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آنچه در راه طلب خسته نگردد هرگز     
   پای پر آبله و بادیه پیمای من است 
زیارت سید الشهداء )ع( با پای پیاده ثواب بسیار دارد و مورد 

تأکید پیشوایان دین است . امام صادق )ع( فرموده است: 
هر کس به قصد زیارت امام حسین )ع( ، پیاده از خانه اش 
خارج شود، خداوند در مقابل هر گام، برای او حسنه ای می 

نویسد و گناهی از او می زداید. 
معاویه بن وهب، از اصحاب امام صادق )ع( می گوید: خدمت 
آن حضرت رسیدم. در مصالی خود در خانه اش نشسته بود 
و پس از نماز با خداوند راز و نیاز می کرد. از جمله )در دعا 

نسبت به زائران قبر حسین )ع( ( می گفت: 
»خدایا زائران قبر حسین را بیامرز، اینان که در این راه پول 
خرج می کنند، بدن های خود را در این راه در معرض قرار 
می دهند، خدایا رحمت کن بر چهره هایی که آفتاب، رنگ 
آنها را تغییر داده، صورت هایی که متوجه قبر ابا عبداهلل )ع( 
است، چشم هایی که در محبت ما اشک می ریزد، خدایا این 
 جان ها و بدن ها را به تو می سپارم، تا کنار حوض کوثر به هم

 برسیم.« ...ادامه در صفحه

رئیس کل دادگستری اصفهان از صدور حکم 
بیمارستان  پرونده  متهمان  از  نفر   ۳ برای 
صادره  رای  گفت:  و  خبرداد  شهر  خمینی 
جزئیات  ذکر  به  مجاز  و  است  قطعی  غیر 
به  اشاره  با  وفا  خسروی  نیستیم.احمد  رای 
از متهمان پرونده  نفر  برای سه  صدور حکم 
صادره  رای  گفت:  شهر  خمینی  بیمارستان 
غیر قطعی است و مجاز به ذکر جزئیات رای 
نیستیم.رئیس کل دادگستری استان اصفهان 
مجازات  قانون   ۳6 ماده  افزود:  ادامه  در 
را  قطعی  احکام  اعالم  اجازه  فقط  اسالمی 
غیرقطعی  صادره  رای  چون  بنابراین  داده، 
بیست روز زمان تجدید  ابالغ  تاریخ  از  است 
حال  در  بنابراین  افزود:  است.او  خواهی  نظر 
محکومان  که  است  مهلت  در  پرونده  حاضر 
می توانند تقاضای تجدید نظر خواهی کنند.

رئیس کل دادگستری اصفهان چندی قبل در 
بیمارستان  پرونده  با آخرین وضعیت  ارتباط 
جریان  در  گفت:  اصفهان  شهر  خمینی 
رسیدگی به این پرونده، سه نفر از متهمین 
همچنین  و  مربوطه  پرستار  و  دکتر  شامل 
سوپروایزر به اتهام عدم کمک به مصدوم به 
استناد بند 2 از ماده واحده قانون )خودداری 
از کمک به مصدومین( تفهیم اتهام شدند و 
آخرین دفاع از آن ها اخذ شده است. او افزود: 
کیفرخواست این پرونده صادر شده و پرونده 
شده  ارسال  شهر  خمینی  جزایی  دادگاه  به 

قانون  ماده 2  اساس  بر  است،  گفتنی  است. 
و  مصدومین  به  کمک  از  خودداری  مجازات 
و  وظیفه  افراد حسب  جانی،  مخاطرات  رفع 
دیده  آسیب  اشخاص  به  که  مکلفند  قانون 
یا کسانی که درمعرض خطر جانی هستند، 
کمک نمایند و هرگاه کسی از کمک به آنها 
حبس  سال   ۳ تا  ماه   6 به  کنند  خودداری 
گذشته،  روزهای  شد.طی  خواهند  محکوم 
اصفهانی  اشرفی  بیمارستان  درمان  کادر 
خمینی شهر از توابع استان اصفهان، به دلیل 
عدم بضاعت مالی خانواده یک بیمار خردسال، 
شکافتند  را  ساله  چهار  صدرای  چانه  بخیه 
روانه  و خونین  با چانه شکافته شده  را  او  و 
اصفهان  استان  قضایی  دستگاه  کردند.  خانه 
رسیدگی به این پرونده را در دستور کار دارد و 
به جد در حال بررسی این موضوع است. نکته: 
صدور حکم در کمترین زمان ممکن حکایت 
از عزم و قاطعیت رسیدگی به جرایم در استان 
اصفهان دارد که این دقیقا مورد انتظار مردم 
است چراکه عواطف عمومی در یک موضوع 
جریحه دارشده و همه به دنبال چگونگی از 
رسیدگی هستند تا امیدوارشوند که دیگر فرد 
به حقوق  به هر دلیل بی توجهی  افرادی  یا 
دیگران نکنند و به سهو و عمد مرتکب اقدامی 
که دون شأن جامعه و حتی یک صنف زحمت 
کش است نگردند بلکه برای هر اقدام ، توجه 

به عواقب آن داشته باشند.
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 عامالن فتنه 88 در راه
 گم شدگان گمراه بودند
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 رهبری خاورمیانه و جهان اسالم 
در دست ایران

استاندار اصفهان :

 ثبت نام 50 نفر
 به ازای هر کرسی 

مجلس شورای 
اسالمی در اصفهان

 اصفهان، مهد معماری
  جهان و ایران

 است

تکذیب  افزایش 
 نرخ بنزین

 در نصف  جهان 

 احتمال افزایش
  وام مسکن به 
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صدورحکم متهمان پرونده بیمارستان خمینی شهر 
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هیچ دلیلی برای نگرانی 

اعراب از ایران وجود ندارد 

 انتخاباتی پرشور

 در راه است

محمد حسنین هیکل: 

 انتخابات 

شما بنویسید ما منتشر می کنیم 
برای ما از مطالبات مردمی ، شرایط محل سکونت ، زیبایی های زیست محیطی و رفتاری و 

 اخالقی ، کمبودها و کاستی ها و ... بنویسید
 Esfahan.kimia@gmail.com : و به آدرس 

ارسال نمائید. 
روزنامه کیمیای وطن 

03۱32298058
03۱2295808

روزنامه کیمیای  وطن 
پذریش آگهی، تبلیغات و نیازمندی اه 



سردارغیاثیراد:

والیتمداری،تنهاراهایمنیدرمقابلنفوذدشمناناست

معاون حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس ستاد 
ایمن  و  مقابله  راه  تنها  مسلح گفت:  نیروهای  کل 
ماندن در برابر نفوذ دشمنان والیتمداری است. به 
آران  از شهرستان   وطن  خبرنگارکیمیای  گزارش 
روز  همایش  در  غیاثی راد  داوود  سردار  بیدگل،  و 
حماسه ایثار آران و بیدگل در مصالی شهرستان، با 
اشاره به نقش والیت و والیتمداری در عزت آفرینی 
مردم ایران تصریح کرد: این کشور در زیر سایه  نبی 
برای  فداکاری هایی  خاندان مطهرش،  و  اکرم)ص( 
حفظ اسالم انجام داده است که تمام آنها از والیت 
سرچشمه می گیرد. وی تنها راه در امان ماندن از 
نفوذ دشمن، خصوصا در زمینه  فرهنگی را ماندن 
در خط والیت دانست و افزود: کسانی که از بیرون 
به مسایل ایران نگاه می کنند، معترفند که والیت 
تنها عاملی است که می تواند کشور را از فروپاشی 
و انحراف نگه دارد؛ از این رو در پی ضربه زدن به 

رابطه  ولی فقیه و مردم هستند. 
وی با اشاره به عملیات کربالی 4 رزمندگان کشور 
در 4 دی ماه 65 که با حضور پرشور رزمندان آران 
و بیدگل همراه بود، افزود: کربالی 4 و 5 پیروزی 

ایران در جنگ را تضمین کرد. 

مقدس  دفاع  ارزش های  نشر  و  آثار  حفظ  معاون 
ستاد کل نیروهای مسلح گفت: پس از کربالی 4 
و 5 پیروزی ملت ایران در جنگ تا حدود زیادی 
مسلم شد، ولی از آن باالتر، پیروزی ملت ایران در 
صحنه های بین المللی بود که به برکت این عملیات 
آن  در  که  ملل  سازمان  وقت  دبیر کل  بیانیه   با  و 

عراق را تجاوزگر دانسته بود، حاصل شد.
عملیات های  در  آمریکا  که  این  بیان  با  غیاثی راد   
کربالی 4 و 5 مستقیما وارد جنگ شده بود، خاطر 
نشان کرد: آمریکا می دانست که عراق به زودی در 
مقابل ایران شکست می خورد؛ برای همین تمام قد 
برای حمایت از این کشور وارد صحنه شد. وی به 
و  رسول)ص(  حضرت  میالد  و  وحدت  هفته   آغاز 
امام صادق)ع( اشاره کرد و گفت: تقارن روز حماسه 
و ایثار آران و بیدگل را که مقارن با آغاز عملیات 
باید به فال نیک  کربالی 4 و هفته  وحدت است، 
گرفت. روز چهار دی ماه به عنوان روز حماسه ایثار 
آران و بیدگل نامگذاری شده است. در این روز 38 
رزمنده آران و بیدگل از جمله سردار شهید قاسم 
پور و سردار شهید علی محمد اربابی به درجه رفیع 

شهادت نایل آمدند.

استاندار اصفهان گفت: یک هزار و 14 نفر نامزد برای ورود به 
مجلس شورای اسالمی ثبت نام کرده اند که با مقایسه نسبت به 
دوره قبل )431 نفر( شاهد افزایشی بیش از دو برابر بوده ایم.

به گزارش خبرنگار کیمیای وطن، رسول زرگرپور در جمع 
خبرنگاران با ارایه گزارشی از اطالعات ثبت نام کنندگان برای 
انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای  نامزدی 
اسالمی، اظهار کرد: نظارت هیئت های اجرایی انتخابات برای 
رسیدگی به شرایط برگزاری ثبت نام نامزدهای انتخاباتی هر 

دو مجلس به پایان رسیده است.
استاندار اصفهان تصریح کرد: پنج نماینده در مجلس خبرگان 
رهبری از اصفهان هستند که ابتدا قرار بود یک نماینده دیگر 
نفر  همان 5  قانونی  به صورت  فعال  اما  شود؛  اضافه  آنها  به 
می توانند از استان اصفهان در مجلس خبرگان رهبری حضور 
پیدا کنند. برای این مجلس در مجموع 61 نفر ثبت نام کردند 
که نسبت به دوره قبلی)48 نفر( رشد 30 درصدی داشته ایم.

وی با بیان اینکه در این مرحله به ازای هر صندلی مجلس 
خبرگان رهبری، 12 نفر ثبت نام کرده اند، خاطر نشان کرد: 
از میان ثبت نام کنندگان سه نفر خانم  و 58 نفر آقا بوده اند؛ 
همچنین سه نفر زیر 30 سال، 48 نفر بین 30 تا 60 سال 

و پنج نفر نیز بین 60 تا 70 سال ثبت نام کننده داشته ایم.
با اشاره به آمار مدارک تحصیلی ثبت نام کنندگان  زرگرپور 
دارای  نفر   31 داشت:  عنوان  رهبری،  خبرگان  مجلس  در 
تحصیالت حوزوی، 6 نفر دارای مدرک دکتری، 14 نفر دارای 
مدرک لیسانس و فوق لیسانس و 10 نفر دارای مدرک دیپلم 

و فوق دیپلم هستند.

آمار  آخرین  از  گزارشی  ارایه  با  استان  ارشد  مدیر 
اسالمی  شورای  مجلس  کاندیداتوری  برای  ثبت نام کنندگان 
شهرستان  حوزه  که  گذشته  شب   12 ساعت  تا  کرد:  بیان 
اصفهان فعال بود، هزار و 14 نفر نامزد ثبت نام کردند که با 
مقایسه نسبت به دوره قبل)431 نفر(  شاهد افزایشی بیش 

از دو برابر بوده ایم.
وی ادامه داد: در این دوره 895 نفر از آقایان ثبت نام کرده اند 
که این تعداد نسبت به دوره قبلی )397 نفر( بیش از دو برابر 
افزایش داشته است؛ 119 نفر از خانم ها نیز ثبت نام کرده اند 
که تعداد آنها نسبت به دوره قبلی )34 نفر( سه برابر شده 
نفر   50 اسالمی  شورای  مجلس  صندلی  هر  ازای  به  است؛ 
ثبت نام کننده داشته ایم که میزان ثبت نام کنندگان دو و نیم 

برابر دوره قبل است.
زرگرپور با بیان اینکه 67 نفر از ثبت نام کنندگان دارای مدرک 
تحصیلی حوزوی هستند، اظهارداشت: 190 نفر دارای مدرک 
دکتری، 710 نفر دارای مدرک فوق لیسانس و 47 نفر دارای 
مدرک لیسانس هستند؛ 376 نفر بین 30 تا 40 سال، 585 
نفر بین 40 تا 60 سال و 49 نفر از 60 تا 75 سال سن دارند.

استاندار اصفهان تاکید کرد: در شهرستان اصفهان به عنوان 
شهرستان شاخص استان، 404 نفر ثبت نام کرده اند که این 
تعداد نسبت به دوره قبلی)170 نفر( افزایش 230 درصدی 
در شهرستان  کنندگان  ثبت نام  آمار  بیشترین  است.  داشته 
شاهین شهر و میمه و برخوار بوده که 65 نفر برای یک صندلی 
ثبت نام کرده اند و کمترین آمار برای شهرستان اردستان 22 
نفر برای یک صندلی بوده است؛ اقلیت های مذهبی نیز 3 نفر 

ثبت نام کرده اند.
وی در ادامه عنوان کرد: استانداری اصفهان برای 24 حوزه 
انتخابیه خود 881 نفر معتمد را در 2 مرحله معرفی کرده 
توسط  معتمدین  عنوان  به  آنها  نفر   668 میان  این  از  که 
متاسفانه  که  شدند  تایید  شهرستان ها  نظارت  هیئت های 
نشدند؛  انتخاب  صالحیت ها  بودن  دارا  علی رغم  آنها  مابقی 
 192 نفر از میان به عنوان اعضای هیئت های اجرایی انتخاب

 شدند.

درباره  نگهبان  شورای  نظر  اعالم  داشت:  بیان  زرگرپور 
از  رهبری  خبرگان  مجلس  به  ورود  داوطلبان  صالحیت 
نامزدهای  صالحیت  بررسی  و  ماه  بهمن   5 تا  ماه  دی   6
 5 از  اجرایی  هیئت های  در  اسالمی  شورای  مجلس 
اسامی  اعالم  زمان  بهمن،  و27  انجام   ماه  دی   14 الی 
خواهد اسالمی  شورای  مجلس  برای  شده  تایید   نامزدهای 

 بود.
وی با بیان اینکه نشاط اجتماعی زیادی در این انتخابات وجود 
سیاسی  سلیقه های  با  کاندیداها  تنوع  افزود:  داشت،  خواهد 
مختلف که این بار با ذوق و شوق بیشتری وارد میدان شده اند، 
گردهمایی های  شاهد  خوشبختانه  و  است  مشهود  کامال 
متعددی در نیروهای باالی اصالح طلبان و اصولگرایان بوده ایم.

افزایش تعداد متقاضیان ثبت نام برای  زرگرپور تصریح کرد: 
ورود به مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسالمی، 
نیک  فال  به  را  آن  که  دارد  مردم  اشتیاق  و  شور  از  نشان 
تنور  کنون،  تا  گذشته  هفته  یک  از  می گیریم؛ خوشبختانه 
انتخابات گرم شده که رسانه های مختلف نیز در این امر نقش 

به سزایی داشته اند.
وی با اشاره به اینکه احزاب و تشکل های سیاسی می توانند 
تاثیر زیادی در گرم کردن هرچه بیشتر تنور انتخابات داشته  
باشند، خاطر نشان کرد: انتظار داریم احزاب سیاسی مختلف، 
مدیریت استان را در برگزاری پرشور انتخابات یاری کنند که 
البته استانداری، از شهرستان هایی که از برخی احزاب کاندیدا 
پیدا حضور  انتخابات  عرصه  در  که  است  خواسته   نداشته، 

 کنند.

عامالنفتنه88،درراه
گمشدگاِنگمراهبودند

)ع(  ائمه  زمان  از  پیاده  زیارت  سنت  یک:  صفحه  از  ادامه    
نقل  آن  برای  بیشماری  اجر  و  داشته  استمرار  کنون  تا 
بودن  پیاده  این  نویسد:  می  دربندی  فاضل  است.  شده 
زیارت،  این  دهد  می  نشان  که  است  زائر  فقر  جهت  به  یا 
که  است  آن  جهت  به  یا  است  محبت  و  شوق  از  برخاسته 
خورشید  و  جوانمردی  اقلیم  سلطان  برابر  در  را  خود  زائر، 
او،  راه  در  و  شمارد  می  کوچک  شهادت،  و  عصمت  سپهر 
ارزشمند  دو  و هر  کند  بر خود هموار می  را  پیاده   رنج سفر 
است. »خدایا زائران قبر حسین را بیامرز، اینان که در این راه 
راه در معرض  این  را در  بدن های خود  پول خرج می کنند، 
قرار می دهند، خدایا رحمت کن بر چهره هایی که آفتاب، رنگ 
)ع(  اباعبداهلل  قبر  متوجه  که  داده، صورت هایی  تغییر  را  آنها 
است، چشم هایی که در محبت ما اشک می ریزد، خدایا این 
 جان ها و بدن ها را به تو می سپارم، تا کنار حوض کوثر به هم

 برسیم.« 
مقام معظم رهبری فرمودند: این فتنه صرفا منحصر به حضور 
عده ای افراد در خیابان ها نبود؛ بلکه ناشی از یک بیماری بود 
به  و  نبود  شدن  دفع  قابل  امنیتی  و  سیاسی  اقدامات  با  که 
یک حضور عظیم مردمی نیاز داشت که چنین هم شد. نهم 
دی ماه روزی عبرت آموز و متفاوت و متمایز با همه روزهای 
تاریخ بود؛ به دلیل آنکه موضوعیت حرکت مردم در این روز 
غیور  مردم  روز  این  در  بود.  متفاوت  تاریخ  حوادث  دیگر  با 
شهرهای  دیگر  از  قبل  انقالب،  تاریخ  همیشه  مانند  اصفهان 
در صحنه  کرده،  گره  های  مشت  با  پوش  کفن  کشور  بزرگ 
حاضر شدند و برای جمع کردن طومار فتنه و فتنه گران اعالم 
آمادگی نمودند. فتنه ای که در یک بازه زمانی هشت ماهه با 
توان  و می  بود  رقم خورده  انتخابات  در  تقلب  بهانه دروغین 
استکبار  نرم  جنگ  و  مخملی  انقالب  از  شاخه ای  یک  گفت 
فقیه  والیت  اصل  و  اسالمی  جمهوری  نظام  علیه  بر  جهانی 
و  بردباری  با  والیت  عظمای  مقام  که  را  ویژه ای  فرآیند  بود. 
نصایح پدرانه، با شیوه های پیامبرگونه، عامالن و محرکان آن 
را دعوت به مصالحه و پرهیز از فتنه گری و فساد نمودند؛ ولی 
در این قلب های مهر نفاق خورده، تاثیر نگذاشت. لذا باز هم 
مانند همیشه تاریخ  گذشته انقالب، مردم در روز نهم دی آن 
سال، با درک و بصیرت، با شناخت دشمن و دشمنی دشمن، 
با تشخیص به موقع و تصمیمی که به موقع اتخاذ کردند، با 
وحدت و یکپارچگی و به تعبیر معمار کبیر انقالب با وحدت 
کلمه در یک حرکت و هجوم مجاهدانه طومار فتنه و فتنه گر 
و  سیاسی  اقدام  چاره اش  والیت  عظمای  مقام  تعبیر  به  که  
گام های  برداشتن  با  درنوردیدند.  نبود  حکومت  امنیتی 
اساسی و حضوری که ملهم از فاستقم کما امرت، کالم الهی 
اعراهلل  فرمودند:  لشکر  به  امیرمومنان که  فرمان  یادآور  و  بود 
جمجمتک تمام فکر و توجه خود را به خدا بسپار و دشمن را 
درنورد،  با گام های پر استقامت که ادامه مبارزات ضد طاغوت 
و طاغوت شکن دوران انقالب و بعد از آن و بر چیدن بساط 
منافقین در سال های اولیه پیروزی انقالب و ایستادگی جانانه 
در طول هشت سال دفاع مقدس و همچنین برچیدن بساط 
فتنه در سال 78 و حوادث ریز و درشت و پیدا و پنهان بعد 
اجتماع  و  اتحاد  که  را  منافق  گران  فتنه  طومار  بود،  آن  از 

فریب خوردگان داخل و خارج بود، به زباله دان تاریخ سپرد. 
در  مردم  درباره حرکت  انقالب  فرزانه  رهبر  و  بصیر  دیده بان 
نیست؛  کوچکی  حادثه  دی  نهم  فرمودند:   ،88 ماه  دی  نهم 
بزرگ  حرکت  شبیه   ، مردمی  ماندگار  و  عظیم  حرکت  آن 
ملت در روزهای انقالب است. حرکت و حماسه و حرف اصلی 
ملت ایران را  حرکت در سایه دین و تحقق وعده های الهی 
تبیین فرمودند. نهم دی ماه در پی گذشتن یک فرآیند هشت 
داده  شهید  امت  خاطر  حقیقت  به  که  تلخ  اتفاقات  از  ماهه 
شد.  حادث  بود،  کرده  دار  جریحه  را  انقالب  های  پشتوانه   و 
شد،  اهانت  مقدسات  از  بسیاری  به  آن  در  که  »فرآیندی 
شعارهای ضد مقاومت مردم فلسطین و لبنان سردادند، عکس 
معمار کبیر انقالب را پاره کردند«، مساجد و خیابان ها را به 
)ع(  امام حسین  مقدس سوگواری  به ساحت  آتش کشیدند، 
جسارت کردند و به پایگاه های بسیج حمله بردند و بسیجیان 
به  قراردادند؛ خالصه  و شتم  مورد ضرب  را  ها  الهی  و حزب 
تعبیر رهبری به ملت ظلم کردند. عامالن و به وجود آورندگان 
بودند؛  راه  در  شدگان  گمراه  و  گم شدگان  فتنه،  این  اصلی 
کسانی که نان نظام را خورده بودند، از اعتبار و عظمت نظام 
اعتماد  این  بودند؛  یافته  آوازه  و  اعتبار گرفته  مردم  اعتماد  و 
مردم را قدر ندانسته، این نمک خوردگان خیانت پیشه تصمیم 

به شکستن نمکدان ولی نعمت گرفتند.
که  آنها  از  پسماندهایی  است.  آموز  عبرت  تجربه  یک  این   
باز هم غافالنه  اند،  قرار گرفته  در سایه رحمت و لطف نظام 
شعارهای  با  آنها  باشند.  بیدار  امت  می طلبد  لذا  تالشند.  در 
گوناگون زمزمه های ساختارشکنانه سر می دهند و همچنان 
ایده ساختارشکن در نظام والیی جمهوری اسالمی -محصول 
خون صدها هزار شهید گلگون کفن و جانبازان و ایثارگران که 
به عنوان سند نظامند اصیل شیعه اند- را در سر می پروانند. 
زهی خیال باطل که امت گوش به فرمان خمینی و خامنه ای 
با  مقابله  برای  فعال  و  و خروشان  و حّی  همچنان هوشیارانه 
آنان در انتخابات و این امتحان الهی در مقطع حساس آماده 
 ایفای نقشند و تفاله های فتنه باز هم عرض خود را نیز خواهند

 برد.

نماینده سابق ولی فقیه در نیروی هوایی سپاه گفت: فرستادن 
افراد معلوم الحال و مجهول الحالی که هویت آنها فاش نشده 
است و نفوذ دادن آنها در صحنه انتخابات و سرمایه گذاری برای 

رای آوردن آنها از دیگر نقشه های دشمن است.
حجت االسالم سید احمد میر مرشدی، در تحلیل و ارزیابی خود 
از وضعیت ثبت نام ها در انتخابات و اهمیت مجلس خبرگان 
رهبری، اظهار کرد: قطعا یکی از شاخصه های قدرت یک نظام، 

بحث انتخابات و مشارکت حداکثری مردم در آن است. 
وی با بیان اینکه از بهارِ ثبت نام ها در انتخابات چنین نتیجه 
می شود، که قطعا انتخابات پرشور و پرحرارتی خواهیم داشت، 
گفت: چرا که قریب به 500 نفر برای مجلس خبرگان رهبری 

و 12 هزار نفر برای مجلس شورای اسالمی ثبت نام کرده اند. 
*تعداد باالی ثبت نام ها، نشان از عمق استراتژیک نظام 

در ارتباط با مردم است 
باالی  تعداد  کرد:  تصریح  سیاسی  مسایل  کارشناس 
ثبت نام کنندگان حاکی از حس مسئولیت کسانی است که برای 
خدمت به مردم، خود را انتخاب اصلح می دانند؛ این امر موجب 
می شود مردم در انتخاب خود دایره وسیع تری را مقابل خود 

ببینند.
 وی در تحلیل خود از حضور پرشور افراد جامعه برای ثبت نام 
در انتخابات، تاکید کرد: این تعداد باالی نامزدها نشان از عمق 
استراتژیک نظام جمهوری اسالمی ایران در ارتباطات با مردم و 
بدنه اجتماعی است که باید به فال نیک گرفت و به عنوان یک 

نقطه مثبت به آن نگاه کرد.
تنوع  افزود:  سپاه  هوایی  نیروی  در  فقیه  ولی  سابق  نماینده   
ثبت نام کنندگان شایان توجه است؛ طبق اخبار شنیده از همه 
جریان ها و جناح های سیاسی در این انتخابات ثبت نام کرده اند 

و به میدان رقابت آمده اند که نشان از ظرفیت سیاسی کشور 
همه  است  توانسته  ایران  اسالمی  جمهوری  نظام  که  است 
گروه های سیاسی را با هر نوع سلیقه ای زیر چتر حمایتی خود 

قرار دهد.
 وی ابراز کرد: در تکثر آرا و نظرات، به یقین نقاط مثبت و منفی 
زیادی مطرح می شود؛ باید همه این عوامل را ابزاری مثبت برای 
داغ شدن تنور انتخابات فرض کنیم؛ البته به شرطی که منجر به 

توهین افراد و تشتت نشود.
 میرمرشدی به پروژه نفوذ دشمن برای رخنه در الیه های نظام 
برای  ابزارهای مختلفی  از  اشاره کرد و گفت: دشمن  اسالمی 
رسیدن به این هدف شوم خود استفاده می کند. یکی از بهترین 
ایران،  بدنه نظام جمهوری اسالمی  نفوذ دشمن در  ابزار های 
بحث انتخابات است که با حمایت و سرمایه گذاری روی افراد 

مدنظر خود درصدد رسیدن به این هدف خود است.
 وی یادآور شد: فرستادن افراد معلوم الحال و مجهول الحالی که 
هویت آنها فاش نشده است و نفوذ دادن آنها در صحنه انتخابات 
و سرمایه گذاری برای رای اوردن آنها از دیگر نقشه های دشمن 
به  توان  نمونه می  به عنوان  بوده،  به سابقه  است که مسبوق 
حضور برخی از نمایندگان مجلس ششم چون مزروعی لندن 

نشین امروز، اشاره کرد.
ادامه داد: ما   نماینده سابق ولی فقیه در نیروی هوایی سپاه 
دادن  شرکت  نفوذ،  جریان  ابزارهای  از  یکی  داریم  اطمینان 
افرادی در صحنه انتخابات است که پرونده سفید دارند و سوابق 
و عقاید آنها نامشخص است و سپس برای رای اوردن آنها تالش 
می کند، تا بدین وسیله کرسی های مجلس خبرگان رهبری 
دهند. قرار  خود  اختیار  در  را  آتی  اسالمی  شورای  مجلس  و 

صاحب نیوز

انتخاباتیپرشور
درراهاست
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سیاست

استانداراصفهانخبرداد

ثبتنام50نفربهازایهرکرسیمجلسشورایاسالمیدراصفهان

آمریکامحرکاصلیجنگهایمنطقه جانشین فرمانده کل سپاه گفت: همه جنگ های 37 سال گذشته در 
این منطقه و جهان اسالم صورت گرفته و محرک همه آنها نیز آمریکا 
سالمی-جانشین  حسین  سردار  وطن،  کیمیای  گزارش  به  است.  بوده 
امروز، طی سخنانی  انقالب اسالمی- صبح  پاسداران  فرمانده کل سپاه 
در اولین همایش سراسری حفاظت سپاه، اقتدار و امنیت که به مناسبت 
بر  مبنی  )ره(  خمینی  امام  فرمان حضرت  سالروز صدور  دی ماه  پنجم 
واگذاری ماموریت امنیت پرواز و حفاظت هواپیمایی به سپاه برگزار شد، 
اظهار داشت: ما امروز در جهان واقعیت های تلخ و سختی زندگی کرده 
و آنها را درک می کنیم و دیده ایم که جهان قدرتمند، صلح را به قیمت 

ظرفیت سازی برای جنگ تصور می کند.
وی با بیان اینکه در منطق آنها صلح فاقد اصالت است، افزود: ناامنی برای 
دشمن، چیزی است که فقط آنجا معنا دارد و خواهان جهانی هستند 
که همه در ناامنی و فالکت زندگی کنند؛ آنان در امنیت و رفاه و ارامش 
باشند و برای رسیدن به این آرمان خطرناک و شوم هم راهبردهای جدی 

طراحی و اجرا می کنند.
سردار سالمی گفت: اگر واقعیت های تاریخ نزدیک را یک بار مرور کنیم، 
این  در  گذشته  سال   37 جنگ های  همه  که  می رسیم  نتیجه  این  به 

بیشترین  و  بوده  آمریکا  نیز  آنها  و محرک همه  اسالم  و جهان  منطقه 
تعداد راکت و بمب و توپ در قلب این منطقه یعنی کشور ما فرود آمده 

است. جانشین فرمانده کل سپاه اظهار داشت: 
همین  تاثیر  تحت  امروز  مسلمانان  سرنوشت 
کشورهای  در  جنگ  هنوز  و  سیاست هاست 
تلخ دیروز و  واقعیت  اینها  ادامه دارد؛  اسالمی 

امروز و شاید فرداهای این منطقه باشد.
سردار سالمی ادامه داد: متن ها و قطعنامه های 
بین المللی،  نهادهای  دیگر  و  ملل  سازمان 
کشورهای  تجاوز  از  نیست  قادر  هیچ کدام 
صاحب قدرت به کشورهای ضعیف تر جلوگیری 

کند.
امروز عربستان احساس قدرت می کند؛ بدون هیچ استدالل  وی گفت: 
و دلیل روشنی به یمن حمله کرده و این فقط بر اساس احساس قدرت 

است. جانشین فرمانده کل سپاه گفت: همسایه شمالی عراق هم، احساس 
قدرت کرده و نیروی نظامی خود را در قلب این کشور وارد می کند. آمریکا 
هم  احساس قدرت می کند؛ هر روز به پاکستان 
رژیم  هرگاه  می کند.  اشغال  را  عراق  و   حمله 
به غزه و  صهیونیستی احساس قدرت می کند، 
اشغال می کند. سردار  را  لبنان حمله و جوالن 
سالمی افزود: امنیت در چنین فضایی یک ارزش 
بسیار بزرگ است و دولت ها مدل های متفاوتی 
را برای تامین امنیت ملی خود در نظر می گیرند.

به  ضعیف  قدرت های  اکثر  اینکه  بیان  با  وی 
قدرت های بزرگتر تکیه می کنند تا امنیت داشته 
باشند، خاطر نشان کرد: این مدلی برای توسعه 
کشورهای سلطه طلب و صاحب قدرت است که ملت ها و دولت های دیگر 
را در وابستگی ژیوپولتیک خود نگه می دارند. وی ادامه داد: دنیای استکبار، 

نمی خواهد اجازه دهد نظریه امکان بقا یک دولت مستقل بر پایه توان 
درون زای خود او شکل بگیرد. جانشین فرمانده کل سپاه با بیان اینکه 
تمدن  برای شکل دهی یک  قدرت  از  داند یک قطب جدید  جهان می 
جدید بر اساس مفاهیم الهی در حال ظهور است، گفت: ما در طول این 
37 سال، انواع مختلف جنگ ها و تهدیدها و فتنه ها را در مقیاس جهانی 

مشاهده کرده ایم که ناشی از دانستن همین حقیقت است.
سردار سالمی تاکید کرد: تنها راه سعادت مسلمانان و دستیابی به آزادی 
و هویت دینی و شرافتشان در پرتو جهاد در راه خدا و شمشیرها حاصل 
به سعادت  برای رسیدن  انتخاب مسیر جهاد  راهی جز  ما  خواهد شد؛ 

نداریم.
وی با بیان اینکه همه جنگ ها علیه ما در سطوح جهانی بوده است، افزود: 
هیچ شکی نداریم که ما، در میدان تمرکز و تراکم تهدیدات دشمن به 

سر می بریم.
جانشین فرمانده کل سپاه تصریح کرد: اکنون جنگ های نیابتی، فضای 
راهبردی تقابل ما با نظام سلطه را شکل می دهند که در آن قدرت های 
جهانی استکبار با هم ائتالف کرده اند و ما نیز باید مساحت قاعده امنیت 

ملی خود را چه در بیرون و چه در درون مرزها گسترش دهیم.

روزنامه نگار سرشناس عرب گفت: ما باید با مردم سوریه باشیم. 
ما نمی توانیم نظام مشخصی را بر یک ملت تحمیل کنیم. دنیا 

چاره ای جز تعامل با اسد ندارد. 
رای  اینترنتی  پایگاه  از  نقل  به  وطن،  کیمیای  گزارش   به 
الیوم، »محمد حسنین هیکل« گفت: رویدادهای منطقه در 
کشورهای عربی، در راستای رویاها و طمع ورزی های اسراییل 

است؛ اعراب در برابر خطرات بزرگی در آینده قرار دارند.
ایران گفت: هیچ دلیلی  از  اعراب  نگرانی  به  اشاره  با   هیکل 

وجود ندارد که اعراب از ایران نگران باشند.
 وی سوریه را قلب کشمکش ها در جهان عرب دانست و افزود: 
این کشمکش بین المللی درباره سوریه به این دلیل است که 

این کشور دروازه ورود به جزیره العرب و ایران و عراق است.

 هیکل در پاسخ به این سوال که »در کنار چه کسی در سوریه 
سوریه  مردم  با  باید  گفت:  دیگر؟«  یا شخص  بشار  هستیم، 
بر یک ملت تحمیل  را  باشیم. ما نمی توانیم نظام مشخصی 
کنیم. نظام کنونی چاره ای جز تعامل با اسد ندارد و ما نیازمند 

کسی هستیم که مردم سوریه را خطاب قرار دهد.
را  سوال  این  ادامه،  در  مصری  سرشناس  نگار  روزنامه  این   
اسد  با  چرا  پس  کردیم،  مذاکره  اسراییل  با  ما  کرد:  مطرح 

مذاکره نکنیم؟ چه چیزی ما را منع می کند؟
 هیکل تاکید کرد که اگر در جهان عرب جایگزینی بهتر از اسد 

پیدا شود، وی برکنار می شود.
 وی درباره داعش گفت: ما در به تصویر کشیدن خطر داعش 
و  درگیری ها  دلیل  به  داعش  زیرا  کنیم؛  می  مبالغه  بسیار 

منازعات بین دولت های عربی به وجود آمد.
 هیکل افزود: هدف اسراییل این است که جهان عرب گرفتار 

بحران های داخلی و تناقض های بزرگ باشد.
را  دایان«  »موشه  اظهارات  نگار مصری  روزنامه  و  نویسنده   
دور  من  از  را  اعراب  که  »آنچه  بود:  گفته  که  کرد  یادآوری 
می کند، این است که احساس می کنم آنان وارد تناقض ها و 

جنگ با یکدیگر شده اند.«
 هیکل تاکید کرد: جهان عرب باید با دنیای نوین سخن بگوید؛ 
نیمی از اروپا معتقدند که ما تروریست هستیم و نیمی دیگر 

هم ما را مرتجع می دانند. تسنیم

»در چنین شرایطی، مسکو در حال پیش دستی در رقابت آینده بر سر 
بازار ایران است و پیش از موعد، کار خود را آغاز و به درستی اقدام 

کرده است...«
به گزارش، خبرگزاری روسی »ایتارتاس« )TASS( در گزارشی تحت 
عنوان »همکاری نزدیک روسیه و ایران، موقعیت جغرافیای سیاسی 
خاورمیانه را تغییر خواهد داد« به روابط ایران و روسیه پس از توافق 

هسته ای پرداخته است.
 در این گزارش آمده است: »کارشناسان در مصاحبه با خبرگزاری تاس 
اعالم کردند که روسیه در حال پیشی جستن در رقابت بر سر بازار 
ایران پس از لغو تحریم های این کشور است. مسکو در حال گسترش 
همکاری های نظامی، تجاری و اقتصادی خود با جمهوری اسالمی به 

عنوان شریکی در ائتالف ضد تروریستی است.
»والدیمیر پوتین« رییس جمهور روسیه در تاریخ 21 دسامبر، دستور 
راه اندازی یک گروه تحقیقاتی برای ایجاد منطقه آزاد تجاری میان 
ایران را صادر کرد. در همین  اوراسیا )EAEU( و  اقتصادی  اتحادیه 
زمان، کمیسیون اقتصادی اوراسیا تصمیم گرفت به روال بررسی کاهش 

عوارض گمرکی محصوالت کشاورزی ایران سرعت بخشد.
پوتین در خالل سفر خود به ایران در اواخر نوامبر گفت که طرفین 
همکاری های صنعتی را تشدید خواهد کند و روسیه آمادگی پرداخت 
وامی 5 میلیارد دالری به ایران را دارد. ایران و روسیه همچنین 35 
پروژه مشترک برای همکاری در بخش انرژی، ساخت و ساز، پایانه های 
دریایی و راه آهن تعیین کرده اند. روسیه همچنین به ایران در تغییر 
علمی  اهداف  با  محصوالت  تولید  برای  ای  هسته  تاسیسات  کیفیت 

کمک خواهد کرد.«

 در ادامه این گزارش آمده است: »یک منبع آگاه در سیستم همکاری 
فناوری نظامی روسیه، روز جمعه به خبرگزاری تاس اعالم کرد که 
روسیه بر اساس قراردادی که اخیرا به امضا رسیده است، تحویل سامانه 
دفاع موشکی 300PMU-S-2 به ایران را در ژانویه 2016 آغاز خواهد 
کرد. حدود 80 نفر از متخصصان ایرانی نیز در مرکز آموزشی آکادمی 
نظامی ـ فضایی »موژایسکی« آموزش های الزم برای استفاده از این 

سامانه را در یک بازه زمانی چهار ماهه، فرا خواهند گرفت.
مرکز  مدیر   )Aleksey Podberyozkin( پودبریوزکین  الکسی 
مسکو  بین الملل  روابط  دولتی  موسسه  نظامی  و  سیاسی  مطالعات 
تحریم های  لغو  با  که  کرد  عنوان  تاس  با  مصاحبه  در   )MGIMO(
این  ایران،  علیه  ملل  سازمان  امنیت  شورای  و  اورپا  اتحادیه  آمریکا، 
کشور به رهبر جهان اسالم و خاورمیانه تبدیل خواهد شد و موقعیت 

جغرافیای سیاسی منطقه را تغییر خواهد داد.

محمدحسنینهیکل:

هیچدلیلیبراینگرانیاعرابازایرانوجودندارد
خبرگزاریروسیایتارتاس

رهبریخاورمیانهوجهاناسالمدردستایران
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این  بود  قرار  که  جایی  اولین  گفت:  خانگی  لوازم  انجمن  رییس 
طرح در آن جا به مرحله اجرا دربیاید، بخش فرهنگیان بود که 
متاسفانه اتحادیه تعاونی فرهنگیان نیز انصراف خود از این طرح 
را اعالم کردند. ه گزارش کیمیای وطن، محمدرضا دیانی، رییس 
انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی، در رابطه با سرنوشت طرح 10 
میلیونی خرید کاالی خانگی ایرانی بیان داشت: این طرح متاسفانه 
پس از این همه مدت هنوز اجرایی نشده است. اولین جایی که قرار 
بود این طرح در آن جا به مرحله اجرا دربیاید، بخش فرهنگیان 
بود که متاسفانه اتحادیه تعاونی فرهنگیان نیز انصراف خود از این 

طرح را اعالم کردند.
وی ادامه داد: آن ها دلیل این انصراف را استقبال نکردن فرهنگیان 
دانستند؛ زیرا اقساط باال و دوازده ماه است؛ بنابراین بسیاری از افراد 

توان پرداخت این اقساط را ندارند.

دیانی تاکید کرد: باید منتظر ماند و دید که در نهایت نتیجه و 
سرنوشت این طرح چه خواهد شد؛ چنانچه اشخاص دیگر نیز از 
این طرح استقبال نکنند، بدون شک اجرای این طرح موفقیت آمیز 
نخواهد بود. رییس اتحادیه تولیدکنندگان لوازم خانگی گفت: ما 
امیدواریم که مسئوالن در رابطه با اقساط تعیین شده برای این 
طرح تجدید نظر کنند و تعداد اقساط را به حداقل به 18 قسط 

افزایش دهند.
وی اظهار داشت: اسامی مکان ها از سوی تولیدکنندگان اعالم و 
برای هر برند تعداد زیادی فروشگاه معرفی شده، اما مشکل معرفی 
و تعیین این فروشگاه ها نیست؛ بلکه در حقیقت اجرای این طرح 
همچنان متوقف مانده و عملیاتی نشده است؛ در صورتی که طرح 
کارت اعتباری فرصت خوب خرید کاالهای ایرانی برای مردم است.

نسیم

رییس اتحادیه نان های فانتزی )حجیم و نیمه حجیم( ضمن 
نانوایی ها، اظهار کرد:  ادامه طرح آزادسازی  از نحوه  انتقاد 
گرفته،  شکل  زمینه  این  در  که  ناسالمی  رقابت  دلیل  به 
نانوایی های آزادپز شده در حال تعطیلی هستند و شاهدیم 
برخی نانوایی های دولتی، آردهای یارانه ای خود را به قیمت 

زیادی به نانوایی های آزادپز شده، می فروشند.
به گزارش کیمیای وطن، به نقل از »خبرگزاری دانشجو« 
محمدجواد کرمی  گفت: قرار بود دولت، حدود شش ماه بعد 

از اجرای فاز اول آزاد سازی نان در گام های بعدی، اقدامات 
الزم را برای آزادسازی بقیه نانوایان انجام دهد؛ ولی بعد از 
آزاد پز شدن 20 درصد از نانوایان این موضوع متوقف شد 
و این در حالی است که نانوایی های آزادپز شده، به دلیل 
وجود فضای ناعادالنه در حال تعطیلی هستند. وی تاکید 
که  درصدی   20 یا  شوند  آزادپز  نانوایی ها  همه  باید  کرد: 
آزادپز شدند و حدود 7000 واحد صنفی را شامل می شوند، 

دوباره به روال قبلی برگردند.

سازمان  همکاری  با  اصفهان  استان  بهزیستی  اداره 
فرهنگی ورزشی شهرداری اصفهان و شرکت توکا اقدام 
توانمندی  عکس  ملی  جشنواره  دومین  برگزاری  به 

معلولین با موضوع ورزش و معلولین کرد.
اصغر  سید  کل،  مدیر  صادقی  سعید  دکتر  حضور  با 
فیاض معاون توانبخشی، مهندس کارگهی مدیر عامل 
شرکت توکا، دکتر انصاری مهر رییس سازمان فرهنگی 
اداره  مسئولین  از  کثیری  جمع  و  شهرداری   ورزشی 
مسئولین  و  اصفهان  شهرداری  استان،  بهزیستی  کل 
کتابخانه  تئاتر  آنفی  محل  در  جشنواره،  برگزار کننده 
به  و  کردند  تجلیل  نمونه  اثر   10 از  اصفهان،  مرکزی 

نفرات  اول تا سوم هدیه هایی تقدیم شد. 
در این مراسم دکتر سعید صادقی مدیر کل بهزیستی 
استان اصفهان، ضمن تقدیر و تشکر از  دست اندرکاران، 
توانمندی  عکس  ملی  جشنواره  دومین  برگزارکننده 
معلولین، گفت: معلولیت مانع اوج گرفتن نیست و اگر 
انسان اراده کند، حتی با چشم های نا بینا، گوش های 
ناشنوا و دست ها و پاهای ناتوان نیز می تواند در پهنه های 
بی انتهای نوآوری و خالقیت، به پرواز درآید و نقش نو 
تمامی هنرمندان  از  کند. وی  ترسیم  زندگی  آیین  در 
و عکاسان که در کمال سادگی و اخالص پا به میدان 
گذاشته و تمامی هنر و احساس عالی خود را به بهترین 
توانمندی های  کشاندن  تصویر  به  جهت  ممکن،  شکل 
تشکر و  تقدیر  گذاشتند،  نمایش  به   معلولین 

 کرد.
مدیر کل بهزیستی استان اصفهان ابراز امیدواری کرد، با 
همدلی و همکاری مسئولین، خیرین و هنرمندان عزیز 
در گسترش و تعمق هر چه بیشتر جشنواره های فرهنگی 
نمایش  و  توانمندسازی  شیوه های  از  یکی  که  ورزشی 
توان معلولین است، موفق باشیم و قدم های جدی تری 
جامعه در  معلولین  رنگ  پر  حضور  و  شکوفایی   برای 

 برداریم.
نمایش  هدف   با  که  جشنواره  این  در  است  گفتنی 
توفیقی کیا  ایمان  شد،  برگزار  معلولین  توانمندی های 
یکی از فرزندان شبه خانواده بهزیستی که دارای معلولیت 
جسمی نیز می باشد، به عنوان عکاس شرکت کرد؛ اثر 
ارسالی وی به عنوان اثر برتر جشنواره شناخته و از این 
 هنرمند عکاس توسط مسئولین به صورت ویژه تقدیر

شد.
 50 توسط  عکس،   760 از  بیش  جشنواره   این  در 
که  شد  ارسال  جشنواره  به  کشور  سراسر  از  عکاس 
برگزیده  تصاویر  شد؛  انتخاب  اثر   40 داوری،  از  پس 
مرکزی  کتابخانه  نمایشگاه  در  هفته  دو  مدت  به 
این  می گیرد.  قرار  عموم  دید  معرض  در  اصفهان 
معلولین  نمایشگاه در دو بخش عکس و دستاوردهای 
مرکزی  شهرداری  نگارخانه  دو  شماره  گالری  در 
دایر عالقمندان  بازدید  جهت  دی ماه   17 الی   5  از 

 است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی:

 کشت گلخانه ای ازسیاست های 
اقتصاد مقاومتی 

معاون امور باغبانی وزیر جهاد کشاورزی گفت: توسعه کشت گلخانه ای از 
سیاست های اصلی اقتصاد مقاومتی در حوزه کشاورزی است. 

با  دیدار  در  جمعه  روز  طهماسبی  محمدعلی  وطن،  کیمیای  گزارش  به 
کشاورزان بخش سعدآباد استان بوشهر افزود: با توسعه کشت گلخانه ای، 
از  تولید سالم و خارج  توجهی در مصرف آب،  شاهد صرفه جویی شایان 
فصل خواهیم بود و محصول در تمام طول سال به رغم کم آبی در دسترس 

است.
وی اظهار کرد: با توجه به اینکه 23 هزار هکتار سطح زیر کشت سبزی 
و صیفی و چهار هزار هکتار نیز سطح زیر کشت گوجه فرنگی در استان 
این  تولید  گلخانه ای  کشت های  توسعه  با  امیداوریم  دارد،  وجود  بوشهر 

محصوالت را اقتصادی تر کنیم.
طهماسبی گفت: در این راستا، وزارت جهاد کشاورزی تمام تمهیدات الزم 

را برای کشت گلخانه ای در نظر گرفته که این امر توسعه یابد.
معاون امور باغبانی وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: اگر کشت گلخانه ای 
در منطقه شهرستان دشتی بوشهر فراگیر بود، محصوالت کشاورزان این 

منطقه بر اثر سرمای شدید اخیر، دچار خسارت و ضرر و زیان نمی شد.
وی افزود: توسعه کشت گلخانه ای در شهرستان جم و ریز استان بوشهر، 
به عنوان پایلوت کشوری و انتقال کشت سبزی و صیفی از فضای باز به 
قرار  کشاورزی  جهاد  وزارت  کار  دستور  در  نیز،  ای  گلخانه  محیط های 

گرفته است.
بانک  و حمایت  تعامل، مشارکت  با  نیز  تسهیالت الزم  طهماسبی گفت: 
کشاورزی در اختیار کشاورزان برای اجرای طرح گلخانه ای در شهرستان 

جم و ریز، قرار خواهد گرفت.
طهماسبی همچنین گفت: بازسازی و نوسازی ارقام کشاورزی غیرتجاری 

به تجاری نیز، از برنامه های مهم جهاد کشاورزی است.
برای  خوبی  درآمد  اقتصادی،  نظر  از  تجاری  و  سازگار  ارقام  افزود:  وی 

کشاورزان دارد.
مدیرکل جهاد کشاورزی استان بوشهر نیز گفت: نخل ها، سبزی، صیفی، و 
شیالت از مزیت های کشاورزی استان بوشهر است که توانایی بسیاری برای 

استان بوشهر در عرصه کشاورزی و صنایع مرتبط رقم زده است.
امر  رو در  استان های پیش  از  بوشهر  استان  افزود:  محمدتقی منوچهری 

تولید خرما و گوجه فرنگی خارج از فصل در کشور است.
وی گفت: سالیانه 320 میلیون متر مکعب آب از طریق آب منطقه ای برای 
آبیاری نخل ها در اختیار کشاورزان قرار می گیرد و سالیانه دو تا سه بار 
نخل ها بیشتر آبیاری نمی شوند که این موضوع باعث پایین آمدن کیفیت 

محصول نخل ها شده است. ایرنا

انصراف فرهنگیان از طرح کارت اعتباری ده میلیونی 
خرید کاالی ایرانی 

آرد یارانه ای در کیسه نانوایی های آزادپز!

تجلیل از برگزیدگان دومین جشنواره ملی عکس 
توانمندی معلولین

رشته های  دیگر  و  مکانیک  مهندسی  رشته های  در   
مربوط  ساختمان  ساختن  با  نوعی  به  که  دانشگاهی 
با عنوان مبحث 19 وجود دارد که  است، معموال درسی 
دانشجویان در دوران تحصیل خود آن را می گذرانند؛ اما در 
زمان آغاز به کار و به کارگیری عملی، عمال کارایی الزم را 
ندارند؛ زیرا به صورت عملی به این افراد آموزش داده نشده 
است. از سوی دیگر سازمان نظام مهندسی نیز، قبل از این 
آمادگی برگزاری دوره هایی را برای مهندسان خود نداشت. 
اما در روزهای اخیر، با برگزاری اولین دوره آموزشی ممیزی 
و بازرسی انرژی توانست این طرح را که مدت ها بر زمین 

مانده بود، اجرا کند.
 شروع دوره های مهندسی ساختمان

مهندسان حوزه ساختمان که در این دوره ها شرکت کرده 
از  کالس ها،  در  شرکت  از  رضایتمندی  علی رغم  بودند، 
به ویژه  افراد  این  داشتند.  گالیه  مطلوب  دوره های  نبودن 
مهندسان  برای  بیشتری  های  دوره  که  می کردند  اظهار 
برگزار شود تا مهندسان با علم به روزتری به کار خود ادامه 

دهند.
نظام  سازمان  عضو  و  مکانیک  مهندس  هادیان  سعید 
آموزشی  کالس های  برگزاری  درباره  ساختمان  مهندسی 
این سازمان گفت: آموزش ممیزی و بازرسی انرژی، برای 

اولین بار در کشور در اصفهان برگزار می شود.
چنین  برگزاری  افزود:  کالس ها  برگزاری  درباره  هادیان 

برنامه ریزی  حال  در  و  است  خوب  کل  در  کالس هایی 
مصرف  سمت  به  کشور  ساختمان های  تمام  که  هستند 
زیادی  تاثیر  موضوع،  دلیل  همین  به  بروند؛  انرژی  بهینه 
در چرخه اقتصادی و مصرف انرژی در برنامه های کالن 

دولت دارد.  
اصولی  آموزش  برای  کالس ها  نبودن  کافی  درباره  وی 
چندان  دوره ها،  این  داشت:  ابراز  ساختمان،  مهندسان 
به عنوان دوره مقدماتی  این دوره  البته  نمی کند؛  کفایت 

است و بعد از آن برنامه برگزاری دوره تکمیلی را دارند.
اتالف  در  ساختمان ها  کنونی  وضعیت  درباره  هادیان 
است؛  بد  خیلی  ساختمان ها   اوضاع  اکنون  گفت:  انرژی 
زیرا ساختمان ها در بیشتر موارد الگو های قدیمی دارند یا 
استانداردی در آن رعایت نشده است. بهترین کار این است 
که کسانی که در دوره ها شرکت می کنند، این آموزش ها 
را به کار بگیرند و در ساختمان ها از انرژی های قابل بازیافت 

همچون باد و انرژی خورشیدی استفاده کنند.    
اجرای طرح های نظام مهندسی

در  معموال   ،19 مبحث  این،  از  قبل  تا  دیگر  سوی  از 
ساختمان ها به عنوان یک فاکتور برای بررسی ساختمان در 
نظر گرفته نمی شد و یکی از مزایای برگزاری این دوره ها، 

عملی کردن این محبث در ساختمان هاست.
ساختمان  مهندسی  نظام  سازمان  انرژی  واحد  کارشناس 
در  انرژی  اتالف  از  جلوگیری  منظور  به  گفت:  اصفهان 

ساختمان ها، همایش برچسب انرژی در ساختمان برگزار 
شد و در حاشیه این همایش تفاهم نامه ای با همکاری 22 
ارگان مختلف امضا شد تا اصفهان به عنوان دبیرخانه اجرایی 
بهینه سازی مصرف انرژی و حتی انرژی های تجدیدپذیر در 
استان اصفهان انتخاب شد. در پی این تفاهم نامه قرار شد تا 
یک سری از مهندسان آموزش ببینند و به عنوان ممیزین 
انرژی  و  آب  بهینه سازی مصرف  با  مرتبط  انرژی، مسایل 
را در ساختمان ها بررسی کنند تا فرهنگ مصرف درست 
و توسط  نظام مهندسی، مهندسان  انرژی توسط سازمان 

شهروندان و مصرف کنندگان ایجاد شود.
نوید مسایلی تاکید کرد: با این وجود بنا به دالیلی برخی 
از مسئوالن نسبت به اجرای این دوره تردید داشتند و به 

همین دلیل برگزاری این دوره ها به تعویق افتاد.
مورد  در  مهندسی ساختمان  نظام  سازمان  آن  بر  عالوه   
به همین دلیل  بوده است؛  انرژی پیشتاز  مباحث مصرف 
به  را  اصفهان  کشور،  ساختمان  مهندسی  نظام  سازمان 
عنوان دبیرخانه مباحث زیست محیطی ساختمان در کشور 

برگزید.
450 مهندس ساختمان آموزش دیدند

نظام  سازمان  مرکزی  شورای  انرژی  کمیسیون  عضو 
های  دوره  مدرس  و  اصفهان  استان  ساختمان  مهندسی 
ممیزی انرژی به مهندسان ساختمان، درباره اجرای دوره ها 
به عنوان اولین قدم در اجرای طرح های این سازمان، گفت: 

سازمان نظام مهندسی برگزاری این کالس ها را از  سال 
گذشته  برنامه ریزی کرده بود.

احمدرضا طاهری اصل، بیان کرد: دوره ها برای چهار رشته 
درصد    44 حدود  از  بیش  زیرا  است؛  شده  برنامه ریزی 
انرژی مصرفی، در ساختمان ها استفاده می شود تا کاهش 
داشته  را  انرژی  مصرف  و  محیطی  زیست  آلودگی های 
باشیم.  به طور مشخص وجود هر کدام از چهار رشته ای که 
در ساختن یک ساختمان نقش دارند، متناسب با وظیفه ای 

که بر عهده دارند، الزامی است.
عالوه بر آن این افراد به عنوان ممیزان انرژی ساختمان، 
از  بهره برداری  و چگونگی  تجدیدپذیر  انرژی های  با  باید 
انرژی های نوین در ساختمان و تجهیزات نوینی که در این 
باشند. در  بخش استفاده می شود، آشنایی کامل داشته 
این دوره 10 ساعت دوره عمومی و 29 ساعت دوره نیمه 
تخصصی پیش بینی شده است. مهندسان ساختمان بعد 
از اتمام این دوره و شرکت در آزمون، وارد دوره تخصصی 
می شوند که  در آن هر رشته به تفکیک تخصص خود تحت  

آموزش قرار می گیرد.
  مدرس دوره های ممیزی انرژی به مهندسان ساختمان 
در پایان گفت: بعد از اتمام این دوره ها، 450 مهندس در 
انرژی، ساختمان های خود را  با دید صرفه جویی  اصفهان 

طراحی می کنند.
آذین عطریان

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از برنامه ریزی برای خانه دار شدن 
بیش از 11 هزار خانواده دارای دو معلول و بیشتر خبر داد.

کشور  کل  در  گفت:  ربیعی  علی  وطن،  خبرگزارکیمیای  گزارش  به 
شده  شناسایی  بیشتر  و  معلول  دو  دارای  خانواده  و 500  هزار   11
و برنامه ریزی الزم برای خانه دار شدن آنان تا اوایل سال 96 انجام 

شده است. وی گفت: در این راستا برنامه ریزی های الزم در قالب سبد 
حمایتی از این خانواده ها صورت گرفته که در سفر به خراسان رضوی، 

72 واحد مسکونی ویژه این خانواده ها به آنان تحویل شد.
وی همچنین با حضور در جمع مسلمانان اهل سنت به مناسبت هفته 
وحدت را از اهداف سفر خود به شهرستان تربت جام در این استان 
از نظر همزیستی مسالمت آمیز  افزود: خراسان رضوی  اعالم کرد و 

و وحدت میان شیعه و سنی، الگوی رفتاری برای همه کشور است.
ربیعی اظهار کرد: در این استان مردم در یک حوزه تمدنی و زیر پرچم 
اسالم، با وحدت تمام با یکدیگر تعامل دارند و این امر شایان تحسین 
است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در راستای برنامه های 
حمایتی، ساخت دو مرکز درمانی تامین اجتماعی در شهرستان های 
درگز و خواف آغاز شد و پروژه ارتقای مرکز درمانی تامین اجتماعی 

شهرستان تربت جام به پلی کلینیک نیز، به بهره برداری رسید.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دیروز نیز با حضور در تربت جام از 
ارتقای درمانگاه  72 واحد مسکن مهر مددجویان بهزیستی و پروژه 
کرد  برداری  بهره  کلینیک  پلی  به  شهرستان  این  اجتماعی  تامین 
با شماری  و  تربت جام شرکت  اداری  و همچنین در جلسه شورای 
شهرستان این  معدن  و  صنعت  بخش  فعاالن  و  تعاون گران   از 

 دیدار کرد.

استان  آبفار  شرکت  پرسنل  و  مدیران  حضور  با  مراسمي  در 
اصفهان، از زحمات خادمان قرآني این شرکت تجلیل شد.

به گزارش روابط عمومي شرکت آب و فاضالب روستایي استان 
اصفهان، همزمان با ایام ماه مبارك رمضان و در خجسته سالروز 
میالد با سعادت کریم اهل بیت حضرت امام حسن مجتبي )ع(، 
مراسم جشن و سروري با حضور مدیران و کارکنان در محل 

نمازخانه این شرکت برگزار شد.
در این مراسم، از زحمات و تالش هاي صادقانه تعدادي از پرسنل 
شرکت آبفار مرکز استان که در امر برپایي نماز و مراسم هاي 
مذهبي، جلسه های قرائت قرآن روزانه و دعا حضور فعال داشتند، 

با اهداي لوح سپاس و هدایایي به عنوان یادبود قدرداني شد.
سعید  امیرزاده،  عباس  پیکان پور،  اصغر  رفیعي،  حسن  آقایان 
شیرمحمدي، غالمرضا بخشي، رضا پهلواني، اصغر تقوي، ابراهیم 
و  مهدیه  حسنعلي  فالحیان،  حمید  احمدي،  علیرضا  قربان، 
استان  مرکز  آبفار  شرکت  قرآني  خادمان  سعیدي  جمشید 

اصفهان بودند که از آنها تجلیل شد.

هدایاي آنها نیز توسط مهندس قرائتي مدیر عامل محترم، محمود 
توکلي معاون محترم پشتیباني و منابع انساني و حجت االسالم 

نظام زاده امام جماعت محترم شرکت آبفار استان اهدا شد.

آب شیرین کن مهاباد اردستان 
با مشارکت بخش خصوصی به 

بهره برداری رسید
تاسیسات  از  برداری  بهره  مراسم  در  اصفهان،  استان  آبفا  شرکت  مدیرعامل 
تصفیه خانه و آب شیرین کن شهر مهاباد اردستان که باحضور امانی مدیرکل امور 
حقوقی وزارت نیرو، مدیرکل امور اجتماعی استانداری و نماینده مردم اردستان در 
مجلس شورای اسالمی صورت گرفت، گفت: با افتتاح پروژه آب شیرین کن مهاباد، 
جمعیتی بالغ بر 6 هزار نفر به طور شبانه روز و مستمر از آب شیرین، بهره مند 
می شوند؛ در حالیکه قبل از اجرایی شدن این پروژه آب شیرین مهاباد از طریق 
شیرهای برداشت از قنات قادرآباد، تامین می شد، هم اکنون با بهره برداری از این 
پروژه، آب شرب با کیفیت باظرفیتی معادل 1200 مترمکعب در شبانه روز، در 

قالب 2100 فقره انشعاب در اخبار مشترکین قرار می گیرد .
را در کوتاه ترین زمان، مرهون سرمایه گذاری  پروژه  این  اجرای  امینی،  مهندس 
بخش خصوصی دانست و اعالم کرد: اجرای این پروژه در تیرماه سال گذشته، در 
دستور کار قرار گرفت و هم اکنون به صورت رسمی به بهره برداری رسید؛ در 
حالیکه اگر قرار بود اجرای پروژه تامین آب شیرین برای مردم این منطقه از طریق 
دولتی،  منابع  محدودیت  به  توجه  با  بدون شک  گیرد،  صورت  دولتی  اعتبارات 
عملیاتی شدن این پروژه حداقل 20 سال زمان می برد. وی همکاری و مشارکت 
اظهار  و  دانست  موثر  بسیار  فاضالب  و  آب  پروژه  اجرای  در  را  بخش خصوصی 
داشت: درحال حاضر شرکت آبفا استان اصفهان با مشارکت بخش خصوصی، اقدام 

به اجرای پروژه های آب و فاضالب در گوشه و کنار استان اصفهان نموده است؛ چرا 
که باتوجه به قیمت نفت و تنگناهای مالی دولت، تنها راه اجرای به موقع پروژه ها 
بهره گیری از دیگر ظرفیت ها همچون بخش خصوصی است. به عنوان مثال، اجرای 
این پروژه با هزینه ای بالغ بر 70 میلیون ریال اجرایی شد. به نوعی می توان گفت 
با مشارکت بخش خصوصی بار مالی اجرای این پروژه از روی دوش دولت برداشته 
شد و هم اکنون آبفا استان اصفهان در قالب قراردادهای مختلف با سرمایه گذاری 
7 هزار میلیارد ریالی با فعاالن بخش خصوصی، اقدام به اجرای پروژه ها در سطح 
خصوصی  بخش  مشارکت  با  اخیر  سال های  در  طوریکه  به  است؛  کرده  استان 
اجرای شبکه فاضالب، اجرای خطوط انتقال آب، احداث تصفیه خانه های فاضالب 
و احداث آب شیرین کن، اصالح خطوط انتقال آب و اصالح خطوط شبکه فاضالب 
انجام گرفت. وی افزود: با افتتاح تاسیسات تصفیه خانه و آب شیرین کن مهاباد آب 
 EC با بهترین کیفیت در اختیار مشترکین قرار می گیرد؛ چرا که در گذشته آب با
3 هزار مصرف می کردند، ولی در حال حاضر با راه اندازی این دستگاه EC آب 
 به زیر 200 رسیده؛ در صورتی که آب طرح اصفهان بزرگ حدود 400 الی 450 

است .
هزینه  مهاباد  شیرین کن  آب  دستگاه  راه اندازی  با  گفت:  امینی  مهندس 
صورتی  در  است؛  شده  برآورد  تومان   400 و  هزار  حدود  آب،  مترمکعب  هر 
بر  کنند.  می  پرداخت  تومان   300 مترمکعب  هر  بابت  تنها  مشترکین  که 
اصالح  با  نیز  و  کنند  لحاظ  را  آب  بهینه  مصرف  باید  مشترکین  اساس  این 
ملی  استانداردهای  حدود  به  منطقه  این  در  آب  هدررفت  باید   شبکه 

برسد.

نظام مهندسی اصفهان پیشتاز در اجرای طرح های کشوری

نظام مهندسی، اولین گام در اجرای طرح های اتالف انرژی را برداشت

ربیعی خبر داد
طرح خانه دار کردن خانواده های دارای معلول

تجلیل از خادمان قرآن شرکت آب و فاضالب روستایي 
مرکزي استان اصفهان

«« آبفا

«« جهاد کشاورزی

آینده  برای سال  تا  دارد  و شهرسازی قصد  راه  وزارت 
رقم وام مسکن را به 120 میلیون تومان افزایش دهد.

به گزارش گروه کیمیای وطن، طرح افزایش وام مسکن 
یکی از موضوع هایی است که از ابتدای آغاز به کار وزارت 
تا  پیگیری می شود  یازدهم  در دولت  و شهرسازی  راه 
با  هم  مسکن  وام  رقم  مردم،  خرید  قدرت  افزایش  با 
از  باشد. در واقع یکی  قیمت واحدها همخوانی داشته 
ایرادهایی که همواره به وام مسکن مطرح می شود، این 
است؛  مسکن  تورم  نرخ  از  کمتر  وام،  مبلغ  که  است 
بنابراین به عنوان یک قدرت خرید برای بخش مسکن 

نمی توان روی آن حساب کرد.
از  درصد   80 باید  مسکن  وام  که  است  حالی  در  این 
قیمت را پوشش دهد تا قدرت خرید متقاضی را افزایش 
دهد و کمکی به رونق این بخش بکند؛ عالوه بر اینکه با 
این شیوه متقاضیان واقعی وارد بازار می شوند و از این 
استقبال  آنکه  ضمن   شوند؛  خانه دار  می توانند  طریق 
از وام هایی که تاکنون از سوی دولت مطرح شده، هم 

تمایل مردم را به وام هایی با نرخ زیاد نشان می دهد.
وام  نرخ  فعال  شهرسازی  و  راه  وزارت  اساس،  براین 
و  است  داده  افزایش  تومان  میلیون   80 تا  را  مسکن 

متقاضیان می توانند از طریق صندوق پس انداز مسکن 
 80 تومان،  میلیون   40 مبلغ  یکساله  سپره گذاری  و 
میلیون تومان از بانک مسکن وام بگیرند. البته دریافت 
این وام شرایط خاصی دارد؛ از جمله اینکه باید حتما 

متقاضی خانه اولی باشد.

وام دیگری که مشمول همه متقاضیان می شود، حساب 
به  این حساب  وام  مبلغ  که  است  مسکن  بانک  ممتاز 
البته  یافته است؛  افزایش  تومان  به 60 میلیون  تازگی 
در کنار آن، می توان از وام 10 میلیون تومانی جعاله 
هم استفاده کرد؛ بنابراین وام 70 میلیون تومانی قدرت 
خرید بهتری را نسبت به قبل در اختیار متقاضی قرار 

می دهد.

براین اساس، شنیده ها حاکی از آن است که وزارت راه و 
شهرسازی، باز هم به دنبال افزایش قیمت این وام است 
نمی داند؛  برای بخش مسکن کافی  را  وام  نرخ  و هنوز 
بنابراین در جلسه های، پیشنهاداتی را برای افزایش این 
نرخ در سال آینده مطرح کرده و در حال پیگیری است 

تا وام مسکن متناسب با نیاز متقاضیان باشد.

بر این مبنا، پیشنهادات در سال گذشته این بود که وام 
مسکن تا نرخ 120 میلیون تومان افزایش پیدا کند، در 
واقع رقم وام باید به 100 میلیون تومان افزایش یابد و 
وام جعاله هم 20 میلیون تومان شود که در نهایت وام 
مسکن بتواند تا رقم 120 میلیون تومان تسهیالت را در 

اختیار متقاضی قرار دهد.
در واقع وزارت راه و شهرسازی می خواهد با استفاده از 

برای سال  را  وام مسکن  رقم  نظرات بخش خصوصی، 
خرید  قدرت  افزایش  بر  عالوه  تا  یابد  افزایش  آینده 
و  بخورد  تکانی  هم  مسکن  بازار  واقعی،  متقاضیان 
که  هرچند  باشد؛  داشته  مثبت  در جهت  را  تغییراتی 
سال  برای  مسکن  وام  است  معتقد  خصوصی  بخش 
آینده، باید تا رقم 150 میلیون تومان هم افزایش پیدا 

کند.
بخش خصوصی در رابطه با افزایش وام مسکن معتقد 
اینکه  به  توجه  با  تومان  میلیون   120 مبلغ  که  است 
حدود  کشور  در  مسکن  مترمربع  هر  قیمت  متوسط 
2.5 میلون تومان است، گره مسکن را باز و مشکالت 
متقاضیان را حل می کند؛ بنابراین افزایش وام مسکن 
داشته  دنبال  به  را هم  تورم  کوتاه مدت  در  اگر  حتی 
را  مسکن  حوزه  مشکالت  از  زیادی  بخش  اما  باشد، 

برطرف  و رشد اقتصادی ایجاد می کند.
و  ندارند  مسکن  خرید  پول  مردم  حاضر  حاضر  در 
همین  به  ندارند؛  ساخت  برای  مالی  منابع  سازندگان 
از  را  تواند مسکن  بازار می  این  به  منابع  تزریق  دلیل 
رکود خارج کرده و به خانه دار شدن متقاضیان کمک 

زیادی کند. میزان

احتمال افزایش وام مسکن به ۱۲۰ میلیون تومان



تشییع نهمین شهید مدافع حرم 

در اصفهان
کیمیای وطن: نهمین شهید مدافع حرم حضرت زینب )س( از 
شهر اصفهان صبح شنبه بر روی دستان مردم این شهر تشییع و 
راهی گلستان شهدای شهر شد. صبح شنبه پیکر نهمین شهید 
مدافع حرم حضرت زینب )س( در شهر اصفهان و بر روی دستان 
مردم این شهر تشییع شد. شهید علی شاه سنایی از مدافعان حرم 
بود که برای مقابله با گروه های تکفیری به سوریه رفته و هفته 
گذشته در مبارزه با این گروه ها به شهادت رسید. پیکر مطهر 
این شهید پنجشنبه وارد شهر اصفهان شد و روز شنبه با استقبال 
مردم شهر، راهی گلستان شهدا شد. مراسم ختم این شهید نیز 
دیروز )یکشنبه( از ساعت ۸ تا ۱۱ و ۱۴ تا ۱۶:۳۰ عصر در مسجد 

جامع جنیران، برگزار شد.

ضرورت آموزش مفاهیم و دروس 

اخالقی نهج البالغه
به  تورم  کاهش  اینکه  بیان  با  اصفهان  موقت  جمعه  امام 
نیست،  افتخار  کشور  بر  شدید  رکود  کردن  حاکم  بهای 
گفت: افتتاح کارخانه  سیگار در ایران به دست شرکت های 
خارجی باعث تاسف است. حجت  االسالم محمدتقی رهبر 
در خطبه های نماز جمعه شهر اصفهان، با اشاره به ضرورت 
آموزش مفاهیم و دروس اخالقی نهج البالغه در اداره ها و 
ترویج  اقدام سبب  این  اظهار داشت:  دستگاه های دولتی، 
وی  شد.  خواهد  جامعه  مختلف  سطوح  در  دینی  تربیت 
با  که  کردند  تصور   ۸۸ فتنه  در  برخی  اینکه  به  اشاره  با 
حمایت غرب می توانند به نظام اسالمی ضربه وارد کنند، 
گفت: برخالف تصورات این گروه، با همراهی میلیون ها از 
مردم ایران و نیز هدایت گری های رهبر معظم انقالب فتنه 

خنثی و مشت فتنه گران برای مردم باز شد.

 افراد اصلح برای انتخابات

 ثبت نام کنند
فت:  سمیرم  جمعه  امام  رجایی پور  حسین  حجت االسالم 
نام  ثبت  قدرت   به  دستیابی  برای  افراد  این  از  بعضی 
می کنند و نه خدمت به مردم؛ باید مردم در انتخاب های 
خود مالک های هر فردی را در نظر بگیرند تا از بین خوب 
و خوبتر، خوبتر را انتخاب کنند. امام جمعه سمیرم گفت: 
تالش برای برگزاری انتخابات، رقابتی در فضایی آرام راهکار 
حجت االسالم  است.  مردم  سوی  از  اصلح  گزینش  اصلی 
رجایی پور تصریح کرد: رواج نگرش های قومی و زبانی برای 
توسعه  و  شایسته ساالری  آفت  مجلس،  نماینده  انتخاب 

شهرستان است.
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جایگاه ها  برخی  در  بنزین  قیمت  افزایش  زمزمه  اینکه  وجود  با 
مطرح شده، معاون شرکت پخش فرآورده های نفتی اصفهان این 
موضوع را تکذیب کرد و گفت: این طرح باید از تهران شروع شود 
و هنوز اقدامی در این رابطه صورت نگرفته است. به گفته مدیرکل 
و  قاچاق کاال  با  مبارزه  نفتی، ستاد  فرآورده های  قاچاق  با  مبارزه 
کارگروه  در  بنزین  قیمت  افزایش  اضطراری  طرح  سناریوی  ارز، 
پیشگیری از قاچاق فرآورده های نفتی به تصویب رسیده است و 
بنابراین قانون، مقررشده که در روزهای اخیر، تغییراتی در قیمت 
ساختن  هدفمند  راستای  در  یازدهم  دولت  گیرد.  صورت  بنزین 
یارانه ها و همچنین رسیدن به هدف جلوگیری از قاچاق سوخت، 
چندی پیش تک نرخی شدن قیمت بنزین را اجرا کرد و در روزهای 
اخیر بار دیگر، زمزمه های افزایش بهای سوخت با بهانه های قدیمی 
مطرح  شده است. گویا این طرح جدید با عنوان »طرح اضطراری 
دولت برای افزایش قیمت بنزین« از سوی ستاد مبارزه با قاچاق 

سوخت کلید خورده است.
«« افزایش قیمت بنزین به بهانه مبارزه با قاچاق سوخت

موضوع قاچاق سوخت مسأله ای است که از سال ها پیش به دلیل 
اختالف قیمت بنزین در ایران و سایر کشورها وجود داشته است. 
بسیاری بر این باورند که برای ممانعت از قاچاق سوخت، الزم است 
افزایش قیمت و نزدیک شدن به سطح قیمت های جهانی در دستور 
کار قرار گیرد. با توجه به مسأله قاچاق سوخت این حقیقت روشن 
می شود که چنین موضوعی پیشینه طوالنی داشته و سالیان زیادی 
است که سوخت کشور، مورد استفاده های غیرقانونی قرار می گیرد. 
اینگونه که از فعاالن خرد گرفته تا باندهای عظیم قاچاق هرکدام 

به نوعی درصدد چنین کاری بوده و هستند و از این  رو مسئوالن 
هم در هر زمانی با ابزارها و راهکارهای گوناگون برای برخورد با 
این قاچاقچیان اقدام کرده اند. یکی از این راهکارها طرح افزایش 
قیمت بنزین است تا از این طریق از خروج ثروت کشور به بیرون 
از مرزها جلوگیری شود. با وجودی هم که قیمت بنزین هم اکنون 
نیز با توجه به فناوری ضعیف ساخت خودروهای پرمصرف داخلی 
این فرآورده مهم را در  باز هم قصد دارد نرخ  اما، دولت  باالست 
راستای مبارزه با قاچاق افزایش دهد؛ اینگونه که بنا بر مصوبه جدید 
ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز، چنانچه به هنگام مراجعه به جایگاه 
سوخت از کارت جایگاه داران استفاده شود، مبلغ سوخت 2۰ درصد 
بیشتر از قیمت آن محاسبه خواهد شد؛ اما درصورتی که افراد از 
کارت های سوخت خود استفاده کنند، قیمت ۱۰۰۰ تومان به ازای 

هر لیتر بنزین پرداخت خواهند کرد.
«« افزایش قیمت سوخت برای کسری بودجه

ابزارها  ازجمله  سوخت  قیمت  افزایش  که  می شود  گفته  چنین 
اگر  بر قیمت سایر کاالها دارد؛  آثار مستقیم  و عواملی است که 
راهکاری برای آن سنجیده نشود، قطعا موجب تورم خواهد شد؛ اما 
مسلم است که این افزایش قیمت برای کنترل سوخت کشور موثر 
است. در این میان برخی کارشناسان معتقدند با توجه به کاهش 
نباید گران شود،  نه تنها  بنزین  شدید قیمت جهانی نفت، قیمت 
بلکه به نسبت سقوط نرخ نفت باید قیمت آن هم ارزان شود؛ اما 
با این وجود، چنین به نظر می آید که همه مقدمات، برای افزایش 
دوباره قیمت سوخت آماده شده است. شواهد و اخبار چنین نشان 
می دهند که افزایش قیمت سوخت از سوی دولت کلید خورده و 

تنها توجیه موجود در حاضر افزایش قاچاق سوخت در کشور است؛ 
هرچند دولت دالیل دیگری ازجمله کنترل مصرف سوخت و اجرای 
برنامه پنجم توسعه برای رسیدن به قیمت فوب خلیج فارس را نیز 
مطرح می کند، اما نمایندگان مجلس نظر دیگری دارند و کسری 
بودجه دولت را عامل افزایش قیمت ها عنوان می کنند. به گزارش 
افزایش قیمت  از نمایندگان دولت در پی  فارس، به گفته برخی 
بنزین، عالوه بر مبارزه با قاچاق، درصدد جبران کسری بودجه نیز 
از سوی  نیز  این موضوعی است که در روزهای گذشته  هست و 
یارانه  افزایش  سخنگوی دولت مطرح و تاکید شد دولت در فکر 
تولید است؛ برای این کار باید قیمت سوخت در کشور افزایش یابد.

شناورسازی قیمت بنزین
با وجود اینکه اخبار گرانی بنزین در برخی از مناطق شنیده می شود 

و دیر یا زود این جریان شکل رسمی به خود خواهد گرفت، مسئول 
روابط عمومی شرکت پخش فرآورده های نفتی استان اصفهان، در 
پاسخ به این سوال که برخی جایگاه ها اقدام به گران کردن بنزین با 
کارت جایگاه داران کرده اند، توضیح داده است: این موضوع صحت 
ندارد و اگر قرار بر اجرای طرح جدیدی باشد باید از تهران به مراکز 
اعالم شود که تا این لحظه برنامه جدیدی اعالم نکرده اند. همچنین 
از طرفی دیگر ناصر رییسی فرد، رییس کانون جایگاه های عرضه 
سوخت خصوصی افزایش نرخ بنزین را رد کرد و بابیان اینکه طرح 
وزیر نفت، شناورسازی قیمت بنزین است و به اشتباه از آن به چند 
نرخی شدن قیمت یا افزایش قیمت برداشت شده است، افزود: تا 
به بخش خصوصی  و جایگاه ها  انجام نشده  برند سازی  که  زمانی 

واگذار نشده اند، قیمت بنزین تغییری نخواهد کرد.

شرکت پخش و پاالیش اصفهان تکذیب کرد

زمزمه های افزایش نرخ بنزین در نصف جهان 
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 « گشتی در اخبار
 بازگشایی پیست اسکی
 چهار محال وبختیاری

پیست اسکی چلگرد استان چهار محال و بختیاری در پی بارش شایان توجه در این منطقه 
بازگشایی شده است و ورزشکاران رشته ورزشی اسکی می توانند از این پیست استفاده کنند. 
از شهرستان های برف خیز کشور  شهرستان کوهرنگ استان چهار محال و بختیاری، یکی 
است که هرساله شاهد بارش های  شایان توجه برف است. پیست اسکی این شهرستان، یکی 
از معروف ترین پیست ها و باسابقه ترین پیست های کشور محسوب می شود که در سال ۱۳۵۴ 
افتتاح شده است. این پیست اسکی چند سالی است که تعداد روزهای فعالیت آن بسیار کم 
شده است  و سال گذشته این پیست اسکی به علت نبود برف کافی در اسفندماه بازگشایی 
شد. بخشدار مرکزی کوهرنگ با اشاره به اینکه ارتفاع برف در محل پیست چلگرد کوهرنگ 
به بیش از ۱2۰ سانتی متر رسیده است، اظهار داشت: هم اکنون این پیست اسکی پذیرای 
مسافران و ورزشکاران عالقه مند به رشته های ورزشی برفی است. فرزاد حسینی ادامه داد: 
هم اکنون سه هتل در شهر چلگرد استان چهار محال و بختیاری آماده اسکان مسافران و 
ورزشکاران هستند. وی اظهار داشت: شهرستان کوهرنگ در فصل زمستان به واسطه داشتن 
پیست اسکی و جاذبه های زمستانی، مقصد گردشگری مسافران بسیاری از استان های کشور 
ازجمله اصفهان، خوزستان، تهران و... است. بخشدار مرکزی کوهرنگ اظهار داشت: هم اکنون 

ورود مسافران در روزهای پایانی هفته در این منطقه رو به افزایش است.

 کاهش بار ترافیکی کرمان با اجرای

 پروژه کوثر
کرمان  ترافیکی شهر  گره های  از  بسیاری  کوثر،  متری  پروژه ۴2  گفت:  کرمان  شهردار 
را باز و دسترسی شهروندان به نقاط مختلف را تسهیل می کند. علی بابایی با بیان این 
که پروژه ۴2 متری کوثر، یکی از محورهای اصلی کرمان است، گفت: با اتمام عملیات 
احداث این پروژه، بار ترافیکی قسمت شرقی و شمالی شهر کاهش یافته و به عنوان محور 
کمکی خیابان دکتر شریعتی عمل می کند. وی این محور عبوری را دارای قابلیت تحول 
در توسعه شهر کرمان دانست و تصریح کرد: با تصویب حدفاصل بلوار مهدیه تا خیابان 
مصلی به عنوان مصوبه کمیسیون ماده پنج، سرمایه گذار جذب شده و تامین منابع مالی 
در راستای اجرای طرح توسعه منطقه در دستور کار است. شهردار کرمان از آزادسازی 
مسیر این محور از جاده قدیم زرند تا بلوار مهدیه خبر داد و گفت: عملیات زیرسازی، 
جدول گذاری و آسفالت این محور انجام شده و تامین روشنایی و اجرای فضای سبز رفیوژ 
میانی بلوار در دست اقدام است. وی به تملک صد درصدی امالک مسیری محدوده جاده 
قدیم زرند تا بلوار مهدیه اشاره و تصریح کرد: با آزادسازی ضلع جنوبی خیابان سده تا 
بلوار مهدیه، زیرسازی، جدول گذاری و اجرای عملیات آسفالت این محور در کل مسیر 

انجام خواهد شد.

 سایه سنگین رکود در بازار

 مسکن یزد
همه  در  مسکن  بازار  می رسد  نظر  به  مسکن  کارشناسان  اظهارنظر  اساس  بر 
اما  نیست؛  مستثنی  قاعده  این  از  نیز  یزد  و  است  مواجه  رکود  با  کشور  نقاط 
جمله  از  یزد  است.  گرفته  را  مردم  گریبان  نیز  گرانی  رکود،  بر  عالوه  یزد  در 
برای خرید  ملک، هم  در مجموع  و  زمین، خانه  بودن  ارزان  که  بود  استان هایی 
نیز  پیش  سال  سه  تا  شرایط  این  و  بود  زبانزد  آن  در  اجاره  و  رهن  برای  هم  و 
وضعیت  ناگاه  به  پیش،  سال  سه  حدود  از  اما  بود؛  حکم فرما  استان  این  در 
یا  و  ملک  فروش  و  خرید  قیمت  اکنون  و  کرد  تغییر  یزد  استان  در  قیمت ها 
کمتر   ... و  کرج  نظیر  کالن شهرهایی  از  یزد  نقاط  برخی  در  اجاره  رهن   حتی 

نیست. 
شاید همین گرانی، رکود در بازار مسکن به ویژه در زمینه خرید و فروش را به دنبال 
داشته و به نظر می رسد بازار رهن و اجاره به خاطر ناچاری مستاجران، توانسته 
تا حدی گرمای تنور بازار بنگاه داران را گرم نگاه دارد. وجود بنگاه های مختلف در 
سطح شهر یزد نیز در افزایش قیمت مسکن بی تاثیر نبوده به نحوی که کارشناسان و 
حتی خود بنگاه داران معتقدند، قیمت ها توسط آنها تعیین می شود و هر چه مراجعه 
خواهد بیشتری  تاثیرگذاری  قیمت ها  افزایش  در  باشد،  بیشتر  بنگاه ها  به   مردم 

 داشت.

آگهی ابالغ

شماره   9۴۰99۸۰۳۵۰۵۰۰۶92 پرونده:  شماره   9۴۱۰۱۰۰۳۵۰۵۱۰۸۸۰ ابالغیه:  شماره 
به طرفیت خوانده  بایگانی شعبه: 9۴۰7۶9 خواهان/ شاکی سید محمد زمانی دادخواستی 
احمد قره گزلی به خواسته مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه خسارت 
تأخیر تأدیه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی 
به شعبه ۵ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان- خیابان چهارباغ باال- 
خیابان شهید نیکبخت- ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه یک اتاق شماره ۱۰۵ 
ارجاع و به کالسه 9۴۰99۸۰۳۵۰۵۰۰۶92 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۱۳9۴/۱2/9 
و ساعت 9:۰۰ تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 
شاکی و به تجویز ماده 7۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/ متهم 
پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمایم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. منشی 

دادگاه حقوقی شعبه ۵ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان. شماره م الف: 27۴2۵

آگهی ابالغ دادنامه

شماره   9۳۰99۸۰۳۶۵۶۰۰۴۱7 پرونده:  شماره   9۴۰997۰۳۵۴۱۰۱22۸ دادنامه:  شماره 
بایگانی شعبه: 9۳۰۸۸2 شکات: ۱- خانم عظیمه زمانی فرزند خدارحم به نشانی باغ بهادران 
مورکان خ امام حسین منزل حجت اله شمس 2- آقای نصیبه شمسی فرزند شمسعلی به 
نشانی باغ بهادران مورکان رحمت آباد خ ملت ک ویال ۳- خانم خاور نغمه زار فرزند علی 
قلی به نشانی ملک شهر هزار دستگاه فاز 2 بلوک - واحد 7 منزل ارزانی ۴- آقای علیرضا 
قربانی به نشانی ملک شهر ۸ متری طالقانی بن قایم. متهمین: ۱- آقای افشین نجفی فرزند 
احمد به نشانی خ رودکی ک ازمون پ ۱۵۰.   2- آقای یوسف براتی به نشانی مجهول المکان 
۳- آقای علیمراد صفاریان فرزند فرج اله به نشانی ملک شهر مطهری ک ۱۸ مجتمع پردیس 
پ ۶ - فعال زندان اصفهان. اتهام ها: ۱- مشارکت در کالهبرداری 2- تحصیل مال از طریق 
محتویات  بررسی  از  پس  دادگاه  گردشکار:  کالهبرداری.   -۴ امانت  در  خیانت   -۳ نامشروع 
دادگاه«:  نماید. »رأی  رأی می  به صدور  مبادرت  زیر  به شرح  اعالم  پرونده ختم رسیدگی 
در خصوص اتهام آقایان ۱- علی مراد صفاریان فرزند فرج اهلل متولد ۱۳۴۶ با سواد، ایرانی، 
ایرانی دائر بر ادعای داشتن نفوذ نزد مقامات و مستخدمین  دولت )سه فقره( موضوع شکایت 
خانم نصیبه شمسی فرزند شمسعلی و عظیمه زمانی مورکانی فرزند خدا رحم و خاور نغمه زار 
فرزند علی قلی 2- افشین نجفی فرزند احمد ۴۰ ساله با سواد وکیل دادگستری ایرانی دائر 
بر مشارکت در دو فقره ادعای نفوذ نزد مقامات با همراهی آقای علیمراد صفاریان موضوع 
شکایت خانم ها شمسی و زمانی ۳- یوسف براتی بنی فرزند رمضان )متواری( دائر بر مشارکت 
در ادعای نفوذ نزد مقامات موضوع شکایت خانم ها زمانی و شمسی )با تغییر عنوان کیفری 
مندرج در کیفرخواست( مختصرا اینکه متهم ردیف دوم که از وکالی دادگستری می باشد 
در مراجعه خانم زمانی که حسب اظهاراتش حکم اعدام همسر وی به جهت نگهداری و حمل 
مواد مخدر صادر شده بوده با همراهی متهم ردیف اول که در دفتر وی مشغول به کار بوده 
و از آشنایان وی می باشد با طرفند ادعای داشتن اشخاص ذی نفوذ نزد مقامات دیوان عالی 
کشور و دادستان کل اقدام به اخذ مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال از وی نموده همچنین با همین 
ترفند و ادعاهای دیگری منجمله دادن پراید ۱7 میلیون تومانی به رییس پزشکی قانونی و 
دادن کادو به دفتر دادستان کل کشور موفق به اخذ مبلغ ۴2۰ میلیون ریال به دفعات از 
شاکی دیگر شده اند الزم به ذکر است که وجوه عموما به حساب متهم ردیف اول و اقوام متهم 
ردیف دوم واریز شده است ضمنا متهم ردیف اول جهت پیش برد ادعاهای خویش اقدام به 
انعقاد قراردادی به تاریخ 92/۵/۵ با شخصی به نام یوسف براتی )متهم ردیف سوم که مدعی 
است وی را افشین نجفی به وی معرفی نموده است می نماید )صفحه 27۸ و 22۳ پرونده( 
در قرارداد مزبور ذکر شده است آقای براتی مبلغ 2۰۰ میلیون ریال نقدا دریافت نموده است 
ضمنا متهم ردیف اول در یک اقدام جداگانه و انفرادی و با همان شیوه و شگرد قبل مبادرت 
به اخذ مبلغ 2۰۰ میلیون ریال از خانم نغمه زار نموده و ادعا نموده قادر به گرفتن زمین 
معوض به جای زمین شاکیه که توسط صنایع دفاع توقیف شده )و یا هر اقدام دیگری آن 
اقشار کم  از  با عنایت به شکایت شاکیان که همگی خانم و  باشد علیهذا دادگاه  شده( می 
باشد و صورت جلسات مواجهه حضوری شاکیان و متهمان و  سواد و مستأصل جامعه می 
پرینت حساب های بانکی و قرائن و امارات قویه موجود و دفاعیات بالوجه متهمان اظهارات 
شهود در مرحله دادسرا نظریه کارشناس رسمی دادگستری هرچند ضعیف و غیر کارشناسانه 
منجر به تعقیب انتظامی وی شده است( متن پیامک های بازنویسی شده بزهکاری متهمان 
را محرز و مسلم دانسته لهذا مستندا به مواد ۱۳۴ از قانون مجازات اسالمی ۱۳92 و ماده ۴ 
و ۱ قانون مجازات اعمال نفوذ بر خالف حق و مقررات قانونی مصوب ۱۳۱۵/9/29 متهمان 
ردیف اول و دوم را مشترکا محکوم به ردوجود دریافتی به خانم ها زمانی وشمسی و متهم 
ردیف اول را محکوم به رد مال ماخوذه از خانم نغمه زار می نماید )در خصوص وجود ماخوذه 
توسط آقای براتی بنی با توجه به عدم طرح شکایت از سوی آقای صفاریان علیه وی دادگاه 
مواجه با تکلیف نیست( همچنین از نظر جنبه عمومی متهم ردیف اول را محکوم به تحمل 
دو فقره سه سال حبس تعزیری و یک فقره دو سال حبس تعزیری )بابت شکایت خانم نغمه 
زار( می نماید. بدیهی است از بین مجازات های فوق صرفاً یک فقره مجازات اشد )سه سال 
حبس( الزم االجرا است و در صورت تقلیل و یا تخفیف مجازات اشد مجازات اشد بعدی الزم 
االجرا است و متهم ردیف سوم نیز محکوم به تحمل دو سال حبس تعزیری می گردد و نیز 
متهم ردیف دوم محکوم به تحمل دو فقره دو سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت 
قبلی می گردد ضمنا مستندا به ماده 2۳ قانون مجازات اسالمی )بندهای س و پ( متهم 
ردیف دوم محکوم به منع اشتغال به حرفه وکالت به مدت دو سال از تاریخ قطعیت حکم و 
نیز انتشار حکم صادره قطعی وی صرفا در کانون وکالی حوزه دادگستری اصفهان می گردد 
رأی صادره در خصوص متهمین ردیف اول و دوم حضوری و ظرف 2۰ روز قابل اعتراض در 

مرجع محترم تجدیدنظر استان و متهم دیگر غیابی و ظرف 2۰ روز قابل واخواهی در همین 
شعبه سپس ظرف 2۰ روز قابل اعتراض در مرجع محترم تجدید نظر استان است. )ضمنا در 
خصوص اتهام متهمان مبنی بر کالهبرداری با توجه به عدم تحقق ارکان جرم و اینکه عمل 
ارتکابی واجد عنوان مستقل کیفری است مستندا به اصل ۳7 قانون اساسی جمهوری اسالمی 
ایران رأی بر برائت آنان صادر و اعالم می گردد رأی صادره ظرف 2۰ روز قابل اعتراض در 
مرجع محترم تجدید نظر استان است. رییس شعبه ۱۱۵ دادگاه کیفری دو شهر اصفهان. 

شماره م الف: 27۳9۳

آگهی ابالغ 
کالسه پرونده: ۸۶۶/9۴- 9۴/9/۱ شماره دادنامه: ۱۶۱7- 9۴/9/۱2 مرجع رسیدگی شعبه ۳2 
شورای حل اختالف اصفهان. خواهان حمیدرضا خیرالهی به نشانی اصفهان- بازار بزرگ مقابل 
خواسته  المکان.  مجهول  نشانی  به  جعفری  رسول  خوانده:  خیرالهی.  فروشگاه  پاساژ صدر- 
مطالبه یک فقره چک با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه ی مشورتی اعضاء شوراء 
ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. »رأی قاضی شورا« در 
خصوص دعوی آقای حمیدرضا خیرالهی به طرفیت آقای رسول جعفری به خواسته مطالبه 
مبلغ ۳/۱۰۰/۰۰۰ ریال وجه یک چک به شماره ۱۸۴۰۶9 -۸۵/7/۱۰ به عهده بانک مؤسسه 
اعتباری قوامین به انضمام مطلق خسارت قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول 
مستندات در ید خواهان و صدور گواهی های عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور 
در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد. و این که خوانده علی رغم 
ابالغ قانونی نشر در جلسه حضور ندارد و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی 
در مقام اعتراض نسبت به دعوای خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه 
خوانده ثابت به نظر می رسد که مستندا به مواد ۳۱۳ و ۳۱۴ قانون تجارت و ۱9۸ و ۵۱۵ 
و۵۱9 و ۵22 قانون آ.د.م حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۳/۱۰۰/۰۰۰ ریال بابت 
اصل خواسته و 29۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و 
خسارت تأخیر در تأدیه از تاریخ سررسید چک های موصوف )۸۵/7/۱۰( تا تاریخ اجرای حکم 
در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف 2۰ روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در همین مرجع و ظرف 2۰ روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومی 
حقوقی اصفهان می باشد. قاضی شعبه ۳2 شورای حل اختالف اصفهان. شماره م الف: 27۳۴۶

آگهی ابالغ 

به تاریخ 9۴/9/۱ در وقت فوق العاده جلسه شعبه ۳۳ حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است و پرونده کالسه 9۴-۸۰۳ تحت نظر است. قاضی 
دارد.  می  اعالم  ذیل  شرح  به  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم  پرونده  محتویات  به  توجه  با  شورا 
علیخان  شیخ  کوچه  غربی-  بهشت  خ هشت  اصفهان-  نشانی:  به  رفیعائی  خواهان: حسین 
قاضی  »رأی  مطالبه.  خواسته  المکان.  مجهول  نشانی  به  بیگدلی  مهدی  خوانده:   .۱ پالک 
مهدی  آقای  طرفیت  به  حیدرعلی  فرزند  رفیعائی  حسین  آقای  دعوی  خصوص  در  شورا«: 
به  مطالبه وجه  به خواسته  علی  فرزند  بیگدلی  آقای مهدی  به طرفیت  علی  فرزند  بیگدلی 
میزان ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال موجب ۱ فقره چک به شماره 77۰79۶ عهده بانک ۸۳۸/77۰79۶ 
به اصل تجریدی بودن اسناد  با عنایت  تأدیه  انضمام خسارت دادرسی و خسارت تأخیر  به 
تجاری/ اصل عدم توجه ایرادات دراسناد تجاری در صورت انتقال این اسناد از دارنده اولیه به 
شخص یا اشخاص ثالث و اینکه  خوانده دعوی علیرغم ابالغ قانونی در جلسه دادرسی حضور 
نیافته و الیحه دفاعیه ای ارسال ننموده و دلیلی بر پرداخت دین یا ابراء ذمه خود به نحوی 
ایراد و مستندات  از هرگونه تعرض و  ارائه ننموده و دعوی مطروحه مصون  انحاء قانونی  از 
ابرازی نیز مبری از انکار و تردید باقی مانده اند فلذا بنابر مراتب فوق و با عنایت به گواهی 
از ناحیه  عدم پرداخت صادره و احراز ذینفع بودن خواهان در دعوی مطروحه و صدور آن 
خوانده/ صدور آن از ناحیه شرکت و امضای آن از ناحیه شخص حقیقی )خوانده( و نظر به اصل 
صحت و صدور اسناد و مدلول ماده ۱۳۰۱ قانون مدنی و آثار حاکم بر امضای ذیل سند و در 
حین حال نظر به اینکه وجود/ اصل سنداصول اسنادی/ تجاری فوق االشعار در ید خواهان 
تا میزان مورد خواسته دانسته و نظر به  بقاء دین و اشتغال ذمه خوانده  بر  داللت و ظهور 
قاعده استصحاب دین و توجها به نظریه مشورتی اعضاء محترم شوراهای حل اختالف مصوب 
مواد  و  قانون مدنی   ۱۳2۱-۱۳2۴ – مواد ۱2۵7- ۱2۵۸- ۱2۸۴- ۱2۸۶  و   ۱۳۸7/۴/۱۸
۳۱۴-۳۱۱-۳۱۰-2۸۶-2۴9 تجارت و مواد ۵22-۵۱9-۵۱۵-۵۰۳-۱9۸-۱97-۱9۴ق.آ.د.م 
و ماده واحده قانون استفساریه تبصره الحاقی ماده 2 قانون اصالح موادی از قانون صدور چک 
مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون خسارت قابل مطالبه خوانده را به پرداخت 
مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۰۰۰/۱7۵  ریال بابت خسارات 
دادرسی )هزینه های دادرسی و ورودی دادخواست و اوراق دادخواست و تصدیق منضمات به 
دادخواست و نشر آگهی طبق تعرفه قانونی و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه/ وجه سند/ وجوه 
اسناد/ تجاری مستند دعوی از تاریخ های سررسید 9۴/۴/۱۵ تا زمان وصول بر مبنای نرخ 
تورم اعالمی بانک مرکزی که حین االجراء محاسبه و تعیین می شود در حق خواهان محکوم 
می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی از ناحیه محکوم 
علیه در همین شورا و سپس ظرف 2۰ روز از تاریخ انقضای مهلت واخواهی قابل تجدید نظر 
در محاکم عمومی حقوقی دادگستری اصفهان می باشد. قاضی شعبه ۳۳ حقوقی شورا حل 

اختالف اصفهان. شماره م الف: 27۳۳7

آگهی ابالغ دادنامه

کالسه پرونده: 9۴-۶7۴  ، 9۴-۶7۵ شماره دادنامه 9۱۵-9۴/9/2۴ مرجع رسیدگی شعبه ۱۸ 
شورای حل اختالف اصفهان. خواهان محمد حیدری نشانی اصفهان خ معراج- خ میثم- کوچه 
مطالبه.  خواسته:  المکان.  مجهول  نشانی  به  خمسلویی  هدایتی  مصطفی  خوانده:  امامزاده. 
گردشکار با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم 

با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید:  ختم رسیدگی 
به  به طرفیت مصطفی هدایتی  »رأی قاضی شورا« در خصوص دادخواست محمد حیدری 
خواسته مطالبه مبلغ ۱27۰۰۰۰۰ ریال )دوازده میلیون و هفتصد هزار ریال( وجه یک فقره 
چک به شماره ۸۰2/2۱92۴۸- 9۴/2/2 عهده بانک مسکن به انضمام خسارات دادرسی و 
تأخیر تأدیه با توجه به دادخواست تقدیمی و مالحظه اصول مستندات دعوی و اینکه خوانده 
با ابالغ قانونی وقت و انتظار کافی در جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوی و مستندات 
اشتغال  از  نیز حکایت  ابرازی  مستندات  و  نیاورده  عمل  به  تکذیبی  و  ایراد  خواهان  ابرازی 
ذمه ی خوانده به خواهان را حکایت می کند. علی هذا ضمن ثابت دانستن دعوی به استناد 
 2۴9  ،۳۰7  ،۳۰9  ،۳۱۰  ،۳۱۵ مواد  و  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   ۵22  ،۵۱9  ،۱9۸ مواد 
قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۱2/7۰۰/۰۰۰ ریال به عنوان اصل 
خواسته و پرداخت ۳۵۰/۰۰۰ ریال به عنوان خسارت دادرسی به پرداخت خسارات تأخیر و 
تأدیه از تاریخ سررسید چک 9۴/2/2 لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک 
مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رأی صادره غیابی و ظرف 2۰ روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در این شعبه خواهد بود. شعبه ۱۸ شورای حل اختالف اصفهان. شماره 

م الف: 27۳۳۶

آگهی ابالغ دادنامه

مرجع   9۴/۶/7 رسیدگی  تاریخ   9۴/۶/۳۰-9۵۳ دادنامه:  شماره   2۸7-9۴ پرونده  کالسه 
رسیدگی شعبه 9 شورای حل اختالف اصفهان. خواهان: محمد محسن محمدی به نشانی 
 .۵۶ پالک  یک  گلستان  کوچه  رود،  زاینده  شهرک  پنارت  راه  سه  سوم  مشتاق  خ  اصفهان 
خواندگان: ۱- حامد جدیدی میاندشتی به نشانی اصفهان، سه راه سیمین شهرک ولیعصر، 
خ جانبازان، خ معرفت، فرعی ۱۵ پالک ۶۵9 ط همکف. 2- مؤسسه مالی و اعتباری بنیاد 
بنیاد.  اعتباری  و  مالی  مؤسسه  آبادی  خ شمس  نشانی:  به  هادیان  حاج  مهدی  مدیریت  با 
۳- محمد علی صالحی پور باورصاد به نشانی مجهول المکان. خواسته: الزام به انتقال رسمی 
و قطعی سند مالکیت یک دستگاه اتومبیل پراید ۱۴۱ مدل ۸2 به شماره انتظامی 7۱۸س9۱ 
ایران۱۳ با احتساب هزینه انتقال سند و هزینه ی دادرسی مقدم به علی الحساب سی میلیون 
ریال و الزام به تحویل کارت سوخت. گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن 
به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا قاضی شورا ختم رسیدگی 
در خصوص  قاضی شورا«:  »رأی  نماید:  می  رأی  به صدور  مبادرت  زیر  به شرح  و  اعالم  را 
دعوی آقای محمد حسن محمدی به طرفیت خواندگان آقایان۱- حامد جدیدی میاندشتی 
2- مؤسسه مالی و اعتباری بنیاد بامدیریت مهدی حاج هادیان ۳- محمد علی صالحی پور 
به  مدل ۸2  پراید ۱۴۱  اتومبیل  انتقال سند رسمی یک دستگاه  الزام  به خواسته  باورصاد 
دادرسی  هزینه  و  رسمی  سند  انتقال  هزینه  انضمام  به  انتظامی 7۱۸س9۱ایران۱۳  شماره 
مقوم به سی میلیون ریال و الزام به تحویل کارت سوخت اتومبیل، با توجه به قولنامه ابرازی 
مورخ 9۳/۱۱/2۴ که امضاء خواهان و خوانده ردیف اول در ذیل آن وجود دارد و اظهارات 
خواهان در جلسه رسیدگی مبنی بر اینکه خودروی مذکور را از خوانده ردیف اول خریداری 
نموده و خودرو از تاریخ خرید در تصرف اینجانب می باشد و اینکه خوانده ردیف اول با وصف 
ابالغ واقعی و سایر خواندگان علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نیافته و الیحه 
ی دفاعیه ای نیز به شورا ارائه ننموده اند و پاسخ استعالم انجام شده از معاونت راهور که 
داللت بر مالکیت خوانده ردیف سوم دارد، لذا شورا به استناد مواد ۱۰، 2۱9 و 22۰ و ۳۵ 
قانونی مدنی و مواد ۱9۸ و ۵۱9 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده ردیف 
سوم )محمدعلی صالحی پور باور صاد( به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال رسمی 
خودروی پراید ۱۴۱ مدل ۸2 به شماره انتظامی 7۱۸ س 9۱ ایران۱۳ به نام خواهان و مبلغ 
دویست و ده هزار ریال بابت هزینه ی دادرسی و مبلغ سیصد و بیست هزار ریال بابت هزینه 
نشر آگهی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید در خصوص خوانده ردیف اول و دوم با 
استناد به بند ۴ ماده ی ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعالم می نماید. 
رأی صادره در خصوص خوانده ی ردیف اول حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدید نظر 
خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد و در خصوص خوانده ردیف دوم و سوم 
غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد. قاضی شعبه 

نهم شورای حل اختالف اصفهان. شماره م الف: 27۳۳۵

آگهی ابالغ

شماره   9۴۰99۸۶۸2۵۳۰۰7۴2 پرونده:  شماره   9۴۱۰۱۰۶۸2۵۳۰72۸2 ابالغیه:  شماره 
بایگانی شعبه: 9۴۰۸۳۴ خواهان/ شاکی احسان میرزائی دادخواستی به طرفیت خوانده/متهم 
محمد وطنی شهرستانی به خواسته مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه 
خسارت تأخیر تأدیه و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۳۱ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع 
در اصفهان- خیابان چهارباغ باال- خیابان شهید نیکبخت- ساختمان دادگستری کل استان 
آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  ثبت   9۴۰99۸۶۸2۵۳۰۰7۴2 کالسه  به  و  ارجاع  اصفهان 
۱۰/۱۱/۱۳9۴ و ساعت ۱2:۰۰ تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم 
و درخواست خواهان/ شاکی و به تجویز ماده 7۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می شود تا خوانده/ متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگی حاضر گردد. مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه ۳۱ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان. شماره م الف: 27۴۱۶

آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه9۴۰7۳۳خواهان رفیع یزدانی با وکالت محسن رضائی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه  به طرفیت حسین محمدی فرزند اصغر تقدیم نموده است؛ وقت رسیدگی 

برای روز   مورخ ۱۰/۱۱/9۴ ساعت ۱۰:۳۰ تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 7۳ قانون آیین دادرسی مدنی مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه 
مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست وضمائم را اخذ نمایید. 
در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. مدیر 

دفتر شعبه 7 مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان. شماره م الف: 27۳۴۸

آگهی ابالغ وقت رسیدگی

به  بر مطالبه  یزدانی دادخواستی مبنی  رفیع  پرونده کالسه 9۴۰7۳۴ خواهان  در خصوص 
روز     برای  رسیدگی  وقت  است؛  نموده  تقدیم  نیا  فرشید  عباس   - فرشیدنیا  حسن  طرفیت 
مورخ ۱۰/۱۱/9۴ ساعت ۱۱  تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان برابر ماده 7۳ قانون آیین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع 
شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. مدیر دفتر 

شعبه 7 مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان. شماره م الف: 27۳۴7

آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 9۴/9۸۵ خواهان حمیدرضا حاجلو  دادخواستی مبنی مطالبه  به 
طرفیت علیرضا یگانه  تقدیم نموده است؛ وقت رسیدگی برای روز یکشنبه مورخ ۱۱/۱۱/9۴ 
ساعت ۶ عصر تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان برابر ماده 7۳ قانون آیین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از 
وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای 
حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست وضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور 
وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. مدیر دفتر شعبه ۱7 مجتمع 

شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان. شماره م الف: 27۳۵۰

آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 9۴/9۵۳ خواهان اصغر کریمی دادخواستی مبنی مطالبه چک به 
شماره 2۶۰۶۱۸ به طرفیت -۱ محمد تقی رضوانی -2 حمید رضوانی  تقدیم نموده است؛ 
به مجهول  با توجه  تعیین گردیده است.  برای مورخ ۱۱/۱۱/9۴ ساعت ۱7  وقت رسیدگی 
المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 7۳ قانون آیین دادرسی مدنی مراتب 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان 
آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست وضمائم را اخذ 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 

مدیر دفتر شعبه ۱7 مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان. شماره م الف: 27۳۴9

آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 9۴۱۱۴2 ش/۱۱ خواهان راضیه بهنام حقیقی  دادخواستی مبنی 
بر  مطالبه به طرفیت -۱ زهرا جعفری -2 محسن بهارزاده  تقدیم نموده است؛ وقت رسیدگی 
برای روز یکشنبه مورخ ۱۱/۱۱/9۴ ساعت ۱۱تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 7۳ قانون آیین دادرسی مدنی مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه 
مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. 
در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. مدیر 

دفتر شعبه ۱۱ مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان. شماره م الف: 27۳۴2

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
مبنی  دادخواستی  طادی  جعفری  مهرداد  خواهان   9۴/۸۵7 کالسه  پرونده  خصوص  در 
مورخ   - روز  برای  رسیدگی  وقت  است؛  نموده  تقدیم  ُدرعلی  آرش  طرفیت  به  مطالبه  بر 
خوانده  بودن  المکان  مجهول  به  توجه  با  است.  گردیده  تعیین   ۱۶ ساعت   ۱2/۱۱/9۴
منتشر  جراید  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آیین  قانون   7۳ ماده  برابر  خواهان  تقاضای  حسب 
آتشگاه  خیابان  ابتدای  اصفهان  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا 
اخذ  را  وضمائم  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف  حل  شورای   2 شماره  مجتمع 
اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم  صورت  در  نمایید. 
شماره  اصفهان.  اختالف  حل  شورای   2 شماره  ۱۶مجتمع  شعبه  دفتر  مدیر  شود.   می 

م الف: 27۳29

آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه –9۴۱۱۴۱ –ش/۱۱ خواهان راضیه بهنام حقیقی با وکالت خانم 
محسن   2- جعفری  زهرا   ۱- طرفیت  به  وجه  مطالبه  مبنی  دادخواستی  مستأجران  الهام 
بهارزاده  تقدیم نموده است؛ وقت رسیدگی برای روز یکشنبه مورخ ۱۱/۱۱/9۴ ساعت ۱۰:۳۰ 
تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 
7۳ قانون آیین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواست وضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. مدیر دفتر شعبه ۱۱ مجتمع شماره 2 شورای حل 

اختالف اصفهان. شماره م الف: 27۳۴۱



جلسه مسئوالن نگارخانه های 
اصفهان برگزارشد

کیمیای وطن: جلسه معاون هنری سینمایی اداره کل 
مسئوالن  با  اصفهان  استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
روابط  گزارش  به  شد.  برگزار  اصفهان،  نگارخانه های 
عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان 
جلسه معاون هنری سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی استان اصفهان با مسئوالن نگارخانه های اصفهان، 
برگزار شد. محور این جلسه بر تقویت اقتصاد فرهنگ و 
هنر از طریق هماهنگی با نگارخانه های اصفهان، تقویت 
روند فروش آثار هنرمندان و برپایی نمایشگاه آثار هنری 

هنرمندان کشور در اصفهان بود.

 نمایشگاه نقاشی پدر و پسری در 
اصفهان

کیمیای وطن: گالری نقاشی »رضا و عماد شادزی«، پدر 
و پسر هنرمند در گالری سیتی سنتر در حال برگزاری 
تکنیک های  در  اثر   124 ارایه  با  نمایشگاه  این  است. 
آبرنگ و رنگ روغن برای نمایش عموم برپا شده است. 
رضا شادزی یکی از هنرمندانی است که آثار خود را در 
این نمایشگاه ارایه داده است. وی از سال 1343 تا کنون 
از آن جمله 6  برگزار کرده که  نمایشگاه های متعددی 
نمایشگاه انفرادی و 10 نمایشگاه گروهی در ایران و دیگر 
کشورها بوده است. عماد شادزی که فرزند این هنرمند 
در   1996 سال  در  را  خود  نمایشگاه  اولین  نیز،  است 
زمینه عکس در پاریس به صورت دسته جمعی برگزار 
کرد و این نهمین نمایشگاه وی خواهد بود. عالقمندان 
می توانند تا 18 دی ماه از ساعت 10 الی 22 به نگارخانه 
اول سیتی سنتر اصفهان،  واقع در طبقه  هنر اصفهان، 

روبروی ورودی جنوبی سپاهان شهر، مراجعه کنند.

دالیل ناکامی صنایع دستی یزد 
صنایع  و  فرهنگی،گردشگری  میراث  سازمان  رییس 
بخش  این  مشکالت  از  یکی  گفت:  یزد  استان  دستی 
چرا  است؛  بازار  سلیقه  از  شناخت  و  بازاریابی  نبود 
را  آن  مشتری  که  شوند  می  تولید  آثار،  برخی  که 
برگزاری  با  کردیم  تالش  جهت  همین  به  نمی پسندد؛ 
دوره های فروش و بازاریابی، هنرمندان این عرصه را به 
سمت تولیدات مشتری پسند سوق دهیم. محمدمهدی 
اینکه متاسفانه امروز رقیبان چینی  با اشاره به  شرافت 
بازار را تا حدودی در دست  و پاکستانی هنرمندان ما، 
گرفته اند، گفت: هنرمندان باید با افزایش سطح آگاهی 
و  بگیرند  دست  در  را  بازار  نبض  بازار،  نیاز  از  خود 
خارجی گردشگران  دست  به  را  ایرانی  واقعا   اجناس 

 برسانند.

عاطفه بازفتـی:
امسال هم بعضی کتاب ها با استقبال خوبی روبرو شدند، 
دست به دست چرخیدند و نقد شدند؛ خواندنشان را به هم 
پیشنهاد کردیم و اوقات فراغت ما را پر کردند؛ اما در این 

میان، نام چند کتاب بیشتــر بر سر زبان ها بود.
«« شب هـای روشن

ابتدای کار  و  آنکه در سال 1848 میالدی  با  این کتاب 
اما  شده،  نوشته  داستایوفسکی«  »فئودور  نویسندگی  و 
اثری عمیق، جذاب و پر کشش است. داستانی کوتاه که 
از زبان راویی بی نام و نشان روایت می شود که دایما غرق 
در تنهــایی، با افکار و خیال پردازی های خویــش زندگی 
می کند و از آنجا که نمی تواند افکار و خیاالتش را متوقف 
سازد، رنــج زیادی می برد. نام کتاب از پدیده ای طبیعی 
»انسان  شده.  گرفته  می افتد،  اتفاق  شمال  قطب  در  که 
چقدر در هنگام خوشی و سعادت زیبــا می شود! چقدر 
قلب انسان لبریز از عشق است! مثل اینکه می خواهد همه 

این عشــق را یک جا، به قلب دیگری بریزد.«
«« بیشعــوری

ترجمه  و  کرمنت«  خاویر  »دکتر  نوشته  »بیشعوری« 
»محمود فرجامی« است که در مدت بسیــار کوتاهی به 
فروش زیادی دست یافت. موضوع کتاب، شناخت، درمان 
است.  بشر  تاریخ  بیماری  خطرناک ترین  به  پرداختن  و 
نویسنده برخی اخالق و رذایل اخالقی مثل دروغ، غیبت، 
تهمت، خودشیفتگــی، سخن چینی و بسیاری مرض های 
رفتاری و روانی دیگر را نقد و تاکید می کند که بیشعوری 
مرضی است که می تواند هر کس را در هر زمانی آلوده 
به  فقط  و  فقط  می شوند،  عاشق  بیشعـورها  »اگر  سازد. 
از  نیاورند،  کم  هیچ چیز  در  می خواهند  است:  دلیل  یک 

جمله عشــق!«
«« دوستش داشتم

که  است  فرانسوی  برجسته  نویسندگان  از  گاوالدا«  »آنا 
اغلب آثارش در ایران مورد توجه قرار گرفته اند. شاید علت 
محبوبیت آثار گاوالدا را بتوان در این دانست که او ساده، 
صمیمی و به دور از پیچیــدگی و ابهام می نویسد. داستان 
این کتاب که »ناهید فروغان« آن را ترجمه کرده است، 
گفت و گو های یک زن و پدر شوهرش درباره ترک کردن 

خانه از سوی شوهرش است. 
یادداشت  می توان  را  کتاب  زیبای  جمله های  از  بسیاری 
کسانی  اندوه  و  غم  از  همیشه  »آدمی  مانند:  کرد، 
که  آنان  درباره  حال  به  تا  اما   می مانند؛  که  می گوید 
می روند، فکر کرده ای؟!« یا »ترجیح می دهم تو امــروز، 
رنج  همیــشه  عمرت  همه  اینکه  تا  بکشی  رنج   خیلی 

بکشی«

«« زندگی در پیـش رو
از ادبیات فرانسه را نشر »بازتاب نگار« منتشر و  اثر  این 
می توان  جرئت  به  است.  کرده  ترجمه  گلستان«  »لیلی 
گفت »زندگی در پیش رو« از بهترین آثار »رومن گــاری« 
به شمار می رود. کتاب، داستان زندگی پسر بچه ای به نام 
روایت می شود.  او  زبان خود  از  که  است  یا محمد  مومو 
نویسنده، در این کتاب مخاطب را همراه خود به سیاه ترین 
مردم  پاریس می برد. محله  دورافتاده ترین محله هــای  و 
کتاب،  ویژگی های  از  یکی  خودفروش.  و  ساکت  فقیر، 
استفاده از زبانی بسیار ساده، شکسته و خارج از اسلوب های 
گرامری و بیان رسمی است. از زبان مومو می خوانیم: »فکر 
می کنم این گناهکارانند که راحت می خوابند؛ چون چیزی 
یک  نمی توانند  بی گناهان  برعکس  و  نیست  حالیشان 
چیز  همه  نگران  چون  بگذارند؛  هم  روی  لحظــه چشم 

هستند؛ اگر غیر از این بود، بی گنــاه نمی شدند.«
«« کتابخــانه عجیب

سالی  چند  ژاپنی  نویسنده  موراکامی«  »هاروکی  نام 
عنوان  به  دیگر  کشورهای  بسیاری  و  ایران  در  که  است 
موراکامی  نوشته های  است.  مطرح شده  توانا  نویسنده ای 
اغلب در فضاهایی بین واقعیت و فراواقعیت اتفاق می افتند. 
کتابخانه عجیب، داستان پسربچه ای کنجـکاو است که در 

می خواهــد  و  می افتد  گیر  تودرتو  و  مرموز  کتابخانه ای 
خود را نجات دهد. موراکامی از عنصــر فضاسازی در این 
استفاده  زیادی  بسیار  بامهارت  و  خوبی  به  پرفروش،  اثر 
ساده  تخت خواب  یک  سلول،  توی  »رفتم  است.  کرده 
داشت. یک میز، یک روشویی، اصال چیزی نبود که بشود 

بهش گفت تمیز...«
«« تِه خیـــار

تِه خیار مجموعه ای از 30 داستان کوتاه، نوشته »هوشنـگ 
مرادی کرمانی« با محوریت موضوع مرگ است که با زبان 
و بیانی طنــزآمیز به بسیاری از واقعیت های اجتماعی و 
زندگی، مثل فقــر، بیماری و مرگ نگاه کرده است. این 
شد  کتاب  بازار  روانه  معین«  »انتشارت  همت  به  کتاب 
باشد و  و در مدت کوتاهی توانست فروش خوبی داشته 
نظــر عالقه مندان را به خود جلب کند. هوشنگ مرادی 
کرمانی نویسنده ای است که هم کودکان، هم نوجوانان و 
هم بزرگ ترها دوستش دارند. »تِه خیــار« داستان هایی 
شیرین از تلخی ها است.»زندگی به تِه خیار می ماند، تهش 
تلخ است«؛ »موفقیت این است که هفت بار بیفتی و هشت 
بار برخیزی.«؛ »خندیدن به مشکالت، بار آنهــا را سبک تر 

می کند!«

احترام امضایم را نگه می دارم
آیدین آغداشلو گفت: احتماال نمایشگاه بعدی آثارم را 40 
سال دیگر برگزار می کنم. این نقاش و گرافیست اظهار 

کرد: من در یک زیرزمین کار می کنم 
تثبیت شده  خودم سروکار  با جهان  و 
می ِکشم،  که  چیزی  هر  پس  دارم، 
است.  جهان  این  از  نمایه ای  و  نشانه 
البته سعی می کنم بهتر نقاشی بکشم، 
با حوصله تر کار کنم و احترام امضای 
خودم را نگه دارم. او در پایان افزود: 

در واقع، جهان تغییری نمی کند؛ مگر اینکه اتفاقی بیفتد. 
آن موقع، هنر که آیینه  هستی هنرمند است، حتما آن را 

منعکس خواهد کرد.

صنایع دستی متحول می شود
اگر  گفت:  کشور  سنتی  هنرهای  و  صنایع دستی  معاون 
مجلس  در  صنایع دستی  هنرمندان  از  حمایت  طرح 
مصوب شود، تحولی در این حوزه ایجاد می کند. بهمن 

از  حمایت  طرح  درباره  نامورمطلق 
هنرمندان صنایع دستی در کمیسیون 
دنبال  به  کرد:  بیان  معدن،  و  صنعت 
صنایع دستی،  هنرمندان  گله مندی 
نمایندگان مجلس طرح هایی را جهت 
دادند.  پیشنهاد  از هنرمندان  حمایت 
سایر  مثل  شهرداری،  اینکه  مثال 

شهرداری های دیگر دنیا حمایت جدی ای از صنایع دستی 
هنرمندان  اختیار  در  را  فضاهایی  و  بازارچه ها  و  بکند 
با  غرفه هایی  در  را  محصوالتشان  بتوانند  آنها  تا  بگذارد 

قیمت های کارشناسی، عرضه کنند.

غفلت ادبیات از موضوع عدالت اجتماعی
رضا رسولی از پایان نگارش کتاب جدیدش به نام »سه راه 
این  داد.  خبر  اجتماعی  عدالت  موضوع  با  سرگردون« 
نویسنده گفت: رمان جدیدم به نام »سه راه سرگردون« 

به  بزرگساالن،  سنی  گروه  برای 
این  موضوع  می شود.  منتشر  زودی 
اجتماعی  عدالت  به  مربوط  کتاب 
از  بسیاری  مانند  هم  ادبیات  است. 
اجتماعی  عدالت  موضوع  از  بخش ها 
این  از  ردپایی  و  است  کرده  غفلت 
داد:  ادامه  او  نمی بینیم.  آن  در  بحث 

این  به  پرداختن  ادبیات  وظیفه  معتقدند  بسیاری  البته 
موضوعات نیست، اما اتفاقا الزم است ادبیات در پرداختن 
به مفهوم عدالت اجتماعی، حضور پررنگی داشته باشد و 

این موضوع را دستمایه محتوای آثار کند.

پرفروش های بازار کتاب
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سیری در دنیای خرب  سیری در دنیای خرب 

رفهنگ و هنر

آگهی ابالغ
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که جهت رسیدگی به شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان- خ 
چهارباغ باال- خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 2 اتاق 
شماره 220 ارجاع و به کالسه 9409980350600793 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
1394/11/12 و ساعت10:00 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده سعید 
باقری و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می شود تا خوانده فوق پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
فوق جهت  مقرر  وقت  در  و  دریافت  را  ضمائم  و  دادخواست  دوم  نسخه  خود  کامل  نشانی 
اصفهان.  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   6 شعبه  حقوقی  دادگاه  گردد.  حاضر  رسیدگی 

شماره م الف: 27404

آگهی ابالغ وقت رسیدگی

استرداد  بر  مبنی  دادخواستی  غزالی  جواد  خواهان   991/94 کالسه  پرونده  خصوص  در 
است؛  نموده  تقدیم  پورساالر  ناهید  استواری-  مهدی  به طرفیت  تقابل  دادخواست  اتومبیل 
وقت رسیدگی برای روز یکشنبه مورخ 94/11/18 ساعت 8:30 تعیین گردیده است. با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آیین دادرسی 
مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان 
ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
وضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود. مدیر دفتر شعبه 12 مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان. شماره 

م الف: 27328

آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 1526/94 خواهان علی هاشم زاده درچه عابدی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه به طرفیت جواد رضایی تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای مورخه 94/11/17 
المکان بودن خوانده حسب تقاضای  با توجه به مجهول  ساعت 8:30 صبح تعیین گردیده، 
خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان 
سجاد- اول ارباب- روبه روی مدرسه نیلی پور- به جنب ساختمان صبا پالک 57 کد پستی 
8165756441 شورای حل اختالف اصفهان شعبه 6 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه 
و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. مدیر دفتر شعبه 6 شورای حل اختالف اصفهان. 

شماره م الف: 27359

آگهی ابالغ

شماره   9409980351300720 پرونده:  شماره   9410100351309736 ابالغیه:  شماره 
بایگانی شعبه: 940755 خواهان مهدی برین بروجنی دادخواستی به طرفیت خوانده محمد 
اکبر افتخاری به خواسته اعسار از پرداخت محکوم به تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان  
شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگستری کل استان 
اصفهان- طبقه 4 اتاق شماره 421 ارجاع و به کالسه 9409980351300720 ثبت گردیده 
که وقت رسیدگی آن 1394/11/27 و ساعت 10:00 تعیین شده است. به علت مجهول المکان 
دادگاه های  دادرسی  آیین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  خواهان/  درخواست  و  خوانده  بودن 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جرائد کثیراالنتشار 
آگهی می شود تا خوانده/ پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگی حاضر گردد. دادگاه حقوقی شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان. 

شماره م الف: 27362

آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 545/94 خواهان محمد حسین قاسم زاده باروز دادخواستی مبنی 
مورخه  برای  رسیدگی  وقت  است.  نموده  تقدیم  قهرایی  منصور  طرفیت  به  وجه  مطالبه  بر 
94/11/27 ساعت 4:30 عصر تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع 
در خیابان سجاد- اول ارباب- روبه روی مدرسه نیلی پور- جنب ساختمان صبا پالک 57 کد 
پستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان شعبه 42 شورای حل اختالف اصفهان 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. مدیر دفتر شعبه 42 شورای حل اختالف. 

شماره م الف: 27326

آگهی ابالغ وقت رسیدگی

شماره   9409980350400607 پرونده:  شماره   9410100350411982 ابالغیه:  شماره 
بایگانی شعبه: 940653 خواهان/ شاکی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان دادخواستی 
مطالبه  و  دادرسی  خسارت  مطالبه  خواسته  به  نصیری  محمدرضا  متهم  خوانده/  طرفیت  به 

عمومی شهرستان شهرستان  های  دادگاه  تقدیم  تأدیه  تأخیر  مطالبه خسارت  و  سفته  وجه 
اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع 
در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 
اتاق شماره 308 ارجاع و به کالسه 9409980350400607 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن 23/01/1395  و ساعت 8:00 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده/متهم 
و درخواست خواهان/ شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
و ضمن  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد  از  اطالع  و  آگهی  نشر  از  تا خوانده/متهم پس  می شود 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگی حاضر گردد. منشی دادگاه حقوقی شعبه 4دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان. 

شماره م الف: 27377

آگهی ابالغ وقت رسیدگی

بر  مبنی  دادخواستی  اعتزازیان  حمیدرضا  خواهان   94/1520 کالسه  پرونده  خصوص  در 
مطالبه به طرفیت امیر مهدی پور دستجردی تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای مورخه 
18/11/94 ساعت 12 تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان 
پستی  کد  پالک 57  پور- جنب ساختمان صبا  نیلی  مدرسه  روی  روبه  ارباب-  اول  سجاد- 
مراجعه  اصفهان  اختالف  اصفهان شعبه 6 شورای حل  اختالف  8165756441 شورای حل 
و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. مدیر دفتر شعبه 6 شورای حل اختالف اصفهان. 

شماره م الف: 27358

آگهی ابالغ وقت رسیدگی

بر  مبنی  دادخواستی  اعتزازیان   حمیدرضا  خواهان   94/1518 کالسه  پرونده  خصوص  در 
مطالبه به طرفیت علی قاسمیان تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای مورخه 18/11/94 
ساعت 11:30 صبح تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان 
پستی  کد  پالک 57  پور- جنب ساختمان صبا  نیلی  مدرسه  روی  روبه  ارباب-  اول  سجاد- 
مراجعه  اصفهان  اختالف  اصفهان شعبه 6 شورای حل  اختالف  8165756441 شورای حل 
و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. مدیر دفتر شعبه 6 شورای حل اختالف اصفهان. 

شماره م الف: 27357

آگهی ابالغ وقت رسیدگی

حسینی  حسین  آسید  وکالت  به  مقدم  جواد  خواهان   94-991 کالسه  پرونده  خصوص  در 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت طه برچکانی تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای 
بودن خوانده  المکان  به مجهول  توجه  با  تعیین گردیده،  مورخه 14/11/94 ساعت 8 صبح 
حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در خیابان سجاد- اول ارباب- روبه روی مدرسه نیلی پور- به جنب ساختمان صبا پالک 
اختالف  اصفهان شعبه 13 شورای حل  اختالف  57 کد پستی 8165756441 شورای حل 
اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. مدیر دفتر شعبه 13شورای حل 

اختالف اصفهان. شماره م الف: 27333

آگهی ابالغ وقت رسیدگی

به  الزام  بر   مبنی  دادخواستی  تقیان   پرونده کالسه 940903 خواهان رمضان  در خصوص 
طرفیت احمد چلونگر تقدیم نموده است؛ وقت رسیدگی برای روز مورخ 14/11/94 ساعت 
17:30 تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آیین  قانون   73 ماده  برابر 
رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل 
اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست وضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. مدیر دفتر شعبه 27 مجتمع شماره 

2 شورای حل اختالف اصفهان. شماره م الف: 27351

آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 941054 خواهان حمیدرضا احمدی  دادخواستی مبنی بر  مطالبه 
وجه چک به طرفیت نعمت اهلل طاهری اوروند تقدیم نموده است؛ وقت رسیدگی برای روز 
چهارشنبه مورخ 14/11/94 ساعت 9 صبح تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه 
مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست وضمائم را اخذ نمایید. 
در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. مدیر 

دفتر شعبه 5 مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان. شماره م الف: 27325

آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 94/1532 خواهان مهدی رضایی شاهزاده علی اکبری  دادخواستی 
مبنی بر مطالبه وجه چک به طرفیت جواد اسماعیلی تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای 

شنبه مورخه 17/11/94 ساعت 11:30 صبح تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه واقع در خیابان سجاد- اول ارباب- روبه روی مدرسه نیلی پور- به جنب ساختمان صبا 
پالک 57 کد پستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان شعبه 6 شورای حل اختالف 
اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. مدیر دفتر شعبه 6شورای حل 

اختالف اصفهان. شماره م الف: 27356

آگهی ابالغ وقت رسیدگی

به  الزام  بر  در خصوص پرونده کالسه 94/931 خواهان سیدداود رضائی دادخواستی مبنی 
مورخ  روز  برای  رسیدگی  وقت  است؛  نموده  تقدیم  خوراسگانی   چین  گیاه  جواد  طرفیت 
17/11/94 ساعت 16:30 تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 
شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست وضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. مدیر دفتر شعبه 27 

مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان. شماره م الف: 27352

آگهی ابالغ وقت رسیدگی

بر  مبنی  دادخواستی  خیراللهی    حمیدرضا  خواهان   94/818 کالسه  پرونده  خصوص  در 
مطالبه وجه 2 فقره چک به مبلغ 000/000/50 ریال  به طرفیت قاسم قهرمانی جو تقدیم 
نموده است. وقت رسیدگی برای مورخ 13/11/94 ساعت 4 عصر تعیین گردیده است. لذا 
با عنایت به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مستنداً به ماده 73 قانون 
آیین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از رسیدگی به این شعبه واقع 
در خیابان سجاد- اول خیابان ارباب- روبه روی مدرسه نیلی پور- جنب ساختمان صبا پالک 
57 کد پستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان شعبه 15 مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور در وقت رسیدگی ابالغ قانونی تلقی 
شده و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهدشد. مدیر دفتر شعبه 15 شورای حل اختالف اصفهان. 

شماره م الف: 27327

آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 94/842 خواهان علیرضا گرشاسبی  دادخواستی مبنی مطالبه به 
طرفیت -1 عباس ملک محمدی -2 احمدرضا مقصودی تقدیم نموده است؛ وقت رسیدگی 
برای روز - مورخ 4/12/94 ساعت 16:30 تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه 
مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست وضمائم را اخذ نمایید. 
در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. مدیر 

دفتر شعبه 29مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان. شماره م الف: 27330

آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 94/817 خواهان علی سلطانی دادخواستی مبنی بر الزام به انتقال 
مورخ  چهارشنبه   روز  برای  رسیدگی  وقت  است؛  نموده  تقدیم  کریمی  فاطمه  طرفیت  به 
14/11/94 ساعت 3:30 عصر تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع 
نمایید. در  ثانی دادخواست وضمائم را اخذ  شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. مدیر دفتر 

شعبه 25 شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان. شماره م الف: 27324

آگهی ابالغ

شماره   9409980351400770 پرونده:  شماره   9410100350411852 ابالغیه:  شماره 
بایگانی شعبه: 941030 خواهان/ شاکی سید فرید مرتضوی فارسانی دادخواستی به طرفیت 
و  دادرسی  مطالبه خسارت  و   ... بابت  وجه  مطالبه  به خواسته  ناصر سهرابی  متهم  خوانده/ 
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه تقدیم  دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده 
واقع در اصفهان  به شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان  که جهت رسیدگی 
اتاق   3 اصفهان طبقه  استان  دادگستری کل  نیکبخت ساختمان  باال خ شهید  باغ  خ چهار 
شماره 308 ارجاع و به کالسه 9409980351400770 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
22/01/1395 و ساعت 13:00 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده/متهم 
و درخواست خواهان/ شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می شود تا خوانده / متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
فوق  مقرر  وقت  در  و  دریافت  را  ضمائم  و  دادخواست  دوم  نسخه  خود  کامل  نشانی  اعالم 
جهت رسیدگی حاضر گردد. منشی دادگاه حقوقی شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان. شماره م الف: 27378

آگهی ابالغ

شماره   9409980353400508 پرونده:  شماره   9410100353402818 ابالغیه:  شماره 

بایگانی شعبه: 941061 خواهان مجید هاشمی بنی دادخواستی به طرفیت خواندگان احسان 
شمس و زهرا نگهداری نقادگانی به خواسته اعسار از پرداخت محکوم به تقدیم دادگاه های 
دادگاه   108 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان  شهرستان  شهرستان  عمومی 
کیفری دو شهر اصفهان )108 جزایی سابق( واقع در در اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شهید 
به کالسه  و  ارجاع  اتاق شماره 205  اصفهان طبقه 2  نیکبخت- ساختمان دادگستری کل 
9409980353400508 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 17/11/1394 و ساعت 09:00 
تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان و به تجویز 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه  ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی 
و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 
و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. منشی دادگاه کیفری 

شعبه 108 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )108جزایی سابق(. شماره م الف: 27380

آگهی ابالغ

شماره   9409980353400510 پرونده:  شماره   9410100353402816 ابالغیه:  شماره 
به طرفیت خواندگان  بنی دادخواستی  بایگانی شعبه: 941064 خواهان عبدالباقی هاشمی 
تقدیم  به  محکوم  پرداخت  از  اعسار  خواسته  به  شمس  احسان  و  نقادگانی  نگهداری  زهرا 
دادگاه های عمومی شهرستان  شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 108 
باال- خ  اصفهان- خ چهارباغ  واقع در  اصفهان )108 جزایی سابق(  دادگاه کیفری دو شهر 
شهید نیکبخت- ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 2 اتاق شماره 205 ارجاع 
و به کالسه 9409980353400510 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 17/11/1394 و 
ساعت 8:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان 
و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  های  دادگاه  دادرسی  آیین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس 
از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. منشی 
دادگاه کیفری شعبه 108  دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )108 جزایی سابق(. شماره م 

الف: 27381

آگهی احضار متهم

شماره   9409980363300995 پرونده:  شماره   9410100354804608 ابالغیه:  شماره 
کیفری  محاکم  کیفرخواست(  وجود  فرض  با  دادگاه  به  )مربوط   941074 شعبه:  بایگانی 
کالسه  پرونده  در  شماره        کیفرخواست  موجب  به  اصفهان  شهرستان  دادگستری  دو 
جرح  ایراد  اتهام  به  علیزاده  عزیز  محمد  و  علیزاده  اسداله  برای   9409980363300995
به  رسیدگی  که  نموده  کیفر  تقاضای  فروغی  جواد  اولیاءدم  شکایت  چاقو حسب  با  عمدی 
موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه28/11/1394 ساعت 9:30 تعیین 
گردیده است. با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات 
مواد 115 و 180 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب 
یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. 
بدیهی است در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد. مدیر 

دفتر شعبه 22 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )122 جزایی سابق(. شماره م الف: 27384

آگهی احضار متهم

شماره   9309980358600398 پرونده:  شماره   9410100354804632 ابالغیه:  شماره 
بایگانی شعبه: 930029 )مربوط به دادگاه با فرض وجود کیفرخواست( محاکم کیفری دو 
به موجب کیفر خواست شماره           در پرونده کالسه  دادگستری شهرستان اصفهان 
اتهام سرقت تقاضای کیفر حسب شکایت  به  9309980358600398 برای محسن کیانی 
محسن کیانی نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه 
25/11/1394 ساعت 09:00 تعیین گردیده است. با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم 
دسترسی به متهم و در اجرای مقررات مواد 115 و 180 قانون آئین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی 
مقررات  مطابق  عدم حضور،  در صورت  است  بدیهی  گردد.  دادگاه حاضر  در  مقرر  وقت  در 
به عمل خواهد آمد. مدیر دفتر شعبه 22 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان  رسیدگی غیابی 

)122 جزایی سابق(. شماره م الف: 27385

آگهی ابالغ

شماره   9409980361700948 پرونده:  شماره   9410100361708497 ابالغیه:  شماره 
بایگانی شعبه: 941040 خواهان/ شاکی رضا ثابت پور دادخواستی به طرفیت خوانده/متهم 
ومطالبه  دادرسی  خسارت  مطالبه  و  خواسته  تأمین  خواسته  به  همگینی  یعقوبی  مرتضی 
خسارت تأخیر تأدیه و مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده 
که جهت رسیدگی به شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان - 
خ چهار باغ باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 2 اتاق 
شماره 214 ارجاع و به کالسه 9409980361700948 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
17/11/1394 و ساعت 8:15 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم 
و درخواست خواهان/ شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می شود تا خوانده/ متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   28 شعبه  حقوقی  دادگاه  منشی  گردد.  حاضر  رسیدگی 

اصفهان. شماره م الف: 27399
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اصغر قلندری:
تیم قدرتمند مخابرات اصفهان در چهاردهمین دوره رقابت های جانبازان 
و معلوالن کشور، در مسابقات مقدماتی لیگ برتربسکتبال با ویلچرگروه 

B فاتحانه گام برداشت و با اقتدارحریفان خود را از پیش رو برداشت.
این مسابقات طی دو روز پنجشنبه و جمعه گذشته )3و4دی ماه 94( 
در سالن شهدای مخابرات اصفهان با حضور تیم های آلومینیوم المهدی 
هرمزگان، ملی حفاری خوزستان، هیئت زنجان و تیم مخابرات اصفهان 

به اجرا درآمد و با برتری بالمنازع تیم مخابرات اصفهان به پایان رسید.
تیم مخابرات در بازی آخر خود که جمعی از مقامات و مسئوالن شرکت 
ملی  قدرت  با  ولی  جوان  تیم  مقابل  می کردند،  تماشا  را  بازی  مخابرات 

حفاری خوزستان، کاری کرد کارستان.
شاگردان مازیار میرعظیمی سرمربی تیم مخابرات در این بازی با انسجام 
خوب تیمی و در سایه همدلی، با ارایه بازی منطقی کوارتر اول و دوم را با 
برتری خاص دنبال کردند تا نیمه نخست را 37 به 26 به رختکن بروند.

در نیمه دوم و درکوارتر سوم هم با اختالف 10 امتیاز )47به 37( برتری 
پایانی متفاوت آغاز  اما کوارتر  خود را به حریف خوزستانی دیکته کرد؛ 
شد و شاگردان جوان محمدمحمدی سر مربی سرد و گرم چشیده و با 
بدون  خود،  سرمربی  تفکرات  از  برخورداری  با  حفاری  ملی  تیم  تجربه 
هراس از تیم میزبان که از سوی جمعی از هواداران و خانواده های خود 
را کم  امتیازات  اختالف  فاصله  امان حمایت می شد،  بی  با تشویق های 
رسید  امتیاز   3 به  اختالف  پایانی  دقایق  در  طوریکه  به  کمترکردند؛  و 
موقعیت  مخابرات،  تیم  بازیکن  سوی  از  غیرورزشی  خطای  یک  روی  و 
و فرصت خوبی داشتند تا نتیجه را تغییر دهند؛ بی تجربگی باعث شد 
تا نتوانند حداقل نتیجه را به تساوی بکشانند؛ ضمن اینکه تیم مخابرات 
روی درخشش عالی ایمان بگ زاده )یار ملی پوش خود ( که روز پرفروغی 
در  بیگدلی  نقص محسن  بی  پرتاب  و  بود  کرده  بازی سپری  این  در  را 
ثانیه های پایانی نتیجه این بازی را 61 بر 56 به سود تیم مخابرات کرد.

تیم مخابرات در این مرحله در صدر جدول قرار گرفت؛ تیم ملی حفاری 
خوزستان در رده دوم ایستاد و چشم به بازی های مرحله بعدی دوخت که 
باز هم به صورت تمرکزی و با حضور همین 4 تیم در اهواز برگزار می شود 

تیم مخابرات  با  است. چنانچه شانس  میزبان  و ملی حفاری خوزستان  
اصفهان یار شود و در مرحله بعد هم پیروزی هایش تداوم داشته باشد، در 

مرحله پلی آف با تیم چهارم گروه A  باید بازی کند.

در تیم مخابرات اصفهان، قاسم خلیلی، مهدی خان محمدی، مهدی کاوه، 
سید  حسینی،  مهران  سید  کریمی،  علی  رفیعی،  محمد  ذاکری،  دانیال 
جالل حسینی کاپیتان تیم )که از ناحیه ساعد و مچ دست آسیب دیده 
ایمان  بیگدلی، رضا اسدزاده، صالح دانشمند،  نکرد( محسن  بازی  و  بود 
بازی  طوفانی پور  محمدرضا  عزیزی مهر،  میالد  حاتمی،  وحید  بگ زاده، 
کردند. سرپرست تیم رضا سعادت، سرمربی مازیار میرعظیمی، مربیان، 

ساسان رحمانی و امیر طهمورث پور و تدار کات علی امیریان بودند.
ویلچر  با  بسکتبال  انجمن  دبیر  پناهی  بهمن  مسابقات  فنی  سرپرست 
اصفهان بود. ناظر و نماینده فدراسیون حمید خنجانی و داورانی که این 
مسابقات را قضاوت کردند، عبارت بودند از مهدی آقاجانی، مهدی میقانی، 
ناصر  فرشادهاشمی،  ضرغام،  اکبر  علی  جعفری،  سینا  موسوی،  مسعود 

علی بابا و محمدعلی یزدان پناه.
  متاسفانه ما گدای ثروتمندیم!

ملی  تیم  مربی  که محمد محمدی سر  وکوتاهی  اختصاصی  درگفتگوی 
مخابرات  تیم  به  باخت  علت  داشت،  وطن  کیمیای  خبرنگار  با  حفاری 
ثروتمندیم!  گدای  ما  متاسفانه  وگفت:  خواند  درجوان گرایی  را  اصفهان 
ثروت کالن خوزستان و ذخایر نفتی به کام ورزش خوزستان نیست. شش 
بازیکن خوب خوزستان در تیم های آمل، هرمزگان و.. بازی می کنند و 

ما با 5 بازیکن اصلی در این بازی ها شرکت کرده ایم.
سرمربی تیم ملی حفاری افزود: تیم ما جوان و بی تجربه است؛ اما با همین 
تیم در مرحله بعد که در اهواز برگزارخواهد شد، تیم مخابرات اصفهان را 
شکست می دهیم. وی اضافه کرد: اگر بچه های ما درثانیه های پایانی، 
فرصت پیش آمده روی خطای غیرورزشی را می دانستند و دقت عمل به 

خرج می دادند، نتیجه به سود تیم ما تمام می شد.
محمدی در پایان گفت: عادل طرفه ای بازیکن خوزستانی ما که 10 سال 
در ایتالیا، اسپانیا و ترکیه بازی می کرده، امسال به تیم ما پیوسته است؛ 

اما هنوز با تیم هماهنگ نیست. انشاءاهلل در اهواز جبران می کنیم. 

گروه ورزش:
تیم ذوب آهن در هفته چهارم لیگ برتر والیبال بانوان 

جدالی  در  که  بود  تهران  گاز  تیم  میزبان  کشور، 
سخت، طعم تلخ اولین شکست را چشید و به 

رده سوم جدول رده بندی سقوط کرد!
دیدارهای  که  صادقی  فریبا  شاگردان 
و  بودند  کرده  آغاز  خوب  را  خود  قبلی 
فصل  قهرمان  تهران  آزاد  دانشگاه  تیم 
گذشته را شکست داده بودند، ناباورانه 
در دیدار خانگی هفته چهارم شکست 

را مقابل تیم گاز تهران، پذیرا شد.
صفر  بر   3 برد  با  تهران  آزاد  دانشگاه 
به  ارومیه  شهرداری  بانوان  تیم  برابر 

کرد  صعود  بندی  رده  جدول  دوم  رده 
گام  قهرمانی  تکرار  برای  امیدوارانه تر  تا 

ناامید  نباید  البته ذوب آهنی ها هم  بردارد؛ 
شکست  این  جبران  برای  که  چرا  شوند؛ 

خود  بعدی  دیدارهای  برای  باید  و  دارند  فرصت 
آماده ترشوند . 

اهمیت ارزیابی آمادگی جسمانی)6(
5ــزمان اجرای آزمون:

تعیین دقیق زمان اجرای آزمون غیرممکن است. پیشنهادهای زیر می تواند دراین مورد 
چاره سازباشد:

کافی  زمان  باید  است،  تمرینی  برنامه  یک  آثار  ارزیابی  آزمایش  از  هدف  که  1ــزمانی 
برای ایجاد سازگاری مطلوب در نظرگرفته شود؛ حداقل زمان توصیه شده یک دوره شش 

هفته ای بین آزمون ها )پیش آزمون و پس آزمون( است.
2ــ آزمایش ورزشکاران و اجرای آزمون ها پیش از مرخصی آن ها و درست در انتهای فصل 

و نیز زمانی که تمرینات دوباره ازسرگرفته می شود، بسیار سودمند است.
3ــ اطالعات مربوط به نیمرخ جسمانی افراد. باید در انتهای دوره پیش از فصل مسابقه، 
هنگامی که ورزشکاران به نقطه اوج در سطوح عملکرد خود دست می یابند، جمع آوری 

شود.
6ــ ترتیب آزمون ها: ترتیب آزمون ها می تواند اجرای ورزشی ورزشکار را تحت تاثیر قرار 

بدهد.
فشار خون و ضربان قلب استراحت، همیشه باید در ابتدای آزمون مورد سنجش قرار گیرند.

برخی از آزمون ها نیز باید در مراحل اولیه آزمون به اجرا در بیایند و نیاز زیادی به گرم 
کردن بدن ندارد )مانند بعضی از آز مون های انعطاف پذیری( در صورتی که در یک جلسه 
آِزمون، مجموعه ای از آزمون های قدرتی و استقامتی گنجانده شده باشد، وقت زیادی باید 
برای بازیافت بین آزمون ها اختصاص داده شود. آزمون های خسته کننده، مانند آزمون 
اجرا  به  مربوطه  آزمون  انتهایی جلسه  بخش  در  یا  در جلسه جداگانه  باید   Vo2max
دربیاید. آزمون های دیگرکه براساس پاسخ ضربان قلب به اجرا درمی آیند )مانند بسیاری 
از آزمون های استقامتی زیر بیشینه( احتماال تحت تاثیر آزمون قبلی و وضعیت روانی 

ورزشکار قرار می گیرد و باید به ترتیب مذکور زمان بندی شوند.
7ــ زمان بندی آزمون ها: آزمون باید درقسمت های اولیه هر یک از مراحل تمرینی به اجرا 

درآید و سپس در فواصل زمانی مشخص تکرار شود.
در ارتباط با دانش آموزان دبیرستانی، جدول زمانی بهینه ، برای اجرای آزمون های آمادگی 

جسمانی، ابتدا و انتهای ترم های تحصیلی می باشد.
8ــ ایمنی آزمون ها: جنبه های ایمنی می باید پیش از اجرای هرگونه برنامه آزمون، مورد 
توجه قرارگیرد. یکی از موارد ایمنی امتحان کردن درستی عمل تجهیزات مورد استفاده 

می باشد.
به هنگام اجرای آزمون های آمادگی جسمانی، بدن ورزشکار باید کامال گرم باشد. در ارتباط 
با آزمون های استقامتی بیشینه، برای افراد سالمند و اقشار ویژه، پزشک متخصص باید در 
دسترس باشد و تجهیزات و وسایل کافی برای کمک آنها دراختیار داشته باشد؛ افرادی که 
باالی سن 35 سالگی هستند، به ویژه کسانی که اضافه وزن دارند یا سابقه پرفشارخونی و 
بیماری قلبی دارند، باید پیش از شرکت در هرگونه آزمونی، با پزشک متخصص مشورت 
نمایند.اجرای آزمون های آمادگی جسمانی برای این افراد )سالمندان و اقشار ویژه( ممنوع 
نیست، بلکه می تواند برای آنها مفید واقع شده و به عنوان وسیله ای برای شناسایی نقاط 
ضعف و قوت و طراحی برنامه فعالیت بدنی براساس نیازهای واقعی این افراد مورد استفاده 

قرارگیرد.
9ــ برگه های امتیاز دهی آزمون ها: درصورتی که برگه های ثبت امتیاز به خوبی طراحی 
شده باشند، امتیازهای ثبت شده کارآمد بوده و از هرگونه اشتباهی به دور خواهد ماند.

برگه های ثبت امتیاز آزمون، باید جزییات مربوط به پرسنل، سن، تاریخ و ساعت، شرایط 
آزمایشگاهی یا میدانی، مشخصات )نام نام خانوادگی( افراد ثبت کننده نتایج و ثبت همه 
نتایج آزمون ها در تکرارهای مختلف را دارا باشد. برگه های ثبت امتیاز، همچنین باید 
 فضایی را برای درج مرحله تمرین، سطح آمادگی  ورزشکار و محل آزمون های آتی داشته

 باشند.
کمکی،  نیروهای  عنوان  به  که  افرادی  همه  آزمون:  اجزای  در  کمک  نیروهای  10ــ 
باید  کنند،  می  کمک  اندرکاران  دست  و  متخصصان  به  ها  آزمون  اجرای  هنگام  به 
نحو  رابه  آزمون  بتوانند  تا  باشند  کرده  تمرین  کامل  طور  به  ها  آزمون  ازاجرای  پیش 
به حداقل ها  آزمون گیرنده  بین  را در  اندازه گیری  دربیاورند و خطای  اجرا  به   احسن 

 برسانند.

سیاوش بختیاری زاده در ابتدای لیگ پانزدهم، سکان هدایت تیم 
در  آنکه  از  پس  وی  گرفت.  دست  در  را  اهواز  استقالل  فوتبال 
شش بازی نتایج خوبی برای این تیم به دست نیاورد، از سمتش 
از پایان نیم فصل،  برکنار و علی  حنطه جانشین وی شد. پس 
حنطه نشان داد که نتوانسته تیم استقالل اهواز را از بحران نجات 
دهد. وی در هشت دیداری که سرمربی استقالل اهواز بود، تنها 
یک امتیاز کسب کرد. به همین دلیل حنطه هم از سرمربی گری 
آبی های اهواز اخراج شد؛ اما نکته  جالب توجه، بازگشت سیاوش 
از سه ماه است. زمانی که  اهواز کمتر  به استقالل  بختیاری زاده 
مالک  ملکی،  محمد  شده،  اخراج  فصل  ابتدای  در  بختیاری زاده 
با خبرنگار ما گفت: »ما تمامی  باشگاه استقالل اهواز در گفتگو 
از  نتوانسته  قرار دادیم و وی  اختیار بختیاری زاده  را در  امکانات 

این فرصت استفاده کند.«
 همچنین کارون یعقوبی مدیر عامل باشگاه استقالل اهواز گفته 
بود: »سیاوش بیش از شروع لیگ پانزدهم، نتوانست تیم را خوب 

ببندد. نتایجی هم که به دست آورده، بسیار ضعیف است.«
آنها  نشان می داد که  اهوازی  آبی پوشان   مصاحبه های مسئوالن 
از  پس  هم  بختیاری زاده  هستند.  ناراحت  بسیار  بختیاری زاده  از 
برکناریش و همچنین انتخاب حنطه به عنوان جانشین وی بسیار 
ناراحت بود و به خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان گفته بود: یک 
ملکی  محمد  فرزند  ملکی  محسن  با  »ج«  اسم  به  بزرگ  دالل 

برنامه ای ترتیب دادند که تیم ما در دیدار با راه آهن پنج بر صفر 
با  هم  و حنطه  اخراج شدم  برخی  داللی  با  من  بخورد.  شکست 

داللی سرمربی استقالل شد.
باشگاه  در  بختیاری زاده  کاله  اگر  می رسید،  نظر  به  طور  این   
استقالل اهواز می افتاد، وی به دنبال آن نمی رفت؛ اما چه می شود 

که کمتر از سه ماه بختیاری زاده به استقالل برمی گردد.
 نداشتن چشمداشت مالی

بختیاری زاده کارمند شرکت نفت است و به گفته خودش پست 
مهمی هم در آنجا دارد و به این ترتیب نیاز مالی چندانی به باشگاه 

ندارد. وی به دلیل عالقه ای که به سرمربی گری باشگاه استقالل 
اهواز و هواداران آن داشت، در ابتدای فصل با آغوش باز هدایت 
آبی های اهواز را پذیرفت. حاال هم چیزی تغییر نکرده است. وی 
از هیچ باشگاه پیشنهاد ندارد و می تواند دوباره مربی گری در لیگ 

برتر را تجربه کند.
 بی پولی باشگاه استقالل

چنین مربی ای برای ملکی و یعقوبی بهترین گزینه است. باشگاه 
به  آوردن  فشار  اهل  هم  بختیاری زاده  و  است  مالی  بحران  در 

مسئوالن برای گرفتن دستمزدش نیست.
 محبوبیت بختیاری زاده میان هواداران

بختیاری زاده نزد هواداران استقالل اهواز بسیار محبوب است. این 
محبوبیت هم به دلیل جوانگرایی است که بختیاری زاده در ابتدای 

فصل آن را نشان داد.
 محبوبیت بختیاری زاده میان هواداران به حدی است که زمانی 
که وی اخراج شد، باز هم در بازی های استقالل تشویق می شد 
و حتی هواداران خواستار بازگشت وی بودند. در حالی که حنطه 
را  خود  حتی  و  کند  نزدیک  هواداران  به  را  خود  می کرد  تالش 

خوزستانی دانست، اما هیچ وقت این اتفاق رخ نداد.
اتفاقات پیش آمده و بحران مالی باشگاه استقالل اهواز،  با این   
باید منتظر ماند و دید آیا بختیاری زاده در این تیم نتیجه می گیرد 

یا خیر؟

ورزش و جواانن 

اولین شکست ذوب آهن درهفته چهارم لیگ چرا بختیاری زاده به استقالل برگشت؟
والیبال کشور

در چهادهمین دوره مسابقات لیگ برتربسکتبال با ویلچر:

 مخابرات اصفهان فاتحانه گام برداشت

ورزش  صبحانه،  از  بعد  یا  قبل  توانید  می  شما 
اندازه  را  خود  خون  قند  آنکه  شرط  به  کنید. 
بگیرید و در صورت لزوم، میزان انسولین خود را 

با آن تطبیق دهید.
ورزش قبل از خوردن صبحانه

قبل  مبتال هستید،  دیابت  به  اگر 
بهتر  ابتدا  کردن  ورزش  از 
را چک  قند خون خود  است 
گرم  100میلی  اگر  کنید. 
است،  باالتر  یا  دسی لیتر   بر 
کربوهیدرات  گرم   10-15

میل و ورزش را آغاز کنید. اما 
تر  پایین  قند خون شما  چنانچه 

از 100 میلی گرم بر دسی لیتر باشد، 
30-20 گرم کربوهیدرات مصرف کنید و پس از 
حدود 15-10 دقیقه صبر و دوباره قند خون را 
اندازه گیری کنید. اگر بیشتر از 100 شده بود، 

شروع به ورزش نمایید.
فعالیت  نوع  به  بسته  که  باشید  داشته  دقت   
در  است  ممکن  دهید،  می  انجام  که  ورزشی 
طول ورزش، نیاز به کربوهیدرات بیشتری داشته 

باشید.
قند  گیری  اندازه  مجددا  ورزش،  اتمام  از  بعد   
خون را انجام دهید، انسولین را تزریق و صبحانه 
به  با توجه  را میل کنید. همانطورکه می دانیم، 
مدت و شدت ورزش انجام گرفته، احتماال 
میزان نیاز شما به انسولین، نسبت به 
روزهای معمول، کمتر خواهد شد.
 ورزش بعد از خوردن صبحانه

پس  ساعت   1-2 صورتیکه  در 
می  کار  سر  صبحانه،  صرف  از 
را  روید، صبحانه همیشگی خود 
الزم  است  ممکن  البته  بخورید. 
کربوهیدرات  وعده،  آن  در  باشد 
مصرفی خود را افزایش یا میزان انسولین 
هر  در  اما  دهید.  مطابقت  ورزشتان  میزان  با  را 
و  حین  در  قبل،  را  خود  خون  قند  باید  حال 
در  شوید  متوجه  تا  بگیرید  اندازه  ورزش  از  بعد 
زمان های مشخصی از روز، بدنتان چه واکنشی در 
این اطالعات کمک  برابر ورزش نشان می دهد. 
می کند تا بتوانیم در رابطه با تنظیمات انسولین و 

غذا و ورزش بهترین تصمیم را بگیریم.

ملوان  از  جداییش  شایعه  خصوص  در  پورقاز  عزت اهلل   
اظهار داشت: »من سال قبل با حسن نظر آقای ایراندوست 
و مسئوالن ملوان به این تیم آمدم و آنچه اکنون دارم از 
شده  مطرح  رسانه ها  در  که  اخباری  است.  آنها  اعتماد 
هیچ  قراردادم  به  توجه  با  اما  خوانم؛  می  هم  خودم  را 
آنها بی  از همه  و  ندارم  از ملوان  برای جدایی  تصمیمی 

خبرم.« او ادامه داد: »اگر چه در بعضی بازی ها 
یک  عنوان  به  ،اما  نبوده ام  تیم  ترکیب  در 

فوتبالیست حرفه ای می دانم که سرمربی 
قرار  را درون زمین  بهترین ها  همواره، 
بتوانم  اینکه  برای  هم  من  دهد؛  می 
جایگاهم را در ترکیب اصلی پیدا کنم، 
و  مبارزه  از  بیشتر کنم.  را  باید تالشم 

رقابت حرفه ای واهمه ای ندارم و همه 
تالشم را به کار می گیرم تا بتوانم برای تیمم 

موثر باشم.«
اینکه گفته می شود به دلیل اختالف   وی در خصوص 
با حمید استیلی در ترکیب قرار نمی گیرد، یادآور شد: 
»این حرف ها خنده دار است. خدا را شکر استیلی را همه 
می شناسند و اخالق من را هم، همه دوستانم می دانند. 
استیلی چرا باید با من اختالف داشته باشد و اگر اینگونه 

بود که رضایت نامه مرا صادر می کردند. اتفاقا خود حمید 
خان )استیلی( به من گفته باید در تیم بمانی و من هم 
هیچ مشکلی با این تصمیم ندارم؛ می دانم باالخره نوبت 
بازی به من هم می رسد.« پورقاز در مورد خبر پیوستنش 
آهن  راه  مهاجم  منوچهری  با  معاوضه  یا  پرسپولیس  به 
اصلی  مدافعان  کاپیتانش  دو  »پرسپولیس  داشت:  اظهار 
هستند. ماریچ و اومانیا را هم دارد. به چه 
باشد؟ در  باید دنبال جذب من  دلیل 
مورد راه آهن هم من بی خبرم و اگر 
باشد،  شده  باشگاه  به  پیشنهادی 
به  توجه  با  چند  هر  اطالعم.  بی 
تکذیب استیلی فکر می کنم این 

خبر هم واقعیت ندارد.«
حامد  جذب  خصوص  در  پورقاز   
میانی  دفاع  در  ترافیک  و  نورمحمدی 
مورد  این  در  فنی  »کادر  داشت:  اظهار  هم 
باشیم  داشته  مدافع  چند  اینکه  و  است  گیرنده  تصمیم 
نیست.  من  وظایف  حیطه  در  و  ندارد  ارتباطی  من  به 
چیزی که برای من محرز و مشخص است این است که 
باید برای موفقیت آن تالش  من بازیکن ملوان هستم و 

 کنم.«

لیگ ستارگان قطر که امسال 6 لژیونر ایرانی به نام های 
مجتبی جباری و پژمان منتظری )االهلی(، اشکان دژآگه 
)العربی(، آندرانیک تیموریان )ام صالل(، مسعود شجاعی 
)الغرافه( و محمد نوری )مسیمیر( را در خود جای داده 
ایرانی  فوتبال دوستان  برای  بسیاری  اهمیت  از  است 

برخوردار است.
 روزنامه های قطر، بعد از گذشت نیم فصل 

لژیونرهای  تمام  از  را  گزارش هایی 
حاضر در لیگ قطر ارایه داده اند. در 
این گزارش تمام لژیونرهای ایرانی 
عملکرد  لیگ ستارگان  در  حاضر 

خوبی داشته اند.
درباره  امروز  قطر  الوطن  نشریه   

حاضر  ایرانی  فوتبالیست های 
نوشت:  طور  این  ستارگان  لیگ  در 

ثابت  ستارگان  لیگ  ایرانی  »بازیکنان 
خوبی  عملکرد  گذشته  فصل  نیم  در  که  کرده اند 

داشته اند و توانسته اند به همراه تیمشان عملکرد خوبی از 
خود ثبت کنند. از بارزترین این بازیکنان ایرانی، می توان 
به نام مجتبی جباری اشاره کرد. او با بازی خوب خود در 
تیم االهلی، می تواند از نامزدهای بهترین ها در این فصل 
گزارش های  در  ایرانی  بازیکنان  دیگر  به  نگاه  با  باشد.« 
منتشر شده، مشخص می شود که آنها هم عملکرد نسبتا 

کرده،  عمل  خوب  تیمش  در  اشکان  داشته اند؛  خوبی 
نوری به همراه مسیمیر، شجاعی در الغرافه، تیموریان در 

ام صالل این  بازیکنان عملکرد خوبی داشته اند.
برخی  از جدایی  این، خبرهایی  از  اینکه پیش  با وجود   
بازیکنان ایرانی شنیده می شد؛ اما اکنون آنها توانسته اند 
در باشگا ه های خود بمانند و حتی امکان ورود برخی از 
قطر  ستارگان  لیگ  به  دیگر  ایرانی  بازیکنان 
ایران  فوتبال  تفاصیل  این  با  دارد.  وجود 
لژیونرهای  میان  از  را  خوبی  عملکرد 
داشته  قطر  لیگ  در  حاضر  آسیایی 

است.
 این در حالی است که این نشریه به 
نام منتظری مدافع ملی پوش کشورمان 
که در تیم االهلی همبازی جباری است، 
 8 غیبت  البته  که  است  نکرده  اشاره ای 

هفته ای او  بی ارتباط با این موضوع نیست.
از  تمجید  به  قطری  روزنامه  این  دیدیم  که  همچنان   
پرداخته  ستارگان  لیگ  در  ایرانی  بازیکنان  عملکرد 
روزنامه  همین  پیشتر  که  است  حالی  در  این  اما  است؛ 
منتظری  و  جباری  اخراج  بر  مبنی  را  اخباری  )الوطن( 
را در لیست سیاه  تیموریان  بود،  از االهلی منتشر کرده 
باشگاه ام صالل قرار داده بود و از عملکرد ضعیف شجاعی 

می گفت.

مهرداد اوالدی درباره وضعیت خودش اظهار داشت: »اول 
فصل از یکی، دو تیم پیشنهاد داشتم؛ اما وضعیت مالی 
این تیم ها بسیار نامناسب بود و پیش بینی می کردم که 
هم  و  بود  درست  من  حدس  باشند.  روبرو  مشکالتی  با 
اکنون می بینیم که بسیاری از بازیکنان این تیم در میانه 

 های فصل از این تیم جدا شدند.«
برای  نکردن  بازی  و  ماندن  »بیرون  افزود:  وی   

بسیار سخت است؛ من هم  فوتبالیست،  یک 
سر  پشت  روزها  این  را  سختی  شرایط 
تمرین  جلسه  دو  روزی  اما  می گذارم؛ 
حفظ  را  خود  بدنی  آمادگی  تا  می کنم 
یک  با  و  گرفتم  مربی  دو  باشم.  کرده 
مربی  با  می کنم،  بدنسازی  کار  مربی، 

انجام  هوازی  و  توپ  با  تمرینات  دیگری 
می دهم. از نظر آمادگی در فرم خوبی هستم 

و فقط باید در شرایط مسابقه قرار بگیرم.«
بنده  و  کنم  می  شکر  را  »خدا  کرد:  تصریح  اوالدی   
اما  رسیدم؛  جاها  خیلی  به  فوتبال  از  نیستم؛  ناشکری 
اشتباهی  تصمیم های  بعدا  چرا  که  می خورم  حسرت 
گرفتم و مسیر را نادرست طی کردم؛ با این وجود بسیار 
تالش می کنم تا به میدان فوتبال بازگردم و خیلی چیرها 

را ثابت کنم.«
که  است  ماه  پنج  فقط چهار  ادامه گفت: »من  در   وی 

بودم و چون  بازی نمی کنم و فصل قبل در تیم ملوان 
من  از  نفوذی  هافبک  حتی  و  راست  و  چپ  گوش  در 
را  بدی  اما فصل  بود؛  گلزنیم کم  آمار  استفاده می شد، 
ملی  تیم  به  بازگشت  خاطر  به  من  نگذاشتم.  سر  پشت 
به استقالل رفتم و صراحتا می گویم که این تصمیم من 
یک اشتباه بزرگ بود. من از پایه ها در پرسپولیس 
بودم و از پرسپولیس به تیم ملی رسیدم، 
شدم  لژیونر  رسیدم؛  محبوبیت  به 
بازی  امارات  الشحانیه  در  سپس 
یک  عنوان  به  نباید  و  کردم 
تیم  به  باسابقه  پرسپولیسی 
ادامه  وی  رفتم.«  می  رقیب 
رفتن  برای  من  »تصمیم  داد: 
بود؛  بزرگی  اشتباه  استقالل  به 
پرسپولیس  هواداران  از  هم  باز 
آنها  امیدوارم  و  کنم  می  عذرخواهی 
من  آنها  هنوز  که  چند  هر  ببخشند؛  را  من 
من  از  دهد  می  نشان  واکنش هایشان  و  نبخشیدند  را 
و  دارند  حق  پرسپولیس  هواداران  هستند.  رنجیده خاطر 
امیدوارم بدانند که هر انسانی اشتباه می کند و من هم 
اشتباه بزرگی کردم؛ البته برای تیم استقالل احترام قایل 
هستم، اما خودم را یک پرسپولیسی می دانم و نباید به 

تیمی می رفتم که هواداران انتظارش را نداشتند.«

مبتالیان به دیابت، بهتر است چه زمانی ورزش کنند؟

واکنش مدافع ملی پوش به خبر پیشنهاد پرسپولیس به ویجباری نامزد بهترین های این فصل قطر شد

من پرسپولیسی نباید به استقالل می رفتم 



اصفهان  شهرداری  گفت:  اصفهان  شهردار 
جهانی  کنوانسیون  تا  دارد  کامل  آمادگی 
گردشگری سال 2017 را در اصفهان برگزار 

کند.
اداره  از  نقل  به  و  وطن  کیمیای  گزارش  به 
دکتر  اصفهان،  شهرداری  رسانه ای  ارتباطات 
رییس  نایب  با  دیدار  در  جمالی نژاد  مهدی 
گردشگری  راهنمایان  جهانی  فدراسیون 
راهنمایان  صنفی  انجمن  مسئوالن  و 
گردشگری، ضمن گرامیداشت میالد حضرت 
مسیح )ع( و آغاز سال نو میالدی اظهار کرد: 
20 هزار جاذبه گردشگری در استان و 2 هزار 
جاذبه گردشگری در شهر اصفهان وجود دارد.

با اشاره به اینکه اصفهان تونل دوران و  وی 
رو  این  از  افزود:  است،  تاریخ  مختلف  اعصار 

درمی یابیم که از تمام دوران ها در این شهر، 
آثار تاریخی به یادگار مانده است.

اصفهان  اینکه  بیان  با  اصفهان  شهردار 
شهرهای خواهرخوانده بسیاری دارد و در این 
زمینه یکی از شهرهای باظرفیت و مهم کشور 
محسوب می شود، بیان کرد: اصفهان جز 10 
سازمان معتبر جهانی و همچنین عضو هیئت 
پایتخت های شهر در چهار  و  رییسه شهرها 
با  و  بوده  پایتخت کشور  تاریخی،  دوره مهم 

بررسی تمام آثار تاریخی جهان است.
آثار  بر  عالوه  اصفهان  اینکه  به  اشاره  با  وی 
تاریخی ملموس دارای آثار تاریخی ناملموس 
گذشته  سال  کرد:  تصریح  است،  بی نظیری 
بود   ICCN مهم  اجالس  میزبان  اصفهان 
که توانستیم در این اجالس بسیاری از آثار 

ناملموس را که به ثبت نرسیده، به  تاریخی 
جهانیان عرضه کنیم.

جمالی نژاد با تاکید بر این موضوع که ایران 
و شناسنامه دار  تاریخی  هویت  با  یک کشور 
با  و  پرابهت  ایران  کشور  گفت:  است، 
آثار  و  است  جهان  در  قوی  شناسنامه ای 
با سایر  قابل مقایسه  این دیار  تاریخی کهن 

کشورها نیست. 
کشور  در  گردشگری  زیرساخت های  به  وی 
زیرساخت های  گفت:  و  کرد  اشاره  ایران 
و  است  خوب  بسیار  ایران  گردشگری 
ویژه  به  کشور  این  بی نظیر  جاذبه های 
قابل  غیر  اصفهان  در  موجود  جاذبه های 

توصیف هستند.
شهردار اصفهان با بیان اینکه کسب دو عنوان 

جهانی کمتر از دو ماه توسط اصفهان، نشان 
از ظرفیت های بسیار این شهر تاریخی دارد، 
ایران کشوری است که می تواند  اظهار کرد: 
انواع مختلف گردشگری را ارایه دهد و از این 
ظرفیت ها  بهترین  از  یکی  منطقه  در  منظر 

محسوب می شود.
شهر  آن  دنبال  به  و  ایران  داد:  ادامه  وی 
اصفهان امروز جزیره امن خاورمیانه محسوب 
می شود و ما به دنبال توسعه گردشگری در 

این جزیره امن هستیم.
اصفهان  شهرداری  کرد:  اضافه  جمالی نژاد 
جهانی  کنوانسیون  تا  دارد  کامل  آمادگی 
گردشگری سال 2017 را در اصفهان برگزار 
کند و برای اجرای چنین همایش بزرگی به 

میدان خواهد آمد.

مسجد جامع کربکند با قدمتی ۴00 ساله، از 
آثار تاریخی باقی مانده در شهرستان برخوار 
است که بازسازی و حفظ آن توجه مسئوالن 

را می طلبد.
 به گزارش کیمیای وطن به نقل از خبرماه، 
مانده  باقی  بقایای  و  تاریخی  آثار  شک  بی 
از قدمت ما در هر زمان و شرایطی اهمیت 

خاص خود را دارد و نشانه هویت ماست.
آثار  از  نداریم  کم  برخوار  شهرستان  در   
تاریخی و بقایای تاریخی که نماد از تمدن و 
فرهنگ برخوار دارند؛ آثاری که هر کدام به 
قدمت تاریخ اند و مربوط به یک دوره ای از 

تاریخ کهن کشورمان.
 برج کبوترخانه محله کربکند، مناره سین، 
ها،  حسینیه  مساجد،  سین،  قدیمی  حمام 

و…  آباد(  )دولت  برخوار  تعزیه  و  ها  تکیه 
از این آثار و بقایای باقی مانده اند و آن چه 
باالخص  و  ما  تک  تک  وظیفه  باره  این  در 
مسئوالن مربوطه است تالش برای حفظ و 

ابقای این آثار است.
از  بیش  قدمتی  با  کربکند  جامع  مسجد   
شهرستان  تاریخی  آثار  از  یکی  سال   ۴00
برخوار است که حفظ آن از اهمیت باالیی 
برخوردار است اما آن چه امروز از ظاهر آن 
بر می آید مشتی خرابی و پوسیدگی است 
آینده  در  شود  رها  حالت  این  در  اگر  که 
با  را  آن  کامل  نابودی  نزدیک  بسیار  ای 
نابودی یک  چشمانمان شاهد خواهیم بود، 
اثر ارزشمند هم از نظر معنوی آن و هم از 

بعد تاریخ کهن برخوار.

مسئول  و  ارگان  طلبد  می  شرایط  این   
این  بازسازی  و  ترمیم  به  نسبت  مربوطه 
که  چرا  کرده؛  اقدام  وقت  اسرع  در  مسجد 

احیای دوباره آن عالوه بر حفظ تمدن، در 
خواهد اثربخش  هم  دینی  فرائض   احیای 

 بود.

آریز، کویری با هفت چشمه 
جوشان

به گزارش کیمیای وطن از یزد، منطقه آریز با تصویب شورای 
عالی محیط زیست از سال 1378، به عنوان منطقه شکار ممنوع 
با همین عنوان تحت کنترل و  معرفی شد و در حال حاضر 
مدیریت محیط زیست استان قرار دارد. نام منطقه از نام محلی 
ارتفاعات مهم منطقه گرفته شده است. کوه آریز با ارتفاعی بالغ 
بر 2200 متر در بخش شمالی منطقه قرار  دارد. منطقه آریز 
ظرفیت بسیار خوبی برای جذب گردشگران داخلی و خارجی 
زیرساخت های  کردن  فراهم  با  که  است  حالی  در  این  دارد. 
گردشگری در منطقه، به عنوان یکی از قطب های گردشگری 

در ایران شناخته می شود.
 موقعیت جغرافیایی

منطقه شکار ممنوع آریز با مساحت 1313۴0 هکتار در شمال 
شهر بافق و همچنین شمال منطقه حفاظت شده کوه بافق و 
جنوب پناهگاه حیات وحش دره انجیر اردکان قرار دارد. این 
منطقه در حدفاصل 13 15 55  تا ۴3  ۴3  55  طول شرقی 

و 12  11 32  تا 55  ۴3 31 عرض شمالی واقع شده است.
فرعی  جاده  آریز،  منطقه  به  دسترسی  مسیرهای  عمده ترین 
است که با گذشتن از سنگ آهن مرکزی بافق به سمت چادرملو 
امتداد می یابد؛ در ضمن جاده اصلی یزد - بافق و نیز خط آهن 

بافق - مشهد از مجاورت مرز منطقه عبور می کند.
ویژگی های محیطی -زیستی

این منطقه به دلیل مجاورت با کویر مرکزی از زمستان های 
و  دما  است.  برخوردار  گرم  تابستان های  و  باران  کم  و  سرد 
بارندگی متوسط سالیانه 19 درجه سانتیگراد و 62 میلیمتر 

است.
 قسمت اعظم منطقه را زیستگاه های دشتی و تپه ماهوری و 
مابقی را ارتفاعات و بیرون زدگیهای سنگی تشکیل داده است. 
دامنه تغییرات ارتفاعی منطقه 950 تا 2280 متر از سطح دریا 

می باشد.
مهم ترین منابع تامین آب وحوش در منطقه، چشمه های تقریبا 
دایمی است که اغلب آنها دارای آب شیرین هستند. منطقه 
فاقد رودخانه دایمی و فصلی قابل توجه است. از منابع آبی مهم 
منطقه، چشمه های سنجد، آریز، کلوچ ماری، ریزاب توت، کلوچ  

ناخدا، ریزاب انار، حسن بیگی و ... را می توان برشمرد.
پوشش گیاهی منطقه عمدتا بوته ای و گاه درختچه ای است. 
درمنه، گون، چوبک، تاغ، اشنان، قیچ، اسکنبیل، خارشتر، کاله 
میرحسن، بادام کوهی، انجیر کوهی و .... از مهم ترین گونه های 

گیاهی منطقه است.
هرچند سیمای طبیعی منطقه حاکی از شرایط سخت طبیعی 
ارزشی  با  اما زیستگاه پستانداران و پرندگان  اقلیمی است،  و 
چون یوزپلنگ آسیایی، پلنگ، کاراکال، روباه معمولی، شغال، 
باقرقره  بور،  زاغ  بز، هوبره،  و  گرگ، قوچ و میش، جبیر، کل 
شکم سیاه، چکاوک کاکلی، چکچک بیابانی و انواع مختلفی از 
پرندگان شکاری مهاجر نظیر عقاب طالیی، سارگپه، دلیجه و 
... است. از گونه های خزندگان منطقه نیز می توان به الک پشت، 
شواهد  کرد.  اشاره  و...  بیابانی  تیرمار  شترمار،  بیابانی،  بزمجه 
موجود نشان می دهد که آریز یک اکوسیستم طبیعی است و 
برای انجام تحقیقات زیست جانوری محیط مناسبی خواهد بود.

وجود  دایمی  سکنه  دارای  روستای  هیچ  منطقه  داخل  در    
ندارد و فقط چند روستای متروکه است که مهم ترین آنها آریز 
و زریگان است که در حال حاضر به شکل یک مزرعه کوچک 

دارای مالکینی می باشد. 
تعارض دام و معدن

عمده ترین تعارضات منطقه، دام و معدن است. مهم ترین معادن 
شامل چاه گز و نیز فعالیت های سازمان انرژی اتمی در زمینه 
اکتشاف اورانیوم است. به لحاظ وجود پروانه های چرای دام در 
منطقه 5-۴، پروانه چرا وجود دارد و حدود 1000 شتر نیز در 

مراتع کویری منطقه چرا می کنند.
یکپارچگی با منطقه حفاظت شده کوه بافق و پناهگاه حیات 
زیستگاه های  مهم ترین  از  یکی  عنوان  به  انجیر  دره  وحش 
بین  و کریدور گدار حیات وحش  آسیایی  یوزپلنگ  یکپارچه 
این دو منطقه، عدم حضور گسترده و موثر انسان در منطقه، 
سختی  و  بعدمسافت  دلیل  به  بودن  دسترس  از  دور  و  بکر 
با آب شیرین  آبی مناسب  منابع  شرایط آب و هوایی، وجود 
زاغ  دایمی  زیستگاه  و  هوبره  فصلی  زیستگاه های  دایمی،  و 
بور از ویژگی های ارزشمند منطقه و از عوامل موثر در ارتقای 
سطح حفاظتی منطقه به شمار می آید که متاسفانه علی رغم 
استان،  زیست  اداره کل حفاظت محیط  متعدد  پیگیری های 
موضوع ارتقای سطح منطقه تاکنون به نتیجه ای نرسیده است.

و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
گردشگری چهار محال و بختیاری گفت: در 
این استان آثار تاریخی زیادی وجود دارد که 
651 مورد آن نیز در فهرست آثار ملی کشور 

به ثبت رسیده است.
با  کرد:  اظهار  سوادجانی  عسگری  بهمن 
توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته، دوره 
و  دوم  تاریخ  در  نقشه خوانی  اصول  آموزشی 
سوم دی ماه جاری به مدت 32 ساعت، توسط 
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  اداره کل 
گردشگری چهار محال و بختیاری برگزار شد.

وی با بیان اینکه مخاطبان این دوره آموزشی 
کارشناس  تسهیالت،  و  طرح ها  کارشناس 
آثار  احیای  و  حفظ  و  اموال  از  حفاظت 
ثبت  کارشناس  طبیعی،  و  معنوی  تاریخی، 

آثار، کارشناس باستان شناسی و کارشناسان 
دفتر فنی هستند، افزود: مدرسین این دوره 
فنی  دفتر  مسئول  و  فرهنگی  میراث  معاون 

این اداره کل بودند.
عسگری سوادجانی بیان داشت: ارتقای سطح 
علمی پرسنل اداره کل میراث فرهنگی، صنایع 
و  محال  چهار  استان  گردشگری  و  دستی 
بختیاری و همچنین سایر کارشناسان مرتبط 
با این امر از مهم ترین دالیل برگزاری این دوره 

آموزشی در این استان بود.
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیرکل   
گردشگری چهار محال و بختیاری گفت: در 
تاریخی  آثار  بختیاری  و  محال  چهار  استان 
نیز در  زیادی وجود دارد که 651 مورد آن 
بر  رسیده؛  ثبت  به  کشور  ملی  آثار  فهرست 

این  پرسنل  تا  است  نیاز  اساس  همین 
با راه های مراقبت بهتر و بهینه تر  اداره کل 
از آثار تاریخی که بیانگر فرهنگ و آداب و 
رسوم مردم مناطق مختلف استان و حتی 
کشور در ادوار مختلف هستند، بیشتر آشنا 

شوند.
زمینه  در  اداره کل  این  کرد:  تصریح  وی 
آموزش برای حفظ و احیای آثار تاریخی و 
میراث فرهنگی به جا مانده، برنامه ریزی های 

با  تا  خوبی دارد و همواره در تالش هستیم 
استفاده از توان کارشناسان و اساتید مجرب 
مسئوالن  داشته های  بتوانیم  زمینه،  این  در 

مرتبط با این امر را ارتقا دهیم.
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیرکل   
تاکید  با  بختیاری  و  گردشگری چهار محال 

آثار  راستای حفظ  در  بر مسئولیت همگانی 
تاریخی، خاطر نشان کرد: یک اداره و سازمان 
به تنهایی نمی تواند این مهم را انجام دهد و 
زمینه  این  در  تا  است  نیاز  اساس  همین  بر 
تمامی مردم احساس مسئولیت کنند و با این 

ادار ه کل نهایت همکاری را داشته باشند.

مدیرکل میراث فرهنگی چهار محال و بختیاری خبر داد:

ثبت 651 آثار تاریخی چهار محال و بختیاری در فهرست آثار ملی

شهردار اصفهان خبر داد

آمادگی کامل اصفهان برای برگزاری کنوانسیون جهانی گردشگری 

مسئوالن بیدار شوند؛

مسجد جامع ۴۰۰ ساله کربکند در معرض تخریب

معارف و رگدشگری 

نشنال جئوگرافی:
ایران، اقتصادی ترین و ارزان ترین 

مقصد گردشگری جهان
 

نشنال جئوگرافی در شماره اخیر خود فهرست 16 کشور برتر 
در سال 2016 را اعالم نمود، در این فهرست ایران رتبه اول را 

به خود اختصاص داده است. 
عنوان  به  را  ایران  اقتصاد،  جهانی  مجمع  همچنین 
جهان  گردشگری  مقصد  ترین  ارزان  و  ترین   اقتصادی 

شناخت.
که  گرافی  جئو  نشنال  مجله  وطن،  کیمیای  گزارش  به 
گردشگری  برای  معرفی  زمینه  در  نشریات  معتبرترین  از 
کشور   16 فهرست  خود  اخیر  شماره  در  آید  می  شمار  به 
نمود،  اعالم  را   2016 سال  در  گردشگری  برای  جذاب 
اختصاص  خود  به  را  اول  رتبه  ایران  فهرست  این   در 

داده است.
فرهنگ، خوراک  معیارهایی همچون  با  این کشورها  انتخاب   
جاذبه  و  زیبا  مراسم  ها،  نمایشگاه  و  ها  جشن  آشپزی،  و 
است.  گرفته  صورت  زیبا  سواحل  همچون  گردشگری  های 
همراه  که  اند  کرده  امیدواری  ابراز  مجله  این  نویسندگان 
در  بریتانیا  سفارت  بازگشایی  و  ایران  ای  هسته  توافق  با 
تهران،گردشگری ایران به رونق بسیار خوبی خواهد رسید که 
خواهد  متحول  را  ایران  در  توریسم  آینده صنعت  انداز   چشم 

نمود.
جهانی  مجمع  که  گیرد  می  صورت  حالی  در  گزارش  این   
اقتصاد )WEF( در گزارشی با عنوان »شاخص رقابت پذیری 
گردشگری و سفر« در سال 2015 با مطالعه 1۴1 کشور جهان، 
در نهایت ایران را به عنوان اقتصادی ترین و ارزان ترین مقصد 
صنعت  در  قیمتی  پذیری  رقابت  شناخت.  جهان  گردشگری 
سفر و گردشگری در واقع هزینه های پائین تر مرتبط با سفر 
کشور  این  محبوبیت  افزایش  موجب  که  است  کشور  یک  به 
صنعت این  در  گذاری  سرمایه  همچنین  و  گردشگران   برای 

 می شود.

شیران:
بودجه ای که بوی کاهش آلودگی 

هوا ندهد به درد شهر نمی خورد

یک عضو شوراي شهر اصفهان گفت: اگر بازرسی حقوق بگیر 
باشد و با خالفکار چایی بخورد، بازرس نیست شهردار و رییس 
این  بازرسی  سال   1۴ و  کنند  بازدید  بازرسی ها  از  باید  شورا 

شهرداری را بررسی کنند.
در  شنبه  روز  شیران  غالمرضا  وطن،  کیمیای  گزارش  به   
در  کرد:  اظهار  اصفهان،  شهر  اسالمی  شورای  علنی  جلسه 
بررسی  بازرسی  از  منظور  که  است  آمده  بازرسی  فرهنگ 
مشکل  اگر  و  آن  کردن  گوشزد  سیستم،  یک  ضعف  نقاط 
عمقی بود، برخورد و کنار گذاشتن آن است. در واقع بازرسی 
حقوق تضعیف  از  جلوگیری  و  شده  ضایع  حقوق   برگرداندن 

 است.
 وی افزود: بازرسی امید سیاستگذار و مردم است اما شخص 
از  بازرسی کسی که  فرهنگ  است. در  بسیار مهم  نیز  بازرس 
سیستم بیرون باشد و چشم و عقل و هوش داشته باشد و منافع 
شخصی برایش اهمیت نداشته باشد و استقالل فکری و مالی 
تا  و  انجام دهد  بازرسی  باید  باشد،  را داشته  دانشی مربوط  و 
 حل مورد اختالف پیش رفته و همواره گزارشاتی با صحت ارائه

 دهد. 
این عضو شورای اسالمی شهر اصفهان تأکید کرد: اگر بازرسی 
و  بازرس نیست  با خالفکار چایی بخورد،  و  باشد  بگیر  حقوق 
ویژگی های اصلی را ندارد. من از اینجا به شهردار و رییس شورا 
اظهار می کنم که از بازرسی ها بازدید کنند و 1۴ سال بازرسی 
این شهرداری را بررسی کنند. چرا که گاهی از گوشه و کنار 

تخلفاتی به گوش می رسد. 
گفت:  و  کرد  اشاره  شهرداری  گذاری  بودجه  به  شیران 
گذشته  سال   1۴ عادت  بخواهیم  گذاری  بودجه  در  اگر 
اصفهان  سر  روی  از  را  آلوده  روزهای  کنیم،  پیگیری  را 
زیر  و  آور  خشم  کشنده،  آلودگی  ببریم.  توانیم  نمی  کنار 
مهم  مدیران  و  شما  من،  برای  مردم  زندگی  بردن   سؤال 

نیست؟
 وی اضافه کرد: امروز هرگونه بودجه گذاری در ساختمان های 
متروکه فایده ای ندارد. ما اگر به آلودگی توجه کنیم، حمل و 
و  رییس شورا  آقای  نیز مهم جلوه می کند.  را  ترافیک  و  نقل 
شهردار اصفهان مشکل آلودگی هوا مشکل اصلی شهر اصفهان 
است و هر بودجه ای که بوی کاهش آلودگی هوا ندهد به درد 

این شهر نمی خورد. 
این عضو شورای اسالمی شهر اصفهان اظهار کرد: اتوبوس پاک 
حمل  سریع  توسعه  هوشمند،  مدیریت  تراکم،  کم  مسیرهای 
تالقی  همگانی،  نقل  و  سازی حمل  یکپارچه  همگانی،  نقل  و 
اتوبوسرانی  کمکی  خطوط  ایجاد  تاکسی،  و  اتوبوس  با  مترو 
مختلف  مناطق  در  آب  برکه]های  و  خاص  فضاهای  ایجاد  و 
کمک هوا  آلودگی  کاهش  به  می تواند  اصفهان   شهری 

 کند. 
از بودجه گذاری سال های گذشته شهرداری،  انتقاد  با  شیران 
قبل  مثل  را  گذاری  بودجه  رویه  بخواهیم  اگر  داد:  ادامه 
داده  بو  و  بی رنگ  پروژه  هزار  به  بودجه  دهیم،  ادامه 
توجهی هوا  آلودگی  هشدارهای  و  اخطارها  به  اما   می شود 

 نمی شود.
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به گزارش کیمیای وطن و به نقل از روابط عمومی اداره 
کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان، ابراهیم سلیمانی 
تخصصی  روزه  سه  آموزشی  دوره  اختتامیه  مراسم  در 
اظهار  کشور،  خیریه  امور  و  اوقاف  سازمان  فنی  نظارت 
داشت: هر ساله، 1500 طرح را با 2000 ریز فضا دنبال 
می کنیم و در حال حاضر نیز 950 هزار متر مربع پروژه 

عمرانی در بقاع متبرکه کشور در حال اجراست.
تاکنون   88 سال  از  همچنین  کرد:  تصریح  ادامه  در  وی 
اجرا   عمرانی  پروژه های  الشان  عظیم  امامزاده   2500 در 

شده است و در هر سال نیز بین 350 الی ۴00 موقوفه 
از  با استفاده  از محل در آمد موقوفه و  در سراسر کشور 
صورت  نگهداری  و  تعمیر  پروژه های  موقوفه،  عین  حفظ 
می گیرد.مدیر کل نظارت فنی بر موقوفات و اماکن متبرکه 
در  افزود:  ادامه  در  کشور  خیریه  امور  و  اوقاف  سازمان 
ارتباط با نظارت بر اجرای این پروژه ها نیز، 360 الی ۴00 
نفرکارشناس از سراسر کشور از پروژه ها بازدید می کنند. 
ابراهیم سلیمانی در ادامه بیان کرد: در راستای عمران و 
الی   ۴8 بین  هرساله  کشور،  سراسر  متبرکه  بقاع  آبادانی 

بقاع متبرکه در  برای  50 میلیارد تومان وام و تسهیالت 
نظر گرفته می شود که براساس نیاز استان ها این بودجه 

تقسیم بندی می شود.
معماری  مهد  اصفهان،  کرد:  نشان  خاطر  ادامه  در  وی 
جهان و ایران است و همین موضوع باعث شده تا اصفهان 
در این زمینه نیز با اجرای پروژه های عمرانی بسیار فاخر، 

در کشور رتبه اول را کسب کند.
مدیر کل نظارت فنی بر موقوفات و اماکن متبرکه سازمان 
اوقاف و امور خیریه کشور در ادامه عنوان کرد: خوشبختانه 
نیز  اصفهان  استان  متبرکه  بقاع  از  درصد   90 کنون  تا 
نوسازی و بهسازی شده اند و فقط 50 بقعه متبرکه استان 

تاکنون هیچگونه پروژه عمرانی نداشته اند.
روزه  سه  آموزشی  دوره  به  ادامه  در  سلیمانی  ابراهیم 
تخصصی نظارت فنی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور به 
میزبانی اصفهان، اشاره کرد و افزود: این دوره در راستای 
اقصادی سازمان  ارتقای دانش فنی کارشناسان بهره وری 

اوقاف و امور خیریه کشور، برگزار شد.
وی ادامه داد: همچنین در این دوره، از استادان برجسته 
مهندس  هنر،  دانشگاه  استاد  امین پور  احمد  دکتر  کشور 
با  ایرانیان  نورپردازای  انجمن  مدرسان  و  روحی  پژمان 
موضوعات ترمیم ساختمان ها و اماکن مذهبی، نورپردازی 
استفاده  ایمني  و  سالمت  مدیریت  و  عمومی  اماکن  در 
این  کارشناسان  به روزرسانی  رویکرد  با  دوره  این  که  شد 

سازمان برگزار شد.

روابط  از  نقل  به  و  وطن  کیمیای  گزارش  به 
استان  خیریه  امور  و  اوقاف  کل  اداره  عمومی 
و  توسعه  بنیاد  موسسه  سرپرست  اصفهان، 
داد:  خبر  اصفهان،  استان  موقوفات  عمران 
به زودی برنامه پنج ساله ای برای بنیاد توسعه و 
عمران موقوفات استان اصفهان تدوین می شود.

اظهار  انتصاب  از  پس  مدرس پور  حسین  امیر 
داشت: در حدود 1۴ سال است که بنیاد توسعه 
و عمران موقوفات استان اصفهان همکاری دارم 
و  توسعه  بنیاد  مدیر  عابد  سردار  حکم  طی  و 
اول  شنبه  سه  روز  در  کشور،  موقوفات  عمران 

دی ماه طی مراسمی به این سمت منصوب شدم.
تا پایان سال جاری  ادامه تصریح کرد:  وی در 
قسمت اعظم پروژه هایی را که از قبل در دست 

اجرا داشته ایم، در نظر داریم اجرایی کنیم.
سرپرست موسسه بنیاد توسعه و عمران موقوفات 
در  همچنین  افزود:  ادامه  در  اصفهان  استان 
همین راستا نیز برنامه ای جامع برای سال 95 
تنطیم می شود تا بتوانیم در جهت سیاست های 

این بنیاد بیش از پیش گام برداریم.
کرد:  بیان  ادامه  در  مدرس پور  حسین  امیر 
و  عمران  رویکرد  با  نیز  ساله ای  پنج  به زودی برنامه  استان  موقوفات  در  سرمایه گذاری 

در  راهبردی  سند  این  که  می شود  تدوین 
و  بنیاد  این  کالن  سیاست های  راستای 
تنظیم  خیریه  امور  و  اوقاف  سازمان   همچنین 

می شود.
بنیاد  این  اول  اولویت  داد:  ادامه  وی 
مستعد  موقوفات  آبادانی  و  عمرانی  رویکرد 
بنیاد  دوم  اولویت  و  است  سرمایه گذاری 
پروژه های  در  سرمایه گذاری  به  ورود  نیز 
از  که  است  موقوفاتی  در  معادن  و  کشاورزی 
مستعد سرمایه گذاری  شرایط  و  اقلیمی   نظر 

 باشند.

مدیرکل نظارت فنی بر موقوفات و اماکن متبرکه سازمان اوقاف و امور خیریه کشور :

اصفهان، مهد معماری جهان و ایران است
 « گردشگری « گردشگری

7

برنامه پنج ساله ای برای بنیاد توسعه و عمران موقوفات استان اصفهان تدوین می شود



اغلب نوزادان پستانداران، برخی از خزندگان و حتی برخی از ماهی ها 
شناکنان از بدن مادر خارج می شوند؛ اما نوزاد پرندگان و الک پشت ها 

با شکستن پوسته تخم به دنیا پا می گذارند.
جانوران تخم گذار )oviparous(، تخم هایی تولید می کنند که پس 
گروه های  و  پستانداران  می کند.  سرباز  مادر  بدن  از  خارج شدن  از 
دیگری که در باال ذکر شدند، طوری تحول یافته اند که جنین هایشان 
تا زمان کامل شدن رشد و نمو آن درون مجرای تناسلی نگهدارند.

یکی از چالش های چنین روش نگهداری جنینی که به آن زنده زایی 
وزن  سنگینی  باید  مادر  که  است  این  می گویند،   )vivaparity(

جنین را تحمل کند.
ایجاد  پرندگان  در  نمی توانست  زنده زایی  که  می گویند  دانشمندان 
شود، چون در این صورت مادر با  وجود وزن جنین ها قادر به پرواز 
تخم  به  هوا  رسیدن  زنده زایی،  روش  دیگر  مشکل  یک  نمی بود. 
لقاح یافته است. نظر دانشمندان بر این است که پوسته تخم و مجاری 
تخمدانی پرندگان و الک پشت ها، امکان تبادل اکسیژن کافی را در 
درون بدن مادر نمی دهند. محدودیت جریان هوا، ممکن است مانع 

رشد درازمدت رویانی در درون بدن پرنده یا الک پشت مادر شود.
در  که  تخمی  درون  پرندگان  )جنین(  رویان  نظریه،  این  اساس  بر 
آشیانه گذاشته می شود، دسترسی بیشتری به هوا دارد تا درون بدن 

مادر.
سوراخ های  پوسته  روی  است.  سختی  پوسته  دارای  پرندگان  تخم 
ریزی برای عبور اکسیژن وجود دارد. تخم پرندگان برای استتار از دید 
شکارچیان، معموال به صورت طرحدار می باشند. بعضی از پرندگان 
از قبیل پنگوئن ها، در هر بار جفت گیری و تولید مثل فقط یک تخم 

می گذارند. دیگر پرندگان مثل چرخ ریسک آواز خوان آمریکایی، شش 
تخم یا بیشتر می گذارند.

چرا آب دریاها شور است؟
بسیاری از مردم، شوری آب دریاها را، خوش ندارند و می پندارند که 
اگر آب دریاها شیرین بود، بهتر بود. چرا آب دریاها شور است؟ با آنکه 
همه رودخانه هایی که در روی زمین، به دریاها می ریزند، دارای آب 
شیرین هستند، چه کسی این نمک فراوان را در آب دریا ریخته است؟ 

چرا ریخته است؟ این نمک از کجا آمده؟ آیا تمام شدنی نیست؟
اگر  است.  بیشتر  شیرین،  آب  از  فساد،  برابر  در  شور،  آب  مقاومت 
گندیدن  و  شدن  فاسد  خطر  بود،  می  شیرین،  اقیانوس ها  آب های 
آنها، بسیار بود. اگر آب های دریاها بگندند، موجود زنده ای در کره 
زمین، باقی نخواهد ماند؛ بوی گند و تعفن آب، موجود زنده ای را باقی 
نخواهد گذارد. آب های گندیده، بهترین جا، برای زندوزای حشرات، 

به ویژه حشره های سمی می باشند. آن وقت است که حشرات، نه 
نباتی را باقی خواهند گذارد نه حیوانی، نه انسانی.

 علت شور بودن آب دریا
قسمتی از نمک موجود در آب دریا از طریق فعالیت های اتشفشانی زیر 
آبی وارد آن می شود؛ اما قسمت اعظم این نمک مربوط به فرسایش 
پوسته زمین یا خاک است. امالح معدنی موجود در خاک، در آب 
باران حل می شود و از طریق رودخانه ها به دریاها حمل می گشود. 
بخار  از آب دریا  نور خورشید قسمتی  تابش  اثر  بر  آنگاه زمانی که 
می شود، نمکی که در آن وجود دارد، بر جای می ماند و این امر باعث 
می شود که تراکم نمک موجود در آب افزایش یابد. امروزه میزان امالح 
معدنی موجود در آب دریاهای آزاد جهان ۳.۵ درصد است که بیشتر 

آن را سدیم کلراید یا همان نمک طعام تشکیل می دهد.
نمک های محلول در آب دریا

آب دریا به قدری شور است که قابل خوردن و زراعت نیست. علت 
این شوری ، وجود نمک های مختلف به خصوص نمک طعام است. 
اقیانوس، شاید تنها جایی باشد که بتوان تمام عناصر را در آنجا، یکجا 
اقیانوس  آب  در  آن  نوع  از شصت  بیش  عناصر ساده،  از  کرد.  پیدا 
نمی رسد.  نظر  به  بعید  بقیه چندان  احتمال وجود  و  شناخته شده 
مقدار بعضی از عناصر در آب دریا، به قدری ناچیز است که به طور 
مستقیم تشخیص داده نمی شود؛ ولی وجود آنها در اندام جانوران دریا 
ثابت شده است. وزن کل امالح موجود در آب اقیانوس ها را حدود تن 
برآورد کرده اند. این امالح می تواند تمام سطح کره زمین را به ضخامت 
4۵ متر بپوشاند و اگر فقط روی قاره ها قرار گیرد، ضخامت آن به 1۵۳ 

متر خواهد رسید.

چرا روزهای اول هفته، خسته و 
کالفه ایم؟

هفته،  آخر  تعطیل  روزهای  در  دیروقت،  تا  خوابیدن 
می تواند خواب شما را دچار اختالل کند و حوصله را از 
شما بگیرد. حتی اسمی هم برای این حالت پیدا شده: 

تاخیر جت اجتماعی!
بنا بر نظر متخصص خواب و مدیر بیمارستان اختالالت 
خواب نیویورک، شلبی فردمن هریس، این تاخیر جت 
یک  مسأله  این  واقع  در  است.  شایع  بسیار  اجتماعی، 
اختالل خواب نیست که مردم را به خاطرش به کلینیک 
مردم  این  که  می شویم  متوجه  راحتی  به  اما  بکشاند، 
آنهایی نیستند که هر روز زمان مشخصی از خواب بیدار 
می شود:  مشخص  تعریف  یک  با  مسأله  این  می شوند. 
بیدار ماندن تا ساعات پایانی شب های تعطیل و خوابیدن 
از  را  ما  بدن  ساعت  می تواند  بعد،  روزهای  در  تا ظهر 
نظم همیشگی خود منحرف کند. هر چقدر شما بتوانید 
ساعات خواب بدن خود را متعادل نگاه دارید و حتی آن 
را در تعطیالت آخر هفته هم حفظ کنید، بدن و روان 
شما سالم تر خواهد ماند. همه اینها به این دلیل اتفاق 
ساعت های  و  بدن  داخلی  ساعت  ریتم  ما  که  می افتد 
در  ماندن  می دهیم.  دست  از  را  بیداریمان  و  خواب 
تخت خواب هم   همان اثر را دارد. شما شب های تعطیل 
آخر هفته را دیر می خوابید و ساعت بدنتان را در زمان 
فرا  تعطیلی  شب  اولین  وقتی  می دهید.  قرار  متفاوتی 
بیداری  و  به ساعات خواب  بدنتان  زمانی که  می رسد، 
را  خود  همیشگی  برنامه  است،  نزدیک تر  همیشگیش 
از  در پیش بگیرید؛ همان ساعت همیشگی بخوابید و 
دیرخوابی های مخصوص تعطیالت پرهیز کنید. شما در 
تعطیالت غذاهای متفاوتی می خورید، تحرکات متفاوتی 
دارید و بیدار ماندن بیش از ساعت همیشگی بدنتان را 

به خطر می اندازد.

و  تجارت  از  می کنیم.  استفاده  کارها  تمام  برای  موبایل   از  امروزه 
کسب  وکار گرفته تا بازی و سرگرمی را با گوشی های هوشمند انجام 
می دهیم. به لطف انواع حسگرهایی که در آنها وجود دارد، کالری 
مصرف شده، تعداد قدم هایی که برداشتیم و حتی ضربان قلب را 

اندازه می گیریم.
دهند،  انجام  نمی توانند  هوشمند  گوشی های  فعال  که  کاری  اما   
آینده   در  ویژگی  این  است.  مسموم  یا  فاسد  غذای  تشخیص 
استارتاپ ها  از  زیادی  تعداد  می شود.  اضافه  گوشی ها  به  نزدیک 
شده، فاسد  غذای  تشخیص  تکنولوژی  روی  بر  کار  حال   در 

 هستند.
با قیمت 2۵0 دالر وجود دارند که سالمت  بازار اسکنرهایی   در 
غذا را تشخیص می دهد )مانند عکسی که در تصویر خبر مشاهده 
می کنید(. حاال کافی است یک اپلیکیشن ساخته شود تا اطالعات 
این اسکنرها را به صورت گرافیکی به کاربر نمایش دهد. شرکت 
تولید  را  اسکنرها  این  از مهم ترین کمپانی هایی است که   SCiO

می کند. 
این شرکت پتانسیل تولید اسکنرهایی را دارد که بتوان آنها را حتی 

در یک تلفن همراه جای داد.
 اسکنر دیگری با همان قیمت 2۵0 دالر نیز در بازار فروخته می شود 
که توسط شرکت 6SensorLabs ساخته شده است. این سنسور 

به کسانی که بیماری سلیاک )بیماری گوارشی که پرزهای روده 
کمک  دارند  دارد(  اختالل  مواد  جذب  در  و  دیده  آسیب  باریک 
می کند تا موادی که برای آنها خطرناک است، مانند گندم و جو در 
غذا وجود نداشته باشد. با توجه به سرعت در پیشرفت علم دور از 
ذهن نیست که در آینده شاهد موبایل هایی باشیم که غذاها را در 

حد مولکولی برسی می کنند.

دانستنی های آتشفشانی
که  است  زمین  سطح  در  روزنه ای  آتشفشان 
سنگ های گداخته، خاکستر و گازهای درون زمین 
از آن به بیرون فوران می کنند. فعالیت آتشفشانی با 
برون افکنی صخره ها، با گذشت زمان باعث پیدایش 
می شود.  زمین  سطح  بر  آتشفشانی  کوه های 
که  می شوند  یافت  نقاطی  در  معموالً  آتشفشان ها 
ورقه های زمین ساخت، همگرایی یا واگرایی دارند.

آتشفشان یک ساختمان زمین شناسی است که به 
وسیله آن مواد آتشفشانی )به صورت مذاب، گاز، 
به  زمین  درون  از  مورد(  سه  هر  یا  جامد  قطعات 
در  مواد  این  انباشتگی  یابند.  می  راه  آن  سطح 
محل خروج، برجستگی هایی به نام کوه آتشفشان 
ایجاد می کند.آتشفشان یکی از پدیده های طبیعی 
تاریخ  طول  در  که  است  زمین شناسی  دایمی  و 
و  مانده  باقی  تغییر  بدون  نسبتا  زمین شناسی 
زمین  گوشته  و  پوسته  تکامل  و  تحول  ایجاد،  در 
نقش اساسی داشته و دارد. تولید مواد آتشفشانی 
دوره  از  آتشفشان  ایجاد  در  موثر  پدیده های  و 
نداشته  چندانی  تغییر  حاضر  عهد  تا  پرکامبرین 
این راستا تغییر کرده است، نوع  است و آنچه در 
بهره گیری  نحوه  و  اندیشیدن  چگونگی  دانسته ها، 
از آنهاست. آتشفشان ها پدیده های جهانی هستند 
و در سایر کرات منظومه شمسی به ویژه سیارات 
پدیده عادی محسوب می شود  زمین یک  مشابه 
نیز رخ می دهد. و آتشفشان بی شک در کیهان 

آتشفشان ها، مکان هایی هستند که به علل مختلف 
شکل  به  را  زمین  درونی  مذاب  مواد  فیزیکی 
گدازه های آتشفشانی، مواد پیروکالستیک و گازها 
از خود خارج و امکان راهیابی آنها را به سطح زمین 
با  انفجار آتشفشانی می تواند همراه  می دهند. یک 
خروج قطعات سنگی جامد، مواد مذاب و گازهای 

آتشفشانی باشد. به طور معمول هر یک از ما با 
شنیدن نام آتشفشان، گدازه های آتشفشانی سیال 
و روان را به خاطرمی آوریم که با حرکت خود هر 
چیزی را در روی سطح زمین به کام خود می کشد.

میزان  سیال،  مذاب  ماده  غلظت  همچون  عواملی 
شدن  سرد  سرعت  و  زمین  سطح  شیب  گازها، 
تاثیرگذار  گدازه ها  حرکت  سرعت  میزان  روی  بر 
می باشند. یک فوران آتشفشانی قادر است ستونی 
از مواد مختلف را تا ارتفاعی حدود 19 کیلومتر )در 
باالی قله آتشفشان( به بیرون پرتاب نماید و منجر 

به تشکیل یک ابر آتشفشانی شود.
هواپیمای  فروند   80 از  بیش  اخیر  سال   1۵ در   
تجاری در اثر برخورد با ابرهای آتشفشانی صدمه 
یک  از  حاصل  آتشفشانی  خاکسترهای  دیده اند. 
فوران قادرند تا منطقه وسیعی در اطراف خود را 
بپوشانند و این وسعت گاه تا ۳۵000 کیلومترمربع 
را نیز دربرمی گیرد. همچنین پوشش سطحی ماه 
اغلب با سنگ های آتشفشانی پوشیده شده است و 
بارزترین ارتفاعات مریخ توسط آتشفشان ها ساخته 
شده است. زبانه های آتش و لکه های خورشیدی را 
جدا از ماهیتشان، می توان نوعی فوران آتش فشانی 

در خورشید تلقی کرد.

بختک در خواب حقیقت دارد؟!
»در خواب عمیقی بودم تا اینکه احساس کردم یک 
چیزی روی سینه ام سنگینی می کند. به همین دلیل 
خواستم که بیدار شوم، اما نمی توانستم؛ ضربان قلبم 
تند شده بود و نفسم هم تنگ. تقالی زیادی می کردم؛ 
جالب  بخورم.  تکانی  هیچ  نمی توانستم  اصال  اما 
اینجاست که همسرم صبح آن روز به من گفت: سعی 
می کردم با تقالی زیاد دمپایی پای تخت را بردارم و 
به طرف کسی پرتاب کنم. ظاهرا بعد از اینکه حس 
حرکتیم برگشته بود سعی داشتم آن چیز سنگینی که 
روی قفسه سینه ام بود را از خودم دور کنم. او که این 
صحنه را دیده  بود، من را  تکان داده و بیدارم کرده 
بود. وقتی از خواب بیدار شدم، به شدت ترسیده بودم و 
در عین حال احساس تشنگی بسیار زیادی می کردم.«

شاید برای شما هم تجربه هایی از این دست پیش آمده 
باشد؛ مشکلی که اصطالح علمیش»فلج خواب« است 
ایرانی ها آن را »بختک« می نامند. تقریبا به تعداد  و 
فرهنگ هایی که در جهان وجود دارد، اسامی مختلفی 
برای این مشکل ایجاد شده و طی قرن ها، انواع اجنه، 

اهریمن ها و نفرین ها مقصر دانسته شده اند.
چطوربختک به جانتـان می افـتد؟

در  بختک  عنوان  به  آنچه  اغلب  می گویند  پزشکان 
میان عموم مردم رایج است،  پدیده ای موسوم به »فلج 

خواب« است.
عالیم بختک چیست؟

دارد؛  مشخص  عالمت  چند  خواب  فلج  یا  بختک 
مهم ترین آن ناتوانی در حرکت دادن بدن و صحبت 
دلهره  و  ترس  دلیل  به  فرد  به طوریکه  است؛  کردن 
می خواهد، فریاد بزند؛ اما انگار بی فایده است. از دیگر 
عالیم این مشکل احساس خفگی است؛ به گونه ای که 
فرد تصور می کند به زمان مرگ نزدیک شده و انگار 
موجودی روی قفسه سینه او قرار گرفته است. در این 

وضعیت ممکن است توهمات شنیداری،  دیداری 
یا حتی لمسی اما رویا مانند نیز اتفاق بیفتد؛ چیزهایی 
مثل احساس حضور فردی در اتاق، احساس فشردگی 
در قفسه سینه، دیدن منبع نور، شنیدن صدای افراد، 
دیدن شبح،  تجربه خروج از بدن و... . طبیعی است 
وحشت  احساس  حالت  این  در  عالمت  بارزترین  که 

و اضطراب است.
آیا پای شیاطین در میان است؟

تفسیرهای  و  باورها  خواب،  فلج  پدیده  مورد  در 
دارد.  مختلفی در فرهنگ ها و جوامع مختلف وجود 
همانطور که گفته شد، ایرانی ها این پدیده را به نام 
تعبیر  آن  از  هم  بعضی ها  می شناسند.  »بختک« 
فرد  برای  اتفاقاتی که  تمام  و  به جن زدگی می کنند 
می افتد، به گردن دیوهای بدسرشت و اجنه می اندازند.  
ایرلندی ها هم بر این باورند که فلج خواب بر اثر دروغی 
که روز قبل گفته شده، بروز می کند. اما آنچه بارز است 
این است که طی قرن ها باور عمومی بر این است که 

این مشکل با انواع اجنه و نفرین ها مرتبط است.
چطور می شود پیشگیری کرد؟

فلج خواب یک اختالل خواب بی خطر است؛ بنابراین 
یا  برد  بین  از  را  آن  موارد  برخی  رعایت  با  می توان 
پشت،  به  نخوابیدن  رساند.  حداقل  به  را  تکرارش 
انجام  خوابیدن،   کافی  اندازه  به  استرس،  کاهش 
ننوشیدن  و  نخوردن  غذا  زیاد  منظم،  ورزش های 
کافئین، همگی از عواملی است که می تواند از چنین 

وضعیتی پیشگیری کند.
 برای به دست آوردن سریع هوشیاری بهتر است فرد 
سعی کند انگشتان دست و پا همچنین  چشمانش را 
به شدت تکان دهد و به دنبال آن سرش را حرکت 

دهد. 
در مواردی که فلج خواب به مدت 6 ماه، دست کم هفته ای 
 یک بار در فرد رخ  دهد، باید از دارودرمانی استفاده

 کرد.

چرا پرندگان تخمگذارند؟

گوشت گاو بهتر است یا گوسفند؟

انواع گوشت به جز فرآورده های گوشتی )سوسیس، کالباس، ناگت 
و...( در هرم غذایی جایگاه ویژه ای دارند و هیچ گاه نمی توان این 

گروه را جایگزین گروه های غذایی دیگر کرد.
اسیدآمینه های ضروری  و  قابل جذب  آهن  روی،   ،B12  ویتامین
از جمله مواد مغذی هستند که در سبزیجات، میوه ها، شیرینی ها، 
چربی ها و غالت وجود نداشته یا میزان آن به قدری اندک و غیرقابل 
باشد،  نوع گیاهخواری مطلق  از  اگر رژیم غذایی  جذب است که 
این  کمبود  از  ناشی  مزمن  یا  عوارض حاد  دچار  فرد  بدون شک 
مواد همچون اختالل در رشد قدی، ضعف قوای جنسی، سقط و 
نارسی جنین، ناباروری، کم خونی و مشکالت و ناراحتی های عصبی 
می شود؛ معموال این عوارض دیررس و در عین حال به سختی قابل 
جبران و درمان هستند. در نتیجه مصرف متعادل و توصیه شده 

انواع گوشت الزم و ضروری است.
بافت های  مجموعه  از  متشکل  گوشت،  بدانید  است  الزم  ابتدا 
عضالنی )ماهیچه ای( ـ اسکلتی الشه همراه بافت های چربی است. 
ضمن اینکه به احشای داخلی دام همچون دل، جگر، قلوه، زبان و... 
اعضای گوشتی گفته می شود که هر دوی اینها پروتئینی بوده، اما 
از نظر مرغوبیت و ارزش، گوشت قرمز الشه دام، اولویت مصرف 
دارد. گوشت قرمز بر اساس نوع دام انواع مختلفی دارد؛ گوشت گاو، 
بره، شتر و گوشت حیوانات  بوفالو )گاومیش(،  گوسفند، گوساله، 
شکاری از این جمله اند. اما سوال اینجاست گوشت حیوانات اهلی در 

مقایسه با یکدیگر چه خصوصیات تغذیه ای متمایزی دارند ؟
گوشت گوساله بهتر است یا گوسفند؟

بسیاری از خانواده ها بر این باورند که گوشت گوسفند در مقایسه 
با گوشت گوساله ارزش تغذیه ای بیشتری دارد و چون بافت نرم و 
لطیفی داشته و طعم و بوی دلچسبی به انواع خوراک و خورش های 
نوع  هیچ  و  می پسندند  را  گوسفند  گوشت  فقط  می دهد،  سنتی 
گوشت دیگری به مذاقشان خوش نمی آید. درست است که گوشت 
گوسفند به مزاج خوش تر می آید، سرعت هضم آن بیشتر از گوشت 
بدانید  باید  اما  دارد،  دلچسبی  طعم  و  نرم  بافت  و  است  گوساله 
گوشت گوسفند و گوساله از نظر ارزش تغذیه ای با یکدیگر برابری 
می کنند و میزان روی، آهن و ویتامین B12 در آنها یکسان است؛ 
با این تفاوت که گوشت گوسفند بسیار چرب و افزاینده کلسترول 
آنکه  بر  عالوه  گوساله  گوشت  اما  است،  خون  تری گلیسیرید  و 
کم چرب تر است در مقایسه با گوشت گوسفند کلسترول پایین تری 
دارد. پس افرادی که دچار چربی خون باال، ناراحتی های قلبی و 
دیابت هستند، بهتر است گوشت گوسفند را از برنامه غذاییشان 

حذف کنند.
مناسب  بدنسازان  برای  گوساله  گوشت  می دهد  نشان  تحقیقات 
باست و به افزایش سطح تستسترون کمک می کند؛ البته اگر دام 
در طبیعت رشد یافته و تغذیه طبیعی تری داشته باشد، در مقایسه 
با گوساله های پرورشی، ضمن ارزش غذایی بیشتر، طعمی مشابه 
گوشت گوسفند دارد؛ به دلیل آنکه حجم بافت پروتئینی آن نسبت 
به بافت چربی در مقایسه با گوشت گوسفند بیشتر است، به افزایش 
در  افراط  البته  می کند.  کمک  بدنسازان  عضالنی  و حجم  قدرت 
مصرف گوشت گوساله، می تواند سبب تجمع چربی در ناحیه شکم 

و پهلو و افزایش چربی خون شود.
با گوساله چاق کننده و  بدانید گوشت گاو در مقایسه  را هم  این 

دیرهضم تر است.
ارزش غذایی گوشت بره

با وجودی که گوشت بره، بافت ماهیچه ای متراکم و پر حجمی ندارد، 
اما اغلب مردم به دلیل آنکه رنگ صورتی مطلوبی دارد و بیشترین 
مقدار گوشت و کمترین مقدار چربی را داراست، آن را به گوشت 
گوسفند ترجیح می دهند. اما گوشت بره چه ویژگی متمایزی دارد و 
آیا مصرف آن توصیه می شود؟ گوشت بره از نظر تردی و خوشمزگی 
در میان دیگر گوشت حیوانات حرف اول را می زند و قابلیت هضم 
زیادی دارد. این گوشت حاوی تمام اسیدهای آمینه ضروری بدن 
است و می تواند در ساختن بافت های جدید مفید باشد. گوشت بره 
مقدار شایان مالحظه ای فسفر همراه با کلسیم و آهن دارد و از نظر 
ویتامین های گروه B بخصوص B12 غنی است. این گوشت به دلیل 

بهترین طعم و کمترین میزان چربی گزینه مناسبی است.
گوشت گاو یا بوفالو؟

شاید تا به حال گوشت گاومیش یا همان بوفالو را ندیده باشید. 
شاید هم گوشتی با طعم و رنگ و بافتی متفاوت تر از گوشت گاو 
خورده باشید، اما متوجه نشده اید که گوشت چه حیوانی بوده است. 
گاومیش یک حیوان مفید و سه منظوره است؛ یعنی شیر، گوشت 
داشتن  دلیل  به  گاو،  گوشت  به  نسبت  اما  دارد؛  خوبی  نیروی  و 

خصوصیاتی نامطلوب کمتر مشتری دارد.
گوشت گاومیش خام یا نپخته رنگ قرمز بسیار روشنی دارد و شاید 
تفاوت رنگش با دیگر گوشت ها موجب تعجب شما شود. این گوشت 
از گوشت گاو می شود.  وقتی پخته می شود، بسیار تیره و کدرتر 
وقتی آن را چرخ می کنیم، همچون خمیری آبدار و بسیار لطیف 
اما زمانی که می پزد، بافت آن سفت می شود و اصال  شده است؛ 
طعم خوبی ندارد؛ مگر آنکه به مدد برخی از ادویه  ها طعم آن را 

مخفی کنیم.
گوشت شتر در ترازوی تغذیه

ویژگی های  دلیل  به  شتر  گوشت  مصرف  اسالمی،  آموزه های  در 
متمایزی که نسبت به گوشت سایر حیوانات دارد، بسیار توصیه 
شده است. خوشبختانه مدتی است که این گوشت طرفداران زیادی 
را به خود جلب کرده است. در آموزه های دینی آمده که گوشت شتر 
قوای بدنی و استقامت را زیاد، اعصاب و قوای جنسی را تقویت و از 
اختالالت در رشد جنین جلوگیری می کند؛  مصرف آن به بانوان 
باردار، شیرده، دانش آموزان، ورزشکاران و افراد کهنسال توصیه شده 

است.

آیا می دانستید که ...
آیا می دانستید که، زنبور عسل 4 بال دارد.

آیا می دانستید که، بیش از 1۵000 نوع مختلف، برنج وجود دارد.
آیا می دانستید که، بیش از یک سوم آناناس ها از هاوایی می آیند.

آیا می دانستید که، بزرگ ترین جزیره دریای مدیترانه، سیسیل است.

آیا می دانستید که،60  گاو می توانند هر روز یک تن شیر تولید کنند.
آیا می دانستید که، موادغذایی منجمد، اولین بار در سال 1920 

معرفی شدند.
آیا می دانستید که، زنبورعسل و مگس، در هر ثانیه 200 بار بال 

می زنند.
بدن شما در گوشتان  استخوان  دانستید که، کوچک ترین  آیا می 

قرار دارد.
فعالیت های آتشفشانی، در  تمام  از  آیا می دانستید که، 90 مورد 

اقیانوس رخ می دهد.
آیا می دانستید که، موز بیشترین میوه ای است که در آمریکا خورده 

می شود.
آیا می دانستید که، فانتای نارنجی سومین نوشابه پرفروش دنیا است.

آیا می دانستید که، کانادا بیش از هر کشور دیگری در جهان دریاچه 
دارد.

آیا می دانستید که، یونانیان باستان برای اولین بار از هویج به عنوان 
شکلی از دارو استفاده کردند و نه میوه.

آیا می دانستید که، کوکا کوال در سال 1886، در اصل به عنوان یک 
»آشامیدنی فکری« برای افزایش قدرت مغز معرفی شد.

برای صبحانه خورده  )ذرتی که  فلکس  دانستید که، کرن  آیا می 
می شود( را جان کالگ اختراع کرده است.

آیا می دانستید که، محصوالت لبنی 29 درصد از تمام موادغذایی 
مصرف شده در ایاالت متحده آمریکا را تشکیل می دهد.

آیا می دانستید که،دمای ایده آل برای به خواب رفتن بین ۳0-18 
درجه سانتیگراد )64-86 فارنهایت( است.

آیا می دانید که، وزن مغز گوریل 600 گرم است.
آیا می دانید که، قلب گنجشک 100 بار در دقیقه می زند.

آیا می دانید که، فقط سی درصد از مارهای دنیا سمی هستند.
آیا می دانید که، قدرت بینایی جغد هشتاد و دو برابر انسان است.

آیا می دانید که، ملکه موریانه، پنجاه بار بزرگ تر از جفت خود است.
آیا می دانید که، اسب ماده سی دندان و اسب نر سی و شش دندان 

دارد.
آیا می دانید که، مار »آناکوندا« تنها نمونه افعی است که بچه می 

زاید.
آیا می دانید که، بزرگ ترین مار جهان 8 متر طول و 12۵ کیلوگرم 

وزن دارد.
آیا می دانید که، در صورت نبودن غذا، تمساح قوی، همنوع ضعیف تر 

از خود را می خورد.
آیا می دانید که، مارها و ببرهای استرالیایی که چشم هایشان توسط 
ادامه  به زندگی خود  توانند  به راحتی می  اند،  پرندگان کور شده 

دهند.
بدنشان  حرارت  درجه  چنان  پرندگان  از  بعضی  که،  دانید  می  آیا 
باالست که مجبورند برای حفظ این گرما، غذای زیادی بخورند؛ به 
طوریکه اگر شما بخواهید به اندازه این نوع پرندگان غذا بخورید، باید 

در هر وعده غذا حداقل 10 کیلو غذا میل کنید.
آیا می دانید که، یکی از سمی ترین حیوانات دنیا نوعی عروس دریایی 

است که سم آن در کمتر از دو دقیقه قربانی خود را می کشد.
تنها موجوداتی هستند که اشعه رادیو  آیا می دانید که، عقرب ها 
اکتیویته تاثیری بر آنها ندارد و جالب تر اینکه عقرب ها دو دشمن 

دارند؛ یکی از آنها نوعی سار است و دیگری مگس.
آیا می دانید که، نوعی ماهی وجود دارد که با کمک باله هایش به 
سطح آب می آید و یک و نیم دقیقه در هوا پرواز و طعمه خود را 

شکار می کند.
آیا می دانید که، از بزاق نوعی خفاش خون آشام، دارویی ساخته اند 

که جلوی سکته مغزی را می گیرد.
آیا می دانید که، کوچک ترین سگ جهان، دارکیده پیترزبورگ با 

600 گرم وزن است.
آیا می دانید که، پنگوئن نر در طول دو ماه محافظت از تنها تخم 
پنگوئن ماده، چیزی نمی خورد و چهل درصد وزن خود را از دست 

می دهد.
آیا می دانید که، مار می تواند تا نیم ساعت بعد از قطع شدن سرش 

نیش بزند.
آیا می دانید که، دولفین ها و فیل ها فقط 2 ساعت در شبانه روز 

می خوابند.
آیا می دانید که، حداکثر سرعت الک پشت های غول پیکر چهار و 
از نیم  نیم متر در دقیقه است و خرگوش این فاصله را در کمتر 

ثانیه می پیماید.
آیا می دانید که ، بزرگ ترین جانور بی مهره، ماهی مرکب غول پیکر 

است که بلندیش می تواند تا حدود 1۵ متر برسد.
آیا می دانید که، شامپانزه، اورانگوتان، گوریل، میمون، سگ، گربه، 

راکون، خوک، فیل و اسب جزو باهوش ترین حیوانات هستند.
آنها  بینند؛  می  مات  و  بی رنگ  را  دنیا  سگ ها  که،  دانید  می  آیا 
تشخیص  را  رنگ  سایه های خاکستری  تنها  و  نزدیک بین هستند 

می دهند.
معروف ترین  و  بهترین  از  یکی  آال  قزل  ماهی  که،  دانید  می  آیا 
آن  کمان  رنگین  نوع  و  است  شیرین  آب های  پرورشی  ماهی های 

نخستین بار از آمریکا به نقاط دیگر برده شد.
آیا می دانید که، فیل از گوش هایش به عنوان تهویه هوا نیز استفاده 
می کند. او دمای بدنش را توسط گوش هایش متعادل نگه می دارد، 
چون سطح بزرگی دارد که حیوان می تواند از طریق آن حرارت 

بدنش را کاهش دهد.
آیا می دانید که، حیواناتی چون سگ و گربه تنها از طریق نفس زدن 
تندتند به دفع گرمای بدن خود می پردازند و به این علت است که 

سگ در هوای گرم دهان خود را باز می کند و له له می زند.
آیا می دانید سری پنجاه و سوم

زندگی طبیعی موجودات مختلف با هم متفاوت است. این تفاوت 
زده  آنها شگفت  دانستن  از  که  است  به حدی  گاهی  در حیوانات 
از ویژگی های عجیب و غریب  می شویم. آنچه می خوانید برخی 

حیوانات است:
آیا می دانید که، فقط قورباغه های نر قور قور می کنند.

آیا می دانید که، مغز فیل یک هزارم وزن بدن اوست.
آیا می دانید که، چشم شترمرغ بزرگ تر از مغزش است.

«« روانشناسی آیا می دانستید ؟؟ تغذیه 

از لنز دوربین 
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