
ش��هردار اصفهان در خصوص زمان بهره برداری کامل از اولین آزمایش��گاه 
تشخیص حریق و بازرسی فنی کش��ور گفت: برای این امر نیاز به اعتبارات 

مدیریت بحران کشور داریم.
به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای ش��هرداری اصفهان، مهدی جمالی نژاد 
در آیین بهره برداری از فاز یک نخس��تین آزمایش��گاه تش��خیص حریق و 
بازرسی فنی کش��ور که در قالب بیست و شش��مین برنامه »هر هفته، چند 
افتتاح« برگزار ش��د، با اش��اره به اینکه اصفهان یک جهان شهر است و باید 
مولفه های جهان ش��هر را نیز داشته باشد، اظهار داش��ت: از این رو ضروری 
اس��ت که ارائه خدمات در این شهر نیز در حد اس��تانداردهای جهانی باشد 
 و تاکنون ش��هرداری اصفه��ان در بخش ه��ای مختلف اقدام��ات زیادی را

انجام داده است.
 وی ب��ا بیان اینک��ه آتش نش��انی اصفهان ت��راز خوبی داش��ته و ب��ه اندازه

 قابل توجهی به اس��تانداردهای بین المللی نزدیک ش��ده است، افزود: سال 
گذشته آتش نشانی اصفهان از بین 11 هزار اطفای حریق طی مسابقه ای در 
کشور آلمان رتبه دوم را به دست آورد و همچنین بهترین گواهینامه مدیریت 

بحران و پدافند غیر عامل را از کشور استرالیا دریافت کرد.
 ش��هردار اصفهان با بی��ان اینکه عزم ج��دی در آتش نش��انی اصفهان برای

 نزدیک کردن به آتش نش��انی های مطرح جهان دیده می شود، ابراز داشت: 
باید توجه داش��ته باش��یم که آتش نش��انی اصفهان تنها در مرز جغرافیایی 
ش��هر اصفهان ارائه خدمات نمی کند بلکه تنها بخشی از شهرداری است که 

نقطه های مرزی را شکسته و به همه کشور خدمات رسانی می کنند.
تمام شهرها می توانند از آزمایشگاه تشخیص حریق استفاده کنند

وی با اشاره به بهره برداری از فاز یک نخستین آزمایشگاه تشخیص حریق و 
بازرسی فنی کشور در اصفهان گفت: این آزمایشگاه متعلق به شهر اصفهان 
نیس��ت، بلکه همه یک هزار و 260 شهر کش��ور می توانند از این آزمایشگاه 

استفاده کنند.
جمالی نژاد در ادامه با اش��اره به رونمای��ی از خودروه��ا و تجهیزات جدید 
آتش نش��انی اصفهان، ابراز داش��ت: همچنین امروز سه دس��تگاه خودروی 
دو منظ��وره اطفای حری��ق و امداد و نجات، دو دس��تگاه خ��ودروی حمل 
دستگاه های تنفسی و تهویه هوا، یک دستگاه خودروی هشت تن مجهز به 

دستگاه های پیشرفته نیز رونمایی شده است.
وی در ادام��ه در خصوص زم��ان بهره برداری کام��ل از اولین آزمایش��گاه 
تش��خیص حریق و بازرس��ی فنی کش��ور ادامه داد: ب��رای این ام��ر نیاز به 
اعتبارات مدیریت بحران کش��ور داریم و همچنین ش��هرداری و ش��ورای 
 اس��امی ش��هر نیز همه ت��وان خ��ود را ب��رای تامین اعتب��ار ای��ن پروژه

به کار خواهد گرفت.
شهردار اصفهان تصریح کرد: چنانچه اعتبار مورد نیاز این پروژه تامین شود، 
اولین آزمایشگاه تش��خیص حریق و بازرسی فنی کش��ور در سال آینده به 

صورت کامل بهره برداری خواهد شد.
وی در ادامه در پاسخ به س��والی مبنی بر آخرین وضعیت واگذاری مدیریت 
بحران از استانداری به شهرداری اصفهان تصریح کرد: در این راستا باید توجه 
داشته باشیم که شهرداری، خدمات مدیریت بحران را عما دریافت نکرده  و 
تاکنون هیچ گونه ابزار و اعتباری برای این امر به شهرداری ارائه نشده است.

جمالی نژاد وضعیت نامناس��ب اقتصادی در کش��ور را دلی��ل عدم پرداخت 
 اعتب��ار و تجهی��زات ب��رای مدیریت بح��ران به ش��هرداری عن��وان کرد و 
بیان داشت: در این راستا ضروری است که تا زمان حل مشکات اقتصادی 
 در کش��ور، تجهیزات در دس��ترس مدیری��ت بحران در اختیار ش��هرداری

 قرار گیرد.
 وی ب��ا بی��ان اینک��ه مدیری��ت ش��هرداری اصفهان ب��ه خوب��ی می تواند

 اطمینان خاطر را به مسئوالن ملی و استانی در بحث مدیریت بحران بدهد، 
ادامه داد: این شهر می تواند معین بسیاری دیگر از شهرهای کشور در زمینه 

مدیریت بحران باشد.
 لزوم توجه شهروندان به آموزش های خودامدادی

 ش��هردار اصفه��ان در ادامه ب��ه ل��زوم توجه ش��هروندان ب��ه آموزش های 
خود امدادی به ویژه برای ساکنان ساختمان های بلند اشاره کرد و افزود: این 
آموزش ها در سطح شهر از سوی آتش نشانی ارائه می شود و ضروری است که 

شهروندان از این آموزش ها استفاده کنند.
وی همچنین به الزام ایس��تگاه های آتش نش��انی  س��طح ش��هر اصفهان به 
ایمن سازی سایت های بازی کودکان اشاره کرد و افزود: بر این اساس تاکنون 

188 سایت بازی در سطح شهر اصفهان ایمن سازی شده است.

سرپرست جدید دانشگاه آزاد اسامی اس��تان گفت: دانشجو، استاد و کارمند سه 
رکن مهم دانشگاه هس��تند که باید مورد تکریم باشند و الزم است  به آنها خدمت 

کرد و این سه رکن بنده را در مسیر فعالیت کمک دهند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا، دکتر س��ید محمد امیری، سرپرس��ت جدید 
دانشگاه آزاد اسامی استان اصفهان در آیین معارفه خود با بیان این مطلب افزود: 
»دانشجویان ولی نعمت های مسئوالن دانشگاه هستند و باید به آنها خدمت کرد.«

رییس جدید دانشگاه آزاد اس��امی واحد اصفهان)خوراسگان(، استادان دانشگاه 
را آبروی دانش��گاه دانس��ت و تصریح کرد: »نباید کارمندان و اس��اتید دانشگاه و 
دانش��جویان دغدغه ای در محیط دانشگاهی داش��ته باش��ند و باید این مسائل 

برطرف شود.«
وی ضمن تش��کر از اعتماد آیت ا... هاشمی رفس��نجانی به عنوان ریاست هیئت 
امنا و دکتر میرزاده به عنوان ریاست عالی دانشگاه آزاد اسامی برای سپردن این 

مسئولیت به وی، به  ظرفیت های استان اصفهان اشاره کرد و گفت: »همان گونه 
که استاندار محترم هم اشاره داشتند، انتظار از دانشگاه آزاد اسامی استان اصفهان 
با وجود ظرفیت های این استان بیش از سایر مراکز است و باید در این مسیر همه 

تاش کنند.«
امیری جبران ضعف های گذش��ته دانش��گاه را که در س��ال های گذشته موجب 
به ارث ماندن مش��کاتی ش��ده اس��ت، مهم خواند و از اس��تادان، دانشجویان و 
 کارکنان واحدهای دانشگاهی استان اصفهان خواست پاسخ خود به این سوال را

 ارائه کنند که؛ اگر من رییس دانشگاه بودم چه می کردم؟
الزم به ذکر است در این مراسم حکم صادره از سوی آقای دکتر میرزاده برای سید 
محمد امیری به عنوان سرپرست جدید دانش��گاه آزاد اسامی استان اصفهان به 
وسیله  حجت االسام علی عسگری قرائت شد و توسط نماینده ولی فقیه در استان 

و با حضور استاندار اصفهان و دکتر طه هاشمی و دکتر صفریان به وی اباغ شد.

وزیر کش��ور گفت: در تحقیقات چند شب قبل در شرق کش��ور با تونلی 40 
متری با عمق 20 متر، مواجه ش��دیم که به صورت زیر زمینی قصد انفجار و 

انجام عملیاتی را داشتند که  در این ارتباط 40 نفر دستگیر شدند.
به گزارش خبرآناین، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در دومین همایش 
فصلی خانه احزاب که در وزارت کشور برگزار شد، اظهار کرد: در حوزه نقل و 
انتقاالت مالی هیچ مشکلی نداریم. جنگ روانی که علیه جمهوری اسامی 
به راه افتاده موجب شده که رس��انه های جهان با محور ایران هراسی جنگ 
روانی علیه کشورمان  راه اندازی کنند اما امروز چنین موضوعی وجود ندارد.

اهم سخنان وی به نقل از خبرگزاری ها به شرح زیر است:
 به عنوان وزیر کشور اعام می کنم که توطئه ها و دشمنی آمریکا علیه ما 
کم نش��ده بلکه آنها مجبور ش��دند در مقابل اقتدار ایران کوتاه بیایند. نباید 

خودمان قدرتمان را کتمان کنیم.
 هیچ کس ادعا نکرده که دولت جمهوری اسامی یک دولت اکمل است. 
مدل اقتصاد مقاومتی رهبری را با جان و دل پذیرفتیم و تا شهریور نقدینگی 

واحدهای کوچک را تامین می کنیم.
 در حوزه سیاست داخلی از نشاط خوبی برخوردار هستیم. ظرف این سه 
س��ال  هیچ منع قانونی برای فعالیت احزاب وجود نداش��ته  حتی آنها را نیز 

تقویت کردیم. البته فعالیت احزاب در شرایط موجود قابل قبول است.
 بستر انتخاباتی ما می تواند به دالیل بی تدبیری و فقدان مدیریت به یک 

تنش تبدیل شود.
 براس��اس اطاعات و اخباری که داریم از خارج در حال کار کردن  روی 

انتخابات هستند.
 نباید این اتهام در جامعه ایجاد شود که همه مدیران ما مشکات مالی 

دارند، مدیران بانکی مجاهدین اصلی اقتصادی هستند.
 در همه کش��ورهای منطقه ناآرامی و بی ثباتی دیده می شود و به نوعی 

جنگ جهانی در ابعاد منطقه ای شکل گرفته است.
 کودتا در ترکیه همه تحلیل گران سیاسی و بازیگران منطقه ای 

را دچار یک شوک عظیم کرد. کشورهایی که ادعای قدرت دارند 
یک شبه با تحول غیرقابل پیش بینی مواجه شدند.

 در غرب کشور کومله ها و دموکرات ها پس از 20 سال توقف 
عملیات نظامی، همچنان این اقدامات را  انجام می دهند. همه اینها 

تاش دارند تا تحوالت منطقه ای را با محوریت ایران پیش ببرند.
 در تحقیقات چند شب قبل در شرق کشور با تونل 40 
 متری با عم��ق 20 مت��ر مواجه ش��دیم که ب��ه صورت

 زیر زمینی قصد انفجار و انجام عملیاتی را داشتند که  در 
این ارتباط 40 نفر دستگیر شدند.

 در انتخابات گذش��ته حتی یک مورد تن��ش و تلفات 
نداشتیم . احزاب به عنوان یکی از اصلی ترین بازیگران 

انتخابات محسوب می شوند که از اول مقید به قانون 
و همکاری با وزارت کشور بودند.

 در انتخابات مجلس ش��ورای اسامی و 
مجلس خبرگان رهبری قدرت رسانه ها در 
فضای مجازی قابل مقایس��ه با س��ال 92 
نبود.به رغم اینکه مجوز ب��رای کنترل و 
برخورد با فضای مجازی داشتیم اما هیچ 

وقت این کار را انجام ندادیم و همگان 
قان��ون را رعایت کردن��د. آن روزها، 

روزهای پرتاش و پرجنب و جوشی 

برای وزارت کش��ور بود. پس از تش��کیل هیئت های اجرای��ی تایید صاحیت 
داوطلبان براساس اختیارات قانونی و در چارچوب قانون صورت گرفت و تاش 
کردیم در کنار قانون با برقراری رابطه، توجیه و اقناع کار را پیش ببریم و نتیجه 
تایید صاحیت ها این شد که یک رقابت نسبی و  مشارکت بیش از 62 درصد  را 

شاهد باشیم.
 در موضوع انتخابات تمام الکترونیکی نیز تاش زیادی کردیم ولی به رغم 
 آمادگی کامل و انجام جلس��ات کارشناس��ی با ش��ورای نگهب��ان در بحث

 نرم افزاری نتوانستیم آنها  را قانع کنیم.
 تنها در حوزه انتخابیه اصفهان موردی داش��تیم که در این زمینه تمامی 
راهکارهای قانون��ی را دنبال و اعام کردیم که  تفس��یر ما با ش��ورای نگهبان 
 متفاوت اس��ت اما براس��اس قانون، نظ��ر هیئ��ت اجرایی و ش��ورای نگهبان

 مهم است.
 حتی به رییس مجلس شورای اسامی در این زمینه نامه نوشتم و ایشان 
نیز با نظر من موافق بود و نامه ای به رهبر معظم انقاب نوشت که در نتیجه 
این موضوع از سوی معظم له به شورای حل اختاف قوا ارجاع داده شد که این 
شورا نیز در جلسه ای بدون حضور وزارت کشور بررسی های الزم را انجام و 

در نهایت نظر شورای نگهبان را تایید کرد.
 در حال حاضر در حال تدوین قانون جامع انتخابات هس��تیم که در این 
قانون همه ایرادات و اشکاالت را می بینیم و قطعا به جایگاه شورای نگهبان به 
عنوان یک جایگاه عالی نگاه می کنیم اما باید وظایف روش��ن و همه نهادها 

پاسخگو باشند.
 اکثر تحریم های ایران رفع شده است. ما از اول انقاب در تحریم بودیم 
اما دو تحریم بزرگ داشتیم یکی فروش نفت و دیگری مبادالت مالی که بسیار 

شکننده بود.
 اگر در گذشته قصد داشتیم یک میلیون بشکه نفت صادر کنیم باید غربی ها به 
ما اجازه می دادند. امروز میزان صادرات نفت به دو میلیون 
و 350 هزار بشکه رسیده است؛ آیا این نتیجه باز 
 شدن فضای سیاس��ی و بین المللی در برجام

نبوده است؟
 رسانه های خارجی، با این عنوان 
که  ما در حال س��اخت س��اح های 
اتمی هس��تیم، جنگ روانی به راه 
انداخته بودند اما االن چنین چیزی 
نداریم. امروز کدام رسانه است که 
بگوید ایران در حال س��اخت بمب 

اتم است.

شهردار اصفهان در آیین افتتاح پروژه های آتش نشانی:

بهره برداری کامل از آزمایشگاه تشخیص حریق، نیازمند اعتبارات ملی است

سرپرست جدید دانشگاه آزاد اسالمی استان: 

دانشجو، استاد و کارمند سه رکن مهم دانشگاه هستند

رحمانی فضلی خبرداد: 

انهدام تونل خرابکاری تروریست ها در شرق کشور 
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پا به توپ با رضا قاسمی در آستانه دومین تجربه المپیک؛

 گران ترین بلیت المپیک
 مربوط به رشته دو و میدانی است
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مع��اون صنایع دس��تی اداره کل می��راث فرهنگ��ی 
اس��تان اصفهان ب��ا اش��اره ب��ه اج��اس بین المللی 
ش��ورای جهانی صنایع دس��تی گفت: در این اجاس 
که قرار اس��ت از 3 تا 6 مهر ماه و ب��ه میزبانی اصفهان 
برگ��زار ش��ود 255 نماین��ده از کش��ورهای مختلف 
ش��رکت می کنند. جعفرصالحی با اش��اره به برگزاری 
اج��اس بین المللی ش��ورای جهانی صنایع دس��تی 
در اصفه��ان اظه��ار داش��ت: م��دت این اج��اس از 
 1 تا 9 مهرماه می باش��د ول��ی زمان برگ��زاری آن از

 3 ت��ا 6 مهر ماه در هتل عباس��ی اصفهان اس��ت. وی 
نشست های تخصصی بین اعضای شورا، انتخاب اعضای 
جدید و تصمیمات کانی که در حوزه صنایع  دس��تی 
اتخاذ می ش��ود را از مهم ترین برنامه های این اجاس 
عنوان کرد و گفت: ممکن است در این اجاس ریاست 
این شورا هم تغییر کند. معاون صنایع  دستی اداره کل 
میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردش��گری استان 
اصفهان ادامه داد: رییس این شورا هم اکنون یک فرد 

چینی است و چنانچه در این اجاس...

گذرنامه ایران از چه قدرتی 
برخوردار است؟

دستگیری گروه فروشندگان 
قالبی طال در اصفهان

حضور در بهترین هتل با لیموزین 
و بادیگارد شخصی؛ از جیب ملت!

سپاه! تو بمان 
W W W. Z AYA N D E R O U D O N L I N E . I R

حضور ۱۲۰ کشور  در اجالس 
جهانی صنایع دستی

احداث بازار بزرگ گل و گیاه 
در چهار گوشه شهر

 معاون فرهنگی، اجتماعی شهرداری اصفهان گفت:طی 
20س��ال گذش��ته درحوزه فرهنگ به بیراه��ه رفته ایم 
 و دس��تگاه های حاکمیتی ع��اوه برنظارت، ب��ه اجرا هم

 وارد شده و فرصت  را از مردم و متخصصان گرفته اند.

  علی قاس��م زاده در نشس��ت خبری که به مناسبت ارائه 
گزارش یک ساله اقدام و عمل معاونت فرهنگی، اجتماعی 
ش��هرداری اصفهان برگزار شد با اش��اره به اینکه در حال 

حاضر رویکرد شهرداری در مباحث فرهنگی...

معاون فرهنگی، اجتماعی شهرداری اصفهان:
فرهنگ، در اصفهان

۲۰ سال به بیراهه رفته  است

وقتی جهاد تاریخ انقضا ندارد؛
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جواب فرمانده به ادعاهای بی اس��اس، قاطعانه است. س��ردار سرلشکر پاسدار 
محمدعلی جعفری در گردهمایی فرماندهان نیروی دریایی س��پاه پاسداران 
انقاب اسامی در حرم مطهر رضوی )ع( گفت: »برخی انتظار دارند تا سپاه به 
یک گوشه برود و براساس قوانین بین المللی کشورهای غربی به فعالیت بپردازد 
و نسبت به ظلم های جهانی و منطقه ای بی تفاوت باشد. توجه به ابعاد داخلی 
و مولفه های اصلی سپاه برای این اس��ت که سپاه بتواند در همه ابعاد از انقاب 

اسامی و ارزش های آن دفاع کند...« .
راستی! فرمانده این را هم گفت که »بعد از جریانات دوم خرداد، رهبری چفیه 

بر دوش انداختند« ...
تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل ...
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وزارت خارجه مصر در واکنش به سخنان رییس جمهور ترکیه گفت 
که وی فاقد ارزیابی سلیم است و مسائل را در هم می آمیزد.

 به گزارش انتخاب، به نقل از روزنامه مستقل رای الیوم، احمد ابو زید، 
سخنگوی وزارت خارجه مصر در بیانیه ای گفت: از جمله مسائلی که 
رجب طیب اردوغان، رییس جمهور ترکیه آن را با هم در می آمیزد، 
قدرت تشخیص بین کودتاها با مفاهیم متعارف آن با انقالب مردمی 
متشکل از تمامی اقشار است که بیش از 30 میلیون مصری در آن 
حضور داشتند و خواس��تار حمایت نیروهای مسلح شدند. همین 

مسئله، مشکالت عدیده ای را برای او ایجاد کرده است.
 اردوغان پیشتر در خصوص  سوریه و مصر گفت: دو کشور، مشتاق 
دموکراسی و منتظر زمانی هستند که اراده مردمی  حاکم شود. وی 

همچنین انتقاداتی علیه عبدالفتاح سیسی مطرح کرد.

وزیران دفاع آمریکا و عربستان در واشنگتن دیدار و درباره مبارزه 
 با گ��روه تروریس��تی داعش و برخی مس��ائل منطق��ه خاورمیانه

گفت وگو کردند.  به گزارش انتخاب، به نقل از »الش��رق االوسط«، 
»اشتون کارتر«، وزیر دفاع آمریکا و »محمد بن سلمان«، جانشین 
ولیعهد و وزیر دفاع سعودی، روز چهارش��نبه، در حاشیه نشست 
وزرای دفاع کشورهای عضو ائتالف جهانی ضد داعش، دیدار کردند.  
نشس��ت ائتالف جهانی ضد داعش، روز پنجش��نبه در واشنگتن 
آغازش��د. در بیانیه وزارت دفاع آمری��کا )پنتاگون( آمده اس��ت: 
نشست کارتر و بن س��لمان، بر تحوالت جنگ علیه گروه داعش و 

دستاوردهای حمله نظامی این گروه تروریستی متمرکز بود.

رییس کمیسیون دفاعی دوما، به اردوغان هشدار داده که در صورت 
تبعیت از خواسته های اروپا برای ماندن در ناتو، موقعیتی تاریخی 

برای تقویت جایگاه منطقه ای کشورش را از دست خواهد داد.
»والدیمیر کومویدوف«، رییس کمیسیون دفاعی دومای روسیه، 
 به ترکیه هش��دار داد که هر چه زودتر از پیمان آتالنتیک شمالی

خارج شود. 
بر اس��اس گزارش اینترفاک��س، کومویدوف ب��ه تهدیدهای اخیر 
اتحادیه اروپا علیه آنکارا اشاره کرده و گفته: »اردوغان نباید تا وقتی 
که از ناتو بیرون انداخته ش��ود، صبر کند؛ بلک��ه باید خودش در را 

محکم بکوبد و از ناتو خارج شود.«
ناتو اخیرا تهدید کرده که ترکیه به دلیل سرکوب گسترده مخالفان 
نظامی و غیرنظامی ب��ه بهانه مبارزه با عامالن کودتا، به س��رکوب 
 م��ردم خ��ود روی آورده و احتم��ال دارد از این پیم��ان نظامی،

 اخراج شود. 

پاسخ تند مصر به انتقادات اردوغان

دیدار وزیران دفاع عربستان 
و آمریکا، در واشنگتن

دومای روسیه:

 اردوغان پیش دستی کند

نگاه 

قاب روز

جشن سالگرد استقالل کلمبیاحضور وزیر اطالعات در شورای اداری خراسان رضویدومین اجالس سراسری »عفاف، عزت، عشق«  مشهدمراسم انتخاب دانشجویان نمونه سال ۹۴

سردار محمدعلی جعفری، به همایش  سمیه 
فرماندهان و مس��ئوالن نیروی زمینی پارسادوست

س��پاه در مش��هد رفته بود که با سوال 
خبرنگاران درباره  چرایی بازداش��ت مدیرعامل س��ابق بانک ملت 
توسط سازمان اطالعات س��پاه رو به رو شد و در پاسخ گفت: »این 
تنها یکی از پروژه های اطالعاتی اس��ت که سپاه در رابطه با مسائل 
امنیتی و موضوع نفوذ و فسادهای اقتصادی دنبال می کند. برخی 
فکر می کنند که فقط حقوق های نجومی دلیل این بازداشت هاست؛ 
اما پرونده مرتبط با فساد بزرگتری است. اینها یک شبکه بوده اند و 

برخی از سیاسیون نیز در این شبکه حضور دارند.« 
از هم��ان زم��ان، بهانه به دس��ت عده ای آم��د تا باز ه��م بر طبل 
جوس��ازی علیه س��پاه بکوبند و این نهاد را به دخالت در مس��ائل 
مال��ی و اقتصادی کش��ور و حتی هس��ته ای و... مته��م کنند. اگر 
 پیش��ترها، صادق زیباکالم، نامه ای سرگش��اده به سردار جزایری
قانون��ی را از کج��ا  نوش��ت ک��ه »س��ردار! اختی��ارات فرا
 آورده ای��د که می گویید اگ��ر برجام مطابق میلتان نباش��د، آن را
 اج��را نم��ی کنید؟«، ح��اال ه��م یکی مث��ل »الی��اس حضرتی«

پیدا می شود که در نشست خبری خود، آرزو کند کاش سپاه وارد 
پرونده دستگیری مدیرعامل معزول بانک ملت نمی شد:

»آرزو می کردم که اطالعات س��پاه وارد این موضوع نمی شد و قوه 
قضائیه، خود در این زمینه اقدام می ک��رد.« و بعد بالفاصله یادش 
می آید که س��پاه بی جهت وارد پرونده ای نمی ش��ود. همیش��ه 
وقتی از راه می رس��د که »باید برس��د«؛ وقتی »نیاز« هس��ت که 
»باش��د« یا وقتی کار از دس��ت بقیه دررفت��ه و... . حضرتی تاکید 
کرد که »حتما موضوع��ی خیلی ویژه و حاد امنیتی پش��ت ماجرا 
بوده که اطالعات س��پاه وارد شده است.« و س��ردار جعفری گفت 
که موضوع، تنها فیش حقوقی یک مدیرعامل بانک نبوده اس��ت؛ 
 چندماه قبل هم وقتی شبکه نفوذی رسانه ای توسط سپاه رصد و

دستگیر شد، همین سر و صداها را ش��نیدیم. عده ای کاسه داغ تر 
از آش و دایه های مهربان تر از مادر شدند؛ خیلی ها حاال زبان شان 
 برای انتقاد از س��پاه باز اس��ت؛ بهانه ها هم فرق می کند: یک روز

 س��اخت و س��ازها را پیراه��ن عثم��ان م��ی کنن��د و روز دیگ��ر
مش��ارکت های اقتصادی و... را. بهانه ها فرق می کند؛ ولی هدف 

یکی است.
***

آنها ش��اید یادش��ان رفته! البته یادش��ان که نرفته؛ قطعا حافظه 
خوبی دارند؛ ولی خودش��ان را به فراموش��ی زده اند. ما اما یادمان 
نرفت��ه روزهای پرالته��اب ابتدای انق��الب را! روزهایی که س��پاه 
باید نهادهای فاس��د به جامان��ده از دوران پهلوی را پاکس��ازی و 
 بازسازی می کرد یا روزهای » ترور و ترس«؛ وقتی یاران انقالب را

یکی یکی شهید می کردند و قرار شد س��پاه، حفاظت از یادگاران 
انقالب و یاران امام و شخصیت های مبارز را برعهده بگیرد. بعدتر 
 وقتی غائله کردس��تان ش��کل گرفت و تحرکات و دسیس��ه های

گروه ه��ای محارب و دش��منان اوج گرفت، س��پاه بای��د در نقاط 
صعب العبور کرد نش��ین مستقر می ش��د و برای حضور درازمدت 
 در آن نقاط آم��اده می ش��دند و به ص��ورت جدی مقابل اش��رار

ضد انقالب و ایادی بیگانگان صف آرایی می کردند.
بعد هم جنگ شد و هشت س��ال دفاع جانانه در برابر دشمن، تا بن 
دندان مس��لحی که به نوجوان 13 ساله هم رحم نمی کرد؛ جنگ، 
ناامنی، التهاب، تحرکات دش��من خودی و خارج��ی... این میان، 
قصه »هواپیما ربایی« هم آغاز شد. دشمن می خواست به حیثیت 
نظام ضربه بزند و امنیت ایران را زیرس��وال ببرد. ام��ام امت با آن 
دوراندیشی و بصیرت و نگاه عمیق و درستی که به قضایا داشتند، 

»سپاه« را مسئول تامین امنیت پرواز معرفی کردند. 
همزمان با توطئه های خائنانه گروهک ها و اعالم جنگ مسلحانه 
علیه جمهوری اس��المی، س��پاه به مقابله با آنها پرداخت. یکی از 
موثرترین اقدامات سپاه، کشف توطئه های حزب سرسپرده توده 

بود که منجر به متالشی شدن قطعی این حزب منفور شد. 
جنگ که تمام ش��د، عده ای تص��ور کردند حاال دیگ��ر ماموریت 
سپاه هم تمام شده و باید بروند در مراکز آموزشی و نظامی خود و 
مشغول فعالیت ها و ماموریت های رزمی، دفاعی و آموزشی خود 
ش��وند تا روزی روزگاری اگر دوباره دشمن هوس کرد نگاه چپ به 
این سرزمین کند، احضارش��ان کنیم که لطفا دوباره بیایید و از ما 
و از امنیت ما و این کش��ور دفاع کنید؛ ولی »جهاد« برای »سپاه«، 
تاریخ انقضا نداشت ؛ یک روز مقابل گروهک ها، روزی برابر صدام 
و بعد نوبت به »جهاد س��ازندگی« رس��ید؛ جهادی که نتیجه اش 
این است که امروز گس��تره وس��یعی از فعالیت های سازندگی از 
 قبیل سد سازی، س��اخت اتوبان و فرودگاه، بازسازی تاسیسات و

اس��کله های بنادر کشور، راهسازی، س��ازمان دریایی، پروژه های 
کش��اورزی و دامداری، طرح های آبرس��انی و گازرسانی، احداث 
واحده��ای مس��کونی، خودروس��ازی، تولی��د قطع��ات صنعتی، 
درخت��کاری و احیای جنگل ها و بازس��ازی مناط��ق جنگ زده را 

مدیون سپاه هستیم. 
 و فقط اینها نیس��ت... ! از اولی��ن روزهای بعد از جنگ، سیاس��ت 
خصمانه دشمن علیه ایران اسالمی، با تغییر فاز اولویت، وارد کانال 
فرهنگی شد. س��پاه پاسداران نیز در تمام این س��ال ها همزمان با 
تهدیدات فرهنگی غرب، س��ناریوهای مختلفی را ب��رای دفاع در 
مقابل این هجمه ها، در دس��تور کار خود قرار داد.حضور مقتدرانه 
در عرصه رس��انه و فضای مجازی در قالب ارتش سایبری، از جمله 

این فعالیت هاست. 
 ***

و حاال ای��ن روزه��ا خبر می رس��د که س��ازمان اطالعات س��پاه 
پاس��داران انقالب اس��المی که نقش وی��ژه ای در تامی��ن و ارتقاء 

امنیت ملی ایف��ا می کند، اقدام��ات ارزش��مندی در زمینه رصد، 
 شناس��ایی و دس��تگیری عام��الن ش��بکه های فس��اد اقتصادی

داشته است که آخرین نمونه اش، به دستگیری مدیرعامل معزول 
بانک ملت مربوط می ش��د که البته به گفته س��ردار جعفری، این 
بازداش��ت تنها به خاطر مس��اله حقوق های نجومی نبوده است؛ 
سپاه در حوزه بازداشت مجرمان امنیتی و کارگزاران پروژه نفوذ و 

براندازی هم اقدامات ارزشمندی داشته است:
»کش��ف جلیقه های انتحاری توس��ط اطالعات س��پاه؛ س��پاه با 
همکاری قوه قضائیه مبالغ کالنی را به بیت المال بازگرداند؛ کشف 
960 بوته گراس توس��ط اطالعات سپاه؛ کشف محموله میلیاردی 
قاچاق توسط اطالعات س��پاه؛ دس��تگیری یکی از سرشبکه های 
پروژه براندازی ن��رم و ...« اینها تنها مش��تی نمونه خ��روار خروار 
اقدامات به موقع، هوش��مندانه و مجاهدانه س��پاه پاسداران ایران 
اس��ت که تیتر رس��انه ها می ش��ود و ما خیلی وقت ها از کنار این 
 تیترها، س��اده عبور م��ی کنیم؛ آن قدر س��اده ک��ه فراموش مان

می ش��ود اگر امروز این گربه مل��وس در دل جغرافی��ا، امن ترین 
 کش��ور خاورمیانه اس��ت و هیچ کس جرئ��ت ندارد چ��پ به آن

نگاه کند، مدیون همین آدم هایی هس��تیم که س��ی و چندسال 
اس��ت جان پناه این نظ��ام و مردم ش��ده اند. حاال دش��من برای 
تخریب سپاه نقشه بکش��د و جان بکند. با شعار » نه غزه نه لبنان« 
ادای آدم ه��ای وط��ن دوس��ت را دربیاوریم و بگویی��م: »چراغی 
 که به خانه رواس��ت، به س��وریه حرام اس��ت«؛ اما س��پاه می داند

» اگر به س��وریه ن��رود، چراغی در خانه ما روش��ن نم��ی ماند که 
 روا باش��د یا ح��رام«. همین که بچه های س��پاه خودش��ان این را
 می دانند و از طعن ها و تخریب ها خسته نمی شوند، پشت مان را

گرم می کند. ما هم که البد بعد از انتشار این مطلب، به مجیزگویی 
و وابس��تگی به فالن نهاد و... متهم خواهیم ش��د؛ اما مهم نیست! 
 بعضی ح��رف ها را بای��د زد؛ حتی اگ��ر ارزش بعضی ح��رف ها به 
نگفتن شان باشد. اما ما بلد نیس��تیم حرف توی دلمان نگه داریم.  
»سپاه مچکریم!«  بمان، همیشه بمان و چون همیشه، هوای روز و 

شب های این مرز پرگهر را داشته باش...

باهنر:

 سیاستمداران ما عادت کردند منافع حزب را بدون هزینه آن بپذیرند
کوثری:

اطالعات »محسن رضایی« درباره رییس اقلیم کردستان عراق دقیق است

محمدرضا باهن��ر در همایش فصلی خانه احزاب، طی س��خنانی با اش��اره به 
انتخابات مجلس دهم، اظه��ار کرد: این انتخابات با ادوار گذش��ته تفاوت های 
زیادی داشت و قدمی به سمت جلو در این انتخابات برداشته شد و همه فعاالن 
سیاسی و سیاستمداران به این باور رس��یدند که هر کس فعال سیاسی است 
یا مطالبات��ی دارد، باید آن را پ��ای صندوق های رای دنبال کن��د، نه اینکه به 

خیابان ها بریزد.
اهم سخنان وی به نقل از خبرگزاری ها به شرح زیر است:

 * در برآوردی ک��ه از ترکیب راه یافتگان به مجلس وجود دارد، ش��اهد حضور
57 درصد از لیست امید، 40 درصد از لیست اصولگرایان و همچنین 3 درصد 
از مستقالن هستیم و مردم تهران نیز در لیست رای دادن، یک قدم تشکیالتی 

برداشتند و صددرصد حزبی رای دادند.
*]با بیان اینکه برخ��ی افراد به دنبال جذب آرای پوپولیس��تی هس��تند[ ما 
سیاس��تمداران عادت کردیم منافع ح��زب را بپذیریم؛ ام��ا هزینه های آن را 
نمی پردازیم و حتی روس��ای جمهور در کش��ورمان نیز این طور بوده اند و این 

موضوع، ربطی به اصالح طلب یا اصولگرا بودن ندارد.
 *فعاالن سیاس��ی در کش��ور این گونه ع��ادت کرده ان��د ک��ه از منافع حزب

بهره مند ش��ده، اما هزینه های آن را پرداخت نکنند. همین که باال رس��یدند، 
می گویند »چه تشکیالت و چه حزبی؟ ما خودمان باال آمده ایم.«

* برخی، از لیس��ت امید باال آمدند؛ اما در مجلس به این لیس��ت رای ندادند. 
 برعکس این ماج��را هم وجود داش��ت؛ یعنی آنهای��ی که به ن��ام اصولگرایی

باال آمدند، در مجلس اعالم استقالل کردند.
* اینکه گفته می شود »من مستقلم و عضو هیچ حزب و گروهی نیستم«، مانند 
این است که گفته شود »من هیچ طایفه، گروه، خانواده و محل تحصیلی ندارم.«

* اس��تقالل از احزاب، در کش��ور ما ممدوح اس��ت؛ در حالی که مضموم ترین 
 روش، کار سیاسی است. فرض کنید که یک آقایی 10- 15 یا 20 میلیون رای

آورده است؛ این عزیز رییس جمهور که 20 میلیون رای آورده، تصور می کند که 
به اندازه این تعداد، بزرگ شده است، او محبوب است و مردم به او رای داده اند؛ 
اما معلوم نیست که به اندازه 20 میلیون نفر بفهمد. بنابراین باید یک تشکیالت 

و مراکز مطالعاتی وجود داشته باشد.
*  در کشور، بیش از 400 حزب از وزارت کشور مجوز گرفته اند که از این تعداد، 
350 حزب تنها روی کاغذ است و بقیه هم در زمان غیر از انتخابات، در خواب 

زمستانی بوده و در هنگام انتخابات، یک تکانی به خود می دهند.
* در کشور تنها 5 یا 6 حزب داریم که در طول سال فعال بوده و همایش و دفتر 

و روزنامه و نشریه دارند و تولید و نشر فکر می کنند.
*ما ناچار به داش��تن 3،2 تا 4 حزب فراگیر، منظم، چارچوب دار و پاس��خگو 
 در کشور هستیم. اگر به این س��مت نرویم، من بابت آینده نظام مردم ساالری
خوف دارم که با بحران و بن بست رو به رو شود؛ مگر اینکه کار حزبی را بپذیریم.
 *اگر از نردب��ان حزبی باال می رویم، باید به آن تعهد داش��ته باش��یم و آن هم

یک ش��رط دارد: اینکه آن حزب در چارچوب های اصلی نظام فعالیت کند که 
طبق بند 110 قانون اساسی، توسط مقام معظم رهبری تعیین می شود.

اس��ماعیل کوثری، رییس کمیته دفاعی مجلس نهم، درباره اظهارات محس��ن 
رضایی، دبیر مجمع تش��خیص مصلحت نظام، درباره حمای��ت دولت بارزانی از 
تروریست های ضد انقالب در مرزهای ایران و عراق که قصد انجام عملیات انهدامی 
علیه کش��ورمان را دارند، تصریح کرد: صحبت هایی که از س��وی آقای رضایی، 
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح ش��ده، براساس یک سری اطالعات 
 دقیقی است که با توجه به حضور وی در دبیرخانه مجمع و سابقه نظامی که در

پرونده شان وجود دارد، به دستشان رسیده است. وی افزود: مطالبی که از سوی 
 رضایی مطرح شده، بر اس��اس اسنادی اس��ت که واقعیت عینی و عملی دارد و

ثابت می کند در مرزهای ایران و عراق، متاسفانه گروه های تروریستی از سوی 
بارزانی حمایت می شوند.

رییس کمیته دفاعی مجلس نهم، با اشاره به اینکه بارزانی از نظر سیاسی ثبات 
فکری ندارد، تاکید کرد: این دسته از سیاسیون، جزو کسانی هستند که با هر گروه 
و طیفی معامله می کنند و همیشه هم به منافع خودشان اهمیت می دهند و جزو 

دسته ای هستند که در حاشیه سیاست قرار دارند.
عضوکمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسالمی اظهارکرد: حمایت بارزانی 
از گروه های تروریستی مس��تقر در مرز که قصد ایجاد ناامنی در ایران را دارند، 
 مشخص و مبرهن است؛ روندی که متاس��فانه حتی بر اساس ارزش های الهی،

از سوی بارزانی مد نظر قرار نگرفته است. کوثری خاطر نشان کرد: باید صراحتا 
به این موضوع اشاره کنیم که بارزانی، مغلوب پول های عربستان و خواسته های 
آمریکا شده تا با گروه های تروریستی همکاری کند و طی آن، منفعتی نیز برای وی 

 حاصل شود. وی با اشاره به حمایت آشکارای بارزانی از تروریست هایی که درمرز 
حضور پیدا کرده و قصد ایجاد ناامنی علیه کش��ورمان را دارند، گفت:  آدم هایی 
مثل بارزانی، در اصل آلت دست پول، قدرت و استکبار هستند؛ از این رو این گونه 

اقدامات آنها و همراهی شان با جریان استکبار، راه به جایی نمی برد.
رییس کمیته دفاعی مجلس نهم اظهار کرد: گروه های تروریستی، آن زمان که 
 از امکانات و تجهیزات بس��یار قوی برخوردار بودند، نتوانستند علیه ایران کاری

از پیش ببرند؛ حال در شرایط فعلی که  جمهوری اسالمی ایران در بهترین وضعیت 
دفاعی خود به سر می برد، بدون شک هیچ اقدامی نمی توانند انجام دهند و تنها 

ضرر آنها برای ما این است که وقت ما را می گیرند.

وقتی جهاد تاریخ انقضا ندارد؛

سپـاه! تو بمـان 
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سوژه روز اخبار

رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران معتقد است مشکل 
اصلی صادرات ایران به کشورهای منطقه به تنش های سیاسی 
در منطقه ارتباط چندانی ندارد بلکه بیش��تر مشکالت در این 

زمینه به ضعف  در زیرساخت ها و مشکالت بانکی بر می گردد.
ابوالفضل گلپایگانی  گفت: برخی از  تحوالتی که در منطقه به 
وجود آمده است نمی تواند تغییراتی در روابط اقتصادی ایران 
با کشورهای منطقه ایجاد کند، البته حذف داعش از منطقه در 
صادرات ما به عراق بسیار موثر خواهد بود، چرا که عراق به لحاظ 
فرهنگی، سیاسی و اقتصادی مناسبات بس��یار خوبی با ایران 
دارد. وی افزود:  روابط ای��ران و ترکیه به لحاظ اقتصادی دارای 
سوابق تاریخی طوالنی است، بعد از کودتایی هم که در ترکیه 
اتفاق افتاد رژیم سیاسی در ترکیه تغییر نکرد، از این رو تغییری 
هم در مناس��بات اقتصادی ایران با ترکیه رخ نخواهد داد. فاز 
مهم بعدی صادراتی برای ما در منطقه، کشور افغانستان است 
که به لحاظ سیاسی دچار تغییر و تحولی نشده است و بازارهای 

صادراتی ما در این کشور تغییری نخواهد کرد.
گلپایگانی ادامه داد: مشکالت اصلی صادرات ما به موارد دیگری 
برمی گردد که مهم ترین آن ضعف در زیرساخت های الزم برای 
صادرات است و از س��وی دیگر نیز مسئله نقل و انتقاالت پولی 

برای ما وجود دارد که در زمینه صادرات بسیار اهمیت دارد.
رییس کمیس��یون صنایع اتاق بازرگانی ایران گفت: در زمانی 
 که روابط ترکیه و روس��یه ب��ه هم خورده بود ب��ه دلیل ضعف

 زیر س��اخت ها نتوانس��تیم از ای��ن فرصت اس��تفاده کنیم و 
حضور جدی در بازار روسیه داش��ته باشیم. همچنین از طرف 
دیگر م��ا  به لحاظ کیفیت، قیمت تمام ش��ده، بس��ته بندی و 
زیرس��اخت های صادراتی با ترکیه قابل مقایس��ه نیستیم که 
بخواهیم بازار روس��یه را در رقابت با ترکی��ه در اختیار بگیریم 
و برای همین نتوانس��تیم از این فرصت ویژه که در اختیارمان 
قرار گرفت اس��تفاده کنیم. وی افزود:  ترکیه از راه دریای سیاه 
با کشورهایی مثل اوکراین، گرجستان، آذربایجان و روسیه در 
ارتباط است و مراودات بانکی اش هم برقرار است و مشکلی در 
این زمینه ندارد ب��رای همین ما برای رقابت ب��ا ترکیه در یک 

معادله برابر قرار نداریم.

هم اکنون در قوانین موجود در نظ��ام بانکی می توان از کارت های 
عضو شبکه ش��تاب تا 500 هزار تومان نیز برداشت کرد. برداشت 
وجه نقد از خودپردازها بر اساس قانونی که حدودا یک دهه پیش از 
سوی بانک مرکزی به بانک ها و موسسات مالی و اعتباری ابالغ شده 
مبلغ ۲00 هزار تومان است.البته در این مدت چندین بار به صورت  
قانونی و یا  غیر قانونی افزایش سقف برداش��ت نقد از خودپردازها 
انجام شده است.چند سال پیش، برخی بانک ها و موسسات مالی 
 و اعتباری سقف برداش��ت از کارت های خود را در خودپردازها تا 
500 هزار توم��ان نیز افزایش دادن��د. البته این موضوع از س��وی 
 بانک مرکزی غیر قانونی اعالم و بان��ک ها نیز بالفاصله محدودیت 
۲00 هزار تومان را رعایت کردند.آخرین بار نیز در اوایل سال جاری 
بانک مرکزی مجوز افزایش برداشت وجه نقد از خودپردازها را برای 
مدتی محدود تا مبلغ 500 هزار تومان به بانک ها داد.جالب است 
بدانید هم اکنون قانونی در نظام بانکی وج��ود دارد که می توان با 
مراجعه به یکی از شعب بانک های کشور به راحتی تا مبلغ 500 هزار 
تومان برداشت کرد. به گزارش اخباربانک، بر اساس این قانون الزامی 
نیست که به همان بانک صادرکننده کارت مراجعه کرد و با مراجعه  
به هر ش��عبه بانکی می توان تقاضای وجه نقد تا  سقف500 هزار 
تومان کرد. دستگاه هایی در شعبه به این منظور نصب شده که پین 
پد گفته می شود و مشتری دارنده کارت شتاب می تواند از متصدی 
امور بانکی درخواست کشیدن کارت و برداشت تا 500 هزار تومان 
کند. البته برای دریافت این خدمات، الزم است کارت ملی ارائه شود.

وزارت امور اقتصاد و دارایی در اطالعیه ای اعالم کرد: هیچ دستوری 
در خصوص انتشار فیش های حقوقی مدیران سابق این وزارتخانه 
صادر نشده اس��ت. به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت، اطالعیه 
وزارت امور اقتص��اد و دارایی پس از آن صادر ش��د که در روزهای 
 گذش��ته اخباری در خصوص دس��تور وزارت اقتصاد برای انتشار

 فیش های حقوق��ی مدیران وزارت امور اقتص��اد و دارایی در دوره 
ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد منتشر شد. در اطالعیه وزارت 
امور اقتصاد و دارایی آمده است: این گونه اقدامات و رفتارها در شأن 
دولت تدبیر و امید نیست و در سیاس��ت های وزارت امور اقتصاد و 
دارایی نیز جایی ندارد. وزارت امور اقتصاد و دارایی در این اطالعیه 
نوشت: خبر منتشر شده صحت ندارد و هیج دستور کتبی و شفاهی 
 برای انتش��ار فیش های حقوقی دولت قبل از س��وی هیچ یک از

 بخش های این  وزارتخانه به دستگاه های تابعه ابالغ نشده است.

مشکل اصلی صادرات ایران به 
کشورهای منطقه چیست؟

چگونه با کارت شتاب 500 هزار 
تومان در روز برداشت کنیم؟

واکنش وزارت اقتصاد به یک جریان سازی خبری؛

دستوری برای انتشار فیش های 
حقوقی صادر نشده است

yusefian.zayanderoud@gmail.com 

اس��ناد متع��ددی حاک��ی از مدیری��ت اش��رافی و 
لجام گسیختگی عجیب در حیف و میل بیت المال توسط 
علی رستگار سرخه ای مدیر بازداش��ت شده بانک ملت  
اس��ت. موضوع فیش  های نجومی از چند هفته گذشته 
با دس��تور رهبر معظم انقالب وارد پیگیری های جدی 
حقوقی و قضایی شده اس��ت. در آخرین اقدام، سازمان 
اطالعات سپاه علی رستگار سرخه ای را که گفته می شود 
ارتباطات نزدیکی با یکی از نزدیکان رییس جمهور دارد 
به دس��تور مرجع قضایی و به اتهام فعالیت گسترده در 
یک باند سازمان یافته فساد بانکی بازداشت کرده است. 
بعضی از  اسنادی که از طریق برخی منابع در بانک ملت 
به دس��ت آمده، نشان می دهد علی رس��تگار سرخه ای 
در مسافرت های خارج از کش��ور و برخی ماموریت های 
بانکی به صورت اشرافی و با س��وء استفاده  از بیت المال 
در هتل های گران قیم��ت و لوکس اقامت داش��ته و از 
جیب ملت هزینه های گزافی پرداخته اس��ت.بر اساس 
آنچه در جدول می بینید  و  به صورت جزء به جزء درج 
شده اس��ت، هزینه بیش از ۹۴۴ میلیون ریالی رستگار 
س��رخه ای برای اقامت در هتل های مجلل و خریدهای 
 میلیون��ی، اقامت در ات��اق 500 مت��ری در هتل مجلل

Presidential Suite )هر ش��ب 5 ه��زار دالر( اجاره 

خودروی لیموزین و بادیگارد ش��خصی از جیب مردم و 
بیت المال تنها گوشه ای از زندگی اشرافی وی می باشد.

یکی از فاکتورها نیز مربوط به ریز حساب اقامت رستگار 
سرخه ای و ناصر ش��اهین فر معاون وی در تاریخ دوم تا 
چهارم س��پتامبر ۲0۱5)یازدهم تا س��یزدهم شهریور 
۱۳۹۴( هتل پنج س��تاره GRand Hyatt دبی اس��ت. 
بر اس��اس آنچه در فاکتور آمده، وی فق��ط برای برخی 
وعده های غذایی خود نزدیک به ۶00 هزار تومان! هزینه 
کرده اس��ت. ارقام قید ش��ده در فاکتور به درهم امارات 
اس��ت. یکی از تصویرها هم مربوط به سند اقامت آقای 

رستگار سرخه ای در هتل پاالس دبی از تاریخ ۱۲ اکتبر 
۲0۱5 تا فردای همان روز اس��ت؛ طبق این س��ند وی 
۱۸0۷۹ درهم برای اقامت پرداخته است که  این رقم با 
احتساب درهم ۹۷00 ریالی، مبلغی معادل ۱۷5 میلیون 
و 5۳۶ هزار و ۶۳0 ریال می شود! پیش از این نیز اسناد 
دریافتی های رستگار سرخه ای از دو شرکت در خارج از 
کشور طی سال گذشته منتشر شد. بر اساس اسناد، وی 
۱۲5 هزار دالر)۴۳۷500000 تومان( و ۲00 هزار پوند 
دریافت کرده است که مجموعا به پول ایران بالغ بر یک  

میلیارد و ۴00 میلیون تومان می شود.

آنچه در زیر می آید جدول قیمت معامالت انجام ش��ده آپارتمان در استان اصفهان در تیر ماه ۹5 است. الزم به ذکر اس��ت که این ارقام مربوط به اعالم مشاورین 
امالک کشور می باشد:

قیمت جدید آپارتمان در شهر اصفهان

متراژمنطقه
)مترمربع(

عمر  بنا
)سال(

قیمت هر مترمربع
)تومان(

قیمت کل
)تومان(

9541800000171000000رسالت -خیابان امام خمینی رسالت 1 مجتمع اندیشه

12786000000760000000هزار جریب-خیابان چهارباغ )23(-کوچه  فروغی پور

9101800000170000000امام خمینی )ره(-دروازه تهران پشت پارک قلمستان

68141770000120000000پینارت- خیابان روشن-دشت شهرک زاینده رود-فاز 2

481283000040000000شاهین شهر-گلدیس مسکن جوانان فاز 4

145102050000297000000شمس آباد-م 25 آبان- خیابان دکتر باهنر- کوچه 23 )شهاب(

14382240000320000000خیابان برازنده-مجتمع مسکونی آسمان

17003900000660000000احمدآباد-خیابان بزرگمهر- ابتدای خیابان شیخ صفی

32030120000003840000000فیض-خیابان میر -کاخ سعادت آباد شرقی

166121300000220000000بهارستان-فاز 2- چهارراه  اردیبهشت فرزانگان

130141300000170000000خیابان مدرس- خیابان مولوی- کوچه بهزاد -کوچه مظاهری

اگر هنگام کار با لپ تاپ گرمای بیش از حد آن، شما را دچار 
مش��کل کرده و قصد دارید ی��ک پایه خنک کننده مناس��ب 
 برای آن خریداری کنید، با این مطلب همراه شوید. در اینجا

 قصد داریم بهترین پایه های خنک کننده س��ال ۲0۱۶ را به 
شما معرفی کنیم.

قطع��ات مختلف لپ تاپ ش��ما مث��ل CPU، GPU و س��ایر 
اجزای آن هنگام پخش فیلم یا اجرای یک بازی برای ش��ما، 
گرمای زی��ادی را تولید می کنن��د. متاس��فانه بعضی از لپ 
 تاپ ها فاقد سیستم تهویه مناسب هس��تند و گرمای اضافی 
باعث می شود س��رعت آنها کم ش��ود چرا که پردازنده، برای 
جلوگیری از افزایش بیشتر گرما و ایجاد آسیب، عملکرد خود 
را پایین می آورد. اگر قسمت زیرین لپ تاپ شما نیز بیش از 
حد داغ می شود، پایه خنک کننده لپ تاپ می تواند به خوبی 
به  ش��ما کمک کند. ما در اینجا لیس��تی از بهترین پایه های 
خنک کننده )همراه با فن و بدون فن( موجود در بازار را همراه 
با قیمت آنها گردآوری کرده ایم که شما می توانید از بین آنها 

یک مورد را انتخاب و سپس از آن استفاده کنید.

با بهترین پایه های خنک کننده لپ تاپ در سال 2016 آشنا شوید

گوشه ای از مدیریت اشرافی  مدیرعامل سابق بانک ملت؛

حضور در بهترین هتل با لیموزین و بادیگارد شخصی؛ از جیب ملت!

مسکن

Targus Chill Mat
برخالف  س��ایر پایه های خنک کننده ل��پ تاپ که فقط 
 Targus ،دارای یک یا دو موقعیت قابل تنظیم هس��تند
Chill Mat دارای یک لوالی جلویی است که به شما اجازه 
می دهد لپ تاپ خود را در زاویه مورد نظرتان تنظیم کرده 
و صفحه نمایش آن را با چش��مان خود همتراز کنید. این 
پایه از دو فن در زیر لپ تاپ، دو قطعه پالس��تیکی و یک 
گیره برخوردار است که لپ تاپ شما را هنگام خنک کردن 
در جای خود نگه می دارد. این پایه انرژی خود را از درگاه 
USB تامین می کند و عالوه بر این در پش��ت خود به یک 

هاب با چهار درگاه مجهز است.

حدود 60 دالر

LapGear XL Deluxe Laptop LapDesk
پایه LapGear XL Deluxe به گونه ای طراحی شده است 
که شما با قرار دادن آن روی پای خود بتوانید از لپ تاپ خود 
اس��تفاده کرده و عالوه بر آن دارای فض��ای اختصاصی برای 
موس بوده و همچنین یک پایه برای گوشی نیز فراهم کرده 
است. این پایه از لپ تاپ هایی تا ۱۷ اینچ پشتیبانی می کند 
و دارای ۲ نوار مخصوص است که آن را روی پاهای شما نگه 
می دارد. پایه XL دارای یک کان��ال اختصاصی برای گردش 
هواست که به آن اجازه می دهد بدون نیاز به فن،گرمای تولید 
شده توسط لپ تاپ را به بیرون انتقال دهد. چنین پایه های 
 بدون فنی برای اف��رادی که کمتر از لپ تاپ خود اس��تفاده
 می کنند یا لپ تاپ آنها چندان داغ نمی شود مناسب است.

حدود 50 دالر

Tree New Bee Black and Blue
این پای��ه ک��ه دارای طراحی س��نتی تری اس��ت، از ۴ فن 
قدرتمند برخوردار اس��ت و در زیر لپ تاپ ق��رار می گیرد. 
 پای��ه Tree New Bee Black and Blue ان��رژی خود را

 از یک کابل USB تامین می کند و خود نیز دارای یک درگاه 
USB است که از به هدر رفتن درگاه های USB لپ تاپ شما 
جلوگیری می کند. این قابلیت با توجه به ارائه لپ تاپ هایی 
با درگاه های USB کمتر در سال های اخیر بسیار مهم است. 
در زیر این دس��تگاه خنک کننده ۴ پایه کوچک وجود دارد 
 که به ش��ما امکان می دهد آن را کمی از س��طح میز باالتر

 قرار دهید. همچنین شما می توانید با استفاده از پایه های 
عقبی کمی صفحه نمایش لپ تاپ را باالتر بیاورید.

حدود 20 دالر

Opolar Laptop Cooler
غیر از پایه های خنک کننده ای که به صورت تخت هستند 
نوع دیگری هم وج��ود دارد. Opolar Laptop Cooler به 
درگاه تهویه لپ تاپ متصل ش��ده و به قدرت و قابلیت های 
فن آن می افزاید. این فن وکی��وم دارای دو حالت خودکار و 
دستی است که در حالت اول به صورت خودکار سرعت مورد 
نیاز فن تشخیص داده می شود و در حالت دوم شما می توانید 
خودتان آن را تنظیم کنید. نصب و راه اندازی این دس��تگاه 
کمی چالش بر انگیز است، چرا که شما می بایست قطعه ای 
را به کف لپ تاپ و قطعه متصل کنن��ده ای را بین پایه و فن 
نصب کنید. دستگاه Opolar برای افرادی که با لپ تاپ خود 
 بازی های رایانه ای انجام می دهند بس��یار مناس��ب است و 
می تواند مقدار زیادی از گرمای تولید شده را از آن خارج کند.

حدود 25 دالر

TekHome Super Vacuum Fan
دس��تگاه TekHome Super Vacuum Fan س��اختاری 
مش��ابه با Opolar دارد و با اتصال ب��ه درگاه تهویه لپ تاپ، 
هوای داغ را با قدرت بیشتری نس��بت به فن های لپ تاپ از 
 آن خارج می کند. تفاوت اصلی بی��ن این دو، طریقه نصب و

 راه اندازی آنهاس��ت. این دس��تگاه بر خالف مدل قبلی که 
دارای ۳ قطعه مجزا بود، فقط یک قطعه واحد دارد که امکان 
گم شدن یا شکستگی را کمتر می کند. طراحی این دستگاه 
نیز جذاب تر بوده و نور های آبی رنگ آن را ش��یک تر کرده 
اس��ت. تنها نقطه ضعف این دستگاه نس��بت به مدل قبلی، 
نداشتن حالت خودکار است و شما می بایست خودتان سرعت 

فن را تنظیم کنید.

حدود 13 دالر

آگهی مناقصه عمومی
نوبت دوم

م الف: 3626 
اداره کل زندان های استان اصفهان

دستگاه مناقصه گزار
اداره کل زندان های استان اصفهان

نشانی: اصفهان- ابتدای اتوبان ذوب آهن

موضوع مناقصه

تهیه اقالم مواد غذایی به شرح جداول زیر:

جدول 1: برنج معمولی 350/000 کیلوگرم- برنج دانه بلند 55/000 ک – ماکارونی 700 گرمی 
با قطر یک دوم میلی متر 65/000 ک – روغن مایع 80/000 ک- عدس درشت 17/000 ک- 
نخود 12/000 ک- لپه 15/000 ک – لوبیا چیتی 17/000 ک- قند 90/000 ک – چای ایرانی 
500 گرمی 9000 ک- لوبیا چش�م بلبلی 15/000 ک – لوبیا سفید 8000 ک- لیمو خشک 
2000 ک – آبلیمو 3500 گالن 10 کیلویی- رب گوجه فرنگی 65/000 ک- دارچین 2000 ک 
– کشمش پلویی 7000ک –ورمیشل 450 گرمی 4000 ک- فلفل و ادویه 4000 ک- نمک 
80/000 ک – خرما خشت 17/000 ک- خیارشور 25/000 ک- نعنا خشک 2000ک- شوید 
خشک 2000ک- رشته آش 6000ک- سویا 13/000 ک- عدس ریز 20/000 ک- تن ماهی 

180 گرمی 20000 قوطی

ج�دول 2: پنیر حلب 60/000 کیلوگرم- کره 15 گرم�ی 1/200/000 قالب- مربا 25 گرمی 
1/200/000 عدد- حلوا شکری 50 گرمی 400/000 عدد

تضمین شرکت

در مناقصه

ضمانت نامه بانکی در وجه اداره کل زندان های استان اصفهان

جدول 1: 1/400/000/000 ریال تضمین

جدول 2: 400/000/000 ریال تضمین

دریافت اسناد
محل: دبیرخانه اداره کل زندان های استان اصفهان و پایگاه ملی مناقصات

مهلت: از تاریخ نشر آگهی نوبت دوم به مدت یک هفته 

تحویل اسناد
محل: دبیرخانه اداره کل زندان های استان اصفهان

مهلت: ده روز پس از آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه

گشایش پیشنهادها
اداره کل زندان های استان اصفهان

طبق تاریخ اعالم شده در اسناد

اداره کل زندان های استان اصفهان
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حیات وحش

اخبار کوتاه

سه متخلف شكار و صيد در منطقه حفاظت ش��ده كركس نطنزدستگير 
ش��دند. به گزارش پايگاه اطالع رساني محيط زيس��ت اصفهان»پاما« از 
 اداره حفاظت محيط زيست نطنز، سر پرست اداره حفاظت محيط زيست 
اين شهرس��تان گفت: با توجه به گزارش واصله مبني ب��ر ورود يك گروه 
متخلف شكار و صيد در منطقه حفاظت شده كركس محيط بانان اين اداره 
 به محل اعزام و پس از گشت زني و دوربين كشي موفق شدند در حوالي شب 

سه متخلف شكار و صيد را دستگير كنند.
 مهدي صادق��ي گفت : پ��س از بازرس��ي از متخلفان يك قبضه اس��لحه 
 گلوله زني خفيف كاليبر ۲۲ و مهمات چهار تير فش��نگ كش��ف و ضبط
  گرديد و پرون��ده به همراه متخلف��ان تحويل مراجع قضايي شهرس��تان

 داده شد.

به گزارش پايگاه اطالع رساني محيط زيست اصفهان»پاما« از اداره پارك 
ملي و پناهگاه حيات وحش كاله قاضي اصفهان، ماموران اداره پارك ملي و 
پناهگاه حيات وحش كاله قاضي با همكاري نيروي انتظامي و حكم قضايي 
 موفق به دس��تگيري يك متخلف شكار و كشف و ضبط ش��اخ يك پازن

 ۹ ساله)بز كوهي( و پوست آهو از منزلي در اصفهان شدند.
 اي��ن متخل��ف ش��كار وصي��د ب��ر اس��اس گ��زارش ه��اي مردم��ي و

 عكس هاي گرفته ش��ده همراه با حيوانات شكار ش��ده در زيستگاه هاي 
 طبيعي استان شناس��ايي و پس از دس��تگيري به مراجع قضايي معرفي 

شد.
 از من��زل اي��ن متخلف ش��كار وصيد ش��اخ پازن ۹ س��اله، پوس��ت آهو،

تعداد زيادي فش��نگ،كوله پش��تي و دوربين س��الح گلوله زني كشف و 
ضبط شد.

هفته گذش��ته نيز اجزاي حيوانات وحش��ي از منزلي در اصفهان كشف و 
ضبط گرديد.

دستگيري سه متخلف در منطقه 
حفاظت شده کرکس نطنز

کشف شاخ يك پازن و پوست آهو 
از منزلي در اصفهان

عکس روز

به گزارش »پاما« از پايگاه اطالع رساني محيط زيست 
)پام(، اصغر مبارك��ي مديركل دفت��ر موزه هاي تاريخ 
طبيعي و ذخاير ژنتيكي سازمان حفاظت محيط زيست با 
اشاره به ثبت روز جهاني مارها در تقويم هاي بين المللي، گفت: 
اين نام گذاري به دليل اهميت نقش مارها به عنوان يكي از اجزاي اصلي 

تنوع زيستي در چرخه حيات است.
به گفته وي، مارها نيز همچون ساير اجزاي تنوع زيستي، از نقش اكولوژيكي 

و كاركرد بوم ش��ناختي، همين طور اهميت علم��ي و اقتصادي برخوردار 
هستند.

مباركي ضمن ابراز نگراني از وضعيت حفاظتي 
اين گونه ارزش��مند، اظهار ك��رد: به طور 
كلي و در سراس��ر جهان، جمعيت مارها 
با تاثيرپذيري از عوامل تهديد كننده اي 
 همچون تخريب زيس��تگاه ها، برداش��ت 
بي رويه يا ناپايدار از گونه، تهديد به واس��طه 
حض��ور گونه هاي غي��ر بومي، ق��رار گرفتن در 
 مع��رض عوام��ل آالين��ده اي همچ��ون س��موم و 
آفت كش هاي كش��اورزي و توس��عه فعاليت هاي صنعتي و كشاورزي با 
كاهش چشمگير و نگران كننده اي مواجه ش��ده و نيازمند توجه و برنامه 

جدي است.
مديركل دفتر موزه هاي تاريخ طبيعي و ذخاير ژنتيكي س��ازمان حفاظت 
محيط زيست اشاره اي هم به باور و ترس عمومي از اين گونه داشت و گفت: 
اگرچه يكي از عوامل تهديد اين گونه، آسيب به واسطه ترس عمومي و باور 
ذهني مردم مبني بر خطرات مارها از جمله سمي بودن آنهاست، اما بايد اين 
آگاهي را به مردم داد كه غالب مارها غير سمي هستند و در مواجهه با انسان، 
فرار را به مقابله يا حمله ترجيح مي دهند و از اين رو در صورتي كه فرصت 

كافي به آنها داده شود، فرار مي كنند.
اين مقام مسئول، برداشت ناپايدار و بي رويه سرم سازي رازي از مارها براي 
تهيه واكسن ضد مارگزيدگي، همچنين برداشت غيرقانوني افراد سودجو 
يا دخالت بي مورد و انجام اقدامات غير علمي و غير منطقي در اين حوزه را 

از ديگر عوامل تهديد اين گونه ارزشمند تنوع زيستي 
برشمرد.

مدي��ركل دفتر م��وزه ه��اي تاريخ 
طبيعي و ذخاير ژنتيكي س��ازمان 
حفاظت محيط زيست ضمن تاكيد 
 بر ض��رورت تعام��ل و هم��كاري با

 سرم س��ازي رازي براي تغيير نحوه 
برداشت به س��مت پايداري، تصريح 
كرد: برداش��ت از گونه ها بايد طوری 
باشد كه كمترين آسيب به جمعيت 

مارها به ويژه در گون��ه هاي بومي وارد 
شود.

 مبارك��ي اف��زود: ب��ه ط��ور نمون��ه عالقه 
غير منطقي براي تج��ارت و قاچ��اق مار افعي 

دم عنكبوت��ي به عن��وان گونه اندمي��ك و مخصوص 

 ايران و يكي از عجايب علم��ي كاملي گونه ها در س��طح دنيا با 
ويژگي هاي رفتاري منحصر به فرد، اين گونه را در معرض تهديد 

قرار داده است.
وي گفت: با توجه ب��ه اينكه مارها از جمله ش��اخص هاي مهم و 
 نيازمند توجه تنوع زيس��تي هس��تند، تكميل مطالعات ژنتيكي

  گونه هاي اندميك و س��اير گونه ها، همچنين شناس��ايي دقيق 
گونه ه��ا و جمعيت ه��ا و تدوين برنام��ه اقدام ب��راي حفاظت از 
 آنها در اولويت هاي كاري حوزه تنوع زيس��تي سازمان حفاظت

 محيط زيست قرار گرفته است.

فرار، ترجيح غالب مارها در مواجهه با انسان

مديركل دفتر حفاظت و مديريت ش��كار و صيد س��ازمان 
حفاظت محيط زيس��ت گف��ت: صدور مجوز ش��كار گراز 
 با توجه ب��ه جمعيت قاب��ل مالحظه، تنوع و گس��تردگی

 زيس��تگاه ها، همچنين پهنه زيستی قابل مالحظه آن در 
كل كشور، وضعيتی متفاوتی با ساير چهارپايان كه صدور 
پروانه ش��كار برای آنها تابع مالحظات فنی و كارشناسی 

بسيار سختگيرانه تر و پيچيده تر است، دارد.
علی تيموری با اش��اره به برخی اطالع رسانی های ناقص 
و فضاس��ازی های صورت گرفته در خصوص صدور پروانه 
ش��كار گراز، گفت: برای حف��ظ محيط زيس��ت بايد نگاه 

تخصصی جايگزين فضا سازی ها شود.
افزايش بی رويه و آسيب رسان جمعيت گراز در 

برخی زيستگاه ها
تيموری در پاسخ به شبهات مطرح شده در خصوص ابالغ 
دستورالعمل صدور پروانه ش��كار گراز برای اتباع داخلی و 
خارجی، در خصوص علل صدور دس��تورالعمل ياد شده، 
اظهار كرد: گونه گراز به داليل متعددی از جمله نرخ زاد و 
ولد باال، همه چيزخوار بودن و قدرت تطابق باال با شرايط 
محيطی، كاه��ش جمعيت طعمه خواران در بس��ياری از 
زيستگاه ها، آمار پايين شكار غير مجاز، صدور پروانه شكار 
صرفا جهت اقليت های مذهبی و كم بودن تعداد متقاضيان 
پروانه، در ح��ال حاضر و بر اس��اس آخري��ن برآوردها از 
جمعيت مطلوبی در كشور برخوردار است و حتی در برخی 
زيس��تگاه ها ش��اهد افزايش بی رويه جمعيت اين گونه و 

مشكالت ناشی از آن هستيم.
وی ادامه داد: افزايش بی رويه جمعيت اين گونه در برخی 
استان ها مش��كالت متعددی همچون آس��يب رسانی به 
اراضی كش��اورزی، باغ ها و نخلستان ها، برهم زدن تعادل 
اكولوژيكی در زيستگاه ها، كاهش منابع مورد تغذيه ساير 
گونه ها به دليل همه چيز خوار ب��ودن گراز، تصرف منابع 
آبی محدود موجود در برخی از زيس��تگاه ها و استفاده از 
آن به عنوان اس��تخر گل و ممانعت از نزديك شدن ساير 
گونه ها به منابع مذكور كه با توجه به خشكسالی گسترده 
موجود در سطح زيستگاه ها خطری بزرگ برای ساير گونه 

ها محسوب می شود را در پی داشته است.
به گفته مدي��ركل دفتر حفاظت و مديريت ش��كار و صيد 
 س��ازمان حفاظ��ت محيط زيس��ت، وجود مناب��ع غذايی

 سهل الوصول از جمله ميوه و محصوالت زراعی در اراضی و 
باغ ها، منجر به حضور گله های گراز به منظور رفع نيازهای 

غذايی در اط��راف اين اراضی و حتی حمله و خس��ارت به 
مزارع و باغ ها ش��ده از اين رو به خص��وص در مناطقی كه 
با رش��د بی رويه جمعيت گراز مواجه هس��تيم، اين گونه 
در ميان مردم، به عنوان گونه ای آس��يب رس��ان شناخته 

می شود.
 پيش بينی صدور پروانه رايگان شکار برای گراز 

در قانون شکار و صيد
 تيموری خاطرنش��ان كرد: ب��ه همين دلي��ل در بند )ب( 
ماده 8 قانون ش��كار و صي��د، به منظور كاه��ش و كنترل 
خس��ارت های وارده به منابع ياد شده، اجازه صدور پروانه 

رايگان شكار اين گونه نيز پيش بينی شده است.
وی با تاكيد بر اينكه عدم اقدام س��ازمان حفاظت محيط 
زيست در كنترل جمعيت گونه ياد شده و استمرار خسارت 
های وارده به اشخاص كه جبران آن هزينه های مالی بسيار 
زيادی را برای كش��ور به همراه خواهد داش��ت، می تواند 
موجب تنش در جوامع بومی و محلی و اقدامات غير اصولی 
و غيركارشناسانه و خودجوش اين جوامع در دفع و كشتار 
بی رويه اين گونه ش��ود، تصريح كرد:به طور يقين آسيب 
های غيرقابل كنت��رل و تبعات نامطلوب��ی را برای حيات 
وحش و جمعيت های گراز وحشی به همراه خواهد داشت.

اين مقام مس��ئول ضمن اش��اره به اين موضوع كه طغيان 
 جمعي��ت گ��راز و خس��ارت ه��ای ناش��ی از آن گاهی به 
اندازه ای اس��ت كه ادارات كل محيط زيست استان ها را 
ناگزير می س��ازد عالوه بر فروش پروانه ب��ه اقليت ها كه 
تعداد متقاضيان بسيار محدودی دارند، بر اساس مقررات، 
درخواس��ت تعديل جمعيت گونه را ب��ا روش هايی نظير 
ميرش��كاری ) نوعی مديريت حيات وح��ش( ارائه كنند، 
گفت: به ط��ور نمونه می توان از زيس��تگاه های اس��تان 
 خوزس��تان، خراس��ان رضوی، فارس و كرمان نام برد كه 
هم اكنون با افزايش بی رويه جمعي��ت گرازها و ضرورت 

تعديل جمعيت اين گونه مواجه هستند.
 اعمال مديريت مستقيم جمعيت گراز با صدور 

پروانه شکار
به گفته مدي��ركل دفتر حفاظت و مديريت ش��كار و صيد 
سازمان حفاظت محيط زيست، اعمال مديريت مستقيم 
جمعي��ت گراز با ص��دور پروانه ش��كار به منظ��ور تعديل 
و متناس��ب س��ازی جمعيت آن با ظرفيت ها و ش��رايط 
زيس��تگاه ها و در نتيجه كاهش مخاطرات و آس��يب ها، 
همچنين كمك ب��ه حفظ منابع زيس��تگاه ه��ا، برقراری 
 تعادل اكولوژيك و در عين حال پيشگيری از تهديد حيات 

 اي��ن گون��ه در زيس��تگاه ه��ای مربوط��ه، از جمل��ه 
سياست هايی است كه سازمان حفاظت محيط زيست در 

دستور كار دارد.
وی خاطرنشان كرد: گراز به داليلی كه گفته شد و جمعيت 
قابل مالحظه، تنوع و گستردگی زيستگاه ها و پهنه زيستی 
قابل مالحظه آن در كل كش��ور، وضعيتی متفاوت با ساير 
چهارپايان كه صدور پروانه شكار برای آنها تابع مالحظات 
فنی و كارشناسی بسيار سختگيرانه تر و پيچيده تر است، 

دارد.
اين مقام مس��ئول افزود: با توجه به توضيحات ارائه شده، 
س��ازمان حفاظت محيط زيست همه ساله ضمن استعالم 
از تمام استان ها، نظرات آنها را در خصوص وضعيت گراز و 
خسارت های اين گونه، همچنين چگونگی دستورالعمل 
شكار گراز جمع بندی و سپس دستورالعمل ساالنه شكار 
گراز را كه منجر به ص��دور تعداد مع��دودی پروانه در هر 
استان می شود، برای اس��تان های متقاضی تنظيم و ابالغ 

می كند.
تيموری اظهار كرد: البت��ه اين نظرات مبتن��ی بر برآورد 
جمعيت گونه و جمعيت های آس��يب رس��ان، همچنين 
ميزان خسارت های وارده توس��ط آنها به اشخاص، مزارع 

و باغ هاست.
مديركل دفتر حفاظت و مديريت ش��كار و صيد س��ازمان 
حفاظت محيط زيس��ت گفت: در سال جاری نيز همچون 
سال های گذشته، دس��تورالعمل ش��كار گراز برای اتباع 
داخلی و خارجی پس از اخذ نظ��رات ادارات كل حفاظت 
محيط زيس��ت اس��تان ها درخصوص وضعيت و جمعيت 
 گراز در زيس��تگاه ها، ميزان خس��ارات وارده ب��ه مزارع، 
باغ ه��ا و مناب��ع طبيع��ی، همچني��ن مي��زان جمعيت 
 پيش��نهادی ب��رای تعدي��ل، تدوي��ن و جه��ت اج��را به

 استان ها ابالغ شد. 
 گراز 

گراز يا خوك وحشی اورآس��يا نوعی خوك است كه نيای 
بيش��تر خوك های اهلی به ش��مار می رود. اي��ن حيوان، 
 بومی مناطق ش��مالی و مركزی اروپا، نواحی مديترانه ای

 )از جمله كوه های اطلس در شمال آفريقا( و بيشتر مناطق 
آسياست. نس��ل اين حيوان در شمال آفريقا و برخی نقاط 
اروپا منقرض شده اس��ت. گراز توسط انسان به نقاط ديگر 
دنيا از جمله بخش هايی از اياالت متحده و آرژانتين و نيز 

استراليا وارد شده است.

دليل صدور دستورالعمل شکار گراز چيست؟

نگاه تخصصي، جايگزين فضاسازي شود
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  پیش نویس آگهی نوبتی سه ماهه اول سال 
1395 اداره ثبت اسناد و امالک میمه

)نوبت اول(
4/400 به موجب ماده 11 قانون ثبت اس��ناد و 
امالک و ماده 59 اصالحی آئی��ن نامه مربوط 
امالکی که در س��ه ماهه اول سال 95 تقاضای 
ثبت آنها پذیرفته ش��ده و همچنین شماره های 
از قلم افتاده و نیز آنچه طب��ق آرا هیات محترم 
نظارت ثبت آگهی آنها باید تجدید شود مربوط 
به حوزه ثبت��ی میمه را به ش��رح ذی��ل آگهی 

مینماید:
  شماره های فرعی از شماره یک اصلی 

واقعات در میمه
495- آقای محمدرضا صانعیان فرزند علیرضا 
تمامی چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکدرب باغ 
ساده دشت میان رز به مساحت 2524/68 متر 

مربع 
925- آقای محمدرضا صانعیان فرزند علیرضا 
شش��دانگ قطعه زمین مزروعی دشت لتیان به 

مساحت 317/83 متر مربع
1059- آق��ای محمدرض��ا صانعی��ان فرزند 
علیرضا سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین 
مزروعی دشت لتیان به مساحت 1917/85 متر 

مربع 
1176- آق��ای محمدرض��ا صانعی��ان فرزند 
علیرضا تمامی بیست و دو سهم و نیم مشاع از 
35 سهم ششدانگ قطعه زمین مزروعی دشت 

پشت باغ داود به مساحت 1631 متر مربع 
3614- آق��ای محمدرض��ا صانعی��ان فرزند 
علیرضا تمامی بیست و چهار سهم و نیم مشاع 
از 35 سهم ششدانگ قطعه زمین مزروعی دشت 

سرپل به مساحت 1633/57 متر مربع
5632- آق��ای محمدرض��ا صانعی��ان فرزند 
علیرضا ششدانگ قطعه زمین مزروعی دشت 

برزه به مساحت 1057/30 متر مربع
9565- ش��هرداری میمه ششدانگ قطعه زمین 
محصور محل قبرس��تان متروکه به مساحت 

2644/64 متر مربع
11643- آق��ای بهمن متقی و بان��وان فاطمه و 
اشرف و سکینه ش��هرت همگی متقی فرزندان 
ابوالقاس��م کما فرض اله ششدانگ قطعه زمین 

مزروعی دش��ت لورک به مس��احت 7666/42 
متر مربع 

 ش��ماره های 1و9و10 اصلی قنوات سه گانه 
میمه مشهور به مزدآباد و رویه و بیر که مبدا و 
مظهر و مقسم و گردش آنها به شرح آگهی های 

نوبتی قبلی است
خانم طاوس یعقوبی فرزند عباس��علی مجاری 
المیاه یک س��هم از جمله 2016 سهم ششدانگ 

قنوات مزبور
 شماره فرعی از شماره 11 اصلی واقع در 

وزوان
10716- آقای��ان فرهاد رس��ولی و حمیدرضا 
رس��ولی فرزندان حس��ن باالمناصفه مشاعا 
ششدانگ قطعه زمین محل ش��ارع متروکه در 

کوی پشت قلعه به مساحت 117 متر مربع 
شماره های فرعی از شماره 26 اصلی واقعات 

در ونداده
1662- آق��ای علی اکب��ر نبی فرزن��د ابراهیم 
شش��دانگ محل یکباب اطاق در ک��وی باال به 

مساحت 17 متر مربع 
4161- آق��ای محمدابراهی��م گلش��نی فرزند 
حیدر ششدانگ یکبابخانه در کوی امام علی به 

مساحت 302 متر مربع 
4165- آق��ای مه��دی میرزائی��ان فرزند علی 
شش��دانگ یکبابخان��ه در کوی ام��ام علی به 

مساحت 303 متر مربع 
 شماره های فرعی از شماره 35 اصلی واقعات 

در ازان
4747- آقای ابوالفضل ابراهیمی فرزند هاشم 
شش��دانگ قطعه زمین محص��ور در کوی باغ 
کهنه به مساحت 392/47 متر مربع که در آگهی 
نوبتی قبلی شماره ملک اش��تباها 4953 آگهی 

گردیده است
5089- آق��ای ابوالفض��ل خدادوس��ت فرزند 
عباس ششدانگ قطعه زمین تجاری در خیابان 

امامزاده به مساحت 63/100 متر مربع 
شماره های فرعی از شماره 54 اصلی واقعات 

در خسروآباد 
4- خانم پروی��ن گرانمایه فرزن��د ناصر خان 
ششدانگ یکبابخانه به مس��احت 732/50 متر 

مربع

273- خانم پروی��ن گرانمایه فرزند ناصرخان 
ششدانگ یکدرب باغ محصور و مشجر دشت 

پشت قلعه به مساحت 1777  متر مربع 
 شماره فرعی از شماره 78 اصلی واقع در 

لوشاب
559- خان��م معصوم��ه گرامی موخ��ر فرزند 
محمدعلی ششدانگ یکبابخانه در ده لوشاب به 

مساحت 614 متر مربع 
شماره فرعی از شماره 88 اصلی واقع در الی 

بید علیا 
411- آق��ای مه��ران چوپان��ی فرزند قاس��م 
ششدانگ یکبابخانه در الی بید علیا به مساحت 

395 متر مربع 
شماره های فرعی از شماره 110 اصلی 

واقعات در موته 
252- اقای حس��ین خدارحمی فرزند نعمت اله 
نس��بت به چهار دانگ مشاع و خانم قمرسلطان 
خدارحمی فرزند عباس��علی نسبت به دو دانگ 

مشاع از ششدانگ یکبابخانه 
332- آق��ای محمدرضا حی��دری فرزند حیدر 
شش��دانگ یکبابخان��ه جن��ب گلزار ش��هدا به 

مساحت 485/30 متر مربع 
489- بانوان مریم هدائیان و س��کینه هدائیان 
فرزند محمد باالمناصفه نس��بت به چهار دانگ 
مش��اع و اقای قنبرعلی آتشکار فرزند ابوطالب 
نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین 

مزروعی به مساحت 1544/20 متر مربع
491- آقای کاظم عمادی نسب فرزند غالمرضا 
شش��دانگ یکبابخان��ه در روس��تای موته به 

مساحت 1445 متر مربع
492- آقای امیرحسین آتش��کار فرزند حسن 
ششدانگ قطعه زمین محصور به مساحت 324 

متر مربع
493- آقای زین العابدین آتشکار فرزند حسین 
شش��دانگ یکبابخان��ه در موته به مس��احت 

257/30 متر مربع 
494- آق��ای بش��یر آتش��کار فرزند حس��ین 
ششدانگ قطعه زمین محصور به مساحت 340 

متر مربع
495- خانم مریم بیگ��م خدارحمی فرزند نعمت 
اله شش��دانگ قطعه زمین محصور در خیابان 

میعاد به مساحت 641/30 متر مربع 
496- خانم مریم بیگ��م خدارحمی فرزند نعمت 
اله شش��دانگ قطعه زمین محصور به مساحت 

498/31 متر مربع
497- آقای یوس��ف آتش��کار فرزند حس��ین 
شش��دانگ قطعه زمین محصور به مس��احت 

344/40 متر مربع
498- آق��ای رس��ول ذاکری فرزن��د مصطفی 

ششدانگ یکبابخانه به مساحت 435 متر مربع
499- آقای رمضانعلی هدائی��ان فرزند محمد 
ششدانگ یکبابخانه به مس��احت 856/25 متر 

مربع
   لذا به موجب ماده 16 قانون ثبت اسناد و امالک 
چنانچه کس��ی نس��بت به امالک مندرج در این 
آگهی اعتراض)واخواهی ( داشته باشد نسبت به 
آنهایی که تقاضای ثبت پذیرفته ش��ده از تاریخ 
انتشار اولین نوبت این آگهی ظرف مدت 90 روز 
دادخواس��ت واخواهی خود را تسلیم این اداره 
نموده و رس��ید دریاف��ت دارد ضمنا معترض 
بایستی از تاریخ تس��لیم اعتراض ظرف مدت 
یکماه مبادرت به تقدیم دادخواس��ت به مراجع 
قضایی نموده و گواهی طرح دعوی اخذ و به این 
اداره تسلیم نماید در صورتی که قبل از انتشار 
این آگهی دعوایی اقامه شده باشد طرف دعوی 
بایستی گواهی دادگاه را مشعر بر جریان طرح 
دعوی ظرف مدت مرقوم تسلیم نماید اعتراضات 
یا گواهی طرح دع��وی که بع��د از انقضا مدت 
مرقوم واصل شود بال اثر است و مطابق ماده 16 
و تبصره ماده 17 قانون ثبت رفتار خواهد شد 
ضمنا طبق ماده 56 آئین نامه قانون ثبت حقوق 
ارتفاقی در موقع تعیین حدود و در صورتمجلس 
تحدید حدود قید و واخواهی صاحبان امالک و 
مجاورین نسبت به حقوق ارتفاقی مطابق ماده 
20 قانون ثبت و اصالح��ی آن پذیرفته خواهد 
شد این آگهی در دو نوبت و به فاصله 30 روز از 
تاریخ اولین نوبت انتشار در روزنامه زاینده رود 

چاپ اصفهان درج و منتشر میشود.
تاریخ انتشار نوبت اول: شنبه 1395/05/02 

تاریخ انتشار نوبت دوم: دوشنبه 1395/06/01 
م الف: 12134 اداره ثبت اسناد و امالک 

شهرستان میمه

آگهی نوبتی سه ماهه اول   سال 1395   ثبت 
اسناد وامالک منطقه غرب اصفهان

)نوبت اول( 
4/386 به موجب م��اده 11قانون ثبت اس��ناد 
وامالک وماده 59 اصالحی آئین نامه مربوط به 
امالکی که درسه ماهه اول  سال 1395 تقاضای 
ثبت آنها پذیرفته ش��ده وهمچنین شماره هایی 
که ازقلم افتاده ونیزآنچه طبق آراء هیئت نظارت 
ثبت آگهی آنها تجدید گردیده اس��ت بشرح ذیل 

آگهی می گردد:
الف-امالکی که تقاضای ثبت انها پذیرفته شده 
ومدت اعتراض نس��بت به انه��ا ازتاریخ اولین 
نوبت انتشار 90روز است )شامل بخش14ثبت 

اصفهان(:
1-ابنیه وام��الک واقع درناژوان ش��ماره  یک 

اصلی وفرعی زیر:
279-آقای حسن شیرانی به شماره شناسنامه 
241 فرزند محمدجعفر نس��بت به شش��دانگ 

پالک1/279 واقع دربخش14 ثبت اصفهان  . 
2-ابنیه وامالک واقع در نصر آباد به شماره 5   

اصلی وفرعی زیر:
1243-خانم مهین چهره نم��ا فرزند مصطفی  
به شماره شناسنامه 44285 نسبت به دوسوم 
دانگ مشاع از سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک 
مذکورواقع دربخش14 ثبت اصفهان )موروثی 

از مصطفی چهره نما(.
3-ابنیه وامالک واقع  درجوزدان  به شماره  12   

اصلی وفرعی زیر:
10230-آقای رضا پور ابوطالب فرزند مرتضی 
به ش��ماره شناس��نامه 2531 وخانم مرضیه 
جوانی فرزند اسداله به شماره شناسنامه 2076 

باالمناصفه  نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین 
که جاده متروکه بوده به مس��احت 20/20متر 
مربع جه��ت الحاق ب��ه پ��الک 12/9664 واقع 

دربخش14 ثبت اصفهان . 
7- ابنیه وامالک واقع درلمجیربه ش��ماره  40 

اصلی وفرعی زیر:
243-آق��ای محمد غف��وری فرزن��د عباس به 
شماره شناسنامه 12  نسبت به ششدانگ یکباب 
خانه به پالک مذک��ور واقع دربخ��ش14 ثبت 
اصفهان. -641آقای س��ید مجتبی موس��وی 
 رنان��ی فرزن��د س��ید ابوالقاس��م به ش��ماره 
 شناس��نامه 423 نس��بت به ده حب��ه ودوهفتم 
مشاع از72 حبه ششدانگ بااستثناء بهای ثمنیه 
اعیانی ازپ��الک مرقوم واق��ع دربخش14 ثبت 

اصفهان . 
3249- خانم فاطمه برومند ش��ادان به شماره 
شناس��نامه 889 نس��بت به شش��دانگ یکباب 
 خانه به مس��احت 175/70 متر مربع  به شماره

 فرعی مذکور قس��متی از پالکه��ای 548و547 
فرع��ی از 40 اصل��ی واق��ع دربخ��ش14 ثبت 

اصفهان . 
3510-آقای اصغر سلطانی آفارانی فرزند تقی 
به شماره شناسنامه 80 نس��بت به چهاردانگ 
مش��اع وخانم کبری س��لطانی آفارانی فرزند 
محمد به ش��ماره شناس��نامه 1735 نسبت به 
 دو دانگ مش��اع ازشش��دانگ یکب��اب خانه به 
پ��الک  مرب��ع  مت��ر   183 /02 مس��احت 
40/3510مج��زی ش��ده از 40/197 واق��ع 

دربخش14 ثبت اصفهان. 
-8  ابنیه وامالک واقع درمار ماربه شماره  42 

اصلی وفرعی زیر:

2-خانم مریم ش��اهنگی هاش��می به ش��ماره 
شناسنامه 49114 فرزند سیدمحمدعلی  نسبت 

به ششدانگ پالک مرقوم .
5- خانم مریم ش��اهنگی هاش��می به ش��ماره 
شناسنامه 49114 فرزند سیدمحمدعلی  نسبت 

به ششدانگ پالک مرقوم .
117- خانم مریم ش��اهنگی هاشمی به شماره 
شناس��نامه 49114 فرزند س��یدمحمدعلی  و 
شهرداری اصفهان نس��بت به ششدانگ پالک 

مرقوم .
ب(امالک��ی که آگه��ی نوبت��ی آنه��ا در وقت 
مقرر منتشر ش��ده ولیکن به واس��طه اشتباه 
موثری که در انتش��ار آنها رخ داده وبه موجب 
آرا هی��ات نظارت یا دس��تور اداره مس��تند به 
اختی��ارات تفوی��ض موضوع بنده��ای385-

386-387مجموعه بخش��نامه ثبتی تا اول مهر 
1365منجر به تجدی��د آگهی ش��ده اند ومدت 
اعتراض نس��بت به آنها از تاریخ اولین انتشار 

سی روز است به شرح زیر است :
1- ابنیه وام��الک واقع زاجان به ش��ماره  19 

اصلی وفرعی زیر
630-آقایان احمد ومحمودومجید شهرت همگی 
صباغ  رنانی فرزندان مهدی  بالسویه نسبت به 
18 حبه مش��اع وآقایان رحیم وحسین ومحمد 
ش��هرت همگی صباغ رنانی فرزندان اسماعیل 
بالس��ویه هریک نس��بت به 18 حبه مش��اع از 
شش��دانگ پالک مذکور که در آگهی اولیه نام 
ونام خانوادگی مس��تدعیان ثب��ت قید نگردیده 

است . 
 به موجب ماده 16 قانون ثب��ت امالک چنانچه 
کس��ی نس��بت به امالک مندرج درای��ن آگهی 

واخواهی داش��ته باش��د باید ازتاریخ انتشار 
اولین نوب��ت آگه��ی 95/5/1 ظ��رف مدت 90 
روزدادخواس��ت واخواه��ی خ��ود راب��ه این 
اداره تس��لیم وطب��ق تبصره دو م��اده واحده 
قانون تعیین تکلی��ف پرونده ه��ای معترضی 
ثبت معت��رض ظرف م��دت یک م��اه ازتاریخ 
تس��لیم اعتراض به این اداره بایس��تی با تقدیم 
دادخواس��ت به مرجع ذیصالح قضایی گواهی 
تقدیم دادخواس��ت رااخذ وبه این اداره تسلیم 
نماید ودرصورتی که قبل ازانتش��ار این آگهی 
دعوایی اقامه ش��ده باش��د طرف دع��وی باید 
گواهی دادگاه رامش��عر برجریان دعوی ظرف 
مدت مرقوم تسلیم نماید. اعتراضات یا گواهی 
طرح دعوی ک��ه بعد از انقض��اء ومدت مرقوم 
واصل ش��ود. بالاثربوده ومطابق قسمت اخیر 
ماده 16 وتبص��ره ماده 17 قان��ون ثبت رفتار 
خواهد شد.ضمنًا طبق ماده 56آئین نامه قانون 
ثبت رفتارخواهدش��د. ضمنًا طبق ماده 56آئین 
نامه قانون ثبت حق��وق ارتفاقی درموقع تعیین 
حدوددرصورتمجلس قید وواخواهی صاحبان 
ام��الک ومجاورین نس��بت ب��ه حدودوحقوق 
ارتفاق��ی مطابق ماده 20 قان��ون ثبت وتبصره 
دو ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های 
معترضی ثبت پذیرفته خواهدشد این آگهی در 
دونوبت به فاصله 30 روزازتاریخ انتشار نوبت 
اول در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان درج 

ومنتشرمیشود.
تاریخ انتشارنوبت اول: 95/05/02
تاریخ انتشارنوبت اول: 95/06/01

م الف: 12133 علیرضا حیدری  رئیس  اداره 
ثبت اسنادوامالک منطقه غرب اصفهان
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چند ماهی است اخبار و حاشیه های مربوط به پیوستن بازیگران 
ایرانی به ش��بکه جم تی وی، خوراک ویژه ای برای س��ایت های 
متعدد داخلی است که دوست دارند اخبار این چنینی را آب وتاب 

داده و آمار بازدیدهای شان را باال ببرند.
کافی اس��ت عبارت »بازیگران ایرانی ش��بکه ج��م« را در یک 
 موتور جس��ت وجو دنبال کنید تا ببینید  چند هزار لینک پیش

 روی تان باز می ش��ود، که همگی تیترهای مش��ترک و ش��بیه 
 هم دارند و این تیترها بارها برای اس��امی مختلف تکرار ش��ده: 
» به شبکه جم پیوست، کشف حجاب .... در شبکه جم ، اسامی 
بازیگرانی که به شبکه جم پیوستند، سریال ایرانی شبکه جم با 

بازیگران ایرانی و ...«
دنبال جذابیت تازه با عوامل ایرانی

 موج مهاج��رت  به ترکی��ه و حض��ور در س��ریال های ترکیه ای 
شبکه جم، از حدود یک س��ال قبل آغاز شد.ش��اید ابتدا کسی 
 باور نمی ک��رد کارگردان های��ی مثل مهدی مظلومی یا س��عید

 ابراهیمی فر در شبکه ای که به خراب کردن بنیان خانواده مشهور 
شده حاضر به ساخت سریال شوند، اما حجم استقبال مردم ایران 
از س��ریال های ترکی این ش��بکه، مدیران آن را به فکر ساخت 
س��ریال هایی با عوامل تمام ایرانی انداخت تا ب��ه جذابیت های 

بصری اش جلوه ای تازه ببخشد.
درواقع تفکر مدیران جم بر این مبنا بود که به تصویر کش��یدن  
رابط��ه زن و مرد و آنچه در س��ریال های تلویزی��ون خودمان به 
نمایش درنمی آید می تواند  مخاطبان زی��ادی را پای ماهواره و 
شبکه ش��ان بنش��اند .آنها تصور می کردند موازی با تم غالب در 
سریال های پرطرفدار ترکیه ای  س��ریال هایی با بازیگران ایرانی 
خواهند ساخت . به همین منظور تعدادی از دوبلورهای این شبکه 
در سریال هایی مثل » آبی عش��ق«، »منو تنها نذار« و »کالری 
ممنوع « حاضر شدند تا رویای برادران ابراهیمی به عنوان مدیران 
جاه طلب جم تی وی به تحقق نزدیک ش��ود.برای این سریال ها 
تبلیغات بس��یار وس��یعی ش��د و صدها بار آنونس های شان  به 
نمایش درآمد که بیایید ببینید چه کرده ایم.جالب اینکه شبکه 
اچ بی ا،  برای سریال »بازی تاج و تخت«  یک صدم این تبلیغات 
را نداشت، اما باالخره یکی از این مجموعه ها روی آنتن رفت و به 

همگان ثابت شد با چه افتضاحی روبه رو شده ایم!
موج دوم مهاجرت ها رسید

با پخش آنونس س��ریال های ایرانی تولیدشده در این شبکه که 
از ماه ها قبل آغازشده بود، مشخص ش��د برخی بازیگران نسبتا 
شناخته ش��ده ایرانی در آنها حاضرش��ده اند. چکامه چمن ماه و 
مانی کسراییان جزو اولین بازیگرانی بودند که به جم پیوستند و 
البته کشف حجاب چمن ماه  بازتاب زیادی در رسانه های داخلی 
داشت.رفتن چمن ماه به این ش��بکه باعث شد سریال هایی که 
داخل ایران هم بازی کرده بود ب��ه ممیزی بخورد و صحنه هایی 

که او در آنها بازی داشت حذف شود. 
رابعه اسکویی بازیگر دیگری بود که رفتنش به جم، بازتاب زیادی 
 در رس��انه های داخلی داش��ت. به دنبال آنها صدف طاهریان ، 
ساناز زرین مهر،بنیامین احمدی ، سارا باهنر و بهارک صالح نیا  
نیز راهی آن سوی مرزها شدند تا کم کم تعداد مهاجران به شبکه 

معاند بیشتر و بیشتر شود.
البته با توجه به میزان ش��هرت  و نامدار بودن این افراد اخبار و 
حاشیه های مربوط به آنها نیز بیش��تر بود .مدتی بعد  و در سال 
جدید نوبت به موج دوم مهاجرت ها رسید  و بازیگرانی مثل هرمز 
سیرتی، رامسین کبریتی  و درنهایت پردیس افکاری هم  به این 
شبکه و سریال هایش  پیوستند تا تعداد کوچ کرده ها کم نباشد.

 البته در این میان خبرهای حاش��یه ای ه��م از رفتن بازیگران 
 به این ش��بکه پخش ش��د که بعد از مدتی توس��ط خود بازیگر 

تکذیب گردید.
کم کم خطرناک می شوند

برای ماه های ابتدایی انتش��ار اخبار مربوط به ک��وچ بازیگران، 
هیچ کس اتفاق رخ داده را جدی نمی گرفت و ازآنجا که بیش��تر 
بازیگ��ران چهره ه��ای نام��دار و شناخته ش��ده ای نبودند  کک 
مسئوالن س��ینمایی و عاش��قان فرهنگ نمی گزید، اما کم کم  
برخی جریان ها و رسانه های ش��ان به این مسئله پرداختند که 
این مهاجرت ها بخش��ی از پروژه  آنهایی است که سعی دارند  به 

فرهنگ کشورمان ضربه بزنند .
در خالل ای��ن اخبار بود که حت��ی مطالبی در برخی رس��انه ها 
انعکاس یافت که  بخش��ی از هزینه های شبکه جم را سعودی ها 

ن��د  ز ا د می پر
و آنها به پش��توانه 
این کمک ه��ا در حال 
ساخت شهرک های سینمایی دریکی دو کشور آسیایی و شروع 
پروژه های بزرگ هس��تند.جالب اینکه  در البه الی این حرف ها  
خبر خیز برداش��تن جم تی وی برای س��اخت سریال های فاخر 
ایرانی نیز به گوش رسید؛ سریال هایی تاریخی با داستان هایی 
از دوران مشروطه و ... که نیازمند عوامل داخلی متبحر هستند. 
در این میان گفته شد جم تی وی به دنبال کشاندن 100 بازیگر 
و عوامل شاغل در سینمای ایران است و پروژه ای که در یک سال 
گذش��ته هیچ کس جدی  نگرفته بود  در راس��تای ضربه زدن به 
فرهنگ کش��ور گس��ترش یافته و خطرناک تر از گذشته به نظر 

می رسد.
تاثیر دوران زوال تلویزیون در روند مهاجرت ها

با وجود این هشدارها، هنوز بسیاری از اهالی سینما و تلویزیون 
و مخاطبان آنها س��یل مهاجرت ها را جدی نمی گیرند؛ چرا که 
معتقدند آنهایی که جدا شده اند جای ویژه ای در سینما نداشته 
و بیشترشان بازیگران درجه چندم تلویزیونی هستند. هر چند در  
سابقه برخی از این چهره ها حضور در برخی پروژه های سینمایی 
به چشم می خورد، اما واقعیت این است که بیشتر آنها بازیگران 

تلویزیونی به حساب می آیند.
فرار از فضای ناسالم و فساد

 جدا از بحث زوال تلویزیون و دش��وارتر شدن ش��رایط کار برای
 جام جمی ها بیش��تر این بازیگ��ران انگیزه ه��ای دیگری برای 
مهاجرت به جم تی وی داشتند که نمی توان نادیده شان گرفت.

این بازیگران معتقدند فضای کار در ایران فضای سالمی نیست و 
رابطه و رابطه بازی به شدت در چهره شدن افراد تاثیرگذار است.

آنها می گویند  گرفتن نقش  و پرکار شدن در سینما و تلویزیون  
نیازمند ایجاد رابطه های قوی یا داشتن رابط هایی قوی است  و 
چون آنها از این مزی��ت بی بهره بوده اند ترجی��ح داده اند  به این 
مس��ائل آلوده نشده و مهاجرت کنند.این مس��ائل در مورد زنان 
بازیگر به صورت دیگری نیز مطرح می شود. برخی از آنها تفاوت 
جنسیتی  را  برای رانده شدن شان از فضای هنری داخل مطرح 
می کنند و برخی دیگر معتقدند با گسترش فساد و پیشنهادهای 
بی ش��رمانه به آنها قید حضور در س��ینما و تلویزی��ون داخلی را 

زده اند. با این حال ازآنجا که  س��ابقه هنری بیشتر این بازیگران 
پروپیمان نیست  و هیچ کس روی فن بازیگری شان حرفی ندارد 
دالیل یا به عبارتی توجیهاتشان  چندان جدی گرفته نمی شود .

رویایی که نقش بر آب شد
باوجود گالیه ها و مسائلی که منجر به کوچ  بازیگران به ترکیه و 
سریال های جم تی وی شده به نظر نمی رسد فضای این شبکه و 
کارهایش رونق چندانی به زندگی هنری و غیر هنری بازیگران 
کوچ کرده بدهد.هرچند گفته می ش��ود بیش��تر بازیگرانی که  
واسطه ها به آنها پیشنهاد حضور  در جم تی وی را داده اند در ابتدا 
پاسخ منفی نمی دهند، اما شرایط وسوسه کننده ای که درباره اش 

خبرسازی شده بود در حد شایعه باقی ماند.
شهرت و حاشیه

کوچ  بازیگران مورداشاره  برای بیش��تر  آنها هر چه که نداشت 
ش��هرت را به همراه آورد.درواقع ش��اید طرفداران  و مخاطبان 
حرفه ای  سینما و تلویزیون هم  تا یک س��ال قبل نام هایی مثل 
ساناز زرین مهر،بهارک صالح نیا ، س��ارا باهنر و صدف طاهریان 
را نش��نیده بودند، اما بعد از پیوستن این بازیگران به جم تی وی  
و دست به دست ش��دن تصاویر و سابقه کاری ش��ان حاال تعداد 
فالوئرهای شان در اینستاگرام و دیگر شبکه های مجازی چندین 

برابر شده و چهره  آنها  هم  کامال آشنا به نظر می رسد!
البته نقطه مقابل این اتفاق هم وجود دارد و هجوم مخالفان کوچ 
کرده و کشف حجاب آنها به صفحات مجازی شان  و ردوبدل شدن 
دعواهایی که با ناسزاهای بسیار مخلوط شده  این بازیگران زن را 

واداشته تا صفحات خود را ببندند و بیشتر از این ناسزا نشنوند.
طعنه و کنایه ، بی خیالی مسئوالن

 باوج��ود نگرانی های��ی ک��ه کم کم نس��بت ب��ه پ��روژه بزرگ 
جم تی وی مطرح می شود، هنوز واکنش صریح و مناسبی از سوی 
مسئوالن فرهنگی کش��ور در خصوص مقابله با این مهاجرت ها 
دیده نش��ده و بیش��تر حرف ها در خصوص تقبیح این حرکت و 

موجی که به پا شده  مطرح می شود.
جلیل س��امان یکی از کارگردان های مجموعه ه��ای تلویزیونی 
جایی گفته اس��ت:»فارغ از سیاس��ت های یک ب��ام و دوهوای 
فرهنگی که زیاد درباره اش گفته ایم، نباید از جنبه ش��خصی و 
هویت هنرمند غافل ش��ویم. درواقع اینها افراد بی اس��تعدادی 
هس��تند که عالقه آنها شهرت اس��ت، نه هنر بازیگری. حاال اگر 
دس��ت بر قضا بازیگر ش��دند چه بهتر! وگرن��ه مجری گری هم 
می کنند و همچنین ش��و منی ی��ا بازی در س��ریال های چیپ 

)سخیف( ترکیه ای یا مدل پشت مجالت و کشف لباس.«
جدا از این اظهارنظر و انتقادهای این چنینی مهاجرت بازیگران 
به جم تی وی هنوز مدیر یا مسئولی را در وزارت فرهنگ،سازمان 
س��ینمایی، صداوس��یما و ... قلقلک ن��داده تا بخواهن��د در این 
خصوص اظهارنظری داشته باشند.حتی رییس سازمان سینمایی 
هم فقط به اظهار تاسف از این مهاجرت بسنده کرده است و این 
حرکت را به فرار مغزها تشبیه کرده است. درواقع به نظر می رسد 
مدیران فرهنگی کش��ور این اتفاق را هنوز ج��دی نگرفته اند یا 
به واسطه اعتبار پایین اس��امی مهاجرت کرده  تصور نمی کنند 
با ادامه این روند نیز لطمه ای به پیکره س��ینما و تلویزیون ایران 

بخورد.
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سینما موسیقی 

مجید مجیدی برای اکران عمومی فیلم محمد رس��ول ا...)ص( 
در عراق با قائم مقام وزارت فرهنگ این کش��ور در تهران قرارداد 

همکاری امضا کرد.
بنا بر هماهنگی های رایزن��ی فرهنگی ایران در بغ��داد با وزارت 
فرهنگ و گردشگری عراق، قرارداد  همکاری برای اکران عمومی 
فیلم »محمد رس��ول ا... )ص(« به کارگردانی مجید مجیدی در 

عراق منعقد شد.
به دلیل اهمی��ت اکران فیلم »محمد رس��ول ا... )ص(« در عراق، 
جابر الجابری، قائم مقام وزارت فرهنگ این کشور به منظور عقد 
این قرارداد به تهران سفر کرد و ش��خصا این قرارداد همکاری را 
 امضا نمود تا به زودی در روزهای آتی شاهد نمایش عمومی فیلم 

محمد رسول ا... )ص( در عراق باشیم.
این قرارداد همکاری گام دیگری در راستای توسعه همکاری های 
فرهنگی و هنری بین دو کشور است و می تواند در استحکام روابط 
هنری بس��یار موثر  بوده و تعامالت فرهنگی و هنری مسئوالن و 

هنرمندان ایرانی و عراقی را در پی داشته باشد.

 مریم مفتاح��ی، ناص��ر کش��اورز، فهیمه س��ید ناصری،
 محمود فرجامی، مرتضی مطه��ری، محمود دولت آبادی، 
 ارس��الن فصیح��ی، فاض��ل نظ��ری، خش��ایار فهیم��ی، 
 تین��وش نظم ج��و و کام��ران رحیمی��ان، تاکن��ون جزو

 پرفروش ترین نویس��ندگان طرح تابستانه کتاب شناخته 
شده اند.

کتاب های »من پیش از تو« انتشارات آموت، »بیشعوری« 
انتشارات تیسا، »ملت عشق« انتشارات ققنوس، »داستان 
خرس های پاندا« انتشارات شمشاد، »پس از تو« انتشارات 
آموت، »ارتباط بدون خشونت« اختران، »شازده کوچولو« 
انتشارات نگاه، »هنر شفاف اندیشیدن« انتشارات چشمه 
در صدر پرف��روش ترین کتاب ها در طرح تابس��تانه کتاب 

هستند.
 در طرح تابس��تانه کتاب تاکنون 1۸۵ هزار و ۲0 نس��خه 
کتاب از س��وی ۷۷ هزار و ۹۵ نفر خریداری ش��ده اس��ت 
که اس��تان تهران با »۳0۴۷۴« نس��خه کت��اب، اصفهان 
ب��ا »۲۴۵۶۷«، خراس��ان رض��وی ب��ا »۲1۷۲۶«، 
 خوزس��تان ب��ا »1۵۳۷۲«، ق��م ب��ا »10۴۶۳«، گی��الن

  با »۹۳۹۹«، آذربایجان ش��رقی با »۹0۴1«، کرمانش��اه 
 با »۸۶۴۵«، مازن��دران با »۷01۲«، ف��ارس با »۶۵۷۷« 
 جل��د، پرفروش ترین اس��تان ها بر اس��اس ف��روش کتاب 

هستند.

مراس��م اکران ویژه فیلم بارکد باحضور کارگردان و بازیگران 
این فیلم در سینما ساحل اصفهان برگزار می شود.

 این مراس��م با حضور مصطفی کیایی، به��رام رادان، پژمان 
بازغی، محس��ن کیایی و بهاره کیان افش��ار،۴ مردادماه در 

سینما ساحل اصفهان برگزار می شود.
فیلم بارکد که این روزها با فروش قابل توجهی در سینماهای 
کشور در حال اکران است، پنجمین ساخته  مصطفی کیایی 
اس��ت. »بارکد« بر اس��اس فیلمنامه اي مش��ترک ب��ا مهیار 
شاهرخي به تصویر درآمده است. فیلمي کمدي با ساختاري 
متقاطع که تجربه اي جدید در کارنامه کیایي و ژانر کمدي در 

سینماي ایران محسوب مي شود.
عالقه مندان م��ی توانند برای حضور در مراس��م اکران ویژه 
این فیلم در سانس های 1۸:۳0 ، ۲0:۳0 و ۲۲:۳0 به سینما 
ساحل اصفهان مراجعه کنند. همچنین رزرو اینترنتی بلیت 
 www.cinematicket.org این مراسم از طریق س��ایت

امکان پذیر است.

فروش فیلم سینمایی »دختر« ساخته سید رضا میرکریمی 
با وجود محدودیت در تبلیغات از مرز یک میلیارد گذشت.

فیل��م س��ینمایی »دخت��ر« هش��تمین اث��ر س��ید رض��ا 
 میرکریمی اس��ت که از مدتی پیش در س��ینماهای تهران و
  شهرس��تان ها اکران عمومی شده اس��ت. این فیلم با وجود
  اینکه فضای مح��دودی ب��رای تبلیغات از ابت��دای نمایش

 عمومی در اختیار داش��ته، فروش آن به یک میلیارد رسیده 
است.

همچنین همزمان با فروش یک میلیاردی، تبلیغات شهری این 
فیلم نیز آغاز شده است.فیلم س��ینمایی »دختر«  در آخرین 
حضور بین المللی خود توانست جوایزی را از جشنواره مسکو 

از آن خود کند.
همچنین این فیلم در بخش رقابتی جشنواره وایادولید اسپانیا 
که از رویدادهای معتبر این کشور است، به نمایش در می آید. 
جشنواره وایادولید اسپانیا از ۲۲ تا ۲۹ اکتبر برگزار می شود.

در فیلم »دخت��ر« فرهاد اصالنی، مریال زارع��ی، ماهور الوند، 
 ش��اهرخ فروتنیان، مسعود س��خایی، نیوش��ا مدبر و... بازی 

می کنند.
در خالصه داس��تان »دختر« آمده اس��ت: آق��اي عزیزي که 
سرپرست بخش تعمیرات و نگهداري پاالیشگاه آبادان است 
براي مراسم خواس��تگاري دخترش آماده مي ش��ود و ستاره 
دختر دیگرش در همان روز قصد سفر به تهران براي شرکت 
در جش��ن خداحافظي یکي از دوس��تان هم دانشگاهي اش را 
دارد. پدرش به دالیلي به این س��فر مشکوک است و این آغاز 

ماجراست.  

 نویسنده کتاب سحوری س��پاهان گفت: کتاب سحوری سپاهان 
در نوع خود چهارمین کتاب موسیقی آیینی ایران به شمار می رود.

موسیقی آیینی، روایتگر سیر تکامل انسان ها از لحظه تولد تا مرگ 
است، به گونه ای که شکل های مختلف موسیقی را در بر می گیرد. 
یک سبک زیبا از موسیقی که با کاربردها و آداب مختلف برای زنان 

و مردان بروز یافته است.
موسیقی آیینی، اما در گذر زمان رو به فراموشی رفته و آنگونه که 
باید مورد توجه قرار نگرفته است. این روزها خبرهای چندان خوبی 
از موس��یقی آیینی ایران زمین به گوش نمی رسد در حالی که این 
نوع از موسیقی در کشور ایران جنبه تازه ای نیست و ریشه در تاریخ 
و فرهنگ کشور دارد. بدون ش��ک با توجه به این موضوع، احیای 
موسیقی آیینی و توجه به این هنر بسیار کهن ایران زمین، هم فکری 
و همکاری دستگاه های فرهنگی را می طلبد؛ با توجه به این موضوع 
سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان، پا به عرصه گذاشت 
و به دنبال احیای موسیقی آیینی نصف جهان بر آمد. رویکرد اصلی 
این سازمان، توجه به تالش دلسوزان این عرصه و کسانی است که 
سال ها خاک صحنه می خورند و با توجه به این مسئله تالیف کتاب 
»سحوری سپاهان« به همت هوشنگ جاوید و احسان شریف زاده 

اجرایی شد.
مدیر امور هنری س��ازمان فرهنگی تفریحی ش��هرداری اصفهان 
درباره پیشینه فرهنگی سحرخوانی گفت: در گذشته فرهنگی به 
نام سحرخوانی در ایران وجود داشته که با جلوه ای ملموس در ماه 

مبارک رمضان در شهر اصفهان به اجرا درمی آمد.
محمد عیدی با اشاره به سابقه طوالنی سحر خوانی در نصف جهان 
و تاثیر این موضوع بر تالیف کتاب سحوری سپاهان افزود: موسیقی 
آیینی در شهر اصفهان نیز س��ابقه ای طوالنی دارد و بی توجهی به 
استادان این حوزه بدترین آسیبی است که می تواند به بدنه موسیقی 
ایران وارد ش��ود. وی افزود: به همین سبب بنا ش��د تا با همکاری 
سازمان فرهنگی تفریحی اصفهان کتابی با محوریت سحرخوانی 
و مناجات خوانی نصف جهان تالیف شده و به چاپ برسد. نویسنده 
کتاب سحوری س��پاهان نیز درباره تالیف کتاب خود و اهدافش از 
این موضوع اظهار داشت: با همکاری احس��ان شریف زاده، یکی از 
پژوهشگران مباحث دینی و سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری 
اصفهان، کتاب سحوری س��پاهان که در نوع خود چهارمین کتاب 
موسیقی آیینی ایران به شمار می رود، نگارش شد. وی افزود: شهر 
اصفهان به عنوان یکی از خاس��تگاه های موسیقی آیینی و جایگاه 
برجسته فرهنگ سحرخوانی، ظرفیت پژوهش و شناسایی هنرهای 
آیینی را دارد و کتاب سحوری سپاهان نتیجه یک پژوهش میدانی و 
تحلیلی روی موسیقی دانان آیینی استان اصفهان قلمداد می شود.

هوش��نگ جاوید، درب��اره محتوای ای��ن کتاب گف��ت: تاریخچه 
سحرخوانی در اصفهان، مناجات های استادانی از جمله استاد تاج، 
احمد قوام نیا و استادان دیگر به همراه تحلیل موسیقایی و نت نگاری 

در این کتاب جمع آوری شده است.

معرفی  پرفروش ترین نویسنده ها 
در طرح »تابستانه کتاب« 

عوامل فیلم »بارکد« در اصفهان

فروش »دختر« 
از مرز یک میلیارد گذشت

نویسنده کتاب سحوری سپاهان:

»سحوری سپاهان«  چهارمین 
 معاون فرهنگی، اجتماعی شهرداری اصفهان گفت:طی ۲0سال کتاب موسیقی آیینی ایران است

گذش��ته درحوزه فرهنگ ب��ه بیراه��ه رفته ایم و دس��تگاه های 
حاکمیتی عالوه برنظارت به اجرا هم وارد شده و فرصت  را از مردم 

و متخصصان گرفته اند.
  علی قاسم زاده در نشست خبری که به مناسبت ارائه گزارش یک 
ساله اقدام و عمل معاونت فرهنگی، اجتماعی شهرداری اصفهان 
برگزار شد با اش��اره به اینکه در حال حاضر رویکرد شهرداری در 
مباحث فرهنگی برگرداندن فرهنگ در بین مردم و بس��تر اصلی  
خودش است، اظهار داش��ت: باید توجه داشته باشیم که طی ۲0 
سال گذش��ته در حوزه فرهنگی به بیراهه رفته ایم و دستگاه های 
حاکمیتی عالوه بر وظیفه نظارتی و سیاست گذاری خود به عرصه 
اجرایی وارد ش��ده و فرصت ه��ا را از مردم و متخصص��ان این امر 

گرفته است.
واگ�ذاری ۵۰ مرک�ز فرهنگی ش�هرداری ب�ه بخش 

خصوصی
وی با بیان اینکه ش��هرداری تنها وظیفه پشتیبانی از فعالیت های 
فرهنگی را در دس��تور کار خود قرار داده اس��ت، اضافه کرد: باید 
توجه داشته باشیم که طی یک سال گذش��ته ۵0 مرکز فرهنگی 
در راستای واگذاری فعالیت های فرهنگی به مردم از شهرداری به 

بخش خصوصی واگذار شده است.
معاون فرهنگی، اجتماعی شهرداری اصفهان در ادامه با اشاره به 
اینکه کاهش تصدی گری، عدالت محوری و محله محوری در عرصه 
فرهنگی شهرداری اصفهان در دستور کار قرار گرفته، ابراز داشت: 
ما سال ها مانع کارهای فرهنگی شده بودیم و از این رو از این پس 

به دنبال واگذاری فعالیت ها هستیم.وی در ادامه با اشاره به اینکه 
در حال حاضر یک هزار نیرو در حوزه فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
ش��هرداری اصفهان فعالیت دارند، اظهار داشت:  باید توجه داشته 
باش��یم که اگر مراکز فرهنگی تفریحی به بخش خصوصی واگذار 
نشده بود این تعداد نیرو به یک هزار و ۴00 نفر افزایش می یافت 
و در حال حاضر نیز در صورت کمبود نیرو در بخش های مختلف 

شهرداری از نیروهای فرهنگی استفاده می شود.
قاس��م زاده در خصوص تعیین برند برای اصفه��ان نیز گفت: این 
موضوع در ش��ورای عالی انقالب فرهنگی در دستور کار قرار دارد 

ولی از نظر ما برند اصفهان همان گنبدهای فیروزه ای است.
تاریخ برگزاری جشنواره کودک مشخص نیست

وی در ادام��ه در پاس��خ ب��ه س��وال یک��ی از خبرن��گاران در 
خصوص تاریخ جش��نواره ک��ودک اظهار داش��ت: هن��وز تاریخ 
جش��نواره ک��ودک مش��خص نش��ده و تفاهم نام��ه نهای��ی بین 
 طرفی��ن ب��ه ص��ورت قطع��ی امض��ا نش��ده اس��ت و چنانچ��ه

 این تفاهم نامه به امضا برس��د تاریخ دقیق جش��نواره مش��خص 
می ش��ود.معاون فرهنگ��ی، اجتماعی ش��هرداری اصفهان اضافه 
کرد: باید توجه داش��ته باش��یم که در صورت امضای تفاهم نامه 
جش��نواره کودک و با توجه به اینک��ه ماه محرم و صف��ر در مهر 
ماه اس��ت و مردم اصفهان نیز نس��بت به برگزاری جش��نواره در 
 ماه های حرام مخالف هستند این جشنواره در آذر و یا دی برگزار 

خواهد شد.
برای ساماندهی حاشیه نشینی سر دوراهی هستیم

وی در ادامه در پاس��خ به س��وال مکرر خبرن��گاران در خصوص 

برنامه ریزی در حوزه فرهنگی و اجتماعی در مناطق حاش��یه ای 
شهر اصفهان گفت: در ارتباط با مناطق حاشیه ای باید توجه داشته 
باشیم که هنوز در نوک پیکان مدیریتی کشور برای ساماندهی در 

این خصوص اختالف نظراتی وجود دارد.
قاس��م زاده اضافه کرد: برخی بر این باورهس��تند که ش��هرداری 
باید خدماتی ب��رای این بخ��ش در نظ��ر گرفته و ای��ن اماکن را 
س��اماندهی کند. این در حالی اس��ت که برخی دیگر می گویند 
که اگر فعالیت های حمایتی از حاشیه نش��ینی انجام شود این امر 

توسعه یافته و مهاجرت ها افزایش می یابد.
وی در ادام��ه با اش��اره ب��ه اینکه در ح��ال حاضر ش��هر اصفهان 
 در حوزه ن��رم اف��زاری بس��تر خوبی ب��رای جذب گردش��گران 
 ن��دارد، تصریح ک��رد: در  این راس��تا باید توجه داش��ته باش��یم

 که در ش��هر اصفهان تنه��ا بناه��ای تاریخی برای گردش��گران 
 ج��اذب هس��تند و ای��ن در حال��ی اس��ت ک��ه فضاه��ای
 فرهنگی و فرهنگ مردم بستر خوبی برای جذب گردشگر نیست.

مدتی است فیلم »نیمه شب اتفاق افتاد« در دست وزارت ارشاد و در 
نوبت اکران شورای پروانه نمایش به سر می برد.

تینا پاکروان کارگردان س��ینما در خصوص آخرین وضعیت اکران 
»نیمه ش��ب اتفاق افتاد« گفت: بی صبرانه منتظرم این فیلم پروانه 

نمایش بگیرد و مدتی است در دست وزارت ارشاد و در نوبت اکران 
شورای پروانه نمایش برای دیده شدن به سر می برد. 

 وی افزود: امیدوارم این اتفاق هر چه زودتر بیفتد چون تمایل دارم 
در اسرع وقت اکران شود. به این دلیل که بخش خصوصی با بودجه 
خودش کار می کند در نتیجه بازگشت سرمایه برایش مهم است و 
می تواند بقای کارش باشد و موقعیت های بهتری را برای ادامه کار 
رقم بزند.  پاکروان در پاسخ به این س��وال که آیا جلسه برای صدور 
پروانه نمایش »نیمه شب اتفاق افتاد« تشکیل شده و یا مورد بررسی 
قرار گرفته یا نه اظهار داشت: جلسات در این چند وقت برگزار شد 
و شاید یکی از دالیل آن ماه رمضان و شب های احیا و تغییر اعضای 
پروانه نمایش و ...بود، اما در کل به نظرم جلسات منظم برگزار نشد 
و یا خروجی منظمی نداش��ت. تهیه کننده »یحیی سکوت نکرد« 
افزود: امیدوارم نگاه های بیرونی و فض��ای ذره بینی که از ارگان ها 
و دیگر سازمان  ها روی سینما گذاشته می ش��ود تاثیری بر اعضای 
شورا برای سخت گیری بر فیلم سازان و آثارشان نداشته باشد.  وی 

افزود:»نیمه شب اتفاق افتاد« در تیر سال گذشته فیلمبرداری شد 
و به راحتی می توانستیم همان زمان اکران کنیم، اما از آنجایی که 
به جشنواره کشورم اهمیت دادم فیلم را نگه داشتیم تا در جشنواره 
حضور داشته باش��د. برای جشنواره همیش��ه مجوز نمایش صادر 
می شود برای فیلم من هم، چنین ش��د و از طرفی ممیزی ها داده و 
اعمال شد و پروانه نمایش گرفت. اینکه مجدد برای اکران باید آن 
مسیر طی ش��ود آن هم در بازه زمانی نامعلوم برای فیلمساز حس 

انتظار کشنده و دشواری است. 
 پاکروان در بخ��ش پایان��ی صحبت های خ��ود در خصوص زمان 
احتمالی اکران »نیمه شب اتفاق افتاد« و جدیدترین فعالیت خود 
خاطرنشان کرد: ش��اید این فیلم را در نیمه دوم مهر و پس از دهه 
محرم اکران کنیم. درگیر نگارش یک فیلمنامه هستم، اما تا تکلیف 
پروانه نمایش »نیمه ش��ب اتفاق افتاد« معلوم نشود و زمان پخش 
ویدیویی فیلم »یحیی سکوت نکرد« مشخص نشود، ترجیح می دهم 

درباره کار بعدی صحبتی نکنم.

؟

؟

pedriyan.zayanderoud@gmail.com

معاون فرهنگی، اجتماعی شهرداری اصفهان:

فرهنگ، در اصفهان ۲۰ سال به بیراهه رفته  است

کارگردان »نیمه شب اتفاق افتاد«:

بی صبرانه منتظرم فیلمم پروانه  نمایش بگیرد

خبر

اکران

 اکران فیلم 
»محمد رسول ا...)ص(« در عراق

چرا جم تی وی، آرزوی بازیگران مهاجر شده است؟

رقم  دستمزد  بازیگران در سریال های شبکه جم
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آگهی نوبتی سه ماهه اول سال 1395 
)نوبت اول(

4/394 ب��ه موجب م��اده 11 و 12 قانون ثبت 
اسناد و امالک و ماده ی 59 اصالحی و آئین 
نامه مرب��وط به امالکی که در س��ه ماهه اول 
سال 1395 تقاضای ثبت آنها پذیرفته شده و 
همچنین شماره های از قلم افتاده و نیز آنچه 
طبق آرای هیات نظارت ثبت باید تجدید آگهی 
شود و مربوط به بخش های 1، 2، 3 و 4 و 19 

بشرح زیر اعالم می گردد:
ردیف الف(

شماره پالک و مش��خصات مالک و نوع محل 
وقوع امالک که اظهارنامه آنها در س��ه ماهه 
مربوط تنظیم و جهت انتشار در ردیف منظور 

گردیده است.
بخش یک ثبت  نائین

1327 اصلی سقاخانه سرای نو نائین به تولیت 
اداره اوقاف و امور خیریه نائین ششدانگ سقا 
خانه سرای نو نایین بمساحت 3/20  متر مربع 

واقع در بخش یک نایین
بخش دو نایین

2633 اصل��ی حس��ینیه میدان ب��اال محمدیه 
به تولی��ت اداره اوقاف و ام��ور خیریه نایین 
شش��دانگ حس��ینیه میدان ب��اال محمدیه به 

مساحت 206/70 متر مربع واقع در محمدیه
یکفرعی از از 2634 اصلی آب انبار میدان باال 
محمدیه به تولیت اداره اوقاف و امور خیریه 
نائین شش��دانگ آب انبار میدان باال محمدیه 

بمساحت 68 متر مربع واقع در محمدیه
2727 اصلی مسجد جامع محمدیه به نمایندگی 
اداره اوق��اف و امور خیریه نائین شش��دانگ 
عرصه و اعیان مسجد جامع محمدیه بمساحت 

836 متر مربع واقع در محمدیه
2728 اصلی موقوفه مس��جد جامع محمدیه 
ب��ه تولی��ت اداره اوق��اف و ام��ور خیری��ه 
 نائی��ن شش��دانگ عرص��ه و اعی��ان یکباب 
اطاق به مس��احت 44.10 متر مرب��ع واقع در 

محمدیه
2729 اصلی موقوفه مس��جد جامع محمدیه 
ب��ه تولی��ت اداره اوق��اف و ام��ور خیری��ه 
 نائی��ن شش��دانگ عرص��ه و اعی��ان یکباب

 اطاق به مس��احت 39.35 مت��ر مربع واقع در 
محمدیه

3231 اصلی اک��رم محرابیون محمدی فرزند 
حسینعلی نسبت به 1/5 دانگ و محمد کربالیی 
محمدی فرزند محمود نس��بت به 1/5 دانگ و 
احمد کربالیی محمدی فرزند علی اکبر نسبت 
به 3دانگ مشاع از شش��دانگ یک قطعه زمین 
مزروعی واقع در محمدیه مع الواسطه انتقالی  
از محمد سلطانی محمدی فرزند مرحوم حسن

17831 اصلی علی اکبر احمدی زمانی فرزند 
قاسم ششدانگ یکدرب خانه بمساحت 79.60 

متر مربع واقع در زمان آباد
20816 اصلی و فرعی های آن بشرح آتی

 914 فرع��ی رقی��ه طالب��ی مزرعه ش��اهی
  فرزن��د یداله شش��دانگ ی��ک قطع��ه زمین

 محصور ک��ه در قس��متی از آن اح��داث بنا 
گردیده بمس��احت 172.75 متر مربع واقع در 

مزرعه امام
1009 فرعی جهانگیر پوربافرانی فرزند علی و 

زبیده دهقانی کدنوئیه فرزند قاسم ششدانگ 
قطعه زمین محصور بمساحت 200 متر مربع 
واقع در بافران )نسبت هر یک سه دانگ مشاع 

از ششدانگ( 
1011 فرعی امید حیدری دهکردی فرزند احمد 
ششدانگ قطعه زمین محصور بمساحت 196 

متر مربع واقع در بافران
1012 فرعی امید حیدری دهکردی فرزند احمد 
ششدانگ قطعه زمین محصور بمساحت 200 

متر مربع واقع در بافران
1014 فرعی محمود پوربافرانی فرزند فتح اله 
ششدانگ یکدرب خانه  بمساحت 340.40 متر 

مربع واقع در بافران
1015 فرع��ی مجی��د س��لطانی محم��دی 
 فرزن��د محم��د شش��دانگ یک قطع��ه زمین

 محصور بمساحت 45.09 متر مربع واقع در 
محمدیه

1016 فرع��ی اس��الم عربان باف��ران فرزند 
حس��ین شش��دانگ یکدرب خانه بمس��احت 

166.16 متر مربع واقع در بافران
1018 فرعی رضا حس��نی فوداز فرزند علی 
و خانم معصومه حس��نی ف��وداز فرزند علی 
ششدانگ یکدرب خانه بمساحت 331.10 متر 
مربع واقع در روس��تای فوداز )نسبت هر یک 

سه دانگ از ششدانگ(
1019 فرعی هادی ارجک��ی فرزند صفرعلی 
شش��دانگ قطعه زمین محصور بمس��احت 

248.15 متر مربع واقع در هاشم آباد
1020 فرعی منص��ور ع��رب بافرانی فرزند 
فتح اله و س��کینه عرب بافران��ی فرزند محمد 
و مهرن��از ع��رب بافران��ی فرزن��د منصور 
 شش��دانگ یک قطع��ه زمین نیم��ه محصور

 بمس��احت 2078.77 مت��ر مرب��ع واق��ع در 
بافران )نس��بت هر یک دو دانگ از ششدانگ 

می باشد(
1024 فرع��ی آس��یه بیگ��م موس��ی کاظمی 
محمدی فرزند سید محمد ششدانگ یک قطعه 
 زمین مزروعی بمس��احت 948.78 متر مربع 
 واق��ع در کش��تزار حنف��ش موس��وم ب��ه

 اشجاره
بخش سه حوزه ثبت نائین

349 فرعی از 4131 اصلی حس��ن اس��معیلی 
بالن فرزند یداله نسبت به چهاردانگ و بتول 
بالنیان فرزند غالمعلی نس��بت به دو دانگ از 
ششدانگ یکدرب خانه بمس��احت ششدانگ 

357.15 متر مربع واقع در روستای بالن
351 فرعی از 4131 اصلی  حس��ن اسمعیلی 
بالن فرزن��د یداله شش��دانگ عرصه و اعیان 
یکدرب گاراژ بمساحت 49.13 متر مربع واقع 

در بالن
89 فرع��ی از 4146 اصلی مه��دی رضاپور 
کمال آباد فرزند محمد ششدانگ یکدرب خانه 
و باغچه متصل بهم بمساحت 1599 متر مربع 

واقع در روستای محمود آباد
366 فرعی از 4198 اصل��ی رمضان صمدی 
نیستانک فرزند باقر ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی واقع در روس��تای خوید انتقالی مع 
الواس��طه از گل محمد کالنتر نیستانک فرزند 
رمضان و معصومه کالنتر نیس��تانک فرزند 

علی اکبر می باشد.

240 فرعی از 4545 اصلی حسن ابراهیم زاده 
محمدی فرزن��د علی اکبر شش��دانگ مزرعه 
محمد آباد )معروف به مرزن آباد( بمساحت 

953 متر مربع واقع در جاده پاکوه
بخش چهار نائین

552 اصلی محمدرضا توکل��ی انارکی فرزند 
محمدابراهیم ششدانگ یکدرب خانه بمساحت 

62.90 متر مربع واقع در انارک 
بخش 19 اصفهان الحاقی به ثبت نائین

60 فرعی از 334 اصلی خانم صغری صادقی 
خرم دش��تی فرزند عبداله ششدانگ یکدرب 
خانه بمس��احت 204.50 متر مرب��ع واقع در 

مظفرآباد
5 فرعی از 337 اصلی محم��د و رضا زمانی 
فرزندان علی اکبر شش��دانگ یک��درب خانه 
بمساحت ششدانگ 321.95 متر مربع واقع در 
روستای کبرآباد )نس��بت هر یک سه دانگ از 

ششدانگ(
504 فرع��ی از 338 اصل��ی عب��اس حیدری 
بندرآبادی فرزند حس��ن شش��دانگ یکدرب 
خانه به مس��احت 296.24 متر مربع واقع در 

روستای خرمدشت
ردیف ب(

 امالکی ک��ه به موج��ب آرای هی��ات نظارت
  بایس��تی تجدی��د آگه��ی ش��ود و م��دت 
اعتراض آنها از اولین انتش��ار بمدت 30 روز 

می باشد:
5321 اصل��ی غالمعل��ی ش��هریاری فرزند 
غالمرضا شش��دانگ یک��درب بهاربند واقع 
 در مزرعه ش��اه که در آگهی قبل��ی نام مالک 
اشتباها غالمعلی مزرعه ش��اهی قید گردیده 

است.
به موجب  ماده 16 قانون ثبت امالک چنانچه 
کس��ي به امالک مندرج در این آگهي اعتراض 
داشته باشد باید از تاریخ انتشار اولین نوبت 
95/5/02  ظرف م��دت 90 روز اعتراض خود 
را به اداره تسلیم و طبق تبصره 2 ماده واحده 
قان��ون تعیین تکلیف پرون��ده هاي معترضي 
ثبت ب��ه معترض ظرف مدت یکم��اه از تاریخ 
تسلیم اعتراض به به این اداره بایستي تقدیم 
دادخواست به مرجع ذیصالح قضایي گواهي 
تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم 
نمای��د . درصورتي که  قبل از انتش��ار آکهي 
دعوایي اقامه ش��ده باش��د طرف دعوي باید 
گواه��ي دادگاه مش��هود بر جری��ان دعوي 
ظرف مدت مرقوم تس��لیم نمای��د اعتراضات 
یا گواه��ي طرح دع��وي که بع��د از انقضاي 
مدت مرقوم  واصل ش��ود و مطابق قس��مت 
اخیر ماده 16 تبص��ره م��اده 17 قانون ثبت 
رفتارخواهد شد ضمنًا طبق ماده 56 آیین نامه 
قانون ثب��ت حقوقي ارتفاع��ي در موقه تعیین 
ح��دود درص��ورت مجلس قی��د و واخواهي 
صاحبان امالک و مجاورین نس��بت به حدود 
 و حقوق ارتفاعي مطابق ماده 20 قانون تعیین 
تکلی��ف پرونده هاي معترض��ي ثبت پذیرفته 

خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول   95/05/02
تاریخ انتشارنوبت دوم    95/06/01

م الف: 117 
اباذر مهیمن رییس ثبت نایین

تحدید حدود اختصاصی
4/582 ش��ماره صادره : 1395/43/250315 نظر به 
اینکه تحدید حدود ششدانگ پالک شماره 358 فرعی 
از 45 اصلی واقع در بخ��ش 14 ثبت اصفهان که طبق 
رای قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد س��ند ثبت غرب 
اصفهان به نام حسین گودرزی فرزند حیدر مفروز و 
در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن 
به عمل نیامده اس��ت. اینک بنا به دستور قسمت اخیر 
ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاض��ای نامبرده تحدید 
حدود پالک مرقوم در روز سه شنبه مورخ 95/05/26 
ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا 
به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد 
که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور 
یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 
30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: چهار شنبه 
1395/05/02 م الف: 12449 رئیس منطقه ثبت اسناد 

و امالک غرب اصفهان
تحدید حدود اختصاصی

4/404  ش��ماره: 95/43/248791 چون تحدید حدود 
ششدانگ یکباب خانه پالک 359 فرعی از پالک شماره 
45/136/1  واقع در بخش 14 ثب��ت اصفهان که طبق 
پرونده ثبتی به نام محمد حس��ن کمالی فرزند عباس 
در جریان ثبت اس��ت به علت ع��دم حضور متقاضی 
ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر از 
ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده تحدید 
حدود ملک مرقوم در روز س��ه شنبه مورخ 95/5/26 
ساعت 9 در محل ش��روع و به عمل خواهد آمد. لذا به 
موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می 
گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند. 
اعتراضات مجاوری��ن و صاحبان امالک مطابق ماده 
20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی 
تا )30( روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده 
واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت 
معترض ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این 
اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح 
قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره 
تس��لیم نماید. تاریخ انتش��ار: 95/5/2 م الف: 12131 

رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
فقدان سند مالکیت

 1395 /43 4 ش��ماره ص��ادره: 248538/ /405
نظر به اینکه س��ید حس��ین و سید مس��عود حسینی 
رنان��ی دو نفر از وراث س��ید مهدی حس��ینی رنانی 
به موج��ب گواهی حص��ر وراث��ت 87/7/27-4069 
ش��عبه اول ش��ورای حل اختالف اصفهان با تسلیم 
برگ استش��هاد ش��هود مدعی فقدان س��ند مالکیت 
2/5 سهم مشاع از 73 سهم شش��دانگ پالک شماره 
19/779 بخش 14 اصفهان گردیدند که س��ند مالکیت 
11/5 س��هم از 73 سهم شش��دانگ به نام سید مهدی 
نامبرده در صفح��ه 124  دفتر 252 به ش��ماره ثبت 
10903/27167 ص��ادر و به حکای��ت دفتر امالک 9 
سهم به غیر انتقال یافته اس��ت و 2/5 سهم باقیمانده 
قهرا در سهم وراث اختصاص می یابد اعالم نمودند 
که س��ند مذکور در اث��ر جابجای��ی مفقود ش��ده و 
درخواست صدور سند المثنی نمودند لذا طبق تبصره 
 یک م��اده 120 آیین نام��ه قانون ثب��ت مراتب آگهی

 می شود که هر کس مدعی انجام غیر از آنچه در این 
آگهی ذکر شده یا  وجود سند مالکیت نزد خود باشد از 
تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه 
و  اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت 
و سند معامله تس��لیم نماید تا مراتب صورت جلسه 
و اصل س��ند به ارائه کننده مسترد ش��ود  اگر ظرف 
مهلت مقرر اعتراضی نرس��د یا در صورت اعتراض 
اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت صادر و به 
متقاضیان تسلیم خواهد شد. م الف: 12138 اداره ثبت 

اسناد و امالک غرب استان اصفهان 
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تب خودروهای خودران این روزها در سراس��ر جهان بین 
خودروس��ازان مختلف روز به روز داغ تر می ش��ود، تبی که 
مبدع آن گوگل بود و تسال با ارائه محصوالت تجاری آن را 
دس��ت یافتنی کرد. اما از زمان ارائه این خودروها که شاید 
بیش از 5 س��ال هم طول نکشیده باش��د، مشکالت متعدد 
آنها خود را نش��ان داده و حاال مهندس��ان و قانون گذاران 
کشورهای مختلفی مانند آمریکا، چین و برخی از کشورهای 
اتحادیه اروپ��ا در کنار هم ت��الش دارند ت��ا بتوانند موانع 

شکل گیری این فناوری جدید را برطرف کنند.
در میان تمام این خودروس��ازان، ش��رکت خودروس��ازی 
آلمانی بنز هم از اهمیت این موضوع غافل نبوده و هر روز با 
ارائه فناوری های جدید و توسعه راه های مختلف در حوزه 
اتومبیل های خودران سعی می کند نقش خود را در صنعت 

خودروسازی به خوبی ایفا کند.
به طور حتم ش��ما هم تایید می کنید که مرس��دس بنز در 
ارائه محصوالت جدید با فناوری پیشرفته همواره پیشگام 

بوده است.
از همین رو به گزارش زومیت، این خودروساز مطرح آلمانی 
حاال از اتوبوس های بدون راننده خود، رونمایی کرده است 
که طراحی آین��ده گرایانه ای دارد. اتوب��وس نیمه خودران 
جدید مرسدس بنز با ظاهری ویژه در فضای داخلی، مانند 
خودروهایی از آینده به نظر می  رسد. بخش اتوبوس دایملر 
گفته است که این محصول در نوع خود پیشرفته ترین نمونه 

موجود است.
اتوب��وس آین��ده گرایانه خودران مرس��دس بن��ز از امکان 
رانندگی خودکار ش��هری برخوردار اس��ت؛ ای��ن اتوبوس 
برای اولین بار مسافت ۲۰ کیلومتری داخل شهر را به طور 

مستقل رانندگی کرده است.
اتوبوس جدید مرسدس بنز با سرعت ۷۰ کیلومتر بر ساعت 
در خط ویژه اتوبوس های تندرو )BRT( اروپا تردد داشته و با 
توجه به ایستگاه های موجود و جریان ترافیکی، توقف هایی 
هم داشته اس��ت. این اتوبوس زیبا موانع پیش رو، عابرین 
پی��اده و گذرگاه های تونل��ی را تش��خیص داده و در مواقع 

ضروری توقف می کند.
البته رانن��ده به عن��وان یک ش��خص ناظر پش��ت فرمان 
حض��ور دارد و می توان��د در مواقع ض��روری دخالت کند. 
وجود دوربین ها و سیس��تم های راداری مطمئن در اطراف 
اتوبوس نوی��د رانندگی ایمنی را به مس��افران آن می دهد. 
 همچنین این وسیله نقلیه، امکان اتصال بدون سیم به مراکز 
تعیین ش��ده برای  تبادل اطالع��ات مورد نیاز از ش��رایط 
ترافیکی و وضعیت  راه ها را دارد تا با توجه به شرایط موجود 

بهترین تصمیم را اتخاذ کند.
سنسورها و دوربین های نصب ش��ده روی اتوبوس موجب 
شده است تا مسیرهای طی شده را ذخیره کند و برای موارد 

بعدی از آنها استفاده کند. نورپردازی فضای داخلی اتوبوس 
با توجه به وضعیت و ش��رایط رانندگی تغیی��ر می کند که 
شامل رانندگی در شهر، رانندگی در اتوبان یا ایستگاه های 

اتوبوس می شود.
جدید ترین محص��ول بخش اتوبوس  دایمل��ر، حمل و نقل 
ناوگان درون ش��هری را هدف قرار داده است و سعی دارد 
مردم را متقاعد کند ک��ه خودروهای ش��خصی را در خانه 
بگذارند تا ترافیک ش��هری روان و آس��ودگی بیش��تری را 

تجربه کنند.
 اتوبوس آینده گرایانه مرس��دس بنز دارای طراحی انقالبی

 م��ی باش��د؛ در خروجی در قس��مت وس��ط ق��رار دارد و 
پنجره ه��ای آن نیز بس��یار وس��یع تعبیه شده اس��ت تا به 

مسافران دید خوبی از  بیرون بدهد.
س��تون های موجود در اتوب��وس مانند درخت هس��تند و 
چراغ های موجود روی سقف نیز به برگ درختان شباهت 

دارند تا فضای بسیار آرامش بخش��ی را برای سرنشینان به 
ارمغان بیاورند.

نمایشگرهای بزرگی روبه روی مسافران قسمت میانی قرار 
دارد تا آنها را از مکان فعلی اتوب��وس، تاخیرهای موجود و 
ایستگاه بعدی مطلع سازد. فضای راحت انتهای اتوبوس نیز 
برای مسافرانی طراحی شده است که مسافت طوالنی تری 

در پیش دارند.
پلتفورم ای��ن اتوبوس آینده گرایانه مرس��دس بنز مش��ابه 
اتوبوس مرسدس بنز سیتاروی )Citaro( کنونی است. این 
اتوبوس از پیش��رانه ۷/۷ لیتری OM 936 بهره می برد که 

۲۹۹ اسب بخار توان تولید می کند.
ابعاد کلی اتوب��وس ۳۱۲۰ در ۲55۰ در ۱۲۱۳5 میلی متر 
است. با این حرکت منحصر به فرد در دنی�ا، شرک�ت دایملر 
بنز گام مهم��ی در ارائ��ه اتوبوس ه�ای ش��هری خ�ودران 

برداشته است.

بنزبرایناوگانشهری،خودرانمیسازد؛

اتوبوسهاهوشمندمیشوند

مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه ای 
فهرست ۶ گونه جدید از بدافزارهای باج گیر را که طی یک ماه 

گذشته شناسایی شده اند، اعالم کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، باج افزارها یا باج گیرهای س��ایبری، 
گونه ای از بدافزارها )نرم افزارهای مخرب( به ش��مار می آیند 
که قادرند به ط��رق مختلفی از جمله رمزنگاری، دسترس��ی 
قربانی به فایل ها یا کل سیستم را محدود کرده و تنها در ازای 
دریافت باج، محدودیت را برطرف سازند. سیر رشد باج افزارها 
در سال های اخیر بس��یار زیاد بوده و روزانه چندین رخداد در 

این حوزه پیش می آید.
در گزارش ارائه شده مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات 
رخدادهای رایانه ای )مرکز ماهر(، اطالعاتی راجع به باج افزار 
جدیدی مانن��د Herbst، نس��خه های جدی��د باج افزارهای 
Crysis، Nemucod و کش��ف ۷ گون��ه جدی��د از باج افزار 
 cripttt، و انتشار ابزار رمزگشایی برای باج افزارهای Jigsaw
TeslaCrypt و jigsaw که در یک ماه اخیر، کشف شده اند، 

منتشر شده است.
Herbst۱-باجافزار

پانزدهم خردادماه، ش��رکت Fortinet باج افزار جدیدی را با 
نام Herbst کشف کرد. این باج افزار آلمان را مورد هدف قرار 
داده و فایل های قربانیان را با استفاده از AES رمزنگاری کرده 
است. فایل های رمز ش��ده توس��ط این باج افزار دارای پسوند 

.herbst است. باج درخواستی توسط این باج افزار ۰/۱ بیت 
کوین )حدود 5۰ دالر آمریکا( است.

criptikod.۲-انتشارابزاررمزگشاییباجافزارروسی
criptttیا

شانزدهم خردادماه، فردی به نام مایکل گیلسپی خبر مربوط 
به کشف ابزار رمزگشایی برای باج افزار روسی .criptikod یا 
cripttt را در حس��اب توییتر خود اطالع رس��انی کرده است. 
این باج افزار به زبان روس��ی بوده و این کش��ور را مورد هدف 

قرار داده است.
Jigsaw۳-کشفنسخههایجدیدباجافزار

 Jigsaw در ۱۷ خردادم��اه گونه های جدی��دی از باج اف��زار
 payms، مشاهده شد که برای فایل های رمزشده خود پسوند
paymst، .pays، .paym، .paymrss، .payrms. و 

.paymts قرار داده اند.
مایکل گیلسپی فایل های این باج افزار را نیز برای رمزگشایی، 

به روز کرده است.
Crysis۴-کشفنسخهجدیدباجافزار

در همین حال در هفدهم خردادماه امس��ال، نسخه  جدیدی 
از باج افزار Crysis کش��ف ش��ده که فایل ها را رمز کرده و به 
centurion_legion@aol�.  فایل های رمز شده پس��وند

com.xtbl اضافه می کند.
پس از آن باج افزار، یادداش��تی قرار می دهد که بر اس��اس آن 

قربانی باید برای دریافت دستورات مربوط به پرداخت باج، به 
goldman0@ ی��ا mailrepa.lotos@aol.com آدرس

india.com ایمیل بزند.
یک روز پس از کش��ف این نس��خه  جدید، در ۱۸ خردادماه، 
موسس��ه امنیتی ESET درباره رش��د و گس��ترش گسترده  
خانواده این باج افزار هشدار داد. چرا که به نظر می رسد پس از 
پایان یافتن پروژه باج افزار TeslaCrypt، تیم مهاجمان روی 
 ،ESET تمرکز کرده است. بر اساس یافته های Crysis باج افزار
این باج افزار از طریق هرزنامه ه��ای حاوی فایل های مخرب و 
یا تروجان هایی که به نظر برنامه های مفیدی می آیند، منتشر 

می شود.
Nemucod۵-کشفگونهجدیدباجافزار

 Nemucod در بیس��تم خردادماه گونه  جدی��دی از باج افزار
کشف شده که قادر اس��ت PHP را دانلود کرده و با استفاده از 
آن فایل های قربانی را رمز کند و در پایان فایل های رمزش��ده 

پسوند .crypted قرار دهد.
TeslaCrypt۶-انتشارابزارجامعرمزگشایی

پس از آنکه پروژه مربوط به باج اف��زار TeslaCrypt متوقف 
و کلید رمزگش��ایی آن منتش��ر ش��د، قربانیان ق��ادر بودند 
 فایل ه��ای رمز ش��ده توس��ط نس��خه  ۳ و ۴ این باج اف��زار را

رمزگشایی کنند.
البته برای رمزگشایی فایل های رمزش��ده توسط نسخه های 

قدیمی ت��ر ای��ن باج اف��زار نی��ز ابزاره��ای دیگ��ری مانن��د 
TeslaDecoder وجود دارد. حال تیم تحقیقاتی سیس��کو 
ابزار جدی��دی ارائه داده اس��ت که با اس��تفاده از آن قربانیان 
می توانند فایل های رمزشده توسط هر یک از نسخه های این 
باج افزار را رمزگشایی کنند. استفاده از این ابزار برای کسانی 
 TeslaCrypt که نمی دانند توس��ط کدام نس��خه از باج افزار

آلوده شده اند، می تواند بسیار مفید باشد.
 طی س��ال های اخیر مهاجم��ان زیادی به س��مت گونه ای از 
بدافزارها که باج افزار نام دارند تمایل پیدا کرده و از طریق آن 

کسب درآمد می کنند.
آنها سعی می کنند از غفلت و سهل انگاری کاربران بهره برده و 
از طرق مختلفی مانند ایمیل ها، صفحات وب و پیام های آلوده، 

از افراد سوءاستفاده کنند.
برای جلوگی��ری از آلودگ��ی توس��ط بدافزارهار،توصیه های 
متداولی ازجمله عدم باز کردن ایمیل های ناشناس و مشکوک، 
عدم مراجعه به وب سایت های ناامن، اس��تفاده و اطمینان از 
فعال بودن برنامه های ضدویروس روی سیستم و تهیه  نسخه  
پش��تیبان از اطالعات و ذخیره  آنها روی یک حافظه  خارجی، 

وجود دارد.
مرکز ماهر تاکید کرده اس��ت که این توصیه ها اگر چه بسیار 
س��اده هس��تند اما می توانن��د از خس��ارات جبران ناپذیری 

جلوگیری کنند.

اگر با این پرسش اساسی روبه رو باشیم که شهروندی ما در 
یک کش��ور خاص و در واقع در اختیار داشتن گذرنامه آن 
کشور چه میزان از اعتبار و قدرت را برای ما به همراه دارد، 
این ابزار پاس��خی جامع و کامل با  اطالعاتی جالب و فوق 

العاده برای ما خواهد داشت.
مال��ی نه��اد  توس��ط  توج��ه  جال��ب  ب��زار  ا  ای��ن 
 Passport طراحی ش��ده و ن��ام آن »Arton Capital« 

Index است.
برای استفاده از این ابزار می توانید به وب سایت اصلی آن 

مراجعه کنید. 
این ابزار در واقع یک دائره المعارف تعاملی تحت وب است 
که شما را از همه حقوقی که پاس��پورت یا گذرنامه کشور 

شما در اختیارتان می گذارد، آگاه می کند.
این ابزار اقدام به جمع آوری اطالعات مربوط به گذرنامه 
۱۹۰ کش��ور مختلف کرده اس��ت و با اس��تفاده از حقوق 
 و اختیارات��ی که گذرنامه هر کش��ور به ش��هروندان خود 

می دهد، اقدام به رتبه بندی آنها کرده است.
این رتب��ه بندی بر اس��اس چند فاکتور اساس��ی از جمله 
دسترسی به کش��ورهای دیگر، س��فر به آنها بدون نیاز به 

دریافت ویزا و حقوق اقامت کوتاه و موقت درآنهاست.
کلیک روی تصویر گذرنامه مربوط به کشورهای مختلف 
آخرین ش��کل و ش��مایل مورد اس��تفاده آن گذرنامه در 
آن کشور را به شما نش��ان می دهد و همچنین اطالعات 
 Visa�Free Score مربوط به رتبه بندی آن در سه حوزه
)س��فر بدون نیاز ب��ه وی��زا(، Global Rank ) رتبه بندی 
کلی جهانی( و Individual Rank )رتبه بندی بر اساس 
حقوقی که گذرنامه به ش��خص ش��هرون�د می ده�د( را 

اعالم می کند.
 این اب��زار همچنی��ن امکان��ات قاب��ل توجه��ی از جمله

 فیلتر کردن گزینه های مختلف برای مقایسه بهتر گذرنامه 
ها با یکدیگر بر اساس کشور و منطقه را  نیز ارائه می کند. 
همچنین این امکان را به ش��ما می دهد ک��ه با مراجعه به 
قسم�ت رتب�ه بن�دی، اط�العات کام�لی در م�ورد برترین 
گذرنامه ه�ای دنیا )با توجه به قدرت آنه�ا( به دست آورید.

به شکلی جالب توجه در رتبه بندی صورت گرفته در این 
ابزار، گذرنام��ه آلمانی در صدر همه ق��رار دارد و گذرنامه 
ایاالت متحده در رتب��ه ۱۸ قرار گرفته اس��ت. نگاهی به 
وضعیت گذرنامه ایرانی در این اب��زار، اطالعات جالبی به 

همراه دارد.
از جمله آنکه،گذرنامه ایرانی در رتبه جهانی ۹۳ و بر اساس 
حقوق ش��هروندی در رتبه جایگاه ۱۹۱ ق��رار دارد. با این 
گذرنامه ش��هروندان ایرانی می توانند به ۳۶ کشور بدون 

نیاز به ویزا مسافرت کنند.
جالب آنک��ه در منطق��ه خاورمیانه به لح��اظ رتبه بندی 
کل��ی گذرنام��ه ایران��ی در بی��ن ۱۴ کش��ور در م��کان 
 ۱۲ و قب��ل از ع��راق و س��وریه ق��رار گرفت��ه اس��ت؛ اما 
 Welcoming Rank جالب تر از آن اینکه در رتبه بندی 
)رتبه بندی بر اس��اس تعداد گذرنامه هایی که یک کشور 
بدون نیاز به ویزا ب��ه آنها اجازه ورود می ده��د( ایران در 
منطقه خاورمیانه در صدر جدول ایستاده که معنی آن این 
است که شهروندان کشورهای بیشتری بدون نیاز به ویزا 

می توانند وارد ایران شوند.
 هم��ان گونه ک��ه م��ی بینید ای��ن اب��زار بس��یار جالب 
 توج��ه اس��ت و ب��ا اس��تفاده از پای��گاه داده خ��ود
  می تواند اطالعات دقیقی را در مورد گذرنامه هر کش��ور

برای شما فراهم کند.

تلسکوپ فضایی ناسا با نام Kepler که در ماه آوریل همه را 
نگران کرد، پس از بازگشت به شرایط عملیاتی به ماموریت 
خود در جس��ت وجوی حیات فرازمینی ادام��ه می دهد. 
در این ماموریت، س��تاره های دیگری رصد می ش��وند که 

سیاره هایی به اندازه زمین در مدارشان داشته باشند.
این رصدگر فضا، ب��ه تازگی چهار اگزوپلنت )فراس��یاره( 
جدید واقع در خوشه ای حول یک س��تاره را کشف کرده 
اس��ت که ظاهرا دوتای آنها قادرند ش��رایط زندگی برای 

ارگانیسم های زنده را فراهم سازند.
تمامی این چهار س��یاره بین ۲۰ تا 5۰ درص��د بزرگتر از 
زمین هس��تند، ضمن اینکه س��طح آنها صخره ای بوده و 
حول یک ستاره کوتوله س��رخ با نام K2�72 می چرخند. 
الزم اس��ت بدانید این س��تاره حدود ۱۸۱ س��ال نوری با 
 )Aquaris( زمین فاصله داش��ته و در ص�ورت فلک�ی دلو

قرار دارد.
ای��ن دو اگزوپلن��ت ک��ه K2�72c و K2�72e نام گذاری 
ش��ده  اند، در م��دار »زیس��ت پذی��ر« از خورشیدش��ان 
می چرخند، یعنی فاصله آنها از س��تاره ف��وق به اندازه ای 
اس��ت که آب می تواند به صورت مایع و در حالت طبیعی 

روی سطح آنها شکل بگیرد.
این یافته در بطن گزارش ماه ژانویه ناس��ا مبنی بر یافتن 
۱۰۴ سیاره نویدبخش حیات قرار داشت که البته تاکنون 

منتشر نشده بود.
در حالی ک��ه کپلر هنوز ب��ه رصد اگزوپلنت ه��ا از طریق 
سنجش درخش��ندگی س��تاره ها و کاهش روشنایی آنها 
بر اثر عبور احتمالی س��یاره ها از مقابلشان ادامه می دهد، 
ماموریت K2 ب��ا ایج��اد تغیی��رات در Kepler می تواند 
س��تاره های کم فروغ تر مانن��د کوتوله های س��رخ را نیز 

شناسایی کند.
در همین راس��تا رییس مطالعات K2 »ایان کراس��فیلد« 
در پس��ت منتشر ش��ده در وبالگ ناسا نوش��ت: می توان 
عملی��ات ف��وق را ای��ن گون��ه تش��بیه ک��رد ک��ه کپلر 
مطالعات جمعیت شناس��ی و کلی را انج��ام می دهد، اما 
ماموریت K2 به س��تاره های درخش��ان تر و نزدیک تری 
 اختص��اص دارد ک��ه س��یاره  های مختلف��ی را در

مدار خود دارند.
در ای��ن ماموری��ت، می توان تعداد س��تاره های س��رخ و 
کوچک قابل شناس��ایی را ت��ا ۲۰ برابر افزای��ش داد، در 
نتیج��ه تع��داد س��یاره هایی که بالق��وه زیس��ت پذیرند 
 و ب��رای تحقیق��ات بیش��تر انتخ��اب می ش��وند نی��ز

اضافه خواهد شد.

ابزاریجالببرایشناساییقدرتگذرنامههرکشور؛

گذرنامهایرانازچهقدرتی
برخورداراست؟

فضاپیماییکهدوبارهفعالشد؛

دوفراسیارهجدید،حاصل
تالشتازهکپلر

خبرویژه

مرکزماهرفهرستیازباجافزارهایجدیدرامنتشرکرد؛

بیهودهبهمهاجمانباجندهید

آمازونبرایپیادهسازیناوگانحملونقلخودفکرتازهایدارد؛

تیرچراغبرق،مأمنیبرایپهپاد
طبیعتبازهمالگویمحققانشد؛

باتریهاویتامیننیازدارند
آیامورتازیناینبارهمدرستحدسزدهاست؟

شهریور،شاهدشاهکارجدیدسامسونگخواهیمبود
تقریبا دو سال اس��ت که آمازون از برنامه خود برای 
به کارگی��ری پهپادها به منظور توزیع بس��ته هایش 
پرده برداری کرده اس��ت. اگر چه به خاطر مشکالت 
متعدد رگوالتوری، سیس��تم تحویل ب��ا پهپاد هنوز 
زمان زی��ادی را تا اجرایی ش��دن پی��ش رو دارد اما 
آمازون ب��ا جدیت تمام به توس��عه آن می پردازد. در 
همین راستا و بر اساس پتنتی که به تازگی از سوی 
PatentYogi منتشر شده، آمازون می خواهد تقریبا 
از تمامی س��ازه های مرتفع همچ��ون تیرهای چراغ 
برق، دکل های موبایل و حتی برج های کلیس��ا برای 
شارژ کردن یا نشاندن پهپادهای خود استفاده کند. 
در این گواهی ثبت اختراع آمده است: این ایستگاه  ها 
قادرند امکانات متعددی را برای وسایل هوایی بدون 
سرنشین )UAV( ارائه کنند که از آن جمله می توان 
به افزایش طول پرواز، ارتقای دقت پیمایش مس��یر 
و حتی پناه گیری در صورت بروز ش��رایط نامس��اعد 
اش��اره کرد. از آنجا که اطالعات ف��وق از روی پتنت 
ثبت شده به دست آمده است، هیچ تضمینی نیست 
که محصول نهایی بر اساس آن تولید شود. اما به هر 
حال می توان اطالعاتی را در مورد آینده شرکت بزرگ 

آمریکایی و ایده  هایش در زمینه برنامه تحویل با پهپاد 
به دس��ت آورد. طبق اطالعات پتنت منتش��ر شده، 
این ایستگاه ها عالوه بر فراهم ساختن سکوی فرود، 
می توانند پهپادها را شارژ نموده و آنها را در پیمودن 
مس��یر بعدی راهنمایی کنند. اما جالب ترین ویژگی 
این مراکز، عملکرد برخی از آنها به عنوان سیس��تم 
تحویل از پهپاد به انسان اس��ت. در این حالت، پهپاد 
می تواند بسته را درون محفظه مخصوص تعبیه شده 
در ایستگاه انداخته و س��پس با استفاده از تجهیزات 
خاص، آن را به سطح زمین منتقل نماید. به هر حال 

این ایده هنوز در مراحل ابتدایی خود به سر می برد.

تیمی از محققان دانش��گاه هاروارد ک��ه اخیرا به 
دنبال مولکولی آلی ب��رای تولید باتری های فلوی 
)Flow Battery( کم هزینه و غیرس��می بودند، 
پاس��خی را که به دنبالش می گشتند در ویتامین 

ب۲ یافتند.
این تیم متوجه ش��ده که با دس��تکاری کوچکی 
در مولکول ه��ای اصلی »ریبوفالوی��ن« یا همان 
ویتامی��ن ب۲ ک��ه کربوهی��درات را در ب��دن 
ما به س��وخت تبدی��ل می کن��د، ام��کان تولید 
ریبوفالوین هایی وجود دارد ک��ه می توان از آنها 
برای ذخیره انرژی به دست آمده از منابع بادی یا 

خورشیدی استفاده کرد.
تیم مورد بحث، پی��ش از این ه��م روی نوعی از 
باتری ها کار کرده بود که به جای الکترولیت های 
معم��ول، از نوعی مولک��ول آلی به ن��ام کویینان 
 )Ferrocyanide( و فروسیانید  )Quinones(

بهره می گرفت.
با این حال، محققان ه��اروارد تصمیم گرفتند به 
دنبال مولکول هایی باشند که به افزایش ظرفیت 
باتری منجر خواهند ش��د و ویژگی های ویتامین 

ب۲، توجه آنها را به خود جل��ب کرد.»کایژیانگ 
لین )Kaixiang Lin(، یک��ی از اعضای تیم مورد 
اش��اره می گوید که آنها »نزدیک به یک میلیون 
کویینان مختلف« را مورد ارزیابی قرار داده  اند اما 
در نهایت با استفاده از ویتامین ب۲ موفق به تولید 
دس��ته ای جدید از مواد الکترولیتی ش��دند. وی 
همچنین افزوده است که دستیابی به ماده مذکور 
بسیار ساده بوده و می توان با قیمتی پایین، آن را 

به تولید انبوه رساند.
باتری های فلو، ان��رژی را در محلولی که خود در 
یک مخزن نگهداری می  شوند، ذخیره می سازند. 
پس هر چه مخزن بزرگتر باشد، میزان انرژی قابل 

ذخیره سازی هم افزایش می یابد.
بنابراین مولکول دستکاری شده از سوی محققان 
هاروارد ممکن اس��ت ب��ه تولی��د باتری هایی با 
ظرفیت بیش��تر منجر ش��ود. لین و تی��م وی در 
حال حاضر برنامه دارند تا م��اده تولیدی خود را 
به صورت دقیق تر مورد بررسی قرار دهند اما آنها 
همچنین در تالش برای یافتن دیگر مولکول های 

آلی جایگزین نیز خواهند بود.

با آنکه سامسونگ قصد دارد در تاریخ دوم اوت )۱۲ 
مرداد( از فبلت گلکسی نوت ۷ رونمایی کند، اما این 
به آن معنی نیست که این شرکت کره ای در شهریور 
ماه دست خالی پا به نمایش��گاه IFA 2016 بگذارد. 
پیش از این ش��نیده ش��ده بود که چند تبلت جدید 
و یک پوش��یدنی از س��ری Gear در این رویداد به 
نمایش گذاش��ته می ش��ود و حاال خبر رسیده که به 
احتمال فراوان یکی از این محصوالت، تبلت پرچمدار 
گلکس��ی تب S3 خواهد بود. افش��ا کننده مش��هور 
روس��ی، الدار مورتازین )Eldar Murtazin( سابقه 
خوبی در افش��ای اطالعات در خصوص محصوالت 
سامسونگ دارد و سال قبل نیز تاریخ دقیق برگزاری 
کنفرانس این شرکت کره ای را در برلین به درستی 
ح��دس زده بود. بر طب��ق توییتی ک��ه مورتازین به 
تازگی منتش��ر کرده، قرار است Tab S3 سامسونگ 
در تاریخ ۱ سپتامبر )۱۱ شهریور( در شهر برلین به 
خبرنگاران معرفی ش��ود. تصور بر این است که نسل 
سوم تبلت های س��ری S سامس��ونگ نیز از نسبت 
تصویر ۴ به ۳ )به مانند آیپدها( برخوردار باشد. هنوز 
اطالعاتی در خص��وص ویژگی  های س��خت افزاری 

این محصول در دس��ت نیس��ت، اما انتظ��ار می رود 
که به مانند سال قبل با دو نس��خه ۸ و ۹/۷  اینچی، 
 س��خت افزاری قدرتمند، طراحی ظری��ف و البته با 
 بدن��ه ای  فل��زی مواج��ه باش��یم. در خص��وص 
سیس��تم عامل نیز، با توجه به زم��ان رونمایی، بعید 
است ش��اهد عرضه گلکس��ی تب S3 با اندروید نوقا 
باش��یم اما به احتمال فراوان در مدت کوتاهی به  روز 
رس��انی ارتقا به این نس��خه برای تبل��ت پرچمدار 
سامسونگ ارائه خواهد ش��د. گرچه همگی به خوبی 
می دانیم که سامسونگ کارنامه چندان قابل قبولی 

در زمینه پشتیبانی نرم افزاری از تبلت هایش ندارد.
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خبراخبار

نماینده مردم فریدن، فریدونشهر، چادگان و بوئین میاندشت:

مجلس به دنبال حذف
قوانین دست و پاگیر است

امام جمعه تیران:

 کشتار  مسلمانان کشمیر
 نشان  بی تدبیری دولت هند است

فرماندار گلپایگان مطرح کرد:

عمل به اقتصاد مقاومتی، با توجه به 
ارزش اقتصادی محیط  زیست

رییس بس��یج هنرمندان ش��هرضا در کارگروه نمایش��گاه 
 چلچراغ شهرضا گفت: در طی هماهنگی هایی که با مدیریت

آموزش و پرورش شهرضا انجام شده است، سالن جهانمردی 
که از بزرگ ترین سالن های شهرستان است، به عنوان مکان 

نمایشگاه چلچراغ درنظر گرفته شده است.
محمدعلی اباذری بابیان اینکه این نمایش��گاه در ۴۰ غرفه 
برگزار می ش��ود، اظهارکرد: هر یک از این غرفه ها به یکی از 
هنرهای مردم شهرضا اختصاص پیدا کرده است که بهترین 
آثار در این زمینه، در غرفه ه��ای ۱۲ و ۲۴ متری به نمایش 

گذاشته می شود.
وی ادامه داد: نمایش��گاه از تاریخ ۲۰ تا ۲۶ ش��هریور س��ال 
جاری، از ساعت ۹ صبح تا ۹ شب برای بازدید عموم باز است 
و از ساعت ۹ تا ۱۲ شب، هنرهای اجرایی در محوطه باز این 

ورزشگاه در معرض نمایش عموم گذاشته می شود.
وی با اش��اره به آثار این غرفه ها که برگزیده آثار شهرستان 
هستند، تصریح کرد: اساتید هر رش��ته، بر انتخاب این آثار 
نظارت دارند و تمام آثار هنری، با نظر کارشناسان و اساتید 

انتخاب می شود.
اب��اذری ادامه داد: هم��کاری انجمن های هن��ری در زمینه 
برپای��ی و نمایش آث��ار هنری بس��یار مه��م و تعیین کننده 
 اس��ت و این انجمن ها باید ما را در برگزاری این نمایش��گاه

 کمک کنند.
وی بابیان اینک��ه برنامه های زن��ده این نمایش��گاه، خاص 
م��ردم شهرضاس��ت، چنی��ن اظه��ار ک��رد: ه��ر انجمن و 
آموزش��گاهی که آثاری را به ص��ورت زنده اجرا ک��رده یا در 

غرفه ها ب��ه نمای��ش بگ��ذارد، این 
 آثار به ن��ام خ��ود او در نمایش��گاه

ثبت خواهد شد.
رییس بس��یج هنرمندان ش��هرضا، 
هنرمن��دان را مج��ری ای��ن برنامه 
دانس��ت و تصریح کرد: ای��ن برنامه 
مربوط ب��ه ف��رد ی��ا ارگان خاصی 
نیس��ت و ه��دف شناس��اندن هنر 
ش��هرضا به عموم و زنده نگه داشتن 
این بخ��ش از فرهنگ شهرس��تان 
اس��ت. وی اف��زود:  در ط��ول ای��ن 
هفت����ه از بهت��ری��ن هنرمن�دان 

 ش������ه��ر در رش���������ته ه����ای مخ�������تل��ف
تجلی��ل می ش��ود و امیدواری��م بتوانی��م ب��ا حرک��ت در 
این مس��یر، به تجل��ی هن��ر شهرس��تان و رش��د آن و نیز 
 معرف��ی آن به م��ردم خود شهرس��تان، اس��تان و کش��ور 

کمک کنیم.
محس��ن گالبی در ای��ن کارگ��روه بابیان اینک��ه مرکز فنی 

و حرفه ای ش��هرضا، واقع در پاس��داران، ب��ه مرکز آموزش 
س��فال و س��رامیک تبدیل می ش��ود، گف��ت: هزینه هایی 
 ک��ه گل، ک��وره و پخ��ت دارد، از طری��ق اداره کل

تامی��ن  حرف��ه ای  و   فن��ی 
می شود.

وی اضاف��ه ک��رد: اگ��ر الل��ه جین 
با جمعی��ت ۱۵ هزارنف��ری،۱۵۰۰ 
کارگاه دارد، باید در هر خانه شهرضا، 
ی��ک کارگاه صنایع دس��تی وج��ود 

داشته باشد.
فرماندار ش��هرضا تصریح کرد: یکی 
از دستگاه های شهرس��تان، هزینه 
 س��اخت بازارچه صنایع دس��تی را 
 تقب��ل کرده که این مس��اله نش��ان 
می دهد ک��ه عزم ملی ب��رای ایجاد 
 شهر سفالی در شهرضا فراهم اس��ت و ما باید در این زمینه 

عزم خود را جزم کنیم.
وی بابیان اینکه زکات هنر هنرمندان ش��هرضا، پرداختن به 
این هنر برای مردم خود شهرضاست، اظهار کرد: هنرمندان 

باید هزینه کارهای خود را بگیرند؛ اما همه چیز پول نیست.
 گالب��ی گف��ت: هنرمن��دان ب��رای هن��ر خ��ود یک عم��ر 

 زحم��ت می کش��ند از ای��ن رو هنر بای��د به منص��ه ظهور
گذاشته شود تا رواج پیدا کند؛ در این راه، ادارات و دستگاه ها 
نیز باید تمام تالش خود را برای ترویج این فعالیت های هنری 

به کار گیرند.
وی بااش��اره به اینکه هنرمندان باید حرف ه��ای خود را با 
مس��ئولین درمیان بگذارن��د، عنوان ک��رد: هماهنگی های 
الزم ب��رای اعط��ای تس��هیالت از صن��دوق کارآفرین��ی 
 امی��د، ب��ری هنرمن��دان، به وی��ژه س��فالگران ش��هرضا

 فراهم شده است.فرماندار ش��هرضا اضافه کرد:  باید  اتحادیه 
صنایع دس��تی هرچه س��ریع تر تشکیل ش��ودتا این جمع 
 هنرمندان ش��هرضا به یک س��ازمان مردم نهاد فعال تبدیل 

شود.
وی با اشاره به راه اندازی کالس های گردشگری در آموزشگاه 
فنی و حرفه ای شهرضا گفت: هماهنگی برای بازدیدهای یک 
یا چندروزه هنرمندان شهرستان از خانه هنرمندان استان یا 

یکی از شهرستان های استان انجام شده است.
گالبی خاطر نشان کرد : هرچندحرکت هایی در سال گذشته 
 در زمینه های هنری انجام ش��ده؛ اما متاس��فانه این حرکات

بسیار کند اس��ت و برپایی نمایش��گاه چلچراغ هنر، فرصت 
 مناس��بی برای شناس��اندن هنر هنرمندان این شهرستان

 است. 

نماینده مردم فریدن، فریدونشهر، چادگان و بوئین میاندشت در 
مجلس گفت: مجلس به دنبال حذف قوانین دست و پاگیر است.

اکبر ترکی با بیان اینکه انقالب اس��المی ثمره خون شهداست، 
اظهار کرد: اصط��الح انقالب��ی و غیر انقالبی ک��ه چندی پیش 
توس��ط مقام معظم رهبری مطرح ش��د، برخالف جناح بندی 
چپی یا راس��تی، نوعی تقس��یم بندی عالمانه ب��رای جلوگیری 
 حداکثری از نفوذ دش��من و حفظ وحدت بیشتر افراد در جامعه 

ایرانی اسالمی است.
وی ب��ا تاکید بر اعتق��اد به والی��ت فقیه به عنوان ی��ک اصل در 
نظام جمهوری اس��المی و ل��زوم پیروی از فرمایش��ات رهبری، 
خاطرنش��ان کرد: ب��ا عنایت ب��ه نامگ��ذاری عالمانه  امس��ال، 
 وظیفه ش��رعی و قانونی همه ما این اس��ت که هم��ه بحث ها را

کنار بگذاریم و متحد و منسجم، برای پویایی اولویت اول کشور 
که همان مس��ائل اقتصادی اس��ت، تالش کنیم. نماینده مردم 
فریدن، فریدونش��هر، چ��ادگان و بوئین میاندش��ت در مجلس 
شورای اس��المی، با اشاره به در پیش داش��تن انتخابات ریاست 
 جمه��وری و ش��وراها، از حرک��ت زود هن��گام برخی اف��راد و

گروه ها در راس��تای سیاس��ی نمودن فضای منطقه انتقاد کرد. 
وی در ادامه با بیان اینکه مجلس ده��م یک مجلس تازه نفس و 
 مصمم به کار و تالش هدفمند است، اظهار کرد: در دوره جدید،

۱7۰ نفر برای نخس��تین بار به مجلس راه یافته اند که در صدد 
انجام کار و رفع گرفتاری مردم هستند؛ از این رو برای حرکت در 
مسیر صحیح باید فرمایشات و رهنمودهای رهبری را تبعیت کرد.

ترکی بر لزوم حفظ اتحاد و همدلی برای حل دغدغه های مردم 
تاکید کرد و گفت: حل مش��کالت اقتصادی مردم،  اولویت اول 
مجلس دهم است و امیدواریم با ترکیب به وجود آمده در مجلس 

و همکاری دولت، این امر محقق شود.
نماینده مردم فریدن، فریدونش��هر،چادگان و بوئین میاندشت 
در مجلس ش��ورای اس��المی، ایجاد رش��د پویا، بهبود شاخص 
اقتصاد و دستیابی به چشم انداز ۲۰ ساله را از اهداف مجلس در 
 راستای تحقق اقتصاد مقاومتی بر ش��مرد و گفت: مجلس دهم

 مصمم است همگام با دولت، فرمایش��ات مقام معظم رهبری را 
اجرا کند. وی با بیان اینکه نمایندگان در مجلس به دنبال حذف 
حدود ۱۰ هزار از قوانین اضافه و دس��ت و پاگیر هستند، افزود: 
 امیدواریم به ازای هر قانونی که در مجلس وضع می شود، بتوان

۲ قانون دست و پا گیر و غیر ضروری را حذف کرد.
ترکی با درخواست از روسای ادارات مبنی بر شناسایی و انعکاس 
قوانین دست و پاگیر و موانع پیشرفت، از آنان خواست طرح های 
مهم و ایده های خالقانه نخبگان در سطح چهار شهرستان را  که 
 نیاز به بررس��ی، تصویب و یا تخصیص اعتبار دارد، شناس��ایی و

ابالغ نمایند. وی در پایان، تقویت قطب صنعتی چهار شهرستان 
و جذب سرمایه گذار از بیرون و داخل منطقه و توجه به توازن و 

عدالت را از اقدامات موثر برای توسعه منطقه دانست.

امام جمعه تیران گفت: مسلمانان مظلوم و با غیرت ایالت 
جامو و کشمیر هند، در طول سالیان متمادی، همواره از 
حقوق حداقلی ش��هروندی و امکانات متناسب بی بهره و 
محروم مانده و مورد بی مهری دولت مرکزی هندوستان 

قرار گرفته اند.
حجت االسالم علیرضا طاحونی، با اشاره به خواسته مشروع 
عموم مسلمانان این منطقه افزود: در حال حاضر نظامیان 
افراطی دول��ت هند هیچ گونه تمای��ز و تفاوتی میان توده 
مظلوم و محروم منطقه کشمیر با سایر گروه های افراطی 
قائل نشده و عموم مسلمانان را که به صورت مسالمت آمیز 
خواهان خواسته های مش��روع خود هستند، مورد کشتار 

قرار می دهند.
ام��ام جمعه تی��ران تاکید ک��رد: این وضعیت نش��ان گر 
بی تدبیری دولت مرکزی و بی اهمیتی نس��بت به وجدان 

پاک انسانی است.
وی با اش��اره به اینکه نبای��د رد پای دش��منان بی حیا را 
 نسبت به مس��لمانان در هیچ کجای عالم نادیده گرفت، 
تصریح ک��رد: تنها راه ح��ل این بحران، خویش��تن داری 
و تدبی��ر دولت مرکزی هندوس��تان، همراه ب��ا تن دادن 
به خواس��ته های مش��روع ش��هروندان و همچنین ورود 
 مجامع حقوق بشر، از جمله نهادهای اسالمی بین المللی،

در این باره است.

مس��ئول انجمن س��رزمین س��بز گلپای��گان، در همایش 
محیط زیست و بحران آب که در سالن اندیشه اداره فرهنگ 
و ارشاد اسالمی گلپایگان برگزار شد، اظهار داشت: فعالیت 
انجمن س��رزمین س��بز گلپایگان، در س��ال ۹3 با کسب 
 پروانه فعالیت از وزارت کشور توسط فرمانداری گلپایگان،

به عنوان یک موسسه زیس��ت محیطی در اداره ثبت اسناد 
گلپایگان به ثبت رسیده است.

زهرا حبیبی خاطر نش��ان کرد: تالش در راس��تای حفظ  
س��واحل پای��دار زیس��ت محیطی و چرخه ه��ای حیات 
موج��ود در آن، از طری��ق فرهنگ س��ازی، آم��وزش و 
 آگاه سازی جامعه انس��انی با اس��تفاده از افزایش دانش و 
حساس سازی جامعه نس��بت به تهدیدات زیست محیطی 
ایجاد ش��ده توس��ط زندگ��ی ش��هری و صنعت��ی گری، 
گردش��گری، کش��اورزی و دامپروری، از اه��داف انجمن 

سرزمین سبز گلپایگان است.
وی ابراز کرد: توس��عه و ترویج فرهنگ حفظ سرمایه های 
زیس��ت محیطی، ارائه آموزش ه��ای پایه ای در راس��تای 
تربیت محیط یاران مردمی با ش��عار »هر ش��هروند؛ یک 
 محی��ط ی��ار«، از اه��داف دیگر انجمن س��رزمین س��بز

گلپایگان است.
 حبیب��ی در پایان بیان داش��ت: انجمن س��رزمین س��بز، 
تالش می کند در افق چش��م انداز ۵ س��اله ب��ا همکاری و 
یاری محیط یاران، شهرستان گلپایگان را به منطقه نمونه 

زیست محیطی کشور تبدیل کند.
ب�رای جلوگی�ری از ورود ری�ز گردها به ش�هر 

فرهنگ، حفظ پوشش گیاهی نهادینه شود
در ادام��ه حس��ین فراس��ت، فرمان��دار گلپای��گان، ب��ا 
 تقدی��ر از فعالیت های انجمن س��رزمین س��بز گلپایگان 
اظهار داشت: محیط زیست، متعلق به آحاد مختلف است و 
به همین سبب هر انسانی در حفظ محیط زیست پیرامون 
 زندگی سهم بسزایی دارد که باید در حفظ محیط زیست، 

احساس مسئولیت کند.
وی با بی��ان اینکه  محیط زیس��ت دس��تخوش مخاطرات 
مختلفی شده اس��ت، تاکید کرد: در راستای جلوگیری از 
ورود گ��رد و غبار و ری��ز گردها به ش��هرها، فرهنگ حفظ 
پوش��ش گیاهی و درختان و حفاظت از محیط زیست باید 

در جامعه نهادینه شود.
فرماندار گلپایگان در پایان خاطر نش��ان کرد: در راستای 
عمل به اقتصاد مقاومتی، باید حفاظت از محیط زیست، در 

برنامه توسعه کشور گنجانده شود.

در کارگروه نمایشگاه چلچراغ شهرضا مطرح شد:

عزم ملی برای ایجاد شهر سفالی در شهرضا

کاهش ناهنجاری های اجتماعی
با ترویج فرهنگ نماز

وضعیت آب شرب
از مرز بحران گذشته است

این شهر می تواند
قطب گردشگری استان شود

احداث سالن ورزش های رزمی
با نام »شهدای کاراته«، در تیران و کرون

اختصاص بیش از ۳۰ درصد اعتبارات
شهرستان لنجان، به ایجاد اشتغال

مدیر اداره ورزش و جوانان شهرستان تیران و کرون، با اشاره 
به نبود فضای کافی و مناسب در خصوص انجام ورزش های 

رزمی در شهرس��تان تیران و کرون گفت: سالن ورزش های 
رزمی با نام »شهدای کاراته شهرستان«، با مشارکت خیرین 

و اداره ورزش و جوانان احداث می شود.
عباس مرادیان اف��زود: با توجه به وج��ود عالقه مندان زیاد 
به ورزش های رزمی در این شهرس��تان و همچنین کس��ب 
عناوین و افتخارات کشوری و اس��تانی توسط هیئت کاراته 
و ورزش های رزمی در شهرس��تان، نیاز به یک سالن مجهز 
برای ورزشکاران این رشته در شهرستان احساس می شد.     
 مدی��ر اداره ورزش و جوان��ان شهرس��تان تی��ران و کرون 
ادامه داد: با  پیگیری های خوب مس��ئوالن و اعضای هیئت 
کاراته شهرستان در مشارکت خیرین،۵۰ درصد از اعتبار این 
پروژه، توس��ط خیرین و مابقی توسط اداره ورزش و جوانان 

استان اصفهان تامین می شود.
مرادیان در پایان بیان داش��ت: س��اخت و تجهیز این سالن 
ورزش��ی در مس��احتی حدود 8۰۰ مترمربع در دو طبقه با 
هزینه ای بالغ بر 8 میلیارد ریال در ورزش��گاه تختی ش��هر 

تیران انجام می شود.

فرمان��دار شهرس��تان لنج��ان در کارگ��روه اش��تغال شهرس��تان 
 لنج��ان، با اش��اره ب��ه ظرفی��ت و پتانس��یل ای��ن منطق��ه گفت: 
 ب��ا توج��ه ب��ه موقعی��ت جغرافیای��ی شهرس��تان لنج��ان،
 فرصت های خوبی ب��رای حضور س��رمایه گ��ذاران در این منطقه

فراهم شده است.
س��ید محس��ن س��جاد، ب��ا بی��ان اینک��ه صنای��ع دس��تی و 
کش��اورزی بای��د بی��ش از ای��ن م��ورد توجه م��ردم و مس��ئوالن 
منطقه ق��رار گیرد، متذکر ش��د: ب��ا توجه ب��ه برنامه ری��زی های 
 ص��ورت گرفته ب��رای س��ال ج��اری، پی��ش بینی ش��ده اس��ت

 که قابلی��ت ایجاد اش��تغال 3۵ هزار نف��ری در شهرس��تان لنجان 
فراهم شود. 

 فرمان��دار شهرس��تان لنج��ان، حمای��ت از صنای��ع کوچ��ک و
زود بازده را ضروری دانس��ت و تش��ریح ک��رد: بالغ ب��ر 3۰ درصد 
 اعتب��ارات س��ال ج��اری شهرس��تان، ب��رای ایج��اد اش��تغال 
 منظور ش��ده اس��ت که باید در زمینه صنایع دس��تی و کشاورزی 
مورد اس��تفاده قرار بگیرد. وی با اش��اره به لزوم وحدت بین مردم و 
مسئوالن در جامعه، یادآور شد: شهرستان لنجان می تواند در ارائه 

بس��یاری از صنایع، صاحب سبک و برند باش��د و این مهم، نیازمند 
همکاری تنگاتنگ مردم و مسئوالن است.

 رییس اداره تبلیغات اس��المی آران و بیدگل گفت: تروی��ج فرهنگ نماز در جامعه 
به ویژه در بین نسل جوان، مشکالت و ناهنجاری های اجتماعی را کاهش می دهد.

حجت االسالم س��میع اهلل مردان در نشست ش��ورای اداری این اداره، مسئله نماز 
را یکی از مهم ترین مسائل جامعه امروز دانس��ت و اظهار کرد: ترویج فرهنگ نماز 
 در جامع��ه به ویژه در بین نس��ل جوان، مش��کالت و ناهنجاری ه��ای اجتماعی را

کاهش می دهد. وی با تاکی��د بر اینکه نماز اول وقت بای��د در جامعه به  عنوان یک 
ارزش شناخته ش��ود، تصریح کرد: احیای فرایض الهی، اجرای احکام دینی و اقامه 
نماز، از مهم ترین اهداف انقالب اسالمی است که باید به آن بیش از پیش توجه شود.

عضو ش��ورای فرهنگ عمومی آران و بی��دگل افزود: مردم ب��رای تحقق حکومت 
 اس��المی و صیانت از اج��رای احکام الهی، ب��ا اعتق��اد محکم و با دس��تان خالی، 
 هشت سال در مقابل دش��من تا دندان، مسلح ایس��تادند تا اسالم و احکام اسالمی

به دست فراموشی سپرده نشود. حجت االسالم مردان با اشاره به لزوم توجه بیشتر 
به امر نم��از در بین کارکنان دولت در محیط اداری خاطر نش��ان ک��رد: نماز بر هر 

مسئله ای مقدم است و نباید هیچ کاری بر اجرای فرمان الهی مقدم شمرده شود.
مسئول رس��یدگی به امور مس��اجد آران و بیدگل، در ادامه اظهار کرد: نمازهایی 
 که با حضور قلب همراه اس��ت، گره ها را باز می کند و چنانچه نماز در اولویت کارها 

قرار گیرد، در تمام امور گره گشایی می شود.
وی نماز را کلید خوش��بختی خواند و افزود: عارف بزرگ، شیخ حسنعلی نخودکی 
اصفهانی، در پاس��خ به جوانی که راه های گش��ایش سه درخواس��ت ازدواج سالم، 
برکت کسب و کار و عاقبت به خیری را می پرس��د، نماز اول وقت را کلید همه این 

درخواست ها معرفی می کند.

ریی��س هئی��ت مدی��ره و مدیر عام��ل آبفای ش��هری کاش��ان در نخس��تین 
 جلس��ه ش��ورای اداری شهرس��تان ک��ه در دانش��گاه آزاد اس��المی 
برگزار ش��ده بود، اظهار کرد: وضعیت آب در کاش��ان مانند آتش زیر خاکستر 
 است؛ ولی در برخی از روس��تاها، این آتش خودش را نشان داده و بحران آب را

مشاهده می کنیم.
محمد رضا اسدی با بیان اینکه در آینده ای نه چندان دور، بحران آب شرب شکل 
امنیتی پیدا می کند، تصریح کرد: باید آمادگی بیش��تری برای مبارزه با بحران 

آب داشته باشیم.
وی ادامه داد: وضعیت آب ش��رب در بیش��تر ش��هرهای تحت پوش��ش، از مرز 
بحران گذشته است و به طور مثال در شهر قمصر، در روزهای تعطیل با مشکل 
 فشار آب مواجه هس��تیم و اگر در شهر برزک چهار س��اعت برق قطع شود، آب 

جیره بندی خواهد شد؛ بنابراین باید ضریب ظرفیت را افزایش دهیم.
 اس��دی عدم مدیریت صحیح مصرف آب، افزایش جمعی��ت و کاهش آب های 

زیر زمینی را از جمله مواردی بیان کرد که در بحران آب تاثیر زیادی دارد.
وی افزود: باتوجه به اینکه با بحران آب مواجه هستیم و به خط قرمز رسیده ایم، 
اگر هر فرد فقط یک دقیقه در مصرف روزانه آب صرفه جویی کند، این وضعیت 

بهتر و مشکل مرتفع خواهد شد.
مدیرعامل شرکت آبفای کاشان با تاکید بر مدیریت مصرف گفت: اگر در حوزه 
آب شرب روزانه، هر نفر فقط یک دقیقه مصرفش را کاهش دهد، ۴۵۰ هزار لیتر 
آب در روز صرفه جویی می ش��ود و به راحتی، در بازه زمانی یک ساله، می توان 

بحران آب را پشت سر گذاشت.

ط��رح پیش��نهادی ش��هرداری ن��وش آب��اد، ب��رای احی��ای مح��ور گردش��گری بافت 
 تاریخی این ش��هر، در جلس��ه کمیته فن��ی اداره کل می��راث فرهنگی اس��تان اصفهان 

مورد بررسی قرار گرفت.
بی��دگل، ضم��ن  و  آران  گردش��گری  و  فرهنگ��ی  می��راث  اداره  سرپرس��ت 
 اع��الم ای��ن خب��ر، اظه��ار ک��رد: ای��ن ط��رح توس��ط ش��هرداری ن��وش آب��اد

 تهیه ش��ده اس��ت و اجرای آن، از س��وی پایگاه پژوهش��ی می��راث فرهنگی ن��وش آباد 
مورد نظارت قرار می گیرد.

ج��واد صدیقی��ان تاکید ک��رد: پیش از ای��ن، ش��هرداری نوش آب��اد با هماهنگ��ی اداره 
 می��راث فرهنگ��ی شهرس��تان، ب��ه احی��ای بخش��ی از ف��از یک مح��ور گردش��گری 
 ن��وش آب��اد در جن��ب مس��جد جام��ع ای��ن ش��هر و هس��ته اولی��ه باف��ت تاریخ��ی 

اقدام کرده است.
 وی با بی��ان اینک��ه در این جلس��ه، پیش��رفت های نس��بتا خوبی ب��رای ج��ذب اعتبار

حاصل شده است، افزود: در این مرحله عالوه بر گذر مسجد جامع، مغازه های داخل گذر، 
ورودی مسجد و امامزاده اسحاق نیز ساماندهی شده و بخشی از بافت تاریخی، بدنه سازی و 
 کف سازی شد. بر اساس اعالم سرپرست اداره میراث فرهنگی شهرستان، قرار است محور
 تعری��ف ش��ده گردش��گری، در باف��ت تاریخی ن��وش آباد در س��ه ف��از اجرا ش��ود که
 فاز یک این محور، از ورودی ش��ماره یک ش��هر زیرزمینی ش��روع می ش��ود و تا ورودی

شماره دو ادامه دارد.
صدیقیان ظرفیت گردشگری در نوش آباد را قابل توجه ارزیابی کرد و افزود: در صورت وجود 
برنامه ای مدون، نوش آباد را می توان به یکی از قطب های مهم گردش��گری استان و حتی 

کشور تبدیل کرد.

نوش آبادکاشانآران و بیدگل

نمایش�گاه از تاری�خ ۲۰ ت�ا 
۲۶ ش�هریور س�ال جاری، از 
ساعت ۹ صبح تا ۹ شب برای 
بازدید عم�وم باز اس�ت و از 
ساعت ۹ تا ۱۲ شب، هنرهای 
اجرای�ی در محوطه ب�از این 
ورزش�گاه در معرض نمایش 

عموم گذاشته می شود
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یکی از عوارض قند باالی خون، بخصوص در افرادی که به درستی قند 
خون شان کنترل نمی شود، بی حسی در پاهاست. در اثر این بی حسی 
اگر زخم، پینه یا میخچه ای به واسطه پوش��یدن کفش نامناسب در پا 
ایجاد ش��ود، مش��کالت ثانویه ای به وجود می آید؛ در نتیجه، بهترین 
اقدام برای پیشگیری از این مشکالت، انتخاب یک کفش مناسب است.

بس��یاری از افراد ب��ر ای��ن باورند ک��ه چون قن��د باالی خونش��ان را 
به واس��طه داروهای خوراک��ی کنترل می کنن��د و به مرحل��ه تزریق 
انسولین نرس��یده اند، در گروه مبتالیان دیابت قرار نمی گیرند؛ اما باید 
 بدانید از وقتی پزش��ک برای کنترل قند باالی خون، داروی خوراکی 
تجویز می کن��د، یک فرد دیابتی محس��وب می ش��وید و باید همچون 
افرادی که انس��ولین مصرف می کنند، تمام نکات قابل توجه یک فرد 

دیابتی را رعایت کنید.
کفش دیابتی ها نباید خیلی گشاد یا تنگ باشد؛ بلکه باید سایز پا بوده 
و پنجه پهنی داشته باشد تا انگشتان به راحتی در آن قرار گیرند. تنگی 
یا گشادی کفش، سبب اصطکاک پا با کفش و ایجاد میخچه یا زخم در 

انگشتان می شود.
بهتر است کفش مبتالیان، بندی، چسبی یا سگک دار باشد تا راحت تر 
با اندازه پا تنظیم شود. کفش های جلو باز، دمپایی، صندل و کفش های 

راحتی دارای تسمه های بین انگشتی، هرگز مناسب نیستند.
بهترین زمان برای خرید کفش، عصرهاس��ت؛ چون در این زمان پاها 
 حداکثر ت��ورم را دارند و اگر در ای��ن زمان با کفش، احس��اس راحتی 
کنید، در س��ایر اوقات روز نیز با آن کفش راحت خواهید بود. بهترین 
 جنس کفش، چرم اس��ت ک��ه باید کف��ی آن طبی و قابلی��ت تعویض

داشته باشد. دیابتی ها توجه داشته باشند که کفش نو را با فاصله بپوشند 
و در صورت بروز هر گونه تاول، زخم، قرمزی ی��ا درد در پاها، به دنبال 

کفش راحت تری باشند.

متخصص تغذیه و رژیم غذایی عنوان کرد: رسوب کتری حاوی مقدار 
فراوانی کلسیم است که مصرف آن برای سالمت قلب بسیار مفید است.

دکتر احمدرضا درس��تی اظهار کرد: ب��ه افراد توصیه می ش��ود برای 
 جوشاندن آب، از کتری های استیل، شیش��ه ای و برنز استفاده کنند و 
به هیچ عنوان از ظروف غیراستاندارد که مانند ظروف آلومینیومی و قلع 

دارای ترکیبات ناخالص هستند، استفاده نکنند.
این متخصص تغذیه و رژیم غذایی با بیان اینکه اگر آب بیشتر بجوشد، 
خاصیت خود را از دس��ت نمی دهد، تصریح ک��رد: مهم ترین نکته در 

جوشاندن آب، انتخاب ظروف مناسب است.
 وی اف��زود: برخی افراد رس��وب کتری را ب��ه دلیل اینک��ه طعم آب را 
 تغییر می دهد، از بین می برند؛ این در حالی اس��ت که رس��وب کتری

در واقع کلسیم رسوب شده اس��ت که برای سالمتی، از جمله سالمت 
قلب بسیار مفید است.

اگر شما بثورات قرمز و خارش دار و و تاول های پوستی را در اثر تماس 
 با برخی م��واد تجربه ک��رده اید، خواهی��د فهمید که آلرژی پوس��تی 

تا چه حد آزاردهنده خواهد بود.
 بهت��ر اس��ت ب��ا م��واد متداولی ک��ه م��ی توانن��د موج��ب تحریک 
 و ب��روز واکن��ش ه��ای آلرژی��ک پوس��ت ش��وند )آل��رژن ه��ا(، 
 آشنا ش��ویم تا دیگر شاهد این مش��کل نباش��یم و بهتر بتوانیم از خود 

مراقبت کنیم.
نیکل: گاهی دس��ت بند و ساعت مچی که به دس��ت می بندیم،   
موجب ایجاد لکه ها و فلس های قرمز رنگ روی پوست می شود. نیکل، 
 فل��زی اس��ت ک��ه خاصی��ت ض��د زن��گ دارد و اغل��ب در بدلیجات 

استفاده می شود.
سم پیچک: سم پیچک بسیار وحشتناک است و در صورت تماس 
 با پوست، تاول و خارش ایجاد می کند. قرمزی و تورم ناشی از این سم،

می تواند تا چند هفته باقی بماند.
التک�س: آلرژی ب��ه التک��س، اغل��ب بع��د از تم��اس متمادی 
ایجاد می ش��ود. پودر به کار رفته در دس��تکش های التکس می تواند 
موجب بروز واکنش های آلرژیک ش��دید و حتی آنافیالکس��ی )آلرژی 

خطرناکی که گاهی منجر به مرگ می گردد( شود.
فرمالدئید: فرمالدئید در موادی مانند چسب ها به کار می رود؛ اما 
 ع��الوه ب��ر ای��ن، گاه��ی از آن در م��واد بهداش��تی و آرایش��ی نی��ز 
استفاده می کنند. در بعضی لباس ها هم  از فرمالدئید برای جلوگیری از 

چروک شدن و نو ماندن استفاده می شود. 
 بنابراین بهتر اس��ت قبل از اس��تفاده از لب��اس های ن��و، آن را یک بار 

به طور دقیق  بشویید.
عطر موجود در لوازم بهداشتی: لوازم بهداشتی و آرایشی معطر 
حس خوبی به ما می دهند؛ اما می توانند موجب بثورات پوستی شوند. 
مواد معطر موجود در این مواد می توانند موجب واکنش های آلرژیک در 
بدن برخی افراد شده و آنها را بیازارند. از جمله مواد معطر که خاصیت 

آلرژیک ایجاد می کنند، می توان عصاره  حنا و سینامالدئید را نام برد.
کرومات: این ماده در س��اخت برخی کفش ها استفاده می شود؛ 
بنابراین اگر گاهی متوجه بروز عالئمی در پاهای خود شدید، به احتمال 
 زیاد، بدن تان به کرومات حساس��یت داشته اس��ت. کرومات یک ماده

مورد استفاده در دباغی چرم است.
الس�تیک: الس��تیک و مواد ش��یمیایی که هم��راه آن در برخی 
محصوالت استفاده می شوند، در بسیاری از افراد موجب واکنش های 

آلرژیک می شوند.
صابون: مواد شیمیایی و مواد معطری که در صابون ها و شامپوها 
وجود دارند، موجب بروز آلرژی در بعضی از افراد خواهند شد. خارش، 
س��وزش و جوش از عوارض این واکنش ها هس��تند؛ پس بهتر است از 
 محص��والت ش��وینده دارای عن��وان »ضد حساس��یت« ی��ا »بی بو«

استفاده کنید.

کفش مناسب دیابتی ها 
چگونه است؟

رسوب کتری مفید است یا مضر؟

مواد حساسیت زای پوستی را 
بشناسید !

درمان طبیعی آسم در کودکان؛ 

آسم را جدی بگیرید!
متاس��فانه از هر ۱۰ کودک، یک نفر مبتال به آسم 
کودکان اس��ت. مادر و پ��در این ک��ودکان همواره 
در نگرانی برای سالمتی فرزندش��ان هستند؛ چرا 
که این کودکان بیش��تر از س��ایر همس��االن خود 
دچ��ار آل��رژی و س��رما خوردگ��ی و... می ش��وند 
 و والدی��ن هم��واره باید با پزش��ک کودک ش��ان 

در ارتباط باشند.
اما خب��ر خوبی برای این دس��ته از والدی��ن داریم: 
 درم��ان های��ی طبیعی ب��رای آس��م فرزند ش��ما 
وج��ود دارد که م��ی توان��د در کنار درم��ان های 
 متداول پزش��کی، کودک شما را س��الم و سرحال

 نگاه دارد.
چرا کودک مان دچار آسم می شود؟

 هن��وز پزش��کان علتی قطع��ی برای ای��ن بیماری 
پیدا نکرده اند؛ اما آنچه که مشخص است، این است 
که عوامل محیطی و ژنتیک��ی، متهمان اصلی بروز 

این بیماری اند. 
مجاری تنفسی  در ریه افراد مبتال به آسم، ملتهب 
اس��ت و هر گاه یک عامل باعث تشدید این التهاب 
شود، مجاری تنفسی متورم و عضالت آن منقبض 

شده و راه ورود و خروج هوا را تنگ تر می کنند.
عوامل ایجاد آسم عبارتند از:

آلرژن های هوا، عفونت های تنفسی، فعالیت بدنی، 
هوای سرد و استرس.

عالئم آسم عبارتند از:
 تنگی نفس، تنگی قفس��ه سینه، مش��کل خواب، 
صدای سوت هنگام بازدم، خس خس سینه و سرفه.

اگ��ر فرزندت��ان عالئمی مانن��د عالئم آس��م دارد، 
 بس��یار مهم اس��ت که ب��ا یک پزش��ک متخصص 
مش��ورت کنید. آس��م یک بیماری تهدی��د کننده 
زندگی اس��ت و پزش��ک می تواند روند بیماری را 
کنترل کند، محرک های بالقوه را شناسایی کرده و 

توصیه های پزشکی ارائه دهد.
عالوه ب��ر تجوی��ز داروهایی ک��ه اثر س��ریع دارند 
)مانن��د اس��پری ه��ای استنش��اقی(، پزش��ک 
 داروهای��ی ب��رای درم��ان و مدیری��ت آس��م نیز 

تجویز خواهد کرد. 
فراموش نکنید درب��اره عوارض جانب��ی بالقوه، از 
پزش��ک س��وال کنی��د و اگر ای��ن ع��وارض برای 
 ش��ما نگران کننده اس��ت، از پزش��ک تان درباره 
 روش ه��ای طبیع��ی جایگزی��ن ک��ه در ادام��ه 
 خواهیم گفت، س��وال کرده و مناس��ب بودن این 

روش ها را در مورد بیماری فرزندتان بررسی کنید.
 اگر تصمیم گرفتید کودک ت��ان دارو مصرف کند، 
این روش ها در کنار مصرف دارو، می تواند به بهبود 

آسم کمک کند.
درمان های طبیعی برای درمان آسم

      ۱ – اسید های چرب امگا ۳

طی تحقیقی در ژاپن مش��خص ش��ده اس��ت که 
اسیدهای چرب امگا ۳ می توانند از مهم ترین منابع 
 ب��رای کم��ک ب��ه کودکان��ی باش��ند ک��ه از
 بیماری ه��ای التهابی مانند آس��م رنج م��ی برند.

امگا ۳ می تواند با کاهش التهاب مجاری تنفس��ی، 
 نفس کش��یدن را ب��رای کودک آس��ان ت��ر کند.

مطمئن شوید رژیم غذایی کودک تان غنی از مواد 
غذایی دارای امگا۳   است. غذاهایی مانند دانه های 
کتان، گردو، ماهی ساردین، ماهی سالمون، گوشت 

گوساله، سویا و توفو غنی از امگا ۳ هستند.

       ۲ – زنجبیل

این ماده غذایی چقدر شگفت انگیز است! یک ماده 
غذایی همه فن حریف، عالی و قدرتمند. 

زنجبیل یک آنتی بیوتیک قوی با اثرات ضد التهابی 
عالی است. 

 وال اس��تریت ژورن��ال، در گزارش��ی چنی��ن
 ادعا کرده اس��ت که زنجبیل موجب توقف آنزیمی 
در بدن می ش��ود که عامل انقباض مجاری تنفسی 

 اس��ت.  از آنجایی ک��ه زنجبیل طعم تن��دی دارد،
ممکن اس��ت برای فرزند ش��ما خوش��ایند نباشد؛ 
 اما اگ��ر م��ی خواهید آس��م، زندگ��ی فرزندتان را 
تحت تاثیر قرار ندهد، به هر نحوی او را تش��ویق به 

خوردن زنجبیل کنید. 
خوراکی های��ی که با زنجبیل درس��ت ش��ده اند، 
 مانند ش��کالت های زنجبیلی، چ��ای زنجبیل و...

گزینه های مناسبی هستند.
برای تهیه چ��ای زنجبی��ل از پودره��ای زنجبیل 
موجود در عطاری ها استفاده نکنید. پودر زنجبیل، 
هم ظاهر چای ش��ما را بد می کن��د و هم طعم آن 
 را. ریش��ه تازه زنجبی��ل را تهیه کرده و ب��ه اندازه
 ۱/5 قاش��ق چای خوری از آن را رنده ک��رده و در

۱/5 فنجان آب جوشیده بریزید و بگذارید ۱۰ دقیقه 
در همان حالت دم بکشد. بعد از ده دقیقه ریشه ها 
را کمی فشاردهید تا مواد آن کامال خارج شود. آنگاه 

می توانید چای را صاف کرده و بنوشید.

       ۳ – زردچوبه
 

خاصیت آنتوبیوتیکی زردچوبه سبب می شود که 
از آن به عنوان یک ادویه ض��د التهابی برای مبارزه 
با آسم استفاده کرد.زردچوبه، رگ های خونی را به 
منظور راحت شدن جریان هوا گشاد کرده، اسپاسم 
عضالت را برطرف و الگوی تنفس��ی نرمال را ایجاد 

می کند.
 ب��رای تهی��ه چ��ای زردچوب��ه ۲ فنج��ان آب را

 به جوش آورده و ۲ قاشق چای خوری زردچوبه و ۱ 
قاشق چای خوری دارچین به آن بیفزایید و بگذارید 
 روی حرارات متوس��ط تا حدود ۱۰ الی ۱5 دقیقه 
 بجوشد. برای اینکه کودک تشویق به خوردن شود،

می توانید از م��اگ های زیبا برای نوش��یدن چای 
 اس��تفاده کنید و اگر طعم تن��دی دارد، به منظور

کم ش��دن تندی، می توانی��د  از لیمو و عس��ل نیز 
استفاده کنید.

ابالغ رای
4/575 کالس��ه پرونده اصلی: 1110/94 ش��ماره دادنامه: 95/3/26-380 
مرجع رس��یدگی کننده: شعبه 17 ش��ورای حل اختالف اصفهان، خواهان: 
علی محبی به نشانی اصفهان کوی ش��هید اخوان بن بست شهید کریمی پ 
15 با وکالت صفیه س��لیمی به نشانی اصفهان خیابان س��عادت آباد روبه 
روی مالصدرا جنب بانک رفاه پ 4 ط دوم، خوانده: محمد سلیمی  به نشانی 
مجهول المکان، خواسته: مطالبه ، به تاریخ 95/3/24 شعبه 17 شورای حل 
اختالف اصفهان به تصدی امضا کننده زیر تشکیل، پرونده کالسه 1108/94 
مفتوح است. با مالحظه اوراق پرونده، ش��ورا با استعانت از خداوند متعال 
به ش��رح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای ش��ورا: در خصوص 
دعوی آقای علی محبی با وکالت صفیه سلیمی به طرفیت آقای محمد سلیمی 
به خواس��ته مطالبه مبلغ پنج��اه میلیون ریال موضوع یک چک به ش��ماره 
528816-94/8/25 به انضمام هزینه دادرس��ی و خسارات تاخیر تادیه، با 
توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان که داللت بر 
استقرار دین و اشتغال ذمه خوانده دارد و اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونی 
وقت رسیدگی در جلسه رسیدگی حضور نیافته و هیچگونه دلیل و مدرک و 
دفاع موجهی در خصوص دعوی مطروحه مبنی بر پرداخت دین و برائت ذمه 
خویش به عمل نیاورده، لذا شورا دعوی خواهان را محرز و ثابت تشخیص 
داده و مستنداً به مواد 198- 519-515-522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم 
بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته 
و مبلغ سیصد و بیست و پنج هزار ریال بابت هزینه نشر آگهی تا اجرای کامل 
حکم و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و هزینه  دادرسی و خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ سررس��ید چک 94/8/25  تا زمان اجرای حکم بر اس��اس آخرین 
شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره 
غیابی و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین ش��عبه 
و پس از اتمام مدت مذکور، ظرف 20 روز دیگر قابل تجدید نظر خواهی در 
محاکم عمومی حقوقی شهرستان اصفهان می باشد. م الف: 11935 شعبه 17 

مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان )333 کلمه، 4 کادر(  
ابالغ رای

4/576 کالس��ه پرونده اصلی: 1106/94 ش��ماره دادنامه: 95/3/26-381 
مرجع رس��یدگی کننده: شعبه 17 ش��ورای حل اختالف اصفهان، خواهان: 
علی محبی به نشانی اصفهان کوی ش��هید اخوان بن بست شهید کریمی پ 
15 با وکالت صفیه س��لیمی به نشانی اصفهان خیابان س��عادت آباد روبه 
روی مالصدرا جنب بانک رفاه پ 4 ط دوم، خوانده: محمد سلیمی  به نشانی 
مجهول المکان، خواسته: مطالبه ، به تاریخ 95/3/24 شعبه 17 شورای حل 
اختالف اصفهان به تصدی امضا کننده زیر تشکیل، پرونده کالسه 1106/94 
مفتوح است. با مالحظه اوراق پرونده، شورا با استعانت از خداوند متعال به 
شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای شورا: در خصوص دعوی 
آقای علی محبی با وکالت صفیه س��لیمی به طرفیت آقای محمد س��لیمی به 
خواس��ته مبلغ پنجاه میلیون ریال موضوع یک چک به ش��ماره 528818-

94/5/25 بانک صادرات به انضمام هزینه دادرسی و خسارات تاخیر تادیه، 
با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان که داللت 
بر اس��تقرار دین و اش��تغال ذمه خوانده دارد و اینکه خوانده علیرغم ابالغ 
قانونی وقت رسیدگی در جلسه رسیدگی حضور نیافته و هیچگونه دلیل و 
مدرک و دفاع موجهی در خصوص دع��وی مطروحه مبنی بر پرداخت دین 
و برائت ذمه خویش به عمل نیاورده، لذا ش��ورا دعوی خواهان را محرز و 
ثابت تشخیص داده و مس��تنداً به مواد 198- 519-515-522 قانون آیین 
دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال 
بابت اصل خواسته و مبلغ سیصد و بیست و پنج هزار ریال بابت هزینه نشر 
آگهی تا اجرای کامل حکم و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و هزینه  دادرسی و 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 94/5/25  تا زمان اجرای حکم 
بر اساس آخرین شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می 
نماید. رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی 
در همین شعبه و پس از اتمام مدت مذکور، ظرف 20 روز دیگر قابل تجدید 
نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرستان اصفهان می باشد. م الف: 
11936 شعبه 17 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان )334 کلمه، 

4 کادر(  
فقدان سند مالکیت

4/566 ش��ماره ص��ادره:1395/14/249428 نظر به اینکه س��ند مالکیت 
شش��دانگ پالک ثبتی ش��ماره 1053 فرعی از 5 اصلی واقع در بخش س��ه 

خوانس��ار ذیل ثبت 3158 در صفحه 157 دفتر امالک جلد 17 به نام محمد 
گرامی فرزند عبداله تحت شماره چاپی مسلس��ل 943219 ثبت و صادر و 
تسلیم گردیده است، سپس نامبرده با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده 
95140970964327 مورخ 1395/04/23 به انضمام دو برگ استش��هادیه 
محلی که امضا شهود آن ذیل شماره 9308 مورخ 1395/04/23 به گواهی 
دفترخانه 25 خوانسار رسیده ا ست مدعی است که سند مالکیت آن به علت 
جابجایی مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنای سند مالکیت ملک 
فوق را نموده اند لذا مراتب به اس��تناد تبصره ی��ک اصالحی ذیل ماده 120 
آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام 
معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ 
انتشار این  آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رس��ید اخذ نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده س��ند مسترد گردد بدیهی 
اس��ت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرس��ید یا در صورت اعتراض اصل 
سند مالکیت یا سند معامله ارائه نش��ود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی 
طبق مقررات خواهد شد. م الف: 115 امامی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 

خوانسار)228 کلمه، 3 کادر(
مزایده مال غیر منقول

3 ش��ماره نام��ه: 9510116825801311 ش��ماره پرون��ده:  /640
9409986130100759 شماره بایگانی شعبه: 941823 اجرای احکام مدنی 
شعبه 31 دادگاه عمومی )حقوقی( اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در 
خصوص پرونده اجرائی کالسه 94182331 له خانم آرشید اشرالی فرزند 
عبداله با وکالت آقای س��ید جهاد موس��وی  و علیه آقای امید تفکری فرزند 
محمد ابراهیم مبنی بر مطالبه پانصد سکه تمام بهار آزادی که ارزش آن در 
روز مزایده استعالم می گردد و نیم عشر دولتی نیز بر اساس همان محاسبه 
خواهد شد و 145/700 ریال هزینه دادرسی به این مبلغ اضافه می گردد در 
روز دوشنبه مورخ 95/05/25 در ساعت 10 صبح در محل این اجرا )شهید 
نیکبخت – جنب بیمه پارسیان( جهت فروش ملک واق در اتوبان چمران- خ آل 
محمد- بلوار رضا عباسی – منازل سمت راست- روبروی دور برگردان- پ 
15- ط سوم – واحد پنجم پالک ثبتی 9224 فرعی از 15177 اصلی بخش 5 
اصفهان، که توسط کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 2/200/000/000 
ریال ارزیابی و نظریه وی مصون از تعرض طرفی��ن واقع گردیده برگزار 
نماید طالبین خرید 5 روز قبل از جلسه مزایده می توانند با مراجعه به آدرس 
فوق، از آن بازدید و با پرداخت ده درصد قیمت پیشنهادی به حساب شماره 
2171290210008 سپرده دادگستری اصفهان نزد بانک ملی و آوردن فیش 
آن در جلسه مزایده شرکت نمایند برنده مزایده فردی است که باالترین قیمت 
از قیمت پایه را پیشنهاد بدهد و هزینه های اجرائی به عهده محکوم علیه می 
باشد. توضیح اینکه: حسب نظر کارش��ناس ملک عبارت است از یک واحد 
آپارتمان به مساحت 95/3 متر مربع دارای سند مالکیت به انضمام پارکینگ 
و انباری در طبقه هم کف پوشش سطوح داخلی گچ با رنگ آمیزی و سقفها 
گچ بری و در بدنه و قسمت هایی کاغذ دیواری با کف پوش پارکت و کابینت ام 
دی اف و پکیج دیواری و درب ضد سرقت و سرمایش با کولر آبی و اسپلیت 
می باش��د و بقیه مش��خصات مندرج در نظریه. م الف: 8795 اجرای احکام 

شعبه 31 دادگاه حقوقی اصفهان)320 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

4/571 کالسه پرونده اصلی: 1487/94 شماره دادنامه: 72-95/1/28 مرجع 
رسیدگی کننده: شعبه 17 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: محمد هفت 
 برادران با وکالت حمید قدرتی به نش��انی اصفهان آپادان��ا دوم کوچه الله 
بن بس��ت پنجم پ 10 با وکالت حمی��د قدرتی به نش��انی اصفهان چهارباغ 
خواجو نبش کوچه 17 ساختمان احسان طبقه سوم واحد 6، خوانده: صباح 
جعفرنیا  به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه مبلغ یکصد و سی میلیون 
ریال وجه چک، به تاریخ 95/1/23 ش��عبه 17 شورای حل اختالف اصفهان 
به تصدی امضا کننده زیر تشکیل، پرونده کالس��ه 1487/94 مفتوح است. 
با مالحظه اوراق پرونده، شورا با اس��تعانت از خداوند متعال به شرح آتی 
مبادرت به صدور رای می نماید. رای شورا: در خصوص دعوی آقای محمد 
هفت برادران با وکالت حمید قدرتی به طرفیت صباح جعفرنیا به خواس��ته 
مطالبه مبلغ یکصد و س��ی میلیون ریال موضوع یک فقره چک به ش��ماره 
748907-94/6/12 بانک ملت به انضمام هزینه دادرسی و خسارات تاخیر 
تادیه، با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان که 
داللت بر استقرار دین و اشتغال ذمه خوانده دارد و اینکه خوانده علیرغم ابالغ 

قانونی وقت رسیدگی در جلسه رسیدگی حضور نیافته و هیچگونه دلیل و 
مدرک و دفاع موجهی در خصوص دعوی مطروحه مبنی بر پرداخت دین و 
برائت ذمه خویش به عمل نیاورده، لذا شورا دعوی خواهان را محرز و ثابت 
تشخیص داده و مستنداً به مواد 198- 519-515-522 قانون آیین دادرسی 
مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصد و سی میلیون ریال 
بابت اصل خواسته و مبلغ دو میلیون و دویس��ت و بیست و دو هزار ریال  
بابت هزینه نش��ر آگهی تا اجرای کامل حکم و هزینه  دادرس��ی و خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک ) 94/6/12( تا زمان اجرای حکم بر اساس 
آخرین شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای 
صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین 
شعبه و پس از اتمام مدت مذکور، ظرف 20 روز دیگر قابل تجدید نظر خواهی 
در محاکم عمومی حقوقی شهرستان اصفهان می باشد. م الف: 11930 شعبه 

17 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان )348 کلمه، 4 کادر(  
ابالغ رای

4/572 کالس��ه پرونده: 1483/94  ش��ماره دادنام��ه:97-95/1/30 مرجع 
رسیدگی: شعبه 17 ش��ورای حل اختالف اصفهان، خواهان: محمد احمدی 
به نش��انی اصفهان بازار س��ه راه قلندرها مقابل بانک ملی تولیدی متین با 
وکالت حمید قدرتی ش��اتوری به نش��انی اصفهان چهارب��اغ خواجو نبش 
کوچه 17 ساختمان احس��ان طبقه س��وم واحد 6، خوانده: نعمت اله محبی 
به نشانی مجهول المکان، خواس��ته: مطالبه مبلغ یکصد و نود و دو هزار و 
نهصد و ش��انزده هزار ریال طبق چهار فقره فاکتور رسید عادی  با عنایت 
به محتویات پرونده و اخذ نظریه مش��ورتی اعضا ش��ورا ختم رسیدگی را 
اعالم و به ش��رح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورای 
حل اختالف: در خصوص دعوای آقای محمد احمدی با وکالت حمید قدرتی 
ش��اتوری به طرفیت آقای نعمت ا... محبی  به خواسته مطالبه مبلغ یکصد و 
نود و دو هزار و نهصد و ش��انزده هزار ریال طبق چهار فقره فاکتور رسید 
عادی مورخ 94/6/16 و 94/7/21 و 94/7/12 و 94/7/22   به انضمام مطلق 
خس��ارات قانونی با توجه  به محتویات پرونده و  بقای اصول مستندات در 
ید خواهان و  اینکه خوانده علی رقم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور 
نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض 
نس��بت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده ل��ذا دعوی خواهان 
علیه خوانده ثابت تشخیص داده و با استناد مواد 198 و 515 و 519 و 522  
قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصد 
و نود و دو میلیون و نهصد و ش��انزده هزار ریال بابت اصل خواسته و سه 
میلیون و چهارصد و هش��تاد و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق 
الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خس��ارت تاخیر در تادیه از تاریخ تقدیم 
دادخواست 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 محاک��م عمومی حقوقی اصفهان می باش��د. م الف:11931 
شعبه 17 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان )341 کلمه، 

4 کادر(  
ابالغ رای

4/573 کالس��ه پرونده: 1485/94  ش��ماره دادنام��ه:99-95/1/30 مرجع 
رسیدگی: شعبه 17 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: محمد احمدی به 
نشانی اصفهان بازار سه راه قلندرها مقابل بانک ملی تولیدی متین با وکالت 
حمید قدرتی به نش��انی اصفهان چهارباغ خواجو نبش کوچه 17 ساختمان 
احسان طبقه سوم واحد 6، خوانده: نعمت اله محبی به نشانی مجهول المکان، 
خواسته: مطالبه وجه طبق رسید عادی،  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 ش��ورای ح��ل اختالف: در خصوص 
دعوای آقای محمد احمدی با وکالت حمی��د قدرتی به طرفیت آقای نعمت ا... 
محبی  به خواسته مطالبه مبلغ یکصد و نود و پنج میلیون و پانصد و شصت 
هزار ریال طبق پنج فقره فاکتور 94/6/23 و 94/7/1 و 94/5/22 و 94/6/4 و 
94/7/20  به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه  به محتویات پرونده و  
بقای اصول مستندات در ید خواهان و  اینکه خوانده علی رقم ابالغ قانونی در 
جلسه رسیدگی حضور نیافته 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 تشخیص داده و با استناد مواد 198 و 
515 و 519 و 522  قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به 

پرداخت مبلغ یکصد و نود و پنج میلیون و پانصد و شصت هزار ریال  بابت 
اصل خواسته و سه میلیون و پانصد هزار ریال  بابت هزینه دادرسی و حق 
الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و همچنین خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ 
تقدیم دادخواس��ت 94/12/1 لغایت تاریخ وصول  که محاسبه آن بر اساس 
نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران بر عهده اجرای 
محترم احکام می باشد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره 
غیابی و ظرف بیس��ت روز پس از ابالغ  واقعی به خوانده قابل واخواهی در 
این شورا و ظرف بیس��ت روز پس از انقضای مهلت واخواهی قابل تجدید 
نظر خواهی در دادگاه های عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:11932 
شعبه 17 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان )342 کلمه، 

4 کادر( 
فقدان سند مالکیت

4/407 شماره صادره: 1395/43/249137 نظر به اینکه سند مالکیت 1700 
سهم مشاع از 2100 سهم ششدانگ پالک ثبتی شماره 692 فرعی از 36 اصلی 
واقع در بخش 14 اصفهان ذیل ثبت 20950 در صفحه 422 دفتر امالک جلد 
195 به نام تقی کشاورزی ولدانی تحت شماره چاپی مسلسل 0 ثبت و صادر 
و تسلیم گردیده است س��پس نامبرده با ارائه درخواس��ت کتبی به شماره 
وارده 25007605 مورخ 1395/4/26 به انضمام دو برگ استشهادیه محلی 
که امضا ش��هود آن ذیل ش��ماره 300445 مورخ 1395/03/31 به گواهی 
دفترخانه 160 اصفهان رسیده است مدعی است که سند مالکیت آن به علت 
جابجایی مفقود گردیده اس��ت و درخواس��ت صدور المثنای سند مالکیت 
فوق را نموده اند  لذا مراتب به اس��تناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 
آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام 
معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ 
انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رس��ید اخذ نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده س��ند مسترد گردد بدیهی 
اس��ت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرس��ید یا در صورت اعتراض اصل 
سند مالکیت یا سند معامله ارائه نش��ود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی 
طبق مقررات خواهد شد. م الف: 12140 اداره ثبت اسناد و امالک غرب استان 

اصفهان )231 کلمه، 3 کادر(
 ابالغ رای

4/574 کالس��ه پرونده اصلی: 1108/94 ش��ماره دادنامه: 95/3/26-379 
مرجع رس��یدگی کننده: شعبه 17 ش��ورای حل اختالف اصفهان، خواهان: 
علی محبی به نش��انی اصفهان کوی شهید اخوان بن بس��ت شهید کریمی 
پ 15 با وکالت صفیه سلیمی به نش��انی اصفهان خیابان سعادت آباد روبه 
روی مالصدرا جن��ب بانک رفاه پ4 ، طبقه دوم، خوانده: محمد س��لیمی  به 
نش��انی مجهول المکان، خواس��ته: مطالبه ، به تاریخ 95/3/24 ش��عبه 17 
ش��ورای حل اختالف اصفهان به تصدی امضا کننده زیر تش��کیل، پرونده 
کالسه 1108/94 مفتوح اس��ت. با مالحظه اوراق پرونده، شورا با استعانت 
از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای شورا: 
در خصوص دعوی آقای علی محبی با وکالت صفیه سلیمی به طرفیت آقای 
محمد سلیمی به خواسته مبلغ پنجاه میلیون ریال موضوع یک چک به شماره 
528817-54/7/25 به انضمام هزینه دادرس��ی و خسارات تاخیر تادیه، با 
توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان که داللت بر 
استقرار دین و اشتغال ذمه خوانده دارد و اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونی 
وقت رسیدگی در جلسه رسیدگی حضور نیافته و هیچگونه دلیل و مدرک و 
دفاع موجهی در خصوص دعوی مطروحه مبنی بر پرداخت دین و برائت ذمه 
خویش به عمل نیاورده، لذا شورا دعوی خواهان را محرز و ثابت تشخیص 
داده و مستنداً به مواد 198- 519-515-522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم 
بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته 
و مبلغ سیصد و بیست و پنج هزار ریال بابت هزینه نشر آگهی تا اجرای کامل 
حکم و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و هزینه  دادرسی و خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ سررسید چک  تا زمان اجرای حکم بر اساس آخرین شاخص بانک 
مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف 
مهلت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین ش��عبه و پس از اتمام 
مدت مذکور، ظرف 20 روز دیگر قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان می باشد. 
م الف: 11933 ش��عبه 17 مجتمع شماره دو ش��ورای حل اختالف اصفهان 

)331 کلمه، 4 کادر(  
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نگاه روز سوژه روز

 ش��رکت تیکت در آغاز تابس��تان امس��ال ن��ام ته��ران را در میان 
10 ش��هری که عالقه سوئدی ها برای س��فر به آنها افزایش یافته، 
منتش��ر کرد.یکی از ش��رکت های ارائه دهنده خدمات توریستی 
در آغاز تابس��تان امسال تهران را در میان 10 ش��هر دنیا که عالقه 
برای سفر به آنها افزایش داشته قرار داده است. رادیو سوئد به دیدار 
مسئول روابط عمومی شرکت تیکت رفته است که در آغاز تابستان 
امسال نام تهران را در میان 10 ش��هری که عالقه سوئدی ها برای 
سفر به آنها افزایش یافته، منتشر کرد.کارین استارکمان، مسئول 
روابط عمومی تیکت می گوید: ما با بررس��ی مقصدهای مسافرتی 
مشتریان به این نتیجه رسیدیم که تهران با 96 درصد رشد نسبت به 
سال پیش، هفتمین شهری می باشد که عالقه مندان به گردشگری 
را به خود جذب کرده اس��ت. وی اضافه می کند که بسیاری از این 
 عالقه مندان، نس��ل دومی های ایرانی تبار س��وئدی هس��تند که

  عالقه مند به دیدار از کش��ور آبا و اجدادی خود هس��تند. او ادامه 
می دهد: اما در مجموع کارشناسان توریسم معتقدند که عالقه برای 
سفرهای توریس��تی به ایران رو به افزایش اس��ت.اولوف فگرشتام، 
یکی از راهنماهای توریست هاس��ت که بین ایران و سوئد در سفر 
است. او به خبرنگار رادیو س��وئد می گوید مشتریان او را اکثرا افراد 
 مسن و عالقه مند به تاریخ و فرهنگ تشکیل می دهند، اما بارها در 
هتل های ارزان تر با جوانان اروپایی برخ��ورد کرده که برای دیدن 
ایران از نزدیک به این کشور سفر کرده اند. او دلیل این عالقه را در 
بهتر شدن چهره ایران در رس��انه های غربی می بیند و می گوید: 
تاثیر بهبود رابطه ایران با غرب در اینجا کامال مشهود است. توریسم 
افزایش یافته است و توریست های بیشتری در خیابان و در موزه ها 
می بینیم، اما قوانین پوشش در ایران با سوئد متفاوت است و داشتن 
حجاب اجباری است و نوشیدن الکل نیز مجاز نیست. مسئله ای که 
فاگرشتورم نیز به آن اش��اره می کند. او می گوید: احتمال زیادی 
 دارد که ما از دور تصور کنیم که قوانین حاکم بر ایران بسیار سفت و 
سخت تر از آن است که در واقعیت وجود دارد. گذشته از این، پلیس 
نیز با توریست ها نرم تر برخورد می کند و آگاه است که آنها با فرهنگ 
منطقه آشنا نیستند.این مسائل باعث می شود تا نوع گردشگرانی 
که به ایران سفر می کنند با بسیاری از مناطق توریستی دنیا تفاوت 
داشته باشد. توریست هایی که بیش��تر عالقه مند فرهنگ و تاریخ 
هستند. یکی از این گردشگرها، یک معلم سی ساله ساکن استکهلم 
است و نیکالس هدمان نام دارد. او که چند ماه پیش به ایران سفر 
کرده و از ش��هرهای تاریخی ایران دیدن کرده اس��ت. او از برخورد 
 مردم با توریست ها بسیار خشنود اس��ت و می گوید: مردم بسیار

 میهمان نواز بودند و غریبه ها در ی��زد و اصفهان به من خوش آمد 
می گفتند، اما آیا ایران آمادگی الزم برای پذیرش موج گردشگری را 
دارد؟  مسئول روابط عمومی شرکت تیکت معتقد است که هنوز زود 
است تا به ایران به چشم مقصد عمده توریستی نگاه کرد و زیرساخت 

گردشگری ایران نیاز به سرمایه گذاری بیشتری دارد.

ب��دون ش��ک تح��والت سیاس��ی کش��ورها می توان��د تاثیرات 
جبران ناپذیری بر گردشگری یک کشور داشته باشند. با ما همراه 
باش��ید تا نمونه هایی از تاثیرات این تحوالت را بر توریسم مناطق 

مختلف بررسی کنیم.
فعالیت ه��ا و درگیری های مس��لحانه  اخیر در ترکیه که ش��امل 
بمب گذاری ه��ای داعش نیز می ش��ود، صنعت گردش��گری این 
کشور را نش��انه رفته و با خطر جدی روبه رو کرده است. به عقیده  
کارشناسان، یکی از مهم ترین عواملی که سبب جذب گردشگران 
به یک کشور می ش��ود، ثبات و امنیت سیاس��ی آن کشوراست. 
ناآرامی ها سبب می شود تا گردشگران از اهمیت و اعتبار فرهنگی 
و تاریخی یک مقصد گردش��گری چشم بپوش��ند و راه خود را به 
س��وی مس��یر دیگری کج کنند؛ چرا که این بی ثباتی حتی برای 
 مدت کوتاه نیز می تواند صنعت گردشگری را با مشکل مواجه کند. 
عالوه بر ترکیه چند کشور پربازدید دیگر از جمله تایلند و مصر نیز 

درگیر کودتای نظامی بوده اند.
تایلند

تایلند ه��م مانند ترکیه یکی از قطب های گردش��گری به ویژه در 
شرق آسیاست. این کشور نیز در سال ۲01۴ شاهد یک کودتای 
نظامی بوده اس��ت. در پنج ماه اول س��ال ۲01۴ آمار گردشگران 
تایلند ۵ درص��د کاهش یافت. پی��ش از این نیز در س��ال ۲006 
کودتایی درنتیجه  بحران سیاسی س��ال   ۲00۵و ۲006 به وقوع 
پیوسته بود. درواقع می توان گفت که این کشور به طور متوسط هر 
۳-۲ سال یک بار با تنش های داخلی مواجه شده است. از تحوالت 
سیاسی تا پدیده های جغرافیایی مثل سیل و سونامی یا گسترش 

بیماری های مختلف چون انتشار ویروس سارس.
از آنجایی که این کشور، تاکید شدیدی بر صنعت گردشگری خود 
دارد، این اتفاقات و تنش ها به خوبی مدیریت شده و توریسم تایلند 
را از پا نیانداخته  اس��ت. سوال مهم اینجاس��ت که تایلند چگونه 
توانسته این بحران ها را به خوبی مدیریت کند و گردشگری خود 
را نجات دهد؟ در مورد کودتای سال ۲01۴، نهاد گردشگری تایلند 
با کمک بخش خصوصی، کمیته  بحران تشکیل داد تا بتواند هر چه 

سریع تر صنعت گردشگری تایلند را از سقوط نجات دهد. 
مصر

مصر نیز مانند س��ایر کشورهای خاورمیانه در س��ال های اخیر با 
تحوالت و ناآرامی های متعددی مواجه بوده است. گردشگری این 
کش��ور با وجود ظرفیت های فراوان پس از کودتای نظامی س��ال 
۲01۳ با مشکالت زیادی مواجه شده که هنوز هم پیامدهای آن 
مشاهده می شود.کاهش درآمد حاصل از گردشگری در این کشور 
که پیامد ناآرامی های سیاس��ی بوده، موج��ب نارضایتی مردم و 
ضعف اقتصادی شده است. پس از این کودتا، آمار گردشگران وارد 

شده به این کشور در حدود دو میلیون نفر کاهش یافت.

افزایش عالقه سوئدی ها 
به گردشگری در ایران 

تحوالت سیاسی و تاثیرات آن 
بر صنعت گردشگری کشورها
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دانستنی ها

دیدنی ها

هفته ای ک��ه گذش��ت در صنعت هوان��وردی همانن��د هفته مد 
 ب��رای طراح��ان لب��اس ب��ود)!( با برگ��زاری نمایش��گاه 

بی��ن الملل��ی فارنب��ورو در  انگلس��تان 
صنع��ت  از  جدی��دی  اخب��ار 

 هوانوردی به گوش می رس��د. در این نمایش��گاه مردم زیادی از سراس��ر جهان 
می آیند تا از  آینده سفرکردن آگاه ش��وند، اما اگر فکر می کنید هواپیماها خیلی 

مهم نیستند، بعد از آشنا شدن با هواپیماهای جدید نظرتان عوض شود.     
Bombardier CS100 (1           

 از اینک��ه ب��ا هواپیماهای��ی س��فر ک��رده ای��د ک��ه صندلی ه��ای آنه��ا خیلی 
نزدیک به هم هس��تند و مس��یر تردد کم��ی برای راه رفتن دارد خس��ته  ش��ده 
 ای��د؟   Bombardier CS100  ای��ن مش��کل را حل کرده اس��ت و ع��الوه بر

 بزرگ تر ش��دن صندلی ها راهروی بین صندلی ها را  نیز به اندازه دو راهرو وسیع 
کرده است.    

Bombadier  این هواپیما را بس��یار س��بک و راحت با بال هایی ب��ا قدرت باال 
 و مس��تحکم و موتوری پرس��رعت طراح��ی کرده اس��ت. این  هواپیم��ا ظرفیت

 1۲۵-110 نفر را خواهد داشت. این مدل هواپیما عالوه بر آنچه گفته شد، پنجره 
های بزرگ تر و موتوری با س��ر و  صدای کمتر خواهد داشت. طراحان این هواپیما 
حتی به فکر سرویس بهداش��تی آن نیز بوده اند و طراحی آن بزرگ تر از 

سایر  هواپیماهاست.   
ش��رکت هواپیمایی دلت��ا ایرالین که دومین ش��رکت 
بزرگ هوایی جهان اس��ت به زودی 7۵ عدد از این 
مدل هواپیما را برای خطوط  هوایی خود خریداری 

می کند.                                
Airbus A350-900  (2  

 فارنب��ورو قب��ال هواپیم��ای دو موت��وره دی��ده ب��ود، ام��ا   A۳۵0-900  کم��ی
  متف��اوت تر اس��ت. چیزی ک��ه ای��ن هواپیم��ا را مجزا م��ی کند  این اس��ت که

 ۵0 درصد بدنه آن از فیبر کربن س��بک و مس��تحکم به جای آلومینیوم تشکیل 
ش��ده اس��ت.   اس��تفاده از فیبر کربن در صنع��ت هوایی بس��یار گران اس��ت، اما 
حرفی برای گفت��ن دارد .یکی از فوایدش این اس��ت ک��ه از فش��ار کابین ها  کم 
می کن��د بنابراین به مس��افران کمک می کند ت��ا جت لگ کمتری را داش��ته یا 
حتی اصال نداش��ته باش��ند. فیبر کربن س��بک، وزن  س��وخت کمت��ری را در بر 
دارد که این ام��ر می تواند هزین��ه های تولید را ب��رای ایرالین ه��ا کاهش دهد. 
   تعداد صندلی ه��ای ای��ن هواپیما ۳1۵ نفر اس��ت و س��رعت باالیی نی��ز دارد. 
 این نوع هواپیماها ب��رای پروازهای طوالن��ی خطوط هوایی  نظیر قطر اس��تفاده
  می ش��ود ، همانند پ��رواز بی��ن دوحه قطر ب��ه بوس��تون که 1۲ س��اعت طول

 می کش��د.    خطوط هوایی دلتا نیز از سال ۲017 س��فر بااین هواپیما را آغاز می 

کند.                      
   Boeing 787-9 Dreamliner   (3 

   اگرچه این هواپیما ابتدا در سال ۲01۴ روانه بازار شد، اما بویینگ   9-787   همچنان 
 ،  A۳۵0   در نمایش��گاه هوایی فارنبورو همانند یک ستاره  می درخش��د. همانند
هواپیمایی بویینگ دریم الینر نیز طراحی س��بکی دارد و در س��اخت آن از فیبر 

کربن استفاده شده که  این هواپیما را برای پروازهای 
 Boeing  ،۲016 طوالنی مناسب می کند.    در سال
 9-787  ، طوالنی ترین پرواز جهان را از طریق یک 

خط هوایی آمریکایی طی کرد که مسیر بین  سنگاپور 
تا سان فرانسیسکو ، یک مسیر 16 س��اعت و ۲0 دقیقه ای ، 

بود.  این هواپیما نسبت به مدل پیشین خود   8-787   کمی بزرگ 
تر اس��ت و تقریبا ظرفیت آن ۵0 مسافر بیش��تر از  مدل پیشین 

است.                      
Embraer E190-E-2 (4 

"Embraer  ، ماکت��ی از ج��ت جدیدش در نمایش��گاه ارائ��ه کرد که
E190-E۲  ،اولین پروازش را ماه می گذشته انجام داد. این هواپیما  

     ظرفی��ت 7۵ ت��ا 1۳0 مس��افر را دارد و ب��ال ه��ای آن ط��وری
  طراحی ش��ده اند که مصرف س��وخت را 1۴/۵ درصد نس��بت
  ب��ه م��دل ه��ای  پیش��ین،کاهش م��ی دهن��د. پی��ش بینی

  م��ی ش��ود ای��ن هواپیم��ا از س��ال ۲018 وارد عرص��ه 
هوانوردی شود.      

Boeing 737MAX  (5          
در هفته ای که این نمایش��گاه برگزار می ش��د ، ش��رکت بویینگ نیز صد س��اله 
ش��د. این ش��رکت مدل بویین��گ 7۳7 را در س��ال 1967  ارائه ک��رد و حاال در 
 کنار جش��ن گرفتن صد س��الگی خود ، یک م��دل بویینگ دیگ��ر را نیز معرفی

 می کن��د. MAX 7۳7  ، آخرین  مدل این جت پرفروش می باش��د.    مدل جدید 
بویینگ 7۳7 اصال ش��بیه به آنچه در س��ال های 1960 دیدید نیس��ت. 

  B 1 ظرفیت آن ۲00-16۲ نفر است. این مدل بویینگ  موتورهای
جدید با کیفیت باال و صدایی آرام دارد. به بال های عجیب 

این هواپیما دقت داشته باش��ید. بویینگ 

را  آنه��ا 
  AT  می نام��د  ، تکنولوژی 

که هیچ هواپیمایی جز این مدل بویینگ ندارد. 
می توانید بویینگ 7۳7 مک��س را از  روی بال هایش 
شناسایی کنید.  بویینگ 7۳7 مکس اولین پرواز خود 
را در شرکت هواپیمایی ساوت وست ور در اواخر سال 

۲017 آغاز خواهد کرد.        

مجسمه غول پیکر و پر رمز و راز بودا

ده مقصد برتر و منتخب آسیا در سال 2016  

      1- هوکایدو   (Hokaido)   ، ژاپن  

 هوکایدو در ش��مالی ترین نقط��ه جزیره اصل��ی ژاپن قرار 
گرفته که به خاطر آتشفشان ها و چشمه های آب گرمش و 

همچنین  تفریحاتی نظیر اسکی مشهور است. 
شهر هوکایدو در سال جاری قابل دسترس تر شده؛ چرا که 
 یک خط قطار به طور مستقیم  این ش��هر را به توکیو متصل 

می کند و تردد را به این شهر آسان تر می سازد.                               
2-   شانگهای   (Shanghai)   ، چین     

شانگهای بزرگ ترین شهر چین است که جمعیت آن بیش 
از ۲۴ میلیون می باش��د. به گفته این س��ایت گردش��گری 
 » اگر به دنب��ال مرکز  جهان می گردید قطعا آن ش��انگهای

 است .« 
شانگهای امسال حرف بیش��تری برای گفتن دارد. با افتتاح 
اولین ریزورت و شهربازی  دیزنی در این شهر و اتمام ساخت 
برج ش��انگهای،که دومین برج بلند دنیاس��ت ، ش��انگهای 

بازدیدکنندگان بیشتری خواهد  داشت.                        
3- جئونجو   (Jeonju)   ، کره جنوبی   

   جئونجو ش��هری اس��ت در کره جنوبی که به خاطر غذایش 
در یونس��کو ،به عنوان شهر خالق از لحاظ س��لیقه غذایی، 
ثبت شده است. این  ش��هر می تواند برای افرادی که عالقه 

به امتحان کردن غذاهای متنوع دارند مقصد مناسبی باشد 
چرا که اینجا محل تولد معروف  ترین غ��ذای کره ای، با نام 

بیبیمباپ   )Bibimbap(   ، است.                   
4- جزایر  Con Dao  ، ویتنام      

جزای��ر  Con Dao  را می توان س��تاره درخش��ان ویتنام 
 دانست. این شبه جزیره را می توان در میان برترین مقاصد 

رو به رش��د آس��یا  قرار داد. از آنجایی که پروازهای مستقیم 
از شهر هوش��ی مین به این جزایر افتتاح شده، بازدید از این 
منطقه آسان تر  گشته است. در کنار س��واحل آرام و زیبای 
این منطقه می توانید انواع غذاهای دریایی خوش��مزه را نیز 

امتحان کنید.             
5- هنگ کنگ   (Hong Kong)   ، چین   

هنگ کنگ پیش تر یکی از مستعمره های بریتانیا بوده که 
امروزه یک شهر مدرن در جنوب ش��رقی چین می باشد که 

دارای  آسمان خراش های مشهور جهانی است. 
 این شهر بیش��تر به روی میراث طبیعی خود تمرکز کرده ، 
به خصوص ژئو  پارک که در ش��مال ش��رقی آن قرار دارد. از 
ماه می سال جاری اتوبوس هایی برای تردد بین ژئو پارک و 
صخره های زیبای آن  قرار داده شده که بازدید از این منطقه 

را آسان تر کرده است.        

6-   ایپو   (Ipoh)   ، مالزی   
ایپو ش��هر مرکزی اس��تان پراک مال��زی اس��ت. ایپو مرکز 
 کمتر شناخته ش��ده غذا در مالزی می باش��د که کافه ها و 

غذاخوری های  متنوع و آثار باستانی فراوانی دارد.                                              
7-  پموتران   (Pemuteran)   ، اندونزی   

 پموت��ران ی��ک مقصد س��احلی در ش��مال غرب��ی بالی در
  اندون��زی ب��وده ک��ه ترکیب��ی از ری��زورت ه��ای هنری

 در کنار  غذاخ��وری ها و رس��توران های پرش��ورو هیجان 
است.             

   8- جزایر ترانگ   (Trang Islands)   ، تایلند 
جزایر ترانگ در جنوب تایلند واقع ش��ده ان��د و از پوکت و 

کرابی به راحتی با قایق قابل دسترس��ی هستند. این جزایر 
بس��یار خلوت  بوده و به خوبی می توانید از سواحل آن لذت 

ببرید.                      
9-  مقاالیا   (Meghalaya)   ، هند   

مقاالیا در شمال شرقی هندوس��تان قرار گرفته که معنای 
 لغ��وی آن » س��رزمین ابره��ا«  اس��ت. این منطق��ه برای 
پی��اده روی ،  کوهنوری ، غارنوردی و قایق س��واری بس��یار 

مناسب  به شمار می رود .
مقاالیا اخی��را مورد توج��ه گردش��گران قرار گرفت��ه و در 
حال حاضر  بس��یار خلوت و به دور از ت��ردد و جمعیت زیاد 

گردشگران است، اما همیشه این طور نخواهد ماند.                         
10- تایتونگ   (Taitung)   ، تایوان   

تایتونگ در خط س��احلی جنوب ش��رقی تای��وان در کنار 
اقیانوس آرام قرار گرفته است.

بس��یاری این ش��هر را کارت مخفی  تایوان م��ی خوانند. در 
سواحل این منطقه همیشه فستیوال ها و جشن هایی همراه 

با موسیقی های سنتی تایوانی برقرار است.
 دوچرخه سواری و تماشای س��تارگان در شب از تفریحاتی 

است که می توان در این منطقه انجام داد.        

پنج هواپیمای جدید که به زودی سفر را آسان تر می سازند 

   عظمت مجس��مه غول پیکر بودا را نه در عکس می ت��وان درک کرد و نه حتی در 
تماش��ای آن از دور، ش��اید تنها وقتی جلوی یکی از پاهای بزرگ آن ایستادی و 
آسمان آبی را در پس زمینه اش دیدی یا ش��انه های عریض او را که از این سمت 
 کوه تا به س��وی دیگر کش��یده ش��ده و صدای بازدید کننده ای را از پشت سر که

 می گوید: » آیا واقعا در س��ال 80۳ س��اخته ش��ده؟ « تازه متوجه می شوی که 

وقتی در آن س��ال ها، مردمانی برای خاموش کردن خشم رودخانه، 90 سال این 
مجسمه مقدس و سنگی را بنا کردند یعنی چه! تازه عظمت آن را درک کرده و به 
دنبال جواب سوال های بی شمارت می روی. بنابراین با همگردی همراه باشید در 
 سفری به شهر لیشان در جنوب استان سیچوان کشور چین، برای شنیدن داستان 

پر فراز و نشیب این بودای آرام و صبور ...

 ق�اره آس�یا پ�ر از س�واحل عجی�ب و دیدن�ی ،
 غذاهای متنوع و خوش طعم و تاریخی باورنکردنی 

است. 

گردش�گ�ری  راه�نم�ای   س�ای�ت  م�ع�روف 
(  LonelyPlanet  ) ده مقص�د را در آس�یا معرفی 
 ک�رده که معتقد اس�ت نبای�د بازدی�د از آنه�ا را از 

 دست داد.  
با ه�م نگاه�ی ب�ه مقاص�د منتخ�ب این ش�رکت 

گردشگری می اندازیم .                  
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معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان 
با اشاره به اجالس بین المللی شورای جهانی صنایع دستی 
گفت: در این اجالس که قرار اس��ت از ۳ تا ۶ مه��ر ماه و به 
میزبانی اصفهان برگزار ش��ود ۲۵۵ نماینده از کش��ورهای 

مختلف شرکت می کنند.
جعفرصالحی با اشاره به برگزاری اجالس بین المللی شورای 
جهانی صنایع دس��تی در اصفهان اظهار داشت: مدت این 
 اجالس از 1 تا 9 مهرماه می باش��د ولی زمان برگزاری آن از

 ۳ تا ۶ مهر ماه در هتل عباسی اصفهان است.
وی نشست های تخصصی بین اعضای شورا، انتخاب اعضای 
جدید و تصمیمات کالنی که در حوزه صنایع  دستی اتخاذ 
می ش��ود را از مهم ترین برنامه های این اجالس عنوان کرد 
و گفت: ممکن اس��ت در این اجالس ریاس��ت این شورا هم 

تغییر کند.
معاون صنایع  دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردش��گری اس��تان اصفهان ادامه داد: رییس این ش��ورا 
هم اکنون یک فرد چینی اس��ت و چنانچ��ه در این اجالس 
ریاست شورا تغییر کند، این سمت به یک فرد اروپایی خواهد 
رسید و در واقع این سمت از آسیا به اروپا منتقل خواهد شد.

وی با اشاره به میهمانان خارجی این اجالس افزود:  در این 
اجالس ۲۵۵ نفر میهمان از 1۲0 کشور عضو شورای جهانی 
صنایع دستی ش��رکت می کنند که برنامه های آن در قالب  
نمایشگاه، کارگاه های آموزشی و سمینارهای علمی برگزار 

می شود.
جعفرصالحی با اش��اره ب��ه قابلیت های اصفه��ان در حوزه  
صنایع دس��تی افزود: با پیگیری هایی که از س��وی معاونت 
صنایع دستی کشور انجام ش��د و بر خالف کارشکنی هایی 
که از سوی کشورهای رقیب صورت می گرفت، همچنین با 
توجه به قابلیت ها و ظرفیت های موجود در اصفهان در حوزه  
صنایع دس��تی تصمیم شورا بر این ش��د که این اجالس در 

اصفهان برگزار شود.
وی با اش��اره به اهمیت این اجالس تصریح کرد: با توجه به 
اینکه ایران بیش از ۵ دهه است که به عضویت این شورا در 
آمده، بی شک مهم ترین و شاخص ترین اتفاقی که در حوزه 
صنایع دستی در کشور رخ داده  میزبانی اجالس بین المللی 

شورای جهانی صنایع دستی است.
معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردش��گری استان اصفهان خاطرنش��ان کرد: به هر حال 
این یک فرصت بسیار خوب برای ایران در زمینه فرهنگی، 
اجتماعی و دیگر زمینه هاست که با استفاده از آن می تواند 

قابلیت ها و ظرفیت های خود را به جهانیان عرضه کند.

 مدیرمرکز فوریت های پزشکی استان اصفهان گفت: تنها مشکل 
اورژانس در س��طح ش��هر اصفهان نبود الین ویژه تردد نیروهای 

امدادی است که باید هر چه زودتر راه اندازی شود.
غفور راس��تین در آیین بهره برداری از فاز یک اولین آزمایش��گاه 
تشخیص حریق و بازرسی فنی کشور که در قالب بیست و ششمین 
برنامه »هر هفته با چند افتتاح« برگزار ش��د در جمع خبرنگاران 
 با اش��اره به اینکه مجموعه امدادرسانی در س��طح شهر ترکیبی از

 آتش نش��انی، نیروی انتظامی و فوریت های پزشکی است، اظهار 
داشت: از این رو باید توجه داشت که هر گونه توسعه در هر یک از این 

نهادها روی فعالیت دیگران نیز تاثیرگذار است.
وی در ادامه با بیان اینکه اولین آزمایشگاه تشخیص حریق و بازرسی 
 فنی کشور تاثیر بسزایی در تش��خیص آتش سوزی های عمدی و 
غیر عمدی دارد، اضافه کرد: همچنین این آزمایشگاه از نظر قانونی 

بسیار کمک کننده است.
مدیر مرکز فوریت های پزشکی استان اصفهان همچنین از انعقاد 
تفاهم نامه ای بین وزارت کشور و وزارت بهداشت و درمان در راستای 
اضافه شدن اتاقی در ایستگاه های آتش نشانی برای استقرار نیروهای 
اورژانس خبر داد و گفت: در حال حاضر همه ایستگاه های جدیدی 
که در شهرهای کش��ور و به ویژه اصفهان راه اندازی می شود دارای 

اتاق اورژانس است.
 تجهیز ۱۱ ایستگاه آتش نشانی به اتاق اورژانس 

 وی با بیان اینکه در حال حاضر در 11 ایس��تگاه از ایس��تگاه های
 آتش نشانی شهر اصفهان اتاق اورژانس راه اندازی شده است، بیان 
داشت: بر اس��اس برنامه ریزی صورت گرفته در آینده نزدیک اتاق 
اورژانس در همه ایستگاه های آتش نشانی اصفهان راه اندازی خواهد 
شد.راس��تین با بیان اینکه در حال حاضر اورژان��س از نظر نیروی 
انسانی، تجهیزات و خودرو هیچ مشکلی ندارد، اظهار داشت: تنها 
مشکل اورژانس در سطح شهر اصفهان نبود الین ویژه تردد نیروهای 

امدادی است که باید هر چه زودتر راه اندازی شود.
وی با بیان اینکه توزیع نامناس��ب در س��طح ش��هر اصفهان دیده 
می شود، افزود: اگر فرصت و شرایط  س��اماندهی و توزیع عادالنه 
خدمات به اورژانس داده شود خدمات در حداقل زمان ممکن و به 

بهترین نحو ارائه خواهد شد.
مدیر مرکز فوریت های پزشکی استان اصفهان با بیان اینکه در سطح 
شهر اصفهان ۶0 درصد ماموریت های اورژانس در زمانی نزدیک به 
زمان استاندارد جهانی انجام می شود، گفت: این در حالی است که 
در دیگر شهرها این آمار ۸0 درصد بوده و بخش عمده این اختالف 

درصد نیز، نبود الین ویژه امداد رسانی است.
وی در خصوص باف��ت تاریخ��ی و کوچه های تنگ گف��ت: برای 
این بخش  سیستم موتورالنس دیده شده اس��ت و در صورت نیاز 

خودروها نیز راهی خدمات رسانی خواهند شد.

معاون صنایع دستی اداره  کل میراث فرهنگی اصفهان: 

 حضور ۱۲۰ کشور 
در اجالس جهانی صنایع دستی

مدیرمرکز فوریت های پزشکی استان:

راه اندازی الین ویژه امدادرسانی 
در اصفهان ضروری است

 ش��هردار اصفه��ان از پیش��رفت 9۵ درص��دی پ��روژه تقاط��ع
 غیر همسطح ۲۵ آبان خبر داد و گفت که این پروژه در مردادماه 

سال جاری افتتاح می شود.
مهدی جمالی نژاد با حضور در برنامه صدای شهر به بیان بخشی 
 از فعالیت های انجام ش��ده در ش��هر و همچنین پاسخگویی به

 پرسش های شهروندان پرداخت.
 وی با اش��اره به فرارس��یدن س��الروز فرهنگ پهلوان��ی و ورزش

 زورخانه ای، اظهار کرد: اصفهان تنه��ا پایتخت فرهنگی جهان 
اس��الم و پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اس��المی نب��وده، بلکه 
پایتخت فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه ای هم در این ش��هر، 
تاریخ قدیمی دارد از این رو شهرداری اصفهان برنامه های متنوعی 
را برای گرامیداشت روز فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه ای در 

نظر گرفته است.
شهر پر از جنب و جوش شده است

ش��هردار اصفه��ان در ادامه به برنامه های هفته گذش��ته ش��هر 
 اش��اره کرد و گف��ت: خوش��بختانه ش��هر اصفهان بس��یار پر از 
جنب و جوش شده اس��ت و اگر ش��هروندان دقت کنند شادابی 
خاصی را در بخش های فرهنگ��ی ، خدماتی ، ترافیکی و عمرانی 

خواهند دید.
 وی تصری��ح کرد: س��عی کرده ای��م قله ه��ای خاص��ی را برای 
برنامه های مختلف شهر پیش بینی کنیم که همه اینها به دلیل 
حضور پررنگ ش��هروندان در افتتاحیه پروژه هاس��ت که انرژی 

مثبت خود را به خادمان خودشان در شهرمنتقل می کنند.
تِم برنامه های اصفهان، تِم بین المللی است

جمالی نژاد در خصوص کنفرانس بی��ن المللی کیفیت خدمات 
گردش��گری و میهمان ن��وازی ک��ه ب��ا حض��ور نمایندگانی از 
کش��ورهای مختلف جهان در اصفهان برگزار ش��د ، خاطرنشان 
 ک��رد: در این عرصه س��عی کردیم ت��م برنامه ه��ای اصفهان تم

 بین المللی باش��د و ب��ه همین دلیل از اس��پانیا، ایتالی��ا، آلمان 
 و دیگ��ر کش��ورها و ش��هرهای مط��رح و همچنین اف��رادی از 
دانش��گاه های مطرح و مرتبط گردش��گری برای حضور در این 

کنفرانش دعوت کردیم.
شهردار اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود به اجرای طرح 
سه ش��نبه های بدون خودرو، این نوید را به مغازه داران و کسبه 
چهارباغ عباس��ی داد که فضایی با نشاط در محور چهارباغ شاهد 
خواهند بود و حضور ش��هروندان چندین برابر می ش��ود و یقین 
بدانند مثل میدان امام)ره( که پس از پیاده راه ش��دن به تدریج 
شادابی بیشتری به خود دید، چهارباغ عباسی نیز چنین آینده ای 

را در پیش خواهد داشت.
رونق پروژه های عمرانی در شهر

 جمالی ن��ژاد خاط��ر نش��ان ک��رد: ش��هروندان م��ی توانند از

 

برنامه های فرهنگی و آموزش��ی سازمان های مختلف شهرداری 
استفاده کنند که از سه شنبه استارت می خورد.

وی به حرکت سریع قطار پروژه های شهری و پیشرفت زیاد پروژه 
های شهر اصفهان نیز اشاره کرد و از پیشرفت 9۵ درصدی پروژه 
تقاطع غیر همس��طح ۲۵ آبان خبر داد و گفت ک��ه این پروژه در 

مردادماه سال جاری افتتاح می شود .
 ش��هردار اصفه��ان اظهارک��رد:  این تقاط��ع ۵7۲ مت��ر طول و
  17 مت��ر ع��رض دارد ک��ه ش��امل ۲ بان��د و ۲ مح��ور ایمن��ی

  پیاده راه اس��ت و بزرگ ترین دهانه به عرض ۶4 متر را در میان 
پل های احداث شده در شهر اصفهان دارا می باشد که یک رکورد 

تلقی می شود .
وی تصریح کرد:  با اجرای کامل پروژه تقاطع غیر همس��طح ۲۵ 
آبان، در چهارراه همسطح زیر آن شاهد تسهیل در عبور و مرور، 

کاهش آلودگی هوا و ترافیک خواهیم بود.
در کنار ابرپروژه ه�ا، طرح های محل�ه محور دنبال

 می شود
جمالی نژاد یادآور ش��د: در ادام��ه برنامه های »ه��ر هفته چند 
افتتاح« و در کنار ابر پروژه های شهر، پروژه های محله محور هم 
دنبال می ش��وند. به طوری که هفته گذش��ته پروژه های خوبی 
در منطقه 4 ش��هرداری اصفهان افتتاح و در اختیار ش��هروندان 

قرار گرفت.
وی از جمله این پروژه ها به خیابان های سروس��تان، داروسازی، 
کلنگ زنی عملیات اجرایی فاز اول بازار بزرگ گل و گیاه در محل 

باغ تندرستی و تعریض خیابان بازارچه اش��اره کرد و گفت: بازار 
بزرگ گل و گیاه اصفهان در کشور بی نظیر است و درصدد هستیم 

در 4گوشه شهر اصفهان نظیر آن را احداث کنیم.
شهردار اصفهان با بیان اینکه تجهیزات و ماشین آالت نوینی به 
سازمان آتش نشانی ش��هرداری اصفهان اضافه شد، خاطرنشان 
کرد: آتش نشانی اصفهان سال گذشته رتبه دوم جهان را کسب 

کرد که این موفقیت بسیار با ارزش است .
وی یادآور ش��د: بس��یاری از ش��اخص های ش��هری اصفهان از 
ش��اخص های دیگر ش��هرهای جهان جلوت��ر و برتر به ش��مار 
م��ی رود.جمال��ی ن��ژاد همچنین ب��ه تش��کیل معاون��ت های 
 فرهنگی در مناطق 1۵ گانه شهر اصفهان اش��اره و تصریح کرد: 
معاونت ه��ای فرهنگی، برنام��ه های متنوع��ی را در محله های 
متعدد ش��هر پیش بینی کرده ان��د  و حضور معاون��ان فرهنگی 
باعث ش��ده ت��ا برنامه ه��ای فرهنگی و ورزش��ی ش��هرداری به 
 داخل مویرگ ها و خانواده های ش��هر برود و امکان اس��تفاده از

 برنامه های مختلف شهری را برای همه شهروندان فراهم آورد.
اجرای ۲ برنامه متنوع برای تحقق نهضت پاسخگویی

وی در ادامه گفت: در راستای تحقق نهضت پاسخگویی در شهر، 
۲ برنامه متنوع را ش��روع کردیم که سه شنبه ها شورای معاونان 
شهرداری به وس��یله دوچرخه به مناطق مختلف شهرداری می 
روند و نه تنها با کارکنان و کارگران منطقه دیدار می کنند، بلکه 

مشکالت موجود در منطقه را احصا و رفع می کنند .
ش��هردار اصفهان تاکیدکرد: از این هفته دیدار مردمی چهره به 

چهره با مردم در شهرداری منطقه یک برقرار می شود.
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شهردار اصفهان مطرح کرد:

احداث بازار بزرگ گل و گیاه در چهار گوشه شهر
  افتتاح تقاطع غیر همسطح ۲5 آبان در مردادماه 95

گردهمای��ی علم��ی و بازآم��وزی جامع��ه 
دندان پزشکان کشور در اصفهان آغاز به کار کرد.

ریی��س گردهمایی علم��ی و بازآم��وزی جامعه 
دندان پزش��کان کش��ور اظه��ار داش��ت: در این 
گردهمایی، استادانی از دانشگاه های معتبر دنیا 
در سه کارگاه علمی، تکنیک های جراحی و علمی 

را بررسی می کنند.
 وی اف��زود: در ای��ن گردهمای��ی که ب��ه مدت 
س��ه روز برگ��زار می ش��ود ،۵00 دندانپزش��ک 
آخری��ن یافته های علم��ی ح��وزه کاری خود را 

ارائه می کنند.
ریی��س گردهمایی علم��ی و بازآم��وزی جامعه 
دندان پزش��کان کش��ور گفت: همچنین در این 
گردهمای��ی ۵0 ش��رکت تولیدکنن��ده م��واد، 
تجهی��زات و تولی��دات دندانپزش��کی، آخرین 

محصوالت خود را عرضه کردند.
وی با اشاره به اینکه سعی شده است سطح علمی 
پزش��کان را باال ببریم، بیان کرد: در این همایش 

هم  س��طح علمی پزش��کان ارتق��ا می یابد و هم 
آموزش هایی در مس��ائل صنفی همچون اخالق 

در دندانپزشکی ارائه می شود.
سلطانی ادامه داد: مس��ائل حرفه ای مثل حقوق 
قان��ون بیم��ار و دندان پزش��ک و نیز مس��ائلی 
مانن��د CPR و احی��ای قلبی و ری��وی بیمار به 
ش��رکت کنندگان آموزش داده می شود تا سطح 

علمی پزشکان بیش  از پیش باال برود.
وی خاطرنش��ان کرد: ای��ن گردهمایی س��بب 
افزایش رشد علمی کشور شده و ارتباط بیشتری 

با دانشگاه ها و دانشگاهیان ایجاد می کند.
 از جمل��ه مهم ترین برنامه های ای��ن گردهمایی 
س��ه  روزه، برگ��زاری 1۵ پانل تخصصی اس��ت، 
همچنین اس��تادان معتبری از دانشگاه های دنیا 
در س��ه کارگاه علم��ی، تکنیک ه��ای جراحی و 
ترمیم را بررسی می کنند و ش��رکت کنندگان با 
 حضور در س��مینار بازآموزی از 1۵ امتیاز علمی

 برخوردار می شوند.

 رییس کمیس��یون فرهنگی ش��ورای ش��هر اصفهان 
با اش��اره به اینک��ه کاهش زم��ان رس��یدن نیروهای 
امدادی به حادثه دردستور ویژه قرار دارد، گفت:طرح 
 ایس��تگاه های آت��ش نش��انی تدوی��ن و در ش��ورا 

در حال بررسی است.
اصغر آذربایجانی در آیین بهره برداری از فاز یک اولین 
آزمایشگاه تشخیص حریق و بازرسی فنی کشور که در 
قالب بیست و ششمین برنامه »هر هفته با چند افتتاح« 
برگزار شد در جمع خبرنگاران با اشاره  به اینکه سازمان 
آتش نشانی شهرداری اصفهان در سطح کشور جایگاه 
ارزنده ای را به خود اختصاص داده است، اظهار داشت: 
این نه��اد در حال حاضر به همه اس��تان های کش��ور 
خدمت رسانی می کند و کیفیت خدمات آن برای همه 

مسئوالن کشور ثابت شده است.
 وی با بیان اینکه در حال حاضر ضریب اطفای حریق 
و نجات شهروندان باال رفته اس��ت، افزود: با راه اندازی 
فاز یک اولین آزمایشگاه تش��خیص حریق و بازرسی 
فنی کش��ور در اصفهان زمان علت یاب��ی حادثه ها نیز 

کاهش می یابد.
رییس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای 
اس��المی ش��هر اصفهان راه اندازی اولین آزمایشگاه 
تشخیص حریق و بازرسی فنی کشور را نمونه اقدام و 
عمل سازمان آتش نشانی اصفهان عنوان کرد و گفت: 
باید توجه داشت که این مرکز در کشور، نمونه مشابهی 
ندارد  از این رو شاخصه خوبی برای شهر اصفهان است.

وی با بیان اینکه در این دوره از ش��ورای اسالمی شهر 
اصفهان، حمایت های الزم از سازمان آتش نشانی برای 
رسیدن به استانداردهای جهانی صورت گرفته است، 
گفت: افزایش بودجه س��ازمان آتش نشانی در جهت 
تکمیل و تجهیز ایس��تگاه ها از جمل��ه این حمایت ها 

بوده است.
آذربایجانی با اش��اره به اینکه کم کردن زمان رسیدن 
نیروهای امدادی به محل حادثه در دس��تور کار ویژه 
 قرار دارد، اف��زود: از این رو طرح جامع ایس��تگاه های 
آتش نشانی تدوین و در شورای اسالمی شهر اصفهان 

در دست بررسی است.

همزمان با ارائه جدیدترین تجهیزات دندانپزشکی؛

آغاز گردهمایی علمی جامعه  دندان  پزشکان کشور 
رییس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای شهر استان:

طرح جامع ایستگاه های آتش نشانی اصفهان تدوین شد

ویژه برنامه »زیر گنبد کبود« با موضوع کودک و ادبیات عامه که 
از سوي خانه کودک سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان 
در مجموعه باغ غدیر برگزار شده، عالقه مندان بسیاری را در این 

برنامه جذب کرده است.
 این ویژه برنامه از تاریخ ۲۸ تا ۳1 تیرماه از س��اعت ۲0 تا ۲۳ در
 چهار بخش قصه،ش��عر و بازی و الالیی، قصه و نقاش��ی در محل

 باغ غدیر اصفهان برگزار شد که به علت اس��تقبال کودکان این 
ویژه برنامه تا ۲ مرداد تمدید شد.

وارد فض��ای مجموع��ه می ش��ویم؛ ص��دای خن��ده ک��ودکان 
بسیاری،فضای این مجموعه را پر کرده اس��ت. غرفه هایی دیده 
می ش��ود که پدران و م��ادران همراه ب��ا فرزندان خ��ود کنار آن 
ایس��تاده اند و به درون این غرفه ها چشم دوخته اند. با کنجکاوی 
بیشتر به سوی تک تک غرفه ها می رویم و دلیل صدای خوشحالی 

و خنده را پیدا می کنیم.
بازی ها را با شعر یاد بگیرید

به س��راغ غرفه ای رفتیم که روبه روی ورودی مجموعه قرار دارد 
و سر و صدای بسیاری از آن به گوش می رسد این غرفه که به نام 
شعر و بازی بوده بسیار توجه خانواده ها و کودکان را جلب کرده 
است. وقتی به داخل غرفه سرک می کشیم، ساماندهی کودکان را 
می بینیم که به دنبال شروع یک بازی جذاب هستند که همراه با 

یادگیری از طریق شعر است.

قصه و نقاشی برای کودکان اصفهانی
غرفه قصه و نقاشی، غرفه ای است که کودکان در پایان نمایشگاه 
در آن حاضر شده و برداش��ت خود را از این نمایشگاه به صورت 
نقاشی نمایش می دهند که سبک این نقاشی، کالژ است. در مقابل 
غرفه  قصه و نقاشی، صف طوالنی را مشاهده می کنیم که مسئوالن 
در ابتدای این غرفه در حال به صف کردن کودکانی هس��تند که 
تصمیم دارند نمایش »نمکی و دیو بد زبون« را ببینند.  همچنین 
تزئینات بسیار جالبی دیده می شد که کودک را به خوبی در این 
غرفه و برای دیدن این نمایش جذب می  کرد. سبک این نمایش 
ادبیات تخیلی است که با شیوه قصه و نمایش برای کودکان اجرا 

می شود.
کودکان از بازی و نمایش خسته نمی شوند

یکی از این والدین درباره اس��تقبال فرزندش از برنامه می گوید: 
نمی دانم چگونه است که فرزندم از تماشای این نمایش ها و بازی 
خسته نمی شود. ما از این طرف آن طرف رفتن خسته شده ایم اما 
فرزندم با عالقه بازی ها را دنب��ال می کند و از ما می خواهد که در 

همه غرفه ها حاضر شویم.
از گوشه باغ، صدای هق هق نمایشی به گوش می رسد، به سمت 
منشأ اصلی صدا می رویم و اجرای نمایشی را در درون غرفه متوجه 
می شویم که یک جوراب سوراخ در آن درد دل می کند! نام نمایش 
»جوراب سوراخ« است که به وسیله عروسک دستی توسط خانمی 

در حال اجراست. چند دقیقه ای نمایش جوراب سوراخ را همراهی 
کردیم و دیدیم که ارتباط بسیار خوبی بین کودکان و این نمایش 
و مجری آن بر قرار ش��ده است. نمایش جوراب س��وراخ ادبیات 
تخیلی را شامل می شود و درد و دل یک جوراب سوراخ است که 

هیچ کس او را مورد توجه قرار نمی دهد.
یکی از مادرانی که به همراه فرزند خود به این نمایشگاه آمده بود 
در گفت و گویي اظهار داش��ت: این برنامه، نمایشگاه بسیار خوبی 
اس��ت که می تواند در این هوای خوب و فضای پارک برای چند 
ساعت وقت کودکان را به خوبی پر کند. همچنین سبب می شود 
که کودکان در این مدت کم، با شعر و ادبیات و قصه نیز آشنایی 

بیشتری پیدا کند.
غرفه »مامان الالیی« در پایان نمایشگاه وجود دارد؛ شاید با توجه 
به طراحی صحنه و روشنایی کمی که داشت، قصد آماده کردن 
کودکان برای خواب اس��ت. آهنگ الالیی که با ورود کودکان در 
این غرفه پخش می شود و همچنین اجراهای زیبا در این غرفه را 

می توان غرفه جالب و همچنین جذاب برای کودکان تلقی کرد.
در پایان نمایشگاه به کودکان کتاب هایی به همراه سه برچسب 
قلب داده می شد که کودکان باید این بر چسب ها را بر لوحی که 
 در کنار در خروجی قرار داشت می چسباندند. کودکان باید با این 
سه بر چسب که در اختیار دارند به س��ه غرفه ای که بیشتر برای 

آنها جذاب بوده رأی دهند.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان گفت: محور 
چهارباغ عباسي در روزهاي س��ه شنبه از ساعت 1۶ الی ۲۲ 
 هر هفته با همکاري پلیس راهور از ۵ م��رداد ماه به صورت 
پیاده راه در مي آید.علیرضا صلواتی ب��ا بیان این خبر اظهار 
کرد: در راستاي اعطاي طرح سه ش��نبه هاي بدون خودرو،  
محور چهارباغ عباس��ي در روزهاي سه ش��نبه از ساعت 1۶ 
الی ۲۲ هر هفته با همکاري پلیس راه��ور از ۵ مرداد ماه به 
صورت پیاده راه در مي آید. وی افزود: برهمین اساس در این 
ساعات تردد هر گونه خودرو از جمله اتومبیل، موتورسیکلت 
و همچنین ن��اوگان حمل و نقل عمومی ممنوع می ش��ود و 
تنها حمل و نقل پاک از جمله دوچرخه، اسکوتر ، درشکه و 
همچنین خودروهاي برقي در این خیابان به چشم مي خورد.
خط�وط اتوبوس�رانی از خیابان باغ گلدس�ته و 

شمس آبادی تردد می کنند
 معاون حم��ل و نقل و ترافی��ک ش��هرداري اصفهان گفت: 
 ناوگان حمل و نقل اتوبوس��راني با جایگزیني مسیر خود در 
 خیاب��ان ه��اي مج��اور از جمل��ه خیاب��ان باغ گلدس��ته و 

شمس آبادي، جابه جایي شهروندان را انجام خواهند داد.
 7 پارکین�گ ب�رای رفاه ح�ال ش�هروندان در 

محدوده خیابان چهارباغ 
 وي گفت: ش��هروندان م��ي توانند در صورت نی��از، خودرو 

و موتورس��یکلت خ��ود را در پارکینگ ه��اي در نظر گرفته 
 ش��ده در مجاور محور چهارباغ از جمله جهان نما، طالقانی، 
هشت بهش��ت، ش��یخ بهایی، باغ گلدس��ته و دوپارکینگ 

خصوصی افتخار و سینما ساحل پارک کنند.
  اجرای برنامه های آموزشی در محور خیابان

 معاون حم��ل و نقل و ترافیک ش��هرداری اصفهان در ادامه 
به برنامه ه��اي مختلف فرهنگي که به ش��کل بازارچه های 
زیبا در این روزها در نظر گرفته ش��ده اس��ت اش��اره کرد و 
گفت: ش��هروندان می توانند در این ساعات از برنامه های در 
نظر گرفته شده فرهنگی و آموزشی که توسط سازمان های 
مختلف شهرداری و همچنین دیگر نهادها اجرایی می شود، 

استفاده کنند.
شهروندان، سه شنبه ها از خودرو استفاده نکنند

صلواتی با تاکید بر اینکه هدف ما فقط اس��تفاده از دوچرخه 
نیس��ت، بی��ان ک��رد: در اج��رای این ط��رح هنرمن��دان و 
فرهیخت��گان مردم را همراه��ی خواهند کرد و اس��تفاده از 
وسایل نقلیه پاک و جایگزین، هدف اجرای این طرح است. 
 وی ادامه داد: از ش��هروندان خواهش می کنیم که روزهای

 س��ه ش��نبه بدون خودرو از منزل خارج ش��وند و سفرهای 
ش��هری خود را با گونه ه��ای جایگزین همچ��ون اتوبوس، 

تاکسی و دوچرخه انجام دهند.

گزارشی از برگزاري ویژه برنامه »زیر گنبد کبود« در باغ غدیر؛

 تکنولوژی امروزی، کودکان را از آشنایي با کتاب و قصه دور ساخته است
معاون حمل و نقل و ترافیك شهرداری اصفهان خبر داد:

محور چهارباغ از سه شنبه پیاده راه می شود

رییس پلیس آگاهی فرمانده انتظامی اس��تان اصفهان 
 گفت : یک بان��د چهار نفره ک��ه با جلب اعتم��اد افراد
  مورد نظ��ر اقدام ب��ه کالهب��رداری از طری��ق تحویل
  ط��ال به نص��ف قیم��ت ب��ازار م��ی کردند دس��تگیر

 شدند.
سرهنگ س��تار خس��روی افزود : این افراد با شناسایی 

سرمایه داران و وعده تحویل طال، س��ر قرار می رفته و 
هنگام تحویل ط��ال با زورگیری، پول س��رمایه داران را 
گرفته و هیچ طالیی به آنان تحویل نمی دادند. وی افزود: 
در بازرسی از مخفیگاه این سارقان یک میلیارد ریال پول 
نقد ، یک دستگاه خودرو سواری آزرا و پژو پارس و یک 

دستگاه موتور سیکلت کشف شد.

رییس پلیس آگاهی فرمانده انتظامی استان؛

دستگیری گروه فروشندگان قالبی طال در اصفهان
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اریکسون: آالردایس روی نیمکت 
انگلیس موفق خواهد شد

یووه و اینتر؛ به دنبال کوادرادو

اس��ون گوران اریکسون، سرمربی س��ابق تیم ملی انگلیس معتقد است که 
آالردایس، روی نیمکت انگلیس عملکرد خوبی خواهد داشت.

 اریکسون که در دوره 5 ساله حضورش روی نیمکت انگلیس، این تیم را در
3 تورنمت بزرگ به یک چهارم نهایی رس��اند،  معتقد اس��ت که آالردایس، 

عملکرد خوبی روی نیمکت انگلیس خواهد داشت.
  او گف��ت: »س��م مدت هاس��ت ک��ه در انگلیس مرب��ی گ��ری می کند و

هرج��ا ب��وده، خ��وب کار ک��رده اس��ت. او خیلی مرت��ب و منظم اس��ت؛ 
 بنابرای��ن تی��م منظم��ی خواه��د س��اخت. بنابرای��ن چ��را ک��ه ن��ه؟
 موفق باش��ی س��م! فکر نمی کنم او ب��ه توصیه من نیازی داش��ته باش��د.

سال هاست که می دانم او دوست دارد س��رمربی انگلیس شود. او به خوبی 
با مطبوعات آشناست؛ ولی مطمئنم که خوب کار خواهد کرد. امیدوارم!«

  یووو و چلسی هنوز بر سر کوادرادو توافق نکرده اند.
بر اساس آخرین اخبار، سران تیم چلسی اعالم کرده اند که حاضر 
به فروش کوادرادو هستند و خود این بازیکن هم عالقه  زیادی به 

جدایی از این تیم دارد.
 یوونت��وس ب��ه عن��وان ج��دی تری��ن مش��تری ای��ن بازیک��ن

به حساب می آید و خوان هم دوس��ت دارد یک بار دیگر در تورین 
بازی کند؛ اما سران چلسی هنوز با پیشنهاد یووه موافقت نکرده اند.

گفته می شود یوونتوسی ها یک پیشنهاد قرضی با حق خرید 25 
میلیون یورویی را برای این بازیکن درخواس��ت کرده اند؛ اما آبی 
پوش��ان انگلیس رقمی باالتر و در حدود 30 میلیون یورو را طلب 
کرده اند. از تیم اینت��ر میالن ایتالیا هم به عن��وان دیگر تیمی که 
خواهان کوادرادو می باش��د، نام می برند که این باشگاه حاضر به 

پرداخت رقم کامل سران تیم چلسی است.
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مصاحبه

فضای مجازیابهام روز

جدیدتری��ن حاش��یه پرس��پولیس، اتفاق��ی ب��ود ک��ه کمال 
 کامیاب��ی نی��ا آن را رق��م زد. او به دلیل مش��کلی ک��ه خیلی

مه��م نیس��ت چ��ه ب��ود، در تمرین��ات و ب��ازی دوس��تانه 
پرس��پولیس در مقاب��ل »خون��ه ب��ه خون��ه« غیب��ت ک��رد؛ 
 آن ه��م ب��دون اط��الع قبل��ی. روز گذش��ته ام��ا کم��ال، ب��ا

حل ش��دن مش��کلش دوباره به تمرین برگش��ت؛ ح��اال همه 
 منتظرن��د ببینند واکن��ش برانک��و ایوانکووی��چ در مقابل این

بی انضباطی چیس��ت؟! واقعیت این اس��ت که کس��ی به طور 
 دقی��ق نمی دان��د برانکو قرار اس��ت چ��ه برخوردی ب��ا کمال
 داش��ته باش��د؟! چ��ون ب��ه نظ��ر می رس��د برانک��و کم��ی
 تغیی��ر ک��رده اس��ت.  او قب��ال ب��ا ب��ی انضباطی ها به ش��دت

برخورد می کرد؛ اما کامیابی نیا خیلی راحت برگش��ت و با تیم 

تمرین کرد. این یعنی برانکو فعال حتی کمترین جریمه را هم برای 
او منظور نکرده است. شاید دیگر نباید منتظر اتفاق دیگری باشیم؛ 
در هر صورت این روزها خیلی ها برانکو را دارای دو ش��خصیت 
می بینند:  یکی شخصیتی است که اصولش را کنار نمی گذارد؛ 
 شخصیتی که سال گذشته خیلی نمود داشت؛ مثال در ماجرای

جذب نکردن سید جالل حس��ینی و پیام صادقیان یا تنبیهاتی 
 که در طول فص��ل، برای مه��دی طارم��ی و احم��د نوراللهی

در نظر گرفت.  ش��خصیت دوم برانک��و هم این روزها بیش��تر 
جلوه کرده اس��ت: مدارا با ب��ی انضباطی و تغیی��ر عقیده های 
10 درجه ای ک��ه دیگر نیازی ب��ه مثال زدن و ی��ادآوری ندارد. 
 حال اینکه ک��دام »برانک��و« برای کم��ال تصمی��م می گیرد،

مشخص نیست.  

  تونی کروس، س��تاره آلمانی باش��گاه رئ��ال مادرید، 
 پستی در اینستاگرامش منتش��ر کرد و خبر خوبی را

به هواداران خود داد.  
کروس از اینکه صاحب فرزند شده، هیجان زده است و 

نام آن را هم »آملی« اعالم کرد.

ستاره رئال مادرید کدام »برانکو« درباره کمال تصمیم می گیرد؟
صاحب فرزند شد

فوتبال جهان

فوتب��ال اصفهان عالوه بر افتخ��ارات زیادی که در عرصه 
باشگاهی کسب کرده، در پرورش لژیونرهای اروپایی نیز 

موفق عمل کرده است.
علی کریمی آخری��ن لژیونر فوتب��ال اصفهان در 

اروپا اس��ت که ب��رای ادامه فوتبالش، کش��ور 
 کرواس��ی و قهرمان بالمنازع این کش��ور را

انتخاب کرده است. او که از مستعدترین 
هافبک های ایرانی به ش��مار می رود، با 
ب��ازی در اروپا ب��ه احتمال به تیم ملی 

هم می رسد و اگر بدشانسی گریبان گیرش 
نشود، آینده درخشانی در پیش دارد.

ام��ا فوتبال اصفه��ان قبل از کریم��ی هم چند 
لژیونر اروپایی داش��ته که مروری ب��ر کارنامه آنها 

خواهیم داشت.
حض�ور  مان�ع  مصدومی�ت  نویدکی�ا؛  مح�رم 

بلندمدت در اروپا
اسطوره سپاهان و پرافتخارترین کاپیتان فوتبال باشگاهی 

ایران، نخستین لژیونر اروپایی فوتبال اصفهان بود. او 
با وجود س��ن کم، پس از قهرمان��ی در بازی های 

آسیایی بوسان در سال 81 با پیشنهاد آرمناک 
پطروسیان، لئون استپانیان و مجید بصیرت 

و ب��ا رضای��ت فره��اد کاظم��ی، بازوبند 
کاپیتانی س��پاهان را بر بازو بس��ت تا 
یکی از جوان تری��ن کاپیتان های تاریخ 

فوتبال ایران لقب گیرد.
او پ��س از قهرمان��ی در لیگ برتر و س��پس 

قهرمان��ی در ج��ام حذفی، با پیش��نهاد بوخوم 
آلم��ان در س��ال 83، راه��ی این کش��ور ش��د تا 

نخس��تین لژیونر فوتبال اصفهان لقب گیرد. نویدکیا 
در ماه های ابتدایی حضورش در بوخوم، مانند س��پاهان 
درخش��ان ظاهر ش��د؛ اما در ادامه با مصدومیت کهنه ای 
که سراغش آمد، جایگاه خود را در این تیم از دست داد. 
نویدکیا اواخر سال 84 به طور قرضی به سپاهان بازگشت 
و سپس در ابتدای فصل بعد، قرارداد خود را دائمی کرد. 
حاصل کار نویدکیا در بوخوم، 10 بازی در بوندسلیگای2 

و دو بازی در جام حذفی آلمان بود.
رحم�ان رضای�ی؛ لژیونر موف�ق ذوب آهنی در 

ایتالیا
یکی از بهتری��ن مدافعان تاریخ فوتبال ایران که س��ابقه 
بازی در جام جهانی 2006 آلمان را نیز دارد، نخستین و 
تنهاترین لژیونر ذوب آهن است. او پس از 5 فصل حضور 
در ذوب آهن، در س��ال 80 به تیم پروجای ایتالیا پیوست 
تا دو فصل با لباس این تیم در سری A ایتالیا بازی کند.

رضای��ی در زمان اوج فوتبال باش��گاهی ایتالی��ا در اروپا، 
 برابر تیم های بزرگی چون یوونتوس، میالن و اینترمیالن

بازی کرد. او بعد از دو فصل حضور در پروجا، به مس��ینا 
پیوس��ت و یک فصل بازی در س��ری B و دو فصل بازی 

در سری A را 
با این تیم تجربه کرد. حاصل کار رضایی در این 3 فصل، 

108 بازی و 2 گل برای این تیم بود.
لیورنو آخرین تیم ایتالیایی بود که رحمان رضایی در آن 
بازی ک��رد. 21 بازی در دو فصل حض��ورش در این تیم 
ب��ا یک گل هم��راه بود. او پس از ایتالی��ا به فوتبال ایران 

بازگشت و یک فصل در پرسپولیس توپ زد.
رحم��ان رضایی در مجم��وع 7 فصل در فوتب��ال ایتالیا 
حضور داش��ت ک��ه یک فصل آن در س��ری B و 6 فصل 
دیگر را در سری A سپری کرده است. حاصل کار رضایی 

در فوتبال ایتالیا 167 بازی و 8 گل بود.
ابراهیم توره؛ درخشش در سپاهان، رویاپردازی 

در فرانسه
بدون ش��ک یک��ی از بهترین مهاجمان تاری��خ لیگ برتر 
ایران، کس��ی نیس��ت جز ابراهیم توره. او بهترین مهاجم 
تیم��ی بود که 2فص��ل در فوتبال ای��ران آقایی کرد و به 
اعتقاد خیلی ها، آن تی��م حتی از تیم ملی آن دوران هم 

قوی تر بود. سپاهاِن فصول نهم و دهم لیگ برتر، در کنار 
ابراهی��م توره، یک مهاجم گل��زن دیگر یعنی عمادرضا را 
نیز داش��ت تا یکی از بهتری��ن خطوط حمله لیگ برتر را 

تشکیل دهد.
ابراهی��م ت��وره ب��ا نیم فصل حض��ور قرض��ی در پیکان، 
فوتب��ال خ��ود را در ای��ران آغ��از کرد؛ س��پس به مدت 
ی��ک فص��ل در پرس��پولیس بازی ک��رده و پ��س از آن 
با پیوس��تن به س��پاهان، 2 فصل رویایی را پش��ت س��ر 
گذاش��ت. توره که در طول دوران حضورش در س��پاهان 
 هم��واره بازیک��ن بی نظم��ی ب��ود و دیرت��ر در اردوه��ا

حاضر می شد، حاصل کارش در سپاهان 51 بازی بود که 
در این بین موفق ش��د 36 بار دروازه حریفان را باز کند. 
پس از درخشش در س��پاهان، توره راهی فوتبال امارات 
ش��د و پس از تنها 10 بازی، با پیشنهاد موناکوی فرانسه 

رو  به رو و راهی لیگ دوی فرانسه شد.
حض��ور در موناکو در ابتدا برای توره عالی دنبال ش��د. او 
در لیگ 2 فرانس��ه یکی از بهتری��ن گلزنان تیمش بود و 
توانست با قهرمانی در لیگ 2 فرانسه، همراه با تیمش به 
لیگ یک فرانس��ه هم راه پیدا کند؛ اما در ادامه خریداری 
ای��ن تیم، توس��ط یک مالک متم��ول و آوردن مهاجمان 
 ت��راز اولی مثل فالکائو و خامس رودریگز، جا را برای توره
 تن��گ کرد تا این گلزن، پ��س از 52 بازی برای موناکو و

به ثمر رساندن 28 گل، راهی فوتبال امارات شود.

س�ردار آزمون؛ از آکادمی سپاهان مستقیم در 
روسیه

یکی از حس��رت های فوتبال اصفهان، سردار آزمون است. 
سپاهان در همان دوران جوانی، این بازیکن را به راحتی و 
با سوء مدیریت از دست داد تا این مهاجم ریزنقش، راهی 
لیگ روس��یه شود. روبین کازان مقصد او در لیگ روسیه 

بود که هنوز هم تحت قرارداد با این تیم است.
س��ردار آزمون طی 3 فصل حضورش در فوتبال روس��یه، 
در هر فصل عملکرد رو به پیشرفتی داشته است. او فصل 
گذش��ته به طور قرضی در روستوف بازی کرد و همراه با 
این تیم شگفتی س��از، موفق شد باالتر از تیم های مطرح 

لیگ روسیه به نایب قهرمانی این مسابقات برسد.
12 گل س��ردار آزم��ون در 34 بازی که ب��رای این تیم 
انجام داد، نقش بسزایی در این موفقیت روستوف داشت. 
این بازیکن، مهاجم اصلی حال حاضر تیم ملی اس��ت که 

طرفداران بی شماری نیز پیدا کرده است.
 از او ب��ه عن��وان مس��ی ایرانی یاد می ش��ود و هر س��ال 

 درباره انتقال او به تیم های مطرح اروپایی، ش��ایعاتی
مطرح می شود.

احس�ان حاج صف�ی؛ تجرب�ه ناموفق 
»پسر سپاهان« در فرانکفورت

 حاج صف��ی ش��اید بهتری��ن چ��پ پای
یک دهه اخیر فوتبال ایران اس��ت که 
فوتبال خود را از آکادمی س��پاهان 
آغاز کرد. او از اواسط دهه 80 در 
سپاهان چهره ش��د و همراه با این 
تیم، تا دو فصل پیش افتخارات زیادی 
کس��ب کرد. حاج صف��ی در ابتدای فصل 
گذش��ته، پس از درخش��ش در ب��ازی هفته 
پنجم لیگ برتر برابر س��ایپا و به ثمر رس��اندن 
2 گل، وداع باش��کوهی با سپاهان داشت و سپس 

راهی بودسلیگای 2 آلمان شد.
حاج صف��ی ب��رای ادام��ه فوتبال��ش در آلم��ان، تیم 
FSV فرانکف��ورت را انتخ��اب ک��رد. او پ��س از 
گذش��ت چند ب��ازی، ب��ه بازیک��ن ثاب��ت این 
تیم تبدی��ل ش��د؛ هرچند در اواخ��ر فصل، 
 اوض��اع ب��رای تیم��ش بد پی��ش رفت و
3 بوندس��لیگای  ب��ه  نهای��ت   در 

س��قوط کرد. احسان که بدون شک 
یک��ی  از مس��تعدترین بازیکنان  
اصفهانی به ش��مار م��ی رود، طی  
 ی��ک فص��ل حض��ور در فرانکفورت، 
ش��د  موف��ق  و  داد  انج��ام  ب��ازی   27 

2 گل نیز به ثمر برساند.
مدافع، هافبک کاشانی که یکی از با سابقه های 
تیم ملی نیز به حس��اب می آی��د و در چند بازی، 
بازوبند کاپیتانی را بر بازو بسته است، در حال حاضر 
بدون تیم بوده و در حال بررسی پیشنهاداتش است. از 

سپاهان به عنوان مقصد احتمالی او یاد می شود.
عل�ی کریمی؛نخس�تین لژیون�ر ایران�ی تاریخ 

فوتبال کرواسی
علی کریم��ی آخرین لژیونر تیم های اصفهانی اس��ت که 

هنوز یک ماه هم از رفتنش به اروپا نمی گذرد. 
او ک��ه دیناموزاگ��رب کرواس��ی را برای ادام��ه فوتبالش 
 انتخ��اب ک��رده، اولی��ن لژیون��ر ایران��ی ای��ن کش��ور

به حس��اب می آید. برای توصیف قدرت دیناموزاگرب در 
فوتبال کرواسی، همین کافی است که بدانیم آنها قهرمان 
11 دوره اخیر لیگ کرواس��ی هس��تند. علی کریمی که 
پیش از این در س��پاهان هم زیر نظ��ر زالتکو کرانچار به 
فوتبال ایران معرفی ش��د، در دیناموزاگرب هم ش��انس 
کار ب��ا این مرب��ی  را دارد. در حال حاض��ر و در ابتدای 
فص��ل لیگ کرواس��ی، عل��ی کریمی به دلی��ل تمرینات 
 آماده سازی نتوانسته به ترکیب تیمش راه پیدا کند؛ اما او
امیدوار است در ادامه، درخشش در کرواسی را آغاز کند.

گزارشی از حضور بازیکنان ذوب آهن و سپاهان در اروپا؛

 لژیونرهای اصفهانی

 زم�ان اع�زام تی�م دو و میدان�ی ب�ه المپی�ک ری�و
مشخص شده است؟

قرار اس��ت تیم دو و میدانی، 19 مردادماه به کش��ور برزیل 
سفر کند.

وضعیت آمادگی تان ب�رای حضور در ای�ن رقابت ها 
چگونه است؟ از وضعیت فعلی رضایت دارید؟

در وضعیت خوبی به سر می برم و در تالشم تا در این فرصت 
باقیمانده، به صدرصد آمادگی برسم.

برنامه ه�ای تدارکاتی را که فدراس�یون برای ش�ما 
ترتیب داد، چه طور ارزیابی می کنید؟

 خدا راش��کر اردوهای خوبی برگزار ش��د: 2 م��اه در کیش،
یک ماه در آلمان و ترکیه و همچنین 15 روز در قزاقس��تان 

اردو داشتیم که در باال بردن آمادگی ما خیلی موثر بود.
شما قبال تجربه حضور در رقابت های المپیک لندن را 
هم داشتید؛ چه دیدگاهی نسبت به تجربه دوم دارید؟

 رقاب��ت ه��ای دوی س��رعت 100 مت��ر در المپی��ک، از 
س��خت ترین مس��ابقات  این تورنمنت محس��وب می شود 
که بای��د برای ب��ه دس��ت آوردن س��همیه حض��ور در این 
بازی ها، تالش زیادی کرد. خوش��بختانه من توانس��تم در 
 رقابت های بین المللی کازانف قزاقستان، حدنصاب ورودی را

کسب کنم و برای دومین بار، امکان حضور در کنار غول های 
سرعت جهان را به دس��ت آورم. رقابت در کنار بزرگان این 

رشته بسیار لذت بخش است.
از رقیبان المپیکی در این ماده شناخت دارید؟

می دانم رقبای س��ختی دارم و بس��یاری از آنه��ا، قهرمانان 
ادوار گذش��ته المپیک هس��تند. س��طح برخی از حریفان 
آس��یایی نس��بت به المپیک لن��دن افزایش یافته اس��ت؛ 
ولی با این وج��ود نا امی��د نیس��تم  و با توجه به ش��رایطم 

پتانس��یل کس��ب نتیجه خ��وب در المپی��ک را در خودم 
می بین��م  و تمام ت��الش خود را ب��ه کار گرفته ت��ا بتوانم با 
 ثب��ت رک��ورد مناس��ب،به نیم��ه نهای��ی ای��ن رقاب��ت ها

 برسم.
ش�ما به عنوان اولین ورزش�کار اصفهانی توانستید 
سهمیه شرکت در رقابت های المپیک را کسب کنید؛ 

چه احساسی دارید؟
خوش��حالم ک��ه ب��ه عن��وان ی��ک ورزش��کار اصفهانی در 
ای��ن رقابت ها حض��ور می یابم و خوش��بختانه امس��ال در 
 کاروان ورزش��ی  کش��ورمان، 5 ورزش��کار اصفهان��ی

حضور دارند که این مسئله نش��انگر پتانسیل باالی جوانان 
 این خطه است که می توانند در سطح اول ورزش در جهان

شرکت کنند و کسب نتایج افتخار آفرین توسط آنها، حمایت 
همه جانبه مسئوالن را می طلبد.

اس�تانی مس�ئوالن  ش�ما،  س�همیه  کس�ب   در 
نقشی داشتند؟

  ورزش اصفه��ان در راه  کس��ب س��همیه حض��ور در 
رقابت ه��ا، از م��ن حمایت خاصی نک��رد و هیچ پ��اداش و 
تش��ویقی در این زمینه صورت نگرفته اس��ت.  متاس��فانه 
ن��ی اهمی��ت چندان��ی  در کش��ور م��ا، ب��ه دو و میدا
 داده نمی ش��ود و حتی رس��انه ها از پخش ای��ن رقابت ها
 اس��تقبال نم��ی کنن��د؛ در حالی ک��ه همیش��ه گرانترین
 بلیت ه��ای المپیک و پ��ر بینن��ده ترین مس��ابقات، از آن

رقابت های دو و میدانی، مخصوصا دوی سرعت است.
زمان بندی مسابقات المپیک به چه  صورت است؟

 در روز شنبه 23 مرداد، در مرحله  مقدماتی دوی 100متر  
 به میدان می روم و در صورت صع��ود به مرحله نیمه نهایی،

 روز یکشنبه 24 مرداد به رقابت می پردازم.

پا به توپ با رضا قاسمی؛ در آستانه دومین تجربه المپیک:

گران ترین بلیت المپیک، مربوط به رشته دو و میدانی است

رضا قاس�می، نخس�تین  سمیه مصور
ورزشکار اصفهانی بود که موفق شد سال گذشته 
در مس�ابقات گزینش�ی قزاقس�تان، سهمیه 
حضوردر المپیک را به دست آورد. او که  بعد از 
حض�ور در المپیک لندن، بای�د در ریو دومین 
تجربه المپیکی خودش را پش�ت سر بگذارد، 
اصفه�ان در  را  خ�ود  تمرین�ات   اکن�ون 
دنبال می کند. قاس�می ب�رای نخس�تین بار 
توانست تیم ایران را در آسیا در دوهای سرعت، 
صاحب عنوان ک�رده و پرچم کش�ورمان را به 

 اهت�زار درآورد. دون�ده اصفهان�ی تی�م ملی
دو و میدانی که متولد 1366 است، پس از کسب 
حدنصاب المپیک در دوی 100متر، تمام تالش 
خود را برای گرفتن مجوز شرکت در دوی 200 
متر به کار گرفت؛ اما موفق به انجام این کار نشد 
و آخرین شانس خود را در مسابقات بین المللی 

قزاقستان از دست داد.
ب�رای آگاه ش�دن از چگونگی وضعی�ت او در 
این روزهای باقیمانده به برگزاری رقابت های 

المپیک 2016، با وی به گفت و گو نشستیم.
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آگهی نوبتی سه ماهه اول سال 1395-اداره 
ثبت اسناد و امالک جوشقان قالی بخش دوازده 

کاشان
 )نوبت اول(

 4/599 بموج��ب م��اده 12 قان��ون ثب��ت اس��ناد 
و ام��الک و م��اده 59-اصالح��ی و آئی��ن نام��ه 
 مرب��وط به امالک��ی که در س��ه ماهه اول  س��ال 
1395 تقاضای ثبت آنها پذیرفته شده به شرح ذیل 

آگهی می گردد:
شمار ه های فرعی از پالک یک اصلی جوشقان قالی 
4191 فرع��ی –آقای محمدعلی ال��ه وردی  فرزند 
حسین ششدانگ یک قطعه باغ   به مساحت 819/41 

مترمربع .
4196 فرعی – آقای اک��رم گلی فرزند میرزا محمد 
و آقای میثم گلی فرزند اکرم بالمناصفه ششدانگ 
قطعه زمین محصور مش��جر به مساحت 214/38 

مترمربع .
شمار ه های فرعی از پالک 21 اصلی کامو

2014 فرع��ی –آق��ای حس��ین س��فیدکار فرزند 
رمضانعل��ی شش��دانگ یکبابخانه به مس��احت 

255/30 مترمربع .
2094 فرع��ی –بان��وان مریم و فاطم��ه بزرگیان 
فرزندان خس��رو بالمناصفه ششدانگ گلستان به 

مساحت 5842/20 مترمربع .
2095 فرعی –آقای علیرضا بزرگیان فرزند خسرو 
ششدانگ یک قطعه گلستان به مساحت 4069/80 

مترمربع .
شمار ه های فرعی از پالک 22 اصلی چوگان

143 فرعی- آقای علی حمامی��ان فرزند غالمعلی 
 شش��دانگ قطع��ه زمین نیم��ه محصور ک��ه قباًل
حصار خرابه و مس��تراح بوده به مساحت 39/41 

متر مربع.
582 فرعی –آقای مهدی حمامیان فرزند غالمعلی 
ششدانگ قطعه زمین محصور به مساحت 213/84 

مترمربع .
شمار ه های فرعی از پالک 26 اصلی مزرعه 

همواریه کامو
278 فرعی – آقای علی رحمانی فرزند عباس��قلی 
 شش��دانگ یک ب��اب خان��ه ب��ه مس��احت 360

متر مربع 
شماره های فرعی از پالک 30  -اصلی مزرعه 

چاله بلور کامو .
21 فرعی  -   آقای علیرضا مختاریان فرزند اصغر 
شش��دانگ یک قطعه باغ به مساحت 1631/33 متر 

مربع .
شماره های فرعی از پالک 64  -اصلی مزرعه 

کاسه رود کامو
15 فرعی -خانمها سمانه و فاطمه رحمانی فرزندان 
شعبانعلی بالمناصفه ششدانگ قطعه زمین مشجر 
که بصورت بائره در امده به مساحت 411/47 متر 

مربع
ل��ذا طب��ق م��اده 16 قانون ثب��ت چنانچه کس��ی 
نس��بت به امالک مندرج در این آگه��ی اعتراضی 
داش��ته باش��د از تاریخ اولین نوبت انتشار آگهی 
 به مدت 90 روز دادخواس��ت واخواه��ی خود را 
کتبا به این اداره تس��لیم و ظرف م��دت یک ماه از 
تاریخ تس��لیم معت��رض در دادگاه صالحه اقامه 
دعوی نماید و گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به 
این اداره تسلیم نماید در صورتی که قبل از انتشار 
 آگهی دعوی اقامه ش��ده باش��د طرف دعوی باید

 گواهی دادگاه  مش��عربر جری��ان دعوی را ظرف 
م��دت مذکور تس��لیم نمای��د اعتراض ی��ا گواهی 
 طرف دع��وی که پ��س از انقضاء م��دت مرقوم و
براب��ر و  باش��د  م��ی  گرددبالاث��ر   اص��ل 

 قس��مت اخیر ماده 16  و تبصره م��اده 17 قانون 
ثب��ت رفتارخواه��د ش��د .ضمن��ا طبق م��اده 56 
 آئین نام��ه قانون ثبت حق��وق ارتفاق��ی در موقع 
 تحدی��د ح��دود و در صورتمجل��س تحدی��دی

 قید و واخواهی صاحبان امالک نس��بت به حقوق 
ارتفاق��ی مطابق م��اده20 قان��ون ثب��ت پذیرفته 

خواهدشد .
تارخ انتشار نوبت اول: 1395/05/02

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/06/01
م الف: 12594 

رئیس اداره ثبت اسناد جوشقان حسین نوروز    

   آگهی نوبتی سه ماهه اول سال 1395 
اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان 

خوروبیابانک
)نوبت اول(

4/257 ب��ه موجب ماده 11 قانون ثبت اس��ناد 
وامالک و ماده 59 اصالح��ی آئین نامه قانون 
مذکور امالکی که در سه ماهه اول سال 1395 
تقاضای ثبت آنها پذیرفته ش��ده به شرح ذیل 

آگهی می شود.
1-  بخش پنج حوزه ثبت خوروبیابانک

وه��اب  زین��ب  خان��م   – اصل��ی    305
فرزندعبدالحس��ین ش��ش دانگ یکباب خانه 
ب��ه مس��احت 203/61 مت��ر مرب��ع واقع در 

خوروبیابانک
554 اصلی –خانم رباب غفاری فرزند نوروز 
شش دانگ یکباب خانه به مساحت 122/44 متر 

مربع واقع در خوروبیابانک
1498 فرعی از 3315 اصلی -  آقای عباسعلی 
عشقی فرزندرضا علی  شش دانگ یکباب خانه 

به مساحت 398/85  واقع درروستای ایراج 
1526  فرعی از 3315 اصلی – آقای عبدالناصر 
عش��قی  فرزندامیر حس��ین و خانم محبوبه 
مرادی فرزند حبیب هر یک نسبت به سه دانگ 
مش��اع ازش��ش دانگ یکباب خانه به مساحت 
ش��ش دان��گ  441/54  مت��ر مرب��ع  واقع در  

روستای ایراج
1528 فرعی از 3315اصلی – آقای علی امیری 
فرزندمیرزا حسینقلی شش دانگ یکباب باغ به 
مساحت  656/28 متر مربع  واقع در  روستای 

ایراج
1324 فرعی از 3431  اصلی – آقای علی اکبر 
فاضلی فرزندغالمرضا ش��ش دانگ یک قطعه 
زمین محصور به مساحت 393/71 متر مربع 

واقع درروستای بیاضه
1432 فرعی از 3431  اصلی – آقای حس��ین 
مرادی فرزندغدیر شش دانگ یک قطعه زمین 
محصور به مس��احت 505/55 متر مربع واقع 

درروستای بیاضه
1471 فرع��ی از 3431  اصل��ی – آقای س��ید 
اسمعیل هاشمی فرزندسید حسن شش دانگ 
یکباب خانه به مساحت 654/34متر مربع واقع 

درروستای بیاضه
961 فرع��ی از 3524  اصلی – آقای خس��رو 
شمسایی فرزندعلی شش دانگ یک قطعه زمین 
محصور به مس��احت 590/52 متر مربع واقع 

درروستای مهرجان
1067 فرعی از 3524  اصلی – آقای ابوالفضل 
اقبال فرزنداسفندیاروآقای محمد اقبال فرزند 
اسفندیارهر یک نس��بت به س��ه دانگ مشاع 
از ش��ش دانگ یکباب خانه  به مساحت  شش 
دانگ342/52مت��ر مرب��ع واقع درروس��تای 

مهرجان
1079 فرعی از 3524  اصلی – آقای ابوالفضل 
اقبال فرزنداسفندیاروآقای محمد اقبال فرزند 
اسفندیارهر یک نسبت به س��ه دانگ مشاع از 
شش دانگ یک قطعه زمین محصور  به مساحت  
شش دانگ328/02 متر مربع واقع درروستای 

مهرجان
1081 فرعی از 3524  اصلی – آقای محمدرضا 
صادقی فرزندحسنعلی شش دانگ یکباب خانه 
به مساحت 173/23 متر مربع واقع درروستای 

مهرجان
1085 فرعی از 3524  اصلی – آقای سید مهدی 
آلداود فرزندسید محمد شش دانگ یکباب خانه 
به مساحت 265/94 متر مربع واقع درروستای 

مهرجان
1088 فرع��ی از69 فرع��ی از  3524  اصلی – 
آقای حمید رضا شمسایی فرزندعلی اکبرشش 
دانگ یکباب خانه به مساحت 311/25 متر مربع 

واقع درروستای مهرجان
420 فرع��ی از 3577  اصلی – آق��ای فرخ پی 
یغمایی فرزنداسماعیل شش دانگ یکباب باغ به 
مساحت 159 متر مربع واقع درروستای گرمه

1046 فرعی از 3577  اصلی – آقای سید رضا 
موسوی فرزندسید خلیل شش دانگ یکباب باغ 

به مساحت 232/77 متر مربع واقع درروستای 
گرمه

1181 فرع��ی از 3577  اصل��ی – خانم فاطمه 
بیگم موس��وی فرزندس��ید محمد شش دانگ 
یکباب خان��ه وباغ متص��ل بهم به مس��احت 

1290/06متر مربع واقع درروستای گرمه
ی��ک  فرع��ی از 3708 اصل��ی – ش��هرداری 
خور ش��ش دانگ قس��متی از یک قطعه زمین 
محصور به مساحت 80/77 متر مربع واقع در 

خوروبیابانک
یک  فرع��ی از 3733 اصلی – آقای س��ید امید 
موسوی فرزند سید نوروز شش دانگ یکباب 
خانه به مس��احت 261/27 متر مربع واقع در 

خوروبیابانک
)) 3952 -اصلی واقع درشهر خور فروعات به 

شرح ذیل ((
155  فرعی– آقای احم��د غالمرضایی فرزند 
محمد ش��ش دانگ یک قطعه زمی��ن مزروعی 

ومشجر به مساحت تقریبی 2500 متر مربع 
329  فرع��ی– خان��م س��نبله ن��وری فرزند 
محمدش��ش دانگ یکب��اب خانه به مس��احت 

342متر مربع 
445  فرعی– آقای حس��ین مس��عودی فرزند 
محمدش��ش دانگ یکباب مغازه  به مس��احت 

36/54متر مربع 
446  فرعی– آقای حس��ین مس��عودی فرزند 
محمدش��ش دانگ یکباب مغازه  به مس��احت 

35/34متر مربع 
447  فرع��ی– آقای مهران مس��عودی فرزند 
حسین شش دانگ یک قطعه زمین محصور  به 

مساحت 254/73متر مربع 
448  فرع��ی– خان��م زهرا مس��عودی فرزند 
حس��ین ش��ش دانگ یکباب خانه به مساحت 

250/78متر مربع 
451  فرعی– آقای س��ید مهدی آل داود فرزند 
سید علی شش دانگ یک قطعه زمین محصور  

به مساحت 1890/34متر مربع 
452  فرعی– آق��ای علی اکب��ر مقیمی فرزند 
علی اصغر ش��ش دانگ یکباب باغ  به مساحت 

1476/95متر مربع 
456  فرعی– آقای هرمز مقیمی فرزند اسمعیل 
ش��ش دانگ ی��ک قطع��ه زمین محص��ور  به 

مساحت 229/49متر مربع
2- بخش شش حوزه ثبت خوروبیابانک

29 فرعی از 3305  اصل��ی– خانم هاجر بیگم 
ترابی فرزند میر هدایت ش��ش دانگ یک قطعه 
زمین محصور به مساحت 485/92 متر مربع 

واقع دربهارستان فرخی 
508 فرعی از 41 فرعی از 3331 اصلی– خانم 
ذلیخ��ا زرگر فرزند علی ش��ش دان��گ یکباب 
خانه به مس��احت 575/06 متر مربع واقع در 

روستای چاهملک
510 فرع��ی از 3331  اصل��ی– خان��م طیبه 
رحمانی فرزند علی ش��ش دانگ یکباب گاراژ 
به مساحت 27/01 متر مربع واقع در روستای 

چاهملک
))3385- اصلی واقع در شهر جندق فروعات 

بشرح ذیل ((
136 فرعی– ش��هرداری جندق  ش��ش دانگ 
یک قطعه زمین وس��اختمان متصل  به آن به 

مساحت 167 متر مربع 
1627 فرعی– موقوفه محمد خلف علی اکبر با 
تولیت اداره اوقاف وامور خیریه خوروبیابانک  
ش��ش دانگ ی��ک قطع��ه زمین مزروع��ی  به 

مساحت 137 متر مربع واقع در مزرعه مارزا
1636 فرع��ی– موقوفه علی محم��د ورقیه  با 
تولیت اداره اوقاف وامور خیریه خوروبیابانک  
ش��ش دانگ ی��ک قطع��ه زمین مزروع��ی  به 

مساحت 376 متر مربع واقع در مزرعه مارزا
2453 فرعی– آق��ای محم��ود یغمایی فرزند 
میرزا اس��معیل ش��ش دانگ یکب��اب خانه  به 

مساحت 126/08 متر مربع 
2570 فرعی– آقای حسین براتی فرزند محمد 
وخانم مریم س��ادات طباطبایی فرزند قاس��م  
هر یک نسبت به سه دانگ مشاع از شش دانگ 

یکباب خانه به مساحت  ش��ش دانگ 399/53 
متر مربع 

 3115 فرع��ی– آق��ای عل��ی محمد س��میعی
  فرزن��د عل��ی اکب��ر ش��ش دانگ ی��ک قطعه 
 زمی��ن محص��ور  ب��ه مس��احت 353/21 

متر مربع 
3118 فرعی– آقای حمید رضا  سمیعی فرزند 
علی اکبر شش دانگ یک قطعه زمین محصور  

به مساحت 354/74 متر مربع 
3120 فرع��ی– آق��ای رضا رس��تگار  فرزند 
علی ش��ش دانگ یک قطعه زمین محصور  به 

مساحت 158/93 متر مربع 
3122 فرع��ی از 2656 فرع��ی– آق��ای رضا 
رستگار  فرزند علی شش دانگ یک قطعه زمین 

محصور  به مساحت 129/32 متر مربع 
3123 فرع��ی– آقای مرتض��ی توکلی فرزند 
محم��د ابراهیم  ش��ش دانگ ی��ک قطعه زمین 

محصور  به مساحت 347/50 متر مربع 
3126 فرع��ی– خانم صدیق��ه کرامتی فرزند 
یوسف ش��ش دانگ یکباب خانه   به مساحت 

196/77 متر مربع 
3128 فرعی– خانم ربابه کرامتی فرزند محمد 
حسن شش دانگ یکباب خانه   به مساحت 154 

متر مربع 
174 فرع��ی از 3429 اصل��ی– خان��م ماری 
ویکتویر دلفین پتین دوب��ورچ فرزند ژان ژک 
ش��ش دانگ یکباب خانه   به مساحت 480/20 

متر مربع واقع در روستای مصر
176 فرعی از 3429 اصلی– آقای حمید رضا 
حشمت فرزند عباس شش دانگ یکباب خانه   به 
مساحت 893/16 متر مربع واقع در روستای 

مصر
9 فرعی از 3430 اصلی– آقای سید علی اکبر 
طباطبایی فرزند سید هاشم  شش دانگ قسمتی 
از یکباب خانه   به مساحت 191/41 متر مربع 

واقع در مزرعه فرحزاد
10 فرعی از 3430 اصلی– آقای سید علی اکبر 
طباطبایی فرزند سید هاشم  شش دانگ قسمتی 
از یکباب خانه   به مس��احت 91/31 متر مربع 

واقع در مزرعه فرحزاد
734 فرعی از 3453 اصلی– آقای ش��عبانعلی 
عسکری فرزند محمد علی  شش دانگ قسمتی 
از یکباب خانه   به مساحت0/68 متر مربع واقع 

در شهر فرخی
به موجب ماده 16قانون ثبت اس��ناد و امالک 
چنانچه کسی نس��بت به امالک مندرج در این 
آگهی اعتراضی داشته باشد از تاریخ انتشار 
اولی��ن نوب��ت   95/5/2   ظرف م��دت90 روز 
اعتراض خود را ب��ه این اداره تس��لیم وطبق 
تبصره 2 م��اده واحده  قان��ون تعیین تکلیف 
پرونده های معترضی  ثبت معترض ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض به این اداره 
بایستی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح 
قضایی گواهی تقدیم دادخواس��ت رااخذ و به 
این اداره تس��لیم نماید در صورتی که قبل از 
انتش��ارآگهی دعوایی اقامه شده باشد طرف 
دعوی بای��د گواهی دادگاه مش��عر برجریان 
دعوی ظرف مدت مرقوم تس��لیم ای��ن اداره 
نمایداعتراضات یا گواهی طرح دعوی که بعد 
از انقض��اء مدت مرقوم واصل ش��ود  مطابق 
قسمت اخیر ماده 16و تبصره ماده 17 قانون 
ثبت رفتار خواهد شد. ضمناطبق ماده 56 آئین 
نامه  قانون ثبت حقوق ارتفاقی در موقع تحدید 
ح��دود در ص��ورت مجلس قی��د و واخواهی 
صاحبان امالک و مجاورین نس��بت به حدود 
و حق��وق ارتفاقی مطاب��ق م��اده 20  قانون  
تعیین تکلی��ف پرونده ه��ای منعترضی ثبت 
پذیرفته خواهد ش��د این آگهی در دو نوبت به 
فاصله 30 روز از تاریخ انتش��ارنوبت اول در 
 روزنامه نسل فرداچاپ اصفهان  درج و منتشر 

می شود.
تاریخ انتشار نوبت اول : شنبه 95/5/2

تاریخ انتشار نوبت دوم  دوشنبه 95/6/1
  م الف: 11028  

 محمد علی بیطرف- رئیس ثبت خوروبیابانک
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آگهـي نوبتي سـه ماهـه اول سال 1395 
اداره ثبت اسناد و امـالك شهرستان 

خـوانسار
)نوبت اول(

4/539 بم�وجب ماده 11 قان�ون ثبت اس��ناد و 
ام�الك و ماده اص�الحي59 آئين نامه مربوطه 
ثبت ام�الكي كه در طول س��ه ماهه اول س��ال 
1395 تقاضاي ثبت آنها پذيرفته شده و همچنين 
ش��ماره های از قلم افتاده و نيز آنچه طبق آراء 
 هيئت محت��رم نظ��ارت واختي��ارات تفويضی 
 می بايست آگهی آنها  تجديد شودوبه ترتيب در

 رديفه��ای ال��ف وب و به ش���رح آت��ی آگهي 
می نمايد .

)الف( ش��ماره پالك و مش��خصات مالک ونوع 
ملک ومحل وقوع امالك��ی كه اظهارنامه آنها در 
سه ماهه اول تهيه وتنظيم و جهت نشر آگهی در 

رديف منظور گرديده اند:
بخش يک:

972-آقای حسين احمدی و بانواشرف احمدی 
فرزن��دان مرح��وم محمدرضا وخان��م فاطمه 
احمدي��ان فرزندمرحوم مجتب��ی  كمافرض اله 
نس��بت به  چهارس��هم مشاع ازش��انزده سهم 
شش��دانگ يک قطعه باغ معنب ومش��جرباحق 
استفاده ازمقررات قانون آب برنحوه ملی شدن 

آن ازنهر زر آغوش.
2565- آقای محمدحسين نظری فرزندمرحوم 
محمداسماعيل س��ه دانگ مشاع از شششدانگ  

يک قطعه باغچه به مساحت 85/28مترمربع.
2623- آقای ابوالفضل قن��ادی فرزندمصطفی 
يکدانگ ودودهم دانگ مش��اع از ششش��دانگ  

قطعه زمين.
بخش سه:

شماره 23اصلی )موسوم به قنات گيچه بشرح 
رديف يک الی41(:

-آق��ای سيداس��ماعيل صانع��ی موس��وی 
فرزندنعمت اله وغيره از ششدانگ مجری المياه 

قنات معروف به گيچه. 

شماره5 اصلی)كوی هرس��تانه( بشرح شماره 
فرعيهای زير:

ميرصان��ع  خان��م  س��ادات  1376-بان��و 
فرزندسيدجعفرشش��دانگ قطع��ه زمي��ن ب��ه 

مساحت452/82 مترمربع.
1389- آقای ع��زت اله موف��ق فرزندمرتضی 
شش��دانگ قطع��ه زمين ب��ه مس��احت59/25 

مترمربع.
ش��ماره9 اصلی)ك��وی باباس��لطان/صحرای 

جندرز( بشرح شماره فرعيهای زير:
954- آق��ای سيدحس��ين س��لطانی فرزن��د 
سيدميرزا تمامت هشتادونه سهم وسه چهارم 
سهم مشاع ازمجموع 96س��هم ششدانگ قطعه 

باغ محصور
1083-آقای رضاقربانی فرزندعلی اكبرتمامت 

يکدانگ ونيم مشاع ازششدانگ عمارت .
شماره13اصلی)صحرای جاوان (بشرح فرعی 

زير:
1098- خانم فاطمه علوی فرزند س��يد محمود 
تمامت ششدانگ قطعه زمين محل خرمن جا به 

مساحت 501/62 مترمربع.
1099- آق��ای  محم��د حاجعلی فرزن��د محمد 
باقرتمام��ت شش��دانگ قطع��ه زمي��ن ب��ه 

مساحت382/70مترمربع.
شماره14 اصلی)صحرای چشمه(بشرح فرعی 

زير:
98- آقای رضاقربان��ی فرزندعلی اكبرتمامت 

يکدانگ ونيم مشاع ازششدانگ قطعه زمين .
بخش چهار:

شماره 26 اصلی )صحرای بيدهند(بشرح 
فرعيهای زير:

926- خان��م س��يده فاطم��ه س��يدصالحی 
فرزندسيداحمدسه سهم مش��اع ازهشت سهم 

ششدانگ قطعه زمين .
1173- خان��م فاطم��ه س��يدصالحی فرزن��د 
س��يد محم��د تمام��ت ي��ک س��هم مش��اع 
ازپان��زده س��هم شش��دانگ قطع��ه زمي��ن به 

مساحت2334/93مترمربع .
1217- خانم كبرا س��ميعيانی فرزنداسماعيل 
ششدانگ قطعه باغ به مساحت 401/25مترمربع.

1221- خانم كبرا س��ميعيانی فرزنداسماعيل 
ششدانگ قطعه باغ.

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان
بخش پنج خوانسار:

شماره2 اصلی)كوی موريزان(بشرح فرعيهای 
زير:

وسيدهوش��نگ  س��يدجالل  895-آقاي��ان 
هردو جعف��ری فرزندان مرحوم سيدحس��ين 
بالس��ويه نس��بت به شش��دانگ قطعه زمين به 

مساحت975/62مترمربع.
896-آق��ای عقي��ل اعراب��ی فرزندمرح��وم 
ب��ه  زمي��ن  قطع��ه  شش��دانگ  قربانعل��ی 

مساحت907/34مترمربع.
شماره12اصلی)مزرعه آش(:

-آقای نوراله زمانی فرزندحسنعلی تمامت يک 
شعيرمش��اع از96شعيرشش��دانگ آب وملک 

مزرعه آش.
بخش پنج)عربستان(خوانسار:

شماره26 اصلی)قريه تجره(بشرح فرعی زير:
69-آقای سيدمحمد طهوری فرزندسيدمجتبی 
تمامت يکدانگ ونيم مش��اع ازششدانگ يکباب 

عمارت.
بخش شش خوانسار

شماره15 اصلی)قريه تيدجان (بشرح فرعی 
زير:

1886-آقای س��يدفضل اله قريشی فرزندعطاء 
اله دودانگ مشاع ازششدانگ باغچه به مساحت 

240مترمربع.
رديف ب)اصالحی(:

راد  آروي��ن  فرنگي��س  خان��م   -3085
فرزن��د محم��د ششش��دانگ قطع��ه زمين به 
مس��احت85/67مترمربع واقع دربخش1حوزه 
ثبت ملک خوانساركه درآگهی قبلی شماره پالك 

اشتباها" 3081 درج ومنتشرشده بود.

    ب��ه موج��ب م��اده 16 قان��ون ثب���ت امالك
 چنانچه كس��ی نس��بت به امالك مندرج در اين 
آگهي واخواهی داش��ته باش��د باي��د از تاريخ 
 انتشار اولين نوبت نسبت به آنهايی كه تقاضای

 ثبت ش��ده به ش��رح ردي��ف الف ظ��رف مدت 
90 روز و نس��بت ب��ه آنهائی ك��ه تجديد آگهی 
ش��ده به ش��رح ردي��ف ب در م��دت 30روز 
دادخواس��ت واخواهی خ��ود را به اي��ن اداره 
 تسليم و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين

 تکلي��ف پرون��ده ه��ای معترض��ی ثب��ت 
معترض ظرف م��دت يک ماه از تاريخ تس��ليم 
اعت��راض ب��ه اي��ن اداره، بايس��تی ب��ا تقديم 
دادخواس��ت ب��ه مراج��ع ذيص��الح قضائ��ی 
 گواه��ی تقدي��م دادخواس��ت را اخ��ذ و به اين

 اداره تسليم نمايدودرصورتی كه قبل از انتشار 
اين آگه��ی دعوائی اقامه ش��ده ط��رف دعوی 
بايد گواه��ی دادگاه را مش��عر برجريان دعوی 
 ظرف مدت مرقوم تس��ليم نمايد . اعتراضات يا 
گواه��ی ط��رع دع��وی ك��ه بع��د از انقض��اء 
 م��دت مرق��وم واص��ل ش��ود بالاثر اس��ت و 
مطابق قس��مت اخي��ر م��اده 16 و تبصره 17 
قانون ثبت رفتار خواهد ش��د ضمن��ًا طبق ماده 
56 آئي��ن نامه قان��ون ثبت حق��وق ارتفاقی در 
موقع تعيين ح��دود در صورت مجل��س قيد و 
 واخواهی صاحبان امالك و مجاورين نسبت به

 حدود و حقوق ارتفاق��ی مطابق ماده 20 قانون 
ثبت و تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين تکليف 
پرون��ده های معترض��ی ثبت پذيرفت��ه خواهد 
 ش��د . اين آگهی نس��بت به رديف ال��ف در دو
  نوبت به فاصله 30 روز و نسبت به رديف ب فقط

 يک نوبت از تاريخ انتشار نوبت اول در روزنامه 
 نصف جهان چ��اپ اصفه��ان درج و منتش��ر 

می گردد .
تاريخ انتشارنوبت اول شنبه : 139/05/02

تا ريخ انتشار نوبت دوم  دوشنبه :  1395/06/01                                        
  م ال��ف: 110  رئيس اداره ثبت اس��ناد وامالك 

خوانسار                                                       

دادنامه
4/568 شماره دادنامه: 9409973637101964 
ش��ماره پرون��ده: 9409983637100196 
ش��ماره بايگان��ی ش��عبه: 940330 خواهان: 
آق��ای س��يد حس��ين ميرباق��ری فرزن��د 
 سيداصغر به نش��انی شهرس��تان خوانسار- 
خ ام��ام- پايين تر از خش��کبار مركزی- مغازه 
س��يد علی اصغر باقری- خوان��دگان: 1- آقای 
داريوش ي��ار محمدی اش��نی فرزن��د براتعلی 
2- خانم اعظم يار محمدی اشنی فرزند نادعلی 
همگی به نش��انی اصفهان- بزرگراه چمران- خ 
مولوی- بعد از چهار راه مولوی – حسينيه قائم 
المنتظر- كوی ش��هيد فروندی- جنب مس��جد 
النبی- منزل آقای براتعلی يار محمدی ، خواسته: 
مطالب��ه وجه چ��ک، گردش��کار: دادگاه پس از 
وصول پرونده و جری تشريفات ختم دادرسی 
را اع��الم و با اس��تعانت از درگاه ايزد متعال به 
شرح زير مبادرت به اصدار رای می نمايد. رای 
دادگاه: در خصوص دادخواس��ت سيد حسين 
ميرباقری فرزند سيد اصغر به طرفيت اعظم يار 
محمدی فرزند نادعل��ی و داريوش يارمحمدی 
فرزند براتعلی به خواس��ته مطالبه وجه چک به 
مي��زان 117/500/000 ري��ال بانضمام ضمن 
خسارات قانونی تاخير تاديه و هزينه دادرسی 
دادگاه با عنايت به محتويات پرونده و اظهارات 
خواهان و اينکه خواندگان علی رغم نشر آگهی 
حضور ندارن��د و اليحه ای نيز ارس��ال ننموده 
اند لذا دع��وی مطروحه از ناحي��ه خواهان را با 
وضع موجود مقرون به صحت تلقی و مس��تنداً 
به ماده 198 قانون آيين دادرسی مدنی و 314 و 
310 قانون تجارت حکم ب��ه محکوميت خوانده 
به پرداخ��ت 117/500/000 ري��ال بابت اصل 
خواس��ته و پرداخت 3/725/000 ري��ال بابت 
هزينه دادرسی و پرداخت خسارت تاخير تاديه 
بر اساس ش��اخص تورم بانک ملی مركزی كه 
توس��ط واحد اجرای احکام مدنی محاسبه می 
گردد در حق خواهان ص��ادر و اعالم می گردد. 
رای صادره غيابی و ظرف بيس��ت روز پس از 

ابالغ قابل واخواهی در اين دادگاه و با انقضای 
مهلت واخواهی ظرف بيست روز قابل تجديدنظر 
 خواهی در محاك��م محترم تجديد نظر اس��تان 

اصفهان می باشد.
 م الف: 113 ش��عبه اول دادگاه عمومی حقوقی 

خوانسار)298 كلمه، 3 كادر(
حصر وراثت

4/569  خان��م محبوبه معصمی دارای ش��ماره 
شناسنامه 151  به ش��رح دادخواست به كالسه 
363/95 از اين شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان 
نصرت اله معصمی فرزند غالمعلی به ش��ماره 
شناس��نامه 206 در تاريخ 95/1/1 در اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم 
منحصر اس��ت به: 1- مهری ميرزائ��ی فرزند 
محمد ، ش.ش 38 صادره از خوانسار 2- محمد 
حس��ين معصمی فرزند نصرت اله، ش.ش 537 
صادره از خوانسار 3- محبوبه معصمی فرزند 
نصرت اله، ش.ش 17965 صادره از خوانسار 
4- منصوره معصمی فرزند نصرت اله، ش.ش 
17965 ص��ادره از خوانس��ار 5- معصوم��ه 
معصمی فرزند نصرت اله، ش.ش 153 صادره 
از خوانسار 6- مريم معصمی فرزند نصرت اله، 
ش.ش 18284 صادره از خوانسار. متوفی ورثه 
ديگری ندارد.  اينک با انجام تشريفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در يک نوبت آگهی می نمايد 
تا هر كسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه ای از 
متوفی نزد او می باش��د ظرف يک ماه از تاريخ 
نش��ر آگهی به ش��ورا تحويل دارد بديهی است 
با انقضای مهلت مق��رر گواهی انحصار وراثت 
صادر خواهد ش��د. م الف: 111 شعبه 2 حقوقی 
ش��ورای حل اختالف خوانس��ار) 186 كلمه، 2 

كادر(
ابالغ رای

4/570 كالسه پرونده 950208 شماره دادنامه: 
622-95/4/6 مرجع رسيدگی: شعبه 7 شورای 
حل اختالف اصفهان، خواهان: فيروز خدارحمی 
به نش��انی اصفه��ان خ چهارباغ عباس��ی نبش 

خيابان س��يد علی خان با وكالت نسرين باقری 
به نش��انی اصفه��ان خ چهارباغ عباس��ی نبش 
خيابان س��يد علی خ��ان مجتمع س��يمين طبقه 
دوم، خوانده: 1- مرتضی ايزدپرست 2- بلقيس 
صفری هر دو به نشانی مجهول المکان، خواسته: 
مطالبه مبلغ هش��تاد ميليون ريال ب��ه انضمام 
مطلق خسارات دادرسی و خسارت تاخير تاديه، 
گردش��کار: پس از ارجاع پرونده به اين شعبه و 
ثبت آن به كالس��ه فوق و طی تشريفات قانونی 
و اخ��ذ نظريه مش��ورتی اعضا، قاضی ش��ورا 
ختم رسيدگی را اعالم و به ش��رح زير مبادرت 
به صدور رای می نمايد: رای قاضی ش��ورا: در 
خصوص دعوی آقای فيروز خدا رحمی با وكالت 
خانم نسرين باقری به طرفيت1- آقای مرتضی 
ايزد پرس��ت فرزند غالمعل��ی 2- خانم بلقيس 
صفری فرزند ش��کرا... به خواسته مطالبه مبلغ 
هشتاد ميليون ريال به انضمام مطلق خسارات 
دادرسی و خسارت تاخير تاديه و صدور قرار 
تامين خواس��ته بدواً در خص��وص قرار تامين 
خواس��ته با توجه ب��ه اينکه خواهان خس��ارت 
احتمالی توديع نموده است مس��تنداً به تبصره 
ماده 108 قانون آيين دادرس��ی مدنی قرار رد 
تامين صادر و اعالم م��ی نمايد و در خصوص 
ساير خواسته ها با توجه به دادخواست تقديمی، 
تصوير مصدق رسيد عادی پيوست دادخواست، 
عدم حضور خواندگان علی رغ��م ابالغ قانونی 
وقت از طريق نش��ر آگهی و عدم دفاع در برابر 
دعوی خواهان دعوی خواه��ان را به نظرثابت 
دانسته مستنداً به مواد 1301 قانون مدنی و 198 
و 519 و 522 قانون آيين دادرس��ی مدنی حکم 
به محکوميت خواندگان به پرداخت مبلغ هشتاد 
ميليون ريال بابت اصل خواسته و يک ميليون و 
دويست و پانزده هزار ريال بابت هزينه دادرسی 
و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه و خسارت تاخير 
تاديه از تاريخ تقديم دادخواست 95/2/6 لغايت 
اجرای حک��م وفق ش��اخص بان��ک مركزی به 
صورت تساوی در حق خواهان صادر و اعالم 
می نمايد رای صادره غياب��ی بوده و ظرف 20 

 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همين شعبه 
تجدي��د قاب��ل  20 روز   و س��پس ظ��رف 

نظر خواهی در محاكم عمومی حقوقی اصفهان 
می باشد. 

 م الف:11928 ش��عبه 7 حقوقی مجتمع شماره 
دو ش��ورای حل اختالف اصفهان ) 356 كلمه، 4 

كادر(
فقدان سند مالکیت

4/565 شماره صادره:1395/14/249431نظر 
به اينکه سند مالکيت ششدانگ پالك ثبتی شماره 
2 فرع��ی از 133 اصلی واق��ع در بخش يک ثبت 
خوانس��ار ذيل ثبت 666 در صفح��ه 413 دفتر 
امالك جلد 8 به نام مهدی مطهری فرزند مشهدی 
حجی ثبت و صادر و تسليم گرديده است، سپس 
نامبرده با ارائه درخواس��ت كتبی به ش��ماره 
وارده 95140970953486 مورخ 1395/04/13 
ب��ه انضم��ام دو ب��رگ استش��هاديه محلی كه 
امضا ش��هود آن ذي��ل ش��ماره 44948 مورخ 
1395/04/05 به گواهی دفترخانه 12 خوانسار 
رسيده ا ست مدعی است كه سند مالکيت آن به 
علت جابجايی مفقود گرديده است و درخواست 
صدور المثنای سند مالکيت ملک فوق را نموده 
اند لذا مراتب به استناد تبصره يک اصالحی ذيل 
ماده 120 آيين نامه قانون ثبت در يک نوبت آگهی 
می شود چنانچه كسی مدعی انجام معامله نسبت 
به ملک مرقوم يا وجود س��ند مالکيت نزد خود 
می باشد از تاريخ انتشار اين  آگهی ظرف مدت 
ده روز اعتراض خود را كتب��ًا ضمن ارائه اصل 
سند مالکيت يا سند معامله به اين اداره تسليم و 
رسيد اخذ نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل 
 س��ند مالکيت به ارائه كننده س��ند مسترد گردد

  بديه��ی اس��ت اگ��ر ظ��رف م��دت مق��رر 
اعتراضی نرس��يد يا در صورت اعتراض اصل 
سند مالکيت يا س��ند معامله ارائه نشود اقدام به 
صدور سند مالکيت المثنی طبق مقررات خواهد 

شد.
 م الف: 114 امام��ی رئيس اداره ثبت اس��ناد و 

امالك خوانسار)224 كلمه، 3 كادر(



محققان انگلیس��ی با س��اخت قایق هوش��مند بدون سرنشین برای 
اولین بار قایق  مهاجران غیرقانونی را شناسایی کردند. 

دولت انگلیس برای مقابله با پدیده ورود غیرقانونی مهاجران از طریق 
سواحل، از طرح بازرسی پیوسته مناطق ساحلی با پهپادهای خودکار 

مجهز به سامانه تولید انرژی خورشیدی و امواج دریا حمایت کرد. 
طبق آخرین اطالعات پلیس انگلیس تاکن��ون بیش از صدها مهاجر 
غیرقانونی از طریق سواحل دورافتاده به خاک این کشور وارد شده اند.  
پهپادهای پیشرفته دریایی تمامی برق مورد نیاز را از سامانه های تولید 
برق خورشیدی و مبدل های امواج دریایی دریافت می کنند.  هر پهپاد 
دریایی با به کارگیری دوربین های پرقدرت قادر به شناسایی قایق های 
 غیرقانونی در شعاع هش��ت کیلومتری اس��ت.  طول هر پهپاد حدود
  پنج متر اس��ت که دارای تجهیزات پیش��رفته ای همچ��ون دوربین

 دید در شب قدرتمند و سامانه تشخیص صدای موتور قایق مهاجران 
و قاچاقچیان از فواصل دور است. 

وزن هر قایق 249 کیلوگرم است که در بهترین شرایط جوی قادر به 
گشت زنی در  مسافت ۱۰ هزار کیلومتر است. 

بیل بریج، ریی��ش ش��رکت Qinetiq در مورد عملک��رد قایق های 
هوش��مند اظهار کرد: پهپادهای دریایی بهترین روش مقابله با ورود 
غیرقانونی مهاجران هس��تند، چرا که با به کارگیری شبکه ای آنها در 
فواصل معین از یکدیگر می توان حرکت هر جنبنده ای را در سطح آب 
تشخیص داد و با اعالم س��ریع موقعیت مکانی به گاردهای ساحلی از 

ورود غیرقانونی مهاجران ممانعت به عمل آورد.
وی در ادام��ه افزود: مه��م ترین ویژگی س��امانه محافظ��ت دریایی، 
بی نیازی از س��وخت خارجی و قابلیت تولید انرژی رای��گان از منابع 

طبیعی خورشید و امواج است. 
 با اس��تفاده از این نوآوری برای اولین بار می توان به صورت 24 ساعته 
و در تمامی روزهای هفته بدون نیاز به نیروی انسانی مناطق ساحلی 

را تحت نظر داشت.

محققان دانشگاه ملی استرالیا طی پژوهش جدیدی یک آنزیم را 
شناسایی کرده و امیدوارند که این کشف بتواند به توسعه یک ماده 
شیمیایی و یا ابداع  روش نوینی برای حفاظت از محصوالت زراعی 

در طول دوره خشکسالی منجر شود.
این آنزی��م نه تنها می تواند خشکس��الی را احس��اس کند بلکه در 
 این هنگام، مواد ش��یمیایی را آزاد می کند که به حفظ گیاه کمک 
خواهد کرد. محققان این آنزی��م را در گیاهانی مانند برنج و گندم 
کشف کردند که در شرایط نامساعد آب و هوا و نور از خود واکنش 

نشان می دهند.
این آنزیم در ش��رایط مختلف و بر اس��اس تغیی��رات در ترکیبات 
ش��یمیایی گیاه مانند پراکس��ید هیدروژن واکنش نش��ان داده و 

اقدامات متقابل را با تغییر شکل در خود فعال می کند.
همچنین این آنزیم مانند یک زنگ خطر آتش س��وزی در گیاهان 
عمل کرده و به گیاه هشدار می دهد تا با ساخت ترکیبات شیمیایی 

مفید در برابر خشکسالی مقاومت کند.
متاسفانه، این فرآیند واکنشی، همیشه به موقع اتفاق نمی افتد که 

از گیاه تا زمان بارش بعدی محافظت کند. 
گیاهانی مانند گندم معموال با وقوع خشکسالی در طول گل دهی و 
دانه دهی آسیب می بینند و این آنزیم ممکن است برای انتشار ماده 

شیمیایی به اندازه کافی سریع واکنش نشان ندهد.
این واکنش دیر هنگام سبب وارد ش��دن آسیب به گیاهان شده و 
بازده محصوالتی را  که با مواد غذایی مستقیما در ارتباط هستند 

پایین می آورد.
با این حال، کشف این آنزیم می تواند به توسعه یک روش جدید و 
یا یک ماده شیمیایی منجر شود که می تواند مکانیسم های دفاعی 

طبیعی گیاه را قبل از  وقوع خشکسالی فعال کند.
ناس��ا در فوریه 2۰۱5 اعالم کرد  ک��ه آمریکا بای��د انتظار تجربه 
یک خشکس��الی عظی��م را  در نیمه دوم قرن 2۱ داش��ته باش��د. 
 این پیش بینی بر اس��اس داده های جمع آوری ش��ده از مدل های
 آب و هوایی که طی ۱۰۰۰ سال به دست آمده صورت گرفته است.

 Proceedings of the National ای��ن پژوه��ش در
Academy of Sciences به چاپ رسیده است.

برنامه نویس��ان هندی در تالش برای ارتقای امنیت زنان در سفر، 
یک برنامه برای نظارت بر اعضای خانواده را توسعه دادند.

Valet2You  یک برنامه تلفن همراه است که به کاربران خود این 
امکان را می دهد تا بر وضعیت اعضای خانواده خود در سفر تا زمان 

رسیدن به مقصد نظارت کنند.
 به گفته محقق��ان و طراحان این اپلیکیش��ن، Valet2You به 
کاربران این ام��کان را می دهد که  از وضعیت بس��تگان و عزیزان 
خود مطلع شوند  و آرامش و اطمینان خاطر را برای آنها به ارمغان 

می آورد. 
کاربران اندروید و iOS برای استفاده از این برنامه، ابتدا باید همراه 
با راننده در برنامه Valet2You  ثبت نام کنند. پس از آن، اعضای 
خان��واده می توانند راننده را هر کجا که باش��د ردیاب��ی کرده و بر 

وضعیت وی نظارت کنند.

 مس��ئولیت پذیری یکی از نش��انه های رش��د و اعتم��اد به نفس 
 است که به ش��خص کمک می کند تا تصمیم های مناسب تری را 
 اتخاذ کند. کسانی که از حس مسئولیت پذیری برخوردار هستند به

  موفقی��ت ه��ای روزاف��زون و پ��اداش ه��ای ناش��ی از آن 
دس��ت خواهندیافت که این خود به افزایش اشتیاق در ارتباطات و 
یادگیری منجر خواهدشد. نکته بس��یار مهم درباره مسئولیت این 
است که اجباری برای پذیرش درخواس��ت وجود نداشته و درواقع 
مسئولیت، انتخابی آگاهانه است، درس��ت مثل قراردادی نانوشته 
که همه اجزای آن برای طرفین مشخص است. پذیرفتن مسئولیت 
همچنین نباید با احس��اس گناه یا بدهکاری یا اعمال زور و مبارزه 
همراه باشد، بلکه باید بدون فش��ار مالی یا عاطفی مطرح شود. اگر 
فردی احساس کند با زور او را مجبور به انجام کاری کرده اند، ممکن 
اس��ت خود او هم چنین روش��ی را در پیش بگیرد، یعنی عالوه بر 
نپذیرفتن آن مسئولیت، سعی کند از طریق زورگویی یا لجبازی به 

خواسته های خود برسد.
 انواع مسئولیت پذیری

به ط��ور کلی می ت��وان دو ن��وع مس��ئولیت پذیری را مش��خص 
 کرد: مسئولیت پذیری ش��خصی و مس��ئولیت پذیری اجتماعی. 
مس��ئولیت پذی��ری ش��خصی و خانوادگ��ی، وظای��ف ش��خصی 
 اولیه ای هس��تند که بیش��تر کودکان خودشان در س��نین پایین

 انجام می دهند، مثل مس��واک زدن، شس��تن دس��ت ها و لباس 
پوشیدن. برخی والدین انجام این وظایف را کافی می دانند، اما باید 
به کودکان وظایفی درباره کارهای خانه نیز محول کرد تا عالوه بر 
مسئولیت پذیری شخصی و خانوادگی، مسئولیت پذیری اجتماعی 
را نیز بیاموزند و در مقابل دیگران احساس مسئولیت داشته باشند.

آموزش مسئولیت پذیری را از چه زمانی باید شروع کرد؟
برای آموزش مس��ئولیت پذیری، هیچ گاه زود نیست. همان طور 
که گفته ش��د یکی از روش های موثر آموزش این امر در کودکان، 
 واگذار ک��ردن کارهای روزم��ره به آنهاس��ت. کودکان دو، س��ه و

 چهار ساله عاش��ق کمک کردن هس��تند! پس از این ویژگی آنها 
اس��تفاده کنید و آنها را دس��ت کم نگیری��د. البته در ای��ن زمینه، 
 مرحله رشدی کودک و کارهایی را که می تواند انجام دهد در نظر 
داشته باشید. به عنوان مثال کودکان در سن دو سالگی قادرند لباس 
های کثیف را در سبد رختش��ویی بریزند، اسباب بازی ها را پس از 
بازی جمع آوری و هنگام شس��ت و ش��وی لباس ها به کمک شما 
لباس های تیره را از لباس های روشن جدا کنند. در سن سه سالگی 
نیز قادرند جوراب های شس��ته ش��ده را با کمک رنگ و شکلشان 
جفت کنند، به یک گیاه آب دهند، چیزی را که زمین می ریزد پاک 
کنند و ظرف خود را از روی میز جمع کنند. در س��ن چهار سالگی 
نیز باید قادر باشند ظرف ها، قاش��ق ها و دستمال سفره ها را روی 
میز بچینند، حوله ها را تا کنن��د، گردگیری کنند، در مرتب کردن 
رختخواب خود کمک کنند، ش��یر بریزند و با یک جاروی کوچک 
زمین را جارو کنند.  بنابراین می توانید با توجه به توانایی فرزندتان، 

از همین سنین اقدام به محول کردن وظایف خانه به آنها کنید.

شاید بس��یاری از این مدیران موفق دنیا را بشناس��ید چون افراد بسیار 
مشهور و ثروتمندی هستند. جمله  همیش��گی آنها این است: سحرخیز 
باش تا کامروا باشی و تحقیقات هم نشان می دهد ممکن است حقایقی 
در این ضرب المثل قدیمی وجود داشته باشد. در ادامه، مدیران موفق و 
سحرخیز را به شما معرفی می کنیم که ممکن است شما را متقاعد کنند 
که دیگر هرگز دکمه  snooze را برای هش��دار زنگ بی��دار باش تلفن 

همراهتان نزنید.
ایندرا نویی مدیرعامل کمپانی پپسی

نویی با بیدارشدن در 4 صبح، به روزنامه آینده می گوید: »می گویند خواب 
نعمتی اس��ت که خدا به ما داده اس��ت،  نعمتی که هیچ وقت به من داده 
نشد.« در یک مجموعه سخنرانی در پپس��ی، او فاش کرد که هیچ روزی 

دیرتر از ساعت ۷  سرکارش حاضر نبوده است.
سرجیو مارچیون مدیرعامل فیات کریزلر

بر اس��اس  یک پروفایل »۶۰ دقیقه ای« که درباره برگشت او به کریزلر 
است، مارچیون ساعت ۳:۳۰ صبح برای رس��یدگی به بازار اروپا از خواب 
بیدار می ش��ود. با اس��تناد به برنامه و روش کاری او، یک مدیر FT نقل 
قول کرده اس��ت که »س��رجیو یک هفته  هش��ت روزه اختراع کرد، و ما 
 کل آن را کار کردی��م.«  در آن برنامه  »۶۰ دقیقه « وی��ژه مدیر دیگری 
گفته شده است: » وقتی در ایتالیا تعطیالت بود، او برای کار به آمریکا آمد. 

وقتی در آمریکا تعطیالت باشد، او برای کار به ایتالیا می رود.«
PIMCO بیل گراس از بنیانگذاران

گراس، که حاال یک مدیر دارایی درجانوس کاپیتال در دنور است، روزش 
را واقعا زود شروع می کند. طبق روزنامه آینده، او ساعت 4:۳۰ صبح برای 

تسویه حساب فروشگاه ها بیدار می شود و ساعت ۶ به محل کار می رود.
ریچارد برانسون، بنیانگذار و مدیر گروه ویرجین

 در یک مصاحبه با ال��ی ویس��من از Business Insider، برانس��ون 
فاش کرد که حدود س��اعت 5:45 صبح از خواب بیدار می ش��ود، حتی 
هنگامی که در جزیره  خصوصی اش بماند و با کنار کش��یدن پرده ها نور 
خورشید او را بیدار کند. او برای استفاده از آن ساعت های  اضافه به نحو 

احسن،قبل از صرف صبحانه ورزش می کند و به محل کارش می رود.
دیوید کاش مدیرعامل ویرجین آمریکا

دیوید جریان روزانه  صبحش را برای AP توصیف کرد. او س��اعت 4:۱5 
 صبح از خواب بیدار می ش��ود، ایمیل هایش را می فرس��تد و با شرکای
  تجاری اش در خلیج ش��رقی تم��اس می گی��رد. او همه  اینه��ا را قبل

 از گوش دادن به رادیو ورزشی داالس، خواندن روزنامه و دوچرخه سواری 
در باشگاه انجام می دهد!

آشپزی

گوناگونخواندنی ها

کودک

خانه داری

کتاب »بیگان��ه ای در دهک��ده« نوش��ته »م��ارک تواین« را 
انتش��ارات» امیرکبیر« با ترجمه  »نجف دریابندری« تجدید 

چاپ کرد.
در کتاب » بیگانه ای در دهکده« ،تواین در قالب داستانی خیالی  
ماجرای ورود فرشته ای  به نام شیطان به دهکده ای دور افتاده 
در اتریش را  ترسیم می کند. دهکده ای که مردم آن اعتقادات 
مذهبی  و تعصبات قوی دارند اما با این همه شیطان به سادگی  
بین آنها راه پیدا می کند، با ۳ پسر بچه از اهالی دهکده دوست 
می ش��ود و از طریق آنها به مردم شهر نزدیک می شود و سعی  
می کند به روش خود مثل دیوانه کردن ، کشتن و... زندگی  مردم 

دهکده را تغییر داده و مسیر زندگی  آنهارا عوض کند....

در قسمتی از این کتاب می خوانیم :
» اتریش فرس��نگ ها دور از جهان و جهانیان در خواب غفلت 
فرو رفته بود، قرون وس��طي هنوز در آن سرزمین ادامه داشت 
و آن طور ک��ه معلوم مي ش��د خیال داش��ت ت��ا ابدالدهر نیز 
 ادامه یابد. بعضي ها ک��ه حتي عقربه زمان را ق��رن ها به عقب

 برمي گردانن��د، مي گفتند اگ��ر وضع فک��ري و روحي مردم 
 را م��الک قضاوت ق��رار دهیم، اتری��ش هنوز در عص��ر اعتقاد

 زیست مي کند. من هرچند پس��ربچه اي بیش نبودم، اما این 
موضوع و لذت��ي را که از آن م��ي بردم خوب به ی��اد مي آورم. 
آري، اتریش فرس��نگ ه��ا دور از جهان و جهانی��ان در خواب 
 غفلت ف��رو رفته ب��ود و دهکده ما نی��ز چون در قل��ب اتریش

 قرار داشت...
کتاب حاضر را انتشارات امیرکبیر در قطع رقعی و جلد شومیز 
با بهای ۶ هزار تومان چاپ کرده و به بازار کتاب فرستاده است.

بیگانه ای در دهکده
با مدیران موفق سحرخیز دنیا

 آشنا شوید)2(

 روش هایی برای 
مسئولیت پذیر کردن فرزندان)2 (

شناسایی مهاجران غیرقانونی 
با قایق هوشمند

گیاهان سیستم اطفای حریق دارند!

از وضعیت اعضای خانواده 
در سفر مطلع شوید

راز موفقیت م��ردان ب��زرگ و س��رکامیابی آنها 
درگ��روی تربیت ه��ا، فعالیت ها، کوش��ش ها و 
اجرای برنامه های ویژه ای است که به آنها  در زیر 

اشاره می کنیم:
بخش نخست: عوامل حقیقی کامیابی

- استقامت و پشتکار
صبر و ش��کیبایی و اس��تقامت و بردباری، شیوه 
م��ردان ب��زرگ و کامی��اب جهان اس��ت. صبر و 
شکیبایی یک فضیلت عالی انسانی است که گاهی 
با یک رذیله اخالقی به نام سستی و تنبلی، دست 
روی دس��ت گذاردن، تن به تقدیر و قضا دادن و 
زیربار هرگونه تعدی و ستم رفتن اشتباه می شود. 
در صورتی که ش��کیبایی و بردباری و اس��تقامت 
و پشتکار، ضامن س��عادت و کامیابی است، و بی 
حالی، بی عاری، سس��تی و تنبل��ی موجب تیره 

روزی و بدفرماجی.
اکنون ما این دوحالت متضاد را با نقل مثال های 

گوناگون از هم جدا می سازیم:
1- باغبانی می خواهد در باغ چمن و گلس��تانی 
داشته باش��د که بوی گل ها ش��امه همه را معطر 
کند و الوان مختلف آنها چشم ها را خیره سازد و 
به محیط باغ صفای ویژه ای  بخش��د. باغبانی که 

چنین آرزویی را در سر می پروراند باید در طریق 
آرزوی خود تن به کار داده، گرما و سرما را بر خود 
 هموار س��ازد، با نی��ش خار همدم گ��ردد و وقت

 و بی وقت به باغ سرکشی کند. ما این گونه تحمل 
رنج را برای هدف عالی، صبر و شکیبایی می نامیم.

2- بازرگانی که در طلب س��ود و باال بردن سطح 
ثروت خویش اس��ت باید رنج ها ی سفر دریایی، 
زمینی و یا هوایی را تحمل کند. دانش��جویی که 
می خواهد بهترین نمره را بیاورد و سیاستمداری 
که می خواهد قلوب ملت را متوجه خویش سازد، 
باید با استقامت زائد الوصفی مقدمات کار  و عقیده 

خود را انجام دهد.
  اینجاس��ت ک��ه حاف��ظ ش��یرازی م��ی گوید: 

صبر و ظفر هر دو دوستان قدیمند
 بر اثر صبر نوبت ظفر آید

ممکن است تصور ش��ود که این عامل پیروزی به 
نام استقامت و پشتکار باید با دومین رمز موفقیت 
که کار و کوش��ش اس��ت ادغام گردد، در صورتی 
که چنین نیس��ت. چه بس��ا اف��رادی در آغاز کار 
 تالش و کوش��ش دارند اما هنگامی که به شدائد
  و س��ختی ه��ا ب��ر م��ی خورن��د ف��وق الع��اده

 ناتوان می شوند. از این رو باید بردباری را پشتوانه 

کار و کوشش ش��مرد و انگیزه ای برای ادامه کار 
دانس��ت. موفقیت ها یکنواخت نیست، دیر و زود 
 دارد، هرگز نبایس��ت انتظار داشت در همه کارها 
به طور یکنواخ��ت و در یک زمان موفق ش��ویم. 
وضعیت و ش��رایط کارها با هم فرق دارد، چه بسا 
کارهای آس��انی که در ش��رایط پیچیده ای قرار 

می گیرند.
وانگهی استعداد و شایستگی های مردم نیز فرق 
دارد. ممکن است یک دس��ته در اصل شایستگی 
یکسان باشند، ولی هوش و درک آنها از نظر درجه 
ش��دت و ضعف با هم فرق داشته باش��د. چه بسا 
ممکن اس��ت فردی کاری را در ظرف یک س��ال 
بیاموزد و مش��کالت آن را در همان مدت برطرف 
کند؛ این دلیل بر آن نیست که همه لزوما  آن کار 

را در همان مدت زمان بیاموزند.
می گویند: جرج استفن، مهندسی که معروف به » 
پدر راه آهن ها« گردید، در کسب دانش به کندی 
پیش می رفت ول��ی اولین لوکوموتی��و جهان به 
دست او ساخته شد و نخستین قطار مسافربری را 

او در سال ۱825 میالدی به راه انداخت.
) برگرفته از کتاب رمز پی��روزی مردان بزرگ اثر 

آیت ا... سبحانی(

همان طور که می دانید کلم دارای انواع 
مختلفی می باش��د مانند کلم پیچ، کلم 
بروکل��ی و... کلم قمری نی��ز نمونه ای از 
کلم  است که مزه ای نس��بتا تند و غلیظ 
دارد. کل��م قمری دارای کلس��یم، آهن، 
ویتامینc و کربوهیدرات می باش��د که 
در این غ��ذا نیز به کار رفته اس��ت. ماش 
و قمری نمونه دیگری از غذاهای سنتی 

اصفهان می باشد.
مواد اولی�ه: گوشت گوس��فند  2۰۰ گرم،ماش  ۱ لیوان، سبزی ش��امل؛ تره، جعفری، 
شنبلیله و مرزه،پیاز متوس��ط  2 عدد؛ خاللی و سرخ ش��ده،نمک، فلفل و زردچوبه  به مقدار 

الزم،کلم قمری  2 عدد
طرز تهیه: ابتدا گوش��ت را که قبال تمیز کرده و شس��ته اید با مقدار مناسبی آب روی 
حرارت بگذارید تا نیم پز ش��ود . ماش ها را جداگانه بپزید. وقتی گوشت نیم پز شد، کلم های 
رنده شده را اضافه کنید و اجازه دهید ۱۰ دقیقه با یکدیگر پخته شوند.سبزی ها را که قبال پاک 
کرده اید همراه با برنج به مخلوط گوش��ت و کلم اضافه کنید، 2۰ دقیقه زمان برای پختن آن 
اختصاص دهید. در آخر ماش های پخته شده را افزوده و اجازه دهید غذا جا بیفتد تا زمانی که 
آب آن تمام شود، سپس با گوشت کوب آن را کوبیده تا کش دار و یکدست شود. ماش و قمری 
آماده ش��ده را در ظرف مورد نظرقرارداده و با پیاز داغ تزیین و همراه با نان تازه و ترشی سرو 

نمایید.
نکات:

۱. در صورتی که از کلم قمری خرد شده اس��تفاده می کنید بایستی همزمان با گوشت پخته 
شود. 2. سبزی ماش و قمری نیازی به ریز شدن ندارد فقط کافی است ساقه جعفری و شنبلیله 

گرفته شده و در صورت نیاز تره 2 قسمت شود.

وقتی سخن از  ماندگی مواد غذایی به 
میان می آید، افراد باید دقت خود را در 

تشخیص این مواد باال ببرند. 
چطور می توان، فس�اد غذایی را 

تشخیص داد؟
برای تش��خیص مواد غذای��ی مانده و 

حتی فاسد، افراد می توانند از حس های چشایی، بویایی و بینایی کمک بگیرند، اما وقتی 
پای رستوران ها به میان می آید تش��خیص این موضوع کار چندان آسانی نیست، چرا که 
حین طبخ ممکن است از ترفندهای زیادی از جمله به کاربردن  مقدار زیاد  ادویه   و برخی 

افزودنی های دیگر برای پوشاندن طعم و عطر نامطبوع، استفاده کنند.
برای همین توصیه می ش��ود افراد به رس��توران هایی مراجعه کنند که از بهداش��ت آنها 
اطمینان کامل دارن��د و می دانند که مورد تایید غذا و دارو، اتحادیه رس��توران ها و وزارت 
 بهداشت  است. برای همین توصیه می شود به رس��توران هایی مراجعه کنند که می دانند

 مواد غذایی در انبارهای آنها به مدت زیادی نگهداری نمی شود و باید به یاد داشته باشیم 
غذای مانده یکی از شاخصه های مسمومیت غذایی است.

بسیاری از اوقات، هنگام مصرف غذاهای رس��توران هیچ تغییری در رنگ، بو و حتی مزه 
احساس نکرده اید و حتی ممکن است ناآگاهانه از کیفیت غذا تعریف هم کرده باشید؛ اما 
متاسفانه چند ساعت بعد از مصرف غذا، دچار مس��مومیت غذایی می شوید. برای همین 
باز هم تاکید می شود غذا را از رس��توران های معتبر تهیه کنید و اگر مجبور به تهیه غذا از 
 رستورانی  شدید که نمی شناسید، مواد غذایی را مصرف کنید که دیرتر و کمتر دچار فساد 

می شوند.

ماش و قمری
 چگونه متوجه  فساد و ماندگی

 غذاها شویم؟!)2(

با جت های ماورای صوت جدید طراحی ش��ده می توان از سیدنی 
تا لندن را فقط در 4 س��اعت پیمود. موتور س��ابر با تکنولوژی روز 
راکت ها و موش��ک ها ساخته شده اس��ت و به هواپیماها این اجازه 
 را می دهد که مس��یری مانند لن��دن تا نیویورک را در 2 س��اعت
 طی کنند. سرعت آنها به ۶ هزار و 4۰۰ کیلومتر در ساعت می رسد.

قیمت  ای��ن موتورها که به تازگی طراحی ش��ده اند ۱4/۶ میلیون 
دالر برآورد شده اند.

ری اکشن موتور، کمپانی طراح این موتورها، اعالم کرده است که 
این موتورها حتی قادر خواهند بود که ماهواره ها را به خارج از جو 

زمین منتقل کنند.

جت های ماورای صوت 

عکس نوشت

موفقیت 

در مدارا، 
فزونى و بركت است، و هر كس از 

مدارا محروم باشد، از خير، محروم شده است.

امام علی علیه السالم:
عاقبت انديشى پيش از انجام دادن كار، تو را از 

پشيمانى باز مى دارد.
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