��ال های اخیر با تالش 
 پشت پرده و ایجاد ترور و درگیری میان کشورهای منطقه و جهان اسالم و 
همچنین جنگ مسلمان با مسلمان و نیز مسلمان با مسیحی، قصد دارند 
جنایات خود را به فراموشی بس��پارند و کاری کنند که مسلمانان و مردم 
منطقه و جهان مظلومیت فلسطین و  س��بعیت صهیونیست ها را فراموش 

کنند.
روحانی تصریح کرد: نباید بگذاریم جنایات بزرگ صهیونیست ها به دست 
فراموشی سپرده ش��ود و مردم مظلوم فلسطین که حدود ۷۰ سال است از 

خانه و کاشانه خود آواره شده اند، احساس یأس و ناامیدی کنند.
وی تأکید کرد: صدای همه م��ا در روز قدس صدای وحدت مس��لمانان و 

حمایت از مردم آواره فلسطین خواهد بود.
رییس جمهور خاطرنشان کرد: مردم مسلمان جهان، مسیر حمایت از مردم 
مظلوم فلس��طین را که همانا مسیر جهاد و ایس��تادگی برای آزادی قدس 

شریف است با قوت ادامه خواهند داد.

علی حیدر گیالنی، پسر نخست وزیر سابق پاکستان باالخره سکوت خود را 
درباره تجربه وحشتناک ربوده شدنش توسط القاعده را شکست.  وی گفت 
که ربایندگان قصد مبادله وی با برخی زنان زندانی خانواده ایمن الظواهری، 

رهبر القاعده را داشتند.
 علی حیدر گیالنی، پسر یوسف رضا گیالنی، نخست وزیر سابق پاکستان در 
مصاحبه ای با شبکه خبری بی بی سی در محل سکونتش در الهور گفت: من 
به مدت سه سال در اسارت القاعده بودم. در دوران اسارتم یکی از اعضای مهم 
القاعده به اس��م ضیا همواره کنارم بود. القاعده در ازای آزادی من خواستار 
آزادی تعدادی از زنان خانواده ایمن الظواهری و یک مبلغ هنگفت بود. اگرچه 
پیش از ربوده شدنم هیچ تهدیدی دریافت نکرده بودم، اما به من گفته شدکه 

تحت تعقیب بودم.
 وی افزود: آدم ربایان به غیر از باج و خواس��ته هایی که برای آزادی زندانیان 
عالی رتبه القاعده داشتند می گفتند که هدفشان در اصل پدرم است و او را 
دشمن خود می دانند. پدر من زمانی که اسامه بن الدن، رهبر سابق القاعده 
کشته شد، نخست وزیر پاکستان بود. او عملیات در وزیرستان جنوبی را آغاز 

کرد. آدم ربایان به من گفتند که قصد دارند تالفی کنند.
 علی حیدر گیالنی ادامه داد: در ابتدا مرا به فیصل آباد بردند و سپس به مناطق 
قبیله نشین وزیرستان شمالی منتقل کردند. به مدت دو سال در غل و زنجیر 
بودم. مرا در یک اتاق کوچک نگه می داشتند و یک سال و دو ماه اجازه ندادند 
رنگ آسمان را ببینم. من برای گذر زمان ش��روع کردم به نوشتن خاطرات 

روزانه و هرچه فکر می کردم را می نوشتم.
 این کار باعث می شد عقلم را از دست ندهم. اگرچه آدم ربایان هر زمان چیزی 
می نوش��تم آنها را پاره می کردند.اگرچه القاعده از نظر فیزیکی مرا شکنجه 
نکرد، اما قصد داشت روح و ذهنم را آزار دهد. آنها به من می گفتند که مسلمان 
نیستم. پدرم نیز مسلمان نیست ما به جهنم خواهیم رفت و خانواده ام برای 

آزادیم هیچ کاری انجام نمی دهد.
 گیالنی افزود: من در منطقه جنگی بودم. همیش��ه صدای حمالت هوایی و 
پهپادی به گوش می رسید و می ترسیدم در یکی از این حمالت کشته شوم. 
حمله پهپادی ژانویه سال جاری میالدی باعث شد تا القاعده مرا به طالبان 

تسلیم کنند. 
آنها مرا به طالبان پاکستان در منطقه شوال دادند تا مرا زنده نگه دارند. اسارتم 
نزد طالبان بهتر بود. آنج��ا درغل و زنجیر نبودم، اجازه پی��اده روی و دیدن 
 خورشید را داشتم حتی به من یک رادیو داده شد و من از طریق آن به اخبار

 بی بی سی گوش می دادم و با جهان بیرون ارتباط برقرار می کردم.
 نیروهای طالبان 9 مه س��ال جاری میالدی اعالم کردند که به خاطر حمله 
هوایی آمریکا باید این منطقه راترک کنیم ما شبانه راه افتادیم و ناگهان صدای 
هلی کوپتر و تیراندازی ش��نیدم. من روی زمین دراز کشیدم که صدایی به 
من گفت تیشرتم را درآورده و دس��ت هایمان را باال بگیریم. آنها دستایم را 
بس��تند به آنها گفتم که علی حیدر گیالنی، پسر نخست وزیر سابق هستم. 
 آنها ابتدا حرف هایم را باور نکردند، اما کمی بعد به آنها ثابت شد که حقیقت را 

می گویم. 
بعدها فهمیدم که این حمله شبه نظامیان القاعده را هدف گرفته بود و من 
خوش ش��انس بودم که در آنجا بودم. مرا س��وار هلی کوپتر کردند و یکی از 

نیروهای آمریکایی به من گفت که آقای گیالنی به خانه باز می گردید.

رییس ستاد مرکزی انتفاضه قدس گفت: راهپیمایی روز قدس 
در تهران از ساعت ۱۰:۳۰ آغاز می شود.

به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان؛ س��ردار رمضان شریف 
مسئول روابط عمومی کل سپاه و رییس ستاد مرکزی انتفاضه 
و قدس در نشس��ت خبری که در شورای هماهنگی تبلیغات 
اسالمی برگزار ش��د، اظهار داش��ت: روز جهانی قدس اقتدار 
هوشمندانه و انقالبی معمار کبیر انقالب اسالمی امام )ره( بود، 
برای انسجام امت اسالمی پیرامون مس��ئله فلسطین که در 
طول ۷۰ ساله گذشته که از اشغال فلسطین می گذرد مطرح 

و ماندگار شد.
وی افزود: این روز توس��ط یک عالم دینی که رهبری انقالب 
اس��المی را به عهده داش��ت به جهانیان عرضه شد تا مسئله 
تعیین کننده ای ب��رای حمایت از مردم فلس��طین در مقابل 
تجاوز و اش��غالگری این رژیم علیه مردم بی دفاع فلسطین به 

جهانیان معرفی شود.
رییس ستاد مرکزی انتفاضه و قدس تصریح کرد: روز جهانی 
قدس فرصتی است تا پرونده اشغال این سرزمین مقدس مورد 
بازبینی قرار بگیرد و جهانیان در جریان ظلم و س��تم مداوم، 
طوالنی، خشن و بی منطق رژیم صهیونیستی در کشتار زنان و 
کودکان و غضب  سرزمین های آنان با شهرک سازی قرار بگیرند. 
این روز فرصتی را فراهم می کند که افکار عمومی جهان بر عدم 
تمکین رژیم صهیونیس��تی به مقررات جهانی و بین المللی 
قرار گرفته ، ما در چند سال اخیر مشاهده کردیم که چندین 
قطعنامه برای رژیم اشغالگر صادر شده که توسط کشورهایی 

همچون آمریکا در سازمان های بین المللی وتو شده است.
وی افزود: در چند س��ال گذش��ته پس از رویارویی حزب اهلل 
لبنان با این رژیم و همچنین م��ردم غزه در جنگ 5۱ روزه با 
رژیم صهیونیستی وحشتی عمیق در دل صهیونیست ها افتاد 
و آنها تالش کردند با خلق چالش های جدید در دنیا و منطقه 
حاش��یه امنی برای این رژیم فراهم کند و اف��کار عمومی را 
نسبت به مسئله فلسطین مخدوش کنند.رییس ستاد مرکزی 
انتفاضه و قدس افزود: مردم فلس��طین راه خودشان را پیدا 
کردند و ما شاهد یک پدیده مبارک و منحصر به فرد در مبارزه 

با مردم فلسطین علیه رژیم اشغالگر قدس هستیم.
وی افزود: پدیده انتفاضه سوم که بر دوش جوانان نسل سوم و 
چهارم فلسطینی می چرخد بیانگر جریان جدیدی در مبارزات 
آنها علیه رژیم غاصب صهیونیستی است و تفاوت های بسیاری 
در تاکتیک و مواجهه با خش��ونت های این رژی��م در مقابل 

گروه های سنتی فلسطینی دارد.
سردار رمضان شریف ادامه داد: فلسطینیان توانستند با پدیده 
انتفاضه سوم معادالت را معکوس کنند و در مبارزات تفاوت 
بس��یاری با مبارزات گروه های سنتی فلس��طینی داشتند. 
گروه های فلسطینی س��بک مبارزاتش��ان راه های شناخته  
شده ای است، اما انتفاضه س��وم با اراده کسانی می چرخد که 

نوع جدیدی از مبارزات را ادامه می دهند.
وی با اش��اره به آخرین جمعه ماه مبارک رمضان که مصادف 
با روز جهانی قدس اس��ت خاطر نش��ان کرد: ما افتخار داریم 
 در ۳۷ سال گذش��ته در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان و با 
پشت سرگذاشتن ش��ب های لیالی قدر برای حضور گسترده 

میدانی بعد از راهپیمایی ۲۲ بهمن آماده شویم.
رییس ستاد انتفاضه و قدس افزود: امسال در بیش از 85۰ شهر 
کشور مراسم راهپیمایی روز جهانی قدس را از مساجد بزرگ 
و میادین اصلی شهر به س��مت میعادگاه اصلی شهرها برگزار 
می کنیم و برای شهرهای بزرگ کشور سخنرانانی پیش بینی 
کرده که تحوالت منطقه و اقدامات شنیع رژیم صهیونیستی را 

برای مردم بیان کنند.

سردار رمضان ش��ریف در مورد ش��ایعات کناره گیری ایران 
در حمایت از فلس��طین و لبنان تصریح کرد: حمایت از محور 
مقاومت جزو استراتژی های ایران اس��ت و در طول ۳۷ سال 
گذشته کش��ورمان این راه را طی کرده است. دشمنان جهان 
اسالم می خواهند برای افزایش فش��ارها این اقدامات را انجام 
دهند و با ش��ایعه افکنی بی��ن کش��ورهای مقاومت اختالف 
بیاندازن��د. همه دنیا و حت��ی رهبران اع��راب رهبر حزب اهلل 
را قبول دارن��د چون او اولین کس��ی بود ک��ه در مقابل رژیم 

صهیونیستی ایستاد.
وی ادام��ه داد: آنه��ا ای��ن مس��ائل را مط��رح می کنن��د تا 
 بتوانن��د امنیت اس��رائیل را حف��ظ کنند و ب��ر جنایت های 

رژیم صهیونیستی سرپوش بگذارند.

پروازی که پس از انفجار فرودگاه آتاتورک، 
با مسافران ایرانی تیک آف کرد؛

کمی قبل از انفجار...

روحانی در جلسه هیئت دولت:
همه  مسلمانان 

در راهپیمایی قدس شرکت کنند

علی حیدر گیالنی: القاعده قصد تبادل من 
با زنان خانواده الظواهری را داشت

خبراخبار جهان

بین المللی

سردار رمضان شریف در نشست خبری مطرح کرد؛

برگزاری مراسم روز قدس در 850 شهر کشور

حجت االسالم سیدمهدی طباطبایی با اشاره به اهمیت و 
جایگاه منبرهای ماه رمضان، گفت: همیشه در هر منبری 
وظیفه گوینده این اس��ت که در مسیر آگاه سازی مردم و 
توجه دادن قلب و روح آنها به خود و روز جزا سخنرانی کند. 
در کنار اینها باید تذکرات و هشدارهای اخالقی و رفتارهای 

درست انسانی و اجتماعی را هم برای مردم تشریح کند.
عضو جامعه روحانیت مبارز خاطرنش��ان س��اخت: برخی 
تریب��ون داران توهین و جس��ارت می کنند ت��ا عده ای را 
بخندانند یا خوش��حال کنند. این روش ها به زیان دین و 
روحانیت اس��ت. اینکه همه چیز را زیر سوال ببری مشی 
روحانیت نیست. بنابراین بر همه گوینده ها و سخنرانان در 
این شب های ماه رمضان واجب است که با دقت و وسواس 

بیشتر به موضوعات سیاسی و اجتماعی ورود کنند.

حجت االسالم سیدمهدی طباطبایی با تاکید براینکه در 
ابتدای ماه رمضان به برخی دوس��تان تذک��ر دادم، اظهار 
داشت: خداراش��کر بیش��تر روحانیت در مس��یر درست 
گام بر می دارند ولی در گوش��ه و کنار افرادی هستند که 
گویی در دایره فرهنگ عمومی جامعه زندگی نمی کنند، 
استثناهای شخصی برای خود قائلند، تک روی می کنند.

وی خطاب به س��خنرانان و تریبون داره��ای ماه رمضان 
گفت: نباید دیکته شده س��خن بگویند، اول بفهمند چه 
میخواهند بگویند و به آن اعتقاد داشته باشند و بعد برای 

شنونده بازگو کنند تا او هم لذت ببرد.
طباطبایی با تاکی��د براینکه منبرهای م��اه رمضان محل 
مناس��بی برای ورود ب��ه مباحثی چون عملک��رد دولت و 
دیگر نهادها نیس��ت، اظهار داش��ت: اگر هم قرار اس��ت 
سیاسی صحبت شود باید کلی باشد، مردم یک بار در سال 
 پای منبرها می نش��ینند تا از خدا و ائمه بشنوند و قلب و 
 روح ش��ان را به خدا نزدی��ک کنند. گاهی ممکن اس��ت

 مثال هایی معنوی زده ش��ود مثال دعا کنن��د که در این 
ش��ب دولت بهتر کار کند و موفق تر باشد ولی بیش ازاین 
حتما مضر است.وی گفت: نگرانم که چرا مسئوالن به جان 
هم افتادند و آبروی هم را می ریزند، این روش ها بس��یار 
خطرناک است و بدترین ضربه را به اسالم و نظام می زند. 
باید مراقبت کرد تا با این نوع رفتاره��ا بنیان های نظام و 

انقالب را آسیب پذیر نکرد.

پایگاه اینترنتی »واش��نگتن ف��ری بیک��ن« در مطلبی 
نوش��ت: نیروی دریایی آمریکا قصد دارد نتایج تحقیقات 
 خود درباره بازداش��ت ۱۰ تفنگدار آمریکایی در آب های 
خلیج فارس را منتشر کند. حادثه ای که پیش از اجرایی 

شدن توافق هسته ای ایران رخ داد.
یک سخنگوی نیروی دریایی آمریکا در همین خصوص به 
واشنگتن فری بیکن گفت: جزییاتی که به زودی منتشر 
خواهد شد نتیجه بیش از 5 ماه تحقیقات است. به گفته او، 
این تحقیقات مشخص می کند چطور تفنگداران آمریکایی 
از مسیر اصلی خود منحرف شده و سر از مرزهای آبی ایران 
در آوردند. عالوه بر این، چگونگی تسلیم و بازداشت آنها 
به وسیله سپاه پاسداران ایران و همچنین برخورد و رفتار 

تهران با آنها روشن خواهد شد.
بنابر این مطلب، انتشار جزییات جدید این حادثه می تواند 
به اخراج و جریم��ه تعداد بیش��تری از ای��ن تفنگداران 
منتهی ش��ود. نی��روی دریایی آمری��کا تاکن��ون نیز دو 
 نف��ر از فرماندهان مرتبط ب��ا این حادث��ه را از کار برکنار

 کرده است.
بنابر این مطلب، دولت اوباما تاکنون تالش کرده حادثه ۱۲ 
ژانویه )۲۲ دی 9۴( را پیروزی دیپلماس��ی و دلیلی برای 
اثبات وجود روابط گرم تر میان آمریکا و ایران جلوه دهد.   
فرماندهی مرکزی نیروی دریایی آمریکا روز جمعه اعالم 
کرد »کایل موسز«، کاپیتان کارگروه فرماندهی 56 نیروی 

دریایی آمریکا را به دلیل از دس��ت دادن اعتماد به نفس 
برای صدور فرمان از کار برکنار می کند. 

»کوین دونگان،« رییس فرماندهی مرکزی نیروی دریایی 
آمریکا، تصمیم مذکور را پس از بررسی تحقیقات جدید 
اتخاذ کرد. او در این زمینه گفت: تصمیمی که چند هفته 
پیش درباره کاپیتان موسز گرفته شد بر اساس تحقیقات 
اولیه بود. اکنون با توجه به بررسی نتایج نهایی اطمینان 
دارم او باید اقدامات بیش��تری را پیش از وقوع این حادثه 

انجام می داد.
»اریک راش« افس��ر اجرایی یگان ساحلی که تفنگداران 
بازداش��ت ش��ده در ایران نیز ج��زو این یگان هس��تند، 
نخس��تین فردی بود که به عنوان مقص��ر حادثه مذکور 
شناخته و از سمت خود برکنار شد.  او سپس تا مشخص 
ش��دن نتیجه تحقیقات نهایی بار دیگر بر س��ر کار خود 

بازگشت.
بنابر اعالم سی بی اس نیوز، مجازات ۷ تفنگدار آمریکایی 
حاض��ر در این حادث��ه از جمل��ه فرمان��ده راش در حال 

بازنگری است و در هفته جاری اعالم خواهد شد. 
این تفنگ��داران ۴ روز مانده به اجرایی ش��دن برجام و به 
دلیل ورود بدون مجوز به آب های خلیج فارس به وسیله 
سپاه پاسداران ایران بازداشت ش��دند. اندکی پس از این 
 حادثه »جو بایدن،« مع��اون رییس جمهور آمریکا، رفتار

 دو طرف این حادثه را استاندارد توصیف کرد.

عضو جامعه روحانیت مبارز:

چرا مسئوالن به جان هم افتاده اند؟
نهایی شدن تحقیقات درباره حادثه بازداشت تفنگداران آمریکایی در ایران؛

 احتمال اعمال مجازات سنگین تر علیه مقصران

درحاشیه

نماینده رییس جمهور آمریکا در ائتالف ض��د داعش اعالم کرد 
که نیروهای ائتالف در حال آماده ش��دن برای جنگ موصل در 

شمال عراق هستند.
برت مک گورک، نماینده ب��اراک اوباما، رییس جمهور آمریکا در 

ائتالف ضد داعش در جلسه سنای آمریکا گفت: در حال حاضر ما 
مشغول برنامه ریزی برای جنگ موصل در شمال عراق هستیم. 
یکی از مهم ترین مسائل در این عملیات جدا کردن افراد مسلح از 

یکدیگر در موصل و رقه است.
وی اف��زود: ائتالف ض��د داعش ه��ر س��ه روز یک ب��ار یکی از 
سرکرده های داعش را از پای درمی آورد. در عراق درباره عملیات 
موصل اتفاق نظر وجود دارد. ما نمی خواهیم ضرب االجلی را برای 
بازپس گیری این ش��هر اعالم کنیم، اما می خواهیم آزادس��ازی 
هرچه سریع تر اتفاق بیفتد. اراضی تحت سیطره داعش در حال 
کاهش اس��ت. تروریس��ت ها در ۱8 ماه اخیر، 5۰ درصد اراضی 
تحت س��یطره خود در عراق و ۲۰ درصد را در س��وریه از دست 
داده اند، اما خطر داعش برای مدتی طوالنی و برای سال ها باقی 
خواهد ماند. داعش برای عملیات تروریس��تی اق��دام به جذب 

نیروهای بیشتر خواهد کرد.
مک گورک در ادامه مدعی شد: تا زمانی که اسد در رأس قدرت 
در سوریه باش��د این جنگ پایانی نخواهد داش��ت و این مسئله 
را به روسیه و دیگر کشورهای حامی نظام اس��د ابالغ کرده ایم. 
روس ها تا چهار ماه فکر می کردند بیش��ترین عامل تاثیر گذار بر 
نظام سوریه هستند، اما اوضاع تغییر کرد و ایرانی ها اندکی بر آنها 

برتری یافتند و تاثیرشان بیشتر شد.

او در برابر کمیته امور خارجه در س��نا تاکید کرد که باید هرچه 
سریع تر به راه حل سیاسی در سوریه که منجر به تغییری دائمی 

در داخل سوریه شود دست یافت.
مک گورک عملیات پاکس��ازی منبج در ش��رق حلب را جنگی 
س��خت توصیف کرد و گفت:  پایان آن ش��رایط را برای عملیات 

آزادسازی رقه از دست داعش فراهم می سازد.
مک گورک ضمن ابراز امیدواری به پای��ان عملیات نظامی علیه 
داعش قبل از پایان تابستان ۲۰۱۷، گفت: من می خواهم عملیات 
خیلی سریع تر از روندی که امروز شاهد آن هستیم صورت گیرد.

مک گورک درباره عملیات آزادس��ازی شهر فلوجه گفت: میزان 
ویرانی در این شهر نسبت به عملیات های دیگر کمتر است. این 
مسئله خوبی است و ما امیدواریم ساکنان هر چه سریع تر به این 
شهر بازگردند. برخی رهبران قبایل االنبار در خارج از عراق ادعا 
می کنند که ده ها هزار نیرو دارند، اما بیشتر مواقع ما می بینیم که 

اینها هیچ اقدام تأثیرگذاری انجام نمی دهند.
وی درباره شهر رمادی، مرکز استان االنبار گفت: در حال حاضر 
تالش ها برای پاکسازی رمادی از مین هایی که داعش کار گذاشته 
 با همکاری بین المللی ادامه دارد. در روزهای نخس��ت عملیات

 6۰ هزار غیرنظامی به رمادی بازگش��تند، اما حدود ۱۰۰ تن به 
دلیل بمب گذاری ها کشته شدند.

نماینده اوباما: ایران قدرتی تاثیرگذار در سوریه است

انقالب اس��المی ای��ران، حرکتی ش��کوهمند در عرصه 
تحوالت سیاس��ی ق��رن حاضر بود ک��ه ب��ا تقویت روح 
استکبارس��تیزی در میان مس��تضعفان جهان، از جمله 
مردم ستم دیده فلسطین، برای مبارزه و رهایی از چنگال 
اس��تکبار، نش��اطی تازه پدید آورد. انقالب ایران، آرمان 
آزادی قدس را یکی از اه��داف جهانی اش نامید. انتخاب 
روز قدس از س��وی پیر بیدار انقالب، حض��رت امام )ره(، 
نش��ان داد که انقالب اسالمی به وس��عتی فراتر از خاک 
ایران می اندیش��د و هرگز در درون مرزهای خود زندانی 
نخواهد شد. صهیونیس��ت ها پس از جنگ جهانی اول و 
فروپاشی امپراتوری عثمانی، با حمایت مالی و دیپلماتیک 
انگلیس و با تبلیغ عقاید بی اساس��ی چ��ون: »رجعت به 
س��رزمین موعود« و »س��رزمین بدون ملت برای ملتی 

بدون سرزمین« در فلس��طین نفوذ کردند و با گسترش 
 مرحله به مرحله، ساختار دولت غیرمشروع خود را با شعار 
»از نیل تا فرات« شکل دادند. روز قدس، روز تجلی شکوه 
و عظمت امت اسالمی، رستاخیز اس��تکبار ستیزی ملل 
مسلمان جهان، روز وحدت همه انسان های حقیقت خواه 
و عدالت دوس��ت، روز گره خ��وردن ب��ازوان توانای امت 
اسالمی و روز ستیز همیشگی با صهیونیسم و امپریالیسم 

غارتگر است.
 روز قدس، روز کنار گذاشتن سلیقه ها و پیوستن قطره ها 
به اقیانوس جاری انسان هاس��ت. روز قدس، روز بازتاب 
خش��م خروش��ان توده های س��تم دیده و توفانی شدن 
غیرت های مقدس مردمی است که نفرت خویش را علیه 

اسرائیل غاصب با شعارهایشان ابراز می کنند.

قدس؛ رستاخیز استکبارستیزی
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معاون امور بازرگانی و توس��عه تجارت س��ازمان صنعت، معدن و 
تجارت استان اصفهان گفت: تعداد زیاد اتحادیه های صنفی برای 

استان اصفهان یک امتیاز منفی تلقی می شود.
محمد مجیری، به وضعیت رکود در اصناف اش��اره و اظهار کرد: 
رکود در اقتصاد کشور در حوزه های صنعت، معدن و تجارت حاکم 

است و اصناف نیز از این قضیه مستثنی نیستند.
وی افزود: واحدهای صنفی گردهم می آیند و اتحادیه های صنفی 
را تشکیل می دهند و بیشتر مشکالت خود را باید به دست خود و 

تشکل های صنفی خود حل و فصل کنند.
معاون امور بازرگانی و توس��عه تجارت س��ازمان صنعت، معدن و 
تجارت استان اصفهان ادامه داد: به دلیل اینکه تشکل های صنفی 
از نزدیک با مش��کالت روبرو هس��تند و با آن دس��ت و پنجه نرم 
می کنند، نس��خه های مناس��بی نیز برای حل آن می توانند ارایه 

کنند.
مجیری خاطرنشان کرد: س��ازمان صنعت، معدن و تجارت بحث 
نظارت و تسهیل کنندگی فضای کس��ب و کار اصناف را برعهده 
دارد. وزارت صنعت و کمیسون نظارت در جهت حل مشکالت و 
روانسازی فضای کس��ب و کار اصناف، به صورت مرتب جلساتی 

را برگزار می کند.
وی اضافه کرد: به عنوان نمونه یکی از مش��کالتی را که اصناف به 
ویژه در استان اصفهان با آن مواجه هستند، تعداد زیاد اتحادیه های 

صنفی است. استان اصفهان پس از استان مازندران دومین استان 
کشور از لحاظ تعداد واحدهای صنفی اس��ت. در استان اصفهان 
29 اتحادیه صنفی وجود دارد که رقم بسیار باالیی است. از لحاظ 
تعداد واحدهای صنفی، پس از استان اصفهان استان های همدان 

و استان تهران قرار دارند.
معاون امور بازرگانی و توس��عه تجارت س��ازمان صنعت، معدن و 
تجارت استان اصفهان تصریح کرد: تعداد زیاد اتحادیه های صنفی 
برای اس��تان اصفهان یک امتیاز منفی تلقی می ش��ود. اتحادیه 
نظارت نیز اخیرا مصوبه ای تدوین کرده تا سازمان صعنت، معدن 
و تجارت استان اصفهان طی سه ماه تعدادی از اتحادیه های صنفی 

را با هم ادغام کنیم و باعث کاهش تعداد اتحادیه ها شویم.
مجیری با بیان اینکه ادغام و کاهش تع��داد اتحادیه های صنفی 
باعث چابک س��ازی ب��ازار اصناف خواهد ش��د، ادام��ه داد: یکی 
دیگر از مش��کالتی که در اصناف وجود دارد، تداخل صنفی بین 
اتحادیه های مختلف است که مانع حرکت سریع و درست اصناف 

می شود.
وی افزود: در مصوب��ه اتحادیه نظارت بر دو موض��وع برای ادغام 
اتحادیه های صنفی تاکید شده اس��ت؛ یکی داشتن فعالیت های 
صنفی مش��ابه و همگن و دیگری نداش��تن بنیه مالی برای انجام 

وظایف و مسئولیت های اتحادیه صنفی.
معاون امور بازرگانی و توس��عه تجارت س��ازمان صنعت، معدن و 

تجارت استان اصفهان خاطرنش��ان کرد: این مصوبه چند روزی 
است که ابالغ شده است و کمیسیون های نظارت استان ها ملزم به 

ادغام اتحادیه های صنفی شده اند.
مجیری با بیان اینکه عرضه و تقاضای بازار تعداد واحدهای صنفی 
را مش��خص می کند، اظهار کرد: کس��ی که می خواهد یک واحد 
صنفی احداث کند باید مطالعه بازار را انجام دهد که آیا کش��ش 
بازار برای ایجاد یک واحد صنفی جدید در آن منطقه وجود دارد 

یا خیر.
وی ادامه داد: اگ��ر واحدهای صنفی بدون مطالعه ایجاد ش��ود و 
اگر عرضه واحدهای صنفی بیش��تر از تقاضای آن منطقه باش��د 
قطعا به تعطیلی آنها منجر خواهد ش��د. در همین راستا می توان 
کمک فکری کرد و با توجه به پراکندگی اصناف در سطح شهر، در 
جاهایی که پراکندگی کمتری هست می توان به واحدهای صنفی 

مشاوره داد و باعث شد که تعطیلی واحدهای صنفی کمتر شود.
معاون امور بازرگانی و توس��عه تجارت س��ازمان صنعت، معدن و 
تجارت اس��تان اصفهان گفت: بحث مالیات را کمیسیون نظارت 
دنبال می کند. یکی از موارد بس��یار مهم تصمیم گیری در حوزه 
اصناف، کمیسیون نظارت است. کمیسیون نظارت از 13 دستگاه 
تشکیل ش��ده که دس��تگاه مالیاتی اس��تان نیز عضو کمیسیون 
هستند و مشکالت مالیاتی در جلسات این کمیسیون مطرح شده 

و برای آنها راه حل هایی پیشنهاد می شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

سریال دنباله دار تعطیلی کارخانه های تولیدی متوقف شود
 عضو شورای ملی زعفران:

غارت طالی سرخ ایران، در سایه بی تفاوتی مسئوالن
عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس، ب��ا تاکید براینکه 
س��ریال دنباله دار تعطیلی کارخانه های تولیدی باید 
متوقف شود،گفت: واگذاری کارخانه ارج، باید براساس 
اصل ۴۴ قانون اساس��ی و مصوبه مجلس درخصوص 

واگذاری ها و خصوصی سازی صورت گیرد.
زهرا س��عیدی، با اش��اره به تعطیلی کارخان��ه ارج و 
احتمال واگ��ذاری این کارخانه ب��ه بخش خصوصی، 
اظهار داش��ت: واگذاری ای��ن کارخانه باید براس��اس 
 اصل ۴۴ قانون اساس��ی و مصوبه مجلس درخصوص

واگذاری ها و خصوصی س��ازی صورت گیرد و تا حد 
ممکن، این کارخانه به س��رمایه گ��ذار داخلی واگذار 
شود که برند این کارخانه و تولید ملی را حفظ می کند.

وی با بی��ان اینکه یک��ی از مش��کالت کارخانه های 
دولتی، حف��ظ آن تا زمان س��وددهی و واگذاری پس 
از زیان دهی اس��ت، اف��زود: از عوامل مه��م تعطیلی 
 و ورشکس��تگی کارخان��ه »ارج«، س��وء مدیری��ت و

فرسوده بودن تجهیزات و ماش��ین آالت این کارخانه 
است. تمامی برند های روز دنیا برای ماندن در عرصه 
رقابت، به طور پیوسته، ماشین آالت و تجهیزات خود 

را نوسازی می کنند.
سعیدی، با تاکید براینکه س��ریال دنباله دار تعطیلی 
کارخانه های تولی��دی باید متوقف ش��ود، ادامه داد: 
درحال حاضر کارگران زی��ادی در واحدهای تولیدی، 

به ویژه ش��رکت ارج مش��غول به فعالیت هستند؛ لذا 
نباید با واگذاری غیر اصولی و غیرمنطقی، حقوق آنها 
را ضایع کرد.وی با بیان اینکه ش��رکت باید به افراد یا 
شرکت صالح واگذار ش��ود، اظهار داشت: باید خطوط 
تولید این کارخانه حفظ ش��ود و با ایج��اد امکانات و 
تزریق تکنولوژی و ماشین آالت، محصوالت باکیفیت و 

متناسب با ذائقه مشتری امروز تولید شود.
سعیدی با بیان اینکه دولت باید از تولیدکنندگان لوازم 
خانگی حمایت کند، تصریح کرد: یکی از چالش های 
امروز تولیدکنندگان لوازم خانگ��ی، واردات و قاچاق 
این لوازم است که متاسفانه بازار را اشباع کرده و ضربه 

مهلکی بر اقتصاد کشور وارد ساخته است.

 عضو ش��ورای ملی زعف��ران، ب��ا بیان اینک��ه قاچاق 
پیاز این محصول، کامال متوقف نش��ده اس��ت، گفت: 
 مس��ئوالن باید حساس��یت بیش��تری در این زمینه

به خرج  دهند.
علی حس��ینی درباره آخری��ن وضعیت قاچ��اق پیاز 
زعفران از کش��ور، با بیان اینکه  ما مرتب از مسئوالن 
می خواهیم که با این مس��اله جدی تر برخورد کنند، 
اظهارداش��ت: با این وجود، ما مطمئن نیستیم که این 

کار، کامال متوقف شده باشد.
وی با اشاره به اینکه سطح زیر کشت زعفران، در کشور 
افغانستان مرتب در حال افزایش است، گفت: اگر پیاز 
مورد نیاز افغان ها از اینجا تامین نمی شود، پس از کجا 

می آورند؟
عضو شورای ملی زعفران کش��ور، با بیان اینکه وزارت 
جهادکش��اورزی باید با حساس��یت بیش��تری به این 
مسئله توجه کند، افزود: نمی دانم چرا مسئوالن نسبت 
به این موضوع بی تفاوت هستند؟ آنان باید از این ذخایر 

ژنتیکی با ارزش حفاظت کنند.
حسینی با اش��اره به اینکه مس��ئوالن مربوطه باید از 
گمرکات و مرزبان ها بخواهن��د این موضوع را به دقت 
کنترل و از رخ دادن چنین اتفاق��ی جلوگیری کنند، 
ادامه داد: بیشتر در مرزهای شرقی کشور امکان وقوع 

چنین حادثه ای وجود دارد.

وی با بیان اینکه ما با مازاد پیاز زعفران در کشور مواجه 
 هستیم، گفت: باید وزارت جهادکش��اورزی، تولید را

به درستی مدیریت و مازاد محصول را کنترل کند تا از 
کشور خارج نشود.

حس��ینی درباره آخری��ن وضعیت بازار طالی س��رخ 
 کش��ور اضافه کرد: بازار فعال از ثبات نسبی برخوردار 

است.
وی قیمت هرکیلوگرم زعفران را بسته به نوع و کیفیت 
آن، از ۵ میلیون و ۵۰۰ تا ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان 
اعالم کرد و ادامه داد: این قیمت برای زعفران منطقی 
نیست و نرخ این محصول باید بین ۴ میلیون و ۵۰۰ تا 

۵ میلیون و ۵۰۰ هزارتومان باشد.  
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درشهر خبر

اس��تاندار اصفهان، مجموع ارزش صادرات گمرکات استان را در 
 سه ماهه نخس��ت امس��ال، 2۰۶ میلیون دالر اعالم کرد و گفت:

در سه ماهه نخست امسال، 133کیلوگرم طال از استان اصفهان 
صادر شده است. رسول زرگرپور، در دومین جلسه کمیته توسعه 
صادرات اس��تان افزود: این میزان نس��بت به مدت مش��ابه سال 

گذشته 3 درصد کاهش وزنی و 22 درصد کاهش ارزشی داشت.
وی تصریح کرد: در این مدت، عمده صادرات استان، ُچدن، آهن 
 و فوالد، ف��راورده های نفت��ی، فرش و کف پوش ه��ا، مصنوعات

آهن و ف��والد، محص��والت لبن��ی، مصنوعات س��نگی و گچی، 
 قند، شیرینی، ش��کر و مواد پالس��تیکی بود. اس��تاندار اصفهان

اضافه کرد: عراق، افغانس��تان، پاکس��تان، امارات، مالزی، اردن، 
ترکیه، ترکمنستان، چین و تایلند، کشورهای عمده وارد کننده 
محصوالت استان بودند. زرگرپور افزود: صادارت فرش دستبافت 
در سه ماهه نخست امسال، به مقدار 27 تن و به ارزش دو میلیون 
دالر بود که به 13 کشور از جمله آمریکا، کویت، امارات، قطر و... 
صادر شد که آمریکا با 33، کویت با 23 و قطر با 18 درصد از سهم 

صادرات، مهم ترین کشورهای هدف صدور این کاال بودند.
وی میزان صادرات طال را از استان اصفهان، در سه ماهه نخست 
امسال، 133کیلوگرم اعالم کرد و گفت: این میزان طال به ارزش 
چهار میلیون دالر، از محل یکصد کیلوگرم ورود موقت، به کشور 
امارات صادرات شد. استاندار اصفهان افزود: در سه ماهه نخست 
امس��ال، بیش از یک تن کاال به عنوان صنایع دستی)جز فرش( 
با ارزش بالغ بر ۴۰ هزار دالر از گمرکات اس��تان به کش��ورهای 
امارات، س��نگاپور و غیره صادر شد. وی با تش��ریح برنامه های 
عملیاتی پروژه افزایش ص��ادرات کاال و خدم��ات غیرنفتی در 
سال 9۵، مبتنی بر اقتصاد مقاومتی و مدیریت هدفمند واردات 
در راستای حفظ تراز تجاری تاکید کرد: توسعه زیرساخت های 
مرتبط با حوزه تجارت خارجی، ش��امل ایج��اد پایانه صادراتی، 
سایت جدید نمایشگاهی، کارگو حمل و نقل هوایی، نمایشگاه 
بین المللی کاش��ان، ایجاد گمرک در شهرستان کاشان و ایجاد 

بندر خشک، باید پیگیری شود.
زرگرپور از اتاق بازرگانی خواست تا یک ماه آینده، تکلیف کارگو 
ترمینال فرودگاه شهید بهشتی اصفهان را مشخص کند. استاندار 
اصفهان ب��ه بازدید از انباره��ای کمرگ، از جمل��ه انبار کاالهای 
تملیکی و قاچاق پرداخت و گفت: باید از درآمد ناچیز بازگش��ت 
این اقالم به بازار، در جهت تقویت تولید داخلی چشم پوشی کرد.
 وی بر ایجاد س��امانه کامل پایش تصویری کاال در سراسر کشور،

از جمله اس��تان اصفهان تاکید کرد و گفت: صادرکنندگان باید 
حمیت اصفهانی بودن خود را حفظ کنند و از گمرکات بخواهند 
حتما در اسناد مبدأ صادرات که اصفهان است، درج شود تا میزان 

واقعی صادرات استان مشخص گردد.

عضو هیئ��ت علمی دانش��گاه عالم��ه طباطبایی گف��ت: قیمت 
خودروهای داخلی و وارداتی در ایران بدون توجه به سطح درآمد 

مردم، 2/۵برابر قیمت  جهانی این محصوالت است.
علی خاکساری اظهار کرد:  با مقایسه سطح درآمدی مردم در ایران 
و جهان نیز قیمت خودرو در ایران 1۵ برابر قیمت های جهانی است.

وی با بیان اینکه ی��ک کارگر س��اده در کانادا، با حق��وق 1۴ ماه 
خود می تواند یک تویوتا کمری 2۵ ه��زار دالری خریداری کند، 
خاطرنشان کرد:  اما یک کارگر ساده در ایران، باید حقوق 2۰۰ ماه 

خود را برای خرید این خودرو پرداخت کند.
این کارش��ناس صنعت خودرو ادام��ه داد: دلیل ای��ن وضعیت و  
سرسام آور بودن قیمت خودرو در ایران نیز انحصاری است که در 
بازار خودروی ایران وجود دارد و نهادهای مسئولی، همچون شورای 

سیاست گذاری خودرو، از این انحصار حمایت می کنند.
وی افزود: ایران خودرو، سایپا و قطعه سازان وابسته به این شرکتها، 
عضو شورای سیاست گذاری خودرو هستند و طبیعتا تصمیماتی 
که این شورا می گیرد، نه به نفع مردم، بلکه به نفع خودروسازان و 
قطعه سازان وابسته است. خاکساری با بیان اینکه قیمت خودروهای 
وارداتی در ایران، بر مبنای قیمت  باالی خودروهای داخلی تعیین 
می شود، تصریح کرد: به دلیل انحصار بازار، خودروهای خارجی به 
2/۵ برابر قیمت جهانی در ایران عرضه می شوند تا ایران خودرو و 
سایپا بتوانند محصوالت بی کیفیت خود را با قیمت های باالی فعلی 
بفروش��ند. وی ادامه داد: ایران خودرو و سایپا، به دلیل نفوذی که 
در شورای سیاست گذاری خودرو دارند، نمی گذارند خودروهای 
وارداتی با قیمت های عادالنه و واقعی در ایران عرضه ش��ود؛ زیرا 
در آن صورت مجبور به کاه��ش 1۰۰ درصدی قیمت محصوالت 
خود خواهند بود. عضو هیئت علمی دانش��گاه عالمه طباطبایی 
خاطرنش��ان کرد: برای اصالح این وضعیت، باید ترکیب شورای 
سیاس��ت گذاری خودرو اصالح و خودروس��ازان و قطعه س��ازان 
 از ترکیب اعضای این ش��ورا خارج ش��وند؛ زیرا ت��ا زمانی که این

شرکت ها در این ش��ورا، به عنوان تصمیم گیر حضور دارند، اجازه 
اصالح وضعیت و برداشته شدن انحصار از بازار خودرو را نمی دهند.

استاندار از کاهش وزنی و ارزشی صادرات 
طالی استان خبر داد؛

طالی اصفهان از سکه افتاد!
قیمت خودرو در ایران

 2/5برابر قیمت جهانی است

 رییس مجلس ش��ورای اس��المی گفت: در ش��رایط رک��ود، نباید
سخت گیری مالیاتی وجود داشته باشد و در این شرایط، باید تنفسی 

برای صنعتگران ایجاد کرد.
 علی الریجان��ی، در حالی ای��ن س��خنان را در همای��ش تجلیل از

صنعت گران و کار آفرینان استان قم بیان کرد که اکثر کارشناسان 
و دست اندرکاران امور اقتصادی و صنعتی معتقد بودند: سختگیری 
مالیاتی، یکی از عوامل تشدیدکننده رکود اقتصادی و موانع جدی 

رونق کسب و کار و ایجاد اشتغال است.
در میزگردی که اخیرا با حضور دست اندرکاران امور کار و تولید برگزار 
شد، شرکت کنندگان، مش��کل مالیاتی و سود بانکی را از مهمترین 
موانع و مش��کالت بخش تولید بیان کردند و خواستار برداشتن این 

موانع شدند.
دبیر اجرایی خانه کارگر اس��تان اصفهان، در این زمینه با اش��اره به 
توسعه روابط بین المللی کشورمان و به سرانجام رسیدن مذاکرات 
هسته ای گفت: بستر برای فعالیت های اقتصادی کشور فراهم شده؛ 
اما برخی مشکالت و موانع موجود بر سر راه کار و تولید ناشی از نظام 

مالیاتی وجود دارد.
در این زمینه، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اس��تان اصفهان 
معتقد اس��ت: قوانین و مقررات باید همراه و حامی تولید باشد؛ لذا 
قوانین و مقرراتی که 3۵ س��ال پیش در هر بخشی تدوین شده و تا 

امروز هیچ اصالحی نشده، با شرایط امروز اقتصاد همخوانی ندارد.
قادری گفت: از مهم ترین و موثرترین کارها و موانع فرا روی تولید، 
تغییر قانون و مقررات، به ویژه قانون مالیات ها در بخش تولید است.

وی افزود : قوانین بانکی و مالیات��ی، کار، تامین اجتماعی و تولید، از 
مشکالت اصلی حوزه تولید و اشتغال است.

اصغر برشان، دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان نیز با بیان اینکه قوانین، 
زاییده دست بشر است، گفت: قوانین، متناس��ب با زمان و براساس 

نیازها باید تغییر کند؛ لذا در این خصوص اولویت ها مهم است.
مدیر اجرایی خانه کارگر اصفهان تصریح کرد: گرچه قوانین صادرات، 
تجارت و بازرگانی، نیازمند بازبینی و اصالح است؛ اما قوانین مالیاتی 
نیز برای حمای��ت از واحدهای تولیدی و اش��تغال زا، به عنوان یک 

ضرورت، باید مورد توجه قرار گیرد.
همچنین نایب  رییس انجمن کارفرمایان استان اصفهان گفت: امروز 
فقط با ایجاد بازار نمی توانیم از مشکالت رهایی پیدا کنیم؛ زیرا برای 

برون رفت، به عوامل بسیاری نیاز داریم.
رضا چینی، با تاکید بر ضرورت اصالح قوانین مالیات بر ارزش افزوده، 
تصریح کرد: دریافت ارزش افزوده از تولیدکننده، باید جای خود را 
به مصرف کننده بدهد؛ زیرا توزیع در ایران، ع��دد باالیی را به خود 
اختصاص می ده��د و دریافت ارزش اف��زوده از تولید کننده، ضربه 

سنگینی را به بدنه تولید ما وارد می کند.
وی افزود: دریافت مالیات و ارزش افزوده از تولید به جای توزیع، در 
هیچ جای دنیا س��ابقه ندارد.نایب رییس انجمن کارفرمایان استان 
اصفهان اضافه کرد: در سایر نقاط دنیا، از تولید تا توزیع، عددی بین 
یک تا 1/2 دهم درصد مالیات به مصرف کننده می رسد؛ اما در ایران، 
این عدد باالی دو و نیم درصد اس��ت و کاال از زمان تولید تا هنگامی 
 که به دست مصرف کننده می رسد، بیشتر از دو و نیم برابر افزایش

پیدا می کند. رضا چینی، با بیان اینکه شبکه نابسامان توزیع، بسیاری 
از واحدهای صنعتی ما را به تعطیلی کشانده است، گفت: دستگاه های 
مالیاتی، توانایی دریافت مالیات از مصرف کننده را نداشتند؛ به همین 

دلیل فشار را به شبکه تولید وارد کردند.

محمد سقایی، از کارشناسان بازرگانی و صادرات نیز گفت : عوامل 
متعددی در افزایش یا کاهش صادرات دخیل هستند که بخشی از 
آنها، ناش��ی از تصمیم های دولت و قانونگذاران بوده و بخشی نیز از 

عهده دولتمردان خارج است. 
وی اظهارکرد: در ای��ن بخش، مجلس و دولت م��ی توانند با اصالح 
و تدوین قوانین حمایتی، زمینه رونق فضای کس��ب و کار و صدور 

کاالهای ایرانی را به بازارهای جهانی فراهم کنند. 
س��قایی، دریافت مالیات بر افزوده را از مش��کالت جدی واحدهای 
تولیدی دانست و افزود: طبق قانون، مبلغی که از تولید کننده به عنوان 
مالیات بر ارزش افزوده دریافت می شود، بازگردانده می شود؛ اما زمان 
استرداد آن به صادرکننده یا تولید کننده بسیار طوالنی است و مدت 

یک سال به طول می انجامد. 
وی افزود: باید تدابیری اتخاذ ش��ود تا فرآیند اس��ترداد این مبلغ به 
تولید کننده یا صادرکننده، سریع تر انجام شود و در زمان کوتاه تری، 
مبلغ یاد شده به صادرکننده یا تولید کننده پرداخت شود تا مشکل 

نقدینگی این واحدها کاهش یابد.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان اصفهان در این راستا ادامه داد: وقتی 
این موانع وجود دارد، تولید به وجود نمی آید و وقتی تولید به وجود 
نیاید، کسب درآمد از طریق فروش کاال نیز تحت تاثیر قرار می گیرد 
و در پی آن، سرمایه الزم برای توسعه و ایجاد اشتغال ایجاد نمی شود. 
در این زمینه، سخنان رییس مجلس شورای اسالمی، درخصوص رفع 
موانع تولید، به ویژه مالیات ها و ساز و کارهای داخلی، از جمله نکات 
امید بخشی است که طرح آن در مجلس شورای اسالمی، زمینه الزم 
را برای تصحیح قوانین و برطرف کردن موانع دس��ت و پاگیر تولید 

فراهم می کند. 
بنا به گفته علی الریجانی، در دوره گذار قرار داریم و از این ش��رایط 
نسبتا سخت در حال عبور هس��تیم و ش��رایط اقتصادی به سمت 
 بهبود در حال حرکت است؛ با این حال، برخی مشکالت، مربوط به

ساز و کار درونی ماست و ارتباطی به شرایط بیرونی ندارد.
نماینده مردم قم در مجلس ش��ورای اسالمی گفت: رفتار بانک ها با 
صنعتگران باید رفاقت آمیزتر باش��د؛ متاسفانه اکنون برخی شدت 
عمل ها وجود دارد و بلوکه شدن 1۰درصد تسهیالت، در ایجاد رونق 

اقتصادی اختالل ایجاد می کند.
وی ادامه داد: باید اینگونه مش��کالت را در برنامه شش��م توسعه، در 
 کانال حل ش��دن قرار دهیم و مجلس جدید عالقه مند است به این

موضوع ها بیش��تر توجه کند. الریجانی تصریح کرد: مجلس فعلی 
 تمرکز خود را روی مس��ائل اقتص��ادی طوری قرار داده اس��ت که

اقدام ها به نفع تولید رقم بخورد.
وی در ادامه ابراز کرد: مسیر سنگالخی که در آن قرار گرفته بودیم، 
در حال رفع شدن است؛ لذا باید از فضا و زمان به خوبی استفاده کرد 
و اکنون موقع کار و تولید است و مجلس، از رفع مشکالت صنعتگران 

استقبال می کند.
با توجه به نظرات کارشناسان و نکته های مورد تاکید رییس مجلس 
شورای اسالمی، صاحب نظران و دست اندرکاران و تولید کنندکان 
معتقدند وضعیت بسیار مس��اعدی برای همکاری مجلس و دولت 
فراهم شده و این وضعیت، امید به اصالح مقررات کسب و کار، به ویژه 
قوانین مالیاتی و کاهش سودهای بانکی را در بین تولیدکنندگان و 

فعاالن اقتصادی افزایش داده است.

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان مطرح کرد؛

چابک سازی اصناف، با ادغام اتحادیه ها

آگهی تجدید مزایده 

سازمان نوسازی و بهسازی ش��هر اصفهان یک 
واحد آپارتمان )ش��ماره ۴2( به مساحت 1۰۰ 
مترمربع واقع در انتهای اتوبان شهید آقابابائی، 
محل��ه جل��وان را از طری��ق مزایده ب��ه فروش 
می رساند. لذا متقاضیان می توانند تا ده روز پس 
از انتش��ار آگهی نوبت دوم جهت دریافت اسناد 
مزایده به دبیرخانه سازمان واقع در خیابان ابن 
سینا، مقابل بانک ملی، کوچه کدخدا، بن بست  

دوم مراجعه نمایند.
تلفن تماس: 031-34484892-4

سازمان نوسازی و بهسازی شهر اصفهان 
شهرداری اصفهان

)نوبت دوم(

سختگیری 
مالیاتی، رکود را 

تشدید می کند

رییس مجلس شورای 
اسالمی:
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دریچه

خبر

مرحله نخست طرح جامع مدیریت ذخایر ژنتیکی آبزیان کشور از سوی 
موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور اجرا می شود.

به گزارش وزارت جهاد کشاورزی، این طرح بخشی از طرح ملی ذخایر 
ژنتیکی گیاهی، دام و آبزیان کشور از مصوبات شورای عالی تحقیقات و 
فناوری )عتف( است که اجرای آن به موسسه تحقیقات علوم شیالتی 

کشور واگذار شده است.
این طرح در قالب هفت پروژه ملی تحقیقاتی تعریف شده است که در 
مرحله نخس��ت تهیه بانک اطالعاتی کامل از گونه های جانوری آبزیان 

صورت می گیرد.
ارزیاب��ی و اولویت بن��دی ذخایر ژنتیک��ی آبزیان کش��ور از جنبه های 
حفاظ��ت و بهره برداری، احص��ای بانک ژنی آبزیان موجود در کش��ور 
و بررس��ی وضعیت س��اختاری، پرس��نلی، امکانات و تجهیزات آنها و 
شناسایی و آمایش اکوسیستم های آبی، زیستگاه ها و مرکزهای ذخایر 
 ژنتیکی آبزیان کشور و طبقه بندی استاندارد آنها در مرحله های بعدی

 قرار دارد.
همچنی��ن مطالع��ه چگونگ��ی و ایج��اد پای��گاه داده ه��ا و اطالعات 
مرتبط با ذخایر ژنتیکی آبزیان کش��ور، شناس��ایی تن��وع، پراکنش و 
آمایش گونه ه��ای بوم زاد و غیرب��وم زاد ذخایر ژنتیک��ی و تهیه بانک 
اطالعات جامع گونه ه��ای گیاهان آبزی کش��ور با هم��کاری اعضای 
 هیئت علمی دانش��گاه ها، پژوهش��کده ها و مراک��ز تحقیقاتی مرتبط 

اجرا می شود.
 آبزیان به جانورانی اطالق می ش��ود که زندگی وابس��ته به آب دارند و 
در اقیانوس ها، دریاها و رودخانه ها و... س��اکنند و ق��ادر به زندگی در 

خشکی نیستند.
آبزیان از نظر نوع زیس��ت، به دو صورت ماهیان سردآبی و ماهیان گرم 
 آبی وجود دارند. همچنین بر پایه یک دس��ته بندی دیگ��ر،  آبزیان به 
سه گروه ماهیان اس��تخوانی، ماهیان غضروفی و ماهیان بدون آرواره 

تقسیم می شوند.
 با توج��ه به موقعی��ت جغرافیایی ای��ران و نیز به دلیل برخ��ورداری از

 پنج هزار کیلومتر مرز دریایی در جنوب و دو هزار کیلومتر در شمال و 
رودخانه های جاری در سطح کشور، می توان گفت کشور ما از نظر تنوع 

گونه های مختلف آبزیان در جایگاه ویژه ای قرار دارد.
براساس گزارش وزارت جهاد کشاورزی، رشد سالیانه آبزی پروری در 
ایران ۲۵ تا ۳۰ درصد اس��ت و از نظر نرخ رش��د در جایگاه دوم جهانی 

قرار دارد.
 ۲۲ گونه بوم��ی منحصر به فرد در آب های داخلی کش��ور ما زیس��ت

 می کنند که عبارتند از: ۱۰ گونه از خانواده ماهی کپور، ۶ گونه از سگ 
 ماهیان جویباری، یک گون��ه از لوچ ماهیان یا رفتگ��ر ماهیان خاردار،

 چهار گونه از کپور دندانه دار و یک گونه از گربه ماهیان.

 آغاز اجرای طرح جامع مدیریت
 ذخایر ژنتیکی آبزیان کشور

 علی کرمی در پاس��خ ب��ه ذی نفع��ان تراریخت��ه ای که متن 
تفاهم نامه ملی پیشنهادی دانشمندان مستقل را »موهوم« 
خوانده بودند، نوش��ت: ذی نفعان تراریخته باید امنیت ملی، 
س��المت مردم و منافع ملی را به جای منافع شخصی در نظر 
بگیرند. در پی واکنش تند برخی مدافعان کشت محصوالت 
 تراریخته نس��بت به تفاهم نامه ملی پیش��نهادی پروفس��ور

 علی کرمی، ایش��ان متن جوابیه ای را به خبرگزاری ارس��ال 
کردند که از نظر خوانندگان می گذرد.

اخیرا دانشمندان مستقل و منتقد بهره برداری از محصوالت 
تراریخت��ه درخصوص ح��ل و فصل مش��کالت و بحث های 
پیش آمده در موضوع تراریخته، پیش��نهاداتی در قالب یک 
تفاهم نام��ه ملی ارای��ه کرده اند، که متأس��فانه ب��ا بی مهری 
موافقان و ذی نفعان تراریخته مواجه ش��ده است. با توجه به 
انتشار مطالبی توسط برخی موافقین و ذی نفعان محصوالت 
تراریخته درخصوص مخالفت با این تفاهم نامه ملی، مطالبی 

به اطالع عموم می رسد.
ذی نفعان ب��رای تأکید بر مص��رف این محص��والت، دالیل 
همیشگی خود مبنی بر نجات گرسنگان جهان و کمبود آب 
و استفاده از کودهای ش��یمیایی کمتر را مطرح کرده اند، که 
باز هم جای تأمل دارد. س��واالت متعدد و بی جواب زیادی از 
مدافعان تراریخته وجود دارد که جهت تنویر افکار عمومی به 

آنها اشاره می شود:
۱- مدافعان تراریخته همواره عقب ماندگی ۲۰ س��اله کشور 
در این زمین��ه را مطرح و اعالم می کنند جمهوری اس��المی 
ایران در زمینه کشت محصوالت تراریخته از بورکینافاسو هم 
عقب افتاده اس��ت! این نوع نگرش جای بسی تأمل دارد؛ چرا 
ذی نفعان خود را با کش��ور مرفه و پیشرفته ای چون سوئیس 

مقایس��ه نمی کنند که با وجود تولید محصوالت تراریخته و 
فعال بودن شرکتی چون س��ینجنتا )تولیدکننده بزرگ بذر 
تراریخته( در این کشور، س��ه دوره متوالی ۵ ساله استفاده از 
این محصوالت را در داخل کش��ور خود تعلیق می کند؟ این 
کش��ور تنها اجازه صادرات این محصوالت را به بازار مصرف 

کشورهای درحال توسعه می دهد.
ذی نفعان چرا ایران را با کش��وری همچون روس��یه مقایسه 
نمی کنند که با وج��ود واردات انبوه محصوالت کش��اورزی، 
میزان ورود این محصوالت را در کش��ور خود ب��ه کمتر از ۱ 
درصد در سال ۲۰۱4 تقلیل داده است؟ یا ۳8 کشور پیشرفته 

دیگر که تولید و کشت تراریخته ها را ممنوع کرده اند؟
مقایسه بین ایران و بورکینافاسو 
ب��رای مظلوم نمای��ی انج��ام 
می ش��ود تا ذی نفعان 
از این طریق بتوانند 
مقاصد خود را عملی 

کنند.
۲- مطلبی که در این هیاهوی رسانه ای مغفول مانده این است 
که ذی نفعان چرا زمان واردات محصوالت تراریخته به کشور، 
نسبت به نفوذ شرکت های چندملیتی هشدار نداده اند؟ این 
افراد اکنون با س��وء اس��تفاده از موضوع واردات، می خواهند 
محصوالتی که س��المت آنها در هاله ای از ابهام اس��ت را در 
کش��ور تولید کنند؛ آن هم بدون هیچ نوع پیوست فرهنگی، 
اقتصادی و اجتماعی؛ این شرایط می تواند در تمام ابعاد ذکر 

شده پیامدهای ناگواری در پی داشته باشد.

۳- ذی نفعان به موضوع جالب عمر فناوری ها هم تمس��ک 
می جویند و می فرمایند عمر متوس��ط فناوری ها معموال ۵ 
سال است و پیشنهاددهندگان تفاهم نامه تعلیق محصوالت 
 تراریخته می خواهند که این فناوری منقضی ش��ود و بعداز

 ۵ سال بگویند این فناوری دیگر مثمرثمر نیست.
الزم به توضیح است تمام افرادی که در کشور اقدام به تولید 
محصوالت تراریخته کرده اند از فناوری نس��ل اول تراریخته 
استفاده می کنند که مربوط به ۲۰ سال پیش است! درحالی 
 TALEN و Crisper که فناوری روز دنیا مانند سیس��تم 
و ... وجود دارند که هم اکن��ون در حال جایگزینی روش های 
قدیمی است. پس مش��کل عقب افتادگی دانشی، مربوط به 
ذی نفعان اس��ت. این در حالی اس��ت که در متن تفاهم نامه 
به فعالیت ه��ای تحقیقاتی در مرزهای دان��ش در این حوزه 

تأکید شده است.
4- علت اینکه در این تفاهم نامه پیش��نهاد داده شده مرحله 
بعد از آزمایشگاه، در گلخانه های با س��طح ایمنی ۳ بررسی 
شود، این است که بذرهای دستکاری 

شده ژنتیکی بالقوه می توانند در صورت اشتباه محقق، برای 
انسان و محیط زیست خطرناک باش��ند؛ این محصوالت در 
محیط آزمایشگاه با سطح ۲ برای افراد شاغل زیان آور است؛ 
چه رسد که این محصوالت در آزمایشات میدانی مورد بررسی 

قرار گیرند.
۵- هیچ��گاه نمی ت��وان ادع��ا ک��رد در زمی��ن ه��ای 
کش��اورزی که س��الیان س��ال در ح��ال اس��تفاده از ان��واع 

کوده��ای ش��یمیایی بوده اند ی��ا حتی آل��وده ب��ه گیاهان 
تراریخت��ه هس��تند، می ت��وان محص��والت ارگانی��ک 
کاش��ت، اما می ت��وان با مدیری��ت بهینه مناب��ع و همچنین 
اس��تفاده از کش��اورزی م��درن agroecological و 
 ب��ا اس��تفاده از تکنی��ک ه��ای ب��روز کش��اورزی همچون

 MAS marker assisted selection محصوالت��ی را 
در حجم انبوه و باکیفیت تر و سالم تر از محصوالت تراریخته 
تولید کرد.اگرچ��ه در ظاهر نیت ذی نفعان تراریخته بس��یار 
انسان دوستانه و برپایه اصول علمی و منطقی بیان می شود، 
اما پش��ت این اظهارنظرها چیزی جز وابس��تگی کشاورزان 
به بذرهای تولیدی آنها و وابس��تگی کش��ور به شرکت های 
چندملیتی همچون مونسانتو نیست. آن روز دیگر بسیار دیر 
خواهد بود؛ تبعات اجتماعی، اقتصادی این وابس��تگی شدید 
رخ خواهد نمود و امنیت غذایی کشور عالوه بر ایمنی غذایی 
دچار مخاطره خواهد شد.کاش کس��انی برای مردم و امنیت 
کشور دلس��وزی می کردند که در این موضوع ذی نفع نبودند 
و شایستگی اظهار نظر داش��تند که این تفاهم نامه »موهوم« 
اس��ت یا خیر.به هرحال پیش��نهاددهندگان تفاهم نامه ملی 
تراریخته جهت حفظ امنیت و ایمنی غذایی موجود کش��ور 
براساس اسناد سازمان غذا و دارو، در پیگیری ارایه پیشنهاد 
خود مصمم بوده و از تمام تالش خود جهت عملی ش��دن آن 
 اس��تفاده می کنند.ما از این اف��راد در این ماه مب��ارک و این

 ش��ب های عزیز دعوت می کنیم هر آنچه حاصل نفسانیات 
اس��ت را کنار بگذارند؛ امنیت ملی، س��المت مردم و منافع 
ملی را به جای منافع شخصی درنظربگیرند، و با پذیرش این 
تفاهم نامه با برپایی جشن اتحاد و همدلی، دشمن را مأیوس و 

دوستان و مسئوالن و رهبری را خوشحال کنند.

عکس روز

فالمینگوها یکی از شناخته شده ترین پرندگان جهان هستند. آنها به دلیل رنگ پرهایشان مشهورند. فالمینگوها 
در دریاچه های کم عمق، باتالق های جنگل های حرا و جزایر شنی آفریقا، آسیا، اروپا و آمریکا زندگی می کنند. 

در این مطلب واقعیت های حیرت آور و جالبی درباره این پرندگان بیان می شود.
 واژه »فالمینگو« از واژه اسپانیایی و التین »فالمنکو« به معنی آتش گرفته شده و به رنگ روشن پر این 

پرندگان اشاره دارد.
 فالمینگوها پرندگانی آبی محسوب می شوند. 

 فقط شش گونه فالمینگو وجود دارد، اما آنها در سراسر جهان از کارائیب و آمریکای جنوبی گرفته تا آفریقا، 
خاورمیانه و اروپا یافت می شوند.

 طول بال فالمینگوها به یک تا ۱/۵ متر می رسد.
 فالمینگوها هنگام غذا خوردن نفس شان را نگه می دارند.

وقتی که فالمینگوها می خواهند استراحت کنند روی یک پا می ایستند.
 با این که فالمینگوها اغلب پرندگان آبی در نظر گرفته می شوند، اما درواقع پرواز کنندگان و شناگرانی 

قوی که به ندرت شنا می کنند محسوب می شوند.
 هنگامی که فالمینگوها در گله پرواز می کنند اوج سرعت آنها می تواند به ۵۶ کیلومتر در ساعت برسد.

 منقار جوجه فالمینگوها کوچک و راست است، اما پس از چند ماه شکل منحنی مشخصی پیدا می کند.
 فالمینگوی بزرگ، بزرگ ترین گونه فالمینگو اس��ت و قد آن می تواند به ۱/۵متر بالغ شود، اما وزن آن 

حداکثر به ۳/۵ کیلوگرم می رسد. قد کوچک ترین فالمینگو 9۰ سانتی متر است.
 طول عمر فالمینگوها در حیات وحش ۳۰-۲۰ س��ال است، اما در اس��ارت تا ۵۰ سال و بیشتر هم ثبت 

شده است.
 فالمینگوها پرندگانی تک همسری هستند که هر س��ال تنها یک تخم می گذارند. در صورتی که تخم از 

دست برود و یا آسیب ببیند، آنها معموال تخم جایگزینی نمی گذارند.
 جوجه های فالمینگوها به رنگ خاکستری یا سفید متولد می شوند و سه سال به طول می انجامد تا پرهای 

تزیینی شان به رنگ نارنجی، صورتی یا قرمز بالغ ها در آید.
 فالمینگوهای والد جوجه هایش��ان را در ۱۲-۵ روز پس از خروج از تخم به طور انحصاری با شیر تغذیه

 می کنند. این ماده که پروتئین و چربی باالیی دارد مانند شیر پستانداران نیست، اما یک ماده مغذی بسیار عالی 
برای تغذیه جوجه در حال رشد اس��ت. جوجه فالمینگوها برای دریافت ش��یر منقارهایشان را به داخل دهان 

والدینشان می چسبانند.
 رنگ صورتی، نارنجی و یا قرمز پرهای یک فالمینگو به خاطر رنگدانه کاروتنوئید موجود در غذایشان ایجاد 

می شود. رژیم غذایی فالمینگوها حاوی میگو، پالنکتون، جلبک و سخت پوستان است.
 طول پای یک فالمینگوی بزرگسال به 7۵-۱۲۵سانتی متر بالغ می شود که طول آن بیش از تمام بدنش 

است.
 زانوی خم ش��ده به عقب پای یک فالمینگو در واقع مچ پای پرنده است. زانوی واقعی فالمینگو خیلی به 

بدنش نزدیک است و از میان پرهایش قابل مشاهده نیست.
 فالمینگوها، پرندگانی اجتماعی هستند که وقتی در گله های خیلی کوچکند فعالیتشان را خوب انجام 
نمی دهند. بنابراین یک گله معمولی از چند ده پرنده تشکیل شده. گله هایی حاوی یک میلیون فالمینگو و یا 

بیشتر نیز ثبت شده است.
 فالمینگوی آند بیشتر از همه گونه های فالمینگوی دیگر در معرض تهدید است و برآوردها نشان می دهد 

فقط ۳۰/۰۰۰تا از این پرندگان در حیات وحش باقی مانده اند.
 در طول مهاجرت، آنها با سرعت بیش از ۶۰ کیلومتر در ساعت حرکت می کنند و فاصله ای به اندازه بیش 

از 48۰ کیلومتر را می پیمایند تا به زیستگاه جدیدشان برسند.
 بزرگ ترین تهدیدها برای فالمینگوها شامل شکارچیان و از دست رفتن زیستگاه هاست.

فالمینگوها ۳۰-۱۵ درصد از روز را صرف تمیز کردن پرهایشان می کنند.
بچه فالمینگوها در النه ساخته شده از گل از تخم بیرون می آیند.

هم پدر و هم مادر تخم را قبل از این که جوجه از آن بیرون بیاید گرم می کنند.

حقایقی خواندنی درباره فالمینگوها

جوابیه  پروفسور علی کرمی؛

ذی نفعان تراریخته باید منافع ملی را در نظر بگیرند
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ابالغ رای
4/52 کالسه پرونده: 571/93 ش 5 شماره دادنامه: 1213-93/7/28 مرجع 
رس��یدگی: ش��عبه 5 ش��ورای حل اختالف اصفهان، خواهان: محمدرضا 
محم��دی پور به نش��انی اصفهان س��ه راه حکی��م نظامی خ حس��ین آباد 
کوی باغ نس��ترن پ 6،  خوانده: محمدرض��ا احمدی  به نش��انی مجهول 
المکان، خواس��ته: مطالبه، گردش��کار: ب��ا عنایت به محتوی��ات پرونده و 
اخذ نظریه مش��ورتی اعضای محترم ش��ورا ضمن اعالم ختم رس��یدگی 
با اس��تعانت از خداوند متعال به ش��رح آتی مبادرت به ص��دور رای می 
 نماید. رای ش��ورا: در خصوص دعوی محمدرضا محمدی پور به طرفیت 
محمدرضا احمدی به خواس��ته مطالبه وجه مدرکیه با توج��ه به فتوکپی 
مصدق یک فقره س��فته مدرکیه به ش��ماره خزانه داری کل )س��ری / ق( 
368946 به مبلغ 50/000/000-92/11/5 و اینکه خوانده با اطالع در جلسه 
دادرسی حاضر نگردیده و از دعوی مطروحه و مستند و منسوب به خود 
هیچ گونه ایراد و دفاعی به عمل نیاورده و دلیلی بر پرداخت دین و برائت ذمه 
خویش ارائه ننموده است لذا دعوای خواهان را ثابت تشخیص داده مستنداً 
به مواد 307 و 309 قانون تجارت و م��واد 198 و 519 و 522 ق.آ.د.م حکم 
بر محکومیت خوانده به پرداخت 50/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته 
و 185/000 ریال هزینه دادرس��ی و خس��ارات تاخیر تادیه قابل محاسبه 
در واحد اجرای احکام مدنی در ح��ق خواهان صادر و اعالم می دارد. رای 
صادره غیابی و ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شورا 
 و پ��س از آن ظرف 20 روز قاب��ل تجدیدنظر در محاک��م عمومی اصفهان 

می باشد.) 242 کلمه، 3 کادر(
رای  اصالحی

کالس��ه پرونده 571/93 ش��ماره دادنامه: 541-95/4/2 مرجع رسیدگی: 
شعبه 5 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: محمود رضا محمدی پور 
به نشانی اصفهان سه راه حکیم نظامی خ حسین آباد کوی باغ نسترن پ 6، 
خوانده: محمدرضا احمدی به نشانی مجهول المکان، خواسته: اصالحیه رای 
نسبت به تصحیح رای نسبت به نام خواهان، گردشکار: پس از ارجاع پرونده 
به این شعبه و ثبت آن به کالس��ه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه 
مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت 
به صدور رای می نماید: رای قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای محمود 
رضا محمدی پور به طرفیت آقای محمدرضا احمدی به خواسته مطالبه وجه 
یک فقره س��فته به مبلغ پنجاه میلیون ریال به انضمام خسارات دادرسی با 
توجه به اینکه دادنامه ش��ماره 1213 مورخ 93/7/28 صادره از این شعبه 
به دلیل س��هو قلم نام خواهان به اش��تباه محمدرضا نوشته شده است لذا 
مستند به ماده 309 قانون آیین دادرس��ی مدنی و 28 قانون شوراهای حل 
اختالف نام خواهان از محمدرضا به محمود رضا اصالح و در این خصوص 
رای اصالحی صادر می گ��ردد رای اصالحی به تبع رای اصلی و در همان 
 مدت قابل اعتراض اس��ت تس��لیم رای اصیل ب��دون رای اصالحی ممنوع 

می باشد. 
م الف:9904 شعبه 5 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان 

)213 کلمه 2 کادر(
ابالغ رای

4/53 کالس��ه پرون��ده: 63/95 ش��ماره دادنام��ه: 279-95/3/26 مرجع 
رسیدگی: ش��عبه 20 ش��ورای حل اختالف اصفهان، خواهان: آقای مهدی 
باقری به نشانی خیابان ش��یخ طوسی ش��رقی )24 متری دوم( روبروی 
کوچه سید الشهدا الستیک باقری،  خوانده: آقای اصغر یوسفیان  به نشانی 
مجهول المکان، خواسته: مطالبه، گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده 
و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با 
استعانت از خداوند متعال به ش��رح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست مهدی باقری به طرفیت اصغر 
یوسفیان به خواسته مطالبه مبلغ یکصد و بیست و شش میلیون و ششصد 
هزار ریال وجه 5 فقره چک به شماره  های 495442-94/3/10 و 495439-

94/2/5 و 495437-94/1/20 و 495441-94/2/22 و 94/2/7-495443  
عهده بانک ملی به انضمام خس��ارات دادرس��ی و تاخیر تادیه با توجه به 
دادخواست تقدیمی و مال حظه اصول مستندات دعوی و اینکه خوانده با ابالغ 

قانونی وقت و انتظار کافی در جلسه ش��ورا حاضر نشده و در قبال دعوی 
و مس��تندات ابرازی خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و مس��تندات 
ابرازی نیز حکایت از اشتغال ذمه خوانده به خواهان را حکایت می کند. علی 
هذا ضمن ثابت دانستن دعوی به استناد مواد 198 ، 519، 522 قانون آئین 
دادرس��ی مدنی و مواد 315، 310،  249 قانون تجارت حکم به محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ یکصد و بیس��ت و ش��ش میلیون و ششصد هزار 
ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت 2/649/000 ریال به عنوان خسارت 
دادرسی و پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چکها  لغایت 
زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزی در حق خواهان 
صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیاب��ی و ظرف 20 روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در این شعبه خواهد بود و پس از مهلت واخواهی ظرف بیست 
روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.  
م الف:9920 شعبه 20 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان) 310 

کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

4/54 ش��ماره دادنام��ه: 9509976836100477 ش��ماره پرون��ده: 
9409986836100543 ش��ماره بایگانی ش��عبه: 941133 خواهان: خانم 
معصومه گلکار امینه فرزند رضا با وکال��ت آقای حمید خرمیان اصفهانی 
فرزند عبدالرسول به نش��انی اصفهان- چهارباغ عباسی- ابتدای خیابان 
س��ید علیخان- جنب مس��جد الهادی- طبقه فوقانی کتاب مرکزی – دفتر 
وکالت، خوانده: آقای مهدی طفالن آب فرزند عبدالحسین به نشانی مجهول 
المکان، خواسته: طالق به درخواست زوجه، گردش��کار: دادگاه با عنایت 
به جامع محتویات پرونده ختم رس��یدگی اعالم و به شرح ذیل مبادرت به 
صدور رای می نماید. رای دادگاه: خواسته خانم معصومه گلکارامینه فرزند 
رضا با وکالت آقای حمید خرمیان به طرفیت آقای مهدی طفالن آب فرزند 
عبدالحس��ین صدور حکم اجازه اعمال وکالت برای صیغه طالق به لحاظ 
تخلف از شرط ضمن العقد اس��ت. با عنایت به تصویر مصدق سند ازدواج 
به شماره ترتیب 6743 دفتر رسمی شماره 194 حوزه ثبت اصفهان رابطه 
زوجیت به س��بب عقد نکاح دائم بین آنها محرز است. خواهان در توضیح 
اظهار داش��ته در تاریخ اول خرداد هزار و سیصد و هش��تاد و سه به عقد 
ازدواج دائم خوانده در آمده و ثمره این ازدواج دو فرزند به اسامی آدرین 
3 ساله و البسا 10 ساله می باش��د با توجه به اینکه زوج زندگی مشترک را 
ترک نموده و اقدام به ازدواج مجدد بدون اذن نموده و به اتهام ترک انفاق به 
موجب دادنامه 361 مورخ 95/3/18 محکوم گردیده تقاضای صدور حکم 
طالق دارد ازدواج مجدد زوج ثبت نگردیده لیکن ثمره ازدواج مجدد فرزند 
مشترک به نام یسنا می باشد که رونوشت اسناد سجلی مبنی بر تولد فرزند 
مشترک ضمیمه پرونده می باش��د خوانده با وصف ابالغ حضور نیافته و 
الیحه دفاعیه ارسال ننموده است از سوی دیگر تالش داور زوجه و مرکز 
مشاوره خانواده و دادگاه در جهت ایجاد صلح و سازش موثر واقع نشده 
است و با توجه به نظر موافق مش��اور قضائی بنابراین دادگاه با استناد به 
مواد 1139-1119-1134 قانون مدنی و مواد 29 و 27 و 26 قانون حمایت 
خانواده ضمن احراز ش��رایط دوازده و یک از بند )ب( شروط ضمن العقد 
نکاح حکم به اجازه اعم��ال وکالت در طالق صادر و اع��الم می نماید و به 
خواهان اجازه می دهد با مراجعه به یکی از دفاتر رس��می طالق ثبت طالق 
و با اختیارات حاصله از بند ب یاد ش��ده با انتخاب یکی از انواع طالق خود 
را مطلقه س��ازد. اعتبار این گواهی برای تسلیم به دفاتر رسمی طالق شش 
ماه از تاریخ قطعیت رای می باش��د. با عنایت به مفاد مواد 31 و 37 قانون 
حمایت خانواده و رعایت جهات شرعی و قانونی اجرای صیغه طالق و ثبت 
 آن و یادآوری حقوق و تکالیف آنها پس از طالق به عهده سردفتر ثبت طالق 
می باش��د در مورد حقوق فیمابین از جمله مس��ائل مالی: با توجه به اینکه 
زوجه اظهار نموده جداگانه اقدام می نماید دادگاه مواجه با تکلیف نیس��ت. 
حضانت فرزندان مشترک با زوجه می باشد و زوج مکلف است ماهیانه مبلغ 
شش میلیون ریال بابت نفقه فرزندان مشترک با افزایش بیست درصد در 
ابتدای هر سال شمسی پرداخت نماید. رای دادگاه غیابی و ظرف بیست روز 
از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این ش��عبه می باشد.  م الف:9930 شعبه 1 

دادگاه خانواده شهرستان اصفهان) 508 کلمه، 5 کادر(

مفاد آرا
3/529 آگهی موضوع ماده 3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی  اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
برابرآراء ش��ماره های ذیل ص��ادره هیأت موضوع قان��ون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی الحاق موادی  به قانون  
ساماندهی مستقر در واحدثبتی حوزه ثبت ملک خوانسار،تصرفات مالکانه 
وبالمعارض متقاضیان محرزگردیده اس��ت.لذا مش��خصات متقاضیان 
وامالک مورد تقاضا به شرح زیربه منظوراطالع عموم دردونوبت به فاصله 
15 روزآگهی میشوددرصورتی که اشخاص نسبت به صدورسندمالکیت 
متقاضیان اعتراضی داشته باشند،می توانندازتاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دوماه اعتراض خودرابه اداره ثبت اسنادوامالک محل تسلیم و پس از 
اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرابه 

مرجع قضایی تقدیم نمایند.
1-رأی شماره139560302011000292 مورخ 1395/03/10آقای عزت 
اله خسروی فرزند محسن بش��ماره شناس��نامه2202صادره خوانسار 
دارای ش��ماره ملی1229306137 در شش��دانگ یکبابخانه به مس��احت 
202/44 متر مربع پالک ش��ماره 990 فرعی از 13 اصلی واقع دربخش سه 

ثبت خوانسارخریداری از مالک رسمی بهرام خسروی
2-رأی ش��ماره 139560302011000295 مورخ 1395/03/10 آقایسید 
حس��ن مهدویانی فرزند سید مسعود بش��ماره شناس��نامه148صادره 
خوانسار دارای شماره ملی1229637303 دردو دانگ مشاع از ششدانگ 
یکقطعه زمین مزروعی به مس��احت 962/12متر مربع پالک ش��ماره 910 

اصلی واقع دربخش دو  ثبت خوانسار
3- رأی شماره 139560302011000298 مورخ1395/03/10  آقای سید 
احسان مهدویانی فرزند سید مس��عود بشماره شناسنامه 16373 صادره 
خوانسار دارای شماره ملی1229221451 دردو دانگ مشاع از ششدانگ 
یکقطعه زمین مزروعی به مس��احت 962/12 متر مربع پالک ش��ماره910 

اصلی واقع دربخش دو ثبت خوانسار
4- رأی ش��ماره 139560302011000300 م��ورخ1395/03/10 آق��ای 
احمد مهدویانی فرزند س��ید مسعود بشماره  شناس��نامه 16317صادره 
خوانسار دارای شماره ملی1229220895 دردو دانگ مشاع از ششدانگ 
 یکقطعه زمی��ن مزروعی پالک ش��ماره910 اصلی واق��ع دربخش دو ثبت 

خوانسار
5- رأی ش��ماره 139560302011000302 م��ورخ1395/03/10 آق��ای 
سید حسن مهدویانی فرزند سید مسعودبش��ماره شناسنامه 148صادره 
خوانسار دارای شماره ملی1229637303 در دو دانگ مشاع از ششدانگ 
یکقطعه زمین مزروعی به مساحت94/29 متر مربع پالک شماره  910 اصلی 

واقع دربخش دو ثبت خوانسار 
6- رأی شماره 139560302011000304 مورخ1395/03/10  آقای  سید 
احسان مهدویانی فرزند سید مسعود بش��ماره شناسنامه 16373صادره 
خوانسار دارای شماره ملی1229221541 در دو دانگ مشاع از ششدانگ  
یکقطعه زمین مزروعی به مساحت 94/29 مترمربع پالک شماره910 اصلی 

واقع دربخش  دو  ثبت خوانسار 
7-  رأی شماره 139560302011000306 موخ 1395/03/10 آقای احمد 
مهدویانی فرزند سید مسعود بشماره شناسنامه 16317صادره خوانسار 
دارای شماره ملی 1223220895 دردو دانگ مش��اع از ششدانگ یکقطعه 
زمین مزروعی به مساحت 94/29متر مربع پالک شماره 910  اصلی واقع 

در بخش د و ثبت خوانسار 
8- رأی ش��ماره 139560302011000308 م��ورخ 1395/03/10 آق��ای 
مصطفی معصومی فرزندس��ید جعفر بش��ماره شناس��نامه340صادره 
خوانسار دارای ش��ماره ملی 1229555684 در شش��دانگ یکقطعه باغ به 
مس��احت 218/5 متر مربع پالک ش��ماره 4 فرعی از 1847 اصلی واقع در 

بخش دو ثبت خوانسار  خریداری از مالک رسمی کوکب هدایتی 
9- رأی ش��ماره 139560302011000325 م��ورخ 1395/03/19 آق��ای 
سید علی دهقانی فرزند سید ابوالقاس��م  دارای شماره ملی 1220045624 
صادره خوانسار در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکقطعه زمین مسکونی به 

مس��احت 400/58 متر مربع پالک 2 فرعی از 238 اصلی واقع در بخش یک 
ثبت خوانسار خریداری از مالک رسمی سید مهرداد حبیبی 

10- رأی شماره 139560302011000327 مورخ 1395/03/19 آقای سید 
محمدرضا دهقانی فرزند سید ابوالقاسم  دارای شماره ملی 1220033472 
صادره خوانسار در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکقطعه زمین مسکونی به 
مس��احت 400/58 متر مربع پالک 2 فرعی از 238 اصلی واقع در بخش یک 

ثبت خوانسار خریداری از مالک رسمی سید مهرداد حبیبی 
11-  رأی ش��ماره 139560302011000329 م��ورخ 1395/03/19 خانم 
الهام س��ادات دهقانی فرزند س��ید ابوالقاسم بشماره شناس��نامه 1358 
صادره خوانسار  دارای شماره ملی 1229949038 در ششدانگ یکقطعه 
زمین مسکونی به مس��احت 58/83متر مربع پالک 2 فرعی از 237 اصلی 
 واقع در بخش یک ثبت خوانس��ار خریداری از مالک رس��می سید مهرداد 

حبیبی 
12- رأی ش��ماره 139560302011000331 م��ورخ 1395/03/19 خانم 
الهام س��ادات دهقانی فرزند س��ید ابوالقاسم بشماره شناس��نامه 1358 
صادره خوانسار  دارای شماره ملی 1229949038 در ششدانگ یکقطعه 
زمین مسکونی به مس��احت 340/78متر مربع پالک 2 فرعی از 238 اصلی 
 واقع در بخش یک ثبت خوانس��ار خریداری از مالک رس��می سید مهرداد 

حبیبی
13- رأی ش��ماره 139560302011000333 م��ورخ 1395/03/19 خانم 
اس��ماعیل نیکوصفت فرزند فضل اهلل بش��ماره شناس��نامه 262 صادره 
خوانس��ار  دارای شماره ملی 1229737820 در شش��دانگ یکقطعه زمین 
مس��کونی به مس��احت 378/60متر مربع پ��الک 2 فرع��ی از 237 اصلی 
 واقع در بخش یک ثبت خوانس��ار خریداری از مالک رس��می سید مهرداد 

حبیبی
14- رأی ش��ماره 139560302011000335 م��ورخ 1395/03/19 خانم  
اس��ماعیل نیکوصفت  فرزند  فضل اهلل بش��ماره شناس��نامه 262 صادره 
خوانس��ار  دارای شماره ملی 1229737820 در شش��دانگ یکقطعه زمین 
مس��کونی به مس��احت 350/21متر مربع پ��الک 2 فرع��ی از 238 اصلی 
 واقع در بخش یک ثبت خوانس��ار خریداری از مالک رس��می سید مهرداد 

حبیبی 
15- رأی شماره 139560302011000337 موخ 1395/03/19 آقای سید 
علی اکبر صادقی فرزند سید رحیم بشماره شناسنامه 26صادره خوانسار 
دارای شماره ملی 1229605177 در شش��دانگ یکباب مغازه  به مساحت 
45/15متر مربع پالک ش��ماره 7 فرعی از  1570 اصل��ی واقع در بخش دو 

ثبت خوانسار
16- رأی شماره 139560302011000339 موخ 1395/03/19 آقای سعید 
شاهکرمی فرزند ابراهیم بشماره شناسنامه 235صادره خوانسار دارای 
ش��ماره ملی 1229961100 در شش��دانگ یکباب س��اختمان  به مساحت 
434/54متر مربع پالک شماره 1279 فرعی از 3 اصلی واقع در بخش  سه 

ثبت خوانسار
17- رأی ش��ماره 139560302011000341 م��وخ 1395/03/20 آق��ای 
محمد امینی فرزند محمد اسمعیل بشماره شناسنامه 40صادره خوانسار 
دارای ش��ماره ملی 1229673318 در شش��دانگ یکباب خانه  به مساحت 
202/67متر مربع پالک ش��ماره 1103 فرع��ی از 18 اصلی واقع در بخش 

چهارثبت خوانسار
18- رأی شماره 139560302011000343 موخ 1395/03/20 آقای علی 
اکبر امینی فرزند محمد اس��معیل بشماره شناس��نامه 6 صادره خوانسار 
دارای ش��ماره ملی 1229695451 در شش��دانگ یکباب خانه  به مساحت 
217/67متر مربع پالک ش��ماره 1103 فرع��ی از 18 اصلی واقع در بخش 

چهارثبت خوانسار
بدیهی اس��ت درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سندمالکیت صادرخواهدشد.
تاریخ انتشارنوبت اول 26 /1395/03

تاریخ انتشارنوبت دوم 1395/04/10  
م الف: 88 امامی رئیس اداره ثبت اسنادوامالک خوانسار   

اخبار کوتاه یادداشت

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه امسال 
50 درصد از پیش دبس��تانی ها مورد س��نجش قرار می گیرند، گفت: 
این رقم طی دوس��ال آینده به صد درصد خواهد رسید و معنای آن 
 این اس��ت که والدین باید دقت کنن��د فرزندان خ��ود را در مراکزی 

ثبت نام کنند که از آموزش و پرورش مجوز دریافت کرده اند.
محمد دیمه ور درباره س��رانجام کش��مکش ها پیرام��ون تولی گری 
مهدها اظهار کرد: تولی گری مراکز پیش دبستانی در قانون مدارس 
غیردولتی، مستندات ش��ورای عالی انقالب فرهنگی و حکم معاونت 
حقوقی ریاس��ت جمهوری بر عهده وزارت آموزش و پرورش اس��ت 
 و از مرجعیت ص��دور مجوز گرفته ت��ا محتوا، نظارت، اس��تانداردها 
 و ش��اخصه های آن را در برمی گی��رد. وی افزود: ب��رای آنکه بتوانیم 
 از این دوره تحصیلی به نحو احس��ن اس��تفاده کنیم، سنجش ورود 
به دبستان که همواره قبل از ورود به دبستان در سن شش سال تمام 

انجام می شد را به دوره پیش دبستانی وارد کردیم.
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه امسال 
50 درصد از پیش دبستانی ها مورد سنجش قرار می گیرند و دیگر الزم 
نیست سال آینده برای ورود به مدرسه تس��ت بدهند، ادامه داد: این 
رقم طی دوسال آینده به صد درصد خواهد رس��ید و  معنای آن این 
 است که والدین باید دقت کنند فرزندان خود را در مراکزی ثبت نام

کنند ک��ه از آموزش و پرورش مج��وز دارند، تا این فرآیند س��نجش 
 در آنجا انجام و اطالعات در س��امانه ثبت نام دانش آموزی » سناد «

ثبت ش��ود. دیمه ور ادامه داد: البته س��ال گذش��ته نی��ز این تجربه 
 را داش��تیم و س��نجش برای برخی کودکان در این س��ن انجام شد 
و ما طی دوره پیش دبستانی مداخالت الزم را برای رفع مواردی چون 
اختالالت یادگیری، ش��نوایی، بینایی و ... انجام دادیم تا کودکان ما 

آمادگی کامل برای ورود به دوره ابتدایی را داشته باشند.

سازمان تامین اجتماعی از بخشیده شدن جرایم بیمه ای واحدهای 
تولیدی، صنعتی و معدنی خبر داد.

 بر این اس��اس، کارفرمایانی که حق بیمه کارکن��ان خود را هر ماه 
به طور کامل پرداخت می کردند، اما در فاصله زمانی خاصی به دلیل 
مشکالت غیر ارادی از قبیل حوادث غیرمترقبه، نوسانات ارزی و... 
در پرداخت حق بیمه کارکنان دچار مشکل شده بودند، می توانند 
تا تاریخ 26 شهریور ماه سال جاری برای استفاده از این تسهیالت 

به شعب سازمان تامین اجتماعی مراجعه کنند.
 در صورت ب��روز بح��ران های آت��ی نی��ز کارفرمای��ان می توانند، 
مراتب را حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ وقوع، برای بهره مندی 

از تسهیالت به شعب سازمان تامین اجتماعی اعالم کنند. 

 طالق باعث ناب��ودی یک خانواده و زندگی مش��ترک می ش��ود 
 و آس��یب های فروانی به افراد وارد می س��ازد. معموال افراد قبل 
 از تصمیم به جدایی کمتر به فکر سرنوش��ت و آینده خود هستند 
و تنها می کوش��ند تا از وضعیت فعلی که در آن دچار ش��ده اند، 

خارج شوند.
 معموال توصیه ه��ا و نصایح بزرگت��ر ها و خانواده ه��ا نیز چندان 
مثمر ثمر واقع نمی شود و فرد در شرایط بحرانی احساس می کند 

که هیچ کس قادر به درک او نیست.
این احس��اس در زنان بیش از مردان است چرا که مردان با طالق 
موقعیت اجتماعی شان را کمتر از دست می دهند و از نظر فردی 
 نیز امکان کس��ب درآمد و تش��کیل یک زندگی جدی��د را بیش 

از زنان دارند.
 زنی که دچار چنین ش��رایطی می ش��ود در نخس��تین برخورد 
با ماجرا، یک جمله بیشتر در ذهنش نیست، باختن همه زندگی! 

در چنین مواردی معم��وال حجم باالی مش��کالت مالی به عهده 
گرفتن وظایف سنگین مادری و پدری توامان با هم در اکثر مواقع 

تمام توان زنی که سرپرست خانواده باشد را می گیرد.
به طور طبیعی زنان بیشتر از مردان نیازمند اتکا روحی به جنس 
مخالف خود هستند و تنهایی آسیب جدی به روح و روان آنها وارد 

کرده و باعث افسردگی شان بعد از دوران طالق می شود.
نگاه جامعه و فش��ار های اجتماعی نیز بر این احس��اس افسرگی 
می افزاید به طوری که معموال زن��ان مطلقه با بحران های روحی 

مواجه می شوند.
فش��ارهای مالی و اقتصادی نیز از دیگر مصائب زنان پس از طالق 
است. مردان عمال برای کار خارج از خانه ساخته شده اند و نقش 
اجتماعی آنها نان آوری برای خانواده اس��ت، اما زنان الزاما چنین 
نقشی ندارند و بیشتر به تربیت فرزندان و سرو سامان دادن خانواده 

می پردازند.
 هر چند که در جامع��ه امروز زنان پا به پای م��ردان کار می کنند 
و در اقتصاد خانواده نق��ش موثری دارند، اما ای��ن نقش در قالب 
مکمل و کمک حال مرد تعریف می ش��ود و اگ��ر یک زن بخواهد 
که همه مخارج زندگی را متحمل ش��ود با دشواری های بسیاری 

مواجه خواهد شد.
فشار های اقتصادی و اجتماعی، تربیت کودکان، فراموشی خود، 
افسردگی و ... بخشی از مصائب زنان مطلقه است که کام زندگی 

را برای آنان تلخ می کند.
حال این سوال مطرح می ش��ود که چرا قبل از ازدواج دقت الزم 
صورت نمی گیرد تا سرنوش��ت تلخ طالق در انتظ��ار خانواده ها 
نباشد؟ درست اس��ت که با طالق زندگی پایان نمی پذیرد و هم 
مرد و هم زن باید ب��ه زندگی خود ادامه دهند، ام��ا باید به هزینه 
های طالق برای هر دو طرف توجه کرد و با تصمیمات درست مانع 

فروپاشی زندگی ها شد.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش خبر داد؛

تغییر » سن سنجش « نوآموزان
تا 2 سال آینده

جرایم بیمه ای کارفرمایان
بخشیده می شود

سرنوشت زنان بعد از طالق؛
از افسردگی تا فشار اقتصادی

تجمل گرایی همواره در آموزه های دینی و عرفی جامعه 
ایران به عنوان پدیده ای مذموم شمرده می شود که تا 
حدی ریش��ه در جهان بینی و اندیش��ه های فرهنگی 
 جامعه دارد، اما در بس��یاری از مواق��ع تجمل گرایی 

از عقده های نهفته در روان انسان ها ناشی می شود.
انسان ذاتا موجودی رفاه طلب و کمال گرا ) هم در بعد 
معنوی و ه��م در بعد مادی ( اس��ت و در طول زندگی 
بشری، انسان ها همیشه به دنبال زندگی مرفه و عاری 
از مشکالت و رنج ها هستند. انس��ان همواره در طول 
تاریخ بهترین ها را برای خود خواسته و هیچ گاه به آنچه 
 داشته قانع نبوده اس��ت به طوری که امروزه بسیاری 
از پیشرفت های علمی و تکنولوژی مدیون همین کمال 

گرایی و تجمل گرایی انسان بوده است.
 اما س��وال اینجاس��ت که آیا تفاوتی بین کمال گرایی 
 و زی��اده خواهی وج��ود دارد؟ آی��ا این میل انس��ان 
 به اس��تفاده و برخ��ورداری از بهترین ها، ب��ه مفهوم 

تجمل گرایی و دوری از معنویت است؟
برای پاسخ به این سوال باید جوانب مختلف را در نظر 

بگیریم و تفاوت های موجود را متوجه شویم.
از منظر فلس��فه غرب، انسان اساس��ا به دنبال کسب 
 ل��ذت ب��وده و این ح��س درون��ی ) احس��اس لذت ( 

سر منشا حرکت و تمدن بشری است. 
در این دیدگاه آنچه ک��ه اهمیت دارد، ماده و جس��م 
 است و انسان با رعایت قوانین اجتماعی مجاز است که 

از لذت های مورد عالقه خود بهره مند شود.
تنها نکته مه��م در این تفکر که باید م��ورد توجه قرار 
 گیرد، رعای��ت قوانین و حق��وق دیگران اس��ت و فرد 

با در نظر گرفتن این موضوع، آزاد است تا هر کاری که 
بخواهد، انجام دهد.

ام��ا در دی��دگاه اس��الم، انس��ان ه��دف متعال��ی 
 دارد و زیس��ت آن تنه��ا ب��رای زندگی م��ادی تبیین 

نشده اس��ت. در دیدگاه اسالم، 
 اخ��الق و ارزش ه��ای معنوی 
از اهمیت بس��یاری به��ره مند 
است و زندگی بشر تنها به دنیای 

مادی ختم نمی شود.
 در واق��ع ه��ر دو نگاه اس��المی 
و غرب��ی دارای کم��ال گرای��ی 
هس��تند، اما تفاوت در نوع نگاه 

به کمال گرایی است.
در دیدگاه غربی اولویت به جهان 
مادی است و آنچه که برای یک 
فرد با اندیش��ه غرب��ی اهمیت 
دارد، استفاده از بهترین ها برای 
کسب لذت اس��ت البته رعایت 
 قانون نی��ز از اهمیت بس��یاری 

برخوردار خواهد بود.
از منظر یک فرد مسلمان ) اندیشه  اسالمی ( لذت هرگز 
امری مضموم نیس��ت، اما باید بر محور اخالق گرایی 
باشد. بنابر این لذت اگر بر پایه جهان بینی الهی باشد 

نه تنها حرام نیست بلکه توصیه هم شده است.
تجمل گرایی نیز  از لذت گرایی سرچش��مه می گیرد 
) البته نه از همه آن و لذت گرایی ش��اخه ها متعددی 
 دارد (. گاه��ی اوقات نیز تجمل گرای��ی از لذت گرایی 

و کمال خواهی انسان فراتر می رود و به عنوان بیماری 
بروز پیدا می کند.

باید به این نکته توجه کنیم که اسالم هرگز به پیروانش 
نگفته که فقیر باشید و از امکانات موجود بهره نگیرید، 
آنچه که از آموزه های اسالم بر می آید استفاده صحیح 

و به اندازه از امکانات موجود است.
 در واقع اسالم با اس��راف و زیاده روی مخالف است نه 
با زندگی مرفه و س��الم. بنابر این در گام نخس��ت باید 
تجمل گرایی را به درس��تی تعریف کنیم و این وظیفه 

مهمی برای جامعه شناسان و کارشناسان است.
 اسراف، چشم و هم چش��می، فخر فروشی و ... همگی 
 در فرهنگ غنی اس��المی به ش��دت نهی ش��ده است 

و همین موارد عامل اصلی تجمل گرایی هستند.
 اگر ب��ه واقع به جه��ان بینی اله��ی و آنچه ک��ه بار ها 
در آموزه های اسالمی آموخته ایم، توجه کنیم بسیاری 
از باور های نادرس��ت از بین خواهد رفت. اینکه امروز 
گرایش به تجمل گرایی نشان از ارزش برای افراد است، 

نشان از بیماری روانی و احساس حقارت دارد.
با کمی تامل متوجه می شویم که در فرهنگ غربی که 
لذت گرایی ح��رف اول را می زند، میزان تجمل گرایی 

کمتر از جوامع در حال توسعه از جمله ایران است.
در آن جوام��ع با وج��ود تئوری 
انس��ان گرایی و ل��ذت جویی، 
 بس�����یاری از ش�����هروندان 
به داشته های خود قانع هستند 
 و در واق��ع زیان س��رمایه داری 
و مصرف گرایی به جوامع جهان 

سوم منتقل شده است.
 مفاهیم����ی مانن��د چش����م 
و هم چشمی و اسراف، محصول 
نظام س��رمایه داری اس��ت که 
بیش از آنکه به مردم خودشان 
آس��یب بزند، جوام��ع دیگر را 

نشانه رفته است.
 ب��ه نظر می آی��د بی��ش از آنکه 
 جه��ان بین�����ی اف���راد در 
تجمل گرایی نقش داشته باش��د، عقده حقارت افراد 
 نقش دارد چرا که در بس��یاری از جوام��ع ) چه غربی 
 و چه اس��المی ( مص��رف گرایی ب��ه تنهای��ی ارزش 
به حساب نمی آید. البته نا گفته نماند هر نوع رفتاری 
 ک��ه در جامعه ایپدمی ش��ود ن��ا خ��ود آگاه  فرهنگ 
و ارزش های آن جامعه را شکل می دهد و با این تفسیر 
 می توان گفت رابطه مس��تقیمی بین عق��ده حقارت، 

تجمل گرایی و فرهنگ هر جامعی به وجود می آید.

 وقتی تجمل گرایی ارزش می شود

از منظر فلس�فه غرب، انسان 
اساسا به دنبال کسب لذت بوده 
و ای�ن حس درونی )احس�اس 
لذت( سر منشا حرکت و تمدن 
بش�ری اس�ت. در این دیدگاه 
آنچه که اهمی�ت دارد، ماده و 
جسم است و انس�ان با رعایت 
قوانین اجتماعی مجاز اس�ت 
که از لذت های مورد عالقه خود 

بهره مند شود
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مردی که او را خالق المضامین می خوانند و به سبب 
تعدد شعرها و عمق دانسته هایش شهرتی جهانی پیدا 
کرده است. شاعری که به سبب ارادت و توجه خاص 
به حافظ و س��عدی زبانزد عام و خاص ش��ده و بارگاه 
وی در اصفهان، پذیرای خیل عظیم جوانانی شده که 
همه ساله برای بازدید از علم و هنر اصفهان راهی این 

خطه می شوند.
به همین دلیل س��ید محمد حس��ینی، وزیر فرهنگ 
و ارش��اد اس��المی در دولت دهم، به نام گ��ذاری روز 
بزرگداش��ت صائب تبریزی در تقویم رس��می کشور 
اقدام نمود و بر اساس مصوبه شورای فرهنگ عمومی 
کشور که با حضور اعضا در تیرماه سال 92 برگزار شد، 
روز دهم تیر به عنوان »روز صائب تبریزی« نام گذاری 
شد تا هر س��اله بزرگداش��تی به منظور بررسی ابعاد 

شخصیتی و سبک شعری وی برگزار شود.
نامدارترین شاعر عهد صفوی

میرزا محم��د علی صائ��ب تبریزی در س��ال ۱۰۰۰ 
هجری قم��ری برابر با ۱592 می��الدی در تبریز زاده 
شد. پدر او تاجری معتبر بود. خانواده صائب جزو هزار 
خانواری بودند که به دستور ش��اه عباس اول صفوی 
از تبری��ز کوچ ک��رده و در محله عباس آب��اد اصفهان 
ساکن ش��ده بودند . این مردم را تبارزه)تبریزی های( 
اصفه��ان می نامیدند. صائب در اصفه��ان به آموختن 
عل��وم عصر پرداخ��ت. در جوان��ی به حج رف��ت و در 
 بازگش��ت به مشهد س��فر کرد. وی در س��ال ۱۰۳۴ 
ه ..ق از اصفهان عازم هندوستان شد و بعد به هرات و 
کابل رفت. حکمران کابل، خواجه احس��ن اهلل مشهور 
به ظفرخان، که خود شاعر و ادیب بود، مقدم صائب را 
گرامی داشت. ظفرخان پس از مدتی به خاطر جلوس 
شاه جهان، عازم دکن شد و صائب را نیز به همراه خود 
برد. در س��ال ۱۰۴2 ه  .ق صائب به ایران بازگش��ت و 
در اصفهان اقامت گزید. ش��اه عباس دوم صفوی به او 
مقام  ملک الش��عرایی داد. صائب هشتاد سال زندگی 
کرد و در اصفهان دیده از جهان فروبس��ت. درگذشت 
او در س��ال ۱۰۸۶ یا ۱۰۸۷ه  .ق بوده  است. آرامگاه او 
در اصفهان، در محله لَنبان، در محلی است که در زمان 
حیات او معروف به تکیه میرزا صائب بود و به باغ تکیه 
نیز شهرت دارد. مقبره صائب در باغی در اصفهان در 
خیابانی که به نام او نام گذاری ش��ده  و مشرف به نهر 

نیاصرم  است قرار دارد.
صائب تبریزی شاعری کثیرالش��عر بود، شمار اشعار 
صائب را از ش��صت هزار تا صد و بیس��ت ه��زار بیت 
گفته اند. آثار صائب جز س��ه چهار هزار بیت قصیده و 
یک مثنوی کوتاه و ناقص به نام قندهارنامه و دو س��ه 
قطعه، همگی غزل اس��ت. افزون بر فارسی وی هفده 
غزل به ترکی آذربایجانی نیز دارد. صائب س��بکی را 
به کمال رساند که چند س��ده پس از او سبک هندی 
نامیده ش��د اما اهل فن بر این باور اعتقاد راسخ دارند 

که او کامال  به سبک اصفهان شعر می سرود. او اسلوب 
معادل��ه یا »مدع��ا مثل« را بی��ش از دیگر ش��اعران 
 روزگارش به کار برده اس��ت. نازکی خی��ال و لطافت 
اندیش��ه و مضمون س��ازی های ظریف و معنی های 
بیگانه و باریک در شعر وی دیده می شود. ابیات غزل 
وی اس��تقالل معنایی دارند و در یک غزل از چندین 

موضوع سخن گفته است.
آرامگاه صائب تبریزی در اصفهان

مدفن ش��اعر در اصفهان و محلی اس��ت که در زمان 
حیات او، معروف به تکیه میرزا صائب بوده است. سنگ 
قبر او از جمله زیباترین سنگ قبر های اصفهان است 
و تشت آب بزرگی در آن قرار دارد. افراد دیگری که در 
مقبره صائب مدفون هستند، عبارتند از میرزا ابوالقاسم 
فرزند صائب متوفی در۱۱۴۰ ق، میرزا محمد محسنا 
فرزند صائب متوفی در ۱۱۴9 ق، و میرزا محمد علی 

بن محمد رحیم نواده صائب متوفی در ۱۱۴۱ق.
در دوران زندیه و قاجار، این باغ رو به ویرانی نهاد و از 
محله عباس آباد فقط نامی مانده بود و بس، اما سکویی 
در ضلع ش��مالی باغ ویران باقی ب��ود و مردم گرد آن 

جمع شده، دعا می خواندند که به قبر آقا معروف بود.
کشف قبر شاعر نامدار، توسط جالل الدین 

همایی
پیش از آنکه بنای آرامگاه س��اخته شود، بنابر دالیلی 
نامعلوم، جزو موقوفات مسجد لنبان به حساب می آمد. 
والی وقف برای منفعت مس��جد، باغ را اجاره داده بود 
و مستاجر، قفل بزرگی بر در باغ زده و هیچ کس حق 
ورود به آن را نداشت. در س��ال ۱۳۱۷ مرحوم استاد 

جالل همای��ی این مکان را حفاری کرد و س��نگ قبر 
صائب و دیگران را پیدا کرد. در س��ال ۱۳2۸ مرحوم 
احمد گلچین معانی در سفر به اصفهان از جریان آگاه 
شد و پس از بازگشت به تهران با ایجاد هیاهو در جوامع 
علمی، ادبی و سیاس��ی، جریانی را به راه انداخت که 
منجر ش��د وزیر فرهنگ وقت، برای بازسازی آرامگاه 
دس��توری صادر کند. اما بنا به دالیل نامعلوم این کار 
چهارده س��ال طول کش��ید! تا اینکه در سال ۱۳۴2 
ساخت آرامگاه آغاز ش��د و در س��ال ۱۳۴۶ به اتمام 
رس��ید. اس��تاد حس��ین معارفی اصفهانی، نقشه بنا 
را طراحی کرد و به تهران فرس��تاد. آن نقش��ه با نظر 
مهندس محسن فروغی فرزند ذکاء الملک تکمیل شد 
و پس از چهار سال ساختمان آرامگاه در سال ۱۳۴۶ 
به پایان رسید. برای این بنای با شکوه، حدود هفتصد 
هزار تومان هزینه شد که یک هشتم آن را اصفهانیان 
عالقه مند اهدا کردن��د و بقیه را انجمن ملی پرداخت. 
مقرر بود که افتتاح آرامگاه مقارن با تش��کیل کنگره 
باستان شناسی)اردیبهش��ت ۱۳۴۷( صورت پذیرد، 
ولی معلوم نشد چرا و به چه دلیل تا نیمه مهر ۱۳۴۷ 

به تعویق افتاد.
از سال ۱۳9۳، دهم تیرماه به مناسبت روز بزرگداشت 
صائب تبریزی نام گذاری شده است. به دلیل این که 
تاریخ دقیق والدت و وفات این ش��اعر بلن��د آوازه در 
کشور مش��خص نبود، لذا بر اساس محاسبه با حروف 
ابجد، عدد ۱۰۳ برای نام این ش��اعر ترسیم شد و قرار 
بر این شد تا صد و س��ومین روز سال، روز بزرگداشت 

صائب نام گذاری شود. 
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مدیرکل ارشاد اصفهان مطرح کرد؛

آخرین جزییات برگزاری جشنواره 
فیلم کودک در اصفهان 

هنرمند مسگر:

صنایع دستی دارد می میرد!

در شهر خبر

مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اس��تان اصفهان با بیان اینکه هفته نخست مهرماه 
زمان احتمالی برگزاری جشنواره فیلم کودک خواهد بود، گفت: در صورت عدم 

موافقت شهرداری برای این زمان پیشنهادهای دیگر ارائه می شود.
حجت االسالم حبیب رضا ارزانی ، با اشاره به زمان برگزاری جشنواره بین المللی 
فیلم کودکان و نوجوانان اظهار داشت: در جلسه معاون سینمایی وزارت ارشاد 
و تعدادی از مس��ئوالن این وزارتخانه با شهردار و اعضای شورای شهر اصفهان، 
مقرر شد برای تعیین زمان برگزاری این رویداد شهرداری  اصفهان تفاهم نامه ای 
تنظیم کرده و به تهران ارس��ال کند. وی افزود: پس از تدوی��ن این تفاهم نامه 
مسئوالن وزارت ارش��اد آن را امضا کردند و نزدیک به ۱۰ روز پیش، شهرداری 
اصفهان این تفاهم نامه را دریافت کرده و در صدد اج��رای آن برآمد.  مدیرکل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی اس��تان اصفهان با اش��اره به زمان برگزاری سی امین 
جشنواره بین المللی فیلم کودکان و نوجوانان بیان کرد: پیشنهاد ابتدایی  برای 
برگزاری  جشنواره در س��ال جاری هفته نخست مهرماه اس��ت و دلیل انتخاب 
این زمان ،برگزاری جش��نواره پیش از آغاز ماه محرم است. وی درباره احتمال 
برگزاری این جش��نواره در هفته نخس��ت مهرماه  امس��ال اظهار داشت: هفته 
نخست مهرماه، پیشنهاد ابتدایی به شمار می رود و با سال های دیگر تقارن دارد 
و باید در این زمینه برنامه ریزی های مورد نیاز انجام ش��ود. ارزانی خاطرنشان 
کرد: این زمان تنها در صورتی به تصویب نمی رسد که برای شهرداری مشکلی 
در هماهنگی هتل ها و یا برگزاری در این بازه زمانی وجود داشته باشد و دراین 

صورت زمان های دیگری برای برگزاری پیشنهاد می شود.

 هنرمند مس��گر اصفهانی گفت: نمی دانم چرا اس��تانداری به گزفروش��ی ها و 
حرفه ه��ای دیگر ب��رای فعالی��ت در می��دان امام ج��واز م��ی دهد!دادخواه 
با اش��اره به این ک��ه جوانان خیل��ی کم ب��ه دنبال صنایع دس��تی و ب��ه ویژه 
 مس��گری می روند، گفت: یکی از دالیل اصلی که جوانان به س��راغ مس��گری 
 نمی روند، س��ر و صدای بس��یار زیادی اس��ت که در حین انجام این کار ایجاد

  می شود.وی افزود: من گوش هایم را در راه مسگری از دست داده ام و به درستی 
صحبت هارا نمی شنوم، این درحالی اس��ت که اداره بیمه نیز این شغل را جزو 
مشاغل سخت قرار نمی دهد. این هنرمند اظهار داشت: هنر و از جمله مسگری 
به لحاظ مالی، تامین کننده نیست و این هم یکی از دالیلی است که مانع از روی 
آوردن جوانان به این حرفه  می شود. هنرمند کهنه کار مسگری اصفهان ادامه 
داد: من ۱۸ سال اس��ت بیمه دارم و با توجه به ش��رایطم می خواهم بازنشسته 
شوم ولی می گویند با همین ۱۸ سال به تو بازنشستگی می دهیم، در حالی که 
 ما توقع داریم به این حرفه و این هنر، س��ختی کار تعلق بگی��رد. وی ادامه داد:

 نمی دانم چرا استانداری به گزفروش��ی ها و حرفه های دیگر برای فعالیت در 
میدان امام جواز می دهد! این کار موجب از بین رفتن صنایع دستی می شود، 

به زبان ساده تر باید بگویم که صنایع دستی دارد می میرد!

به مناسبت دهم تیرماه، سالروز بزرگداشت صائب تبریزی؛

نامدارترین شاعر عهد صفوی

درحاشیه سینمای  ایران

قبل از آغاز ماه رمضان امس��ال ش��نیده می ش��د که قرار اس��ت ربنای 
ش��جریان از تلویزیون پخش شود. این ش��ایعه اما رنگ واقعیت به خود 
 نگرفت و امسال هم در س��اعات پیش از افطار »ربنا« ی شجریان پخش 

نشد. 
با این حال آن طور که برخی رس��انه ها خبر داده اند، ش��نبه شب پنجم 
 تیرماه در دقیقه 22 س��ریال »برادر«  بخش کوتاهی از این مناجات که 

» ربنا اتنا من لدنک رحمه« بود پخش شد .
 البته سال قبل در بازپخش سریال » او یک فرشته بود«  از آی فیلم هم 
این مناجات پخش ش��ده بود اما تفاوت در آن بود که آن سریال سال ها 
پیش از توقیف » ربنا« ی شجریان تولید ش��ده بود و » برادر«  محصول 
همین ماه های اخیر است! این می تواند نشانه ای باشد از تمایل مدیران 
رسانه ملی به پخش این مناجات که البته به واسطه حواشی پیش آمده 
در جریان انتشار همان شایعه و انتقاد رسانه های تندرو از چرایی پخش 

احتمالی مناجات، این امر محقق نشد.

ش��هره س��لطانی بازیگر، این روزها به جای حض��ور در عرصه هنرهای 
 تصوی��ری و نمایش��ی بیش��تر وقت خ��ود را ص��رف فضای موس��یقی

 می کند.
شهره س��لطانی بازیگر س��ینما، تئاتر و تلویزیون پیش از اینکه بخواهد 
در عرصه تصویر حضور داشته باش��د، موس��یقی را تجربه کرده بود اما 
پس از ورود به عرصه تصویر سال ها از موسیقی دور ماند و حاال بار دیگر 
تصمیم دارد تا به رشته اصلی خود یعنی موسیقی باز گردد. او این روزها 
به همراهی خواهرزاده خود مدیریت یک کافه را برعهده دارد و در آن به 

فعالیت های فرهنگی و هنری می پردازد. 
س��لطانی درباره این فعالیت ها گفت: وقتی به اتفاق خواهرزاده ام کافه را 
باز کردیم، هدفمان این نبود که فقط محلی برای کسب  باشد. بیشتر دلم 
می خواست از این فرصت و امکان اس��تفاده کنم و بتوانم آن را تبدیل به 

مکانی  فرهنگی- هنری کنم. 
با توجه به این که رش��ته تحصیلی ام در هنرس��تان و دانشگاه موسیقی 
بود و ای��ن روزها نیز تمرکزم دراین بخش اس��ت، فکر کردم بد نیس��ت 
 با مس��ائلی ک��ه مربوط به موس��یقی اس��ت ای��ن جری��ان را راه اندازی 

کنم.
وی ادام��ه داد: در نتیجه با دوس��تانم در این زمینه صحب��ت کردم و با 
مشورت هایی که داش��تم از آن استقبال ش��د. بهترین بهانه برای شروع 
کارمان ماه مبارک رمضان بود، بنابراین جمعه های کافه اختصاص یافت 
به ترانه خوانی و پس از ماه مبارک نیز به ش��کل دیگر این جریان را ادامه 

می دهیم.
بازیگر فیلم سینمایی » قرمز«  درباره فعالیت موسیقی خود نیز گفت: این 

روزها به دنبال کسب مجوز برای اجرای کنسرتم هستم.

دبیر اجرایی جشنواره حسنات گفت:فراخوان شش��مین جشنواره ملی فیلم 
کوتاه حسنات اعالم شد.

به گزارش روابط عمومی شش��مین جش��نواره مل��ی فیلم کوتاه حس��نات،  
امیرحسین عشاقی با اش��اره به اعالم فراخوان شش��مین جشنواره ملی فیلم 
کوتاه حسنات اظهار داش��ت: این فراخوان در سه بخش مسابقه ملی، مسابقه 
مستند اصفهان، مس��ابقه هر ش��هروند یک فیلم کوتاه و بخش ویژه سینمای 

ملل اعالم شده است.
وی با تاکید بر اینکه موضوع اصلی جش��نواره فیلم کوتاه حس��نات احسان و 
نیکوکاری اس��ت، در خصوص موضوعات ویژه ششمین جش��نواره حسنات 
نیز ابراز داش��ت: ش��اداب�ی و نش���اط اجتم�اعی، خ�انه وخ�انواده وس��بک 
زن�دگی ای�رانی- اسالم�ی، آیین و حقوق شهرون�دی همچون  قانون مداری، 
انضب�اط شهری،  ترافی�ک، حقوق فرهنگی و اجتم�اعی شه�روندان، حق�وق 
همسایگان و ….، فرهنگ پذیری و آم�وزش فرهنگ�ی به کودک�ان و نوجوانان، 
تس��هیل گری وکارآفرینی اجتم�اعی، ق��رآن و عترت ب��ا مح�وریت تبیین 
داست�ان های قرآنی وسیره ائمه اطه�ار )ع(، شهر پاک ، محیط زیست  و حفظ 
منابع ارزشمن�د آن و روش ه�ای بهینه مصرف انرژی و انس�ان، ام�ید،  آین�ده 

از موضوعات ویژه این دوره از جشنواره حسنات هستند.
دبیر اجرایی جشنواره حسنات با اش��اره به اینکه در بخش  مس�ابقه مل�ی در 
قالب های داستانی،  مستند،  پویانمایی و فیلمنامه پذیرای آثار حداکثر تا ۳۰ 
دقیقه هستیم، بیان داشت: باید توجه داشته باشیم چنانچه جشنواره حسنات 
اولین جشنواره برای ارائه و حضور  اثر در جشنواره های داخلی باشد، در صورت 

موفقیت، از اثر بعدی کارگردان حمایت مالی خواهد شد.
وی در خصوص بخش مسابقه مس��تند اصفه�ان که برای نخستین بار به این 
جشنواره اضافه شده اس��ت نیز گفت:در این بخش فیلم های کوتاه مستند با 
موضوعات جشنواره با محوریت شهر اصفهان با مدت زمان ۳۰ دقیقه پذیرفته 

خواهند شد.
عشاقی با اش��اره به اینکه بخش مس�ابقه هرش��ه�روند یک فی�لم ک�وتاه نیز 
برای نخس��تین بار در قالب بخش های جش��نواره ملی فیلم کوتاه حس��نات 
قرار گرفته اس��ت، ابراز داش��ت: دراین بخ��ش فیلم های کوتاه ب��ا موضوعات 
جشنواره توسط عموم شهروندان که با استفاده از تلفن همراه و یا دوربین های 
خانگی تهیه ش��ده باش��د با مدت زمان حداکثر 5 دقیقه  و فرمت ) MP۴ و 
"MPEG ( با حداکث��ر رزولیش��ن ۱92۰ در  ۱۰۸۰ پذیرفته خواهند ش��د. 
ضمنا عالقه مندان می بایس��ت برای دریافت اطالعات بیشتر و ارسال اثر در 
Shahrvand.hasanatfilm. بخش هر شهروند یک فیلم کوتاه به سایت

ir م�راجعه نمایند.
وی بخش وی�ژه س��ینم�ای ملل را بخش غیر رقابتی ششمین جشنواره ملی 
فیلم کوتاه حسنات عنوان کرد و بیان داش��ت: در این بخش فیلم های کوتاه 
تهیه شده توسط فیلم سازان شهرهای خواهر خوانده اصفهان که با موضوعات 
جش��نواره در قالب های مختلف به تصویر کشیده خواهند ش��د، مورد نقد و 

بررسی قرار خواهند گرفت.

 علی س��رتیپی تهیه کنن��ده و رییس کان��ون پخش کنندگان س��ینمای 
ای��ران درباره فروش خردادماه امس��ال نس��بت به س��ال گذش��ته گفت: 
اقبال مخاطب در خردادماه از فیلم ها نس��بت به س��ال گذشته با افزایش 
بیش از دو برابری مواجه ش��ده است. بر اس��اس فروش مکانیزه سینماها 
ف��روش فیلم ها در خردادم��اه امس��ال ۱۳ میلیارد تومان بوده اس��ت و 2 
میلیون و ۱۰۰ هزار تماش��اچی به دیدن فیلم ها در س��الن های س��ینما 
نشستند؛ اما این رقم در س��ال گذش��ته 5 میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان 
بوده و تنها ۱ میلیون تماش��اچی از س��الن های سینما اس��تفاده کردند. 
مدیرعامل فیلمیران اقبال مخاطبین از فیلم های امس��ال را در س��ه ماهه 
اول بس��یار خوب ارزیاب��ی کرد و گفت: ف��روش فیلم ها در س��ه ماهه اول 
س��ال ۶۰ میلیارد تومان بوده اس��ت و 9 میلیون و 5۰۰ هزار تماشاچی از 
فیلم ها دیدن کردند؛ این درحالی اس��ت که در س��ال گذش��ته سه ماهه 
اول س��ال فروش فیلم ها ۱۶ میلیارد تومان بوده و تنه��ا ۱ میلیون و ۱۰۰ 
 هزار نفر مخاطب ،فیلم های س��ال گذش��ته را در س��ه ماه اول به تماش��ا

 نشستند.
 وی ادامه داد: فروش س��ه ماهه اول س��ال۸/95 میلیارد تومان بیش��تر از 
فروش کل سینمای ایران در سال 9۳ است که امیدواریم با توجه به اکران 
مناسب فیلم ها در زمان های مختلف شاهد توجه  بیش از پیش مخاطبین 

به سینمای ایران باشیم و موفق تر از گذشته عمل کنیم.

اسی نیک نژاد کارگردانی که اواخر زمستان 9۱ در زمان حضور جواد شمقدری 
در سازمان سینمایی و با حمایت مرکز گسترش س��ینمای مستند و تجربی 
تولید پروژه ای به نام » الله«  را آغاز کرده ب��ود بعد از تغییر دولت و روی کار 

آمدن حجت ا.. ایوبی در سازمان سینمایی، پروژه اش را معلق دید.
تعلیق تولید » الله«  در اوایل پاییز 92 در شرایطی رخ داد که حدودا ۷۰ درصد 
فیلمبرداری اثر انجام ش��ده بود و البته نیک نژاد هم تالش های خود را انجام 
داده بود که یک درام زندگی نامه ای اس��تاندارد با مرور بخش هایی از آنچه 

را که  برای الله صدیق قهرمان اتومبیلرانی ایرانی رخ داده بود روایت کند.
دلیل تعلیق پروژه » الله«  از سوی مرکز گسترش، مشخص نبودن مالک اصلی 
آن اعالم شد و همزمان با تعلیق، این وعده داده شد که این امر تا زمان تعیین 
تکلیف مالکیت فیلم ادامه خواهد داشت اما در نهایت بعد از گذشت دو سال 
و چند ماه از تعلیق و علیرغم تالش هایی که نیک نژاد برای حل مشکل انجام 
داد، اقدامی برای راه اندازی پروژه صورت نگرفت و سرانجام  نیک نژاد هم قید 
پروژه را زد و به لس آنجلس بازگشت. در اعالم رسمی خبر تعلیق پروژه از سوی 
مرکز گسترش، بودجه مصروف برای این فیلم بیش از ۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون 
تومان اعالم شد و همین رقم باال بود که تعامل برای کمک به راه اندازی دوباره 
پروژه را زیر سوال برد. سوال اینجاست که با توقف تولید، تکلیف آن ۶ میلیارد 

و ۷۰۰ میلیون تومان چه می شود؟

»ربنا«ی شجریان باالخره 
روی آنتن رفت

شهره سلطانی بازیگر زن سینما و 
تلویزیون وارد عرصه موسیقی شد

کارگردان پروژه نیمه تمام و پرهزینه» الله«  برای همیشه به آمریکا بازگشت!

تکلیف آن ۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون
 چه می شود؟

دبیر اجرایی جشنواره حسنات:

فراخوان ششمین جشنواره حسنات 
اعالم شد

این ۳بازیگر ایرانی از انفجار استانبول 
جان سالم به  دربردند 

آمار فروش سه ماهه سال به روایت علی سرتیپی؛

فروش ۲ برابری فیلم ها در خرداد ماه

ژانر: انیمیشن / ماجرایی / کمدی
زمان: ۱ ساعت و ۴۳ دقیقه

PG :درجه بندی
هزینه تولید: 2۰۰ میلیون دالر

تاریخ اکران: 2۸ خرداد )۱۷ ژوئن 2۰۱۶(
عوامل فیلم:

کارگردانان: اندرو استانتون، انگوس مکلن
نویسندگان: اندرو استانتون، ویکتوریا استروز

موسیقی: توماس نیومن
صداپیشگان: الن دی جنرس، آلبرت بروکس، اِد اونیل، یوجین لِوی، ادریس البا، 

تای بورل، بیل هدر، سیگورنی ویور، ویلم دفو، دایان کیتون
خالصه داستان:

بعد از پیدا شدن نمو در قسمت اول اکنون نمو در کنار پدرش مارلین و همچنین 
ماهی آبی فراموشکار دوری در اقیانوس زندگی آرامی را سپری می کند. اما در 
یکی از همین روزها دوری که مانند ماهی گلی های معروف دارای حافظه  ۱۰ 
ثانیه ای اس��ت ناگهان به حافظه  بلندمدت خود رج��وع می کند و در آن به یاد 
می آورد که در دوران کودکی از پدر و مادرش جدا شده است. همین اتفاق باعث 
می شود که دوری به همراه مارلین و نمو سفری را برای پیدا کردن خانواده اش 
آغاز کند، س��فری که اتفاقات ، ماجراها و مالقات با موجودات تازه ای را در پی 

دارد.

فیلم »بارکد« پنجمین ساخته مصطفی کیایی از ۱9 خرداد ماه به سرگروهی 
سینما آزادی اکران شده است. »بارکد« نیز مانند آثار قبلی مصطفی کیایی فیلم 
پربازیگری است. فیلم »بارکد« رتبه هشتم را در بین فیلم های سی و چهارمین 
جشنواره فیلم فجر از نگاه کاربران سالم سینما کس��ب کرد. مصطفی کیایی 
تاکنون فیلم های سینمایی »بعد از ظهر سگی س��گی«، »ضد گلوله«، »خط 

ویژه« و »عصر یخبندان« را در کارنامه کارگردانی خود به ثبت رسانده است.
فیلم »بارکد« در بخش سودای سیمرغ س��ی و چهارمین جشنواره فیلم فجر 

حضور داشت.
خالصه فیلم:

پشت هر آدمی داستانی است و پشت هر داستانی یک آدم، بهتر است  قبل از 
هر قضاوتی کمی  صبر داشته باشیم.

عوامل فیلم:
کارگردان، تهیه کنن��ده: : مصطفی کیایی/ نویس��نده: مصطفی کیایی، مهیار 
شاهرخی/ مش��اور تهیه: عباس حقیقی/ مدیر تولید: س��جاد رحیمی/ دستیار 
اول کارگردان و برنامه ریزی: هومن خواج��ه نوری/ مدیر فیلمبرداری: مهدی 
جعفری/ صدابردار: مهدی صال��ح کرمانی/ صداگذار: علیرض��ا علویان/ طراح 
چهره پرداز: محسن دارس��نج/ طراح صحنه و لباس: حجت اشتری/ نورپرداز: 
 مرتضی نجف��ی/ برنامه ری��ز: محمد ثقفی/ منش��ی صحنه: س��عیده دلیریان

جلوه های ویژه میدانی: آرش آقابیک/ تدوین: نیما جعفری جوزانی/ موسیقی: 

آرمان موس��ی پور/ مدیر تدارکات: محمد ابراهیمی/ روابط عمومی و مش��اور 
رس��انه ای: آریان امیرخان/ فیلم پش��ت صحنه: میالد کیایی/ مدیر تبلیغات: 

میثم میرزایی/ عکاس: نادر فوقانی
بازیگران: بهرام رادان، محسن کیایی، سحر دولتشاهی، بهاره کیان افشار، بابک 
بهشاد، علی کوچکی، رضا شریفی نژاد، آرش تاج، سحر آربین، مرجان علیزاده، 
شهرام جمشیدی، س��مانه عارف پور ، با حضور پژمان بازغی و  هنرمندی رضا 

کیانیان

امیر حس��ین رس��تمی، ریما رامین فر و مهران احمدی که س��اعتی قبل از حادثه 
تروریس��تی در فرودگاه آتاتورک ترکیه حضور داش��تند، پیش از حمله تروریستی، 

فرودگاه را ترک کردند.

)Finding Dory( در جستجوی دوری

با رکـــد

گیشه

عکس نوشت
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اخبارخبر

عضو مجلس خبرگان رهبری: 

 اشرافی گری یک مرتبه
 پیدا نمی شود

لزوم رعایت اعتدال در اجرای برنامه های فرهنگی

مرگ نوجوان کوهرنگی 
بر اثر حمله یک قالده خرس

بازدید از نمایشگاه علوم قرآنی 
۵۰ درصد افزایش یافت

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری و امام جمعه 
شهرکرد گفت: امروز دشمن جامعه دانشگاهی ما را نشانه 
گرفته و در اذهان و افکار این جامعه نفوذ کرده و وظیفه 
مسئوالن است که عداوت ها را از افکار جوانان پاک کرده 

و استعدادهای آنان را برای نخبگی پرورش دهند.
حجت االس��ام محمدعل��ی نکونام، در مراس��م ضیافت 
افطاری مس��تعدین برتر، ش��رکت های دان��ش بنیان و 
شرکت های فناور پارک علم و فناوری استان، با بیان اینکه 
امروزه علم و فناوری از نیازهای هر جامعه ای است، اظهار 
کرد: دانش آموزان مس��تعد در آینده جامعه نقش آفرین 

خواهند بود.
وی رشد دادن جامعه در مسائل علمی را مسئولیت اصلی 
بنیاد نخبگان عنوان کرد و افزود: دانش بنیان کردن امور، 
تولیدات و محصوالت و توسعه علم و فناوری در جامعه از 

اهمیت ویژه ای برخوردار است.
حجت االسام نکونام نخبگی را از دو جنبه علمی و معنوی 
حائز اهمیت دانست و گفت: نخبگان معنوی بایستی در 
زمینه های علمی نیز نخبه باش��ند و ای��ن مطلوب نظام 

جمهوری اسامی است.
به گفته امام جمعه شهرکرد نخبه قابل درخشش در علم، 
فناوری و اقتصاد مقاومتی بایستی در معنویت، تقوا، پاک 

زیستن و مسائل انسانی نیز بدرخشد.
وی ائمه اطهار )ع( را الگوی نخبگان علمی و معنوی عالم 
دانس��ت و خاطرنش��ان کرد: آن بزرگواران از همه اسرار 
هستی و مس��ائل علمی آگاه بوده و همه بایستی در مقام 

شاگردی آن بزرگواران درآیند.
حجت االسام نکونام به دعای 44 صحیفه سجادیه اشاره 
کرد و در ارتباط این فراز با نخبگی علمی و معنوی، گفت: 
امام س��جاد )ع( در این فراز از خداون��د می خواهند که 
ایشان را در زمره کسانی قرار دهد که درخشیده اند و این 

درخشیدگی همان نخبگی علمی و معنوی است.
امام جمعه شهرکرد اقتصاد مقاومتی را بریدن از غیر خدا 
و کشورهای بیگانه و متکی ش��دن به نفس عنوان کرد و 
گفت: امام سجاد )ع( نیز در این فراز از صحیفه سجادیه 
از خداوند تبارک و تعالی می خواهد که ایشان را در زمره 

بندگان خدا قرار داده و از غیر خدا بی نیاز کند.
 وی با بی��ان اینک��ه گ��ره زدن نخبگ��ی عل��م، ایمان و 
معرفت ،نخبگی مطلوب امام س��جاد )ع( اس��ت تصریح 
 کرد: این امام بزرگ��وار باورهای خ��ود را از جامعه طلب

می کند.
نکونام اف��زود: ام��روز دش��منی ها جامعه دانش��گاهی 
م��ا را نش��انه گرفت��ه اس��ت و  در اذه��ان و اف��کار این 

جامع��ه نف��وذ ک��رده و وظیف��ه مس��ئوالن اس��ت 
ک��ه عداوت ه��ا را از اف��کار جوان��ان پ��اک ک��رده و 
 اس��تعدادهای آن��ان را ب��رای نخبگ��ی پ��رورش 

دهند.
امام جمعه ش��هرکرد گفت: نخبگان بایستی در خدمت 
جامعه و مس��لمین بوده و برای عزتمندی کشور تاش 
کنند.وی به فضیلت ش��ب های قدر اش��اره کرد و گفت: 
پنهان گذاشتن شب قدر برای این است که انسان خودش 
را در دو شب اول برای حضور در پیش��گاه خداوند آماده 
کرده و در شب بیست و سوم از خالق خود طلب مغفرت 
کند. در این مراسم از 17 دانش آموز مستعد برتر استان 

تجلیل شد.

اس��تاندار چهارمحال و بختیاری گفت: الزم اس��ت در کنار 
اجرای برنامه های مذهبی و قرآنی، برنامه هایی اجرا ش��ود 
که به جامعه نشاط بخشد تا اعتدال و میانه روی حفظ شود.

قاسم سلیمانی دشتکی، در آیین اختتامیه نمایشگاه کتب  و 
نرم  افزارهای قرآنی استان، اظهار کرد: در این دولت به همت 
دولتمردان برخی از پروژه های ارزش��مند اس��تان از جمله 

فرهنگسرای ارشاد استان به بهره برداری رسید.
وی افزود: فرهنگسرای ارشاد در سال 82 کلنگ زنی شد  و 
در سال 94 با اعتبار 140 میلیارد ریال به بهره برداری رسید.

استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: در سال جاری شورای 
توسعه قرآنی اس��تان رتبه اول را در کشور کسب کرد که با 
فعالیت های قرآنی به ارتقای اسام و مقابله با استکبار کمک 

کرده است.
وی تاکید کرد: الزم است در کنار اجرای برنامه های مذهبی 
و قرآنی، برنامه هایی اجرا شود که به جامعه نشاط بخشد تا 

اعتدال و میانه روی حفظ شود.
سلیمانی دش��تکی خاطر نش��ان کرد: در این نمایشگاه 35 
غرفه دایر بود ک��ه 15 غرفه آن در بخش کت��اب با 50 هزار 

جلد قرآنی بوده است.
وی غرفه های عف��اف و حجاب، ش��فاخانه ق��رآن، یادمان 
ش��هدای حرم و فاجعه منا، س��ینمای قرآن��ی و بازی های 
رایانه ای قرآن در گروه های  س��نی مختلف را از غرفه های 
این نمایشگاه برشمرد و گفت: در این نمایشگاه دو هزار جلد 

قرآن فرسوده با کتب قرآن جدید تعویض شد.
اس��تاندار چهارمح��ال و بختی��اری در پایان اظه��ار کرد: 
برنامه های محوری فرهنگ و ارشاد باید به گونه ای باشد که 

زیرساخت های قرآنی داشته باشد.

عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه زندگی ش��خصی 
امام خمینی)ره( و مقام معظم رهبری بهترین الگوی زندگی 
هس��تند، گفت: امروز زندگی برخی از مس��ئوالن افسانه ای 

است.
آیت اهلل علیرضا اسامیان، در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه 
»با توجه به اینکه در دین اس��ام بر ساده زیستی مسئوالن 
تاکید شده و مسئوالن تا چه اندازه باید به این موضوع پایبند 
باشند؟« با بیان اینکه در بین ائمه معصوم)ع( تنها امامی که 
شرایط اقتضا کرد که حکومت تشکیل دهد امام علی)ع( بود، 
اظهار داشت: اگر به زندگی ایش��ان نگاه کنیم بهترین پاسخ 
برای این پرس��ش است. شرکت در مراسم ش��ب قدر زمینه 
آشنایی مردم با س��یره و زندگی امیرالمومنین)ع( را فراهم 
می کند چراکه بهترین الگوی حکومت با اقتضای زمان است.

عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه مسئوالن باید درد 
مردم را درک کنند، تصریح کرد: کس��ی که اشرافی زندگی 

می کند، نمی تواند درد مردم را بفهمد.
آیت اهلل اسامیان با اشاره به ساده زیستی مقام معظم رهبری 
خاطرنشان کرد: حضرت آقا در راس هرم جمهوری اسامی 

در زندگی خود بسیار ساده زیست هستند.
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه »به نظر شما آیا زندگی 
اشرافی در بین مسئوالن پسندیده است؟« بیان کرد: از نظر 
بنده پسندیده نیست. زندگی مس��ئوالن قطعا نباید باالتر از 

حد متوسط جامعه باشد.
عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه زندگی باالتر از حد 
متوسط جامعه حرام نیست اما کسی که می خواهد مسئولیتی 
را قبول کند اگر این توانایی را ندارد مسئولیت را قبول نکند، 
تصریح کرد: حقوق مستمری فوق متعارف و خارج از محدوده 

قانونی قطعا برازنده نظام اسامی نیست.
وی افزود: از یک طرف ادعا می ش��ود خزانه خالی است و در 
شرایط تحریم هستیم و از طرف دیگر حقوق های آن چنانی 

پرداخت می شود.
عضو مجلس خبرگان رهبری در پاس��خ به پرسشی مبنی بر 
اینکه »به نظر شما ریشه زندگی اشرافی در بین مسئوالن از 
کی آغاز شد؟« گفت: نمی توان زمان آغازی برای آن  تعیین 
کرد اما این مشکل یک مرتبه پیدا نشده بلکه کم کم به وجود 

آمده است.
آیت اهلل اس��امیان با بیان اینکه برای جلب توجه دش��منان 
از خواس��ته هایمان کوتاه آمده ایم، تاکید کرد: هیچ انحرافی 
یک مرتبه پیدا نمی شود. اشرافی گری نیز یک مرتبه به وجود 

نیامده بلکه کم کم و تدریجا  به وجود آمده است.

فرمانده انتظامی شهرس��تان کوهرنگ گفت: خرس گرسنه با 
حمله به نوجوان 15 ساله در شهر صمصامی از توابع شهرستان 

کوهرنگ جان او را گرفت.
صادق محمدی اظهارداش��ت: در پی اعام مرکز فوریت های 
پلیس��ی 110 مبنی بر حمله ی��ک قاده خرس گرس��نه به 
نوجوان 15 ساله در شهر صمصامی از توابع شهرستان کوهرنگ 
 بافاصله ماموران برای بررس��ی موضوع به محل حادثه اعزام 

شدند.
وی افزود: پس از بررس��ی صحنه و اظهارات اهالی مش��خص 
 شد ساعت 19 روز گذشته یک نوجوان 15 ساله که در اطراف 
منطق��ه ش��هر صمصام��ی در ح��ال چ��رای گوس��فندان 
 ب��وده توس��ط ی��ک ق��اده خ��رس ب��ه ش��دت زخم��ی 

شده بوده است. 
فرمانده انتظامی شهرس��تان کوهرنگ بیان کرد: این نوجوان 
15 ساله پس از انتقال به بیمارستان شهدای فارسان به علت 

شدت جراحات وارده فوت کرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد چهارمحال و بختیاری گفت: بازدید از 
نمایشگاه کتب و نرم افزارهای علوم قرآنی نسبت به سال گذشته 

50 درصد افزایش یافته است. 
ج��واد کارگ��ران در مراس��م اختتامی��ه نمایش��گاه کت��ب و 
نرم افزاره��ای علوم قرآن��ی و تجلیل از فعاالن قرآن��ی واقع در 
فرهنگس��رای ش��هرکرد با اش��اره به اس��تقبال خوب مردم از 
نمایش��گاه اظهار داش��ت: روزانه ب��ه صورت متوس��ط 1500 
 نف��ر و در مجموع نزدیک ب��ه 15 هزار نفر از نمایش��گاه بازدید 

کردند.
وی افزود: دومین نمایش��گاه کت��ب و نرم افزارهای علوم قرآنی 
با عنوان جش��ن قرآن از 29 خردادماه تا 8 تیرماه برای بازدید 

عاقه مندان دایر شده بود.
وی با اشاره به برگزاری مراسم تجلیل از فعاالن قرآنی در کنار 
مراسم اختتامیه بیان کرد: افراد شاخص در زمینه های مختلف 
قرآنی از جمل��ه حفظ، قرائ��ت، پژوهش و موسس��ات برتر نیز 

تجلیل می شوند.
 در این مراس��م 15 نفر از فعاالن قرآنی معرفی  ش��ده و از آنها  

تجلیل به عمل آمد.
 در بخش بانوان و نوجوانان نیز برترین ها معرفی و تجلیل شدند.

دشمن، جامعه دانشگاهی را نشانه گرفته است

ابالغ وقت رسیدگی
4/55 ش��ماره درخواس��ت: 9510463747300008 ش��ماره پرون��ده: 
9509983747300165 شماره بایگانی شعبه: 950248 نظر به دادخواست 
آقای رض��ا غالمرضایی فرزند غالمرض��ا به طرفیت خان��م ها 1- زهره 
غالمرضایی فرزند رضا 2- ش��قایق درویش گلی فرزند علیرضا 3- گلی 
نامدار علی سوفی و 4- آقای حسین درویش گلی فرزند علی دائر بر تقاضای 
اثبات مالکیت تمامی ششدانگ یک قطعه زمین واقع در شهر خور- شهرک 
مس��کونی امام علی )ع( به پالک 226 ش��هرداری طی کالسه 950248 این 
دادگاه ثبت گردیده و پس از جری تشریفات قانونی وقت رسیدگی پرونده 
برای تاریخ 1395/05/27 ساعت 11 صبح تعیین گردیده و با توجه به اینکه 
آدرس خواندگان ردیف های س��وم وچهارم مجهول المکان می باشد، لذا 
مراتب به درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی 
یک نوبت آگهی می گردد تا خواندگان مجهول المکان جهت تحویل نس��خه 
دوم دادخواست و ضمائم به این دادگاه مراجعه و در تاریخ فوق الذکر جهت 
رسیدگی در این دادگاه حاضر شوند.  م الف: 98 شعبه اول دادگاه عمومی 

حقوقی خور و بیابانک)166 کلمه، 2 کادر(
مزایده 

4/9 ش��ماره آگه��ی: 139503902137000002 ش��ماره پرون��ده: 
139404002137000036  به موجب پرونده اجرائی کالسه فوق تمامت دو 
سهم مشاع از شصت س��هم عرصه و اعیان مزرعه مشهور به چاه تهرانی 
ها به پالک ثبتی 11/10335 مفروزی از ش��ماره 7802به مساحت 30000 
متر مربع که س��ند آن در صفحه 191 دفتر 179 ذیل شماره 29347 امالک 
با شماره چاپی 738217 ب / 91 به نام آقای عبداله رصاف مدیون کالسه 
اجرایی ثبت و صادر شده است. حدود و مشخصات اربعه ملک؛ شمااًل در 
سه قسمت که قسمت دوم آن غربی اس��ت اول به طول 232/46 متر و دوم 
به طول 82/77 متر و س��وم به طول 860/76 متر م��رز و محل پی به پالک 
8702 باقیمانده شرقًا در هفت قسمت اول به طول 28/24 متر و دوم به طول 
70/37 متر س��وم به طول 82/30 متر و چهارم به طول 45/57 متر پنجم به 
طول 11/41 متر پی و مرزیست به پالک باقیمانده 8702 فرعی و ششم خط 
فرضی است به طول 41/75 متر به عرض خیابان وزوان به رباط آغاکمال 
و هفتم پی و مرزیست به طول 733/51 متر به شماره باقیمانده 8702 فرعی 
جنوبًا در 14 قسمت که قس��متهای پنجم الی نهم آن شرقی است به اول به 
طول 57/03 متر، دوم به طول 57/86 متر، سوم به طول 30/60 متر، چهارم 
به طول 100/14 متر، پنجم به طول 81/28 متر، ششم به طول 53/48 متر، 
هفتم به طول 52/86 متر، هش��تم به طول 83/79 متر و نهم به طول 84/20 
متر، دهم به طول 44/05 متر، یازدهم به طول 42/38 متر، دوازدهم به طول 
37/63 متر، سیزدهم به طول 50/36متر، چهاردهم به طول 52/75 متر مرز 
و پی است به شماره  باقیمانده 8702 فرعی غربًا در هشت قسمت که قسمت 
دوم آن جنوبی اس��ت به طول های 265/39 متر و 193/79 متر و 161/22 
مت��ر و 55/44 متر و 147/82 متر 98/17 متر مرز و پی اس��ت به ش��ماره 
باقیمانده 8702 فرعی و هفتم خط فرضی است به طول 45/19 متر به عرض 
خیابان وزوان به رباط آغاکمال، هش��تم مرزیست به طول 102/06 متر به 
شماره باقیمانده مذکور. که طبق نظر کارشناس رسمی با توجه به نوع خاک 
و حاصلخیزی آن و میزان آب قابل دس��ترس از دو حلقه چاه اشتراکی به 
نسبت س��هام مالکیت و ابعاد قطعه زمین تصرفی و جاده دسترسی خاکی 
در مجاورت ضلع غرب��ی آن و موقعیت تا جاده آس��فالته و بازار مصرف 
محصوالت زراعی و یک گاوداری قدیمی کوچک س��نتی به مساحت حدود 
280 متر مربع که حدوداً در نصفه اولیه ملک مزبور قرار دارد و سایر عوامل 
تاثیر گذار مانند درختان مثمر و غیر مثمر و کشت علوفه قیمت هر متر مربع 
آن بالغ بر 28000 ریال و جمعًا به مبلغ 840/000/000 ریال ارزیابی شده 
و حس��ب گزارش مامور اجرا ملک مزبور در تصرف آقای عبداله رصاف 
می باشد. پالک فوق از ساعت 9 الی 12 روز شنبه مورخ 1395/04/26 در 
اداره ثبت اسناد و امالک میمه ) واحد اجرا ( واقع در خیابان طالقانی از طریق 
مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ 840/000/000 ریال شروع و به 
باالترین قیمت پیشنهادی نقداً فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت 
بدهی های مربوط به ملک  در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و 

نیز بدهی های مالیاتی و عوارض مربوطه و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینک 
رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در 
صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی باب��ت هزینه های فوق از محل مازاد 
 به برنده مزایده مس��ترد خواهد شد و نیم عش��ر و حق مزایده نقداً وصول

 می گردد. ضمنًا چنانچه روز مزایده تعطیل رس��می گ��ردد، مزایده روز 
اداری بعد از تعطیلی در همان س��اعت و مکان مقرر برگزار خواهد ش��د. 
تاریخ انتشار: 95/4/10 . م الف:9704 اداره اجرای اسناد رسمی میمه)613 

کلمه، 6 کادر(
ابالغ رای

4/48 کالس��ه پرونده:1167/94 ش��ماره دادنامه:2184-94/1/29 مرجع 
رسیدگی: ش��عبه 45 ش��ورای حل اختالف اصفهان، خواهان: علی هاشم 
زاده درچه عابدی به نشانی اصفهان خیابان شهید باباگلی جنب تعمیرگاه 
البرز فروش��گاه البرز )ایوکیو( با وکالت حسین محمدیان و پگاه پرهیزکار 
به نش��انی اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی س��اختمان بانک تجارت 
)ارغوان( طبقه س��وم واحد 18، خوانده: مریم مسعودی به نشانی مجهول 
المکان، خواس��ته: مطالبه وجه یک فقره چک به ش��ماره 339279 به مبلغ 
10/000/000 ، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا 
شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای علی هاشم زاده با وکالت آقای 
محمدیان و خانم پگاه پرهیزکار به طرفیت مریم مس��عودی به خواس��ته 
مطالبه مبلغ 10/000/000 ریال وجه یک فقره چک به ش��ماره 339279 به 
عهده بانک صادرات شعبه مرکز پیاده ش��یراز به انضمام مطلق خسارت 
قانونی با توجه  به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان 
و صدور گواهی های عدم پرداخت توس��ط بانک مح��ال علیه که ظهور در 
اشتغال ذمه خوانده و اس��تحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که 
خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه حضور نیافته و هیچگونه الیحه و 
دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان 
 از خود ابراز و ارای��ه ننموده لذا دعوی خواهان علی��ه خوانده ثابت به نظر

 م��ی رس��د ک��ه مس��تنداً ب��ه م��واد 212 و 214 قان��ون تج��ارت و 
198و515و519و522 قانون آ.د.م  حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ 10/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته و مبلغ 455/000 ریال بابت 
هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در 
تادیه از تاریخ سررسید چک های موصوف )94/6/20(  تا تاریخ اجرای حکم 
در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 20 روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل 
اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:9898 
ش��عبه 45 حقوقی مجتمع شماره یک ش��ورای حل اختالف اصفهان )330 

کلمه 4 کادر(  
ابالغ 

4/47 احترامًا عطف به پرونده کالسه 4923/94 آن شعبه محترم و حسب 
دس��تور آن مقام محترم قضایی مبنی بر ارزیابی یک دستگاه آپارتمان با 
پالک ثبتی 15177/3380 بخش 5 ثب��ت در خصوص دعوای خواهان خانم 
زهرا شفیعی مهر به طرفیت آقای محسن هاجر پور به اینجانب کارشناس 
منتخب پس از اطالع از موضوع کارشناسی ضمن حضور در دفتر آن شعبه 
محترم و مطالعه پرونده کالسه فوق از محل متنازع فیه واقع در اصفهان- 
اتوبان چمران- خیابان محمد طاهر- مجتمع مسکونی گلها بهار 13 ورودی 
2 پالک 406 بازدید نموده و پس از معاینه و بررسی الزم نتیجه به شرح ذیل 
تقدیم حضور می گردد. محل مورد معرفی به صورت یک مجتمع مسکونی 
در حد دو طبقه روی همکف )همکف اول و دوم( با اس��کلت بتنی و س��قف 
تیرچه بلوک بوده که واحد مورد معرفی در قسمت ورودی 2 طبقه دوم واحد 
شرقی به شماره 406 قرار گرفته است. بررسی مفاد کپی برگی معامالت نیم 
برگ به شماره چاپی 752841 که تحت شماره 24049 مورخ 90/10/20 در 
دفتر خانه رسمی 138 اصفهان به ثبت رسیده است ششدانگ آپارتمان فوق 
به مساحت 23 و 76 به انضمام قدرالحسه از عرصه مشاعی و حق العبور از 
راه پله مشاعی و قدرالحسه از پارکینگ مشاعی می باشد در زمان مباشرت 
به امر کارشناسی از محل مورد نظر مالحظه گردید که کفها دارای کفپوش 

بدنه دیوارهای داخلی کاغذ دیواری کف آشپزخانه سرامیک بدنه دیوارکوب 
با کابینت MDF، کف سرویس های بهداشتی حمام و توالت سرامیک بدنه 
کاش��ی دربهای داخلی چوبی و پنجره ها آلومینیوم – سیستم گرمایشی 
بخاری )لوله کش��ی شوفاژ داش��ته ولی رادیاتور پکیج نداشت( و سیستم 
سرمایش��ی کولر بوده یعنی دارای انش��عابات آب و برق و گاز می باشد. 
علی ایحال با عنایت به مراتب فوق التوصیف و با توجه به موقعیت محل و 
مساحت و قدمت و نوع کاربری و مساحت موثر در قضیه ارزیابی شرایط 
عرضه و تقاضا و در صورت بالمانع بودن نقل و انتقال بدینوس��یله قیمت 
پایه کارشناسی شش��دانگ آپارتمان مزبور در وضعیت فعلی جمعًا مبلغ 
1/510/000/000 ریال برآورد و اعالم نظر می گردند. خانم زهرا شفیعی با 
وکالت حمید جهانگیری علیه محسن هاجرپور، خواهشمند یک نوبت آگهی 
ابالغ نظریه کارشناس��ی طبق مفاد نظریه کارشناس��ی با این مضمون که 
چنانچه به نظریه کارشناسی اعتراض دارید ظرف مهلت 3 روز پس از تاریخ 
رویت به اجرای احکام واقع در خیابان شیخ صدوق شمالی چهار راه وکال 
مراجعه نمایید. م الف:9890 اجرای احکام شعبه 2 مجتمع شماره یک شورای 

حل اختالف اصفهان )399 کلمه4 کادر(  
ابالغ وقت رسیدگی

4/21 در خصوص پرونده کالسه 110/95 خواهان علیرضا گل شیرازی – 
حمید ایزدیان دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه طبق پرینت بانکی به طرفیت 
حسین سعیدی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه مورخ 
95/5/13  س��اعت 5 تعیین گردیده اس��ت با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حس��ب 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 ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف:9832 ش��عبه 47 حقوقی مجتمع ش��ماره سه ش��ورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )118 کلمه 1 کادر( 
ابالغ رای

4/49 کالس��ه پرونده: 94-2056 ش��ماره دادنامه:382-95/2/30 مرجع 
رسیدگی: ش��عبه 45 ش��ورای حل اختالف اصفهان، خواهان: سید حبیب 
هاش��می به نش��انی اصفهان میدان امام بازار بزرگ دروازه اشرف پالک 
1، خوانده: مهدی عمادی به نش��انی مجهول المکان، با عنایت به محتویات 
پرونده و نظریه مش��ورتی اعضا شورا ختم رس��یدگی را اعالم و به شرح 
آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی ش��وا: دعوی سید حبیب 
هاشمی به طرفیت مهدی عمادی  به خواس��ته مطالبه مبلغ 170/000/000 
ریال بابت وجه حواله های شماره  012902 و 102903 و 01904 و 012905 
و 012906 و 012907 عهده موسسه قرض الحس��نه علی ابن الحسین به 
انضمام مطلق خس��ارات قانونی- با توجه  به بقای اصول مستندات در ید 
خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره از سوی موسسه قرض الحسنه علی 
ابن الحسین که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه 
وجه خواسته دارد و این که خوانده در جلسه به هر دلیلی حضور نیافته و 
دلیلی که اعالم برائت ذمه اش را اقتضا نماید ابراز نداش��ته، بر شورا ثابت 
است  لذا به اس��تناد مواد 198و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم 
بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 170/000/000  بابت اصل خواسته 
و 2/835/000 ریال بابت هزینه دادرس��ی در حق  خواهان صادر و اعالم 
می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
به این مرجع خواهد بود. ولیکن در خصوص مطالبه خسارت تاخیر تادیه 
با توجه به اینکه این دعوی دارای ارکانی می باش��د که یک��ی از آن ارکان 
که عبارت اس��ت از تغییر فاحش شاخص قیمت س��االنه با توجه به تاریخ 
سررس��ید حواله ها احراز نمی گردد دعوی مقرون به صحت تش��خیص 
داده نشده مستنداً به مواد 522 و 197 قانون آیین دادرسی حکم بر بی حقی 
خواهان صادر و اعالم می گردد رای ص��ادره حضوری و ظرف 20 روز 
قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:8362 
ش��عبه 45 حقوقی مجتمع شماره یک ش��ورای حل اختالف اصفهان )314 

کلمه 3 کادر(

ابالغ رای
4/50 کالس��ه پرونده: 94-2057 ش��ماره دادنامه:360-95/2/28 مرجع 
رسیدگی: ش��عبه 45 ش��ورای حل اختالف اصفهان، خواهان: سید حبیب 
هاش��می به نش��انی اصفهان میدان امام بازار بزرگ دروازه اشرف پالک 
1، خوانده: مهدی عمادی به نش��انی مجهول المکان، با عنایت به محتویات 
پرونده و نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی 
مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شوا: دعوی سید حبیب هاشمی 
به طرفیت مه��دی عمادی  به خواس��ته مطالبه مبل��غ 180/000/000 ریال 
بابت وجه حواله های ش��ماره 012913-94/9/23  و 012912 – 94/9/13 
و 012911- 94/9/3  و 012910 – 94/8/23 و 012909-94/8/13  و 
012908-94/8/3 عهده موسسه قرض الحسنه علی ابن الحسین به انضمام 
مطلق خس��ارات قانونی- با توجه  به بقای اصول مستندات در ید خواهان 
و گواهی عدم پرداخت صادره از س��وی موسس��ه قرض الحسنه علی ابن 
الحسین که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه 
خواسته دارد و این که خوانده در جلسه به هر دلیلی حضور نیافته و دلیلی 
که اعالم برائت ذمه اش را اقتضا نماید ابراز نداش��ته، بر شورا ثابت است  
لذا به استناد مواد 198و519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ 180/000/000  بابت اصل خواسته و 2/720/000 
ریال بابت هزینه دادرس��ی به انضمام هزینه نش��ر آگهی در حق  خواهان 
صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظ��رف مهلت 20 روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی به این مرجع خواهد ب��ود. ولیکن در خصوص مطالبه 
خسارت تاخیر تادیه با توجه به اینکه این دعوی دارای ارکانی می باشد که 
رکن چهارم آن عبارت است  از تغییر فاحش شاخص ساالنه قیمت از تاریخ 
سررسید که با توجه به سررسید حواله ها که مربوط به 94/8/3 و 94/9/3 
می باش��د این رکن احراز نمی گ��ردد و فلذا دعوی خواه��ان در این بخش 
مقرون به صحت تشخیص داده نشده مس��تنداً به مواد 522 و 197 قانون 
آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعالم می گردد رای 
صادره حضوری است  و ظرف 20 روز قابل تجدید نظر در محاکم عمومی 
حقوقی اصفهان می باشد. م الف:8361 شعبه 45 حقوقی مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف اصفهان )341 کلمه 4 کادر(
ابالغ رای

4/52 کالس��ه پرونده: 941457 مرجع رسیدگی: ش��عبه 33 شورای حل 
اختالف اصفهان، خواهان: هاشم گنجی ممسنی به نشانی اصفهان خ قائمیه 
انتهای خیابان بن بس��ت اکبری، خوانده: راضیه نکوئی  به نشانی مجهول 
المکان، خواس��ته: مطالبه وجه چک،  با عنایت به محتوی��ات پرونده و اخذ 
نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به 
صدور رای می نماید. رای قاضی شورای حل اختالف: در خصوص دعوای 
هاشم گنجی ممسنی به طرفیت خانم راضیه نکوئی به خواسته مطالبه مبلغ 
یکصد و بیست میلیون ریال وجه چک به ش��ماره 566466-9427 مورخ 
94/10/21 به عهده بانک اقتصاد نوین به انضمام مطلق خسارات قانونی با 
توجه  به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی 
عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اش��تغال ذمه خوانده و 
اس��تحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ 
قانونی در جلسه رس��یدگی حضور نداش��ته و هیچگونه الیحه و دفاعیات 
مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود 
ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رس��د 
که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون 
آیین دادرس��ی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصد و 
بیست میلیون بابت اصل خواسته و 2/390/000  ریال بابت هزینه دادرسی 
و هزینه نش��ر آگهی طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ 
سررسید چک موصوف )94/10/21(  تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان 
صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیس��ت روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی 
ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان 
می باشد. م الف:9900 ش��عبه 33 حقوقی مجتمع ش��ماره دو شورای حل 

اختالف اصفهان )296 کلمه 3 کادر(

استاندار چهارمحال و بختیاری:
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 س��ال گذش��ته که Nubia تلف��ن هوش��مند پرچم��دار خود 
به ن��ام Z9 را معرف��ی ک��رد، توجه بس��یاری را به خ��ود جلب 
 ک��رد؛ در آن زمان ب��ه ندرت می توانس��تیم تلفن هوش��مندی 
با نمایش��گر فاق��د حاش��یه را در ب��ازار پی��دا کنی��م و همین 
مس��ئله به وج��ه تمایز محص��ول یاد ش��ده با س��ایر مدل های 
 موجود در بازار بدل ش��د. حاال در س��ال 2016 به سر می بریم 
و ب��ر تع��داد گوش��ی های دارای ای��ن مش��خصه اضافه ش��ده 
 اس��ت و به همی��ن دلیل ای��ن امر ش��اید اهمیت س��ال قبل را 
 نداش��ته باش��د و دیگ��ر نمی ت��وان آن را مش��خصه ای مه��م 
و انقالبی برای این محصوالت برشمرد. اما شرکت یاد شده هنوز 
ابتکارات جالبی را برای به وجد آوردن کاربر در آس��تین دارد و 

پیشنهاد می کنیم تا انتهای مطلب با ما باشید. 
Nubia بار دیگر با یک پرچمدار بدون حاش��یه به نام 

Z11 بازگشته است تا ش��اید دوباره خبرساز 
ش��ود. محصول��ی ک��ه از آن صحب��ت 

می کنیم چند روز گذش����ته در 
پک�ن پایتخ���ت چ�ین 

معرفی ش���د و باید 
بگوییم که در عین 
زیبای��ی، بس��ی�ار 

هم قدرتمند به نظر 
می رسد. 

 همان طور که گفته ش��د
نمایش��گر دس��تگاه فاق��د 

 حاش��یه های مرس��وم اس��ت 
به همین خاطر ش��رکت س��ازنده 

بع��اد آن ب��ه می��زان  توانس��ته از ا
چش��مگیری بکاه��د؛ صفحه نمایش این 

موبایل طبق اعالم شرکت سازنده 81 درصد 
از کل بدن��ه آن را تش��کیل می ده��د. بنابراین 

می توان این ط��ور نتیجه گرفت ک��ه Z11 یکی از 
جمع و جورترین گوشی های هوش��مند 5/5 اینچی 

 موجود در بازار اس��ت. ابعاد این موبای��ل برابر با 151/8 
در 72/3 در 7/5 میلی متر عنوان ش��ده و خود دستگاه نیز 

وزنی برابر با 162 گرم دارد. Z11 بدنه ای فلزی دارد که 
 در ه��ر دو ط��رف ب��ا شیش��ه 2/5D پوش��ش داده ش��ده 
 و ب��ا اس��تفاده از فرآیند قالب س��ازی تزری��ق نانو تهیه ش��ده 
ت��ا کیفی��ت کل��ی و نهای��ی آن در ح��د اع��ال باش��د. در مورد 
امکان��ات فنی این گوش��ی هم بای��د بگوییم که یک نمایش��گر 
5/5 اینچی ب��دون حاش��یه با رزلوش��ن 1080p و روش��نایی 
500 کان��دال بر مترمرب��ع را در خ��ود جای داده ک��ه خاصیت 
جذاب آنتی رفلک��س ) ضد بازت��اب ن��ور ( دارد. کاربر به کمک 
ای��ن ویژگی ب��ه راحتی می توان��د در ن��ور روز از گوش��ی خود 
 اس��تفاده کند. نکته دیگر در مورد نمایش��گر این موبایل آن که 
 ب��ا بهره گی��ری از نس��ل ت��ازه فن��اوری FiT ارای��ه ش��ده که 

نخس��تین بار در موبای��ل Nubia Z9 دیده ش��د و ویژگی های 
مختلف��ی را ب��ه لبه های دس��تگاه در زم��ان دریاف��ت فرامین 
لمس��ی اضافه می کن��د. بنابراین ب��رای انجام ام��وری از قبیل 
 س��وئیچ کردن بی��ن نرم افزارها، تنظیم روش��نایی نمایش��گر 
پلیکیش��ن های پس زمین��ه می ت��وان   ی��ا پ��اک ک��ردن ا
از ژست های حرکت�ی متنوعی اس��تفاده کرد که برای لبه های 

ش��ده اند. در رابط���ه ب��ا نمایش��گر این موبایل تعریف 
باید اشاره کرد که در سخت افزار این گوشی 

ی�����ک تراش�ه داخل بدنه آن 
اس��نپدراگون 
820 جای 
فت��ه  گر
ک��ه 

فرکانس����ی 
ب���راب���ر ب��ا 2/1 
 گیگاهرتز دارد و از فناوری

TurSignal به��ره می ب��رد که  
حاص��ل هم��������کاری مس��تقیم 
Nubia و کوآل��کام اس��ت ک��ه ب��رای کاه��ش 30 درص��دی 
ن��رخ قط��ع تم��اس، افزای��ش40 درص��دی س��رعت انتق��ال 
دیت��ا و پایی��ن آوردن20 درصدی می��زان مصرف ان��رژی آن 

ب��ه خاط��ر اتص��ال ب��ه ش��بکه های ارتباط��ی، آنت��ن موبایل 
 Z11 را ب��ه ص��ورت خ��ودکار بهین��ه می کند. ع��الوه بر ای��ن 
در قالب دو م��دل بهره من��د از حافظه داخل��ی 64 گیگابایتی/ 
رم 4 گیگابای��ت و ی��ا حافظه داخل��ی 128 گیگابای��ت و رم 6 
گیگابای��ت ارای��ه می ش��ود که البت��ه می ت��وان با اس��تفاده از 
درگاه کارت میک��رو اس دی تعبی��ه ش��ده روی بدن��ه اش این 
ظرفیت را به رقم200 گیگابایت رس��اند. تلفن هوش��مند تازه 
 VoLTE  4+ وG همچنی��ن از ش��بکه های ارتباط��ی Nubia 
و از دو سیم کارت به صورت همزمان پش��تیبانی می کند. برای 
امنیت بیش��تر کاربران این دس��تگاه یک حس��گر اثرانگش��ت 
درس��ت در قس��مت پش��ت بدنه موبایل تعبیه ش��ده که طبق 
گفت��ه ش��رکت س��ازنده ق��ادر اس��ت ظ��رف تنه��ا 0/1 ثانیه 
فرآیند تعیی��ن هویت کارب��ر را انجام دهد. در پش��ت بدنه این 
 موبایل ی��ک دوربی��ن 16 مگاپیکس��لی ) IMX298 س��ونی (

به همراه لنز 6P خودنمایی می کند که گشودگی دهانه دیافراگم 
آن برابر با f/2.0 اس��ت و از امکاناتی نظیر لرزش��گیر اپتیکال، 
 6/0 NeoVision فوکوس خودکار تش��خیص فازی و فناوری
بهره می گیرد. در قس��مت جلوی بدنه ای��ن موبایل هم یک 
دوربین 8 مگاپیکس��لی با گش��ودگی دهانه لنز  f/2.4 و 
لنز واید80 درجه تعبیه ش��ده تا برقراری تماس های 
تصویری و گرفتن سلفی با دستگاه امکان پذیر شود. 
در مورد نرم اف��زار این موبایل ه��م باید بگوییم 
که از اندروید 6/0/1 به هم��راه رابط کاربری 
Nu� اختصاصی شرکت سازنده موسوم به 

bia UI 4/0 بهره می گیرد. انرژی مورد 
نیاز این موبایل از طریق یک باتری 
3 آمپرس��اعتی تامین می ش��ود 
 که البت��ه ب��رای دس��تگاهی 
با این ابع��اد و امکانات اندکی 
پایین اس��ت اما طب��ق ادعای 
شرکت سازنده در صورت استفاده 
 سنگین، تا 1/37 روز و استفاده سبک 
2 روز دوام م����ی آورد  ک�����ه  ت��ا 17/
ای���ن نی���ز مره���ون فن���اوری ب���ه خدم���ت 
 گرفت��ه ش��ده در آن ب��ه ن��ام NeoPower اس��ت. 
باید اضافه کنیم که باتری این موبایل از فناوری ش��ارژ س��ریع 
نیز پش��تیبانی می کند. در مورد قیمت این پرچم��دار هم باید 
 بگوییم که نس��خه بهره من��د از چه��ار گیگابای��ت رم آن برابر 
ب��ا 376 دالر و م��دل باالت��ر ک��ه ش��ش گیگابای��ت رم دارد 
ح��دود 526 دالر قیمت گذاری ش��ده اس��ت. امکان س��فارش 
 این موبای��ل از هم اکنون فراهم اس��ت و عرضه آن ب��ه بازار نیز 
از هفته آینده آغاز می شود. در پایان باید بگوییم که نسخه ویژه 
کریستیانو رونالدو این موبایل هم طراحی و ساخته شده که البته 
شرکت سازنده هنوز اطالعاتی در خصوص قیمت و زمان عرضه 

و ویژگی های آن ارایه نکرده است.

نوبیا محصول جدید خود را معرفی کرد؛

نمایشیبیانتهاتالبهها

کاروان علمی جمهوری اس��المی ای�ران به منظ�ور شرکت 
در مس��ابقات جهانی رب��وکاپ 2016 آلم�ان ع���ازم ای�ن 

کشور شد.
 مرتض��ی موس��ی خان���ی، رییس کمیت��ه مل��ی ربوکاپ 
جمه��وری اس��المی ای��ران ضم�ن اش���اره ب��ه برگزاری 
مس��ابقات جهانی رب��وکاپ 2016 ب��ه میزب�ان��ی آلم�ان، 
گفت: تیم هایی از دانشگاه آزاد اس��المی ق�زوین، دانش�گاه 
تهران، دانش��گاه امیرکبی�ر، دبیرس��تان فرزانگان ته�ران، 
دبیرس��تان س��الم، تیم کاوش و تیم باس��ط پ�ژوه، راه�ی 
 این دوره از مسابقات شدند ک�ه در ش��هر الیپزی�ک برگزار 

می شود.
وی با اش��اره به این که تیم ه��ای ایرانی ج��زو برترین های 
 مس��ابقات جهان��ی بوده ان��د، تصریح ک��رد: در ای��ن دوره 
از مس��ابقات تیم هایی از دانش��گاه های مختلف دنیا مانند 
 دانشگاه » کارنگی ملون « آمریکا، دانشگاه » یو تی آستین «

تگزاس، دانشگاه اش��توتگارت آلمان، دانشگاه پلی تکنیک 
س��نگاپور و بس��یاری از دانش��گاه های دیگر در لیگ هایی 
همچون روبات فوتبالیست سایز کوچک، ربات فوتبالیست 
س��ایز متوس��ط، نائو، امدادگر واقع��ی، امدادگ��ر مجازی، 
شبیه ساز امداد و ربات خانگی از کش��ورهای آلمان، هلند، 
ایران، ژاپن، چین، پرتغال، کانادا، س��وئد، سنگاپور و آمریکا 

حضور دارند.

محقق��ان دانش��گاه آزاد واحد ته��ران مرکز موفق به س��نتز 
نانوحاملی ش��دند که می تواند بیماری زخم معده را به صورت 

موثرتری درمان کند.
بیماری زخم معده به معنی نوعی آسیب خوش خیم در معده 

است که نام دیگر آن » پپتیک اولسر « است.
درگذشته های نه چندان دور تصور می شد شیوه  زندگی مانند 
عالقه  زیاد به غذاهای پر ادویه یا ش��غل های استرس زا ریشه  

زخم معده است.
اما امروزه پزشکان متوجه شده  اند که علت اصلی زخم معده 

نوعی باکتری است.
زخم معده یکی از رایج ترین بیماری های گوارش��ی به شمار 
می آید که در صورت بی توجهی به آن می تواند به بیماری های 

خطرناک تری از جمله سرطان معده منتهی شود.
با این تفاس��یر، معالجه  موثر ای��ن بیماری یک��ی حوزه های 
 پژوهش��ی در عل��م پزش��کی و داروس��ازی محس��وب 

می شود.
 همای��ون احم��د پناه��ی، محق��ق ط��رح ضم��ن اش��اره 
ب��ه داروی » فاموتیدی��ن « به عن��وان داروی درم��ان 
بیم��اری زخ��م مع��ده، در خصوص اه��داف پیگیری ش��ده 
 در ای��ن ط��رح گف��ت: ه��دف از انج��ام ای��ن طرح س��نتز 
و معرفی ی��ک نانوحامل جدی��د به منظور دارورس��انی موثر 
و هدفمن��د جهت درم��ان بیماری زخ��م معده بوده اس��ت.

همایون احم��د پناه��ی ادام��ه داد: کاهش هزین��ه  درمان، 
 افزای��ش س��رعت اثربخش��ی دارو و کاهش ع��وارض جانبی

مص��رف دارو از مزایای اس��تفاده از این نانوحام��ل به عنوان 
دارورسان است.

 احمد پناهی با بیان اینکه نانوحامل س��نتز شده در این طرح 

از یک جز پلیمری و یک جز اکس��یدی تش��کیل شده است، 
اظهار کرد: نانوذرات مغناطیس��ی آهن به وس��یله پلیمرهای 
هوشمند اصالح شده است؛ این موضوع موجب می شود عالوه 
بر اینکه فرآیند تحویل دارو به صورت موضعی و کنترل ش��ده 
انجام پذیرد، با اس��تفاده از نانوجاذب های حس��اس به دما، 

عوارض جانبی دارو به حداقل می رسد.
 به گفته  وی، در این پژوهش نانوذرات مغناطیسی اکسید آهن

ب��ه روش ه��م رس��وبی و ب��ا بهره گی��ری از کمپلکس های 
آهن سنتز ش��ده و س��طح آن ها با اس��تفاده از ترکیبات آلی 
 و پلیمرهای هوش��مند اصالح ش��ده اس��ت؛ س��پس از این

 نانوحامل به منظور دارورس��انی هدفمن��د داروی فاموتیدین 
استفاده شده است.

وی اف��زود: از روش ه��ای مختلف مش��خصه یاب��ی از جمله 
میکروسکوپ الکترونی جهت ارزیابی این نانو حامل استفاده 
 ،» pH « شده و در نهایت شرایط دارورس��انی بهینه، از جمله

دما و ظرفیت تعیین شده است.
به گفته احمدپناهی، نتایج حاکی از آن اس��ت که حدودا 73 
درصد از داروی بارگذاری ش��ده درون نانوحام��ل، در مدت 
زمان 1 ساعت درون مایع شبیه سازی شده  محیط معده آزاد 

شده است.
این تحقیقات حاصل تالش های دکت��ر همایون احمدپناهی 
"– عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز- 
و س��ارا نصراله��ی- دانش آموخت��ه  مقط��ع کارشناس��ی 
 ارش��د ای��ن دانش��گاه - اس��ت. نتای��ج ای��ن کار در مجل�ه  
 International Journal of Pharmaceutics 
 ) جل��د 476، س��ال 2014، صفح��ات70 ت��ا 76 ( به چاپ 

رسیده است.

از سگ های مراقب س��ال ها است که برای تش��خیص قند خون 
پایین و احتمال قریب الوقوع افت قند خون اس��تفاده می ش��ود. 
اکنون باالخره پس از سال ها دانشمندان متوجه شده اند سگ ها 
چگونه این کار را انجام می دهند؛ موضوعی که می تواند به ساخت 
حسگرهای جدیدی در عرصه پزشکی منجر شود. می توان گفت 
سگ ها آن قدر که در بو کشیدن دنیای اطراف خود مهارت دارند، 
در دیدنش ندارند. این حیوانات وفادار قادرند کوچک ترین بوها 
را در حد یک از یک تریلی��ون واحد ) 1 به هم��راه 12 صفر ( نیز 
تش��خیص دهند. این میزان برای ما انس��ان ها مثل آن است که 
بتوانیم وجود یک قاشق چایخوری ش��کر را در دو استخر بزرگ 
تشخیص دهیم. در مورد بیماری قند، س��گ های آموزش دیده 
ویژه این کار قادرند کاهش قند خون صاحبان خود را تش��خیص 
دهند؛ نش��انه ای که می تواند نش��انه افت قریب الوقوع قند خون 
باشد. قند خون پایین برای کسانی که به دیابت نوع 1 ابتال دارند 
می تواند باعث بروز مشکالتی نظیر لرزه، گیجی و خستگی شود. 
عدم دریافت قند در چنین مواقعی می تواند حتی به غش کردن 
و بیهوشی فرد نیز بیانجامد. این اتفاق برای برخی از افراد خیلی 
سریع و بدون عالئم هش��دار قبلی رخ می دهد. سگ های مراقب 
بیماران دیابتی در صورت تشخیص این موضوع، اقدامی از پیش 
 تعیین ش��ده انجام می دهند که موجب آگاه شدن صاحب شان 
از پایین بودن سطح قند خونش می ش��ود. اما این سگ ها پایین 
بودن قند خون صاحبان خ��ود را از کجا می فهمند؟ این س��وال 
مدت ها ذه��ن دانش��مندان را به خود مش��غول کرده ب��ود، اما 
 یک پژوهش جدید از س��وی محققان انس��تیتو علوم متابولیک 
ولکام تراست و دانشگاه کمبریج، باالخره پاسخ این سوال را آشکار 
کرد. ماده ای که باعث آگاه ش��دن سگ ها می شود ایزوپرن است؛ 
 ماده ای ش��یمیایی که به ص��ورت طبیعی در هوای خارج ش��ده 
 از ش��ش های انس��ان هنگام تنفس وجود دارد. این دانشمندان، 
قند خون گروهی متشکل از 8 زن مبتال به دیابت را تحت شرایط 
کنترل ش��ده پایین آوردند و با اس��تفاده از طیف س��نج رد پای 
مولکول های خاص��ی را در بدن آنان س��نجیدند. این محققان با 
نگاه به ای��ن داده ها متوجه ش��دند طی حمله ناش��ی از افت قند 
خون، میزان ایزوپرن تا حد قابل توجه��ی، حتی تا 2 برابر حالت 
عادی افزایش پیدا می کند. انسان ها حضور این ماده شیمیایی را 
حس نمی کنند، اما دانشمندان متوجه شده اند سگ ها نسبت به 
این ماده حساس هستند و به راحتی می توانند مقدار زیاد آن را در 
بازدم تنفس تشخیص دهند. دانشمندان حدس می زنند باال رفتن 
میزان ایزوپرن، محصول تولید کلسترول باشد، اما هنوز در این باره 
به قطعیت نرسیده اند. دانشمندان با استفاده از این اطالعات قصد 
دارند حسگر جدیدی تولید کنند که بتواند همین کار را انجام دهد. 
به این ترتیب یک حسگر تنفسی می تواند جای تست قند فعلی را 

که با استفاده از خون نوک انگشت انجام می شود، بگیرد.

 رولزرویس معموال ب��ا خودروهای فاخر و گ��ران قیمتش 
یا موتورهای هواپیما ش��ناخته می ش��ود، اما فارغ از بخش 
خودروس��ازی، گروه صنعتی رولزرویس دس��تی بر آتش 
صنایع پیشرفته نظیر س��اخت موتورهای جت و تجهیزات 
هدایت خودکار دارد. این ش��رکت مهندسی حاال ایده های 
 آینده نگرانه خ��ود را از صنعت هوانوردی ب��ه دریانوردی 
آورده است و مفهومی تازه را در مورد قایق ها و کشتی های 
باری خ��ودران و کنت��رل از راه دور مطرح کرده اس��ت که 
ظاهرا در نوع خود ایده بدیعی به نظر می رس��د. مهندسان 
رولزرویس مزایای چنین تغییری را کاهش خطای انسانی، 
عدم نیاز به وجود فضا برای حضور و زندگی کارکنان کشتی 
و افزایش ظرفیت مفید حمل بار می دانند. همچنین به لطف 
چنین فناوری هایی، تنها یک ناخدا می تواند دسته ای بزرگ 
از قایق ها و کشتی ها را به شکل گروهی هدایت و مدیریت 
کند و طبیعتا این موضوع به معنای افزایش بهره وری مالی 
و کاهش ریس��ک برای ش��رکت های حمل و نقل دریایی 
 اس��ت. ش��اید مرکز هدایت این قایق های باربری خودکار 
و رباتیک ش��ما را به یاد فیلم » پیش��تازان فضا « بیندازد، 
 اما واقعیت این اس��ت که تزریق فن��اوری هدایت خودکار 
به صنعت دریانوردی آسان تر از پیاده سازی چنین مفهومی 
برای صنعت هوانوردی یا خودروس��ازی اس��ت و ریس��ک 
کمتری به هم��راه دارد. طبیعتا چنی��ن انقالبی در صنعت 
دریانوردی به مذاق فعاالن این صنعت نظیر ملوانان خوش 
 نخواهد آمد، اما ش��رکت های بیمه و حم��ل و نقل دریایی 
 به سبب افزایش بهره وری و کاهش هزینه نیروهای انسانی 
از آن اس��تقبال خواهند کرد. از نظر س��خت افزاری مانند 
همیشه رادارهای پیشرفته، مجموعه ای پیچیده از سنسورها 
و البته مجموعه نرم افزاری مدیریتی هس��ته کار را تشکیل 
می دهند. براساس پیش بینی های رولزرویس تجاری سازی 
 اولی��ن قایق خ��ودکار تا س��ال2020 ممکن خواهد ش��د 
و احتماال ظرف20 س��ال آینده ش��اهد فراگیر ش��دن این 

فناوری در سطح جهان خواهیم بود.

وقتی سگ ها به کمک علم پزشکی می آیند؛

قند خون هم بو دارد
به دنبال خودران شدن خودروها؛

کشتی و قایق هم خودران شدند

اخبارخبر

اعزام کاروان ایرانی به مسابقات 
جهانی ربوکاپ ۲۰۱۶ آلمان

در مقیاس آزمایشگاهی صورت گرفت؛

درمان موثر زخم معده با فناوری نانو توسط محققان کشور

خودران ها خودکار هم شارژ می شوند؛

همه چیز خودکار است
سوار بر دلهره آورترین سرسره شیشه ای دنیا؛

نمایی متفاوت و هیجانی از شهر
در جریان ایفا ۲۰۱۶ اتفاق خواهد افتاد؛

میت 9 هواوی احتماال ۱۱ شهریور رونمایی می شود
جدیدترین س��دان چهار در تس��ال ب��ه نام مدل 
3 در تاری��خ 31 م��ارس 2016 رونمایی ش��د و 
 طبق برنامه ریزی های صورت گرفته قرار اس��ت 
تا پایان سال 2017 میالدی تولید انبوه و عرضه 

آن آغاز شود.
تا آن موقع اما، یکی از دارندگان محصوالت این 
ش��رکت ترجیح داده اند که دس��ت به ابتکاری 
جالب بزنند و نوعی سیستم شارژ خودکار را برای 
مدل اس طراحی کنند. این سیس��تم که توسط 
نشریه ای به نام Electrek رویت شده قادر است 
به صورت خودکار کابل شارژ مدل اس را داخل 
 مخزنش ق��رار دهد و ب��رای این منظ��ور نیازی 
به مداخله انس��انی نخواهد داشت. البته سرعت 
عمل سیستم بسیار پایین است، اما نکته مثبتش 
این است که برای اس��تفاده از آن نیازی نیست 
که حتی به کابل دس��ت بزنید یا پورت را درون 
درگاهش قرار دهی��د. اگر این ای��ده به نظرتان 
آشنا می آید باید بگوییم که نخستین بار از سوی 
ایالن ماس��ک مدیرعامل این شرکت مطرح شد 
که در سال 2014 میالدی جنجال خبری زیادی 

را ب��رای آن ب��ه راه انداخت؛ این ش��رکت حتی 
ویدئویی نمایشی از سیستم یاد شده را هم سال 
 قبل منتش��ر کرد، اما از آن زمان تاکنون حرفی 

در مورد آن به میان نیامده است.
نکته ای که باید به آن اش��اره کنیم این است که 
مدل معرفی شده توس��ط تسال که ایالن ماسک 
با نام » مار فلزی سخت « از آن یاد کرده اندکی 
ترسناک تر از این مدل است که توسط هواداران 

تسال طراحی شده است.
سیس��تم جدید طراحی ش��ده آن ط���ور ک�ه 
Deepak Mital خال��ق آن اظه��ار داش��ته، 
Evtron نام دارد و با اس��تفاده از یک دس��تگاه 
کامپیوتر رزبری پای کنترل می ش��ود ) گفتنی 
است هم اکنون هم مدل اس پورت شارژی دارد 
که می تواند خود را باز نماید، بنابراین کار خاصی 

از این لحاظ انجام نشده است (. 
س��ازنده این محصول اظهار کرده که می خواهد 
 آن را به ص��ورت تج��اری در بی��اورد، بنابراین 
چه بس��ا تا قبل از ارایه سیستم شارژ اختصاصی 

تسال شاهد عرضه این محصول به بازار باشیم.

جاذبه های گردش��گری و تفریحی لس آنجلس 
 طبق گفته آن ها که به این ش��هر سفر کرده اند، 
 ب��ی ش��مارند و ح��اال ب��ر پای��ه خب��ری ک��ه 
در وب سایت های مختلف منتشر شده، سرسره 
شیش��ه ای بلندی دورتادور بلندترین ساختمان 
در غرب رودخانه می سی س��ی پی برپا ش��ده که 
چند روز پیش به عنوان یک مرکز تجاری کارش 
 را آغاز ک��رد. به ای��ن ترتیب، عاش��قان هیجان 
و ماجراجوها می توانند با پرداخت تنها 25 دالر 
سوار این سطح ساخته شده از شیشه ضد گلوله 
ش��وند که طولی برابر با 13 مت��ر دارد، از طبقه 
 هفت��ادم یک برج ت��ا طبقه 69 آن امت��داد پیدا 
کرده اس��ت. مهندسان دس��ت اندر کار ساخت 
ای��ن س��ازه اظه��ار داش��ته اند ک��ه مقاومت و 
اس��تحکام شیش��ه به کار رفته در آن به قدری 
اس��ت که می تواند در مقابل ش��دیدترین بادها 
و حتی زلزله نیز اس��تقامت کند. این سرس��ره 
 در واق���ع بخش��ی از پ���روژه ای ب���ه ن���ام 
OUE Skyspace LA اس��ت؛ نوعی رصدخانه 
مستقر در پشت بام برج US Bank که نمایی360 

درجه از ش��هر را پی��ش روی بازدیدکنندگانش 
قرار می دهد و خصوصا مورد توجه آن دس��ته از 
 افرادی قرار می گیرد که دوس��ت دارند تصویری 
از کالن ش��هرهای در حال توس��عه را مشاهده 
کنند و خود سرسره نیز هیجان آن هایی را کامل 

می کند که با دیدن این نما قانع نمی شوند. 
البته این را هم بگوییم که بسیاری از افراد جرات 
سوار شدن روی این سرس��ره را ندارند و ترجیح 
می دهند به دیدن ویدئوهایی که دیگران هنگام 

سواری از آن می گیرند، بسنده کنند.

 نمایش��گاه فن��اوری IFA 2016 از دوازده��م 
تا هفدهم ش��هریور ماه در کش��ور آلمان برگزار 

خواهد شد.
با وجود این که هنوز دو ماه تا زمان آغاز به کار این 
نمایش��گاه باقی مانده، اما هواوی دعوتنامه های 
خود را برای ی��ک روز پی��ش از برگ��زاری این 

نمایشگاه ارسال کرده است.
ایفا همواره ب��ه عنوان ی��ک گردهمایی مهم در 
دنیای فناوری و مخصوصا گجت های هوش��مند 

مطرح بوده است.
ه��واوی نی��ز در س��ال های اخی��ر در زم��ره 
ش��رکت هایی قرار گرفته ک��ه در جری��ان این 
نمایش��گاه نس��ل جدید گوش��ی های هوشمند 

پرچمدار خود را رونمایی می کنند.
 برای مثال این ش��رکت در سپتامبر سال 2014 

از میت 7 در جریان ایفا 2014 رونمایی کرد.
سال گذشته ش��اهد رونمایی از میت اس در ایفا 
بودیم، هر چند میت 8 نیز چن��د ماه پس از این 

گوشی رونمایی شد.
انتظ��ار م��ی رود چنین رون��دی در نمایش��گاه 

س��ال ج��اری IFA 2016 نی��ز پی��اده ش��ود.
انتظار می رود هواوی در جریان نمایش��گاه ایفا 
2016 از نسل جدید میت اس که احتماال میت 

اس 2 نام دارد، رونمایی کند.
ش��نیده ها حکای��ت از آن دارد که این گوش��ی 
هوشمند با نسخه جدید فناوری فورس تاچ این 

شرکت همراه خواهد شد.
البته گمانه هایی نیز مطرح شده اند که از موفقیت 
 نش��دن میت اس برای هواوی حکای��ت دارند، 
از این رو ش��ماری از پیش بینی ها از به روز نشدن 
این گوشی هوش��مند توس��ط چینی ها حاکی 
اس��ت. افرادی که معتقدند میت اس 2 رونمایی 
نخواهد ش��د، معرفی میت 9 را بسیار محتمل تر 

عنوان می کنند.
این افراد معتقدند که عرضه زودهنگام گوش��ی 
تلفن هوش��مند میت 9 می تواند سیاست بسیار 
منطقی تری باشد، چرا که این گوشی هوشمند 
پرچمدار می تواند با پرچمداران گلکسی نوت 7 
سامسونگ در کنار آیفون 7 و آیفون 7 پالس اپل 

به رقابت بپردازد.
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خبراخبار

رییس اداره آموزش و پرورش بادرود:

 آمار اعتیاد در مدارس 
بخش بادرود صفر است

عضو شورای اسالمی شهر مبارکه:

بالغ بر 90 درصد حافظان قرآن کریم مبارکه، بانوان هستند

 پخت و توزیع سه تن 
غذای نذری در آران و بیدگل

فرمانده سپاه نطنز:

جهان اسالم از مسئله فلسطین 
غافل نشود

کاهش 50 درصدی تلفات حوادث رانندگي 

آران و بیدگلشاهین شهر و میمهشهرضا

روز قدس روز وحدت مسلمانان جهان
 در مقابل دنیای کفر است

 برگزاری اعتکاف رمضانیه 

آغاز برداشت 
کلزا در تیران و کرون

آغاز مرمت مسجد جامع 
افوشته  نطنز

فرماندار سمیرم تاکید کرد:

 شرایط حضور سالمندان 
در جامعه فراهم شود

 مع��اون اس��تاندار و فرمان��دار کاش��ان گفت: خط��وط انتقال 
 ش��بکه ه��ای آب از یک ب��ازه عم��ر مفی��د برخوردار اس��ت 
 و ب��ا ط��ی ش��دن زم��ان، ض��رورت دارد ت��ا نس��بت ب��ه 
سرمایه گذاری های جدید برای نوسازی زیرساخت های الزم 

اقدام کنیم.
 حمیدرضا مومنیان، در جلسه شورای حفاظت از منابع آب که 
با حضور مسئوالن و اساتید در دانشگاه کاشان برگزار شد، اظهار 
داشت: شهرداری ها، سازمان عمومی و دولتی موظف هستند 
طی دو هفته آینده چاه ها مجاز و منابع آبی مورد اس��تفاده را 
که امکان خارج ک��ردن از مدار مصرف وجود دارد به ش��ورای 
حفاظت از منابع آب معرفی کرده تا به صورت رسمی و با حضور 
خبرنگاران، اصحاب رسانه و مطبوعات نسبت به پلمپ آن اقدام 

کرده و به عنوان جشن حفاظت از منابع آب مطرح کنیم.
معاون اس��تاندار و فرماندار کاش��ان افزود: ضروری است برای 
فرهنگ سازی و آگاهی بخشی و جلب اعتماد مردم در موضوع 
بحران آب در دش��ت کاشان از س��ازمان های عمومی و دولتی 
 ش��روع کنیم و با پلمپ کردن حت��ی چاه های مج��از و کمتر 
مورد استفاده، این ضرورت را به آحاد جامعه یادآوری کنیم که 

مجبوریم منابع آب موجود را مدیریت داشته باشیم.
 مومنیان تاکید کرد: کیفیت آب چاه های شرب دشت کاشان 
 با هجوم آب های شور به صورت قابل توجهی کاهش پیدا کرده 

 و برای تامین ش��رب چ��اره ای ج��ز اخت��اط آب زاینده رود 
با آب های موجود وجود ندارد. وی همچنین یادآور شد: ضروری 
اس��ت علما از ظرفیت های حوزه ش��رعی برای آگاهی بخشی 
مردم در این خصوص استفاده کنند چرا که آب جز انفال است 
 و اس��تفاده و اتاف آن خارج از قوانین و چارچوب های قانونی 
و شرعی حرام است، طی چندین س��ال گذشته زمین خواری 
مورد توج��ه قرار گرفت��ه ول��ی » آب خواری « مغف��ول مانده 
 اس��ت، اگر مردم به خصوص در شهرستان درالمومنین کاشان 
آگاهی های الزم را به خوبی کس��ب کنند نس��بت به استفاده 

درست و بهره وری صحیح از منابع آب تمکین می کنند. 
مومنیان نقش سازمان های مردم نهاد را نیز با اهمیت دانست 
و گفت: آگاهی بخشی و اطاع رسانی سازمان های مردم نهاد 
 نس��بت به ضرورت ه��ا و اولویت های شهرس��تان به خصوص 
در حوزه آب بسیار موثر است و می تواند در مدیریت مصرف آب 

نقش اساسی ایفا کند. 
رییس شورای حفاظت ازمنابع آب کاشان اظهار داشت: آمارها 
بیانگر آن است که بیشترین اتاف آب در حوزه کشاورزی است 
و ضرورت دارد منابع محدود آب که در اختیار شهرستان است 
به صورت مطلوب مدیریت شود. فرماندار کاشان تاکید کرد: اگر 
کش��اورز بداند محصول ارزانی را با هزینه گرانی تولید می کند 
و نسبت به این فاجعه زیست محیطی و بحران آب آگاهی های 

الزم را کسب کند نسبت به اصاح الگوی کشت و آبیاری خود 
تجدید نظر کرده و کش��اورزی خود را متناسب با اقلیم کاشان 
برنامه ریزی می کند. رییس ش��ورای تامین شهرستان افزود: 
دغدغه ها از حد نگرانی گذشته و ضروری است از ظرفیت های 
علمی دانشگاه ها منطقه به عنوان محمل علمی و کارشناسی 
در خصوص کاهش آسیب های حوزه آب به خوبی بهره برداری 

کنیم. 
مومنیان تاکید کرد: برای نجات بخش��ی آب در دشت کاشان 
دو محور مدنظر قرار گرفته اس��ت؛ کاهش برداشت از منابع با 
افزایش بهره وری در حوزه های مختلف و محور دوم؛ توجه به 
راه های افزایش ورودی آب در منابع زیرزمینی و آبخوان منطقه 
اس��ت. وی یادآور شد: پیشگیری و مهار س��یاب های فصلی، 
توجه به احداث پروژه های آبخیزداری و تغذیه مصنوعی منابع 

زیرزمینی از راه های افزایش ورودی آب به منابع است. 
معاون اس��تاندار و فرماندار کاش��ان، جایگزین��ی آب در حوزه 
های مختلف کش��اورزی، صنعت و فضای سبز شهری با پساب 
 حاصل از تصفیه خانه فاضاب کاشان را از جمله اقدامات موثر 
در کاهش برداش��ت آب از منابع زیرزمینی عنوان کرد و گفت: 
شبکه فاضاب ش��هری و احداث تصفیه خانه فاضاب کاشان 
ظرفیت مناسبی در رفع آلودگی منابع زیرزمینی و جایگزینی 

پساب با آب مورد استفاده در حوزه های مختلف است.

رییس اداره آموزش و پ��رورش بادرود، آمار اعتی��اد در مدارس 
بخش بادرود را صفر عنوان کرد و آن را مرهون تاش و همکاری 
بهزیس��تی، س��پاه و بس��یج، اوقاف و ارایه کاس های آموزشی 

دانست. 
محمود آقادوس��ت رییس اداره آم��وزش و پرورش ب��ادرود در 
جلسه ش��ورای منطقه ای آموزش و پرورش بادرود اظهار کرد: 
تعداد۴۰۰۰ دانش آموز در منطقه بادرود در ۴۲ واحد آموزشی 
و در مجموع ۲۱۵ کاس درس مش��غول به تحصیل هستند که 
 طی س��ال 9۵-9۴ تاش کردی��م وضعیت آموزش��ی منطقه را 
با برنامه های مختلف بهبود بخش��یم. آقادوس��ت با اعام موفق 
بودن آم��وزش و پرورش  منطق��ه در برخی برنامه ها در س��طح 
استانی، گفت:  از مهم ترین این اقدامات روحیه و انگیزه بخشی 
 به همکاران  جهت ت��اش مضاعف آن ها بود که خوش��بختانه  
رتبه های خوبی در سطح استان و کش��ور کسب کردند. رییس 
اداره آموزش و پرورش منطقه ب��ادرود از دیگر اقدامات مهم این 
اداره را اخذ مجوز مرکز یادگیری اختاالت رفتاری دانش آموزان 
 بیان کرد. وی از رش��د۶۰ درصدی پیشرفت تحصیلی، برگزاری 
 کاس های ضم��ن خدمت و مهم ت��ر از آن ایج��اد فضای مجزا 
و مخصوص آموزش ضمن خدمت برای جلوگیری از پراکندگی 

کاس ها در مدارس خبر داد.
 وی همچنین برگزاری مراس��م جش��ن تکلیف دان��ش آموزان 
با همکاری اوقاف و امام جمعه بادرود و تعمیق  اثر نماز در مدارس 
را بس��یار خوب عنوان کرد  و تصریح کرد: در همه مدارس نماز 
جماعت با استقبال روبه روست. محمود آقادوست به کمک۷۰۰ 
میلیون ریالی خیران در ش��ب عید بین دانش آموزان نیازمند و 
همچنین عملکرد خوب خیر منطقه در ساخت هنرستان با هزینه 
بالغ بر۳۰ میلیارد ریال اشاره کرد. وی در بخش اداری کسب رتبه 
پژوهش گر برتر اس��تانی و طرح برتر کش��وری و استانی توسط 
 آقای کفاشی و در مجلس دانش آموزی حفظ دو سهمیه منطقه 

و استان را قابل تقدیر دانست. 
رییس اداره آموزش و پرورش بادرود از نماینده مجلس تقاضای 
پیگیری جهت ساخت سریع تر آموزشگاه های روستای فمی که 
 عملیات اجرایی آن آغاز شده و آموزشگاه پسرانه دکتر شریعتی 
و آموزشگاه دخترانه آن در وضعیت سختی قرار دارد، کرد و گفت: 
 امیدواریم بتوانیم یک واحد آموزش��ی را ت��ا اول مهر تهیه کنیم 

و در اختیار دانش آموزان روستای فمی قرار دهیم.

همزمان با شام ش��هادت امام علی ) ع ( س��ه تن غذای نذری 
در آران و بیدگل توزیع ش��د. این برنامه هر ساله در جوار حرم 
حضرت محمد هال ب��ن علی ) ع ( توس��ط خیری��ن و برای 
 پذیرای��ی از میهمانان و زائران فرزند با فص��ل امیر المومنین

 ) ع ( اجرا می ش��ود. برای پخ��ت این غذا، یک ت��ن برنج،۳۰۰ 
 کیلو گرم گوش��ت،۴۰۰ کیلو گ��رم لپه،۳۰۰ کیل��و گرم پیاز 
و صد کیلو گرم سیب زمینی استفاده شده است. غذای نذری 
 آماده ش��ده در بین حدود۱۰ ه��زار نفر از زائ��ران، روزه داران 

و عزاداران امام علی ) ع ( توزیع می شود. 
 حرم مطهرحض��رت محمدهال بن علی ) ع ( در شهرس��تان 

آران و بیدگل، شمالی ترین نقطه استان اصفهان قرار دارد.

مدی��ر جهاد کش��اورزی شهرس��تان تیران و ک��رون گفت: 
برداشت کلزا در تیران و کرون آغاز شد.

محس��ن حاج عاب��دی اظهار کرد: کل��زا یک��ی از مهم ترین 
گیاهان زراعی اس��ت که از دانه های آن ب��رای تولید روغن 
اس��تفاده می ش��ود. وی با اش��اره به اینکه ارقام کشت شده 
 کلزا در شهرس��تان اکاپی و ارقام هیبرید اس��ت، ادامه داد: 
در سال جاری۴۰ هکتار از مزارع شهرستان تیران و کرون زیر 
سطح کشت محصول کلزا قرار گرفته که تاکنون ۱۲ هکتار 
آن برداشت شده اس��ت. مدیر جهاد کش��اورزی شهرستان 
تیران و کرون تصریح کرد: هدف از کشت کلزا تامین روغن 
مصرفی کشور است که کشت به موقع، ارقام مناسب و مقاوم 
به ریزش و استفاده از کودهای ریز مغزی از عوامل بسیار مهم 
در افزایش عملکرد کلزا است. حاج عابدی خاطرنشان کرد: با 
توجه به اینکه9۰ درصد روغن مصرفی کشور وارداتی است و 
روغن کلزا به دلیل وجود اسیدهای چرب اشباع نشده و فاقد 
کلسترول از کیفیت تغذیه ای باالیی برخوردار است بنابراین 
همین امر س��بب افزایش سطح زیر کش��ت این دانه روغنی 
مهم شده است. وی اضافه کرد: پیش بینی می شود۱۵۰ تن 

محصول کلزا در شهرستان برداشت شود.

اس��تاد علوم قرآنی دانش��گاه مبارکه گفت: بالغ ب��ر9۰ درصد 
 حافظان ق��رآن کریم در شهرس��تان مبارکه را بانوان تش��کیل 
می دهند. حس��ین پیراکه با بی��ان اینکه می��زان عاقه مندی 
خواهران نس��بت به مباحث قرآنی بسیار باالتر است، گفت: این 
 امر نش��ات گرفته از روحیات، احساس��ات و عواطف آنها نسبت 
به مباحث دینی و قرآن اس��ت. وی افزود: ایجاد انگیزه و عاقه 
در بین ب��رادران و جذب آنه��ا به مباحث قرآنی در شهرس��تان 
نیاز به کار کارشناس��ی دارد. پیراکه گفت: بالغ بر یک هزار نفر 

حافظ قرآن از یک جز تا حافظ کل در شهرستان مبارکه وجود 
دارد که بیش از۷۰ نفر حافظ کل قرآن هس��تند. عضو ش��ورای 
 اسامی ش��هر مبارکه گفت: س��ال 9۴ در اولین مرحله ۲۵ نفر 
 از حافظان کل قرآن شهرس��تان مبارکه مورد تقدیر شهرداری 
و شورای ش��هر مبارکه قرار گرفتند. وی افزود: در مراحل بعدی 
 هم قصد داریم به مناس��بت های مختلف از س��ایر حافظان کل 
قرآن کریم در شهرس��تان مبارکه تجلیل کنی��م. پیراکه گفت: 
 حافظان قرآن از لحاظ اخاق و رفتار بس��یار پسندیده هستند 

و انس��ان در برخورد با آنها احس��اس مباهات و افتخار می کند. 
استاد علوم قرآنی در شهرستان مبارکه افزود: تعدادی از حافظان 
قرآن این کاس، امروز به مدرسین شهرستانی و استانی تبدیل 

شده اند و افتخاری برای شهرستان شده اند. 
 وی گفت: شهرداری و شورای اسامی ش��هر مبارکه با حمایت 
 از برگ��زاری دوره های قرآن��ی و ارایه مرکزی جه��ت برگزاری 
کاس ها در سال های گذشته به صورت مستقیم و غیر مستقیم 

کمک های زیادی را برای تدوام این کاس داشته اند.

سرپرست اداره میراث فرهنگی نطنز اظهار کرد: مسجد جامع 
محله افوش��ته نطنز با تخصیص مبلغ۵۰۰ میلیون ریال اعتبار 
 از محل اعتبارات ملی مرمت می ش��ود. حسین یزدانمهر افزود: 
 در قس��مت پ��ای س��ر درب ورودی و قس��مت هایی از س��قف 
مسجد جامع نم زدگی هایی مشاهده شد که پس از بررسی های 
 کارشناس��ی و تاش در جه��ت تخصیص اعتب��ارات موردنیاز

۵۰۰ میلیون ریال از محل اعتبارات ملی جهت انجام مرمت این 
مسجد و رفع موارد نم زدگی در نظر گرفته شد. سرپرست اداره 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نطنز تصریح کرد: 
مرمت این اثر ارزش��مند تاریخی ش��امل برچیدن ایزوگام های 
نامناس��ب و اجرای مجدد ایزوگام، پوش��ش کف ف��رش بام با 
آجر خطایی به همراه بندکش��ی، گمانه زدن برای بررسی عمق 
آب های نف��وذی در پی، ایجاد کان��ال زه کش به هم��راه تمام 
عملیات دفع رطوبت در س��ر درب مس��جد جامع می شود. وی 
ادامه داد: مراحل انعقاد ق��رارداد با پیمانکار مربوطه پس از طی 
مراحل قانونی انجام و در تاریخ ۱9 خرداد ماه، مکان جهت مرمت 
تحویل پیمانکار ش��د. یزدانمهر خاطر نشان کرد: مسجد جامع 
افوشته از بناهای متعلق به دوره تیموری است که با خشت و آجر 
و گچ بناشده و فاقد هرگونه تزئینات کاشی کاری و گچ بری است.

فرمانده س��پاه نطنز گفت: همزمان با روز جهان��ی قدس، جهان 
اسام از مسئله فلسطین غافل نشود. حسین آقادوستی فرمانده 
سپاه نطنز در جلسه س��تاد هماهنگی روز قدس شهرستان نطنز 
اظهار کرد: راهپیمایی روز جهانی قدس بنا به فرمایش گهربار امام 
راحل روز اسام است و بر همه مسلمانان جهان فرض است که در 
 این روز بزرگ جهت استیفای حقوق حقه مردم مظلوم فلسطین 
به میدان آمده و بر سر استکبار جهانی فریاد بکشند. سرهنگ دوم 
پاسدار حسین آقادوستی فرمانده ناحیه مقاومت سپاه نطنز افزود: 
مشکات امروز جهان اسام و جنگ هایی که داعش و تکفیری ها  
 با حمایت های  آمریکا و انگلیس و اسرائیل در دنیا راه انداخته اند؛

نباید حواس جهان اسام را از فلسطین پرت کنند زیرا همه باور 
داریم که فلسطین مسئله اصلی اسام است و مردم مسلمان جهان 
جنایت های رژیم کودک کش صهیونیست را از یاد نخواهند برد. 
فرمانده سپاه نطنز تصریح کرد: تنها خواسته ملت مسلمان حذف 
و محو اس��رائیل از صحنه جهانی اس��ت و می بایس��ت شعارهای 
امس��ال با حول محور مرگ بر آمریکا؛ مرگ بر اسرائیل و مرگ بر 
انگلیس باشد چراکه رژیم صهیونیستی محصول ناخلف استکبار 
جهانی و در راس آن آمریکا و انگلیس اس��ت و نباید این شعارها 
 کهنه شود و امسال بایس��تی کوبنده تر از س��ال قبل راه پیمایی 
و شعارها سر داده شود. وی افزود: ناحیه مقاومت بسیج با استفاده 
 از ظرفیت ه��ای  موج��ود همانند حوزه ه��ای مقاوم��ت، پایگاه 
و کانون های مس��اجد زمینه حضور بس��یجیان را در راهپیمایی 
 فراهم کنند و با اعام فراخوان ش��اهد حضور گسترده بسیجیان 

در این راهپیمایی خواهیم بود.
آقادوس��تی همچنین از برگزاری برنامه تریب��ون آزاد با موضوع 
روز قدس و مبارزه با اس��تکبار جهانی در راهپیمایی روز جهانی 
قدس خبر داد. وی همچنین از جمع آوری کمک برای بازسازی 
 مساجد دو شهر نبل و الزهرا که همه س��اکنان آن شیعه هستند 
 و از روزه��ای اول جنگ م��ورد محاصره تکفیری ها ق��رار گرفته 
و شهدای بس��یاری را تقدیم جبهه مقاومت سوریه کرده اند، خبر 
 داد و گفت: کمک های جمع آوری ش��ده جهت س��اخت مساجد 

این دو شهر از طریق بسیج سازندگی استان ارسال خواهد شد.

 معاون فرماندار ش��هرضا گفت: میزان تلفات جانی در تصادفات ش��هر شهرضا 
در سه ماهه اول امسال و درمقایسه با مدت مشابه آن در سال گذشته۵۰ درصد 
کاهش پیدا کرده است. محمد حسین داراب در جلسه کمیته عالی جامعه ایمن 
شهرستان شهرضا اظهار کرد: شهرستان ش��هرضا در حال حاضر از نظر کاهش 

میزان تصادفات شهری رتبه اول استان اصفهان را در اختیار دارد.
وی تصریح کرد: میزان تلفات جانی در تصادفات ش��هر شهرضا در سه ماهه اول 
امسال و درمقایس��ه با مدت مشابه آن در سال گذش��ته۵۰ درصد کاهش پیدا 

کرده است.
معاون فرماندار شهرضا اضافه کرد: در سه ماهه اول سال جاری تعداد تصادفات 
رانندگی شهری در شهرستان دو نفر بوده در حالی که این تعداد در مدت مشابه 

سال گذشته چهار نفر بوده است.
 داراب در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدامات انجام شده در راستای 
کاهش تصادفات ش��هری در این شهرس��تان اظهار کرد: اقدام��ات فنی پلیس 
راهنمایی و رانندگی شهرس��تان در جهت شناس��ایی نقاط حادثه خیز و اعام 
آن به شهرداری شهرضا برای اعمال اصاحات الزم تاثیر بسزایی در این زمینه 

داشته است.
وی گفت: با توجه به اینکه حجم قابل توجهی از تصادفات شهری در شهرستان 
 مربوط به راکبان موتورس��یکلت ها بوده اس��ت، ارایه آموزش به فروش��ندگان 
و تعمیرکاران این صنف از جمله دیگر اقدامات تامینی در جهت کاهش تصادفات 

و تلفات جانی ناشی از تصادف در این زمینه بوده است.
 معاون فرماندار شهرضا اعمال قانون را از جمله دیگر راهکارهای مقابله با تخلفات 
راهنمایی و رانندگی برشمرد و افزود: اعمال جریمه های رانندگی تاثیر بسزایی 

در بازدارندگی از تخلفات رانندگی داشته است.

فرماندار شهرستان شاهین شهر و میمه گفت: روز جهانی قدس روز وحدت تمام 
مسلمانان جهان در مقابل دنیای کفر و استکبار به رهبری آمریکا و رژیم غاصب 

و جعلی اسرائیل است.
 علیرضا بصیری اظهار کرد: امس��ال نی��ز در آخرین جمعه م��اه مبارک رمضان 
در حمایت از مردم مظلوم فلسطین و برائت از مستکبرین جهان با توجه به جنایات 
خونین صهیونیست ها در غزه و توطئه های استکباری در تجهیز تروریست های 
تکفیری و صهیونیستی داعش در عراق و س��وریه و همچنین با توجه به جنایات 
وحشیانه آل سعود در یمن و س��لب تابعیت رژیم آل خلیفه از شیخ عیسی قاسم 
رهبر شیعیان بحرین، راهپیمایی روز جهانی قدس متفاوت از سال های گذشته 
در جای جای میهن عزیزمان ایران و همچنین شهرس��تان شاهین شهر و میمه 

استان اصفهان برگزار خواهد شد.
وی افزود: مراس��م روز جهانی قدس در شهرس��تان شاهین ش��هر و میمه پیام 
بزرگ و قابل توجهی برای مستکبران عالم به  خصوص رژیم جعلی صهیونیستی 
دارد و آن پیام این اس��ت که مردم خطه ش��هیدپرور شاهین شهر و میمه استان 
 اصفهان تا آزادی قدس ش��ریف در مقابل رژیم کودک کش اسرائیل ایستادگی 

خواهند کرد.
وی با بیان اینکه روز جهانی قدس روز وحدت تمام مس��لمانان جهان در مقابل 
دنیای کفر و استکبار به رهبری آمریکا و رژیم غاصب و جعلی اسرائیل است، گفت: 
در شاهین شهر مردم روزه دار و انقابی این شهر در ساعت ۱۱ صبح در هوای گرم 
تابستان پس از تجمع در مقابل تاالر شیخ بهایی به طرف خیابان فردوسی حرکت 

و در سه راه فردوسی تا مصای نماز جمعه راهپیمایی خواهند کرد.

رییس اداره تبلیغات اسامی آران و بیدگل گفت: مراسم اعتکاف رمضانیه ویژه 
برادران در مسجد امیرالمومنین کوی مختص آباد آران و بیدگل برگزار شد.

حجت االس��ام س��میع اهلل م��ردان اف��زود: » اعت��کاف رمضانی��ه « مس��جد 
 امیرالمومنی��ن ) ع ( وی��ژه ده��ه س��وم م��اه مب��ارک رمض��ان، از س��حرگاه 
 بیست و یکم رمضان آغاز شد و تا پایان روز بیست و سوم ماه مبارک رمضان ادامه 

داشت.
وی خاطر نشان کرد: در این مراسم، عاوه بر احیای شب قدر، برنامه های متنوعی 
شامل محافل انس با قرآن، ختم صلوات، جز خوانی، طرح با قرآن در زالل اعتکاف 
و ختم جمعی قرآن، تصحیح قرائت نماز، بهره مندی بیشتر از زیارات و ادعیه های 

ماثوره، بیان احکام و مسائل شرعی گنجانده شده بود.
حجت االسام مردان رمضان را فرصت مناسبی برای خودسازی و تفکر و تعمیق 
در مفاهیم قرآن کریم دانست و افزود: با توجه به تجربه موفق سال گذشته، این 
برنامه برای دومین س��ال متوالی در مس��جد امیرالمومنین ) ع ( آران و بیدگل 

برگزار شد.
ریی��س اداره تبلیغ��ات اس��امی آران و بی��دگل، ب��ا اش��اره به اینک��ه پیامبر 
 اک��رم ) ص ( در کن��ار دیگر عب��ادت ها، ب��ه اعت��کاف توجه ویژه ای داش��ت، 
خاطر نش��ان کرد: آن حضرت ب��رای انجام ای��ن مهم، بر اعتکاف م��اه رمضان، 
 به  ویژه دهه پایان��ی آن اهتمام م��ی ورزی��د و آن را با دو ح��ج و دو عمره برابر 

می دانست.
حجت االسام مردان، با تاکید بر لزوم بهره مندی از دهه پایانی رمضان و اهمیت 
این دهه با توجه به روایات خاطر نشان کرد: دهه آخر رمضان فرصت خوبی است 
برای کسانی که توشه ای در این ماه مبارک به دست نیاوده اند تا از این فرصت 

برای جبران و کسب معرفت استفاده کنند.

فرماندار س��میرم در اولین نشست شورای س��اماندهی سالمندان 
شهرستان سمیرم با تاکید بر اهمیت جایگاه سالمندان اظهار کرد: 
با توجه به شرایط سنی و به لحاظ آس��یب پذیرتر بودن سالمندان، 
این قشر، نیازمند حمایت و توجه ویژه است. محمدحسین نصرتی 
با تاکید بر فراهم س��اختن امکان تداوم حضور سالمندان در جامعه 
تصریح کرد: نیاز است با فرهنگ س��ازی و تامین امکانات فیزیکی، 

شرایط حضور مناسب سالمندان در جامعه فراهم شود. 
وی با اش��اره به وظایف دس��تگاه های دولتی یاری دهن��ده در امر 
س��اماندهی س��المندان گفت: در آیی��ن نامه کمیته س��اماندهی 
س��المندان وظایف هر نهاد به صورت دقیق در بخش های رفاهی، 

آموزشی، بهداشتی، درمانی و توانبخشی مشخص شده است. 
نصرتی ادامه داد: قانون گذار این اختیار را نیز داده اس��ت که عاوه 
 ب��ر نهادهای مربوطه، از ظرفیت س��ایر دس��تگاه ها ب��رای حمایت 
و خدمت رسانی بهتر به این قش��ر استفاده کرد. وی اظهار کرد: باید 
به صورت کامل نیاز قش��رهای مختلف ش��هری و روس��تایی و نیز 
سالمندانی که تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند و سالمندان 
غیر تحت پوش��ش را با لحاظ ویژگی های متفاوت آن ها مورد توجه 
قرار داد. س��امت، تغذیه، اوقات فراغت، آموزش از دیگر حوزه های 
 مربوط به سالمندان اس��ت که نصرتی در ادامه به آن ها اشاره کرد 
و گفت: س��المندان کوله باری از تجارب ارزش��مندی هس��تند که 
می تواند مورد اس��تفاده قرار گیرد. وی با تاکید ب��ر تامین نیازهای 
 س��المندان در جامعه تصریح کرد: وقتی ش��خصی دوران کارآیی 
و کارآمدی آن تمام می شود باید با حمایت های نهادهای اجتماعی 
دغدغه ای جز اس��تراحت و پرکردن اوقات فراغت نداش��ته باش��د 
 که متاس��فانه در برخی مناطق این اتفاق نمی افتد و بخش زیادی 
از س��المندان به س��ختی گذران عمر می کنند. فرماندار س��میرم 
همچنین بر حفظ موقعیت و جایگاه سالمند در خانواده تاکید کرد 
و افزود: تا جایی که امکان دارد باید سالمند در چهارچوب خانواده 
حفظ و نگهداری شود تا فرهنگ غلط دور کردن سالمند از خانواده 

در جامعه رواج پیدا نکند. 
وی اضافه کرد: اما گاهی ممکن است خانواده ای شرایط این پذیرش 
را نداش��ته باش��د که نه مراکز نگهداری بلکه باید کانون های برای 

حمایت از سالمندان وجود داشته باشند و تقویت شوند.
 این مسئول با تاکید بر فرهنگ سازی حفظ شأن و حرمت سالمند 
 خاطر نش��ان کرد: برخ��ی نهادهای موث��ر از جمله صدا و س��یما و 
آموزش و پرورش باید به ش��دت در زمینه توس��عه فرهنگ حفظ 
سالمند در کانون خانواده و بهره برداری از تجارب آن ها فعالیت کنند. 
وی ادامه داد: می توان از ظرفیت سالمندان توانمند به دلیل اینکه 
انگیزه و اوقات فراغت کافی دارند برای مدیریت خدمات سالمندان 

به عنوان سازمان های مردم نهاد استفاده و سازماندهی کرد.

معاون استاندار و فرماندار کاشان:

 خطوط  انتقال  شبکه  های آب  
 از  یک  بازه  عمر مفید 

برخوردار است
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یک فوق تخصص غدد و متابولیس��م گفت:بیماران دیابتی که چند بار در روز 
انسولین مصرف می کنند نباید روزه بگیرند. دکتر حسن گنجی زاده زواره اظهار 
کرد: در صورتی که بیماران دیابتی تحت کنترل با رژیم غذایی یا تحت درمان با 
داروهای خوراکی کاهنده قند خون با نظر پزشک هستند می توانند روزه بگیرند. 
وی ادامه داد: همچنین دیابتی هایی که دارای قند خون نسبتا مطلوب با وضعیت 
ثابت )افرادی که نوسانات شدید قند خون نداشته باشند(، چاق و یا دارای وزن 
طبیعی هستند، افرادی که در سه ماه اخیر دچار افت مکرر و یا افزایش شدید 
قند خون نشده و مراجعه منظم به پزشک معالج داشته و عوارض مزمن پیشرفته 
دیابت نداشته باشند می توانند روزه بگیرند. این فوق تخصص غدد تصریح کرد: 
اکثر افراد مبتال به دیابت نوع یک و افرادی که مبتال به نوع 2 بوده و چند بار در 
روز انس��ولین تزریق می کنند نمی توانند روزه بگیرند. گنجی زاده زواره افزود: 
افرادی که دچار دیابت نوع دو کنترل نش��ده هستند و سابقه بستری شدن در 
بیمارستان در سه ماه گذشته به علت افت شدید یا افزایش شدید قند خون را 
دارند و یا بیمارانی که دچار افت قند)گرس��نگی، ضعف، سرگیجه و...(هستند 
نباید روزه بگیرند. وی تأکید کرد: افرادی که دارای سابقه مداوم از دیابت کنترل 
نشده، سابقه)DKA( و کمای هایپراسموالر در س��ه ماه اخیر دارند، بیماران 
دیالیزی، سالمندان دیابتی و یا افرادی که مبتال به بیماری های حاد و عوارض 

پیشرفته دیابت هستند نباید روزه بگیرند.

محققان دانشگاه لیدز انگلیس می گویند: بیماری های قلبی یکی از مهم ترین 
دالیل مرگ ومیر در بیماران دیابتی است. مطالعه این محققان حاکی از آن است 
که فشارخون باال، حمله قلبی، سکته مغزی و بیماری های قلبی از شایع ترین 
عوارض دیابت اس��ت. ولی آنچه بیماران مبتالبه دیابت را بیشتر از همه تهدید 
می کند، بیماری های قلبی اس��ت. محققان در این مطالعه، اطالعات مربوط به 
بیش از 700 هزار بیم��ار مبتالبه حمله قلبی در فاصل��ه ژانویه 2003 تا ژوئن 
2013 را  بررسی کردند.  پس از در نظر گرفتن عواملی همچون سن، جنسیت 
و س��ایر بیماری ها، گروه تحقیقاتی شاهد تفاوت چش��م گیری در میزان زنده 
ماندن بیماران دیابتی و غیردیابتی بودند. این تحقیقات نشان می دهد بیماران 
مبتالبه دیابت که انفارکتوس میوکارد داش��تند، 56 درصد بیشتر در معرض 
مرگ ناشی از حمالت قلبی و بیماران دیابتی بدون ابتال به انفارکتوس میوکارد 
39 درصد در معرض مرگ قرار داشتند. در آمریکا هر 43 ثانیه یک نفر به این 
عارضه مبتال می گردند. بیماری های قلبی مهم ترین عامل مرگ ومیر در سراسر 
 جهان محسوب می شوند و بیش��تر بیماران مبتالبه دیابت را تهدید می کنند.

 بر اساس آمار منتشرش��ده از انجمن دیابت آمریکا، بیش از 29 میلیون نفر در 
آمریکا به دیابت مبتال هستند. 

متخصصان ب��ه بیم��اران مبتالبه دیابت توصی��ه می کنند که ب��ا رژیم غذایی 
مدیترانه ای و ورزش منظم دیابت را کنترل کنند تا مشکالت بهداشتی ناشی از 

آن گریبان گیرشان نشود. 

دهان شویه ها معموال با طعم تند نعناع تهیه می شوند. همچنین، بیشتر 
دهان شویه های موجود در بازار شامل رنگ های مصنوعی، طعم دهنده 
و مواد شیمیایی است که برای بدن مفید نیس��ت. بنابراین بهتر است 
از دهان شویه ای اس��تفاده کنید که با مواد طبیعی درست شده باشد و 

به طور کامل دهان را تمیز کند.
 م��واد استفاده ش��ده ب��رای تهی��ه ای��ن دهان ش��ویه در من��زل 

یافت می شود:
عسل: 

این ماده دارای خواص متعددضد باکتری است که به جای تغذیه کردن 
باکتری ها، آنها را از بین می برد. س��عی کنید از عسل طبیعی استفاده 

کنید.
دارچین:

 یک ادویه معجزه گر به حس��اب می آید که با از بین ب��ردن باکتری ها 
بوی ده��ان را کام��ال از بین می برد.نتایج بررس��ی ها نش��ان می دهد 
افرادی ک��ه آدامس با طعم دارچین می جوند، نس��بت ب��ه افرادی که 
 آدامس نعن��اع می جوند با 50 درص��د کاهش باکتری ده��ان روبه رو 

هستند.
آب لیمو: 

لیمو دهان را تازه می کند و باکتری های دهان را از بین می برد.عالوه بر 
آن خاصیت سفیدکننده دارد، اما ازآنجا  که اسید آن می تواند به مینای 

دندان ضرر برساند، در مصرف آن احتیاط شود.
برای تهیه دهان شویه به این مواد نیاز است:

آب 2 عدد لیمو ی تازه
نصف قاشق غذاخوری پودر دارچین
یک قاشق مرباخوری جوش شیرین

نصف قاشق مرباخوری عسل
یک فنجان آب گرم برای ذوب کردن عسل

تمامی مواد را در یک شیش��ه بریزید و خوب باه��م مخلوط کنید. هر 
بار2- 1 قاشق غذاخوری آن را غرغره کنید.

استفاده بیش از یک یا دو بار در روز توصیه نمی شود زیرا لیمو خاصیت 
اسیدی دارد و برای مینای دندان مضر است.

روزه گرفتن برای این دسته 
از دیابتی ها ممنوع

بیماری های قلبی 
در کمین مبتالیان به دیابت

روش تهیه دهان شویه خانگی

پیام سالمت

به گفته محققان، تلفی��ق اقلیم گرم و داغ و تنوع کمت��ر در دمای فصول در 
بروز خشونت و پرخاش��گری بیش��تر نقش دارد. مطالعات متعدد نشان می 
دهد تلفیق آب و ه��وای داغ و تنوع کمتر در دماهای فصلی منجر به ش��یوه 
زندگی س��ریع تر، تمرکز کمتر بر آینده و خودکنترلی کمتر می شود. مدل 
 جدید محققان برای توضیح رابطه بین آب و هوا و نرخ جرم و جنایت نش��ان

 می ده��د تمامی ای��ن فاکتوره��ا از عوامل تاثیرگ��ذار بر بروز خش��ونت و 
پرخاشگری بیشتر هستند. بس��یاری از مطالعات نشان داده اند که نرخ بروز 
خشونت و پرخاش��گری در آب و هوای گرم و داغ باالتر اس��ت. محققان در 
مطالعه جدیدی با ایجاد یک مدل جدید موسوم به CLASH )پرخاشگری 
اقلیمی و خودکنترلی در انسان ها( توانستند به توضیح تاثیر اقلیم بر نرخ بروز 
خشونت در بخش های مختلف جهان کمک کنند. برد بوشمن، سرپرست تیم 
تحقیق از دانشگاه ایالتی اوهایو، در این باره می گوید: »آب و هوا موجب شکل 
گیری نحوه زندگی افراد می شود، بر فرهنگ و نحوه اندیشیدن افراد در مورد 
زندگی روزانه شان تاثیر می گذارد.« این مدل بیان می کند که آب و هوای 
داغ موجب ایجاد احساس ناراحتی و آزردگی در افراد می شود، از این رو آنها 
پرخاشگرتر می شوند، اما به گفته بوشمن، این موضوع بدین معنا نیست که 
 ،CLASH آنها مرتکب جرم و جنایت بیشتری هم می ش��وند. طبق مدل
تنها اقلیم گرم موجب بروز خشونت نمی شود؛ بلکه تغییرات فصلی کمتر در 
دما هم در این زمینه نقش دارد. به گفته محققان، تنوع فصلی کمتر به همراه 
گرما موجب می شود شیوه زندگی افراد سریع تر باشد و در نتیجه نگران آینده 

نبوده و نیاز کمتری به خودکنترلی وجود دارد.

محققان در بررسی آزمایشگاهی روی موش ها به مطالعه چرایی تاثیر دویدن 
بر ارتقای قدرت حافظه پرداختند. محققان در این بررسی دریافتند، دویدن 
باعث می ش��ود پروتئینی در بدن تولید ش��ود ک��ه رد آن را می توان به طور 
مستقیم از ماهیچه ها به مغز پیدا کرد و در نتیجه آن وضعیت، حافظه بهبود 
می یابد. بررسی محققان آمریکایی حاکی از آن است که پس از دویدن سطح 
پروتئین کاتپس��ین B در خون موش ها، میمون ها و انسان افزایش می یابد. 
»هنریئت وان پراگ«، نویس��نده ارش��د این مطالعه گفت: در این بررس��ی 
به جای آنکه روی یک فاکتور ش��ناخته ش��ده تمرکز کنیم، پروتئین هایی 
را ارزیابی کردیم که بافت ه��ای ماهیچه ای آنها را تولی��د می کنند و به مغز 
انتقال می دهند. در میان این پروتئین ها کاتپس��ین B بیش��تر مورد توجه 
قرار گرفت. در این مطالعه محققان مشاهده کردند موش هایی که طی چند 
هفته مدت زیادی از روز را فعالیت بدنی داش��تند، از س��طح باالتری از این 
پروتئین برخوردار بودند. عالوه بر این، زمانی که کاتپس��ین B به سلول های 
مغز می رسد، تولید مولکول های مرتبط با نس��ل سلول های مغزی جدید را 

موجب می شود. 
محققان آمریکایی همچنین به مقایسه وضعیت حافظه موش های طبیعی 
و موش هایی که فاقد توانایی تولید پروتئین کاتپس��ین B بودند، در شرایط 
حرکت و سکون پرداختند و مشخص شد دویدن باعث می شود موش ها در 

انجام تست های حافظه عملکرد بهتری از خود نشان دهند.

 اقلیم گرم، موجب خشونت 
و پرخاشگری بیشتر می شود

چرا دویدن 
قدرت حافظه را تقویت می کند؟

دانستنی ها
دریچه

یک کبد س��الم نقش مهمی در رفع مسائل گوارشی و 
بهبود تنظیم س��طح قند خون دارد. در عوض 

سمی ش��دن کبد منجر به بیماری های 
التهابی از قبیل دیابت، ورم مفاصل، 

فشار خون باال و بیماری های خود 
ایمنی خواهد شد.

 عدم تعادل هورمونی ناشی 
از عملک��رد نامطلوب کبد 
منجر به سردرد، نوسانات 
خلقی، و افس��ردگی نیز 

می شود.
در این میان برخی مواد 
غذای��ی ب��ه بهب��ود این 
 عضو کلی��دی بدن کمک 

می کند:
کلم ها: 

انواع کلم ها حاوی مواد مغذی 
گیاه��ی از جمل��ه فالونوئیده��ا، 

کاروتنوئیده��ا، س��ولفوران، ایندول 
 برای کمک به عملکرد کبد و خنثی کردن

 مواد ش��یمیایی و آفت کش ها و مواد سرطان زا 
هستند.

سبزیجات تیره رنگ: 
ای��ن ن��وع س��بزیجات ح��اوی س��طوح باالی��ی از 
گوگرد ب��رای پش��تیبانی کبد در فرآیند س��م زدایی 
 هس��تند. ضم��ن اینکه ب��ه کب��د در خنث��ی کردن 
 رادیکال های آزاد و دیگر مواد شیمیایی سمی کمک 

می کنند.
دانه ها، آجیل، حبوبات و غالت: 

م��واد غذای��ی دارای نمایه گلیس��می پایی��ن، یعنی 
موادی که مصرف آن ها قند خون را به میزان کمتری 
افزایش می  ده��د، می  توان��د برای بیم��اران کبدی 
مناس��ب باش��د. در حالی که م��واد غذایی ب��ا نمایه 
گلیس��می باال نظیر نان  ها و مواد غذایی تهیه  ش��ده 
از آرد س��فید، مواد غذایی ش��کری و ش��یرین و نیز 
برنج و س��یب  زمینی، بع��د از هضم و ج��ذب، میزان 
باالیی از قند س��اده یعنی گلوکز را به ب��دن ارایه می  
 دهند. ای��ن مقادیر باالی قند ط��ی مراحلی به چربی 
تری گلیس��یرید تبدیل ش��ده و در کبد و سایر اعضا 

تجمع می  یابد. 
مطالعات نشان داده اند مصرف مواد غذایی دارای نمایه 
 گلیس��می باال می  تواند به تش��دید کبد چرب منجر

 شود.
 این در حالی اس��ت که غالت کامل و فرآوری نشده، 

 نظیر گندم کام��ل، چاودار، جو دو س��ر و جو به دلیل 
 دارا ب��ودن فیب��ر ب��اال ضم��ن تنظی��م قند خ��ون و

 کاهش فش��ار کبدی، به دلیل دارا ب��ودن فیبر باال در 
کنترل اش��تها و کاهش وزن نیز بس��یار کمک  کننده 

خواهند بود.
سیر: 

خانواده پیاز از قبیل س��یر، موس��یر، ت��ره فرنگی و ... 
حاوی ترکیبات گوگرد برای پشتیبانی از کبد در تولید 
گلوتاتیون هس��تند که منجر به حذف و خنثی کردن 

رادیکال های آزاد در بدن می شود.
تخم مرغ: 

با باالترین میزان پروتئین، ش��امل هشت اسید آمینه 
ضروری است. کبد نیاز به این اسید آمینه ها برای انجام 
فرآیند سم زدایی دارد. کولین ماده موجود در تخم مرغ 
است که یک کوآنزیم مورد نیاز برای سوخت و ساز بدن 
محسوب می ش��ود. کولین در زرده تخم مرغ موجود 
است و منجر به محافظت از کبد هنگام سم زدایی بدن 

از فلزات سنگین می شود.
کنگر فرنگی: 

دو ماده غذایی یافت ش��ده در کنگر فرنگ��ی از قبیل 
سینارین و سیلیمارین برای تغذیه کبد، افزایش تولید 

صفرا و جلوگیری از سنگ کیسه صفرا مهم است.
قارچ: 

حاوی مواد مغذی قابل توجه برای حمایت از سیستم 

ایمنی ب��دن اس��ت ضمن این ک��ه آنتی اکس��یدانی 
قدرتمند به نام ارگوتیونی��ن دارد که منجر به 

خنثی کردن رادیکال های آزاد می شود.
انواع توت ها: 

زغال اخته، توت فرنگی، تمشک، 
و ... ح��اوی ترکیب��ات گیاهی 
برای کمک به کبد هس��تند 
تا از ب��دن در برابر رادیکال 
ه��ای آزاد و اس��ترس 
اکس��یداتیو محافظ��ت 
کند. آنت��وس��یانی�ن و 
 پلی فنول موجود در انواع 
توت ه��ا در مه��ار تکثیر 
سلول های س��رطانی در 

کبد موثراست.
سیب: 

مانن��د ت��وت ه��ا، سرش��ار از 
ترکیبات فنل��ی قدرتمند از جمله 
 فالونوئیدهاس��ت ک��ه م��ی تواند با 
بیماری ه��ای التهابی مبارزه کند. س��یب 
همچنی��ن حاوی پکتین اس��ت؛ یک ن��وع فیبر 

محلول برای از بین بردن مسمومیت.
آووکادو: 

یک منبع حیاتی از چربی های اش��باع نش��ده و غنی 
از اس��ید اولئی��ک اس��ت. آووکادو همچنی��ن حاوی 
گلوتاتیون اس��ت؛ ماده مغذی ضروری برای سالمت 

کبد.
روغن زیتون: 

سرشار از فنول اس��ت؛ ترکیبات ضد التهابی آن شبیه 
ترکیبات انواع توت ها و س��یب اس��ت. مصرف روزانه 
روغ��ن زیت��ون از کبد در برابر اس��ترس اکس��یداتیو 

محافظت می کند.
زنجبیل: 

 ض��د الته��اب و ض��د وی��روس اس��ت و خ��واص 
 ض��د میکروب��ی دارد. مص��رف زنجبیل ب��ه کبد در

 س��م زدایی از بدن کم��ک می کند، منج��ر به بهبود 
گردش خون می شود و کلسترول خون را به میزان 30 

درصد کاهش می دهد.
گشنیز: 

مصرف گشنیز برای کاهش خطر ابتال به کبد چرب در 
دیابتی ها و افراد چاق موثر است.

  ضم��ن اینک��ه منجر ب��ه کاهش ت��ری گلیس��رید و
 ال دی ال و افزایش اچ دی ال یا همان کلسترول خوب 

خون می شود.

 با پخت م��واد غذایی مق��داری از مواد مغ��ذی آن نیز از 
بین می رود که این میزان بس��تگی به روش پخت، زمان 

پخت، مقدار مایع مورد استفاده و حرارت پخت دارد.
جوشاندن و آب پز کردن

مزیت این روش این اس��ت که آب حرارت را به خوبی به 
غ��ذا منتقل می کند و عیب آن حل ش��دن م��واد مغذی 
مثل ویتامین B1 و C در آب پخت می باشد که از دست 
می رود. در ای��ن روش با کم کردن آب، ب��رای پخت مواد 
غذایی و اضافه کردن ماده غذایی )به خصوص سبزیجات( 
بعد از جوش آمدن آب و مص��رف آب پخت می توان مواد 
مغذی کمتری را هدر داد. همچنین هر چه س��طح ماده 
غذایی بیشتر باشد، کاهش مواد مغذی بیشتر خواهد بود، 
بنابراین خرد و له کردن، برش دادن و ریز کردن به دلیل 
افزایش سطح، باعث از دست دادن مواد مغذی می گردد. 
بازگذاشتن در ظرف پخت و استفاده از در های شیشه ای 
و ظروف شیش��ه ای نیز باع��ث افزایش از دس��ت رفتن 
ویتامین ها می ش��ود. به عالوه اگر نمک در ابتدای پختن 
اضافه گردد، موجب طوالنی ش��دن زمان پخت و خارج 

شدن آب، ویتامین ها و امالح در حین پخت می گردد.
بخارپز کردن

 در ای��ن روش به عل��ت مدت پخ��ت طوالن��ی مقداری 

ویتامین C تجزیه می شود، اما اتالف ویتامین C کمتر از 
جوشیدن می باشد که برای کاهش زمان پخت می توان از 
دیگ زودپز استفاده نمود. در دیگ زودپز با افزایش فشار،  
نقطه جوش آب باالت��ر می رود و س��رعت پخت افزایش 
می یابد. یکی از مزایای بخارپز کردن این اس��ت که مزه و 
عطر مواد حتی اگر همه با هم در یک ظرف پخته شوند، با 

یکدیگر مخلوط نمی گردد.
آرام پختن

در این روش می��زان قابل مالحظه ای از م��واد محلول از 
دست می رود. در پخت ماهی به این روش یک سوم مواد 
معدنی و ویتامین های محلول در آب از دس��ت می رود و 
طعم ماهی کمتر می ش��ود و ارزش تغذیه ای آن از ماهی 
خام کمتر خواهد بود، اما با مصرف آب پخت مواد مغذی 

تا حدودی باز گردانده می شود. 
یکی از مزایای آرام پختن آن است که پروتئین فقط اندکی 

منعقد می شود و آب کمتری از دست داده، بنابراین قابل 
هضم ترین شکل خود را داراس��ت و نرم می باشد و مزیت 
دیگر آرام پختن، اثر ترد کنندگی آن روی غذای پروتئینی 

است.
 همچنین به علت حرارت مس��تقیم، زمان طوالنی پخت 
و بسته بودن در ظرف، میکروب ها را از بین برده و آرام پز 
را به وسیله ای ایمن برای تهیه غذا تبدیل می کند. در هر 
حال با توجه به موارد ذکر ش��ده و با توجه به ضایع شدن 
ویتامین ها در طی مدت طوالنی حرارت دیدن، استفاده از 
این روش جز در موارد خاص قابل توجیه نیست و بهترین 

روش پخت مرطوب استفاده از زودپز می باشد.
کباب کردن و تنوری کردن

در ای��ن روش، پروتئی��ن ب��ه دلی��ل حرارت باال س��فت 
می ش��ود و قابلی��ت هض��م مناس��بی نخواهد داش��ت. 
همچنی��ن ویتامین هایی که در برابر ح��رارت ناپایدارند 

)مثل ویتامین های C و B1(، در کب��اب کردن و تنوری 
کردن در مدت طوالنی از دس��ت می رون��د. ضمن اینکه 
 حرارت باال موجب سوختن مواد غذایی و ایجاد ترکیبات 

سرطان زا می شود.
سرخ کردن

در اثر س��رخ کردن، ماده غذایی مق��داری روغن جذب 
می کن��د و باع��ث می ش��ود کال��ری آن افزای��ش یاب��د 
)چاق کننده تر می شود(. سبزی ها در هنگام سرخ کردن، 
در مقایسه با جوشاندن مقدار بیشتری ویتامین از دست 
می دهند. سیب زمینی در س��رخ کردن عمیق نسبت به 
سرخ کردن س��طحی مقدار کمتری ویتامین C از دست 
می دهد. در کل هنگام سرخ کردن مواد سرطان زایی در 
روغن تولید می ش��ود. ضمنا س��رخ کردن در معرض هوا 
)مثال در ماهیتابه( به ضایع شدن مواد مغذی در مقابل نور 

و حرارت کمک می کند.
پختن با مایكروویو

در بررس��ی ها، اتالف مواد مغذی در پخت با مایکروویو با 
روش های پخت سنتی مقایسه شده و در مورد ویتامین ها 
اختالف چندانی گزارش نش��ده اس��ت. در سبزی ها نیز 
بیشتر اتالف مواد مغذی بس��تگی به حجم آب مصرفی و 

زمان پخت دارد.

یک متخصص تغذیه و رژیم  درمانی گفت: دیابت، بیماری های 
قلبی و عروقی، فشار خون باال، سندروم متابولیک و ... از چاقی 

ناشی می شوند.
دکتر ابراهیم فالحی، اظهار کرد: یکی از معضالت س��المت 
و بهداشت جامعه بش��ری، چاقی اس��ت که در کل کشورها 
چه توسعه یافته و چه در حال توس��عه وجود دارد. وی ادامه 
داد: عدم تحرک و دریافت بیش از حد غ��ذا منجر به عارضه 
چاقی می ش��ود. بنابراین در خوردن باید حجم غذا را در نظر 
بگیرید و چنانچه حجم زیادی دریاف��ت کنید باعث افزایش 
کالری و در نهایت افزایش وزن می شود. این استادیار دانشگاه 
علوم پزشکی لرس��تان با اش��اره به اینکه حجم غذا در چاقی 
مهم اس��ت، افزود: حتی خوردن میوه زیاد نیز منجر به بروز 
چاقی می ش��ود. فالحی، بروز بیماری ه��ای مزمنی همچون 
دیابت، قلبی، عروقی، س��کته های قلبی، سرطان های سینه 
و فش��ار خون باال را از علل چاقی برش��مرد. وی ب��ا تاکید بر 
اینکه متاسفانه ابتال به این بیماری ها و شیوع آنها در جامعه 
زیاد شده است، یادآور شد: اولین علت مرگ و میر در استان 
و کش��ور بیماری های قلبی و عروقی و سکته های قلبی اعالم 
شده که بیشتر علل ابتال به این بیماری ها چاقی است؛ هر چند 

ژنتیک و کم تحرکی نیز مزید بر علت است.
رییس انجمن تغذیه لرستان با اشاره به اینکه برای پیشگیری 
از بروز این بیماری ها که هزینه ه��ای باالیی را به دنبال دارد، 
می توان با صرف کمترین هزینه از چاقی دور بود، تصریح کرد: 
هر فرد  باید 30 دقیق��ه در روز را به پیاده روی یا تحرک بدنی 
اختصاص دهد و یا اینکه س��بک زندگی خود را تغییر دهد تا 

به چاقی مبتال نشود.

مسئول آموزش گروه داروسازی س��نتی دانشگاه علوم 
پزش��کی تهران گفت: بیماران مبتال ب��ه ناراحتی کلیه 
یا دردهای روماتیسمی برای تسکین درد خود به جای 
کورتن می توانند از روغن سیاه دانه به صورت موضعی 

استفاده کنند.
 دکتر معصومه خادم��ی زاده افزود: کس��انی که مبتال 
به دردهای روماتیسمی هس��تند می توانند به صورت 

موضعی از روغن س��یاه دانه اس��تفاده کنند؛ قرار دادن 
 روغن س��یاه دانه روی کلی��ه ها نی��ز درد آن را کاهش

 می دهد. وی خاطرنشان کرد: حتی خوردن یک قاشق 
غذاخوری سیاه دانه با روغن زیتون می تواند در کاهش 

درد کلیه ها موثر باشد.
مسئول آموزش گروه داروسازی س��نتی دانشگاه علوم 
پزش��کی تهران تصریح کرد: روغن س��یاه دان��ه مانند 
کورتن یا مسکن فقط تس��کین دهنده درد نیست بلکه 

آغاز درمان است.
  ب��ه گفت��ه خادم��ی زاده، افرادی ک��ه فکر م��ی کنند 
بدن ش��ان دچار انگل اس��ت می توانند ب��ه غذای خود 
سیر اضافه کنند. کورتن با نام علمی کورتیکواستروئید 
معموال برای تس��کین درد اس��تفاده می ش��ود، اما در 
 عین ح��ال عوارضی مانن��د پوکی اس��تخوان به همراه 
دارند.مصرف س��یاه دانه در روایات اسالمی نیز توصیه 
ش��ده و گفته می ش��ود روغن س��یاه دان��ه در کاهش 
قند خون، تعادل فش��ارخون، بهبود آرت��روز و التهاب 
 لثه موث��ر اس��ت و کلی��ه و مج��اری ادراری را تصفیه 

می کند.

روغن سیاه دانه
 تسكین دهنده  دردهای کلیوی  و  روماتیسمی

با خـوردن این خوراکی هـا کبدی سالم داشته باشیـد

میوه زیاد هم منجر به  چاقی
 می شود

کدام روش پخت بهتر است؟
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بیوگرافی

 سلطان مس��عود ميرزا، فرزند ارش��د ناصرالدين ش��اه قاجار در حدود
 سال 1228 ش به دنيا آمد. وي سه س��ال از مظفرالدين شاه بزرگ تر 
بود ولي چون مادرش از خاندان قاجاريه نبود، به واليت عهدي منصوب 
نگشت. مسعود ميرزا در ابتدا با لقب يمين الدوله، حكومت مازندران و 
استرآباد و سپس فارس و اصفهان را به عهده گرفت تا اين كه لقب ظل 
السلطان يعني سايه پادشاه را اخذ كرد.  در زمان حكومتش بر فارس، به 
خاطر ظلم فراوان، عزل شد ولي مدتي بعد به اصفهان رفت و تا 34 سال 
بعد با ستم حكمراني نمود. ظل السلطان قشون مجهز و منظمي پديد 
آورد و با باج گيري و اخذ ماليات هاي سنگين از رعيت، ثروتي افسانه اي 

گرد آورد كه به اعتراف خودش، براي ده نسل پس از او كافي بود. 
وي، امالك مردم را با زور و قهر، غصب و تصرف مي كرد و ش��ورش ها را 
با سنگدلي سركوب مي نمود. در حدود سال 1259ش كه به اوج قدرت 
رس��يده بود، به پش��توانه ارتش محلي خود، اوامر حكومت مركزي را 
ناديده مي انگاشت و در سال 1261 به ناصرالدين شاه پيشنهاد كرد كه 
حاضر است در ازاي دريافت مقام واليت عهدي، مبلغ هنگفتي پيشكش 
 نماي��د.  وي اندكي بعد به فكر تصاحب س��لطنت افتاد و ت��ا پايان عمر 
در صدد يافتن آن بود. هرچند كه هيچ گاه به اين آرزوي خويش نرسيد. 
ظل السلطان افزون بر بيست و يك هزار سرباز در اختيار داشت و اصرار 
مي كرد تا وزارت جنگ به او واگذار ش��ود. وقتي كه خب��ر مظالم او به 
گوش ناصرالدين رسيد، شاه قاجار درصدد س��فر به اصفهان و بررسي 
اوضاع آنجا برآمد. در اين هنگام ظل الس��لطان بيمناك به تهران آمد و 
به ش��اه و درباريان هداياي نفيس تقديم نمود. با اين همه، شاه پس از 
مدت كوتاهي، با صدور فرماني، او را از سراس��ر قلمرو حكومتي غير از 

اصفهان بركنار نمود. 
او در تمام دوران سلطنت مظفرالدين ش��اه نيز حاكم اصفهان بود و با 
مشروطه خواهان به شدت برخورد مي كرد. از ديگر كارهاي جنون آميز 
او، تخريب آثار و ابنيه  با ارزش دوران صفوي در اصفهان بود تا شاه به اين 

شهر توجهي نداشته باشد و او مطلق العنان آن ديار گردد. 
مس��عود ميرزا در اواخر عمر مدت��ي را در اروپا گذراند ت��ا اين كه پس 
 از دچار ش��دن به اختالل ح��واس، در دهم تير م��اه 1297ش برابر با 

22 رمضان 1336 ق در حدود هفتاد سالگي به كام مرگ افتاد.

» ظل السلطان «
 حاكم ظالم اصفهان 

برگی از تاریخ

در چنین روزی داستان امامان

مرگ »سلطان مس��عود ميرزا« معروف به »ظل السلطان« 
حاكم ظالم اصفهان )1297 ش(

رحلت عالم رباني س��يد العلم��اء و المجتهدي��ن آيت اهلل
 »سيد حسن موسوي بجنوردي« )1354ش(

عمليات ايذايي ظفر 4 در منطقه عملياتي فكه توسط ارتش 
جمهوري اسالمي )1364 ش(

روز صنعت و معدن

به دس��تور منصور، صندوق بي��ت المال را ب��از ك��رده بودند و به 
هر ك��س از آن چيزی می دادند.ش��قرانی يكی از كس��انی بود كه 
برای دريافت س��همی از بيت المال آمده بود ولی چون كس��ی او 
را نمی ش��ناخت وس��يله ای پيدا نمی كرد تا س��همی برای خود 
بگيرد.ش��قرانی را به اعتبار اينك��ه يكی از اجدادش ب��رده بوده و 
رس��ول خدا او را آزاد كرده بود و قهرا ش��قرانی ه��م آزادی را از او 
به ارث م��ی برد»مولی رس��ول اهلل «می گفتند؛ يعنی آزاد ش��ده 
رس��ول خدا و اين ب��ه نوبه خود افتخار و انتس��ابی برای ش��قرانی 
 محسوب می ش��د و از اين نظر خود را وابس��ته به خاندان رسالت 
می دانست.در اين بين كه چشم های شقرانی نگران آشنا و وسيله 
ای بود تا سهمی برای خودش از بيت المال بگيرد،امام صادق عليه 

السالم را ديد،رفت جلو و حاجت خويش را گفت.
امام رفت و طولی نكشيد كه س��همی برای شقرانی گرفته و با خود 
آورد. همين كه آن را به دست شقرانی داد،با لحنی مالطفت آميز 
اين جمله را به وی گفت: »كار خوب از هر كس��ی خوب است،ولی 
از تو به واس��طه انتس��ابی كه با ما داری و تو را وابس��ته به خاندان 
رس��الت می دانند خوب ت��ر و زيباتر اس��ت.كار ب��د از هر كس بد 
 اس��ت،ولی از تو به خاطر همين انتساب زشت تر و قبيح تر است.« 
امام صادق ) ع (اين جمله را فرمود و گذش��ت. شقرانی با شنيدن 
اين جمله دانست كه امام از راز او يعنی شراب خواری آگاه است و از 
اينكه امام فهميده بود او شراب خوار است ولی باز هم به او محبت 
كرده و در ضم��ن محبت او را متوجه عيبش نموده بود، شرمس��ار 

گشت و خود را مالمت كرد .

 امام ص��ادق عليه الس��الم فرمود:ش��يطان آم��د پيش حضرت 
موسی عليه السالم در حالی كه مشغول مناجات بود. فرشته ای 
 به ش��يطان گفت : چه اميدی از حضرت موسی داری زمانی كه 
  او ب��ه مناجات ايس��تاده اس��ت ؟ ش��يطان ج��واب داد: همان

 اميدی ك��ه از پدرش حضرت آدم داش��تم و ح��ال آن كه او در 
بهشت بود.

شخص سخن چينی ، به حضور امام حسن مجتبی عليه السالم 
رسيد.

عرض كرد: فالنی از شما بدگويی می كند.
امام عليه السالم به جای تشويق چهره درهم كشيد و به او فرمود: 

تو مرا به زحمت انداختی .
از اين كه غيبت يك مسلمان را شنيدم بايد درباره خود استغفار 
كنم و از اين كه گفتی آن شخص با بدگويی از من ، مرتكب گناه 

شده بايستی برای او نيز دعا كنم.

روز ق��دس آخرين جمع��ه ماه رمضان اس��ت ك��ه در آن عليه 
 رژيم صهيونيس��تی اس��رائيل و اشغال فلس��طين راهپيمايی

 اعتراض آميزی در كشورهای مختلف برگزار می شود. در بعضی 
كشورها به خاطر عدم مجوز پليس برای روز جمعه، راهپيمايی 
در روز ديگری انجام شده يا فقط امكان برگزاری همايش هايی به 
اين منظور داده می شود.روز قدس به عنوان روز بيداری مسلمانان 
و اتحاد آنها در مقابل دشمنان شان بوده و اختصاص به قدس و 

فلسطين ندارد. 
تاریخچه

از ابتدای اشغال فلسطين در سال 1948 اين موضوع مورد توجه 
 اكثر عالمان دينی به ويژه ش��يعيان قرار گرفته و با حساس��يت 
به دنبال حل اين مشكل بودند. فلسطينيان مصادف با پيروزی در 
جنگ كرامه بر صهيونيست ها روزی را به نام روز فلسطين در ماه 

اكتبر مطرح كردند كه چندان مورد استقبال واقع نشد.
امام خمينی نيز يكی از محورهای مبارزاتی خود را از ابتدا آزادی 
فلسطين و به رسميت نشناختن اش��غال آن معرفی كرد. پس 
از پيروزی انقالب اس��المی در ايران ارتباط با اس��رائيل قطع و 
سفارت آن در ايران در اختيار فلسطينی ها قرار گرفت. با شروع 
 دور تازه ای از حمالت اسرائيل به جنوب لبنان، امام خمينی روز

 16 مرداد سال 1358 مصادف با سيزدهم رمضان 1399 با صدور 
پيامی، آخرين جمعه ماه رمضان را به عنوان روز قدس اعالم كرد.

مراسم روز قدس
بيش از 8۰ كشور اسالمی و غير اس��المی در اين روز تظاهراتی 

برگزار می كنند.
خبرگزاری های مختلف غربی با س��كوت يا استفاده از عباراتی 
چون هزاران نفر يا ده ها هزار، س��عی در كم تعداد نش��ان دادن 
جمعيت ش��ركت كننده در اي��ن راهپيمايی ه��ا دارند و تالش 

می كنند با انتخاب جمالتی از سخنان رييس جمهور ايران كه 
معموال سخنران اين مراسم در تهران است يا گزارشاتی همچون 
توزيع بازی های رايانه ای ضد صهيونيستی در اين روز، اسرائيل 

را مظلوم جلوه دهند.
در ايران پيش از نماز جمعه راهپيمايی های گسترده ای در شهرها 
و روستاها برگزار شده و پس از صدور قطعنامه پايانی روز قدس، 

راهپيمايان در نماز جمعه حاضر می شوند.
روز قدس در كالم شخصیت ها

امام خمینی)ره(
 »روز قدس، جهانی اس��ت و روزی نيست كه فقط اختصاص به 
قدس داشته باشد. روز مقابله مستضعفين با مستكبرين است، روز 
مقابله ملت هايی است كه در زير فشار ظلم آمريكا و غير آمريكا 
بودند، روزی اس��ت كه بايد مستضعفين مجهز بشوند در مقابل 

مستكبرين و دماغ مستكبرين را به خاك بمالند.
روز قدس فقط روز فلسطين نيست، روز اسالم است؛ روز حكومت 
اسالمی است. روزی است كه بايد جمهوری اسالمی در سراسر 

كشورها بيرق آن برافراشته شود. 
    روز قدس روزی است كه بايد به همه ابرقدرت ها هشدار بدهيم 
كه اسالم ديگر تحت سيطره شما، به واسطه عمال خبيث شما، 

واقع نخواهد شد، روز قدس، روز حيات اسالم است.
روز قدس يك روز اسالمی اس��ت و يك بسيج عمومی اسالمی 

است.
  اگر ملت اسالم بيدار نش��وند و به وظايف خود آگاه نگردند، اگر 
علمای اس��الم احس��اس مس��ئوليت نكنند و به پا نخيزند، اگر 
اسالم واقعی كه عامل وحدت و تحرك كليه فرق مسلمانان در 
مقابل بيگانگان است و ضامن سيادت و استقالل ملل مسلمان 
و كشورهای اسالمی می باشد به دس��ت عوامل و ايادی اجانب 

 و در زير پرده سياه اس��تعماری افروخته گردد، روزهای سياه و 
نكبت بارتری برای جامعه های اس��المی در پيش است و خطر 

ويران كننده ای متوجه اساس اسالم و احكام قرآن است.«
آیت اهلل خامنه ای

»آنچه مهم است اين است كه دنيای اسالم از مسئله فلسطين 
بايد غفلت نكند.

در داخل فلسطين هم بايد اين شعله مقدس روز به روز برافروخته 
شود. آن جوان ها، آن زنان و مردان و آن فداكارانی كه در داخل 
فلسطين با رژيم غاصب مبارزه می كنند، بايد بدانند نقطه اصلی 
همان جايی است كه آنها روی آن انگشت گذاشتند، اين، آنجايی 
است كه دشمن در آنجا شكست خواهد خورد. اينكه سازمان ها 
در خارج از مرزهای فلسطين پشت ميزهای مذاكره بنشينند و 
يا به نام فلسطين در تريبون ها خودنمايی كنند، مشكلی را حل 

نخواهد كرد. 
پش��تيبانی عمومی دنيای اس��الم از بيرون و مب��ارزه واقعی و 
محسوس ملت فلس��طين در داخل، اين دو با هم مشكل را حل 

خواهد كرد و سر دشمن فلسطين را به سنگ خواهد كوبيد.
روز قدس را گرامی بداري��د و آن را بزرگ بش��ماريد، البته اگر 

تبليغات جهانی منعكس نمی كنند، نكنند.
من صريحا اعالم می كنم هر جوان فلس��طينی ك��ه به خاك و 
خون كشيده می شود و هر خانواده فلسطينی كه بی سرپرست و 
متالشی می شود،رييس جمهور و دولت آمريكا به طور مستقيم 

در اين جرم شريك وسهيم هستند.
    مسئله فلسطين يك راه حل بيشتر ندارد و آن تشكيل دولت 

فلسطينی در تمام سرزمين فلسطين است .
    هر يك وجب از خاك فلس��طين، يك وجب از خانه مسلمين 

است.« 

در جنگ جهانی دوم شاهد پروژه های تسليحاتی بسياری بوديم ولی واحد 731 ژاپن از 
سری ترين و مرموزترين پروژه های جنگ جهانی دوم است كه به فرمان امپراتور ژاپن 

جهت گسترش سالح های شيميايی در نقاط اشغالی چين داير شد.
در واحد 731 پروژه ای خاص با نام رمز »ماروتا« كليد خورد كه از انسان برای آزمايش 
 اس��تفاده می ش��د. افراد مورد نياز برای آزماي��ش از اطراف آزمايش��گاه جمع آوری

 می شدند و برای مخفی نگه داشتن اين موضوع از حكام محلی، آن واحد را كارخانه 
چوب معرفی می كردند.

افراد مورد آزمايش معموال جنايتكاران، راهزنان دستگير شده، پارتيزان های ضد ژاپن، 
زندانيان سياسی و همچنين مردم عادی كه حتی كودكان، زنان باردار و كهنساالن 

هم جزوشان بودند شامل می شدند.
اس��رای جنگی بدون هيچ گونه بيهوش��ی به صورت زنده مورد كالبد ش��كافی قرار 
می گرفتند. كالبد ش��كافی زندانيان پس از آلوده كردن آنان با بيماری های مختلف 

انجام می شد.
دانشمندان عمل جراحی را به صورت زنده انجام می دادند چون از اين بيم داشتند كه 
اگر روی يك مرده يا فردی بيهوش عمل را انجام دهند روی نتيجه كه به منظور بررسی 
اندام و اجزای بدن قربانی بعد از آلوده ش��دن توسط بيماری انجام می دادند تا اثراتی 
كه برجای گذاشته شده است را مشاهده كنند تاثير بگذارد. اين قربانيان حتی شامل 

كودكان و نوزادان هم می شد.
زندانيانی كه قطع عضو شده بودند به منظور مطالعه روی كم خونی استفاده می شدند. 

گاهی اوقات نيز اندامی كه قطع كرده بودن��د در جهت مخالف بدن پيوند می زدند يا 
اينكه منجمد می كردند تا بعد از مدتی با گرم كردن اثرات حاصل از بيماری قانقاريا 

درمان نشده را مطالعه كنند.
 در بعضی از آزمايشات معده قربانی برداشته می شد و مری را مستقيم به روده وصل

 می كردند يا گاهی قسمتی از مغز ، ريه ، كبد قربانيان را بر می داشتند.
در سال 2۰۰7 يكی از جراحان unit 731 مطلبی را عنوان كرد : من در اولين باری كه 
زنده شكافی می كردم بسيار نگران بودم برای بار دوم نسبت به بار اول بسيار راحت تر 

بودم برای بار سوم من مايل به انجام اين كار بودم.
به عده ای از بيماران واكسن های بيماری های مقاربتی نظير سوزاك و سفليس تزريق 
می شد سپس قربانيان را مجبور به آميزش می كردند و پس از پيشرفت بيماری مورد 

مطالعه قرار می گرفتند.
كك طاعون ، لباس آلوده و منابع آلوده به وبا ، سياه زخم و طاعون توسط بمب های 
روكش دار روی اهداف مورد نظر رها می كردند. طی همين عمل در حدود 4۰۰/۰۰۰ 
چينی كشته شدند. بيماری توالرمی نيز به طور وسيع روی چينی ها مورد آزمايش 

قرار گرفت.
در بعضی از آزمايش ها نارنجك های آل��وده را در فواصل و موقعيت های مختلف به 
سوی زندانيان كه در منطقه ای به دكل های چوبی بسته شده بودند می انداختند بعد 
از اين زندانيان را مورد آزمايش های ويژه ای قرار می دادند تا ازصدمات وارد شده اطالع 
پيدا كنند. گاهی اوقات برای تس��ت ق��درت Flame throwers ، مواد منفجره از 

انسان زنده استفاده می كردند.
در آزمايش های ديگر، قربانيان از آب و غذا محروم بودند تا متوس��ط بازه زمانی زنده 
ماندن انسان بدون آب و غذا را در شرايط مختلف به دست بياورند. قربانيان را داخل 
فضايی با فشار بسيار باال با درجات مختلف دمايی قرار می دادند تا ميزان فشار و دما 

بر انسان را اندازه گيری كنند.
آزمايشی ديگر اين بود كه يكی از زندانيان را داخل دستگاه سانتريفيوژ می گذاشتند تا 
بدين صورت فشار وارده بر انسان در اثر چرخش شديد را اندازه گيری كنند در آخر به 
دليل فشار بيش از حد فرد متالشی می شد يا اينكه خون حيوانات مختلف به قربانيان 

تزريق می شد تا ببينند خون كدام حيوان با انسان همخوانی دارد.
با تهاجم شوروی به Manchukuo و Mengjiang در اوت 1945 اعضا و كاركنان 

731 كار خود را با عجله رها كردند و با خانوادهايشان به ژاپن گريختند.
بعد از تس��ليم ژاپن در س��ال 1945 داگالس مك آرت��ور فرمانده عال��ی نيروهای 
 متفقين به ص��ورت كامال محرمانه به تمامی پزش��كان و دانش��مندان  731 اعطای 

مصنوعيت كرد .
اياالت متحده بر اين باور بود كه پژوهش های انجام شده توسط ژاپنی ها بسيار با ارزش 
هستند برای همين نمی خواستند كشورهای ديگر به ويژه شوروی اطالعاتی از اين 

سالح ها بدست بياورد.
 امروزه كش��ور چين يكی از س��اختمان های باقيمانده اين پ��روژه را تبديل به موزه

 كرده است.

تقویم خورشیدی ) 10 تیر 1395 ( منع شراب خواری

توقع شیطان

برخورد منطقی با سخن چین

تقویم هجری ) 24 رمضان 1437 (

تقویم میالدی ) 30 ژوئن 2016 (

آغ��از دع��وت »ابومس��لم خراس��انی« علي��ه حكوم��ت 
بني  اميه)129 ق(

درگذشت »قطب الدين شيرازی« پزشك، منجم و دانشمند 
بزرگ ايرانی)71۰ ق(

تولد »گوتهولد لسينگ« نويس��نده و مورخ معروف آلماني 
)1729م(

كشف عناصر راديواكتيو اورانيوم توس��ط »هانري بكرل« 
فرانسوي )1896م(

روز اس��تقالل كش��ور آفريقايي »زئير« )كنگو( از استعمار 
بلژيك )196۰م(

انحالل سازمان پيمان آسياي جنوب شرقي موسوم به سيتو 
)1977م(

كودت��اي نظام��ي در س��ودان و س��رنگوني دول��ت 
»صادق المهدي« )1989م(

پايان رس��مي نظام غيرانس��اني تبعيض نژادي در كش��ور 
آفريقاي جنوبي )1991م(

خانه ش��يخ بهايی يك اثر تاريخی در يك محور تاريخی با معماری 
باشكوه ايرانی است.

در بافت تاريخی اس��تان اصفهان، محله  شهشهان و پشت مسجد 
عتيق، كنار بناها و خانه های تاريخی كه گذشت زمان قدم به قدم 
آنها را فرسوده تر كرده، بناهايی وجود دارد كه دنيايی از علم ، تبحر 

و دانش در آن نهفته است.
در اين ميان خانه شيخ بهايی اصفهان كه به نام شيخ بهايی معروف 

شده است از اهميت فراوانی نيز برخوردار است.
شیخ بهایی كیست؟

بهاءالدين محمد بن حس��ين عاملی معروف به شيخ بهايی، مرجع 
تقليد و دانشمند نامدار عصر صفوی است كه در دانش های فلسفه، 

منطق، هيئت و نجوم ، رياضيات و معماری تبحر داشت. 
وی در عصر طاليی هنر اسالمی؛ يعنی دوران صفويه، تعداد زيادی 
 از بناه��ا را با تكنول��وژی  فراتر از عص��ر صفوی طراح��ی و به اجرا 

درآورده  است. 
 آثاری همچون مس��جد امام اصفهان، منارجنبان اصفهان، نقش��ه 
ش��هر نجف آباد، مهندس��ی تقس��يم آب زاينده رود، ط��رح ريزی 
كاريز نجف آباد، حمام ش��يخ بهايی، معماری ح��رم امام رضا )ع(، 
مجموع��ه كاخ ه��ای دولت��ی اصفهان)دولت خان��ه(، چينی خانه 
 بقعه ش��يخ صفی الدين اردبيل��ی و ... كه ام��روزه از او ب��ه يادگار 

مانده است.

خانه شیخ بهایی
خانه ش��يخ بهايی يك اثر تاريخی در يك محور تاريخی با معماری 
باش��كوه ايرانی، بنايی متعلق به دوران صفوي��ه در محله نو يكی از 
محالت تاريخی شهر اصفهان در محدوده خيابان طالقانی است كه 
به دليل تاريخی بودن و قرار گرفتن در يك محور تاريخی به عنوان 
يك اثر فرهنگی تاريخی در شهر اصفهان در فهرست آثار ملی ثبت 

گرديده است. 
مالك كنونی اثر، آقای حاج شيخ عبدالحميد شيخ بهايی می باشد.

خانه در سال 1357 ش در فهرست آثار ملی به ثبت رسيد و در سال 
1378 از س��وی س��ازمان ميراث فرهنگی به عنوان زيباترين خانه 

تاريخی آسيا و اقيانوسيه معرفی شد.
در كتاب زندگی ش��اه عباس تاليف نصراهلل فلس��فی بيان می شود 
كه اي��ن خان��ه متعلق به عم��ه ش��اه عباس)مريم س��لطان بيگم( 
 بوده كه پ��س از مرگ وی، ش��اه عباس اي��ن بنا را به ش��يخ بهايی

 واگذار می كند.   
بنای خانه شيخ بهايی شامل اندرونی و بيرونی، يك حياط مستطيل 
ش��كل و فضاهايی همچون آينه خانه، اتاق پنج دری، مطبخ و...كه 
دارای تزيينات نفيس در زمينه مقرنس كاری، گچ بری و آينه كاری 

می باشد.
در طی س��ال های اخير اين خانه تاريخی مورد مرمت و بازسازی از 

سوی ميراث فرهنگی قرار گرفته است.   

خانه شیخ بهایی، زیباترین خانه تاریخی آسیا

كالبد  شکافی زنده  اسرای جنگی برای گسترش سال ح های شیمیایی

به مناسبت آخرین جمعه ماه رمضان؛

روز قـدس 
روز اسـالم است
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عضو شورای اسالمی ش��هر اصفهان گفت: فعالیت تاکسی بانوان با توجه به 
مشکالت اجتماعی کنونی باعث امنیت و آرامش خاطر مسافران زن است.

ندا واشیانی پور ، با اشاره به اینکه بانوان نقش های مهمی مانند همسری و 
مادری را عهده دار هستند و  الزم است بسترهای ویژه ای برای فعالیت آنان 
در نظر گرفته ش��ود، ابراز کرد: حضور بانوان در عرصه حمل و نقل عمومی 

شهری می تواند موجب امنیت خاطر و افزایش آرامش بانوان دیگر باشد.
وی با اش��اره به اینکه باید بتوانیم شرایط و بس��ترهای الزم را برای فعالیت 
 بانوان در عرصه های گوناگون فراهم کنیم، افزود: الزمه فعالیت آسان بانوان
  تاکس��یران نیز، احداث ایس��تگاه های ثاب��ت در مکان ه��ای پرتردد مثل

 دانشگاه ها، پایانه های مسافربری، بازارها و بیمارستان هاست.
عضو شورای اسالمی شهر اصفهان نداشتن ایستگاه های ثابت و پراکنده بودن 
تاکسی های بانوان در شهر را از مش��کالت این بانوان دانست و عنوان کرد: 
این عامل باعث بروز مشکالتی برای رانندگان و سایر مسافران زن در سطح 
شهر شده است. واشیانی پور با اشاره به اینکه اکثر این بانوان، زنان سرپرست 
 خانوار هستند خاطرنش��ان کرد: این بانوان ناچارند نقش مادری و پدری را 

با هم ایفا کنند و در تامین اقتصاد خانواده تالش کنند.
وی رانندگی را یکی از مشاغل پراسترس در کالنشهرهای پرترافیک دانست 
و گفت: الزم اس��ت ش��هرداری در رابطه با تامین امکانات رفاهی و تفریحی 
برای خانواده های این افراد، کوشاتر و جدی تر عمل کند زیرا سالمت جسمی 
و روحی این عزیزان بسیار مهم اس��ت. عضو شورای اسالمی شهر اصفهان با 
ذکر این مطلب که، شرایط فعلی اقتصادی کشور، بسیاری از زنان را مجبور 
به کار و فعالیت در خارج از منزل کرده است ادامه داد: شیوع اعتیاد مردان 
سرپرس��ت خانوار، افزایش آمار طالق و کاهش آم��ار ازدواج نیز به موضوع 

اشتغال بانوان دامن می زند.
 واشیانی پور برنامه ریزی در راستای برآورده کردن نیازهای این قشر توسط 
مسئوالن ذی ربط را امری الزامی دانس��ت و افزود: زنان سرپرست خانوار با 
مشکالت عدیده ای روبه رو هستند که در صورت عدم رفع آنها، این مشکالت 
به فرزندان آنها س��رایت خواهد ک��رد و در آینده عالوه بر مش��کالت خود، 

مشکالتی را به اجتماع تحمیل می کنند.

 خانه کاریکاتور حوزه هنری استان اصفهان اقدام به برپایی نمایشگاه محیطی 
کاریکاتور و تصویرس��ازی در روز قدس می کند. هنرمن��دان خانه کاریکاتور 
حوزه هنری اس��تان اصفهان هر سال به مناس��بت آخرین جمعه ماه مبارک 
رمضان که مصادف با روز قدس اس��ت به طراحی پوس��تر و برپایی نمایشگاه 
محیطی با موضوع قدس  اقدام می کنند.امسال نیز آثار این نمایشگاه در بخش 
کاریکاتور با موضوع گروه های تکفیری و داعش و در بخش تصویرس��ازی با 
موضوع مقاومت ارایه  خواهد شد.تعداد آثار این نمایشگاه محیطی ۱۴ اثر است 
که در روز قدس در خیابان سعدی و در مسیر راهپیمایی روز قدس به نمایش 

درخواهد آمد.

 حوزه علمیه اصفهان طی بیانیه ای به مناس��بت روزقدس
 25 رمضان ۱۴37 بیان کرد: درباره اهمیت قدس ش��ریف 
و مسئلة فلس��طین ،  هر چه بگوییم و بنویسیم باز هم حق 
 مطلب را ادا نخواهیم کرد، یکی از محورهای اساسی و مداوم 
پیام های حضرت امام خمینی)ره( ومق��ام معظم رهبری 
مربوط به قدس و فلس��طین و نیز غده س��رطانی اسرائیل 

است.
مرکزمدیریت حوزه علمیه اس��تان اصفهان  در ادامه بیانیه 
آورده است: حضرت امام، مسئله  فلسطین را نه تنها مسئله 
مسلمانان بلکه مس��ئله تمام آزادی خواهان و مستضعفان 
جهان می داند و روز ق��دس را نه فقط روز مس��لمین بلکه 
روز همه مستضعفان و موحدان و مومنان همه اعصار اعالم 
می کند، حضرت امام، اسرائیل را جرثومه فسادی می داند 
که در برابر اسالم ایس��تاده و بایستی ریش��ه کن شود و از 
طرف دیگر روز قدس را روز احیای اسالم اعالم می  نماید، 

این است که قدس و فلس��طین تا نابودی اسرائیل و تمامی 
ستمگران عالم مس��ئله اصلی مس��لمانان و مستضعفان و 

آزادی خواهان دنیاست.
حوزه علمی��ه اصفهان  در بخش��ی دیگ��ر از بیانیه تصریح 
کرده اس��ت: امس��ال قدس را درحالی برگزار می کنیم که 
رژیم صهیونیستی در روزهای پایانی ماه رمضان، سرکوب 
فلس��طینیان را در قدس تش��دید کرده اس��ت و نظامیان 
اسرائیل با گروهی از فلسطینیان در محوطه مسجد االقصی 
در ش��هر قدس درگیر ش��ده اند و س��رزمین های اشغال 
ش��ده کرانه باختری از ابتدای ماه اکتبر پارس��ال تاکنون، 
ش��اهد افزایش ناآرامی ها بوده اس��ت ونظامیان اسرائیل 
 نی��ز از آن زم��ان تاکنون بیش از دویس��ت فلس��طینی را 

شهید کرده اند.
در ادامه بیانیه آمده اس��ت: مطلب قاب��ل توجه اینکه یکی 
از سازمان ها که فعالیت ش��دیدی در آمریکا به نفع منافع 

صهیونیست می کند موسسه AIPAC می باشد ، رئوس 
کلی خ��ط مش��ی AIPAC در آمری��کا عبارت اس��ت از 
حمایت از اس��رائیل، آموزش به کنگره در خصوص روابط 
اسرائیل – آمریکا، برگزاری ساالنه 200 نشست با اعضای 
کنگره آمری��کا، تصویب بالغ ب��ر صد الیحه ب��ه نفع رژیم 
صهیونیس��تی در کنگره آمریکا، ممانعت از دستیابی ایران 
به فن آوری هسته ای، جاسوس��ی و انتقال اطالعات سری 

به اسرائیل است.
حوزه علمیه اصفه��ان در ای��ن بیانیه اذعان کرده اس��ت: 
توجه به کشورهای حامی اس��رائیل، صهیونیست و مسائل 
منطقه و خاورمیانه مثل س��وریه ، ع��راق ، لبنان ، بحرین، 
افغانستان ، یمن ، عربسس��تان مسئولیت امسال ما را برای 
حضوردرصحنه راهپیمایی قدس مضاعف می کند، به همین 
مناس��بت ما ازتمامی طالب وروحانیون واساتید ومدیران 
حوزه علمیه اس��تان اصفه��ان دعوت می کنی��م به همراه 
 امت ش��هیدپروراصفهان درمراس��م روزجهانی قدس مثل 
سال های گذش��ته ش��رکت نمایند وباردیگربا آرمان های 
حضرت امام قدس سره ومقام معظم رهبری وشهدا بیعت 

مجدد کنند.

عضو شورای اسالمی شهر اصفهان تاکید کرد:

 احداث ایستگاه های ثابت 
برای تاکسی های بانوان

خانه کاریکاتور حوزه هنری استان اصفهان برگزارمی کند؛

برپایی نمایشگاه  محیطی 
کاریکاتور و تصویرسازی روز قدس

اس��تاندار اصفهان اعالم کرد: روز قدس، روز فریاد انزجار و 
نماد آزادی خواهی و ظلم ستیزی مردم مستضعف دنیاست.

رس��ول زرگرپور با صدور پیامی ضمن اعالم همبس��تگی 
با ملت مظلوم فلس��طین و اب��راز انزج��ار از اقدامات رژیم 
صهیونیستی، از آحاد مردم انقالبی، والیتمدار و همیشه در 
صحنه این اس��تان دعوت کرد تا در راهپیمایی روز جهانی 

قدس حضور یابند.
وی در پیام خ��ود افزود: روز جهانی قدس که مش��ت های 
وحدت به یکدیگر گره می خورد و در صفوف میلیونی جهان 
بر پیکره پوش��الی رژیم اش��غالگر فرود می آید، هر سال با 
هوشمندی امام راحل)ره( به روز وحدت و همبستگی ملل 

مسلمان جهان در حمایت از قدس شریف بدل شده است.
استاندار اصفهان در پیام خود یادآور شد: روز جهانی قدس 
امسال در حالی فرامی رسد که شرایط حساس منطقه ای 
و جنای��ات ش��بانه روزی گروهک های تکفی��ری و عوامل 
استکبار و صهیونیسم بین الملل در سرزمین های اسالمی 

بیش از پیش نمایان شده است.
زرگرپور اضافه کرد: امسال نیز امت روزه دار و مومن ایران 
اس��المی، باردیگر وظیفه دینی و ایمانی خ��ود را در برابر 
ستمگران و زورگویان عالم فریاد می زنند و همانند گذشته 
به فریادهای »هل من ناصر ینصرنی« مردم مظلوم فلسطین 

لبیک می گویند.
ادامه پیام استاندار اصفهان حاکی است: مردم اصفهان برای 

زنده  نگهداشتن روحیه ظلم  ستیزی مردم ایران در مقابل 
استکبار و استبداد، در راهپیمایی عظیم روز جهانی قدس 
ش��رکت کرده و ضمن تجدید میثاق مجدد ب��ا بنیان گذار 
جمهوری اس��المی و لبیک به ندای مقام معظ��م رهبر، با 
نشان دادن عزم و اراده خویش در حمایت از آرمان رهایی 
 قدس شریف، برگ زرین دیگری را در تاریخ انقالب اسالمی 

به یادگار می گذارند.

زرگرپور از مردم این استان خواست، ضمن حمایت از مردم 
مظلوم فلس��طین و برائت از رژیم اش��غالگر قدس و ایادی 
اس��تکبار جهانی همگام با س��ایر مس��لمانان جهان، تبلور 

دیگری از وحدت امت اسالمی خود را به نمایش بگذارند.
روز جهانی قدس در آخری��ن جمعه ماه رمضان در حمایت 
 از م��ردم فلس��طین و محکومی��ت رژیم اش��غالگر قدس

 برگزار می شود.
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با فرا رسیدن آخرین جمعه ماه مبارک رمضان؛

همه در یک شعار مشترکیم
آسمان غبار آلود »نصف جهان«؛

اصفهان داغ تر مي شود

با فرا رسیدن آخرین جمعه ماه مبارک رمضان 
ش��اهد حرکتی مردمی و هوشمندانه هستیم 
حرکتی که در آن اتحاد کش��ورهای مسلمان 
را در مقابله با دشمنان اسالم به رخ می کشد و 
ندای »هیهات من الذله« را در گوش جهانیان 

طنین انداز خواهد کرد.
 اینک در آس��تانه س��ی و هش��تمین سال از 
نام گذاری پر خیر و برک��ت آخرین جمعه ماه 
مبارک رمضان به ن��ام »روز جهانی قدس« به 
س��ر می بریم، بی ش��ک این نام گذاری نه یک 
حرکت انفعالی و نمادین بلکه طرح و برنامه ای 
هوشمندانه برای مقابله با استکبار و غارتگران 
بین المللی است که از سوی امام خمینی )ره( 
پایه گذاری شده و در واقع می توان از این روز 
با عنوان روز اتحاد کشورهای اسالمی در برابر 

این افراد یاد کرد.
بدون شک امس��ال نیز راهپیمایی روز قدس 
با توجه ب��ه اقدامات اخیر دش��من در منطقه 
به خصوص در کشورهای سوریه، یمن، عراق 
و کش��تار مردم بی گناه توس��ط تکفیری  ها و 

 داعش��ی ها پ��ر رنگ ت��ر از ه��ر س��ال برگزار 
خواهد شد.

ش��هرداری اصفهان یک ب��ار دیگ��ر از مردم 
مسلمان و ش��هیدپرور شهر ش��هیدان دعوت 
می کند ت��ا در ای��ن مس��یر همگام با س��ایر 
مس��لمانان جهان در ای��ن راهپیمایی با اعالم 
انزجار از اعمال رژیم غاصب صهیونیس��تی و 
تجدید بیعت ب��ا آرمان های پ��اک امام راحل 
 و نایب برحق��ش حضرت آی��ت اهلل خامنه ای

  )مد ظل��ه العال��ی( بار دیگ��ر با ش��عار واحد 
»مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل« با شرکت 
در راهپیمایی روز جهانی قدس، عزت و اقتدار 
خویش را در حمای��ت از قدس به منصه ظهور 

بگذارند.
حضور پرش��ور مردم در راهپیمایی روز قدس 
بدون شک مصداق بارز این جمله مقام معظم 
رهب��ری خواهد بود ک��ه فرمودند: »مس��ئله  
 فلسطین  از لحاظ  اسالمی برای همه مسلمانان 
از جمله برای ما یک مس��ئله اساس��ی و یک 

فریضه است.«

رییس اداره پیش بینی هواشناس��ی اس��تان 
اصفهان گفت: بر اساس نقشه های پیش بینی، 
آسمان اصفهان تا پایان هفته غبار آلود خواهد 
بود و دمای اصفهان تا پایان هفته به 39 درجه 

و از شنبه به ۴0 درجه خواهد رسید.
حس��ن خدابخش، اظهار کرد: طب��ق آخرین 
بررسی نقش��ه های هواشناس��ی، جوی نسبتا 
پایدار تا پایان هفته خواهیم داشت و به همین 
سبب آس��مان صاف و در نواحی غربی اندکی 

نیمه ابری را تجربه خواهیم کرد.
وی افزود: بر اس��اس نقش��ه های هواشناسی 
آسمان اصفهان در مناطق غربی ابرناک خواهد 
بود، اما در مناطق شمالی و شمال غربی وزش 
باد پدی��ده غالب می ش��ود. ای��ن وزش باد در 
مناطق مرکزی و اصفهان خیل��ی آرام خواهد 
بود.رییس  پیش بینی اداره کل هواشناس��ی 
اس��تان اصفهان تصریح کرد: غب��ار آلودگی تا 
روز جمعه برای مراکز صنعت��ی و جمعیتی به 
خصوص کالنشهر اصفهان وجود خواهد داشت.

خدابخش در خص��وص وضعی��ت دمایی هوا 

در اس��تان گفت: تا پایان هفت��ه دمای هوای 
اصفهان در گرم ترین س��اعات ب��ه 39 درجه 
می رسد، اما روز شنبه پیش بینی می کنیم که 
دمای اصفهان به عدد ۴0 درجه برس��د، اما در 
 همین روزها کاشان با ۴0، خور و بیابانک با ۴۱،

 آران و بیدگل ۴2 شهرستان هایی هستند که 
دمای بیش از ۴0 درجه را تجربه کرده اند.

وی ادام��ه داد: ب��رای 2۴ س��اعت آین��ده نیز 
دمای ه��وا در آران و بیدگل ۴3، کاش��ان ۴2، 
 خ��ور و بیابان��ک ۴۱ و چوپان��ان ۴2 درجه و

 بر همین اساس بوئین و میاندشت با ۱۱ درجه 
 س��انتی گراد خنک ترین شهرس��تان اس��تان 

خواهد بود.
رییس اداره پیش بینی اداره کل هواشناس��ی 
اس��تان اصفهان خاطرنش��ان کرد: بر اس��اس 
بررسی های صورت گرفته پیش بینی می شود 
که دمای هوای اس��تان اصفهان در تابس��تان 
جاری بین 0/5 تا ۱/5 درجه سانتی گراد نسبت 
به حد نرمال افزایش داش��ته باشد و این اتفاق 

نیز از پایان تیر تا پایان مرداد رخ خواهد داد.

استاندار اصفهان:

روز قدس، نماد آزادی خواهی مستضعفان دنیاست

مدیرکل میراث فرهنگی اصفهان گفت: با توجه به شاخصه های برنامه ششم توسعه 
کشور، برای توسعه گردشگری اس��تان اصفهان باید به مرز یک میلیون گردشگر 
خارجی دست پیدا کنیم. فریدون اللهیاری در دیدار فعاالن عرصه گردشگری استان 
اظهار داشت: در سال ۱395 با عزم جدی تمام مسئوالن استان، با سرعت و قدرت 

به سمت توسعه گردشگری اصفهان حرکت می کنیم.
وی تصریح کرد: با عنایت به شاخصه های برنامه ششم توسعه کشور می بایست برای 
توسعه گردشگری استان به مرز یک میلیون گردشگر خارجی دست یابیم و این در 
حالی است که تا کنون بیش از 300 هزار گردشگر خارجی به اصفهان وارد شده اند، 
بنابراین با همت مضاعف می توانیم حتی به بیش از رقم پیش بینی شده دست یابیم. 
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان به راهکارهای 
افزایش ورود گردش��گر به کشور و استان اش��اره کرد و افزود: یکی از سیاست های 
دولت به ویژه در حوزه س��ازمان میراث فرهنگی، توس��عه دیپلماسی فرهنگی در 
راستای افزایش شأن و منزلت ملت ایران و نظام جمهوری اسالمی ایران در عرصه 
بین المللی با تکیه بر فرهنگ و هویت واالی مردم ایران است.وی خاطرنشان کرد: 
بنابراین در س��ال ۱395 اصفهان فعاالنه در این حوزه وارد شده و حداقل ما در این 
سال با یاری خداوند متعال دو همایش بین المللی در 2 حوزه گردشگری و صنایع 
دستی در راستای اعتالی ملت و دولت ایران برگزار خواهیم کرد. اللهیاری گفت: در 
 تابستان امسال و انتهای تیرماه شاهد برگزاری همایش بین المللی کیفیت خدمات 

میهمان نوازی فعاالن گردش��گری ایران و همچنین در مهر ماه ش��اهد برگزاری 
هجدهمین نشست بین المللی شورای جهانی صنایع دستی با حضور بیش از 200 

شخصیت فرهیخته بین المللی در اصفهان هستیم. 
وی تصریح کرد: کمتر از یک سال از انتخاب اصفهان به عنوان شهر جهانی صنایع 
دس��تی می گذرد، بنابراین این رویداد بین المللی فرهنگی نقش مهمی در تقویت 
جایگاه واالی ایران در سطح بین المللی و به تبع آن افزایش ورود گردشگر به ایران 

ایفا خواهد کرد.

معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان با اشاره به حجم باالی نظافت 
معابر در شهر اصفهان گفت: ش��هر اصفهان بالغ بر ۴5 میلیون متر مربع 
معابر اصلی و فرع��ی دارد که این میزان در طول ش��بانه روز و به صورت 

روزانه نظافت می شود.
احمدرضا مصور اظهار کرد: در طول س��ال برای مجم��وع رفت و روب و 
نظافت ش��هر، حدود ۱00 میلیارد تومان باید هزینه شود که عدد بسیار 

قابل توجهی  است.
وی افزود: هزینه نظافت معابر در روز ۱20 میلیون تومان می باشد، این در 
حالی است که وقتی معابر جدید احداث می شود، متراژ معابر باال می رود 

و در نتیجه هزینه ها نیز افزایش می یابد.
معاون خدمات شهری ش��هرداری اصفهان با مقایس��ه وضعیت نظافت 
اصفهان با دیگر کالنشهرها خاطرنش��ان کرد: اصفهان به 2 دلیل نسبت 
 به دیگر شهرها پاک و تمیزتر اس��ت، دلیل اول به فرهنگ مردم اصفهان

 برمی گردد؛ چرا که مردم هر ش��هری عنصر اصلی حفظ نظافت ش��هر 
هستند.

وی ادامه داد: دلیل دوم به همت شهرداری اصفهان برمی گردد که تمام 
قد و با تمام امکانات در این حوزه فعال اس��ت تا هیچ زباله ای روی زمین 

نماند و نظافت شهر صورت پذیرد.

مصور ب��ا تاکید ب��ر اینکه مردم اصفهان شایس��ته ش��هر زیبا هس��تند، 
 گفت: امیدواریم با ای��ن روند نظافت و تمیزی ش��هر اصفه��ان را حفظ

کنیم.
وی تصریح کرد: تنها در حوزه نظافت ش��هر بیش از 2300 نیرو مشغول 
به فعالیت هستند که به صورت ش��بانه روزی معابر اصلی و فرعی شهر را 

تمیز می کنند.
معاون خدمات شهری ش��هرداری اصفهان پیش از این تاکید کرده بود 
مدیریت شهری در س��ال های اخیر با تالش و همت ۴هزار نفر کارگر در 
بخش های نظاف��ت و رفت و روب، فضای خوب و رضایت بخش��ی ایجاد 
کرده است.وی یادآور شده بود در ش��هر اصفهان ۴۴ درصد رفت و روب 
معابر و خیابان ه��ا به صورت کام��ال مکانیزه انجام می ش��ود که درصد 

مکانیزه کردن خدمات نظافت در شهر رو به افزایش است.
معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان  از افزایش ۱۱ درصدی بودجه 
حوزه خدمات شهری در سال جاری خبر داده و تصریح کرده بود، ماهیت 
تخصیص بودجه تغییر پیدا کرده است، به این صورت که بیشتر به سمت 
هدف های قابل اجرا که به طور واقع امکان تحقق آن وجود دارد پیش رفته 
و در واقع، بودجه خدمات شهری در س��ال جدید با نگرش بسیار بهتری 

نسبت به سال های گذشته تدوین شده است

اللهیاری با توجه به شاخصه های برنامه ششم توسعه مطرح کرد:

جذب یک میلیون گردشگر خارجی در اصفهان 
معاون خدمات شهری شهرداری خبر داد:

120 میلیون تومان هزینه نظافت معابر در روز

حوزه علمیه استان اصفهان: 

فلسطین مسئله مشترک همه آزادی خواهان است 

معاون امور مراکز اداره کل آموزش فنی و حرفه ای:

صدوربیش از صد مجوز مشاغل خانگی در اصفهان

  معاون ام��ور مراک��ز اداره کل آم��وزش فنی
  و حرف��ه ای اس��تان اصفه��ان گف��ت: ۱۱۴ 
 مج��وز مش��اغل خانگی طی س��ه ماه��ه اول

  س��ال جاری در سطح اس��تان اصفهان صادر 
شد.

عب��اس مهدی��ان ب��ا اش��اره ب��ه وضعی��ت 
مش��اغل خانگ��ی اظه��ار ک��رد: ب��ا توجه به 
 رس��الت آموزش��ی س��ازمان آموزش فنی و 
حرفه ای  کش��ور و همچنین همس��و ش��دن 
 اهداف و برنامه  دستگاه های اجرایی، استفاده
  از ظرفیت ه��ای مش��اغل خانگ��ی و کس��ب
  و کاره��ای خ��رد ب��ه عن��وان یک��ی از
  بهتری��ن روش ه��ا ب��رای تحقق اش��تغال و

 کس��ب و کار های خانگی از نظر ایجاد ش��غل 
و ن��و آوری در تولید و عرض��ه کاال و خدمات و 
س��نخیت با تجارت الکترونیک سبب تنوع و 
دگرگونی بس��یاری در بازار های مختلف شده 

است.
مهدی��ان بی��ان داش��ت: در زمین��ه ارای��ه 
آموزش های مرتبط با مش��اغل خانگی، اداره 

کل آم��وزش فنی و حرفه ای اس��تان اصفهان 
توانس��ته اس��ت تعداد دو هزار و ۸05 نفر به 
میزان 259 هزار و ۸7۸ نفر- ساعت را در سال 
 95 از آموزش های فن��ی و حرفه ای بهره مند

سازد.
وی اعالم کرد: از این تعداد ۶۶9 هزار و 95 نفر 

مرد و دو هزار و ۱3۶ نفر زن بوده اند.

 مدیرعامل راه آهن جمهوری اس��المی ایران با اش��اره به اهمیت برقی کردن
 راه آهن مسیر تهران- مش��هد مقدس با افزایش سرعت 200 کیلومتر گفت: 
احداث خط آهن قطار سریع السیر تهران - قم - اصفهان با سرعت 250 کیلومتر 

نیز در دست اقدام قرار گرفته است.
محس��ن پورس��ید آقایی افزود: با برنامه ریزی های انجام شده توسعه شبکه 
 ریلی کشور در دس��تور کار جدی دولت قرار گرفته اس��ت.وی با بیان این که

 راه آهن در مسیر توس��عه قرار دارد و در صدر برنامه های دولت است، گفت: 
براس��اس فرمایش��ات مقام معظم رهبری و رییس جمهوری و دستگاه های 
مرتبط، راه آهن یکی از اولویت های توسعه کشور است که برنامه های بسیار 

خوبی را دولت برای آن طراحی کرده و در دست اجرا دارد. 
پورسید آقایی راه آهن را به عنوان یکی از اولویت های توسعه کشور برشمرد 
و گفت: راه آهن سریع السیر با س��رعت 250 کیلومتر در ساعت، برقی کردن 
راه آهن مسیر تهران به مشهد مقدس با افزایش سرعت 200 کیلومتر، اصالح 
مسیر و دوخطه کردن خطوط اصلی تنها گوش��ه ای از برنامه های توسعه راه 

آهن ایران است.

مدیرعامل راه آهن جمهوری اسالمی ایران:

احداث خط آهن قطار سریع السیر 
تهران - قم - اصفهان
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جایی برای پیرمردها  نیست!
یورو  بعد از س��ه دوره عش��ق بازی با مربیان مس��ن )دل بوسکه، 
آراگونس و ره هاگل(، دوباره به جوانتر ه��ا میل دارد؛ به خصوص 
که از بین شصت و چند ساله های جام، حاال فقط دو نفر در جدول 
 باق��ی مانده اند و مشهورترین هایش��ان، هاجس��ون )۶۸ س��اله( و

دل بوسکه )۶۵ ساله( از یورو خداحافظی کردند. 
حذف دل بوسکه در نبرد ایتالیا–اس��پانیا، در شرایطی رخ داد که 
آنتونیو کونته، س��رمربی ایتالیا، در تمام بازی مشغول هدایت تیم 
 از کنار خط ب��ود و در پایان، ب��رد را با یک حرک��ت محیرالعقول و

شورانگیز جش��ن گرفت. او بعد از گل پله، به سمت نیمکت دوید و 
با یک جست، خود را از س��قف آن آویزان کرد تا شادی خود را در 
تاریخ یورو جاودانه کند. کونته ۴۶ ساله که یکی از جوان ترین های 
جام هم هست، با سبکی مشابه با موفق ترین مربیان باشگاهی فعلی 
دنیا، به هدایت تیمش  مشغول است؛ کاری که پپ گواردیوال، ژوزه 

مورینیو، دیه گو سیمئونه، یورگن کلوپ و... می کنند.
 کار مربیان لب خط که تبدیل به بخشی از جذابیت فوتبال شده اند،  
الهام بخش��ی و نمایش اس��ت؛ جوش و خروش و حرارتی که مایه 
س��رگرمی هواداران و البته پیش برنده تیم هایی اس��ت که با این 
مربی–کاپیتان ه��ا خو گرفت��ه و پیش می روند. البت��ه در فوتبال، 
 هیچ مطلقی وجود ندارد؛ بنابراین ش��رط س��نی )تی��م یا مربی(

لزوما تعیین کننده موفقیت نیست؛ اما اگر هوادار انگلیس یا اسپانیا 
باشید، جای خالی یک سرمربی جذاب را در یورو حس کرده اید. یک 
نیروی با اس��تعدادتر و برنده تر، به جای دو مربی مشهور، اما مطلقا 
آنتی پاتیک که در این تورنمنت،  دوربینی را به سمت خود نکشانده 

و ستاره ای را به تسخیر خود درنیاوردند.
به خاطر داش��ته باشیم که با پیش��رفت فوتبال و تبدیل آن به یک 
علم پیچیده جذاب، بازهم نیروهای انسانی کاریزماتیک و خالقیت 
و تصمیم های پیش بینی نش��ده ش��ان، مهم ترین تمایز در بازی 
بزرگان تلقی می ش��وند؛ چیزی که جوان های مربی گری، بیشتر 
توانایی انجام��ش را دارند ت��ا مربیانی با اس��تایل پدرانه، مثل دل 
بوسکه و هاجس��ون که ش��اید نصایح تاکتیکی  و تدابیرشان برای 
نس��ل تازه جذاب نباش��د؛ به توجه به اینکه فوتب��ال، به خصوص 
در تورنمنت های فشرده، شغل فیزیکی تری ش��ده  و البته ارتباط 

نزدیک تری با روش های روحی و روانشناختی برقرار کرده است.

یورو2016

مقایسه روز

جایزه تیم قهرمان یورو 
چقدر است؟

نیمکت برانکو »  امن تر«
 از نیمکت منصوریان

  رقاب��ت ه��ای ج��ام مل��ت ه��ای اروپ��ا ۲۰۱۶، از ام��روز وارد مرحل��ه
 یک چه��ارم نهای��ی می ش��ود. با آغ��از ای��ن مرحل��ه، پرسش��ی مطرح

می شود مبنی بر اینکه هر تیم و به ویژه قهرمان این مسابقات، چقدر جایزه 
می گیرد؟

 اکن��ون نگاه��ی م��ی اندازی��م ب��ه پ��اداش هایی ک��ه تی��م ه��ا در این
رقاب��ت ه��ا دریافت م��ی کنن��د.  اتحادی��ه فوتب��ال اروپ��ا، مبل��غ ۳۰۱ 
میلیون یورو ب��ه ۲۴ تیم حاض��ر در این رقاب��ت ها اختصاص داده اس��ت. 
 این رق��م در رقاب��ت ه��ای دوره قب��ل، ۱۹۶ میلیون ی��ورو ب��ود.  هر تیم

از هم��ان ابت��دا، به دلی��ل حض��ور در رقاب��ت ها، هش��ت میلی��ون یورو 
 دریاف��ت می کن��د. بقیه پ��اداش هایی ک��ه یک تی��م دریافت م��ی کند،

به عملکرد آن در رقابت ها بستگی دارد. تیم قهرمان رقابت ها، هشت میلیون 
یورو دریافت خواهد کرد؛ به اضافه پاداش هایی که در مراحل قبلی کس��ب 
کرده است. بیشترین جایزه ای که یک تیم می تواند در این رقابت ها از آن 
خود کند، ۲۷ میلیون یورو اس��ت؛ منوط بر اینکه در همه بازی های خود، 
هفت بازی برنده ش��ود؛ با توجه ب��ه اینکه تیم های حاض��ر، در یک چهارم 
 نهایی رکورد ۱۰۰ درصد پی��روزی ندارند؛ بنابراین هیچ تیمی جایزه کامل

دریافت نخواهد کرد.

اگر نیمکت استقالل منهای علیرضا منصوریان که سرمربی فعلی 
این تیم است، هنوز آلترناتیوهای خاص خودش را دارد و خیلی ها 
همچنان ادعای حضور در استقالل را دارند و خود را شایسته تر از 

منصوریان می دانند ، در پرسپولیس از این خبرها نیست.
 یعنی شانس با پرسپولیسی ها یار اس��ت که برانکو چنان اعتباری 
در این تیم پی��دا کرده که هیچ کس خ��ود را در قامت او نمی بیند. 
همه اینها را گفتیم؛ اما منظور ما عملکرد برانکو در طول فصل قبل 
 اس��ت؛ همین. در غیر این صورت فوتبال بی رحم است و هر لحظه

امکان دارد بازی عوض شود.
 برانکو فقط درصورت نتایج خوب این فصل اس��ت که می تواند به 
مردی دست نیافتنی تبدیل شود. نیمکت او هیچ آلترناتیوی ندارد. 
بازیکنانی را که می خواسته، باشگاه برایش خریده؛ اردوی خارجی 
هم به زودی می رود. در واقع برانکو با عملکرد خود، کاری کرده که 
همه دوست دارند او کوچک ترین کمبودی در پرسپولیس احساس 
نکند؛ پس از همین حاال نیمکت برانکو، به شدت امن تر از نیمکت 

منصوریان است. 
منصوریان تازه می خواهد خودش را در تیم بزرگ اس��تقالل ثابت 

کند؛ اما برانکو برای هواداران پرسپولیس ثابت شده است. 

سپاهان اصفهان با کسب پنج عنوان قهرمانی، پر افتخارترین 
تیم کشور در مسابقات لیگ برتر به حساب می آید.

پس از اینکه آنها در فصل گذشته، نتوانستند در بین مدعیان 
کس��ب جام ق��رار بگیرند، به دنب��ال عبداهلل ویس��ی رفتند 
تا موفقیت ه��ای خود را تکرار کنند. ورود ویس��ی به تیم، با 
تغییرات��ی در ش��اکله تیم همراه بود؛ به طوری که بس��یاری 
 از بازیکنان��ی که نتوانس��ته بودن��د در فصل قب��ل، عملکرد 
رضایت بخش��ی داشته باش��ند، از تیم کنار گذاشته شدند و 
جای آن ها را بازیکنان مورد نظر ویس��ی گرفته اس��ت؛ البته 
از حاال و با توجه به تغییرات وس��یعی که در این تیم صورت 
گرفته، صحبت درباره ترکیب یازده نفره س��پاهان کمی زود 
 اس��ت؛ اما با توجه ب��ه بازیکنانی که در لیس��ت وجود دارد،
 م��ی توانی��م ترکیب احتمال��ی آنه��ا را در لیگ ش��انزدهم

پی��ش بینی کنیم؛ ترکیبی که البته با س��ورپرایزهایی همراه 
است.

 1- لی وینستون لئاندرو داسیلوا اولیویرا:
وعده عبداهلل ویسی در خصوص خرید یک گلر بزرگ خارجی 
محقق ش��د و گلر اس��بق آتلتیکو مینیرو و همبازی س��ابق 
رونالدینیو، پس از توافقات الزم به جمع سپاهانی ها پیوست. 
 لی اولیویرا با عقد قراردادی یکس��اله به تیم پیوس��ته است.

به نظر می رس��د که این دروازه بان که تجربه زیادی هم دارد، 
بتواند انتظارات ویسی را برآورده کند؛ ولی با توجه به جدایی 
شهاب گردان و رحمان احمدی، س��پاهان به دروازه بان دوم 

احتیاج خواهد داشت. 
2- شجاع خلیل زاده:

مداف��ع فص��ل گذش��ته تراکتورس��ازی تبری��ز ک��ه پس از 
 پای��ان دوران س��ربازی، به تیم س��پاهان بازگش��ت، پس از 
ک��ش و قوس ه��ای فراوان، در این تیم ماندنی ش��د. او فصل 
 گذش��ته در ۲۱ بازی برای تراکتورس��ازان ب��ه میدان رفت و 
دو گل نیز به ثمر رساند تا مشخص شود که چرا او را یکی از 

بهترین دفاع های وسط فعلی در کشور می دانند. 
 3-  موسی کولیبالی:

زوج موس��ی کولیبالی و محمد طیبی را در عمق خط دفاعی 
اس��تقالل خوزس��تان، می توان از دالیل اصل��ی قهرمانی این 
تیم در لیگ پانزدهم به حس��اب آورد. حاال عبداهلل ویس��ی، 

کولیبال��ی، مدافع تنومند اهل مالی را با خود به اصفهان برده 
تا با قرار گرفتن در کنار ش��جاع خلیل زاده، زوج خط دفاعی 
سپاهان را مقتدرتر از همیشه بسازد. سپاهان با وجود این دو 
بازیکن در عمق خط دفاعی، ترکیب مطمئنی خواهد داشت 
و جایگزین ه��ای خوبی هم در این پس��ت در اختیار ویس��ی 

قرار دارد. 
4-  علی هلیچی : 

ب��ا جدایی وریا غفوری از س��پاهان، معمای این تیم در فصل 
آین��ده برای این نقطه از زمین ش��کل گرف��ت. آن ها در این 
پس��ت، علی هلیچی را در اختیار دارند. هلیچی، سهمیه زیر 
۲۳ س��ال به حس��اب می آید و باید دید چ��ه اتفاقاتی برای 
او در ای��ن فصل رقم خواهد خورد. محمد روش��ندل، بازیکن 
دیگری اس��ت که ویسی در این پست در اختیار دارد و فصل 
گذشته در این پست، در ترکیب سپاهان به میدان می رفت. با 
 خرید علی هلیچی که عبداهلل ویسی از او شناخت خوبی دارد،

به نظر می رس��د روشندل، کار س��ختی برای قرار گرفتن در 
ترکیب اصلی این تیم در پیش دارد.

یک��ی از پدیده ها و خریدهای س��پاهان در لیگ ش��انزدهم، 
همین بازیکن است. دنیل نوروزی ۲۴ ساله متولد کپنهاگ، از 
پدر و مادری ایرانی االصل بوده که قرار است برای اصفهانی ها 
در دفاع چپ بازی کند. حضور او در س��مت چپ خط دفاعی 
می تواند خیال س��پاهانی ها را از این پست راحت کند و شاید 
بتواند با بازی های درخش��ان خود، جای حاج صفی را در این 
تیم پ��ر کند؛ البته در صورت اس��تفاده از سیس��تم ۳-۵-۲ 

نوروزی ممکن است به عنوان وینگر چپ ایفای نقش کند.
6- رسول نویدکیا:

با تصمیم عبداهلل ویس��ی، رس��ول نویدکی��ا در فصل آینده، 
کاپیتان سپاهان خواهد بود تا به نوعی او جانشین برادرش در 
پرافتخارترین تیم تاریخ لیگ برتر ش��ود. این بازیکن تمرینات 

فصل جدید خود را با ش��ادابی ش��روع ک��رده و اگر با همین 
ان��رژی ادامه دهد، فصل خوبی پیش روی این بازیکن خواهد 
بود. رس��ول نویدکیا، با توجه به مشکالتی که برادر بزرگش با 
مجموعه س��پاهان دارد، در غیاب او می تواند »مرد اول میانه 

میدان سپاهان« لقب گیرد.
 7- جالل الدین علی محمدی:

جالل الدی��ن علی محمدی، بهترین عملک��رد را بین عوامل 
هجومی تیم صبا در فصل گذشته داشت. او در لیگ پانزدهم 
موفق ش��د در ۱۷ بازی برای صبای قم ۶ گل به ثمر برساند؛ 
همچنین در اکثر گل های صبا تاثیر مستقیم داشت. حضور او 
در میانه میدان، می تواند ضعف های س��پاهان را در این نقطه 

از زمین برطرف کند.
 8- سیدینهو:

س��یدینهو، بازیک��ن برزیل��ی تیم س��پاهان، برای ب��ازی در 
 پس��ت هافبک تهاجمی، به جمع زودپوش��ان اصفهانی اضافه

ش��ده اس��ت. این بازیکن که س��ابقه بازی در بوتافوگو کنار 
کالرنس س��یدورف را هم در کارنامه دارد، برای حل مشکل 
 س��پاهان در میان��ه می��دان به این تیم اضافه ش��ده اس��ت.

با توجه به انتظارات��ی که از این بازیکن وجود دارد، باید دید 
آیا او می تواند با بازی های خود، به این انتظارات پاس��خ دهد 

یا خیر؟
 9- مهرداد محمدی :

این بازیکن که از س��وژه های فص��ل نقل و انتقاالت و گزینه 
بس��یاری از تیم های لیگ برتری بود، در نهایت به س��پاهان 
پیوس��ت. او که یک��ی از ارکان اصلی تی��م راه آهن در فصل 
گذش��ته بود، حاال در تیم ویس��ی می تواند برای رسیدن به 
پیراهن تیم ملی هم تالش کند. هافبک مهاجم تیم سپاهان، 
با فرارهای خود به عم��ق و کناره های خط دفاعی حریفان و 
استفاده از تکنیک و قدرت خود، می تواند خالقیت خط حمله 

سپاهان را افزایش دهد.
 10- فرید کریمی بهزادی:

فرید بهزادی کریمی در س��ال ۹۳ جه��ت گذراندن خدمت 
سربازی به باش��گاه فوتبال تراکتور سازی تبریز پیوست. وی 
در نیم فصل دوم فصل ۹۵-۱۳۹۴ با پایان خدمت س��ربازی، 
 ب��ه باش��گاه اصلی خود، صب��ای قم بازگش��ت. او در ترکیب 
صبای ق��م در نیم فصل دوم، ۱۲۹۰ دقیق��ه به میدان رفت 
و ۴ گل، ۴ پ��اس گل و دو پنالت��ی برای ای��ن تیم به ارمغان 
آورد. ستاره ۲۷ ساله و تکنیکی تیم سپاهان، می تواند یکی از 

مردان کلیدی ویسی در فصل پیش رو باشد.
 11- پدرو هنریکه اولیویرا:

 فوتبالیس��ت برزیلی-تیمور شرقی یایی اس��ت که دو ملیتی 
و صاحب پاس��پورت تیمور ش��رقی است و س��همیه آسیایی 
س��پاهان محس��وب می ش��ود. این بازیکن با ۲۴ س��ال سن، 
س��ابقه بازی را در تیم های جوانان سائوپائولو و گرمیو دارد و 
در رده بزرگس��االن هم، در تیم های مختلف برزیلی از جمله 
 موگی میریم، اوبرابا، س��انتاکروزنس و پترولینا سوشال بازی

کرده اس��ت. او موفق شد س��ال ۲۰۱۴ در تیم مسیمیر قطر، 
در ۱۲ بازی، ۹ گل به ثمر برساند و آقای گل لیگ قطر شود. 
 PKNS FC بعد از آن، راهی عمان و مالزی ش��د و در تیم
مالزی هم عملکرد خوبی داش��ت و در ۱۳ بازی، ۸ گل برای 

آنها به ثمر رسانده است.
 اولیوی��را در ۶۱ ب��ازی خ��ود از س��ال ۲۰۱۱ ب��ه بع��د، 
۳۰ گل ب��ه ثم��ر رس��انده اس��ت؛ میانگین، ی��ک گل برای 
 ه��ر دو مس��ابقه؛ آماری ک��ه برای ی��ک مهاجم، ب��د تلقی
  نمی ش��ود. ولی نکت��ه ای که در مورد اولیوی��را وجود دارد،

این است که این بازیکن در چند سال اخیر، در هیچ باشگاهی 
دوام چندانی نداشته است و با تعداد بازی های کم، تیم های 
قبلی خود را ترک کرده اس��ت. باید ببینیم ویس��ی می تواند 

این بازیکن را به مهره ای تاثیرگذار در سپاهان بدل کند؟
 البت��ه در ص��ورت اس��تفاده ویس��ی از سیس��تم ۳-۵-۲،

 به احتمال زیاد علی هلیچی از ترکیب کنار گذاشته می شود و 
 طال��ب ریکان��ی، جایگزی��ن ای��ن بازیک��ن خواه��د ش��د. 
عبداهلل ویس��ی این روزه��ا در حال اس��تفاده از ترکیب های 

مختلف است تا بهترین را برای لیگ پیش رو به  کار گیرد.

تیم ملی والیبال صربستان که برای برگزاری هفته سوم رقابت های لیگ جهانی  
والیبال عازم تهران بود، در فرودگاه استانبول گرفتار شد. حمالت تروریستی در 
فرودگاه آتاتورک استانبول، همزمان با حضور این تیم در سالن ترانزیت شده بود 

و وحشت زیادی به این تیم و حاضران در فرودگاه وارد کرد.
گفته می شود صربستانی ها، دقایقی قبل از این اتفاقات، خود را به هواپیما رسانده 
و همزمان با حمالت تروریستی، در هواپیما نشسته و منتظر پرواز بودند؛ اما این 
اتفاق رخ نداد و سفر آنها به تهران لغو شد. بر اساس گزارش سایت والیبال جهان، 
همه اعضای تیم ملی صربستان در سالمت کامل هستند؛ اما به خاطر لغو تمامی 
پروازهای این فرودگاه، آنها شب را در استانبول سپری کردند. این نخستین بدشانسی صرب ها برای سفر به تهران نبود. پیش 
از این، بدی آب و هوا باعث تاخیر در پرواز این تیم شد تا در نهایت، حضور آنها در ترکیه با حمالت تروریستی همزمان شود. 

هنوز مشخص نیست صرب ها چه زمانی وارد تهران خواهند شد. این تیم قرار است فردا با ایران بازی کند.

روزبه چش��می که نیم فصل دوم لیگ پانزدهم، رباط صلیبی پاره ک��رده بود، تا اواخر 
آذرماه قادر به همراهی استقالل نیس��ت. علیرضا منصوریان به چشمی گفته بود که 
می خواهند نام او را از لیست ۱۸ نفره اس��تقالل کنار بگذارند تا بتوانند بازیکن جدید 
جذب کنند. سرمربی استقالل به چشمی اطمینان خاطر داد که پس از پایان نیم فصل 
 اول، نامش به لیست استقالل اضافه می شود؛ به همین خاطر مسئوالن استقالل برای

اطمینان دادن به هافبک خود، قرارداد روزبه چشمی را به مدت ۳ سال تمدید کردند.

 در ح��ال حاض��ر، یک��ی از محبوبتری��ن اعض��ای باش��گاه، برانک��و ایوانکووی��چ 
 محسوب می شود که همیشه با احترام متقابل بین خود و هواداران، رابطه نزدیکی

به وجود آورده اس��ت. او البته با نوع فوتبال و سیس��تم بازی اش در فصل گذش��ته، 
هواداران را از خود و تیمش راضی نگه داشته است تا اینگونه به محبوبیت اش اضافه 
شود. سرمربی کروات پرس��پولیس، دیروز با تابلو فرش یکی از هواداران که نقش او 

روی آن بسته شده بود، غافلگیر شد تا اینگونه مورد تقدیر هوادار این تیم قرار گیرد.

حنیف عمران زاده این روزها بسیار خبرساز شده است. هر روز خبری تازه از او می رسد. 
ابتدا گفته شد که او با صنعت نفت آبادان به توافق رسیده و قرارداد داخلی هم امضا کرده؛ 
اما بعدا اعالم شد او به اردوی نفت نرفته است و قصد دارد به تیم خونه به خونه برود. اما 
خود حنیف، هرگونه مذاکره با این تیم را رد کرده است. او گفته است: به خاطر درگیری 
فکری که داشتم، از حضور در صنعت نفت عذر خواهی کرده و خواستار فسخ قراردادم با 

این باشگاه شدم. من با هیچ تیمی در این روزها، صحبت و مذاکره نکردم.

 کارش��ناس والیبال ایران، با بیان اینکه در دو هفته ابتدایی لیگ جهانی باید به 
جوان ها میدان بیشتری می دادیم، گفت: حاال مقابل هواداران بازی می کنیم و 

آنها از تیم ملی نتیجه می خواهند.
جبار قوچان نژاد در خصوص برگزاری هفته س��وم رقاب��ت های لیگ جهانی در 
تهران خاطرنش��ان کرد: وقتی تیم در تهران بازی می کند، توقعات این است که 
نتایج بهتری کسب کند و بهتر است از ترکیب اصلی استفاده کنیم.  بازی در ایران، 
میدان آزمون و خطا نیس��ت. دو هفته ابتدایی، بخاطر رفت و آمدهایی که وجود 

داشت، تیم نتوانست نتایج خوبی بگیرد و البته از جوان ها هم استفاده نکردیم.
قوچان نژاد، درباره نگرانی لوزانو از فاصله زیاد بین بازیکنان اصلی و نیمکت نشین گفت: این یک واقعیت است؛ ضمن اینکه 
 بین نیمکت نش��ینان با بازیکنانی که به اردوی تیم ملی دعوت نش��ده اند هم فاصله خیلی زیاد اس��ت. ما پاسورهایی مثل

 سال افزون، وادی و یکی دو بازیکن دیگر داشتیم که می توانستیم آنها را به لیگ  جهانی ببریم تا تجربه کسب کنند.

بازی در تهران، آزمون و خطا نیست!گرفتاری صربستان؛  به خاطرحمالت تروریستی
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لیگ جهانی والیبال

 شکست تیم ملی آرژانتین در فینال کوپا آمریکا و خداحافظی احساسی لیونل 
مسی از رقابت های ملی، در صدر خبرهای جهان قرار داشت.

کارلوس پویول، مدافع اسبق و متعصب باشگاه بارس��لونا، با انتشار پیامی به 
 مس��ی روحیه داد و از او حمایت کرد.پویول در صفحه اجتماعی اش نوشت: 

لئو مسی، تو بهترین هستی!

پیام مدافع اسبق بارسا به مسی

فضای مجازی

عمران زاده از نفت جدا شد!هدیه  ویژه برانکو؛ تابلو فرشی با نقش اوچشمی با آبی ها سه ساله تمدید  کرد

سپاهان در انتظار یک فصل متفاوت؛

سورپرایزهای ویسی در لیگ شانزدهم

آگهی مزای�ده عمومی واگذاری مح�ل داروخانه 
مرکز بهداشتی درمانی ش�بانه روزی گز مستقر 
در مرکز جدیدالحداث مسیبی وابسته به شبکه 
بهداشت و درمان شهرستان شاهین شهر و میمه 

به صورت اجاره بها ی ماهیانه
متقاضیان ش��رکت در مزایده می توانند جهت کس��ب 
اطالعات بیش��تر به س��ایت دانش��گاه علوم پزش��کی 
اصفه��ان ب��ه آدرس www.mui.ac.ir ی��ا س��ایت 
مدیری��ت خدمات پش��تیبان�ی دانش��گ�اه ب��ه آدرس 
poshtibani.mui.ac.ir مراجعه و یا با شماره تلفن 
 ۳۷۹۲۴۰۰۵-۰۳۱ واحد کمیسیون مناقصات تماس

 حاصل فرمایند.

آگهی مزایده عمومی دو مرحله ای واگذاری مرکز 
بهداشتی درمانی شبانه روزی گز مستقر در مرکز 
جدیدالحداث مسیبی جهت ارایه خدمات درمانی 
و پاراکلینیکی وابسته به شبکه بهداشت و درمان 
شهرستان شاهین ش�هر و میمه به صورت اجاره 

بها ی ماهیانه
 متقاضی��ان ش��رکت در مزای��ده می توانن��د جه��ت 
کس��ب اطالعات بیش��تر ب��ه س��ایت دانش��گاه علوم 
پزش��کی اصفه��ان ب��ه آدرس www.mui.ac.ir یا 
 سایت مدیریت خدمات پش��تیبانی دانشگاه به آدرس

 poshtibani.mui.ac.ir مراجعه و یا با شماره تلفن 
۳۷۹۲۴۰۰۵-۰۳۱ واحد کمیسیون مناقصات تماس 

حاصل فرمایند.

آگهی مزایده عمومیآگهی مزایده عمومی

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی
 و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی
 و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان
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روزنامه فرهنگی،اجتماعی، سیاسی ، اقتصادی و ورزشی  شماره 1897  پنجشنبه 10 تیر 1395  24 رمضان 1437 14
مفاد آرا

3/574 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی 

برابر آراء صادره هیات های اول و دوم موضوع قانون تعیی��ن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی بخش 14 ثبت اصفهان تصرفات مالکانه 
و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به 
شرح زیر به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس 
از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی 

تقدیم نمایند. 
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

1-رای ش��ماره 0893 مورخ31 /95/01 آقای علی محمد جوان مرد ج��وی آبادی فرزند رضا 
به شماره کالس��ه 1239 و به ش��ماره شناس��نامه 40 صادره از خمینی ش��هر به شماره ملی 
1142197018 نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان مس��کونی تجاری به مساحت 114/79 متر 
مربع مفروز و مجزی ش��ده پالک 709 فرع��ی از 99 اصلی واقع در اصفه��ان بخش 14 حوزه 
 ثبت ملک خمینی ش��هر ش��امل س��ند 72997 مورخ71/03/17 دفترخانه 63 مالحظه و محرز 

گردیده است. 
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

2-رای شماره 1799 مورخ 94/12/23  خانم زهرا عموچی فروشانی فرزند محمدمهدی به شماره 
کالسه 1218 و به شماره شناسنامه 1472 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 1141183366 
نسبت به شش��دانگ یکباب خانه به استثنای بهای ثمنیه اعیانی به مس��احت 46/ 191 متر مربع 
مفروز و مجزی شده از پالک 1816/3 و 1 فرعی از 72 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل سند  139635مورخ 94/08/20  و 122629مورخ 86/05/25  دفترخانه 

63 مالحظه و محرز گردیده است. 
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

3- رای شماره 6069 مورخ94/10/26  خانم فاطمه پیرحاجی فرزند احمدرضا به شماره کالسه 
2197 و به شماره شناس��نامه 223صادره از خمینی شهر به شماره ملی 1141636778 نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 162/40متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 339 فرعی 
از 85 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی ش��هر شامل سند 98641 مورخ 

77/06/22 دفترخانه 63 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

4-رای شماره 1118 مورخ 93/11/18 آقای رس��ول کاظمی اندانی فرزند حاجی بابا به شماره 
کالسه 4604 و به شماره شناس��نامه 22 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 1141535742 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 173متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 742 فرعی 
از 112 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند مالکیت مشاعی 

صفحه 462 دفتر571 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

5- رای ش��ماره 1800 مورخ 94/12/23 آقای روح اهلل عموچی فروش��انی فرزند محمدمهدی 
به شماره کالس��ه 1362 و به شماره شناس��نامه 961 صادره از خمینی ش��هر به شماره ملی 
1141246694 نس��بت به شش��دانگ یکباب خانه به اس��تثنای بهای ثمنیه اعیانی به مس��احت 
194/78متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 1816/1 و 3 فرعی از 72 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر مستندات شامل سند 139634 مورخ 1314/08/20 مالحظه 

و محرز گردیده است. 
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

6-رای ش��ماره 1798 مورخ 94/12/23 آقای محمدحسین قدیری فروش��انی فرزند حسنعلی 
به شماره کالسه 2457 و به شماره شناس��نامه 2963 صادره از خمینی شهر  و به شماره ملی 
1141198282 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مس��احت 191/20 متر مربع مفروز و مجزی 
ش��ده از پالک 1816/3و 1816/1فرعی از 72 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل س��ند 139637 مورخ 94/08/20 و 121281 مورخ 85/11/05 دفترخانه 63 

مالحظه و محرز گردیده است. 
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

7- رای شماره 0934مورخ 95/01/31 آقای حسین حامدی فروشانی فرزند علی محمد به شماره 
کالسه 0128 و به شماره شناسنامه 778 صادره از دزفول و به شماره ملی 2002467481 نسبت 
به ششدانگ یکباب کارگاه به مساحت 657/71 متر مربع مفروز و مجزی شده از404 فرعی  پالک 
119 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهرش��امل سند 154777مورخ 

94/05/04دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

8-رای ش��ماره 1646 مورخ 94/12/21 خانم مریم ابراهیمی خوزانی فرزند نظرعلی به شماره 
کالسه 2173 و به شماره شناسنامه 13585 صادره ازخمینی شهر به شماره ملی 1140134574 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت222 متر مربع مفروز و مجزی از پالک 467 فرعی شده 
از پالک 120 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 

188دفتر 155 امالک مالحظه و محرز گردیده است. 
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

9- رای شماره 0933مورخ 95/01/31 آقای حسین حامدی فروشانی فرزندعلی محمد به شماره 
کالسه 0127 و به شماره شناس��نامه 778 صادره از دزفول و به ش��ماره ملی 2002467481 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 241/83 متر مربع مفروز و مجزی شده از192فرعی  
پالک 114 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهرش��امل ثبت در صفحه 

152و155و158و264دفتر420 امالک مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

10-. رای ش��ماره 1781 م��ورخ94/12/23 آق��ای سیدمسعودس��ادات ورنوس��فادرانی 
فرزندسیدمهدی  به شماره کالسه 0417و به شماره شناسنامه 8596صادره از اهواز به شماره 
ملی 1750569256 نسبت به شش��دانگ یکباب س��اختمان وپارگینک تاکسی تلفنی به مساحت 
283/00متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 5544 فرعی از 72 اصلی واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل س��ند 221786 مورخ 92/12/12 دفترخانه73 و ثبت در 

صفحه 70 دفتر130 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

11-رای ش��ماره 4098 مورخ94/09/14 آقای علیرضا حیدری فرزندرضا به ش��ماره کالسه 
4448و به شماره شناسنامه 141صادره ازخمینی شهر به شماره ملی 1141170061نسبت به 
سه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مس��احت 165/31متر مربع مفروز و مجزی شده از 
پالک 396 فرعی از 99 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 

رسمی شماره110163مورخ 81/06/02 دفترخانه63 مالحظه و محرز گردیده است. 
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

12- رای ش��ماره 4099 مورخ94/09/14 آقای مرتضی حیدری فرزندرضا به ش��ماره کالسه 
4449و به شماره شناسنامه 25صادره ازخمینی شهر به شماره ملی 1142217388نسبت به سه 
دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 165/31متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 
396 فرعی از 99 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند رسمی 

شماره110163مورخ 81/06/02 دفترخانه63 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

13-. رای ش��ماره 1796 مورخ 94/12/23آقای حیدرعلی حاجیان فروشانی  فرزند محمدعلی 
به شماره کالس��ه 1282و به ش��ماره شناس��نامه 151صادره ازخمینی ش��هر به شماره ملی  
1141677016نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه به استثنای بهای ثمنیه اعیانی 
به مساحت 191/20متر مربع مفروز و مجزی ش��ده از پالک 1و3 فرعی از 1816اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 138903مورخ 94/03/02و 137109 

مورخ 93/02/01دفترخانه63 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

14- رای ش��ماره 1797 مورخ 94/12/23آقای قنبرعلی حاجیان فروش��انی فرزند محمدعلی  
به ش��ماره کالس1281 و به ش��ماره شناس��نامه 320صادره ازخمینی ش��هر به شماره ملی 
1141696436 نس��بت به سه دانگ مش��اع از شش��دانگ  یکباب خانه به اس��تثنای بهای ثمنیه 
اعیانی ب��ه مس��احت 191/20متر مربع مف��روز و مجزی ش��ده از پالک 1و3 فرع��ی از1816 
اصلی واق��ع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی ش��هر ش��امل س��ند 138903مورخ 

94/03/02و137109مورخ 93/02/01دفترخانه63 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

15-رای شماره 2229 مورخ 94/12/27آفای مصطفی اسحاقیان  به شماره کالسه 0120 و به 
شماره شناس��نامه 104 صادره از درچه پیاز به شماره ملی 1142095525 نسبت به ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 209/20 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک شماره  55 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر به صورت مع الواسطه ازمالک رسمی محمدعلی 

اسحاقیان سند 22181 مورخ 52/08/20 دفترخانه 53 مالحظه و محرز گردیده است. 
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

16-رای شماره 2253 مورخ07/ 94/08آقای حمیدرضا س��لطانی ورنوسفادرانی فرزند علی 
جان به شماره کالس��ه 6395 و به ش��ماره شناس��نامه 3499 صادره از داران به شماره ملی 
1158984448 نسبت به شش��دانگ یکباب مغازه و طبقه فوقانی به مس��احت 83/91 متر مربع 
مفروز و مجزی ش��ده از پالک 340 فرعی از 87 اصلی واقع در اصفه��ان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل س��ند رس��می 84299 مورخ 90/10/11دفترخانه 46 مالحظه و محرز 

گردیده است. 
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

17- رای شماره 2255 مورخ 94/12/27 خانم فاطمه هاشمیان آدریانی فرزند حیدرعلی به شماره 
کالسه 0725و به شماره شناسنامه 25318 صادره از نجف به شماره ملی 4722424772 نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مس��احت 247/58 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 22 فرعی 
از 114 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 222662مورخ 

93/04/21دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است.  
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

18- رای ش��ماره 2324 مورخ 94/12/27 خانم حبیبه لوائی آدریانی فرزند حس��ن به شماره 
کالسه 0306 و به شماره شناسنامه 43 صادره از خمینی ش��هربه شماره ملی 1142065979 
نسبت به4دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه  به مس��احت 180/90متر مربع مفروز و مجزی 
ش��ده از پالک 286 فرعی از 107 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
شامل  سند 34287 مورخ 10/15/ 88 و48043 مورخ 91/08/04 دفترخانه 172 مالحظه و محرز 

گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

19- رای شماره 2325 مورخ 94/12/27 خانم الهه نقدعلی فرزند مجتبی به شماره کالسه 0307 
و به شماره شناس��نامه 1130357902صادره از خمینی شهربه ش��ماره ملی 1130357902 
نسبت به2دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه  به مس��احت 180/90متر مربع مفروز و مجزی 
ش��ده از پالک 286 فرعی از 107 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
شامل  سند 34287 مورخ 10/15/ 88 و48043 مورخ 91/08/04 دفترخانه 172 مالحظه و محرز 

گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

20- رای شماره 3159مورخ 94/08/28آقای کریم شجاعی فرزند احمد به شماره کالسه 5396 
و به شماره شناسنامه11281 صادره از خمینی شهربه ش��ماره ملی 1140488953 نسبت به 
ششدانگ یکباب کارگاه و یک درب مغازه به مساحت 1322/35متر مربع مفروز و مجزی شده 
از پالک 427 فرعی از 119 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 

سند 49387مورخ 66/11/18 دفترخانه 10 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

21-رای شماره 6335 مورخ 94/10/30 آقای سیدحیدردادور فرزند سیدناصر به شماره کالسه 
1735و به شماره شناسنامه 826 صادره از کوهرنگ به ش��ماره ملی 5558773588 نسبت به 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 185/58مساحت متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 
646 و 647 فرعی از 99 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 

رسمی 14742 مورخ 86/10/05 دفترخانه 139 مالحظه و محرز گردیده است. 
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

22- رای ش��ماره 1840 مورخ 1394/12/24خانم ملیحه هوازاده جوآبادی فرزند قاس��م علی  
به شماره کالس��ه 4192 و به ش��ماره شناس��نامه 62 صادره از خمینی ش��هر به شماره ملی 
1142222195 نسبت به  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 178 متر مربع مفروز و مجزی شده از 
پالک 406 فرعی از 99 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 

43063 مورخ 87/08/25 دفترخانه 35 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

23- رای ش��ماره 0903 مورخ 95/01/31خانم مریم رحیمی فرزند مرتضی به شماره کالسه 
0835و به شماره شناسنامه 3284صادره از خمینی شهر به شماره ملی 1141303574 نسبت 
به 3دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مس��احت 187/50متر مربع مفروز و مجزی شده از 
پالک40 فرعی از 110 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت 

در صفحه 458و461 دفتر 666 امالک مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

24- رای شماره 0902 مورخ 95/01/31 آقای س��یف اله طاهری  فرزند رضا به شماره کالسه 
0836و به شماره شناسنامه 3029 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 1141198940 نسبت 
به 3دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 187/50 متر مربع مفروز و مجزی شده از 
پالک40 فرعی از 110 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت 

در صفحه 458و461 دفتر 666 امالک مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

25-رای شماره 1662 مورخ 94/12/21 خانم مریم کریمی اندانی فرزند محسن  به شماره کالسه 
2465 و به شماره شناسنامه 2167 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 1141224364 نسبت 
به 3 دانگ  مشاع از ششدانگ یکباب خانه دوطبقه به مساحت 125/00متر مربع مفروز و مجزی 
ش��ده از پالک 399 فرعی از 112 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر 

شامل ثبت درصفحه 470دفتر182 امالک مالحظه و محرز گردیده است. 
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

26- رای شماره 1661 مورخ 94/12/21 آقای مهدی عمادی فرزند رضا به شماره کالسه 2464 
و به شماره شناسنامه21447 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 1140214020 نسبت به 3 
دانگ  مشاع از ششدانگ یکباب خانه دوطبقه به مساحت 125/00متر مربع مفروز و مجزی شده 
از پالک 399 فرعی از 112 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 

ثبت درصفحه 470دفتر182امالک مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

27- رای ش��ماره 0962 مورخ 95/01/31 خانم س��میه صرامی فرزند محمد ابراهیم به شماره 
کالسه 4802 و به شماره شناسنامه 203 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 1141204681 
نسبت به2 دانگ  مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 210متر مربع مفروز و مجزی شده 
از پالک 122 فرعی از 120 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل 

سند2317مورخ 90/07/06 مالحظه و محرز گردیده است. 
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

28- رای شماره 0961 مورخ 95/01/31 آقای اباذر صرامی فروش��انی فرزند مجتبی شماره 
کالسه 4803 و به شماره شناسنامه 186 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 1141170507 
نسبت به4 دانگ  مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 210متر مربع مفروز و مجزی شده 
از پالک 122 فرعی از 120 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل 

سند2317مورخ 90/07/06 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

29- رای ش��ماره 0982 مورخ 95/01/31خانم زهرا زمانی  فرزند عبدالخالق به شماره کالسه 
0460 و به شماره شناسنامه 169 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 1141569027 نسبت 
به  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 300/43 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک  187فرعی 
از 122 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت درصفحه 515 

دفتر651 و سند5386 مورخ 93/03/13 دفترخانه 388مالحظه و محرز گردیده است. 
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

30-رای شماره 2341مورخ 94/12/27خانم الهه شفیعی فرزند داریوش به شماره کالسه 0609و 
به شماره شناسنامه 14314 صادره از اصفهان به شماره ملی 1292295821 نسبت به 1/5 دانگ 
مشاع ازششدانگ یکباب خانه سه طبقه به مس��احت 172/35متر مربع مفروز و مجزی شده از 
پالک 694 فرعی از 99 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 

215952مورخ 91/12/07 دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است. 
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

31- رای شماره 2342مورخ 94/12/27 آقای امیرمحمد حیدری فرزند حسن به شماره کالسه 
0241و به شماره شناسنامه 1142297020 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 1142297020 
نسبت به 1/5 دانگ مش��اع ازش��ش دانگ یکباب خانه سه طبقه به مس��احت 172/35متر مربع 
 مفروز و مجزی شده از پالک 694 فرعی از 99 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

خمینی شهر شامل سند 174998مورخ 86/08/06دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

32- رای شماره 4529مورخ94/09/25 آقای اکبرحیدری جوآبادی فرزند حسن به شماره کالسه 
5616 و به شماره شناسنامه 1683 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 1141253933 نسبت 
به 3دانگ مشاع از شش دانگ یکباب خانه سه طبقه به مساحت 172/35متر مربع مفروز و مجزی 
شده از پالک 694 فرعی از 99 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 

سند 174998مورخ 86/08/06دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

33- رای ش��ماره 4808مورخ 94/03/28 خانم ملک نامورمحمدی فرزند مرتضی به ش��ماره 
کالسه 1325و به شماره شناسنامه 11 صادره از خمینی ش��هر به شماره ملی 1142205339 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه مسکونی به مساحت 134/64متر مربع مفروز و مجزی شده از 
پالک 475 فرعی از 99 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 

رسمی101616 مورخ 78/05/05دفترخانه 63 مالحظه و محرز گردیده است. 
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

34-رای ش��ماره 0943 مورخ 95/01/31خان��م جواه��ر ابراهیمی خوزان��ی  فرزند نظرعلی 
به ش��ماره کالسه 3867و به ش��ماره شناس��نامه 118 صادره ازخمینی ش��هر به شماره ملی 
1141526700نسبت به 2دانگ مشاع از  شش��دانگ یکباب خانه به مساحت 473/42 متر مربع 
مفروز و مجزی ش��ده از پالک 66 فرعی از 120 اصلی واقع در اصفه��ان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک خمینی شامل س��ند 207792و207790و207794مورخ 90/08/10 دفترخانه 73 مالحظه 

و محرز گردیده است. 
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

35- رای ش��ماره 0944 م��ورخ 95/01/31خانم زه��را ابراهیمی خوزانی  فرزن��د نظرعلی به 
ش��ماره کالسه 3866و به ش��ماره شناس��نامه 15186صادره ازخمینی ش��هر به شماره ملی 
1140150642نس��بت به 2دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مس��احت 473/42 متر مربع 
مفروز و مجزی ش��ده از پالک 66 فرعی از 120 اصلی واقع در اصفه��ان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک خمینی شامل س��ند 207792و207790و207794مورخ 90/08/10دفترخانه 73 مالحظه 

و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

36- رای ش��ماره 0942 م��ورخ 95/01/31خانم زه��ره ابراهیمی خوزانی  فرزن��د نظرعلی به 
ش��ماره کالسه 3868و به ش��ماره شناس��نامه 20300صادره ازخمینی ش��هر به شماره ملی 
1140202553نس��بت به 2دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مس��احت 473/42 متر مربع 
مفروز و مجزی ش��ده از پالک 66 فرعی از 120 اصلی واقع در اصفه��ان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک خمینی شامل س��ند 207792و207790و207794مورخ 90/08/10دفترخانه 73 مالحظه 

و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

37-رای ش��ماره 0922 مورخ 95/01/31آقای محمدرضاحاجیان فروشانی  فرزند نوروزعلی  
به ش��ماره کالس��ه 1094 و به ش��ماره شناس��نامه 7 صادره از خمینی شهر به ش��ماره ملی 
1142142493 نسبت به4دانگ  مشاع ازش��ش دانگ یکباب خانه به مساحت 203/80 متر مربع 
مفروز و مجزی شده از پالک 316 فرعی از 107 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

خمینی شهر شامل سند 3299مورخ 90/03/18دفترخانه 322مالحظه و محرز گردیده است. 
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

38- رای شماره 0921 مورخ 95/01/31 مژگان پریشانی فرزند اصغر به شماره کالسه 1093و 
به شماره شناسنامه 15642 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 1142371158 نسبت به2دانگ  
مشاع ازشش دانگ یکباب خانه به مساحت 203/80متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 316 
فرعی از107 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 3299مورخ 

90/03/18دفترخانه 322مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

39-رای ش��ماره 4500م��ورخ94/03/24 آقای محمدرضا لطفی فروش��انی فرزن��د براتعلی  
به شماره کالس��ه 5749 و به شماره شناس��نامه 274 صادره از خمینی ش��هر به شماره ملی 
1141543036نسبت به 3دانگ مشاع از شش��دانگ یکباب خانه قدیمی به مساحت 326/50متر 
مربع مفروز و مجزی شده از پالک 466 فرعی از 107 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک خمینی شهرشامل سندمالکیت مشاعی ثبت درصفحات 74 و452  و61 و281و دردفاتر168، 

294، 65 ، 171 امالک مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

40- رای ش��ماره 4499م��ورخ94/03/24 خان��م رض��وان محمدی��ان فرزن��د غالمرضا  به 
شماره کالس��ه 5750 و به ش��ماره شناس��نامه 3538 صادره از خمینی ش��هر به شماره ملی 
1140558986نسبت به 3دانگ مشاع از شش��دانگ یکباب خانه قدیمی به مساحت 326/50متر 
مربع مفروز و مجزی شده از پالک 466 فرعی از 107 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک خمینی شهرشامل سندمالکیت مشاعی ثبت درصفحات 74 و452  و61 و281و دردفاتر168، 

294، 65 ، 171 امالک مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول 

41- رای شماره 6085 مورخ94/10/26 آقای مس��عود نام ور رنانی فرزند سیف اله به شماره 
کالسه 7304و به شماره شناس��نامه 10957 صادره از اصفهان به شماره ملی 1283217287 
نس��بت به شش��دانگ یکباب خانه به مس��احت 280/08متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 
1193فرعی از 99 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهرش��امل س��ند 
51007 مورخ 89/08/22 دفترخانه 73 ثبت در صفحه  258دفت��ر 569  امالک مالحظه و محرز 

گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول 

42- رای ش��ماره 0964 مورخ 94/07/19 آقای حس��ین امینی فرد فرزند علی به شماره کالسه 
6645 و به شماره شناسنامه 523 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 1141652072 نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 146/80 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 548 الی 550  
فرعی از 84 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهرش��امل سند 64695 

مورخ 09/21/ 62 دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول 

43- رای ش��ماره  6278 مورخ 94/10/30 خانم فروزان ملک زاده ورنوس��فادرانی فرزند فرج 
اله به ش��ماره کالس��ه 6479  و به شماره شناس��نامه 265 صادره از خمینی ش��هر به شماره 
ملی 1141058634  نس��بت به شش��دانگ یکباب خانه به مس��احت 295/54 متر مربع مفروز 
 و مجزی ش��ده از پالک 343 فرعی از 117 اصل��ی واقع در اصفهان بخ��ش 14 حوزه ثبت ملک 

خمینی شهرشامل سند 230331 مورخ 94/09/28 دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول 

44- رای ش��ماره  0980 مورخ 95/01/31 خانم زینب جعفری خوزانی فرزند فتح اله به شماره 
کالسه 1253  و به شماره شناسنامه 3040 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 1141339412 
نسبت به 3دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مس��احت 193/09 متر مربع مفروز و مجزی 
ش��ده از پالک 254و 255 فرعی از 82 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی 

شهرشامل سند 37518 مورخ 84/03/30 دفترخانه 35 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول 

45- رای شماره  0981 مورخ 95/01/31 آقای مهدی شفایی خوزانی فرزند علی به شماره کالسه 
1254  و به شماره شناسنامه 1260 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 1141215241 نسبت 
به 3دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 193/09 متر مربع مفروز و مجزی شده از 
پالک 254و 255 فرعی از 82 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل 

سند 231220 مورخ 94/12/22 دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول 

46- رای شماره  2332 مورخ 94/12/27 آقای مهرداد حاجی آقا محمدی فرزند علی به شماره 
کالسه 1162   و به شماره شناس��نامه 1403  صادره از اصفهان به شماره ملی 1286753058 
نسبت به ششدانگ یکباب باغ به مساحت 1511/79 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 137و 
483 فرعی از 108  اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل سند 1041 

مورخ 88/02/16 دفترخانه 337مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول 

47- رای4070 شماره مورخ 94/09/13 خانم سیده ماه بس دادور فرزند عبدالخلیل  به شماره 
کالسه  4039 و به شماره شناسنامه 679 صادره از فریدونشهر به شماره ملی 1129389839 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 120متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 509 فرعی 
از 99 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهرش��امل ثبت در صفحه 325 

دفتر 173،وکالت 6943 مورخ 91/11/01 دفترخانه 300 مالحظه و محرز گردیده است
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول 

48- رای شماره  6341 مورخ 94/10/30 اقای مرتضی اشتری فرزند نعمت اله به شماره کالسه 
3296 و به شماره شناسنامه 120 صادره از خمینی شهر به شماره ملی1141057182 نسبت به 3 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 230  متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 511 
فرعی از 117 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل ثبت درصفحه 

395 و396 دفتر395 و 310 امالک مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول 

49- رای شماره  6340 مورخ 94/10/30 خانم مهین امامیان فرزند محمدعلی  به شماره کالسه 
3295 و به شماره شناسنامه  16476 صادره از خمینی شهر به شماره ملی1140163612  نسبت 
به 3 دانگ مشاع از شش��دانگ یکباب خانه به مس��احت 230  متر مربع مفروز و مجزی شده از 
پالک 511 فرعی از 117 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل ثبت 

درصفحه 395 و396 دفتر315 و 310 امالک مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول 

50- رای شماره  6282 مورخ 94/10/30 خانم احترام قدیری فرزند محمدتقی به شماره کالسه 
3530 و به شماره شناسنامه 737 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 1141682842 نسبت 
به 4 دانگ مشاع از شش��دانگ یکباب خانه دوطبقه به مس��احت 229 متر مربع مفروز و مجزی 
 ش��ده از پالک 231 الی 233 فرع��ی از 82 اصلی واق��ع در اصفهان بخش 14 ح��وزه ثبت ملک 

خمینی شهرشامل سند 45639  دفترخانه 139 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول 

51- رای ش��ماره  6283 مورخ 94/10/30 آقای هوش��نگ فتاحی ورنوس��فادرانی فرزندیداله 
به شماره کالس��ه 3531 و به شماره شناس��نامه 294 صادره از خمینی ش��هر به شماره ملی 
1141626438 نس��بت به 2 دانگ مشاع از شش��دانگ یکباب خانه دوطبقه به مساحت 229 متر 
مربع مفروز و مجزی ش��ده از پالک 231 الی 233 فرعی از 82 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 

حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل سند 45639  دفترخانه 139 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول 

52- رای ش��ماره  7071 مورخ 94/11/17 خانم محترم حبیبی خوزانی فرزنداحمد به ش��ماره 
کالسه 4920و به شماره شناسنامه 10939 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 1140362364 
نسبت به 1/5 دانگ مش��اع از ششدانگ یکباب ساختمان به مس��احت 259/40 متر مربع مفروز 
 و مجزی ش��ده از پالک 61 فرع��ی از 82 اصلی واق��ع در اصفهان بخش 14 ح��وزه ثبت ملک 
خمینی شهرشامل سند 219960 مورخ 92/08/09  دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است.

الف( آرا صادره از هیات شعبه اول 
53- رای شماره  7072 مورخ 94/11/17 خانم زهرا رضایی خوزانی  فرزند قدمعلی  به شماره 
کالسه 0096و به ش��ماره شناس��نامه 1130130606 صادره از خمینی ش��هر به شماره ملی 
1130130606 نسبت به 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 259/40 متر 
مربع مفروز و مجزی شده از پالک 61فرعی از 82 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک خمینی شهرشامل س��ند 219960 مورخ 92/08/09 دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده 

است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول 

54- رای شماره  7070 مورخ 94/11/17 آقای سیف اله حبیبی فرزند فرج اله به شماره کالسه 
4921و به شماره شناس��نامه 181 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 1141525054 نسبت 
به 3 دانگ مشاع از شش��دانگ یکباب ساختمان به مس��احت 259/40 متر مربع مفروز و مجزی 
شده از پالک 61 فرعی از 82 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل 

سند403617 مورخ 66/09/19 دفترخانه 59 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول 

55- رای شماره  0948 مورخ 95/01/31 آقای علی قدیریان فرزند حسن به شماره کالسه 0608و 
به شماره شناسنامه 213 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 1140924494نسبت به ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 161/54 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 2640 فرعی از 87 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی ش��هربصورت مع الواس��طه از مالک رسمی 

صغری گیالنی مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول 

56- رای شماره  1669 مورخ 94/12/21 خانم الهه حاجی مرادی  ورنوسفادرانی فرزند ناصر 
به شماره کالسه 2172 و به شماره شناس��نامه 24788 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 
1140239503 نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 168 متر مربع مفروز 
و مجزی شده از پالک شماره 467 فرعی از 120 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
خمینی شهرشامل ثبت در صفحه 509 و 205 دفتر445 و16 امالک مالحظه و محرز گردیده است.

الف( آرا صادره از هیات شعبه اول 
57- رای شماره  1668 مورخ 94/12/21 آقای نوراله صالحی ورنوسفادرانی فرزند محمدحسن 
به شماره کالس��ه 2171 و به شماره شناس��نامه 288 صادره از خمینی ش��هر به شماره ملی 
1140994166نسبت به 4 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 168 متر مربع مفروز 
و مجزی شده از پالک شماره 467 فرعی از 120 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
خمینی شهرشامل ثبت در صفحه 509 و 205 دفتر445 و16 امالک مالحظه و محرز گردیده است.

الف( آرا صادره از هیات شعبه اول 
58- رای ش��ماره  6102 مورخ 94/10/26  آقای مهدی محمدصالحی فروشانی فرزند ابراهیم 
به شماره کالس��ه4417و به ش��ماره شناس��نامه 66 صادره از خمینی ش��هر به شماره ملی 
1141640457نس��بت به قس��متی ازپالک 107/16 که باپ��الک 107/17 تواما تش��کیل یکباب 
گاوداری رامیدهدبه مساحت 303/67 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک شماره 16فرعی 
از 107 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل سند229192 مورخ 

94/06/02 و 229194مورخ 06/02/ 94دفترخانه 73 امالک مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول 

59- رای شماره  7859 مورخ 94/11/28  خانم زهرا ربیعی فرزند محمد به شماره کالسه1246 
و به شماره شناس��نامه 49 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 1142061061نسبت به شش 
دانگ یکباب خانه به مساحت 173/75 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک شماره 254و 255 
فرعی از 82 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهرش��امل سند158930  

مورخ 84/05/18 دفترخانه 73 امالک مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول 

60- رای ش��ماره  1672 مورخ 94/12/21  خانم فاطمه احمدی پژوه فرزند نعمت اله به شماره 
کالسه1091 و به شماره شناسنامه 125 صادره از اصفهان به شماره ملی 1284230929 نسبت 
به 3دانگ مشاع از شش دانگ یکباب خانه به مساحت 171متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 
شماره 447 فرعی از120 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل ثبت 

در صفحه 302 و 460 و 263 دفتر332 و 403 امالک  مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول 

61- رای ش��ماره  1673 مورخ 94/12/21  آقای قدرت اله محمد حس��ینی خوراسگانی فرزند 
براتعلی به ش��ماره کالسه1092 و به ش��ماره شناس��نامه72 صادره از خوراسگان به شماره 
ملی 1291372581 نسبت به 3دانگ مشاع از ش��ش دانگ یکباب خانه به مساحت 171متر مربع 
مفروز و مجزی شده از پالک شماره 447 فرعی از120 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک خمینی شهرشامل ثبت در صفحه  302 و 460 دفتر332 و 403 امالک  مالحظه و محرز 

گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول 

62- رای ش��ماره  1828مورخ 94/12/24 آق��ای محمود صرامی فروش��انی فرزند محمدتقی 
به شماره کالسه0343 و به ش��ماره شناسنامه 11261صادره ازخمینی ش��هر به شماره ملی 
1140488759 نسبت به شش دانگ یکباب خانه به مساحت 220متر مربع مفروز و مجزی شده 
از پالک ش��ماره 72/3871 و 72/2326 و 1341/1 فرعی از85 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند143546مورخ 84/03/04 و  143545مورخ 82/03/04 

و 143675 مورخ 82/03/10 دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول

63- رای شماره  1655 مورخ 94/12/21 خانم ندا حاجیان فروشانی فرزند محمدتقی به شماره 
کالسه 1576و به شماره شناسنامه 2303صادره ازخمینی شهر  به شماره ملی 1142251217 
نسبت به 3دانگ مشاع  از شش دانگ یکباب ساختمان به مس��احت 201/10 متر مربع مفروز و 
مجزی شده از پالک شماره 206/1 فرعی از122 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

خمینی شهرشامل سند117522مورخ  84/03/09 دفترخانه 63  مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول

64- رای ش��ماره  1656 مورخ 94/12/21 آقای عبدالرس��ول مجیری فروشانی فرزند رحمت 
اهلل به شماره کالسه 1577و به ش��ماره شناس��نامه 266صادره ازخمینی شهر  به شماره ملی 
1141144735  نسبت به 3دانگ مشاع  از ش��ش دانگ یکباب ساختمان به مساحت 201/10 متر 
مربع مفروز و مجزی شده از پالک ش��ماره 206/1 فرعی از122 اصلی واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل س��ند117522مورخ  84/03/09 دفترخانه 63  مالحظه و 

محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول 

65- رای ش��ماره  7276 مورخ 94/11/20 آقای مه��دی هوازاده جوآب��ادی فرزند محمدعلی 
به شماره کالس��ه 1777 و به ش��ماره شناس��نامه 14 صادره ازخمینی ش��هر  به شماره ملی 
1142191982 نس��بت به ش��ش دانگ یکباب مغازه به مس��احت 22/58 متر مرب��ع مفروز و 
 مجزی شده از پالک ش��ماره 800 فرعی از99 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک

 خمینی شهرشامل سند 56129 مورخ 65/01/26 دفترخانه 63  مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول 

66- رای ش��ماره  7274 مورخ 94/11/20 آقای مه��دی هوازاده جوآب��ادی فرزند محمدعلی 
به شماره کالس��ه 1776 و به ش��ماره شناس��نامه 14 صادره ازخمینی ش��هر  به شماره ملی 
1142191982 نس��بت به ش��ش دانگ یکباب مغازه به مس��احت 25/24 متر مرب��ع مفروز و 
 مجزی شده از پالک ش��ماره 800 فرعی از99 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

خمینی شهرشامل سند56129 مورخ  65/01/26 دفترخانه 63 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول 

67- رای ش��ماره  7275 مورخ 94/11/20 آقای مه��دی هوازاده جوآب��ادی فرزند محمدعلی 
به شماره کالس��ه 1779 و به ش��ماره شناس��نامه 14 صادره ازخمینی ش��هر به شماره ملی 
1142191982 نس��بت به ش��ش دانگ یکب��اب مغازه به مس��احت 11/70 مترمرب��ع مفروز و 
 مجزی شده از پالک ش��ماره 800 فرعی از99 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

خمینی شهرشامل سند56129 مورخ  65/01/26 دفترخانه 63  مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول 

68- رای ش��ماره  7768 مورخ 94/11/25 آقای مه��دی هوازاده جوآب��ادی فرزند محمدعلی 
به شماره کالس��ه 1778 و به ش��ماره شناس��نامه 14 صادره ازخمینی ش��هر به شماره ملی 
1142191982 نس��بت به ش��ش دانگ یکباب مغازه به مس��احت 19/42 متر مرب��ع مفروز و 
 مجزی شده از پالک ش��ماره 800 فرعی از99 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

خمینی شهرشامل سند56129 مورخ  65/01/26 دفترخانه 63 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول 

69- رای شماره  2674 مورخ 95/02/31 آقای محمود دری اسفریزی فرزند عزیزاهلل به شماره 
کالسه 1154 و به شماره شناسنامه 695 صادره ازخمینی شهر به شماره ملی 1140252151 
نسبت به شش دانگ یکباب خانه به مساحت 156 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک شماره 
310 و313 فرعی 115 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل ثبت 
در صفحه 72 و75 دفتر 551 امالک و ارائه قولنامه عادی از پ��الک 115/310 مالحظه و محرز 

گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول 

70- رای ش��ماره  1676 مورخ 94/12/21 آقای حجت اهلل حاجی حیدری ورنوسفادرانی فرزند 
احمد به شماره کالسه 0742 و به ش��ماره شناس��نامه 942 صادره ازخمینی شهر  به شماره 
ملی 1141246503 نسبت به ش��ش دانگ یکباب خانه دو طبقه به مساحت 208 مترمربع مفروز 
و مجزی ش��ده از پالک ش��ماره 9 فرعی 156 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

خمینی شهرشامل سند 4861 مورخ  90/09/08 دفترخانه 301  مالحظه و محرز گردیده است. 
 الف( آرا صادره از هیات شعبه اول 

71- رای شماره  3042 مورخ 94/08/25 آقای حس��ن رحمتی اندانی فرزند رجبعلی به شماره 
کالسه 1004 و به شماره شناسنامه 43 صادره ازخمینی ش��هر  به شماره ملی 1141414880 
نس��بت به ش��ش دانگ یکباب خانه دوطبقه به مس��احت 293/58 متر مربع مف��روز و مجزی 
 ش��ده از پالک ش��ماره 295 فرعی از105 اصلی واق��ع در اصفهان بخش 14 ح��وزه ثبت ملک

 خمینی شهرشامل ثبت در صفحه 554 دفتر 464 امالک  مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول 

72- رای شماره  4320 مورخ 94/09/17 خانم ملک نجفی فرزند علی به شماره کالسه 5710 و به 
شماره شناسنامه 12420 صادره ازخمینی شهر  به شماره ملی 1140122762 نسبت به شش 
دانگ یکباب خانه قدیمی به مساحت 122/61 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک شماره 249/1 
فرعی از120 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهرش��امل سند26497 

مورخ  92/03/13 دفترخانه 35 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول 

73- رای ش��ماره  1839 مورخ 94/12/24 آقای عبدالحس��ین صالحی فرزند نعمت به شماره 
کالسه 0893 و به شماره شناسنامه 974 صادره از فریدن به شماره ملی 5759591509 نسبت 
به شش دانگ یکباب خانه به مساحت 131 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک شماره 1737 
فرعی از99 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل ثبت در صفحه 
177 و175 دفاتر 503 و325 و500 امالک سند 8204 مورخ 92/04/24 دفترخانه 300  مالحظه 

و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول 

74-رای ش��ماره  2533 مورخ 95/02/30 آقای حجت اهلل مفیدی خوزان��ی فرزند عبدالرحیم به 
شماره کالسه 0431و به ش��ماره شناس��نامه 15706 صادره از خمینی ش��هر به شماره ملی 
1142371794 نسبت به 3 دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه دوطبقه به مساحت 199/70 متر 
مربع پالک 1273 فرعی 84 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 

ثبت در صفحات 548 و551 دفتر 658 امالک  مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول 

75-رای ش��ماره  2535 مورخ 95/02/30 خانم عاطفه حق جو فرزند نعمت اهلل به شماره کالسه 

0432و به شماره شناسنامه 1130343316 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 1130343316 
نسبت به 3 دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه دوطبقه به مساحت 199/70 متر مربع پالک 1273 
فرعی 84 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحات 

548 و551 دفتر 658 امالک  مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول 

76-رای شماره  1783 مورخ 94/12/23 خانم مریم علی پور فرزند عبدالعلی  به شماره کالسه 
6603 و به شماره شناسنامه 702 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 1142235203 نسبت به 
15 حبه از72 حبه  یکباب خانه وطبقه فوقانی به مساحت 152/20 متر مربع پالک 1273 فرعی 84 
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 40731 مورخ 91/09/21 

دفترخانه 39 ثبت در صفحه 602 دفتر 56 امالک مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول 

77-رای شماره  1782 مورخ 94/12/23 خانم مریم طاهری خوزانی فرزند عبدالغفار به شماره 
کالسه 6605 و به شماره شناسنامه 10254 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 1140355791 
نس��بت به 57 حبه از72 حبه یکباب خانه وطبقه فوقانی به استثنای بهای ثمنیه اعیانی 14 و41/2 
حبه از 72 حبه به مساحت 152/20 متر مربع پالک 1273 فرعی 84 اصلی واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 39933 مورخ 86/02/11 دفترخانه 35 ثبت در صفحه 
392 دفتر 486 امالک و سند 50899 مورخ 94/09/26 دفترخانه 35 ثبت در صفحه 202 دفتر 613 

امالک مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول 

78-رای شماره  7081 مورخ 94/11/17 خانم فهیمه جوادی فر فرزند محسن به شماره کالسه 
0444 و به شماره شناسنامه 1130345696 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 1130345696 
نسبت به 2دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 191/50 متر مربع پالک 1621 فرعی 
72 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند صداقیه 4371 مورخ 

92/05/27 دفترخانه 388 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول 

79-رای شماره  7080 مورخ 94/11/17 آقای حسین عس��گری فرزند رحیم به شماره کالسه 
2663 و به شماره شناسنامه 9339 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 1140469347 نسبت 
به 4دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 191/50 متر مربع پالک 1621 فرعی 72 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر ش��امل سند 105031 مورخ 79/06/22 

دفترخانه 63 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول 

80-رای شماره  0929 مورخ 95/01/31 آقای اکبر عمادی فرزند فتح اهلل به شماره کالسه 0865 
و به ش��ماره شناس��نامه 277 صادره از خمینی شهر به ش��ماره ملی 1141727315 نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه نیمه سازبه مساحت 186/65 متر مربع پالک 21 فرعی 73 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 7695 مورخ 92/02/30 دفترخانه 73 

مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول 

81-رای ش��ماره  1780 مورخ 94/12/23 آقای ع��زت اهلل حاج کرمی خوزان��ی فرزند فرج اهلل 
به شماره کالس��ه 1214 و به ش��ماره شناس��نامه 58 صادره از خمینی ش��هر به شماره ملی 
1141500167 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مس��احت 207/10 متر مربع پالک 113 فرعی 
115 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی ش��هر شامل ثبت در صفحه 586  

و180 دفتر 42 و 504 امالک مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول 

82-رای ش��ماره  7826 مورخ 94/11/27 آقای احمدرضا مجی��ری اندانی فرزند محمدصادق 
به شماره کالس��ه 0251 و به شماره شناس��نامه 905 صادره از خمینی ش��هر به شماره ملی 
1141692295 نسبت به 5 دانگ مشاع ازشش��دانگ یکباب خانه به مساحت 255/10 متر مربع 
پالک 306 فرعی 114 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 

217923 مورخ 92/04/10 دفترخانه 72 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول 

83-رای ش��ماره  7825 مورخ 94/11/27 خانم فخری طاهری فرزند اسمعیل به شماره کالسه 
0250 و به شماره شناسنامه 1205 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 1141214695 نسبت به 
1 دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 255/10 متر مربع پالک 306 فرعی 114 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر ش��امل سند 217923 مورخ 92/04/10 

دفترخانه 72 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول 

84-رای شماره  2329 مورخ 94/12/27 خانم لیال س��لمانیان خوزانی فرزند قدمعلی به شماره 
کالسه 1098 و به شماره شناسنامه 3946 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 1141348497 
نسبت به 1 دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه وطبقه فوقانی به مساحت 183/48 متر مربع پالک 
1075 فرعی 85 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 183673 

مورخ 87/07/17 دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول 

85-رای شماره  2327 مورخ 94/12/27 خانم فاطمه جفا کش خوزانی فرزند حسین به شماره 
کالسه 1117 و به ش��ماره شناس��نامه 1130308138 صادره از خمینی ش��هر به شماره ملی 
1130308138 نسبت به 1 دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه وطبقه فوقانی به مساحت 183/48 
متر مربع پالک 1075 فرعی 85 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی ش��هر 

شامل سند 225550 مورخ 93/08/28 دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول 

86-رای شماره  2328 مورخ 94/12/27 خانم طاهره شریفی فرزند عبدالرحیم به شماره کالسه 
1099 و به شماره شناسنامه 12888 صادره از اصفهان به شماره ملی 1283237431 نسبت به 
1 دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه وطبقه فوقانی به مساحت 183/48 متر مربع پالک 1075 
فرعی 85 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 208996 مورخ 

90/10/02 دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول 

87-رای ش��ماره  2326 مورخ 94/12/27 آقای علی هاش��می خوزانی فرزند هاشم به شماره 
کالسه 0930 و به شماره شناس��نامه 61 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 1141537028 
نسبت به 3 دانگ مشاع ازشش��دانگ یکباب خانه وطبقه فوقانی به مس��احت 183/48 متر مربع 
پالک 1075 فرعی 85 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 
59844 مورخ 60/09/10 دفترخانه 73 وس��ند 89955 مورخ 75/03/02 دفترخانه 63 مالحظه 

و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول 

88-رای ش��ماره  7909 مورخ 94/11/28 خانم بتول حداد خوزانی فرزند محمود به ش��ماره 
کالسه 2309 و به شماره شناسنامه 258 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 1141649421 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 149/36 متر مربع پالک 167 فرعی 114 اصلی واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهرش��امل ثبت درصفح��ه 527 دفتر423 امالک 

مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول 

89-رای ش��ماره  2263م��ورخ94/12/27 آقای محمدعل��ی آقایی فروش��انی فرزند محمد به 
شماره کالس��ه 0565 و به شماره شناس��نامه 11681 صادره از خمینی ش��هر به شماره ملی 
1140493000نسبت به شش��دانگ یکباب خانه به مس��احت 280متر مربع پالک 1827 فرعی 
72 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهرش��امل س��ند 107249مورخ 

80/04/28 دفترخانه 63 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول 

90-رای شماره  4318مورخ94/09/17 خانم زهره خدادادی فرزند خزعل به شماره کالسه5009 
و به شماره شناسنامه 195 صادره از کوهرنگ به شماره ملی 5558747226 نسبت به ششدانگ 
یکباب خانه وطبق��ه فوقانی  به مس��احت 215/25متر مربع پالک 9 فرع��ی 156 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی ش��هر ش��امل ثبت درصفح��ه 296 دفتر 504 امالک 

مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول 

91-رای ش��ماره  5720 مورخ94/10/17 آقای نعمت اله جافری فرزند علی  به ش��ماره کالسه 
1964و به ش��ماره شناس��نامه 288 صادره از اردل به ش��ماره ملی 4689344736 نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 135/50متر مربع پالک 371 فرعی 99 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 204525 مورخ 90/02/14 دفترخانه 73 امالک 

مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول 

92-رای ش��ماره 2330 مورخ 94/12/27 محمد حس��ین بروش��ک فرزند رحمت اله به شماره 
کالسه2256 و به شماره شناسنامه 1567  صادره از اصفهان به شماره ملی 1286524903نسبت 
به ششدانگ یکباب باغ به مساحت 2055 مترمربع پالک 394 فرعی 103 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی ش��هر ثبت درصفحه 588 دفتر27 ام��الک طی قولنامه ازمالک 

رسمی یداهلل مهرابی مالحظه و محرز گردیده است. 
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول 

93-رای ش��ماره  1652 مورخ 94/12/21 خانم اقدس طاهری اندانی فرزند عشقعلی به شماره 
کالسه4197 و به شماره شناسنامه 3371 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 1140557300 
نسبت به 2دانگ مش��اع از شش��دانگ یکباب خانه دو طبقه و مغازه متصله به مساحت 224 متر 
مربع پالک 77 فرعی 73 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 

19349 مورخ 87/07/09 دفترخانه 139مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول 

94-رای شماره  1653 مورخ 94/12/21 آقای نعمت اله طاهری اندانی  فرزند ابوالحسن به شماره 
کالسه4198 و به شماره شناسنامه 57 صادره از خمینی ش��هر به شماره ملی 1141471574 
نسبت به 4دانگ مش��اع از شش��دانگ یکباب خانه دو طبقه و مغازه متصله به مساحت 224 متر 
مربع پالک 77 فرعی 73 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 

153189 مورخ 82/07/13 دفترخانه 73مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول 

95-رای شماره  6222 مورخ 94/10/27 آقای  رسول عابدی فرزند خالق به شماره کالسه5526 
و به شماره شناس��نامه 3273 صادره از خمینی شهر به ش��ماره ملی 1140556320 نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه دو طبقه به مس��احت200/25 متر مربع پالک 49 فرعی 73 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی ش��هر شامل س��ند 6908 مورخ 84/10/14 دفترخانه 

139مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول 

96-رای ش��ماره  1651 مورخ 94/12/21 آقای حمزه طاهری اندانی فرزند نعمت اله به شماره 
کالسه4127 وبه شماره شناسنامه 21504 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 1140214594 
نسبت به شش��دانگ یکباب مغازه وطبقه فوقانی به مس��احت 126/80 متر مربع پالک 77 فرعی 
73 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی ش��هر ش��امل سند 153189 مورخ 

83/07/13 دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول 

97-رای شماره  2260 مورخ 94/12/27 خانم زکیه آقایی پور فرزند علی به شماره کالسه 1338 
وبه شماره شناسنامه 1130119890 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 1130119890 نسبت 
به 2 دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه به مس��احت 191/45 متر مربع پالک 195 فرعی 107 
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 32317 مورخ 84/03/12 

دفترخانه 38 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول 

98-رای شماره  2259 مورخ 94/12/27 آقای ناصر حاجیان فروشانی  فرزند رضا به شماره 
کالسه 0942   وبه شماره شناسنامه 717 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 1142235351 
نسبت به 4 دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 191/45 متر مربع پالک 195 فرعی 
107 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی ش��هر ش��امل سند 37598 مورخ 

86/04/26 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

99-رای ش��ماره 6048 مورخ 25 /94/10 آقای حمیدرضا رفیعی فروش��انی فرزند عبدالغفور 
به شماره کالس��ه 1931 و به ش��ماره شناس��نامه 61 صادره ازخمینی ش��هر به شماره ملی 
1141725150 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مس��احت 157/72 مترمربع مفروز و مجزی 
شده پالک 358 فرعی از 107 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 

سند 165701 مورخ 05/05/ 85 دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است.  
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

100-رای ش��ماره 7922 مورخ 94/11/29 خانم زهرا خالوئی فرزند غالمعلی به شماره کالسه 
1021 و به شماره شناسنامه 361 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 1141145685 نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 200/47 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 161 فرعی از 
77 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل وکالتنامه 197776 مورخ 

89/03/20 دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است. 
تاریخ انتشار نوبت اول :27 /95/03
تاریخ انتشار نوبت دوم :95/04/10

م الف: 605 نبی اهلل یزدانی  رییس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر
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حوادث جهان 

بازیکن فوتبال 19 س��اله ای بر اثر اختالف نظر راجع به ویدئویی در یوتیوب 
توسط دوستش به قتل رسید.

طبق اظهارنظر مادر فوتبالیس��ت 19 س��اله، وی به خاطر ویدئوی موسیقی 
که اخیرا در یوتیوب به اشتراک گذاش��ت، در خانه اش در کالیفرنیا به ضرب 

گلوله کشته شد.
روز دوشنبه پلیس اتهام قتل  » فردریک مارشال « 23 ساله را به طور رسمی 
 ثبت کرد و قرار مبنی بر این بود که وی روز دوش��نبه در جلس��ه رس��یدگی 
به اتهامش حاضر ش��ود. متهم درحال حاضر با قرار وثیق��ه100 هزار دالری 
 آزاد اس��ت. طبق گفته خانواده قربانی » دس��تون گرت «، 9 ژوئن پسرشان 
به همراه مارش��ال برای گوش دادن به موسیقی به خانه ش��ان می روند که 
اختالف نظری روی ویدئویی که وی به اش��تراک گذاشته بود ایجاد شده که 

منجر به بحث آنها می شود.
 قربانی از دوستش می خواهد که خانه شان را ترک کند، اما وی قبل از خروج 
از منزل گرت را با ضرب گلوله از پای در م��ی آورد. خانواده قربانی همچنین 
گفته اند که گرت به دلیل ویدئویی که به اش��تراک گذاشته بود هیجان زده 
شده بود چراکه به تعداد زیادی این کلیپ توسط کاربران مشاهده شده بود. 
 قربانی بعد از اصابت گلوله به س��رعت به بیمارستان انتقال داده می شود، اما 
بعد از گذشت دو روز، درست روزی که وی از دبیرستان فارغ التحصیل می شد 
جان سپرد. روز جمعه، صدها نفر در مراسم یادبود برای گرت حضور داشتند. 
بنابر اظهارات مسئوالن دبیرس��تان تا ژانویه وی در تیم فوتبال مدرسه اش 
حضور داشته و قتل وی تراژدی بسیار وحشتناکی است و آنها در این شرایط 

در کنار خانواده وی حضور دارند.

نوجوان 15 ساله ای که روز یکشنبه در آفریقای جنوبی مورد حمله کفتاری 
قرار گرفته بود در شرایط بحرانی به سر می برد.

نوجوان 15 س��اله که تنها در چادرش در پارک ملی کروگر خوابیده بود، 
 مورد حمله کفتار گرس��نه ای قرار گرفت. خانواده قربانی که برای بازدید 
در این پارک ملی به سر می بردند در چادرش��ان در حال استراحت بودند 
که با صدای فریاد فرزندشان از خواب می پرند. » ویلیام ماباسا « سخنگوی 
پارک ملی آفریقای جنوبی گفته است: » حیوان سر این پسر را هدف قرار 
 داده بود. خوشبختانه هنگام وقوع حادثه پرس��تار و یکی از راهنماهای ما 
در آنجا حضور داش��تند. « طبق اظهارات یک وب س��ایت خبری محلی، 
 کفتار فک خ��ود را روی صورت پس��ر قفل ک��رده که منجر به شکس��تن 
استخوان های جمجمه اش شده، قبل از این که طعمه را به خارج از چادر 
ببرد. وضعیت جسمانی این پسر بحرانی گزارش شده، وی عالوه بر جراحات 
وارده به جراحی پالستیک و ترمیم نیز نیاز ضروری دارد. ماباسا اضافه کرد، 
کفتاری که بعد از این حادثه فرار کرده از طریق سوراخی در حصار برای پیدا 

کردن غذا وارد این پارک شده است. 
 مردم باید در این مکان ها نس��بت ب��ه محیط پیرامون خود آگاه باش��ند 

و همچنین از بسته بودن در چادر خود اطمینان حاصل کنند. 

زن جوان با مراجعه به مطب پزش��ک وقتی فهمید دچار بیماری 
 س��رطان ش��ده و مهلت چندانی ب��رای ادامه زندگی با ش��وهر 
و فرزندانش ندارد، تصمیم گرفت پیش از مرگ برای ش��وهرش 
همسری انتخاب کند تا سرپرستی دختر و پسرش را به یک هووی 
مهربان بس��پارد. اما پس از یافتن زنی برای شوهرش سرنوشت، 

ماجرای شگفت انگیزی را برایش رقم زد.
زن جوان که به همراه ش��وهرش پشت در بس��ته دادگاه خانواده 
مجتمع صدر به انتظار شروع جلسه محاکمه نشسته با چشمانی 
اش��ک آلود زیر لب، خودش را به خاطر آوردن هوو برای خودش 
سرزنش می کند و مرد سعی می کند همس��رش را آرام کند ولی 
موفق نمی شود.  زن با لحن سرزنش باری به مرد می گوید: اگر مرا 
دوست داشتی پیشنهادم را قبول نمی کردی و زن نمی گرفتی، حاال 
باید مهتاب را طالق بدهی وگرنه روی خوش در زندگی نمی بینی.

مرد به اعتراض می گوید: من نه ت��و را طالق می دهم نه مهتاب را. 
وقتی اصرار می کردم که لجبازی نکن و از خواستگاری دست بردار 
به خرجت نمی رفت و پافشاری  می کردی تا اینکه دو دستی زندگی 
من و بچه های مان را خراب کردی و حتی در حق همکالس��ی ات 
مهتاب و بچه تو راهی اش هم ظلم کردی، حاال مرا کشیدی دادگاه 
که چه شود؟ چند بار به دست و پایت افتادم تا از زن گرفتن برای 
من بی خیال شوی، اما تو چه کردی حاال وقت عقب نشینی است؟

ریحانه که آرام و قرار ندارد، اش��ک می ری��زد و می خواهد هر چه 
سریع تر وارد دادگاه شود. در همین هنگام منشی شعبه 244 دادگاه 
 خانواده مجتمع صدر ن��ام زن و مرد را می خوان��د و آنها را دعوت 

به حضور در دادگاه می کند.
قاضی بهروز مهاجری در حالی که ب��ه اوراق پیش رویش نگاهی 
می اندازد از آنها می خواهد تا مشکل شان را شرح دهند. ریحانه 35 
ساله با اشاره به پیچ و خم های زندگی اش می گوید: 14 سال پیش 
 محمد به خواستگاری ام آمد. از آنجایی که همکارم بود تا حدودی 
او را می ش��ناختم؛ ج��وان برازنده و باش��خصیتی ک��ه در همان 
برخوردهای اول با خانواده ام خودش را در دل شان جا کرد و ازدواج 
کردیم. چنان خوشبخت بودم که همه فامیل آرزوی چنین زندگی 
سرشار از ش��ادی ما را داش��تند. با به دنیا آمدن دختر و پسرمان 
خوشبختی مان تکمیل شده بود تا اینکه با شنیدن یک خبر، دنیا 

بر سرم خراب شد و مسیر زندگی  ام تغییر کرد. 
در حدود سه سال پیش دچار یک بیماری شدم و پزشک معالجم 
 پس از چند آزمایش اعالم کرد مبتال به نوعی س��رطان هس��تم 

و مهلت زیادی برای ادامه زندگی ندارم.
شنیدن این خبر و دیدن جواب های آزمایش ها شوکه ام کرده بود، 
نمی توانستم باور کنم که خوشبختی ام به پایان رسیده و لحظات 

زندگی ام مانند ساعت شنی هر ثانیه در حال تمام شدن است.
تا مدتی در خودم فرو رفته بودم و با هیچ کس حرفی نمی زدم ولی 
 یک روز به خودم آم��دم و گفتم باید کاری کنم تا دختر و پس��رم 
و همسرم که همیشه همدم و مونسم بوده اند پس از مرگم آسیب 
نبینند، به همین خاطر پیشنهاد ازدواج دوم را به همسرم دادم که 

ای کاش الل می شدم و هرگز چنین حرفی نمی زدم.
 مرد که برافروخته اس��ت رو به قاضی می گوید: زندگی ام را سیاه 
کرده بود جناب قاضی. بارها از او خواس��تم دس��ت از رفتارهای 
بچگانه اش بردارد ولی گوشش بدهکار نبود. می  گفت اگر مرا دوست 

داری باید هر چه می گویم گوش کنی ولی هر چه می گفتم بی فایده 
بود و مجبورم می کرد تا به حرفش گوش کنم و هنوز هم نمی توانم 
 ناراحتی اش را ببینم ول��ی ... آن روزها رفتارش تغییر کرده بودف 
در دنیای خودش بود و از همه حاللیت می طلبید، زندگی مان سرد 

و بی روح شده بود و نمی دانستم چه کنم؟
ریحانه ضمن سرزنش خود می گوید: درس��ت است آقای قاضی 
هر روز به محمد اصرار می کردم تا در حضور من همسر دومش را 
انتخاب کند که بعد از مرگم مراقب او و مادر مهربانی برای فرزندانم 
باشد. شوهرم از رفتارهایم خسته ش��ده بود ولی من مصمم بودم 
و وظیفه خودم می دانس��تم که ب��ه فکر آینده زندگ��ی خانواده و 

جگرگوشه هایم باشم. 
با اینکه خانواده های مان به شدت با کار من مخالف بودند ولی من 
 در تصمیمم جدی بودم. بین دوس��ت و آش��نا و فامیل می گشتم 
تا زن وفاداری برای همسرم و مادر مهربانی برای بچه هایم پیدا کنم 
تا اینکه در یکی از میهمانی ها با همکالسی ام مهتاب روبه رو شدم.

از آنجا که مهتاب را به خوبی می شناختم نور امیدی در دلم تابید. 
او همانی بود که می توانستم خانواده ام را به او بسپارم. مهتاب مدیر 
یک مدرس��ه بود و با وجود داشتن خواستگارهای بی شمار شوهر 
 نکرده بود. رابطه ام را با او بیشتر کردم و پس از مدتی برای اقامت 
در هتل مشهد دو بلیت خریداری کردم و از او خواستم مرا همراهی 
 کند تا به گردش و زیارت برویم. مهتاب که از همه جا بی خبر بود 
با من به این سفر آمد و با یکی از س��خت ترین روزهای زندگی ام 
 روبه رو شدم. برایم آس��ان نبود دو دس��تی زندگی ام را که لحظه 
به لحظه برایش زحمت کشیده بودم به دست زن دیگری که قرار 

بود هوویم شود، بسپارم ولی چاره ای نداشتم و به دلیل عالقه زیاد 
به محمد و عشق به فرزندانم خودم را کنترل کردم و با مهتاب حرف 
زدم. ریحانه که با یادآوری خاطرات گذشته غم در چهره اش موج 
میزد، ادامه می دهد: در آن ش��ب ماج��رای زندگی ام و تصمیمی 
را که داش��تم برای مهتاب تعریف کردم و او که نمی دانست زنی 
که می خواهد برای همس��رش زن دوم انتخاب کند، من هس��تم 
با چنین تصمیمی به ش��دت مخالفت کرد و گفت به هیچ عنوان 
تصمیم درستی نیست و باید به آن زن گفت که چنین کاری نکند. 
وقتی مخالفتش را دیدم ناگهان بغضم ترکید و با گریه و التماس 
همه ماجرا را برایش تعریف کردم و گفتم زنی که در جست وجوی 

هوویی برای خود است، خود من هستم.
 باورش نمی ش��د من او را برای همس��رم خواس��تگاری می کنم 
و از پیشنهادم به شدت ناراحت شد ولی وقتی حال و روزم را دید 

فرصت خواست تا در موردش فکر کند.
محمد حرف های ریحانه را قطع می کن��د و می گوید: زندگی ام را 
جهنم کرده بود وقتی از سفر آمد و ماجرا را برایم تعریف کرد همه 
بدنم یخ کرد، برایم آسان نبود که فکر کنم قرار است او را از دست 
بدهم و پس از سال ها زندگی مش��ترک با زن دیگری ازدواج کنم 
ولی مخالفتم بی فایده بود با اینکه مهتاب دختر برازنده و مهربانی 
بود راضی نبودم زندگی او را هم خراب کنم ولی از اصرارهای ریحانه 
عاصی شده بودم، طفلک دختر و پسرمان هم از رفتارهای ما گیج 

شده بودند و وقتی دیدم راهی ندارم به ناچار تسلیم شدم.
این بار ریحانه ادامه می دهد: وقتی جواب مثبت را از هر دوی شان 
گرفتم به تدارک مراس��م عقدش��ان پرداختم. روز ها و شب ها ی 

سختی بود ولی هر روز که می گذشت حس می کردم به روزهای 
 آخر عمرم نزدیک می شوم، سکوت می کردم و نمی گذاشتم کینه 
 در دلم ریشه کند س��رانجام با برگزاری مراس��م ازدواج همسرم 
با مهتاب همه مان در کنار هم زندگی جدیدی را ش��روع کردیم. 

روزهای خوب و خوشی را کنار هم داشتیم.
گرچه واقعا دی��دن محمد در کنار مهتاب برای��م راحت نبود ولی 
خودم خواسته بودم و نمی توانس��تم زندگی را برای آنها زهر کنم 
حتی با بچه هایم صحبت می کردم تا مهتاب را قبول کنند تا اینکه 
کم کم رابطه شان با مهتاب خوب شد. خوشحال بودم که توانسته ام 
همه چیز را سروس��امان دهم و خیالم راحت بود که پس از مرگم 
زندگی خانواده ام از هم پاشیده نمی  شود ولی افسوس که سخت 

اشتباه می کردم.
ریحانه ادامه می دهد: یک سالی از زندگی مشترک با هوویم گذشت 
تا اینکه متوجه شدم او باردار شده است، تحمل این واقعیت خیلی 
برایم سخت بود سعی می  کردم خودم را با کارهایم سرگرم کنم ولی 
هزار فکر و خیال در سرم بود تا اینکه در ادامه آزمایش ها نزد پزشک  
معالجم رفتم، اما او من را به یک پزشک دیگر معرفی کرد. در دلم 
غوغایی برپا شده بود می خواستم بدانم فاصله ام تا مرگ چقدر است 
پزشک متخصص پس از انجام چند آزمایش  از من خواست نزدش 
بروم تا خبر مهمی به من بدهد. با بدنی لرزان راهی مطب دکتر شدم 
و وقتی نتیجه آزمایش را داد انگار گوش هایم نمی شنید و شوکه 
بودم. دکتر چند بار تکرار کرد و گفت: » شما هیچ بیماری خاصی 
 ندارید و مبتال به بیماری العالجی نیس��تید، آزمایش های قبلی 
 به اشتباه سرطان را نشان داده است. « با شنیدن حرف های دکتر 
به جای خوشحالی غمی به دلم نشس��ت. این بار مرد روبه رییس 
 دادگاه می گوی��د: جناب قاض��ی از آن پس ریحانه ه��ر روز دعوا 
و جنجال راه می انداخت و به مهتاب بیچاره طعنه می زد، من هم 
مجبور شدم به ناچار برای امنیت مهتاب خانه جداگانه ای فراهم 
کنم ولی هرگز وجدانم اجازه نمی داد از او جدا شوم، ریحانه باید فکر 
همه چیز و همه احتماالت را می کرد؛ باید احتمال می داد اگر زنده 
بماند تحمل این وضع را خواهد داشت یا نه؟ خودش با اصرار مراسم 
عروس��ی ما را تدارک دید و حاال چطور زن بی گناه را طالق بدهم 
و آواره اش کنم. خوش��حالم که ریحانه بیماری ندارد و آزمایش ها 
اشتباه بوده ولی نمی توانم چشمم را به مهربانی های مهتاب ببندم 
در حالی که منتظر تولد فرزندش هستیم. من نه حاضرم مهتاب 
را طالق بدهم و نه از ریحانه جدا شوم ولی او هر لحظه ما را تهدید 
می کند و می گوید اگر مهتاب را طالق ندهم خودش را می کشد. 

آقای قاضی شما بگویید چه کنم؟
ریحانه با چه��ره ای برافروخته در جواب ش��وهرش می گوید: من 

طاقت این زندگی را ندارم نمی توانم آنها را کنار هم ببینم. 
من اشتباه کرده ام و تاوانش هر چه باشد، می دهم ولی باید بین من 
و مهتاب یکی را انتخاب کند. اگر می خواهد با مهتاب باشد باید همه 
حق و حقوق و مهریه ام را بپردازد و طالقم دهد در غیر این صورت 
من هم نمی توانم حضور هوو را در زندگ��ی ام تحمل کنم. قاضی 
 بهروز مهاجری با ش��نیدن گفته های این زوج احس��اس می کند 
با پرونده عجیبی روبه رو اس��ت و گرفتن تصمیم درباره این ماجرا 
هر چند مشکل به نظر می رسد ولی پرونده را در دستور کارش قرار 

می دهد تا پس از بررسی های الزم، رای صادر کند.

قتل بر سر ویدئویی در یوتیوب!

پسربچه  افریقایی 
در دام کفتار وحشی

زن جوانی که برای همسرش به خواستگاری رفت، پشیمان است؛

اشتباه کردم ، طالقش بده
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سرکرده باند زورگیران که با داس��تان سرایی سعی داشت 
خود را بی گناه نشان دهد، نمی دانست در مواجهه حضوری 

با مالباخته ها دستش رو خواهد شد.
2 شاکي وقتي سرکرده باند را در میان چند متهم شناسایي 
کردند، از شدت ترس و وحش��ت به گریه افتادند. چند روز 
قبل مردي ب��ه اداره پلیس پایتخت رف��ت و عنوان کرد که 
سرنشینان خودرویي او را ربوده و اموالش را سرقت کرده اند. 
وي در توضیح ماجرا گفت: ساکن کرج هستم و براي انجام 
 کار اداري به تهران آمده بودم. غروب وقتي کارم تمام ش��د 
 به میدان آزادي رفتم و در آنجا سوار خودروي پژویي شدم 
تا به خانه بروم. به جز راننده، 3 جوان دیگر س��وار ماش��ین 

بودند که من گمان کردم همه آنها مسافر هستند.
یعني طوري نقش بازي کردند که انگار منتظر مس��افر آخر 
بودند تا راننده به سمت کرج حرکت کند. براي همین هیچ 
شکي نکردم و با خیال راحت سوار ماشین شدم و در صندلي 
عقب نشس��تم. وي ادامه داد: وقت��ي خ��ودرو وارد آزادراه 
تهران-کرج ش��د ناگهان یکي از سرنشیناني که در صندلي 
عقب نشسته بود، چاقویي از زیر لباسش بیرون آورد و روي 
 پهلویم گذاش��ت. آنها مرا تهدید به قتل کردند و خواستند 

تا هرچه پول دارم در اختیارشان قرار دهم.
از ش��دت ترس مي لرزیدم و همان موقع کیف دس��تي ام را 
که داخلش یک میلی��ون و500 هزارتومان پول بود تحویل 

دزدان مسلح دادم. آنها به جز 
 پول، س��اعت مچي، انگش��تر 
و گردنبندطالی��م را ه��م 
 س��رقت کردن��د. ام��ا ان��گار 
تهدیده��اي ش��ان تمام��ي 
نداشت و به این سرقت راضي 
نشدند. دزدان در مرحله بعد 
مقابل یک دستگاه خودپرداز 
 توق��ف کردن��د و ب��ار دیگ��ر 
ب��ا تهدی��د، کارت عابربانکم 
به هم��راه رم��زش را گرفتند 
 و مبل��غ 3 میلی��ون توم��ان 
از حسابم برداشت کردند. پس 
از سرقت در حوالي کرج مرا از 
خودرو به بیرون پرتاب کردند.

با ثبت این ش��کایت، گروهي 
از ماموران با دس��تور قاضي آرش س��یفي، بازپرس ش��عبه 
چهارم دادس��راي جنایي تهران تحقیقات خ��ود را در این 
خصوص شروع کردند. به گفته شاکي، زورگیران در بین راه 

بنزین ماشین شان تمام ش��د و به پمپ بنزین رفتند. همین 
 سرنخ کافي بود تا ماموران س��راغ جایگاه پمپ بنزین بروند 
و در بررسي تصاویر دوربین مداربسته شماره پالک خودروي 

 متهم��ان را به دس��ت آورند. 
 در چنین ش��رایطي ماموران 
ب��ه اس��تعالم ش��ماره پالک 
خودرو پرداختن��د و صاحب 
آن را در عملیات��ي غافلگیرانه 

دستگیر کردند.
مالک خودرو جواني30 ساله 
به نام مجی��د بود ک��ه پس از 
دستگیري اصرار بر بي گناهي 
داش��ت. او در تحقیقات اولیه 
گفت: چند روز پیش دوستانم 
که سابقه شرارت دارند با من 
تماس گرفتند و به بهانه قمار 
مرا به خانه اي کشاندند. وقتي 
به آنجا رفتم ب��ا تهدید چاقو 
ماشینم را گرفتند و گفتند اگر 
شکایت کنم مرا به قتل مي رسانند. من اطالعي از زورگیري 
ندارم. درحالي که متهم چنین ادعایي را مطرح کرد، شکایت 

تازه اي از باند زورگیران در اختیار تیم پلیس قرار گرفت. 

این بار شاکي زني جوان بود که وقتي به اداره آگاهي تهران 
رفت در توضیح ماج��را چنین گفت: در غرب تهران س��وار 
خودروي پژویي که تصور مي کردم مسافرکش است، شدم. 
در بین راه افرادي که نقش مسافر را بازي مي کردند با تهدید 

چاقو اموالم را به سرقت بردند.
با این شکایت تازه،  مجید صاحب خودرو که ادعاي بي گناهي 
داشت در میان چند متهم قرار گرفت. 2 شاکي پرونده وقتي 
در اداره آگاهي حاضر شدند، مجید را به عنوان راننده و یکي 
از زورگیران شناس��ایي کردند. آنها ب��ه محض دیدن متهم 
دست و پاي شان شروع به لرزیدن کرد و وحشت زده با گریه 

عنوان کردند که پس از سرقت مدام کابوس مي بینند.
 مجید که در بن بست گرفتار ش��ده بود چاره اي جز اقرار به 
سرقت ندید، اما درخصوص شاکي دوم ادعاي عجیبي مطرح 
کرد. وي گفت: با همدستي 3 نفر از دوستانم از مرد میانسال 
س��رقت کردیم اما ادعاي زن جوان دروغ است. او زن مورد 
عالقه من بود و قصد ازدواج با هم را داشتیم اما چند روز پیش 
از دستگیرشدنم به او گفتم که از ازدواج با او منصرف شده ام.

او هم وقتي متوجه بازداش��تم ش��د، براي انتقام جویي این 
شکایت را مطرح کرده است. با راهنمایي وي 3 متهم دیگر 
پرونده دستگیر شده اند و هر4 زورگیر براي انجام تحقیقات 
تکمیلي و شناسایي ش��اکیان احتمالي در اختیار ماموران 

پلیس آگاهي تهران قرار گرفتند.

نقشه ۴ زورگیرخشن برای سرقت از مسافران

 علی گ��ردو ش��رور خطرن��اک آبادانی که چندش��ب 
اقدام به عربده کشی در سده آبادان کرده بود، بادیدن 

پلیس خود را داخل رودخانه کارون پرتاب کرد.
ساعت 9 ش��ب گذش��ته، درپی تماس های پی در پی 
ساکنان منطقه جرم خیز منطقه سده آبادان با پلیس 
110 مبن��ی براینکه ش��روری به نام عل��ی معروف به 
 علی گردو، دوش��ب متوالی اس��ت که با شمشیر زنی 
و قمه کشی اقدام به زورگیری و عربده کشی می کند، 
مامورین کالنتری15شهری آبادان بالفاصله به محل 

اعزام شدند و علی گردو را شمشیر به دست دیدند.

حضورپلی��س تاثی��ری در رفت��ار علی گ��ردو نکرد تا 
 اینکه نی��روی کمکی از راه رس��ید و جوان ش��رور باز 

به قدرت نمایی اش ادامه داد.
تحقیقات اطالعاتی پلیس در زمینه این ش��رور نشان 
داد وی سابقه دارمعروف و انسان بدنامی درشهرستان 
آبادان بوده و سال گذشته باساتور به چند پلیس حمله 
کرده و آن��ان را زخمی کرده ب��ود تا اینکه با ش��لیک 
گلوله زمین گیر ش��ده و مدتی در زن��دان بود، اما پس 
 از آزادی دس��ت از اقدامات مجرمانه اش نکشیده و باز 
به ق��درت نمایی ه��ای خیابان��ی و زورگی��ری های 

وحشتناک دست می زند.
ماموران با توجه ب��ه اینکه درمنطقه جرم خیز س��ده 
به دلی��ل ازدحام جمعیت ام��کان تیر ان��دازی وجود 
نداش��ت به ناچارازاس��توارمحمدرضاماکنعلی پلیس 
جوان اندیمش��کی که 5 بارتوانس��ته بود این ش��رور 
رادس��تگیرکند، اس��تفاده کردند و اس��توارماکنعلی 
ماموریگان امدادی که آن ش��ب زمان استراحتش بود 
به محض اینکه ش��نیدعلی گردو اززندان آزاد ش��ده و 
بازهم ب��ه کارهای گذش��ته اش ادامه م��ی دهد برای 
رویاروی با این شرورخطرناک دس��ت خالی و بالباس 
شخصی درمحل حاضر شد. علی گردوکه حتی ازاسم 
استوارماکنعلی وحشت داشت با اینکه ماموران زیادی 
وی رامحاصره کرده بودند خود را درون رودخانه کارون 
پرتاب کرد و با استفاده ازتاریکی شب ازمحل متواری 
ش��د. علی گردو زمانی که اعالم ش��ده بودقراراس��ت 
اس��توارماکنعلی برای دس��تگیری اش واردعمل شود 
گفته بود درشهرش��ایعه ش��ده که این پلیس ازآبادان 
منتقل ش��ده و به همین دلیل من باقدرت، زورگیری 

وعربده کشی می کنم.
گفته می شود این ش��رورآبادانی ازترس نام این پلیس 
جوان ازاستان خوزس��تان خارج شده و به خانواده اش 
 گفته تا زمانی که ای��ن پلیس درآب��ادان خدمت کند 

به این شهرستان بازنخواهد گشت.

شرور آبادانی از سرکار استوار می ترسد
پسری که به جرم قتل در آستانه اعدام قرار داشت با 
پرداخت دیه به خانواده مقتول توانست رضایت آنها 
را جلب کرده و از اعدام رهایی پیدا کند. این جوان 
نجات پیدا کرده از مرگ تنها از جنبه عمومی جرم 
محاکمه شد و به زودی هم از زندان آزاد خواهد شد.

 براس��اس اوراق پرون��ده ش��انزدهم تیر س��ال 95 
 » محم��ود « ب��ا ضرب��ات چاق��و پس��ری را 
در س��ه راه آذری از پ��ا درآورد و وقت��ی فهمید که 
جوان مجروح در بیمارس��تان جان سپرده خود را 
به پلیس معرفی ک��رد. در بازجویی ه��ا نیز به قتل 
اعتراف ک��رد. متهم که به شیش��ه اعتیاد داش��ت 
در ش��عبه 74 دادگاه کیف��ری یک اس��تان تهران 
 محاکمه ش��د و دادرس��ان او را به خاطر قتل عمد

 به قصاص نفس- اعدام - محکوم کردند.
حکم قص��اص وی از س��وی قض��ات عال��ی رتبه 
دیوان تایید ش��د، اما قبل از اجرای حکم، خانواده 
جوان محکوم با پرداخت دی��ه 86 میلیون تومانی 
 توانس��تند رضای��ت م��ادر قربانی را جل��ب کنند 
و پسرش��ان را از مرگ نجات دهن��د. محمود صبح 
دوش��نبه وقت��ی در جایگاه ق��رار گرف��ت، گفت: 
 قت��ل را قب��ول دارم. آن زمان من شیش��ه مصرف 
می کردم. ی��ک روز ب��رای خری��د مواد ب��ه خانه 
 آرش رفت��م ک��ه قرب��ان – ج��وان مقت��ول - هم 

به خاط��ر اعتیادش ب��رای گرفتن م��واد آمده بود. 
همزم��ان مام��وران موادمخ��در سررس��یدند 
و ما را دس��تگیر کردند. در مس��یر انتق��ال به اداره 
موادمخدر نمی دانم مقتول ب��ه ماموران چه گفت 
که آزاد ش��د. تحت بازجویی ق��رار گرفتیم یکی از 
 ماموران ب��ه من گفت ک��ه » قربان «  گفته اس��ت 

تو همه کاره هستی؟
خیل��ی ناراحت ش��دم بعد از ی��ک هفته ک��ه آزاد 
 ش��دم به طور اتفاقی قرب��ان را در خیاب��ان دیدم 
و به او گفتم چرا تهمت ناروا به م��ن زدی و جرمم 

را س��نگین کردی؟ بر س��ر ای��ن موض��وع بین ما 
مش��اجره لفظی باال گرفت و او برایم چاقو کش��ید 
 که م��ن با دس��ت چاقوی��ش را گرفت��م و در دفاع 
 از خ��ودم ضربات��ی ب��ه او زدم، بعد به خان��ه رفتم 
 و وقتی فهمی��دم که قرب��ان را کش��ته ام خودم را 
 به پلیس معرفی کردم. حاال به ش��دت پش��یمانم 

و تقاضای عفو و بخشش دارم. 
در پایان محاکمه س��ه قاضی عالی رتبه با هم وارد 
شور شدند و قرار شد که به زودی جوان نجات پیدا 

کرده از چوبه  دار را آزاد کنند.

جوان اعدامی، بخشیده شد



در مدارا، 
فزونى و بركت است، و هر كس از 

مدارا محروم باشد، از خير، محروم شده است.

امام على عليه السالم:
در شگفتم از كسى كه آمرزش خواهى را دارد و 

با اين حال، نوميد مى شود.
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گروهی از گردش��گران با پتک و چک��ش به ج��ان بزرگترین پل 
شیشه ای جهان در چین افتاده تا میزان مقاومت آن را دریابند.

این پ��ل 430 مت��ر ط��ول و 300 مترارتف��اع دارد و بلندترین و 
طوالنی ترین پل شیشه ای جهان محس��وب می شود.کارشناسان 
می گویند ضخامت شیشه پل بس��یار باالبوده و ایمنی گردشگران 
را تضمین می کند. هر گردش��گر به خوبی می تواند از روی این پل 
مناظر زیبا و بکر اط��راف را دیده و از طبیعت س��بز لذت ببرد. پل 
شیشه ای در کوه »یونتای«در اس��تان هنان ساخته شده و روزانه 

میزبان هزاران گردشگر از سراسر دنیاست.

تازه ترین تحقیقات در دنیای حیوانات نش��ان می ده��د که ماهی ها 
احتماال از آنچه که تاکنون تصور می کردیم هوشمندتر هستند.

تحقیقات نشان می دهد که ماهی ها نه تنها می توانند صورت انسانها را 
تشخیص دهند بلکه برخی از آنها این قابلیت را دارند که از حواسشان 
به ش��یوه ای اس��تفاده کنند که تصور می ش��ود تنها به انسان و سایر 

پستانداران تعلق دارد.
اکنون تیمی از جانورشناس��ان در دانش��گاه بن آلمان کشف کرده اند 
که ماهی پوزه فیلی بوم��ی آفریقا به رغم برخورداری از مغزی س��اده 
و کوچک، قابلیت های زی��ادی نظیر جابجایی می��ان حواس بصری و 
الکتریکی به همان ش��یوه ای دارد که مغز انسان میان حواس بصری و 

لمسی انجام می دهد.
تا پیش از این تصور می شد که تشخیص اجسام از طریق حواس مختلف 
تنها به انسان ها و پس��تانداران دیگری از جمله میمون ها، دلفین ها  و  
موش ها اختصاص داش��ته باش��د زیرا برای پردازش چنین اطالعاتی 
 به غشای مغزی نیاز است اما حاال مش��خص شده که در جانوری نظیر

 ماهی پوزه فیلی با مغزی س��اده و کوچک نیز چنی��ن فرآیندی روی 
می دهد.

این ماهی ک��ه در رودخانه های غ��رب آفریقا زندگی م��ی کند از کرم 
حشرات تغذیه می کند. این جانور در میان دسته ای از جانوران جای 
می گیرد که به اندام الکتریکی مخصوصی مجهز هس��تند. این اندام به 
جانور امکان می دهد تا میدان الکتریکی ضعیفی تولید کرده و  محیط 

اطرافش را به طور لحظه ای تشخیص دهد.

ذهن برای ذخیره سازی و به یادآوردن اطالعات، فوق العاده است 
 و در این مطلب می خواهیم به ش��ما بگوییم چگونه مطلبی را که

 می آموزید، به خاطر بسپارید.
1- به چيزی که یاد مى گيرید، عالقه مند باشيد:

همه م��ا چیزهایی را که ب��ه آن ها عالق��ه مند هس��تیم، بهتر به 
ذهن می س��پاریم؛ مثال کمتر کس��ی اس��ت که اس��م آدم هایی 
را که جذبش��ان کرده ان��د، فراموش کن��د. اگر به ص��ورت ذاتی 
به چیزی ک��ه آن را ی��اد می گیرید یا س��عی می کنی��د به خاطر 
 بسپارید، عالقه ندارید، باید راهی برای عالقه مندشدن به آن پیدا

 کنید.
2- روشى برای اعمال نفوذ حافظه بصری خود پيدا کنيد:

شگفت زده می ش��وید وقتی بدانید با این روش بیشتر می توانید 
مطالب را به یاد بیاورید؛ مثال تصور کنید در یک مهمانی هستید و 

به 5 نفر پشت سر هم معرفی می شوید. 
چگونه می توانید به این سرعت اسامی آن ها را به خاطر بسپارید؟ 
بهتر اس��ت از هر نفر یک ویژگی خ��اص را که به چش��م می آید، 

برداشت کنید و آن را به اسم هرکدام ربط دهید.
 ای��ن کار ب��ه ت��الش ذهن��ی ش��ما نی��از دارد ام��ا اگ��ر تمرین 
کنی��د، متعج��ب م��ی ش��وید ک��ه چط��ور ب��ه راه ح��ل ه��ای 
 خالقان��ه ای در زمین��ه تولی��د ای��ن تصاوی��ر ذهن��ی دس��ت 

پیدا کرده اید.

آشپزی

موفقيتخواندنى ها

خانه داری

» دعا« از منظر رهبر معظم انقالب به کوشش »علیرضا برازش« 
به همت نشر انقالب اسالمی چاپ و روانه بازار نشر شد.

منبع تدوین این کتاب، نرم  افزار جدیداالنتشار »حدیث والیت« 
از منش��ورات مش��ترك »مرکز تحقیقات کامپیوت��ری علوم 
اسالمی« و »موسسه   حفظ و نشر آثار حضرت آیت اهلل  العظمی 

خامنه  ای« بوده است.
 در بخش��ی از این کتاب می خوانیم :»من توصیه می  کنم که 
ارتباط��ات بچه  ها با خ��دا، ارتباطات  با توجه و باحالی باش��د؛ 
بخصوص نمازها را با حال بخوانن��د. دعا که می  خوانند، با حال 
و با توجه بخوانند و بدانند با چه وج��ودی حرف می زنند و چه 
می  خواهند و بدانند این خواست، پاس��خ دارد. در قرآن، به ما 
گفته شده است: »اْدُعوني أَْسَتِجْب لَُکْم«؛ مرا بخوانید تا به شما 
پاس��خ دهم. یکجا دارد: »َو ْس��َئُلوا اهلَلَهّ ِمْن َفْضلِِه« از فضل خدا 

طلب کنید و بخواهید. این ها وعده  های الهی است و وعده های 
الهی، صادق ترین وعده  هاست. ضمنا ، از کوچک بودن خواسته 
هم ابا نداشته باشید. خواسته  های کوچک کوچک را هم از خدا 
بخواهید. در روایت اس��ت که حتي بندکفش خود را - که چیز 
خیلی حقیری اس��ت - از خدا بخواهید. روایتی اس��ت از امام 
ُروا َصِغی��راً ِمْن َحَوائِِجُکْم َفإَِنّ  باقر)ع( که می  فرماید: »َو اَل تَُحِقّ
أََحَبّ الُْمْؤِمِنیَن إِلَی اهلَلِهّ تََعالَی أَْسَألُُهم«؛ »حاجت های کوچک 

را حقیر نشمارید و از خدا بخواهید«.
دعا را باید شناخت. دعا در عین اینکه دل  انسان را با خدا متصل 
و جان آدمی را سرشار از صفا و معنویت می  کند، فکر و ذهن او 
را هم هدایت می  نماید. این دعاها درس است. اگر در معانی این 
دعاها تدبر کنیم، بزرگترین هدیه  های معنوی الهی را در این ها 

خواهیم یافت.«

  س��اندویچ آووکادو یکی از س��اندویچ های گیاهی سالم و خوشمزه اس��ت. مدت زمان 
آماده سازی این ساندویچ 15 دقیقه می باشد.

مواد الزم برای ساندویچ آووکادو : نان تست به مقدار الزم، آووکادو به مقدار الزم، کاهو 
به مقدار الزم، گوجه فرنگی به مقدار الزم،سس مایونزبه مقدار الزم،نمک به مقدار الزم.

 طرز تهيه ساندویچ آووکادو :
قبل از هر چیزی مواد الزم را آماده می کنیم. برای هر ساندویچ دو تکه نان تست می کنیم 
و در حالی که نانمان دارد تست می شود آووکادو و گوجه را برش می زنیم.روی یک الیه 
 از نان تست شده به مقدار دلخواه س��س مایونز می زنیم. روی مایونز تکه های آووکادو

 می گذاریم و روی آن مقدار کمی نمک می ریزیم. بعد کاهو و گوجه می گذاریم و مجددا 
 مقدار کمی نمک ب��ه گوجه اضافه می کنیم.الی��ه دیگر نانم��ان را روی الیه زیری قرار 
 می دهیم و س��اندویچ خوش��مزه مان به همین س��ادگی آماده اس��ت.برای داش��تن 
ساندویچ های کوچکتر که راحت تر خورده شود، می توانیم س��اندویچ را از وسط به دو 

نیم تقسیم کنیم.
نکات طالیى:

-کلید طالیی طعم بی نظیر این ساندویچ نمک است! بله نمک به همین سادگی. طعم 
آووکادو و گوجه با اضافه کردن مقدار کمی نمک واقعا عالی می شود.

- ساندویچ آووکادو را می توانید در وعده صبحانه، سرو کنید.
- همچنین می توان آن را  در ماه رمضان به عنوان افطار، میل کرد.

پس از تغییر دکوراسیون داخلی منزل، کار اصلی تازه شروع می شود ؛ نگهداری و مراقبت. 
وقتی به درستی از دکوراسیون خود نگهداری کنید، هم هزینه ای  را که متحمل شده اید 

حفظ می کنید و هم ظاهر دکوراسیون خود را مثل روز اول نگه می دارید.
تميز کردن سنگ گرانيت در دکوراسيون داخلى منزل:تعداد بسیار زیادی از افراد 
همچنان س��طوح گرانیتی کانترهای خود را با ترکیبی از سرکه و آب گرم تمیز می کنند. 
اما توصیه می کنیم از سرکه برای سطوح سنگی خود استفاده نکنید، زیرا اسیدی است و 
پرداخت سنگ را به مرور از بین می برد. سنگ های طبیعی مثل گرانیت بعد از نصب نیاز 
به بتونه کاری دارند.برای از بین بردن آثار لکه و چرك، از پاك کننده های محافظ سنگ با

pH  مناسب و آب استفاده کنید. 
تمي�ز ک�ردن س�نگ صاب�ون در دکوراس�يون منزل:اگ��ر س��طحی ص��اف و 
بدون منف��ذ م��ی خواهی��د، س��نگ صاب��ون بس��یار مقاوم اس��ت و ب��ه دلی��ل ظاهر 
 تیره اش لکه ها را نش��ان نمی دهد. این س��نگ مورد عالقه کس��انی اس��ت که آشپزی 
می کنند زیرا عایق بسیار خوبی برای گرماست. نگهداری از سنگ صابون آسان است؛ سطح 
را تنها با یک اسفنج یا پارچه  نرم و چند قطره مایع ظرفشویی یا پاك کننده چندمنظوره 

و آب گرم تمیز کنید. 
لکه های سخت: سنگ صابون در برابر آب، مواد شیمیایی و اسیدها مقاوم است، بنابراین 
لکه ها به اندازه  خراش های روی آن مشکل ساز نیستند. خراشیدگی ها و شکستگی ها نیز 

می توانند با کاغذ سنباده برطرف شوند.

دعا از منظر رهبر معظم انقالب

طرز تهيه ساندویچ آووکادو؛

یک ساندویچ گياهى

 گردشگران با پتک به جان 
پل شيشه ای چين افتادند!

این گونه همه چيز را به خاطر 
بسپارید

این ماهى مانند انسان فکر مى کند!
نحوه برق انداختن انواع سنگ و 

سراميک )1(

 مدیریت منابع آب های سطحى و زیرزمينى، راهکار حل بحران بى آبى
مدیر عامل آب و فاضالب استان اصفهان با اشاره به اینکه شرکت آبفای اصفهان به 
عنوان متولی تامین آب شرب و بهداشتی مردم، به دلیل مشکالتی که برای تامین 
آب وجود دارد، در فصل تابستان شوك و تنش هایی را به مشترکین وارد می کند، ابراز 
داشت: کارشناسان ّآب، تنها راه حل رفع بحران آب را مدیریت منابع آب های سطحی 
و زیر زمینی و مدیریت مصرف می دانند و انتقال بین حوزه ای را راهکار حل مشکل 

کم آبی نمی دانند چرا که  این راهکار تنها در مقاطعی می تواند موثر باشد. وی با بیان 
اینکه محل درآمد ش��رکت آبفا میزان مصرف مردم و قرائت کنتور به صورت ماهانه 
است، اظهار کرد: امروز به دلیل مسئولیت اجتماعی و ملی شرکت آبفا به این نتیجه 
رسیده است که مروج مصرف کمتر آب باشد و این امر، متناقض با اهداف اقتصادی 
 شرکت اس��ت. مدیر عامل ش��رکت آب و فاضالب اصفهان با بیان اینکه رسانه ها در

 فرهنگ سازی مصرف بهینه نقش موثری می توانند داشته باشند، گفت: تنها نباید 
در هفته صرفه جویی به سراغ رسانه ها رفت، بلکه باید در تمام مقاطع بر روی موضوع 
مدیریت مصرف به عنوان یک رفتار که الزم است  در جامعه نهادینه شود، کار کرد تا 
از حالت شعار خارج و به شعور تبدیل شود. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان گفت: ماتنها اس��تانی هس��تیم که در طول سال در س��طح کشور در مورد 
مدیریت مصرف بطور مستمر اطالع رسانی و تالش می کنیم و اقدامات ما در سطح 
کش��ور هم مورد توجه قرار گرفته است. این درحالی اس��ت که در سال 94، 2100 

دقیقه برنامه از صدا و 225 دقیقه از س��یما و بیش از 5 هزار خبر در مطبوعات ملی 
و استانی از شرکت آب و فاضالب اس��تان اصفهان منعکس شد و در سال جاری نیز 

مجموع 7 هزار و 394 دقیقه برنامه از صداوس��یمای مرکز شبکه استانی اصفهان و 
شبکه 2 درخصوص مدیریت مصرف پخش می شود.  همچنین در حوزه فرهنگی هم 
جشنواره ملی فیلم و عکس جلوه های آب را سال گذشته با موضوع مدیریت مصرف 
در اصفهان برگزار کردیم. وی با بیان اینکه برای نخستین بار در کشور خانه فرهنگ 
آب در اصفهان تاسیس شد، گفت: این خانه با نگاه علمی و هدفمند در سطح جامعه 

در حال فعالیت است.
آب استان در سال 94اصالح 265 کيلومتر از ش�بکه های 

اضافه کرد: در سال گذشته مدیر عامل شرکت آب و فاضالب اصفهان 
اس��تان اصالح ش��د، 265 کیلومت��ر از ش��بکه های آب 

هم چنی��ن ب��رای اولین ب��ار در 
کش��ور نشت های مش��هود با 

راه اندازی اکیپ های مجهز 
و ب��ا تکنول��وژی روز دنیا 

پیمای��ش و شناس��ایی 
ش��د چنانچه  در س��ه 
س��ال گذش��ته 700 
لیتر بر ثانیه نشت از 
شبکه خطوط انتقال 

شناس��ایی و به چرخه 
توزیع آب برگش��ت داده 

شد.
 132 نقطه اصفهان مجهز 
به سامانه مدیریت فشار شد

امینی با اش��اره به راه اندازی س��امانه 
مدیریت فش��ار در شهر اصفهان ادامه 
داد: این س��امانه در شهرستان های 
دیگر استان نیز راه اندازی می شود. 
با راه اندازی این سامانه با استفاده 
از تکنول��وژی روز کش��ور ژاپن 
فشار 132 نقطه شهر اصفهان 
 ب��ه ص��ورت آنالین و مس��تمر

 ان��دازه گی��ری و توزی��ع آب 
ب��ر اس��اس ای��ن فش��ار منتق��ل 

می ش��ود. وی با اش��اره به برخورد با 
مش��ترکین پر مص��رف، تصریح کرد: 

درنتیجه برخورد با مشترکین پرمصرف 
 موف��ق ش��دیم می��زان تولید آب ش��رب

از س��ال 89 را ازح��دود 372میلی��ون متر 
مکع��ب ب��ه 373میلی��ون مت��ر مکع��ب 

در س��ال 94 افزای��ش دهی��م. مدی��ر عام��ل 
ش��رکت آب و فاض��الب اس��تان اصفه��ان در ادام��ه ب��ا بی��ان 

 اینک��ه در این م��دت ح��دود 450 هزار واحد مش��ترك جدی��د به ش��بکه اضافه
 شده اس��ت، گفت: س��االنه ش��رکت آبفا باید بین چهار تا پنج درصد افزایش تولید

داشته باشد تا بتواند پاسخگوی نیاز مشترکین جدید باشد و خوشبختانه با اقدامات 
شرکت آبفا و مردم به عنوان مشترکین و رسانه ها نه تنها در بعضی از سال ها افزایش 

مصرف نداشته ایم، بلکه شاهد کاهش مصرف نیز بوده ایم.
 کاهش 25 درصدی پرت آب در استان 

امین��ی ادام��ه داد: از س��ال 89 میزان پ��رت )آب ب��دون درآم��د( از 25درصد به 
 17/6در س��ال گذش��ته رس��یده اس��ت. بر اس��اس این رقم اولین اس��تان کشور

درخص��وص کاهش می��زان پ��رت آب هس��تیم. همچنی��ن خوش��بختانه میزان 
س��رانه مصرف آب در بخ��ش مس��کونی در این م��دت از 189لیتر ب��ه 151لیتر 
رس��یده اس��ت. وی اضافه کرد: ش��رکت آبف��ای اصفهان س��ند جام��ع مدیریت 
تامی��ن، توزی��ع و مص��رف آب را تدوین کرده اس��ت که ای��ن س��ند در مدیریت 
بحران اس��تان در اس��تانداری به تصویب رس��ید و قرار ش��د این س��ند به عنوان 
 پایل��وت در حوزه ملی ش��ناخته ش��ود. مدیر عامل آبف��ای اصفهان با بی��ان اینکه

با ش��هروندانی که به طور غیر قانونی اقدام به نصب پمپ به صورت مستقیم بر روی 
ش��بکه می کنند، برخورد می شود، اظهار کرد: در سال گذش��ته 258 کیلومتر لوله 
گذاری در بخش شرب و بهداش��تی و 355 کیلومتر لوله گذاری در بخش فاضالب 
انجام شد. هم چنین 20 هزار انش��عاب آب جدید و 22 هزار انشعاب فاضالب 
جدید در سال گذشته نصب ش��د. امینی با اش��اره به جذب 500 میلیارد 
تومان اعتبار از مناب��ع بخش خصوصی و فاینانس ابراز داش��ت: از این 
میزان 170 میلیارد تومان از طریق فاینانس چین عملیاتی ش��ده 
است که در مدت سه سال 360 کیلومتر از شبکه فاضالب شهر 
اصفهان با استفاده از روش های نوین ویدیو متری می شود. 
وی با بیان اینکه فاینانس داخلی را در شهرهای نجف 
آباد، تیران و زواره خواهیم داشت، اضافه کرد: پروژه 
فاضالب این شهرها شروع خواهد شد. هم چنین 
قرارداد بیع متقابل با شرکت فوالد مبارکه 
در خصوص فاضالب ش��هرهای مبارکه و 
لنجان منعقد شده اس��ت. 155میلیارد 
 تومان قرارداد بیع متقابل در برخوار و 
نجف آباد در خصوص احداث ش��بکه 

فاضالب شروع می شود.
 س�ه تصفيه خان�ه آب در 

استان راه اندازی مى شود
مدی��ر عام��ل ش��رکت آب و 
فاض��الب اصفهان با اش��اره 
ب��ه مصوبات س��تاد اقتصاد 
مقاومت��ی کش��ور، گفت: 
ب��ر ای��ن اس��اس احداث 
26 تصفی��ه خان��ه فاضالب 
در کش��ور تصوی��ب ش��د که 
 س��هم اس��تان اصفهان احداث

 تصفیه خانه در شهرهای خوانسار 
،سده و ورنامخواس��ت است. امینی 
با تاکید بر اینکه به زودی با اس��تفاده 
از خط انتق��ال و تصفیه خان��ه آب را از 
سرچش��مه های دز ب��ه خوانس��ار منتقل 
می کنیم، اف��زود: همچنین پروژه تصفی��ه خانه آب 
گلپایگان تا دو ماه آینده به بهره برداری می رسد.  وی اضافه کرد: 
مردم شهر گز نیز مشکل کمبود آب دارند که با اعتبار 13 میلیارد تومان روی خط 
انتقال آب به صورت شبانه روزی کار می ش��ود و این خط به زودی به بهره برداری 
می رس��د. مدیر عامل ش��رکت آب و فاضالب اس��تان اصفهان با بیان اینکه شبکه 
فاضالب سده و ورنامخواس��ت تا دو ماه آینده به بهره برداری می رسد، گفت: پروژه 
شاخص شهر اصفهان، جابه جایی تاسیسات میدان استقالل بود. سه خط آبرسانی 
که 70 درصد آب استان از این خطوط تامین می ش��د و هم چنین دو خط فاضالب 
در این میدان بود که خوش��بختانه تا هفته آینده این میدان به ش��هرداری تحویل 

داده می شود.

 تا دو سال آینده شبکه فاضالب استان تکميل مى شود
وی  با بیان اینکه تا دو س��ال آینده شبکه فاضالب اس��تان تکمیل می شود، گفت: 
تالش می کنیم در تمام نقاط شهر اصفهان شبکه فاضالب داشته باشیم، هم اکنون 
در حال احداث ش��بکه فاضالب محالت محروم��ی مانند حصه و ارزنان هس��تیم. 
همچنین فاضالب خیابان امام خمینی و بابوکان راه اندازی ش��ده اس��ت. امینی با 
بیان اینکه بیشترین سرمایه گذاری در بخش فاضالب انجام شده است، ابراز داشت: 
قرارداد نیروگاه بیوگاز با سرمایه گذار بخش خصوصی بر روی گازهای متصاعد 
شده از تصفیه خانه جنوب منعقد شده است. با این اقدام گازهای متصاعد شده 
جمع آوری و برق تولید می ش��ود. وی با بیان اینکه فاض��الب خیابان های میر و 
نظر فرسوده است، گفت: شرکت آبفا با هزینه ای  سنگین اقدام به اصالح شبکه 
فاضالب این خیابان ها می کند، به طوری که برای اصالح هر متر بین 5 تا 6 متر 
هزینه می شود. مدیر عامل آبفای اصفهان تصریح کرد: مرکز بهداشت استان به 
عنوان دستگاه باالدستی در حوزه کیفی آب، برای هر نقطه ای از شهر و شهرهای 

استان که دارای آب ش��رب مناسب نیست تذکر می دهد و ش��رکت آبفا وظیفه 
دارد آن آب را وارد شبکه توزیع نکند. مرکز بهداشت آب چاه ها را کنترل و روی 
کیفیت آنها نظارت می کند. امینی با بیان اینکه نه به عنوان وظیفه سازمانی بلکه 
به عنوان وظیفه انس��انی اجازه نمی دهیم آب با کیفیت پایین وارد شبکه توزیع 
شود، گفت: کیفیت آب تصفیه خانه بابا شیخ علی که آب 300 روستا و 56 شهر 
)جمعیت 4 میلیون نفر( را تامین می کند، از کیفیت باالیی برخوردار است. وی 
با بیان اینکه برای تامین آب این شهر و روستاها در غیر پیک مصرف از آب هیچ 
چاهی استفاده نمی شود، گفت: در پیک مصرف 12/5متر مکعب آب تولید و در 
شبکه مصرف قرار داده می شود، که 11/7آن از تصفیه خانه و 700 لیتر از چاه ها 

در شبکه تزریق می شود.
 کيفيت آب فریدن و فریدونشهر استاندارد است

مدیر عامل شرکت آبفا استان اصفهان اظهار داشت: چند سال پیش در خصوص 
کیفیت آب فریدن، فریدونشهر و داران حاشیه هایی ایجاد شد که به همین دلیل 
دس��تگاه  تصفیه RO  را که ویژه مناطق کویری است در شهر داران نصب کردیم 
و میزان نیترات آب آزمایش ش��د و از نظر مرکز بهداشت و شرکت آبفا آب شبکه 
انتقال داران دارای استاندارد اس��ت. امینی با بیان اینکه اصفهان، شیراز ، کرمان 
و هرمزگان وضعیت سختی دارند، ادامه داد: با وجود بحران و این شرایط سخت، 
جیره بندی در مصرف آب را لحاظ نکردیم.  وی با اش��اره به فاضالب بیمارستان 
چمران گفت: این موضوع در حیطه کاری مرکز بهداش��ت و محیط زیست است 
و بیمارستان ها برای ورود فاضالب خود به زاینده رود باید استانداردهای زیست 

محیطی را رعایت کنند.

به 
گزارش  

زاینده رود؛ 
هاشم امینی 

مدیرعام�ل ش�رکت آب و 
فاضالب اس�تان اصفه�ان در 

نشس�ت خبری ک�ه به مناس�بت 
هفت�ه صرفه جوی�ی برگ�زار ش�د ب�ا 

اش�اره به اینکه تک ت�ک اف�راد جامعه باید 
صرفه جویی در مص�رف ان�رژی و آب را به عنوان 

یک وظیفه اجتماعی و انس�انی تلقی کنند، اظهار داشت: 
همه ما بای�د به عن�وان یک تکلیف مل�ی و اجتماع�ی در خصوص 

فرهنگ س�ازی، نقد افراد و عملکرد دس�تگاه های متول�ی وارد عمل 
ش�ویم تا آیندگان در خصوص مدیریت مصرف آب از م�ا خرده نگیرند.

وی ب�ا بی�ان اینک�ه ه�ر س�ال از یک�م ت�ا هفت�م تیرم�اه ب�ه ن�ام هفته 
صرف�ه جوی�ی در آب ن�ام گ�ذاری ش�ده اس�ت، تصری�ح ک�رد: ب�ا 

توج�ه ب�ه ش�رایط خشکس�الی و اقلیم�ی اس�تان ش�رکت آبف�ا در تم�ام 
س�ال ب�ه مش�ترکین در خص�وص صرف�ه جوی�ی آب توصی�ه می کن�د.

امینی بحران و کمب�ود آب را یک واقعیت ج�دی و غیر قابل ان�کار در دنیای امروز 
دانس�ت و ابراز داش�ت: در بعضی از نقاط اس�تان و کش�ور موض�وع بحران آب 

ب�ه خوبی قاب�ل لمس اس�ت و ش�اخص خشکس�الی اصفه�ان زاین�ده رود 
اس�ت که از رودخان�ه دایمی ب�ه رودخان�ه فصلی تبدیل ش�ده اس�ت .
وی با بی�ان اینکه تاثیر ب�ی آبی و خشکس�الی در بخش های ش�رب، 

کش�اورزی و صنعت مش�هود اس�ت، ادام�ه داد: اس�تان اصفهان 
صنعتی ترین اس�تان کش�ور اس�ت، اما هفته گذش�ته به دلیل 

خشکس�الی و مش�کالت آب�ی ف�والد مبارک�ه 
. ش�د  مش�کل  دچ�ار  نی�ز 

مدیرعامل 
شرکت آب 

و فاضالب استان 
اصفهان:

صرفه جویی در 
مصرف آب تکلیف 

ملی و اجتماعی 
است

صرفه جویی حتی به مقدار اندک نیز راهگشاست.منابع آبی محدود است، اسراف نکنیم.با مصرف صحیح آب، امانتدار آیندگان باشیم.
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