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دبیر جشنواره نوجوان خوارزمی خبر داد:

کسب مقام دوم جشنواره 
نوجوان خوارزمی در اصفهان
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شجاعت فرزندان اصفهان
لرزه بر اندام دشمنان انداخت
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W W W. Z AYA N D E R O U D O N L I N E . I R
رییس حوزه علمیه اصفهان با بیان اینکه فشارهای 
اقتصادی و معیشــتی بر مردم زیاد اســت، گفت: 
دستگاه سیاســت خارجی در مســیر مورد عالقه 

دشمنان حرکت نکند.
آیت ا...  مظاهری در این دیدار با تقدیر و تشکر فراوان 

از تالش ها و فعالیت های شــبانه روزی دولت، صبر 
و بردبــاری در قبال تنش ها و مشــکالت گوناگون 
را رمز اصلی توفیقات دولت برشــمرد و تاکید کرد: 
اگر بعضی بی مهری ها و تنش های بی فایده سیاسی 

نبود، قطعا راه برای فعالیت بیشتر دولت...

رییس دفتر رییس جمهور با رییس حوزه علمیه اصفهان دیدار کرد:
دستگاه سیاست خارجی در مسیر مورد عالقه 

دشمنان حرکت نکند

کمبودهای سخت افزاری از اصلی ترین معضالت تئاتر؛

اصفهان سالن تئاتر ندارد
هفته ششم لیگ برتر، جام خلیج فارس؛

تقابل اصفهان  و تبریز 
درسایه دربی پایتخت

مسکن مهر؛ طرحی بزرگ اما شکست خورده در اصفهان

خانه هایی که خالی ماند

زرگر پور پله به پله به پایان نزدیک می شود!
بارانداز سیاسی دولت در اصفهان؛

 جوانان، تمایلی به استفاده 
از وام مسکن ندارند
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با حضور مشاور عالی مقام معظم رهبری در اصفهان؛

تقاطع غیر همسطح 25 آبان
اصفهان به بهره برداری رسید

مسکن مهر از ۱۰ســال پیش برای خانه دار کردن مردم کلید 
خورد و ســاالنه بخش عظیمی از بودجه های دولت در حالی 
به آن اختصاص یافت که در خانه دار کردن مردم بیشتر نقش 
حاشیه ای داشته است. با ابالغ طرح مسکن مهر به استان های 

مختلف، شاهد قد علم کردن ساختمان های مسکن مهر، یکی 
پس از دیگری، در شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر جمعیت ازجمله 
فوالدشهر، شاهین شهر و بهارســتان در استان اصفهان بودیم. 

ساختمان های مسکن مهر در حالی قارچ گونه رشد یافت...

استاندار اصفهان با اشــاره به اینکه مقوله مســکن یکی از نیازهای مهم مردم اســت، گفت: افرادی که در این پروژه ها 
ثبت نام کرده اند، از بضاعت مالی خوبی برخوردار نیستند و بر ماست تا هرچه سریع تر این مشکالت و معضالت را برطرف 

کرده و واحدها را تحویل متقاضیان دهیم

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان، سال گذشــته با اعالم این خبر که پرونده مســکن مهر در استان اصفهان در 
خردادماه سال ۹۵ بسته می شود، امســال باگذشت شش ماه از ســال، طی جدیدترین اظهارنظر خود اعالم کرده که تا 

پایان سال این پروژه به اتمام می رسد
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پیشنهاد سردبیر: 
زرگر پور پله به پله به پایان نزدیک می شود!

خبر

یادداشت

مســئول روابط عمومی کل ســپاه از برگزاری رژه بزرگ 
نیروهای مسلح در آغاز هفته دفاع مقدس در بندرعباس و 

با مسئولیت سپاه پاسداران انقالب اسالمی خبر داد.
مســئول روابط عمومی کل سپاه در آســتانه فرارسیدن 
هفته دفــاع مقدس گفت: رژه بزرگ و گســترده نیروهای 
مسلح جمهوری اسالمی ایران در آغاز هفته دفاع مقدس، 
همزمان با تهــران، در بندرعباس با مســئولیت ســپاه و 

فرماندهی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی و 
با حضور یگان های زمینی، دریایی و هوایی ارتش و سپاه و 
همچنین نیروی انتظامی، بسیج و نیروهای مردمی برگزار 

خواهد شد.
ســردار ســرتیپ دوم پاســدار رمضان شــریف هدف از 
برگزاری این رژه در بندرعباس را نمایش اقتدار و سیادت 
دریایی جمهوری اســالمی ایران در خلیج فارس و قدرت 

بازدارندگی و وحدت نیروهای مســلح دانست و افزود: این 
رژه برای نخســتین بار همزمان با تهــران ؛ در بندرعباس 
 و ســواحل خلیــج فــارس برگزار و شــعار محــوری آن 

»ما می توانیم« است.
وی تصریح کــرد: آیین رژه بــزرگ نیروهای مســلح در 
بندرعباس با حضور مقامات عالی رتبه کشوری و لشکری 
و ســخنرانی علی الریجانی رییس مجلس شورای اسالمی 
و در حضور آحاد مختلف مردم اســتان هرمــزگان برگزار 

خواهد شد.
سخنگوی سپاه پاســداران انقالب اســالمی با بیان اینکه 
دشــمنان ملت ایران باید بدانند خلیج فارس خانه ماست 

و با همکاری سایر کشورهای همسایه از هیچ تالشی برای 
تقویت امنیت آن دریغ نخواهیم کــرد تاکید کرد: اجرای 
برنامــه هایی ماننــد رژه و رزمایش در منطقــه راهبردی 
خلیج فارس در راستای حفظ و ارتقای آمادگی های دفاعی 
یگان های دریایــی و پدافندی برای مقابلــه با تهدیدات 
ناشی از حضور تحریک کننده قدرت های فرامنطقه ای به 
 ویژه ناوهای آمریکایی و تحرکات نامتعارف و غیرحرفه ای

آنان است.
31 شهریور ســالروز شــروع جنگ تحمیلی از سوی رژیم 
بعث عراق علیه جمهوری اســالمی ایران بــه عنوان آغاز 

هفته دفاع مقدس نامگذاری شده است.

فرمانده کل ســپاه گفت: ســپاه با رصد دقیــق و به روز 
تهدیدات فراروی انقالب اســالمی، خود را برای مقابله با 

آن آماده می کند.
سرلشــکر پاســدار محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی در آیین تودیع و معارفه فرمانده 
دانشگاه علوم پزشــکی بقیه ا... )عج( که با حضور جمعی 
از فرماندهــان ، مســئوالن و مدیران حوزه بهداشــت و 
درمان نیروهای مســلح در ســالن همایش هــای صدرا 
برگزار شد، تصریح کرد: هرچند دانشــگاه باید در مدارج 
علمی و پژوهشــی حائــز عناوین برتر باشــد، اما اولویت 
اول دانشــگاه علوم پزشــکی بقیه ا... )عج( تربیت پزشک 
پاســدار انقالب اســت. سرلشــکر جعفری ، گفت: سپاه 
پاســداران انقالب اســالمی آمادگی همه جانبه در دفاع 
از انقالب در تمامــی عرصه ها را در خــود ایجاد می کند 
همچنین پایه گذاری یک الگوی اسالمی انقالبی برگرفته 
از مبانی و ارزش های دینی از رســالت های مهم این نهاد 
مکتبی به شمار می رود. وی با اشــاره به فرمایش فرمانده 
معظم کل قوا مبنی بر اینکه ارزش ها باید در ســپاه سکه 
رایج باشــد، اظهار کرد: در دانشگاه های ســپاه به عنوان 
مراکز کادرســازی این نهاد انقالبی و مردمی می بایست 

ارزش های دینی و اسالمی موج بزند.

نایب رییس اول مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه اگر 
برجام نبود منتقدان چگونه از دولــت انتقاد می کردند، 
گفت: عده ای نمی خواهند دولت ســرپا بایستد؛ قبل از 
برجام آمریکا دنیا را علیه ایران متحد کرده بود، اما برجام 

نفس کشور را باز کرد.
مسعود پزشــکیان با بیان اینکه نمی دانم چرا برخی افراد 
در مورد برجام به دولت فشــار می آورند، اظهار کرد: اگر 
برجام نبود، حتی یک کشتی ایران در هیچ اسکله ای لنگر 
نمی انداخت و امکان داد و ســتد با ســایر کشورها را هم 
نداشــتیم. وی با بیان اینکه قبل از امضای برجام، کشور 
کوچک قطر روزانه 4 هزار میلیارد ریال سهم گاز ایران در 
خلیج فارس را می برد و عراق در میادین مشــترک نفتی 
ســهم ما را می گیرد و چرا تاکنون نتوانسته ایم جلویش 
را بگیریم، خاطر نشــان کرد: اگر برجام نبود وضع کشور 
نامعلوم بود و حتی دارو هم نمی توانســتیم، وارد کنیم. 
پزشکیان خطاب به منتقدان برجام با طرح این سوال که 
اگر برجام را قبول ندارید، چــه گزینه ای برای جایگزینی 
آن دارید، افزود: با شــعار و فریاد نمی توان کشور را اداره 
کرد و اینکــه آمریکا در اجرای برجــام بدعهدی می کند 
جداست؛ اما در سایه برجام االن ما با دنیا تعامل می کنیم 

و بستر مراودات بین المللی آماده شده است.

سرلشکر جعفری:

سپاه برای مقابله با تهدیدات 
انقالب اسالمی آمادگی کامل دارد

نایب رییس مجلس: 

برجام نفس ایران
را باز کرد

پارلمانسپاه دیدگاه
امیرعبداللهیان:

کاخ سفید به تامین امنیت 
تروریسم افتخار می کند 

پادشاه عربستان:

اجازه سیاسی کردن حج را 
نمی د هیم

دستیار ویژه رییس مجلس در امور بین الملل معتقد است در 
شرایطی که امنیت جانی و نوامیس مردم مسلمان سوریه و 
عراق مورد بی اعتنایی کامل آمریکاست، جان کری با افتخار 

از تامین امنیت منافقین تروریسم سخن می گوید.
حسین امیرعبداللهیان درباره تامین امنیت منافقین، گفت: 
کاخ سفید از یک سو با تالش برای برقراری آتش بس در حلب 
به دنبال نجات تروریســت های تحت محاصره ارتش سوریه 
اســت و از ســوی دیگر از تامین امنیت منافقین تروریسم 

سخن می گوید.
دســتیار ویژه رییس مجلــس در امور بین الملــل در ادامه 
با بیان اینکه مروری بر رفتار و گفتــار دولتمردان آمریکا به 
روشنی اثبات می کند که این کشــور هیچ قدم مثبتی برای 
نجات مردم منطقه و سوریه از چنگال تروریست ها بر نداشته 
و نمی دارد، یادآور شــد: مردم فوعه و کفریا در ســوریه طی 
ماه های اخیر در محاصره کامل تروریست ها و بحران جدی 
انسانی شامل قطع کامل برق و کمبود شدید آب آشامیدنی، 

دارو و غذا به سر می برند.
وی افزود: این در حالی اســت که آمریکا هیــچ توجهی به 
این فاجعه انسانی و جنایت علیه بشــریت ندارد و بدتر آنکه 
سازمان ملل نیز با مالحظه رفتار واشنگتن، توان تحرک برای 

کمک به رفع محاصره فوعه و کفریا را ندارد.

پادشاه عربستان تاکید کرد، این کشــور با سیاسی کردن 
حج برای رسیدن به اهداف سیاسی مخالف است.

ملک سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه عربستان در سخنرانی 
خود در کاخ منا در مراسم استقبال ساالنه از شخصیت های 
ارشد اسالمی و رؤسای هیئت ها و دفاتر امور حجاج، مدعی 
شــد: ما تمامی امکاناتمان را در خدمت به میهمانان خانه 
خدا قرار داده ایم و برای آسایش و راحتی آنها جهت به جا 
آوردن هرچه بهتر مناســک حج شب زنده داری می کنیم! 
وی گفت: ما به شــکل قاطع با سیاســی کردن حج برای 
رســیدن به اهداف سیاســی یا ایجاد اختالفات مذهبی 
مخالفیم. خداوند حج را بر تمامی مســلمانان بدون تفرقه 
و ایجاد دودستگی واجب کرده است. پادشاه عربستان در 
سخنرانی خود نسبت به تندروی و افراط گرایی هشدار داد 
و گفت: تندروی همبســتگی و آینده امت اسالم را از بین 
می برد و چهره اش را در برابر جهان مخدوش می کند. هیچ 
راهی پیش روی ما برای رهایی از این مشکل جز ریشه کن 
کردن بی امان آن با حفظ وحدت مســلمین نیســت. وی 
خواهان افزایش تالش ها برای ایجاد وحدت و همبستگی 
و حل درگیری ها در جهان اسالم شــد و بر تمایل دائمی 
کشورش به وحدت مســلمین و یاری رساندن به یکدیگر 

تاکید کرد.

بین الملل

رییس حــوزه علمیه اصفهــان با بیــان اینکه فشــارهای اقتصادی و 
معیشتی بر مردم زیاد است، گفت: دستگاه سیاست خارجی در مسیر 

مورد عالقه دشمنان حرکت نکند.
آیت ا...  مظاهری در این دیدار با تقدیر و تشــکر فــراوان از تالش ها و 
فعالیت های شــبانه روزی دولت، صبر و بردبــاری در قبال تنش ها و 
مشــکالت گوناگون را رمز اصلی توفیقات دولت برشمرد و تاکید کرد: 
اگر بعضی بی مهری ها و تنش های بی فایده سیاســی نبــود، قطعا راه 
برای فعالیت بیشتر دولت هموارتر بود، اما در همین مدت نیز عملکرد 
دولت در اصالح برخی از اشــکاالت و اســتقامت در برابر مشــکالت، 

تحسین برانگیز است.
وی، آرامش و امید مردم را سرمایه بزرگی برای دولت دانسته و با تاکید 
بر اینکه در نگاه و تحلیل مردم، نزاع های سیاســی، نه تنها بی اهمیت، 
بلکه خسته کننده است، ضرورت پرهیز از دامن زدن به اینگونه تنش ها 
را یادآور شده و خاطرنشان کرد: حداقل ضرر تنش های سیاسی، توقف 
یا کند شــدن خدمت به مردم و غفلت از وظایف اساســی است و همه 
جناح ها و فعاالن سیاسی و اشخاص تاثیرگذار در اجتماع باید با توجه 
به این نکته، در حفظ و حراســت از آرامش روانی اجتماع و صیانت از 

امیدواری مردم به دولت و نظام جمهوری اسالمی تالش کنند.
رییس حــوزه علمیه اصفهــان در بخــش دیگری از ســخنان خود 
با اشــاره به موضــوع برجــام و مســائل گوناگــون مربوط بــه آن، 
برجــام را از حیث کلــی یکی از افتخــارات سیاســت خارجی دولت 
برشــمرد و با تقدیر از شــخص رییس جمهور و مســئوالن سیاست 
 خارجی کشــور به ویژه وزیر امــور خارجه، حمایت و پشــتیبانی های 
مقام معظم رهبری از این مســئوالن را ســرمایه ای باارزش دانسته و 
تاکید کرد: آمریکایی ها و البته در پشت صحنه، صهیونیست ها به دنبال 
بدعهدی و برهم زدن برجام هســتند و همه نیروهــای انقالب و نظام 
باید ضمن مراقبت از این دسیســه ها، مواظب باشند که با تفرقه افکنی 
و تخریب و توهین به مســئوالن دلســوز و پاک نهــاد دولت، خصوصا 
مسئوالن دســتگاه سیاســت خارجی، در مســیری که مورد عالقه 
دشمنان اســالم و انقالب، یعنی آمریکا و صهیونیست هاست، حرکت 

نکنند.
آیت ا... مظاهری در بخش دیگری از ســخنان خود، عمده مشــکالت 
اساسی کشور در شرایط کنونی را مســائل اقتصادی، فرهنگی و اداری 
دانسته و خاطرنشان کردند: اقتصاد کشــور ما متاسفانه بیمار است و 
عالج این بیماری به آسانی ممکن نیست، بلکه هم به برنامه ریزی کالن 
و هم به صبر و اســتقامت و هــم به تالش و فعالیت جدی مســئوالن 

مربوطه نیاز دارد.
 وی برخوردهای سیاســی تنش زا و متهم کردن ایــن و آن را یکی از 
مشــکالت فراروی عالج بیماری اقتصاد دانســته و گفت: حرکت های 
سیاســی و جناحی و اتهام زنی های پر از گناه و افشاگری های متقابل، 
نه تنها هیچ کمکی به اصالح اقتصاد و ریشــه کن کردن فساد اقتصادی 
نخواهد کرد، بلکه عالوه بر اینکه مســیر حرکت صحیــح را منحرف 

خواهد نمود، مشکالت تازه تری را نیز ایجاد می کند.
رییس حوزه علمیه اصفهان رضایت مندی مــردم از حکومت و دولت 
را یک ســرمایه موردنیاز برای نظام جمهوری اسالمی توصیف کرده و 
افزود: هم دولت و هم سایر دســتگاه های نظام اسالمی برای مقبولیت 
و وجاهت خود به طورجدی به رضایت هرچه بیشتر مردم نیازمندند و 
ازاین جهت باید برای اصالح نظام اداری هم که مبتالبه اشکاالت جدی 

است، چاره اساسی اندیشیده شود.
وی در پایان ســخنان خود از تالش دولت در زمینه اقتصاد مقاومتی 
نیز تقدیر کــرده و افزود: موضوع اقتصاد مقاومتــی با تاکیدات خاصی 
که مقام معظــم رهبری در این خصوص اظهــار کرده اند، یک موضوع 
بااهمیت اســت که نباید در چارچوب های سیاســی و جناحی مورد 
تحلیل و تفســیر قرار بگیرد، بلکه باید با برنامه ریزی و همت و جدیت 
در این مسیر حرکت کرد و اقداماتی که دولت خدمتگزار در این زمینه 

آغاز کرده است، مورد تحسین و تقدیر است.
در ابتدای ایــن دیدار نهاوندیــان رییس دفتر رییس جمهــور با ابالغ 
سالم حجت االسالم  روحانی، رییس جمهور، حمایت و پشتیبانی های 
مراجع تقلید از دولت را یک ســرمایه با ارزش بــرای دولت خدمتگزار 
دانســته و بابیان جهت گیری های اصلی این دولت در اصالح مشکالت 
و تنگناهای اقتصادی و نیز ایجاد آرامش و تعــادل در جامعه، بر توجه 
و دغدغه خاطر دولت نســبت به مســائل اخالقی و حفظ ارزش های 

معنوی و اسالمی در جامعه تاکید کرد.
نهاوندیان با ارائه گزارشی از شرایط جهانی و منطقه ای و دسیسه های 
مخالفان و دشــمنان انقالب و نظام جمهوری اسالمی، به چالش های 
پیش رو در زمینه های اقتصادی خصوصا موضــوع بیکاری و ضرورت 
ایجاد ســالیانه یک میلیون شــغل در کشــور و نیز ضــرورت جذب 
ســرمایه های مفید در جهت رشــد اقتصادی کشــور اشــاره کرده و 
اظهار امیدواری کرد کــه با وحدت و همدلی میان همه دســتگاه ها و 
حمایت هــای مراجع تقلیــد راه بــرای خدمت هرچه بیشــتر دولت 
 به مردم همــوار گــردد. وی همچنین پس از پایان ســخنان حضرت 
آیت ا... مظاهری، سخنان وی در حمایت از دولت را بسیار دلگرم کننده 
و امیدبخش دانســته و از پشــتیبانی های همیشگی ایشــان از دولت 

خدمتگزار، تشکر و سپاسگزاری کرد.

حضرت آیت ا... خامنه ای رهبر انقالب اســالمی در پیامی درگذشت 
والده  حاج منصور ارضی را تسلیت گفتند.

متن پیام رهبر انقالب اسالمی به شرح زیر است:
 جناب آقای حاج منصور ارضی دامت توفیقه

درگذشــت والده  مکرمه را به جنابعالی و ســایر بازماندگان محترم 
تســلیت می گویم و رحمت و مغفرت الهی را بــرای آن مرحومه از 

خداوند متعال مسئلت دارم.
سیدعلی خامنه ای

۲4 شهریور ۹۵

رییس دفتر رییس جمهور با رییس حوزه علمیه اصفهان دیدار کرد:

دستگاه سیاست خارجی در مسیر 
مورد عالقه دشمنان حرکت نکند

مسئول روابط عمومی کل سپاه اعالم کرد:

آغاز هفته دفاع مقدس با برگزاری رژه نیروهای مسلح در بندر عباس

پیام تسلیت رهبر معظم انقالب
به حاج منصور ارضی

ویژه

خبر

همزمان با روی کار آمــدن دولت ها اولیــن بحث در هر 
استانی موضوع تغییر مدیران و به  ویژه مدیر ارشد استان و 
سکاندار استانداری مورد بحث و بررسی محافل و جلسات 

سیاسی و فضای رسانه ای قرار می گیرد.
در دولــت یازدهــم نیــز که بــا شــعار تدبیــر و امید و 
اعتدال گرایی توانســت بر رقبای خود پیروز شده و سکان 
قوه مجریه را در دست بگیرد از همان ابتدا بر سر اینکه چه 
کسانی در مسند وزارت و مدیریت های کالن قرار بگیرند 
بحث بــود. دولت خود را بــه  عنوان یک جریــان معتدل 
معرفی می کرد و سعی داشت تا سبد آرای خود را متمرکز 

در یک طیف سیاسی نداند.
به همین دلیل تاکیدش این بود کــه در انتصاب مدیران 
همین رویکرد اعتدالی را ادامه خواهد داد تا اینکه باالخره 

لیست پیشنهادی به مجلس معرفی شــد که البته همان 
لیست نشان داد دولت رویکردی جدی برای اعتدال ندارد 
و یا اینکه تحت فشــار جریان اشــرافی و اصالح طلب قرار 
گرفته و می خواهد امتیازاتی را به همه آنها بدهد؛ بنابراین 
همان لیســت اولیه نشــان داد بناســت دولــت یازدهم 
چهل تکه ای، از افراد مختلف با طیف سیاسی متضاد باشد.

در ایــن مســیر عبدالرضــا رحمانی فضلی کــه به گمان 
 بسیاری از کارشناسان و فعاالن سیاسی و رسانه ای گزینه

 علی الریجانی در دولت بود وزیر کشــور روحانی می شود 
و بالفاصله تغییر استانداران را در دستور کار قرار می دهد 
که بر این اســاس اصفهان نیــز جزو اولین اســتان هایی 

می شود که باید استاندارش تغییر کند.
گمانه زنی های زیادی نیز برای انتصاب اســتاندار صورت 

گرفت؛ از چهره های معتدل تــا اصالح طلب و اصولگرا اما 
دولت نهایتا به حرف  و حدیث ها پایان می دهد و رســول 
زرگرپور که گویا چهره ای معتدل و نزدیک به شــعارهای 
دولت بود را به  عنوان اســتاندار جدیــد اصفهان معرفی 
می کند. او در ابتدای ورودش به اصفهان ســعی می کند تا 
چهره کاری و فعال در حوزه های مختلف اجرایی را از خود 
نشــان دهد و به همین جهت حل مشکل آب اصفهان که 

بحران جدی است را به  عنوان اولویت خود قرار می دهد.
فرماندار اصفهان، نقطه انتقاد اصالح طلبان به 

زرگرپور
آن روی دیگر ســکه فشــار جریان تندروی اصالح طلب 
به اســتاندار اصفهان بــرای تغییر فرمانــداران و مدیران 
کل ادارات استان بود؛ اســتدالل آنها این بود که مدیران 
استان از طیف دولت قبل هســتند و باید آنها را تغییر داد 
اما استاندار در صحبت هایش اینگونه بیان می کرد که تنها 
مالکش در تغییر مدیــران، اعتدال و تحقــق برنامه های 
دولت یازدهم است و تحت تاثیر فشــار جریانات سیاسی 

تندرو قرار نخواهد گرفت.
او همچون جریان دولت باید تغییرات را شــروع می کرد 
و نمایندگان عالی دولــت در شهرســتان ها باید معرفی 
می شدند. شهرســتان های اســتان یک به یک فرمانداران 
جدید را بــه خود می دید امــا برخی نیز بــدون تغییر در 
سمت های خود ابقا شدند که مهم ترین آنها فضل ا...کفیل 

فرماندار اصفهان بود.
بعد از آنکه تغییــر فرمانــداران به پایان رســید جریان 
تندروی اصالح طلب بالفاصله به عدم تغییر چند فرماندار 
استان به  ویژه فرماندار اصفهان اعتراض می کرد و استاندار 
برای مدیریت اوضاع مسئولیت های مهمی در استان را به 

آنها سپرد تا از فشارهایی که وجود داشت رها شود.
اما از همــان ابتدا ایــن جریان هــر روز بر طبــل تغییر 
اســتاندار می کوبید و از رفتن زرگرپور خبر می داد اما به 
دالیل مختلف این مســئله عملیاتی نمی شــد و تغییری 
در مدیریت ارشــد اســتان حاصل نمی گشــت، استاندار 
 نیز ســعی داشــت تا ارتباط خــود با جریانات سیاســی

را حفظ کند.
در طرف دیگر برخی نیز که دلسوز استان بودند از مباحث 
کاری در اســتان گالیه مند بودند، اعتقاد آنها این بود که 
مهم ترین نقطه  ضعف استاندار برخالف تجربه فراوان سن 
باالی اوست که همین مســئله منجر خواهد شد سرعت 
موتور پیشرفت استان کند شود و باید استاندار با استفاده 

از نیروهای جوان و متعهد به این ضعف پایان دهد.
اکنون با گذشت سه ســال از این اتفاقات در شرایطی که 

بر اســاس نظر کارشناسان سیاســی آرامش در تعامالت 
جریانات و چهره های اســتان وجود دارد؛ دولت در تالش 
اســت تا این آرامش نســبی نصف جهان را بــه هم زده 
تا بار دیگر بازار شــامی از اختالفــات و تندروی ها و البته 
تنش های سیاســی زودهنگام فضای خدمت رســانی به 

مردم شهیدپرور اصفهان را تحت الشعاع قرار دهد.
به واقع از گمانه زنی های گاه و بی گاه منتسب به جریانات 
تندرو و بازخورد گرفتن از واکنش ها نسبت به خبر تغییر 
اســتاندار اصفهان تا طرح شــایعه کم هزینه اســتعفای 
زرگرپور برای دولت همــه حاکــی از برنامه ریزی جدی 
انتخاباتی دولــت هفت ماه مانده به انتخابات اســت؛ چرا 
که قطعا در زمان باقی مانده فرصتی برای کارهای مبنایی 

وجود ندارد.
شایعه جدی تغییر زرگرپور وقتی منتشر شد که وی چند 
هفته پیش به دیدار رییس جمهور رفت و درباره مســائل 
استان با او صحبت کرد. برخی جریانات و محافل رسانه ای 
و سیاسی این دیدار را به اســتعفای استاندار تعبیر کردند 
و بالفاصله فضای رســانه ای و مجــازی در تیترهای خود 
تغییر اســتاندار اصفهــان و جایگزینی حســین رضایی 
 رییس سازمان حج و زیارت دوران اصالحات و از همراهان 

عبدا... نوری را تجربه کرد.
 سیاســی بازی و تالش بــرای درگیر کردن 
مدیریت اســتان اصفهان با فضــای زودهنگام 

انتخاباتی
عمر این شــایعه زود به پایان رســید و با تکذیبیه روابط 
عمومی استانداری فضای استان آرام گرفت اما سه شنبه 
شــب در حالی خبر قبول استعفای اســتاندار اصفهان یا 
بررسی تغییر وی منتشر شــده که گردهمایی استانداران 
در تهــران برگزار شــد و تاکنون نیز تکذیبیه رســمی از 
 ســوی روابط عمومی اســتانداری و وزارت کشور صادر

 نشده است.
به نظر می رســد مین گذاری اقلیت های تنــدرو زیر پای 
زرگرپور ادامه دار باشــد و این جریانــات تا حصول نتیجه 
مدنظرشــان این جریان را ادامه دهند. با تمام اتفاقاتی که 
از نظر گذشت باید توجه داشــت تنها، کمتر از 11 ماه تا 
پایان عمر دولــت نمانده و به  نوعی تنها هشــت ماه مفید 

برای فعالیت و خدمت به مردم باقی مانده است.
دولت یازدهم که با شــعار تدبیــر و امیــد و اعتدال آمد 
آنچنان بــا داس به جان بدنــه اجرایی افتاد کــه اثری از 
نیروهای غیرهمســو باقــی نماند. دولتی که نــه  تنها در 
سیاست داخلی نتوانست اســتقالل خود را حفظ کند که 
در سیاست خارجی نیز دستاورد روشنی نداشت که قطعا 

گذر زمان آن را روشن تر خواهد کرد.
دولتی که به یک بنگاه سیاسی مبدل گشت و رکود و تورم 
ماحصل مدیریت سه  ساله بر کشور بوده در تالش است با 
سیاســی بازی و تالش برای درگیر کردن استان با فضای 
زودهنــگام انتخاباتی به داشــته های مردمی و ســرمایه 

اجتماعی اصفهان چوب حراج بزند.

دولت در تالش 
است تا این آرامش 
نسبی نصف جهان 

را به هم زده تا بار 
دیگر بازار شامی 

از اختالفات و 
تندروی ها و البته 

تنش های سیاسی 
زودهنگام فضای 
خدمت رسانی به 
مردم شهیدپرور 

اصفهان را 
تحت الشعاع قرار 

دهد

بارانداز سیاسی دولت در اصفهان؛

زرگر پور پله به پله به پایان نزدیک می شود!

فارس: دولتی که به یک بنگاه سیاسی مبدل گشته و رکود و تورم ماحصل مدیریت سه  ساله بر کشور بوده در تالش 
است با سیاسی بازی و تالش برای درگیر کردن استان با فضای زودهنگام انتخاباتی به داشته های مردمی و سرمایه 

اجتماعی اصفهان چوب حراج بزند.
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يادداشت ويژه

در پنج ماه اول سال جاری؛

تولید فوالدخام در ذوب آهن 
اصفهان، 10 درصد افزايش يافت

کمبودی دربازار نوشت افزار نداريم؛

قیمت ها باثبات است

دمای بازار سرمايه افزايش يافت

گوشت گوسفندی گران شد

پیشنهاد سردبیر:
خانه هايی که خالی ماند

معاون بهره برداری شــرکت ذوب آهن اصفهــان گفت: در پنج ماه 
اول امسال، تولید فوالد خام این شــرکت 10 درصد نسبت به سال 
گذشته افزایش داشته است. اردشــیر افضلی گفت: این شرکت از 
ابتدای امســال تا پایان مرداد، یک میلیون و 50 هزار تن فوالد خام 
تولید کرد که نسبت به مدت مشابه ســال قبل 10درصد افزایش 
داشته است. وی همچنین افزود: ایســتگاه ریخته گری شماره 5، 
به عنوان یکی از مهم ترین پروژه های توسعه ای ذوب آهن، مردادماه 

سال جاری افتتاح و راه اندازی شد.
معاون بهره برداری شرکت ذوب آهن اصفهان افزود: این ایستگاه با 
ظرفیت اسمی یک میلیون تن درسال، با قرارگرفتن درمدارتولید، 
ظرفیت تولیدشمش شــرکت ذوب آهن اصفهان را به سه میلیون 
و 600 هزارتن افزایش خواهد داد. وی با بیان اینکه این ایســتگاه با 
حدود 12 میلیون دالر هزینه ارزی و 500 میلیارد ریال هزینه ریالی 
اجرا شــده اســت، گفت: هدف از اجرای این پروژه که از بهار سال 
91 شروع شــده، جذب کامل چدن تولیدی بخش کوره بلند است.  
افضلی، با اشــاره به کاهش 10درصدی تولید در بخش محصوالت 
نهایی در پنج ماه اول ســال جاری، گفت: این میزان کاهش تولید 
به دلیل راه اندازی پــروژه با اهمیت ریل ملــی و تیرآهن های بال 
پهن در کارگاه نورد 650 ایجاد شد. وی افزود: این پروژه هم اکنون 
به اتمام رســیده و در روزهای آینده برای اولین بار تولید انبوه ریل 
های راه آهن و مترو، مطابق با آخرین استانداردهای جهانی در این 
شــرکت انجام خواهد شــد. معاون بهره برداری شرکت ذوب آهن 
اصفهان تاکید کرد: تا پایان سال جاری، رشــد باالیی در تولیدات 

شرکت و افزایش تنوع محصوالت تولیدی به وجود خواهد آمد.

رییس اتحادیه فروشــندگان نوشــت افزار و لوازم مهندسی، از 
باثبات بودن بازار لوازم تحریر خبر داد و گفت:کمبودی در بازار 
نداریم و لوازم  تحریر مورد نیاز محصالن در سال جاری افزایش 

قیمت ندارد.
موســی فرزانیان توضیح داد که 70 تا 75 درصد نوشت افزاری 
که در بازار کشور وجود دارد، کاالی خارجی است و از کشورهای 
مختلــف همچــون چین، کــره، تایــوان، مالزی و هنــد وارد 
کشورمی شود. با این حال، وی اشــاره کرد که حدود 99درصد 
تولید دفتر و بیش از 50 -60 درصد تولید پاک کن در کشــور 
تولید می شــود؛ اما در زمینــه خــودکار، واردات این محصول 
بیشتر اســت؛ برای آنکه فقط حدود 30درصد در کشور تولید 
می شود. اما با توجه به اینکه فعالیت کارخانه ها درزمینه تولید 
خودکار بیشتر می شود، امید می رود که درآینده سهم واردات 

خودکار هم کمتر شود.
رییس اتحادیه فروشندگان نوشت افزار و لوازم مهندسی تاکید 
کرد: هم اکنون کمبودی در واردات لــوازم تحریر وجود ندارد و 
به میزان کافی وســایل مورد نیاز دانش آموزان و دانشجویان در 

بازار فراهم است.

شــاخص کل قیمت و بازده نقــدی بورس تهــران، در جریان 
معامالت بــا کاهش 26/60 واحــدی به عدد 76 هــزار و 417 

رسید.
به گزارش بانــک و بیمه گروه اقتصادی، شــاخص کل قیمت و 
بازده نقــدی بورس تهــران، در ابتــدای معامالت بــا افزایش 

14/52واحدی به عدد 76 هزار و 458 رسید.
بر اســاس این گــزارش، ارزش کل معامالت بــورس تهران از 
210میلیــارد و 492 میلیون ریال فراتر رفت کــه این رویداد، 
ناشی از  دست به دست شدن 104میلیارد و 408میلیون سهم 

اوراق مالی قابل معامله طی 10هزار نوبت خرید و فروش بود.
همچنین شــاخص کل )هم وزن( با افزایش 55/81 واحدی به 

عدد 14 هزار و 487 رسید.
گفتنی اســت نمادهای شــفن، خودرو و مبین، با بیشــترین 
اثر منفی موجب کاهــش و نمادهای ثاخــت، وتماد،پکرمان و 
وســاخت، با بیشــترین اثر، مثبت موجب رشــد دماسنج تاالر 
شیشه ای شدند. شــاخص کل فرابورس با 2/20 واحدافزایش، 
به عــدد 779هزار و 10 واحد دســت یافت که بر این اســاس، 
تعداد 35میلیارد و 139میلیون ســهم به ارزش 113میلیارد و 

449میلیون ریال در 3 نوبت معامالتی دست به دست شدند.

کارشــناس بازرگانی بــا بیان اینکــه در حال حاضــر قیمت  
هرکیلوگرم گوشــت شــقه بدون دنبه گوســفندی، در سطح 
خرده فروشی ها 33 تا 34هزار تومان عرضه می شود، گفت: این 
در حالی است که طی دو ماهه گذشته، قیمت این محصول بین 

28تا30 هزار تومان بوده است.
ابراهیم نژاد رفیعی اظهار داشــت: قیمت گوشت گوسفندی به 
دلیل صادرات دام زنده و افزایش تقاضا به مناســبت عید قربان، 

فعال بر مدار افزایشی است.
وی در ادامــه با بیــان اینکــه هر کیلوگــرم مرغ در ســطح 
خرده فروشــی ها 7 هزار و 600 تومان عرضه می شــود، اظهار 
داشت: این درحالی  است که نرخ مصوب هرکیلوگرم مرغ برای 
مصرف کنندگان از سوی وزارت جهاد کشاورزی 7 هزار تومان 
تعیین شده است. این کارشــناس بازار مایحتاج عمومی افزود: 
هم اکنون قیمت هرکیلوگــرم ماهی قزل آال و کپــور 14هزار 
تومــان، تیالپیا فیله 19هزار، شــیر جنوب 32هزار، ســرخو و 
سنگ سر 18هزار، سالمون نروژی 37 هزار، شیرنیزه ای 15هزار 

و حلوا سیاه 22هزار تومان است.

بازار

مسکن مهر از 10ســال پیش برای خانه دار کردن 
مردم کلیــد خورد و ســاالنه بخــش عظیمی از 
بودجه های دولت در حالی بــه آن اختصاص يافت 
که در خانه دار کردن مردم بیشتر نقش حاشیه ای 

داشته است.
با ابالغ طرح مسکن مهر به اســتان های مختلف، شاهد قد 
علم کردن ساختمان های مسکن مهر، یکی پس از دیگری، 
در شــهرهای زیر 20 هزار نفر جمعیت ازجمله فوالدشهر، 

شاهین شهر و بهارستان در استان اصفهان بودیم.
ساختمان های مســکن مهر در حالی قارچ گونه رشد یافت 
که بخش عمــده ای از واحدهای آن خالی از ســکنه مانده 
و مردم به ســبب بسیاری از مشــکالت زیرساختی و عدم 
جانمایی برای خدمات شهری و رفاهی، حاضر به سکونت 
در این واحدها نیستند. درواقع واحدهای مسکن مهر بیش 
از آنکه محلی برای ســکونت به شــمار برود، تنها نمایی از 
یک واحد مسکونی را به خود گرفته است. اغلب واحدهای 
مسکن مهر، در شهرهای حاشیه ای اســتان اصفهان و در 
مکان هایی جانمایی شــده که پیش از آن خالی از ســکنه 
بوده و پای هیــچ امکانات رفاهی و خدمــات اولیه زندگی 
به آنجا باز نشــده بود. اکنون باگذشــت حدود 10 ســال 
از احداث واحدهــای مســکن مهر، همچنــان وضعیت 
خدمات به روال ســابق است و دســتگاه های خدماتی که 
با مشــکل تامین اعتبار روبه رو هستند، برای ارائه خدمات 
به این واحدهــا توان مالــی چندانی ندارنــد. بااین وجود 
طی ســال های اخیر به ویژه در دولت گذشــته، بخشی از 
واحدهای مســکن مهر به صاحبان آنها تحویل داده شد؛ 
اما ســاکنان این واحدها عالوه بر معضالت فوق، در مواقع 
ضروری برای رســیدن به یک بیمارستان یا ثبت نام فرزند 

خود در مدرسه، با مشکل بعد مسافت روبه رو هستند.
از ســوی دیگر، تامین امنیت واحدهای مســکن مهر که 
اغلب در نقاطــی دور از شــهر در نظر گرفته شــده، یکی 
از چالش هــای بخش انتظامی اســتان اســت که هرچند 
قول هایی مبنی بر راه انــدازی پایگاه هــای پلیس در این 
شهرک ها به مردم داده شــده، اما دغدغه امنیت اجتماعی 

برای ساکنان مسکن مهر هنوز پابرجاست.
هر یک از واحدهای مســکن مهر، تنها به شکل سالن های 
تودرتو، بدون امکانات گاز، تلفن و برق بناشده و متاسفانه 
باوجــود قانون ســازمان نظام مهندســی مبنــی بر لزوم 
استفاده از آسانسور برای مجتمع های بیش از چهار طبقه، 
واحدهای مســکن مهر در شــهرهایی همچون فوالدشهر 
 اصفهان، در بیش از 10 طبقه و بدون آسانســور ساخته و

تحویل داده شده است.
ســاختمان های مســکن مهر که گویی فقط به اصطالح، 
آجرچینی شده است و نشــانه ای از ساخت وساز تخصصی 
و اصولی در آن دیده نمی شــود، باوجــود انصراف برخی 
متقاضیــان از دریافت واحدها، اما در فشــار اقتصادی که 
این روزها برخی اقشار ضعیف متحمل می شوند، به عده ای 

تحویل می شود که از سر بی خانمانی، مجبور به سکونت در 
خانه های مسکن مهر می شوند.

ساخت مسکن مهر بدون تامین زيرساخت ها؛ 
علت عدم موفقیت مســکن مهر در خانه دار کردن 

مردم
دلیل عدم موفقیت پروژه مســکن مهر در خانه دار کردن 
مــردم را در حالی از مســئوالن مربوطه جویا شــدیم که 
مدیرکل راه و شهرســازی اســتان اصفهــان، درخصوص 
مشــکالت این طرح بزرگ امــا شکســت خورده، به مهر 
بیان داشــت: از بزرگ ترین مشــکالت ما در ایــن پروژه، 
بحث زیرساختی آن است؛ ســاخت مدرسه، فضای سبز و 
آماده ســازی که با برنامه ریزی های صورت گرفته، جهت 
انجام عملیات آماده ســازی به شــهرداری ها زمین واگذار 
می شود تا نســبت به انجام عملیات آماده سازی آن اقدام 

کنند.
اســتاندار اصفهان نیز رفع مشــکالت پروژه مسکن مهر را 

تنهــا در هماهنگی بیــن دســتگاهی دانســت و گفت: 
دســتگاه های دولتی و خدمات رســان، با پــروژه عظیم 
مســکن مهر نباید معمولی رفتار کنند و این طرح را باید 
به صورت ویژه در نظر گرفته و در رفع مشکالت آن سریع تر 
عمل کنند. رســول زرگرپور، با مخاطب قرار دادن تمامی 
دستگاه های دولتی و خدمات رســان، بیان داشت: تمامی 
دستگاه ها الزم اســت با کمک، همیاری و تالش مضاعف، 
مشکالت موجود در مســکن مهر را مرتفع کرده و به این 

پروژه نگاهی ویژه داشته باشند.
متقاضیان مسکن مهر، از اقشار ضعیف جامعه 

هستند
وی به منظور رفع مشــکالت مســکن مهــر، از واگذاری 

40سایت مسکن مهر استان به شهرداری ها خبر داد.
اســتاندار اصفهان با اشــاره به اینکه مقوله مسکن یکی از 
نیازهای مهم مردم است، گفت: افرادی که در این پروژه ها 
ثبت نام کرده اند، از بضاعت مالی خوبی برخوردار نیســتند 

و بر ماست تا هرچه سریع تر این مشــکالت و معضالت را 
برطرف کرده و واحدها را تحویل متقاضیان دهیم.

متاسفانه طرح مســکن مهر، مانند بســیاری از طرح های 
غیرکارشناســی، با این تفکر کلید خورد کــه یک طرح تا 
اجرایی نشود، اشکاالت آن مشــخص نشده و نمی توان در 
جهت رفع آن کوشید. با این نگاه، طرح های غیرکارشناسی 
بدون هیچ زیرســاختی یکی پس از دیگری به مرحله اجرا 
درمی آید و به هنگام برخورد با مشکالت، سال های زیادی 
متوقف می شــود تا درنهایت به همان صورت جمع بندی و 

اتمام پروژه را اعالم کنند.
 ساخت های غیراصولی مسکن مهر، به تعاونی ها 

برمی گردد
رییــس انجمــن مسکن ســازان اصفهــان، درخصوص 
ســاخت های غیراصولی مســکن مهر نیز به خبرنگار مهر 
گفت: بخشی از مســکن مهر در اصفهان توسط تعاونی ها 
و بخشی توسط انبوه سازان مسکن ساخته می شوند. احمد 
توال بیان داشت: اگر در حوزه مســکن مهر شاهد مشکلی 
بودیم، به ساخت وسازهایی برمی گردد که توسط تعاونی ها 

انجام شده است.
وی بیــان داشــت: بخشــی از مســکن مهر که توســط 
انبوه سازان مسکن ساخته شــده، یک سری ایرادات جزئی 

دارد؛ اما غیرقابل سکونت نیست.
مدیرکل راه و شهرسازی اســتان اصفهان، سال گذشته با 
اعالم این خبر که پرونده مسکن مهر در استان اصفهان در 
خردادماه سال 95 بسته می شود، امسال باگذشت شش ماه 
از ســال، طی جدیدترین اظهارنظر خود اعالم کرده که تا 
پایان ســال این پروژه به اتمام می رسد. حجت ا... غالمی با 
اظهار اینکه ساخت 223 هزار واحد مسکن مهر در استان 
اصفهان، در دستور کار است، بیان داشت: تاکنون50 هزار 
واحد در روستاها و مابقی در شهرها به بهره برداری رسیده 

است. 
وی گفت: در اســتان اصفهان 161 هزار واحد مسکن مهر 
موجود اســت که از این تعداد، حدود هشــت هزار واحد 

بدون متقاضی است. 
از مجمــوع مســکن مهر اســتان، فقط 16هــزار واحد با 
پیشــرفت 90درصدی باقی مانده که امید است این تعداد 
واحد، تا آخر سال 95 تحویل متقاضیان شود. مسکن مهر 
امروز نه تنها مشکل بی خانمانی مردم طبقه فقیر و متوسط 
را حل نکرده، بلکه زخمی الی اســتخوان آنها نیز شــده 

است.
عدم جانمایی مناســب برای ساخت مســکن مهر و نبود 
هماهنگی های بین دستگاهی برای ترسیم چهره یک شهر 
در مکان هایی که مسکن مهر ساخته شــده و عدم رعایت 
تعهد و اخالق در ســاخت برخی از مسکن های مهر که در 
ســاخت آنها از بی کیفیت ترین مصالح و لوازم ساختمانی 
استفاده شده است و درمجموع نداشــتن سازه های مقاوم 

برای ساخت، از مشکالت اصلی این پروژه است.

مسکن مهر؛ طرحی بزرگ اما شکست خورده در اصفهان

خانه هایی که خالی ماند

در استان اصفهان 
1۶1هزار واحد 

مسکن مهر 
موجود است که از 
اين تعداد، حدود 
هشت هزار واحد 

بدون متقاضی 
است

برنامه بانک مرکزی برای تعیین تکلیف بیش از هشــت هزار 
حساب بانکی فعال فاقد کد ملی تا پایان شهریورماه، اقدامی 
برای مســدود کردن یکی از روزنه های فساد و پولشویی در 
نظام بانکی است. وجود 50 میلیون حساب بانکی مخدوش و 
مجهول الهویه، موضوعی بود که نخستین بار حجت االسالم 
مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری، از آن سخن به میان 
آورد و معتقد بود که وجود چنین حساب هایی، نه تنها نظام 
بانکی را زیر سوال می برد و چهره نامطلوبی از شرایط درونی 
کشــور بروز می دهد، که به اقتصاد کشور نیز ضربه می زند. 

پیگیری ها نشــان می دهد کامل نبودن اطالعات مشتریان 
بانکی، اعم از ثبت نشــدن کد ملی، شــماره شناســنامه، 
ارائه اســناد مجعول و دستکاری شــده به بانک و نیز تعیین 
تکلیف نشدن حساب افرادی که فوت شده اند؛ اما همچنان 
حساب شــان گردش مالی دارد، از جمله مشکالتی است که 
حساب های مد نظر وزیر دادگســتری با آن درگیر است. در 
چند سال اخیر و با حرکت به ســمت بانکداری الکترونیک 
و الزام ارائه کدملی مشــتریان بانکی، بانک ها ملزم شده اند 
نسبت به تعیین تکلیف حساب ها و تکمیل هویت صاحبان 
حســاب اقدام کنند؛ زیرا وقتی دارنده حســاب مشــخص 
نباشد، ممکن اســت فرد، از آن برای اقدامات خالف قانون و 

پولشویی استفاده کند.

یک کارشناس مســکن، کلید حل مشــکل رکود مسکن را 
کمک به ایجاد اشــتغال برای جوانان دانست و گفت: زوجین 
به عنوان متقاضیان موثر بازار مســکن، از توانایی الزم برای 
خرید مسکن یا اســتفاده از وام برخوردار نیستند. ابوالحسن 
میرعمادی اظهار کرد: در حال حاضر مسکن )اعم از اجاره ای 
و تملیکی( حــدود 30 درصد از درآمــد خانواده ها را به خود 
اختصاص می دهد؛ لذا اولیــن مولفه برای خارج کردن بخش 
مســکن از رکود، توجه به اشــتغال درآمد ســرانه و اشتغال 
جوانان اســت که هم اکنون در وضعیت مناسبی قرار ندارد؛ 

همچنین اینکه طبقه متوســط، به عنــوان عامل محرک در 
بازار مســکن، از توانایی کافی برای اســتفاده از تســهیالت 
برخوردار نیســت. وی درباره اثر کاهش نرخ سود تسهیالت 
مسکن به 9/5درصد در بازار مسکن گفت: کاهش سود، اقدام 
مناسبی بود که باید انجام می شــد و دولت تالش خود را در 
این جهت به کار برده؛ اما مشــکل اینجاست که تصمیم افراد 
برای استفاده از تسهیالت، زمانی اجرایی می شود که مشکل 
اولیه آنها یعنی بیکاری حل شــود؛ در حالــی که هم اکنون 
سطح درآمد طبقه جوان بسیار پایین است و نسبت بیکاری 
این قشر باالست. این کارشناس مسکن افزود: دولت می تواند 
خانه های سازمانی بســازد و آنها را با تسهیالت ارزان قیمت و 

طوالنی مدت در اختیار متقاضیان مسکن قرار دهد.

تعیین تکلیف حساب های 
مخدوش بانکی تا پايان شهريور

 جوانان، تمايلی به استفاده 
از وام مسکن ندارند

با مجوز دولت برای افزایش قیمت انشــعاب برق، هر  آمپر 75 هــزار تومان گران 
شد و مشترکان برق برای خرید یک کنتور تک  فاز 32 آمپر، باید 770 هزار تومان 

بیشتر از قبل پرداخت کنند.
حدود 10 روز پیش بود که دولت با پیشــنهاد وزارت نیــرو، مبنی بر افزایش حق 
انشعاب برق، موافقت و اعالم کرد که برای رسیدن به قیمت تمام شده واقعی، حق 
انشعاب برق در طی 6 سال گران شــود. فالحتیان، معاون وزیر نیرو در امور برق و 
انرژی ، با تایید افزایش انشعاب برق، بیان داشــت: از 10 روز گذشته، دولت برای 
حمایت از کسب و کار اجازه داد در 6 سال هزینه های انشعاب برق افزایش یافته و 

به تدریج به قیمت تمام شده برسد.
وی با بیان اینکــه قانون حمایت از صنعت برق کشــور، وزارت نیرو را مکلف کرده 
است هزینه های انشــعاب را به نحوی اخذ کند که از متوســط قیمت تمام شده 
آن کمتر شــود، ادامه داد: وزارت نیرو در این خصوص با دولت رایزنی کرد و دولت 
نیز با نگاه مثبت اعالم کرد که هزینه های انشــعاب طی 6 سال، به تدریج به قیمت 
تمام شده برســد. مســئوالن شــرکت توانیر، بخصوص مدیرعامل این شرکت، 
درخصوص افزایش هزینه های انشعاب برق ســکوت کرده و حاضر به پاسخگویی 
نیستند؛ اما شــنیده ها حاکی از این است که چون افزایش انشــعاب برق، با هفته 
دولت مصادف بود، مســئوالن وزارت نیرو و توانیر تالش کردند که این موضوع در 
سکوت رسانه ای کامل انجام شــود. قیمت یک کنتور تک فاز 32 آمپر که قبال یک 
میلیون و 610هزار تومان بود، به یک باره به 2 میلیون و 380 هزار تومان افزایش 
یافته اســت. قیمت یک کنتور تک فاز 50 آمپر، 3 میلیون و 640 هزار؛ کنتور سه 
فاز 15 آمپر،  3 میلیون و 570 هزار و کنتور سه فاز 32 آمپر، 7 میلیون و 138هزار 

تومان شده است.

مدیرعامل اتحادیه سراســری دامداران، بــا بیان اینکه تاکنون 80هزارتن شــیرخام از 
تولیدکنندگان خریداری شــده،گفت: دولت هنوز مطالبات دامداران را پرداخت نکرده 

است.
علیرضا عزیزالهی، با بیان اینکه طرح خرید توافقی شــیرخام از دامداران همچنان ادامه 
دارد، اظهارداشت: حدود 3 ماه اســت که طرح مذکور در کشــور اجرایی شده و روزانه 
به طور متوسط 800 تن شیر از دامداران خریداری می شود. وی با اشاره به اینکه تاکنون 
80 هزارتن شــیر خام به ارزش حدود 100 میلیاردتومان از دامداران خریداری شــده 
است، گفت: مشکلی که در این زمینه وجود دارد، عدم پرداخت مطالبات دامداران است. 
مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران اضافه کرد: تاکنون 35درصد از مطالبات دامداران 
پرداخت شــده که آن هم از محل فروش خامه استحصالی از شــیرخام خریداری شده، 

صورت گرفته و غیر از آن، دولت پولی به تولیدکنندگان پرداخت نکرده است.
عزیزالهی در واکنش به ســخنان مدیرعامل ســازمان مرکزی تعاون روستایی، مبنی بر 
اینکه مطالبات تولیدکنندگان تا پایان شهریورماه پرداخت خواهد شد، افزود: ابتدا قرار 
بود مطالبات تا پایان مرداد پرداخت شــود؛ حال می گویند تا پایان شــهریور پرداخت 
خواهد شد. احتماال بعدا خواهند گفت تا پایان مهرماه و این روال ادامه پیدا می کند. وی 
تصریح کرد: این مسئله سبب دلسردی دامداران و خودداری آنها از عرضه شیر به دولت 
خواهد شد. مدیرعامل اتحادیه سراســری دامداران، با بیان اینکه از 80 هزارتن شیرخام 
خریداری شده، حدود 7هزارتن شیرخشک اســتحصال می شود، ادامه داد: شیرخشک 
تولیدی، قاعدتا باید صادر شود؛ چراکه ســازمان مرکزی تعاون روستایی، تنها از کسانی 

حمایت خواهد کرد که این محصول را وارد چرخه  صادرات کنند.

با مجوز دولت؛

انشعاب برق گران شد
مديرعامل اتحاديه سراسری دامداران؛

خريد توافقی شیرخام، به ۸0 هزارتن 
رسید

دامداریشیالت انرژی

مدير عامل اتحاديه تکثیر و پرورش صادرات آبزيان؛

کاهش 30 درصدی صادرات 
مرواريد سیاه

ارسالن قاســمی، مدیر عامل اتحادیه تکثیر و پرورش صادرات آبزیان، 
درخصوص وضعیت صادرات خاویار اظهار داشت: براساس آمار گمرک، 
در چهار ماهه نخست ســال جاری میزان صادرات خاویار در مقایسه با 

سال گذشته 30 درصد کاهش یافته است. 
وی با بیان اینکــه میزان صادرات در پایان ســال را باید مبنا قراردهیم، 
گفت: تا پایان ســال پیش بینی می شــود که میزان صادرات با 50 الی 
60درصد افزایش به نســبت سال گذشــته، به باالی هزار و 500 کیلو 

برسد. 
قاسمی ادامه داد: میزان صادرات در چند ماه نخست سال را نباید مالک 
ارزیابی عملکرد قرار دهیم؛ چرا که براســاس فعالیــت تولیدکنندگان 
 و رصــد مــزارع، افزایش تولیــد و به دنبــال آن صــادرات پیش بینی 

شده است. 
مدیر عامل اتحادیــه تکثیر و پــرورش صادرات آبزیــان، درخصوص 
برنامه های افزایش عملکرد محصول افــزود: افزایش تولید خاویار، تنها 
حاصل دسترنج تولیدکنندگان بوده و در این خصوص هیچ حمایتی از 

سوی سازمان شیالت صورت نگرفته است.
وی با بیان اینکه 80 مزرعه کوچک و بزرگ خاویار در کشور وجود دارد، 
تصریح کرد: با توجه به مزارع فعال موجود، پیش بینی می شود که امسال 

هزار و 500 کیلو خاویار تولید شود.
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پیشنهاد  سردبیر:
ایران و اتریش سند همکاری زیست محیطی امضا کردند

قاب روز

ویژهیادداشت

توافق برای منع تجارت محلی عاج فیل 
در نشست بین المللی

برگزاري دومین جلسه کارگروه پسماند 
شهرستان اصفهان 

پلمب یك واحد صنعتي آلوده کننده 
محیط زیست در شهرستان فالورجان

مشاهده پلنگ در خرم آباد؛

لرستان پایلوت مطالعه تیزپای ایرانی شود

کشــورها و گروه های زیســت محیطی بر ســر متوقف کردن تجارت 
داخلی عاج فیل به توافق رسیدند.

 به رغم مخالفت های کشــورهایی از جمله ژاپــن و آفریقای جنوبی، 
نمایندگان کشــورها و گروه های زیســت محیطی حاضــر در کنگره 
اتحادیه جهانــی حفاظت از طبیعت در هاوایی به توافق رســیدند که 
کشــورهای دنیا، تجارت داخلی عــاج فیل را به عنــوان یک موضوع 
اضطراری منــع کنند. هرچند از این پیشــنهاد هیچ قــدرت قانونی 
حمایت نمی کند امــا حافظان و فعــاالن محیط زیســت امیدوارند 
کشــورهای بیشــتری به ممنوعیت فروش عاج فیل در مرزهایشان 
تشویق شوند تا به ریشه کن شدن شــکار فیل ها کمک شود. تجارت 
بین المللی عاج فیل از ســال ۱۹۸۹ ممنوع شــده اما در بســیاری از 
کشورها از جمله آمریکا، انگلیس، چین تجارت محلی آن قانونی بوده 
است. پیشنهاد مربوط به ممنوعیت داخلی خرید و فروش عاج توسط 
۲۱۷ کشور و اعضای ملی اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت و ۱۰۰۰ 
گروه حفاظت محیط زیســتی مــورد حمایت قرار گرفته اســت؛ اما 
گروهی از کشــورها همچون ژاپن، نامیبیا و آفریقای جنوبی معتقدند 
بازارهای داخلــی می تواند به صورت بهتری تنظیم شــود و نیازی به 

جمع آوری آن نیست.

به گزارش پایگاه اطالع رســاني محیط زیســت اصفهان»پاما« از 
اداره حفاظت محیط زیست شهرســتان اصفهان، دومین جلسه  
کارگروه پسماند  شهرســتان با حضور فرماندار اصفهان و اعضاي 

مرتبط  در محل فرمانداري برگزار شد.
تســریع در اجراي طرح جامع مدیریت پســماند با توجه به رفع 
نواقص صورت گرفته توسط شرکت تعاوني ، حذف پادگان شهید 
وطن پور به عنوان محل تخلیه نخاله هاي ساختماني طي مراحل 
قانوني به منظور معرفي پادگان شهید بابایي جهت دفع نخاله هاي 
ســاختماني با مدیریت اصولي و طبق ضوابط محیط زیســت از 

موضوعات مطرح شده در این جلسه بود.
 همچنین گزارش اقدام هــاي صورت گرفتــه و مطالعات نهایي 
جهت تصفیه شــیرابه زباله توسط ســازمان مدیریت پسماند با 
همکاري سازمان هواپیماسازي هسا و مدیریت، روي پسماندهاي 
ویژه دامپزشکي با توجه به اولویت حجم پسماند تولیدي از دیگر 
موضوعات مطرح شده در جلســه بود که مصوباتي جهت پیگیري 

موارد مذکور به تصویب رسید.

به گزارش پایگاه اطالع رساني محیط زیست اصفهان»پاما« از اداره 
حفاظت محیط زیســت شهرســتان فالورجان، یک واحد صنعتي 

آلوده کننده محیط زیست در شهرستان فالورجان پلمب شد.
محمد ولید مغربي سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان 
فالورجان در این زمینه گفت: این واحد تولیدي باعث ایجاد آلودگي 
شدید در منطقه شــده بود وبه دلیل عدم توجه به اخطارهاي مکرر 
زیســت محیطي مبني بر رفــع آالیندگي  با حکــم مراجع قضایي 
پلمب شــد و تا رفع آالیندگي این واحد صنعتي، همچنان در پلمب 

خواهد بود.
وي گفت: واحد مذکور  با وجود دریافت اخطاریه هاي متعدد زیست 
محیطي در طول سال با توجه به تداوم آلودگي شدید محیط زیست 
با بار آلودگي میکروبي و شــیمیایي بیش از حد استاندارد و انتشار 
بوي نامطبوع عــالوه بر آلودگي منابع آب، خاك و هوا، بهداشــت و 

سالمت ساکنین محیط اطراف را نیز تهدید مي کرد.
سرپرســت اداره حفاظت محیط زیســت فالورجــان تاکید کرد: 
با خاطیان ســالمت مردم و قانون شــکنان محیط زیست به شدت 

برخورد خواهد شد.

 مدیر کل حفاظت از محیط زیست لرستان با اشاره به مشاهده پلنگ در 
کوه های خرم آباد، از تالش برای معرفی لرستان به عنوان پایلوت مطالعه 

و حمایت از »پلنگ ایرانی« در کشور خبر داد.
مهرداد فتحی بیرانوند با اشــاره به وجود و مشــاهده پلنــگ ایرانی در 
کوه های خــرم آباد در مرکز اســتان لرســتان اظهار داشــت: اداره کل 
محیط زیست لرستان برای شناســایی مناطق زندگی گونه های مختلف 

حیات وحش در لرستان اقدام به رصد مناطق مختلف استان کرده است.
وی با اشــاره به اینکه یکی از گونه هایی که توسط محیط زیست لرستان 
کار شناسایی و آســیب شناســی آن در حال انجام بوده »پلنگ ایرانی« 
است عنوان کرد: در این راستا ما به دنبال این هســتیم که لرستان را به 

عنوان پایلوت پلنگ ایرانی معرفی و ثبت کنیم.
 مدیر کل محیط زیســت لرســتان در ادامه بــا بیان اینکــه »پلنگ«،

 گونه ای خاص بوده و بیشتر شب ها مشاهده می شود گفت: در این راستا 
ما به دنبال انجام یک کار علمی در استان هســتیم تا لرستان را به عنوان 

پایلوت پلنگ ایرانی معرفی کنیم.
فتحی بیرانوند با بیان اینکه معموال پلنگ یک منطقه خاص را برای قلمرو 
و زندگی خود انتخاب می کند گفت: در قالــب این کار علمی ما به دنبال 
این هستیم که با شناسایی قلمرو زندگی این گونه، اقدامات الزم را برای 

حفاظت بیشتر از آن انجام دهیم.
وی با اشــاره به اینکه این کار علمی و مطالعات انجام شــده برای گرفتن 
مجوز معرفی و انتخاب لرستان به عنوان پایلوت پلنگ ایرانی است گفت: 
این اقدام از طریق انجمن پلنگ در حال پیگیری بوده و امیدواریم در این 

زمینه موفق شویم.

دانستنی ها

چکاوك ها پرندگانی خوش آواز و قهوه ای رنگ هستند که اغلب 
در حال پــرواز آواز می خواننــد. روی زمین بیشــتر راه می روند 
یا می دوند. معموال ناخن انگشــت عقبی پای آنها دراز، راســت و 
نوك تیز است. اغلب به طور دسته جمعی دیده می شوند. نر و ماده 
آنها همشکل است. روی زمین آشیانه می سازند. از دانه ها، حشرات 
و نرم تنان تغذیه می کننــد. خانواده چــکاوك عمدتا در نیمکره 
شــرقی زندگی می کنند. شــاید معروف ترین چکاوك، چکاوك 
آسمانی است که در سراســر اروپا و نواحی معتدل آسیا از جمله 
ایران زندگی می کند. بلندیش به ۱۸ سانتی متر می رسد. پوشش 
پشتی رنگ پرهایش قهوه ای تیره است. چکاوك ها انواع متعددی 
دارند که برخی از گونه های معروف آن به شــرح زیر می باشــند: 
چکاوك ســهره ای،چکاوك ســنگالخ،چکاوك ســردم ســیاه، 
شبان فریب )چکاوك هدهد(، چکاوك پنجه کوتاه، چکاوك هیوم، 
چکاوك طوقی، چکاوك هندی، چــکاوك گندم زار،چکاوك بال 

سفید، چکاوك سیاه،چکاوك شاخدار،چکاوك کاکلی، چکاوك 
درختی، چکاوك آســمانی. اغلب چکاوك هــا از جمله چکاوك 
آسمان معموال در ساختن النه از علف، مو، تکه های پارچه و غیره 
اســتفاده می کنند. پس از جفت گیری چکاوك ماده، مابین ۴ تا 
۵ تخم می گذارد که به رنگ خاکســتری با عالئم قهوه ای زیتونی 

است. چکاوك ممکن است در یک فصل دو جوجه پرورش دهد.

طول بــدن حدود 3۲ تــا 3۸ ســانتی متر اســت و هنگامی که 
بال هایش را باز می کند حدود 6۰ســانتی متر گســترده شده و 
بزرگ تر به نظر می آید ؛ بال های نوك تیز و دم باریک ، این پرنده 
را در زمره شــاهین ها قرار می دهد و اندازه کوچک و عادت درجا 
بال زدن های طوالنی ، نشــانه دلیجه بودن آن است.بال ها باریک 
ودراز و منقار کوتاه وقالب مانند اســت و دم نســبتا بلندی دارد 
که در انتها کمی گرد می شــود.دلیجه دورنگی جنســیتی دارد. 
بدین معنی که رنگ نر آن با رنگ ماده آن فرق می کند. ســر و دم 
دلیجک نر آبی،خاکستری است. در ماده ها، دم قهوه ای با نوارهای 
سیاه است. پرنده نــر ، سطح پشتی بلوطی رنگ و خالدار و سطح 
شکمی نخودی با خال های سیاه پراکنده دارد . سر ، دمگاه و دمش 
خاکستری است و نوار پهن ســیاهی نزدیک انتهای سفید دمش 
دیده می شود ، شاهپرهای اولیه و ثانویه ســیاه دارد . پرنده ماده 
سطح پشتی قهوه ای مایل به خرمایی با راه راه عرضی ) نه خالدار( 

و دم خرمایی رنگ راه راه دارد؛ البته در هر دو جنس ناخن ها سیاه 
رنگ است.معموال پرنده ساکتی است؛ اما در هنگام احساس خطر 
صدای جیغ مانندی به صورت kikikikiki   از آن شنیده می شود  

و گاهی اوقات vriiiiiiih را زوزه می کشد.
دلیجه در مناطق باز ،درخت زارها و حاشیه تاالب ها،روی تیرهای 

برق و صخره ها در نزدیکی شهرها و روستاها به سر می برد.

چکاوک د لیجه

 معاون رییس جمهوری و رییس ســازمان حفاظت محیط 
زیست ایران و وزیر کشاورزی اتریش سند همکاری اجرایی 

در زمینه های زیست محیطی امضا کردند.
این ســند شــامل تبادل اطالعات و فناوری در زمینه های 
پژوهشی در عرصه محیط زیســت، محیط دریایی و محیط 
زیست انســانی و همچنین همکاری در موضوع تغییر آب و 
هوا و اجرایی کردن توافق نامه پاریس از دیگر مواردی است 

که در این سند توافق نامه اجرایی، قرار گرفت.
رییس ســازمان حفاظت محیط زیست کشــورمان پس از 
امضای این ســند اجرایی گفت: وزیر محیط زیست اتریش 
سال گذشته سفری به تهران داشتند که ما در آنجا نیز یک 
تفاهم نامه در مورد کلیه همکاری های محیط زیستی امضا 

کردیم و در پی آن برای تنظیم عمل مشــترك یعنی سند 
اجرایی که صورت گرفت آن را  در وین به امضا رساندیم.

وی با اشــاره به ابعاد همکاری های مشــترك بین ایران و 
اتریش تصریح کرد: در ارتباط بــا انتقال تجربیات ، آموزش 
و پژوهش خصوصــا آموزش در زمینه مســئله حفاظت در 
مناطق ملی و پــارك های حفاظت شــده در قالب دوره ای 
هم اکنــون اجرایی شــده و در کنــار آن دور دوم آموزش 

محیط بانان در اتریش نیز در حال اجراست.
ابتکار خاطر نشــان کرد: ما زمینه هــای مختلفی را تعیین 
کردیم هم در بعــد همکاری های دولتی و هــم در ابعادی 
که می تواند زمینه ساز باشــد. برای سرمایه گذاری بخش 
خصوصی در موضوعات مرتبط با محیط زیست، زمینه هایی 

ماننــد مدیریت پســماند و بحث هــای انرژی هــای نو، 
زمینه های همکاری است که در این ســند اجرایی به طور 

مشخص به آن اشاره شده است.
وی ابــراز امیــدواری کــرد: همانطور که ایــن موضوعات 
همکاری را شــروع کردیم بتوانیم در زمینه های دیگر نیز 

این همکاری را داشته باشیم.
آندرا روپ رشتر وزیر کشاورزی و جنگلبانی محیط زیست و 
آبخیزداری نیز در خصوص امضای سند اجرایی بین ایران و 
اتریش و زمینه های مخلتف همکاری طرفین گفت: ما سال 
گذشته در ایران یک ســند همکاری را در خصوص محیط 
زیســت امضا کردیم. اکنون نیز یک برنامه اقدام مشترك را 
برای اجرایی کردن بسیاری از زمینه های همکاری محیط 
زیســتی و همچنین موضوعات ملی که ایــران تجربه های 
گسترده ای در این زمینه دارد و نیز مدیریت آب و فاضالب 
و پســماند ها و همچنین ایجاد کارخانه های زباله ســوزی 

در ایران را به امضا رساندیم.رییس سازمان حفاظت محیط 
زیســت ایران برای دیدار با وزیر کشاورزی اتریش وارد وین 
شــد. خانم ابتکار به دعوت رســمی آندرا روپ رشتر وزیر 
کشاورزی و محیط زیست اتریش برای دیدار و گفت وگو به 

اتریش سفر کرده است.  
ابتکار در این سفر قرار است همچنین با کورتز، وزیر خارجه 

اتریش دیدار جداگانه داشته باشد.
وی همچنین درپارلمــان اتریش برای نشســتی با حضور 
رییس کمیسیون محیط زیســت پارلمان شرکت می کند 
و عالوه براین، قرار اســت با اعضای گروه دوســتی پارلمان 

اتریش دیدار کند.
حضور در اتاق بازرگانی اتریش و دیدار با برخی شرکت های 
 مربوط بــه محیط زیســت از دیگــر برنامه هــای رییس 
 ســازمان حفاظــت محیط زیســت ایــران در این ســفر

 دو روزه است.

دریچه
در سفر معاون رییس جمهوری؛

ایران و اتریش سند همکاری زیست محیطی امضا کردند

اخبار

حکایت تلــخ میمون های قاچــاق نیازمند رســیدگی ویژه 
مســئوالن اســت؛ چرا که یک تهدید جدی برای ســالمت 
جامعه به شــمار می رود. تهدیدی که بی شک می توان سایه 
آن را با جلوگیری از قاچاق حیات وحــش و نظارت قاطع بر 
حسن اجرای قانون در مواجهه با حیوانات غیرمجاز وارداتی 

از جامعه کنار زد.
سال هاســت میمون های رزوس به صورت قاچاق خصوصا از 
طریق مرز پاکســتان به کشور وارد می شــوند تا یا تبدیل به 
حیوان خانگی متقاضیان شوند و یا برای اجرای نمایش های 
خیابانی و سرگرمی مردم در ســیرك ها به کار گرفته شوند؛ 
اما با ممنوعیت به کارگیری حیوانات وحشــی در نمایش ها، 
تعداد بسیاری از میمون های رزوس که به صورت غیرقانونی 
به کشور وارد شده بودند، توسط سیرك بازان و معرکه گیران 
به سازمان حفاظت محیط زیست تحویل داده شدند تا مانند 
دیگر رزوس هایی که دوران نســبتا آرام پیــش از بلوغ را در 
منزل متقاضیان گذرانده و با دررسیدن به سن پرخاشگری، 
نگهداری از آنها برای صاحبانشــان غیرممکن شده، به تنها 
مرکز بازپروری حیات وحش کشــور واقع در پارك پردیسان 

تهران منتقل شوند.
 اما سرنوشــتی که انتظــار میمون های وارد شــده به پارك 

پردیسان را می کشد با سرنوشت دیگر حیوانات منتقل شده 
به این مرکز متفاوت اســت. حیواناتی که به این مرکز منتقل 
می شــوند اگر مانند گرگ و روباه بومی باشند و البته پس از 
طی دوره ای درمان، آمادگی بازگشــت به طبیعت را داشته 
باشند، جزو خوش اقبال ترین ها هستند. گونه های غیربومی 
مانند شــیر، هم در صورت درمان، بــه باغ وحش ها منتقل 
می شــوند اما میمون های رزوس نه تنها بومی نیستند، بلکه 
در محیط زیســت ایران، گونه ای مهاجم محسوب می شوند 
و گزینه رهاسازی شامل حالشان نمی شــود. از سوی دیگر، 
با توجه به تعداد زیاد میمون هایــی که به صورت قاچاق وارد 
کشور شده و ســر از مرکز بازپروری پردیســان درمی آورند، 
باغ وحــش متقاضی برای نگهــداری از آنها بــه ندرت یافت 
می شــود. گزینه های باقی مانده بــرای میمون های رزوس 
قاچاق، اگر خوش شانس باشند معدوم ســازی با استفاده از 
دوز باالی داروی بیهوشــی )مرگ آرام یا یوتانایز( است و در 

اکثر موارد انتقالشان به پژوهشگاه رویان.
تاکنون فعاالن حقــوق حیوانات، اعتراضات گســترده ای را 
نســبت به سرنوشــت تلخ میمون هایی که قربانی قاچاق در 
کشور هستند مطرح کرده و راهکارهایی را برای جلوگیری از 
معدوم سازی و انتقالشان به مراکز تحقیقاتی عنوان کرده اند. 

راهکارهایی که هیچ یک تاکنون از ســوی مســئوالن، قابل 
اجرا دانسته نشده است.

 ایمــان معماریان دامپزشــک مرکز بازپروری پردیســان با 
بیان اینکه راهــی به جز مرگ آرام و یا انتقال به پژوهشــگاه 
رویان بــرای میمون های وارداتــی وجود نــدارد گفته بود: 
»پژوهش هایی که انجام شــده نشــان می دهــد ۷6 درصد 
این  میمون ها ناقل ویروس هرپس B هســتند؛ یعنی اینکه 
هیچ عالئمی از خودشان نشــان نمی دهند اما می توانند این 
ویروس را انتقــال دهند که ویروس بســیار خطرناکی برای 
انسان به شمار می رود و حتی کشنده اســت. ما نمونه هایی 
را داشته ایم که میمون ســل داشته و کسی که از او نگهداری 
می کرده هم سل گرفته اســت. با توجه به اینکه کشورهایی 
که ایــن گونه ها را به صــورت بومی در کشورشــان دارند با 
ویروس هایی مثل ابــوال و ماربورگ درگیرنــد میمون های 
روزس وارداتی می توانند ناقل ویروس هایی مثل ماربورگ و 
ابوال هم باشــند که در آفریقا یک اپیدمی بسیار وحشتناك 
ایجاد کرد و تلفــات باالی انســانی را به دنبال داشــت. به 
همین دلیل اســت که نگهداری  آنها در شرایط کنترل نشده 
و غیراصولی و غیراســتاندارد حتی در باغ وحش های بد هم 

توصیه نمی شود.«
اما از حیوانات و حقوقشــان که بگذریم، پرسشــی که ذهن 
مخاطب را به خود مشــغول می کند این است که گونه ای با 
احتمال انتقال بیماری های کشــنده که به صورت قاچاق از 
مرز وارد کشور شــده و نگهداری از آن در اکثر باغ وحش های 
کشور هم برای سالمتی شــهروندان خطرناك است چگونه 
می تواند در یک مرکــز تحقیقاتی مورد اســتفاده قرار گیرد 
بی آنکه خطر انتقال این بیماری های کشــنده را در بر داشته 

باشد.
علــی عمارلویــی، مســئول کلینیک حیات وحــش پارك 
پردیســان می گوید: میمون های رزوســی که به این مرکز 
تحویــل داده می شــوند طبق نظــر دفتر تنوع زیســتی و 
حیات وحش ســازمان حفاظت محیط زیست و پس از انجام 
هماهنگی های الزم این دفتر با پژوهشــگاه رویــان، به این 

مرکز تحقیقاتی منتقل می شوند.
این در حالی است که سیدجاوید آل داود، عضو هیئت علمی 
دانشکده دامپزشــکی دانشــگاه تهران می گوید: ورود کلیه 
حیوانات به کشــور باید با نظارت ســازمان دامپزشکی کل 
کشور انجام شود و برای گونه هایی که به صورت غیرقانونی به 
کشور وارد می شوند باید طبق نظر این سازمان تصمیم گیری 
شــود که یا با هزینه وارد کننده، به کشــور مبدأ بازگردانده 

شــوند و یا به منظور انجام آزمایشــات الزم مراحل قرنطینه 
را سپری کنند.

وی با تاکید بــر اینکه، میمون ها می توانند ناقل بســیاری از 
بیماری های مهلک و مشــترك با انســان باشــند می گوید: 
انتقال میمون هــای رزوس قاچاق که بــدون گواهی تایید 
سالمت از کشــور مبدأ و بدون نظارت سازمان دامپزشکی به 
کشور وارد شده اند، به مراکز تحقیقاتی به هر منظور، غیرقابل 
توجیه اســت و می تواند عواقب ناگواری را به همراه داشــته 

باشد.
آل داود ادامــه می دهد: حیوانی که از لحــاظ میکروب های 
موجــود در بدنش ناشــناخته اســت نمی تواند بــرای کار 
آزمایشگاهی مورد اســتفاده قرار گیرد؛ بنابراین حتی اگر در 
پژوهشگاه رویان از این میمون ها برای بافت شناسی یا کشت 
سلولی استفاده شــود امکان آلوده شــدن بیماری که عضو 
پیوندی می پذیرد وجود دارد و ممکن اســت بیمار ســال ها 
بعد از پیوند عضــو دچار بیماری های ویروســی و قارچ  های 
نهفته شود. چه آنکه تاکنون مواردی از انتقال هاری  به علت 
پیوند اعضا،گزارش شده اســت. وی با اشاره به اینکه سازمان 
حفاظت محیط زیست  باید در بدو مواجهه با حیواناتی که به 
صورت غیرقانونی به کشور وارد شده اند، سازمان دامپزشکی 
کل کشــور را به منظور انتقال حیوان به قرنطینه های مرزی 
آگاه کند، می گوید: متاسفانه در این روند چند تخلف صورت 
می گیــرد: ورود غیرقانونی حیوان به کشــور، تصمیم گیری 
برای حیوان قاچاق بدون هماهنگی ســازمان دامپزشکی و 
اجرای این تصمیم غلط، یعنی انتقــال حیوانی که می تواند 
منبع انواع بیماری های کشــنده باشــد به مراکز تحقیقاتی، 

بدون گذراندن دوران قرنطینه.
رییس هیئــت مدیره انجمن حمایــت از حیوانات همچنین 
یادآور می شود: در صورتی که سالمت حیواناتی که در مراکز 
تحقیقاتی مورد آزمایش قرار می گیرند تایید شــده باشــد، 
نگهداری و انجام آزمایش باید طبق کدهای اخالقی مندرج 
در دستورالعمل کار با حیوانات آزمایشگاهی مصوب کمیته 
اخالق وزارت بهداشــت و درمان انجام شود؛ یعنی با نظارت 
یک کمیته اخالقی با حضور یک دامپزشک و نماینده انجمن 
حمایت از حیوانات به عنوان عضو آزاد؛  اما تا کنون از انجمن 
حمایت از حیوانات برای حضور در کمیته اخالقی پژوهشگاه 
رویان، دعوتی صورت نگرفته و حتی اعضای کمیته اخالقی 
و ضوابط و اصــول اخالقی که این مرکز بــرای آزمایش روی 
حیوانات رعایت می کند در ســایت پژوهشــگاه درج نشده 
است؛ اما حکایت تلخ این گونه های جانوری که از اسارت در 
قفس های کوچک و ضرب و شــتم به منظور اجرای نمایش 
آغاز شده و با ورود به آزمایشــگاه، به مرگی احتماال دردناك 
ختم می شود، نیازمند رســیدگی ویژه مسئوالن است؛ چرا 
که خطری است جدی که ســالمت جامعه را تهدید می کند. 
تهدیدی که بی شــک می توان ســایه آن را بــا جلوگیری از 
قاچاق حیات وحش و نظارت قاطع بر حسن اجرای قانون در 

مواجهه با حیوانات غیرمجاز وارداتی از جامعه کنار زد.

لزوم مدیریت قاچاق میمون؛

نگرانی از ورود میمون های قاچاق به مراکز تحقیقاتی

 میمون های رزوس 
نه تنها بومی 

نیستند،  بلکه در 
محیط زیست ایران، 

گونه ای  مهاجم 
محسوب  می شوند 
و گزینه رهاسازی 

شامل حالشان 
نمی شود
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پیشنهاد  سرد بیر: 
ایران د ر حال پیر شد ن است

E-MAIL

 برای افزایــش جذابیــت د ر میان د یگــران باید  ســعی کنیم تا 
 با ایجاد  حس مثبت د ر بیــن اطرافیان مان، آن هــا را جذب خود  

کنیم.
فرید  منــاد ی روانشــناس و مشــاور، اظهــار کرد : همــه افراد  
 خواهان جذابیت د ر میان اطرافیان و د وســتان خود  هســتند  که 
 با خوش مشرب بود ن، خوش رو و شــاد  بود ن می توان به این امر

د ست پیدا کرد.
وی د ر اد امه گفت: از جمله موارد  عوامل جذابیت د ر میان اطرافیان 
رضایت از د اشته های خود ، کمک به د وستان د ر هنگام نیاز، عشق 
 ورزید ن به د وســتان و اعضای خانواد ه و همچنیــن توجه و نگاه 
 به چهره فرد  مقابــل د ر هنگام صحبــت کرد ن با وی اســت که 

باعث اعتماد  طرف مقابل به شما می شود .
مناد ی تصریح کرد : صد اقت، خوش پوشی و مرتب بود ن همچنین 
 پرهیز از د روغ، بد گویــی و غیبت د ر مورد  د وســتان، هر چند  که 
 طرف مقابل شــما فرد  مورد  اعتماد ی باشــد ولی ایــن احتمال 
 وجود  د ارد  که روزی بر اثر مشــکلی با شــما کــد ورت پید ا کند  

و این گفته های تان را به د یگران منتقل کند .
 این روانشـــناس و مشـــاور د ر پایان گفــت: اعتمــاد  به نفس 
 و مثبت اند یشــی می تواند  نقش قابل توجهی د ر جذابیت شــما 
د ر میان د وســتان تان د اشــته باشــد  زیرا این رفتار شما موجب 

د لگرمی و د ر نتیجه ایجاد  انگیزه و امید  د ر میان د یگران می شود .

 مراکز مشــاوره قبل از طالق باید  با تمهید ات د رســت و استفاد ه 
از نیروی کار توانمند  ایجاد  شوند .

 امیر لطفی حقیقت  استاد  د انشــگاه، اظهار د اشت: ایران برای گذر 
از آســیب های اجتماعی با پذیــرش آمار باالی طــالق به عنوان 

واقعیتی تلخ باید  د ر صد د  کاهش حد اقلی آن برآید .
وی با تا کید  بــر اینکه طبق ماد ه 16 قانون حمایــت از خانواد ه ها 
ایجاد  مراکز مشاوره د ر کنار د اد گاه های خانواد ه نیاز است، تصریح 
کرد : مشورت و مشاوره با افراد  ذی صالح از شروع زند گی هر فرد  تا 

پایان عمر او جزیی جد ا نشد نی از اوست. 
ولی تصمیم هیجانی بــرای طالق و د لزد گی از زند گی مشــترک 

خواهان مشاوره و خانواد ه د رمانی سازند ه است.
لطفی حقیقت گفت: باید  با  ایجاد  ظرفیت الزم ضمن تحت پوشش  
 قرار د اد ن  تمامی خانواد ه ها از نیروی کار توانمند  اســتفاد ه کنیم 

و تمهید ات الزم به د رستی، سنجید ه شود .
وی افزود : قانون گذار با ایجاد  طرح مشــاوره قبل از طالق بهترین 
فرصت را برای بازسازی مجد د  زند گی مشــترک ایجاد  کرد ه و اگر 

التزام عملی د اشته باشد  پازل زند گی به راحتی بازسازی می شود .
این استاد  د انشگاه د ر پایان تصریح کرد : ایجاد  زیر ساخت تخصصی 
د ر مشــاوره قبل از طالق می تواند  زند گی جد ید  را به افراد  ببخشد  
و از مشــکالت طالق مانند  تبعات روحی و جســمانی زن و مرد ، 
مشــکالت مالی زن و مشــکالت هویتی فرزند ان طالق تا حد ی 

کاسته شود .

چگونه یک شخصیت د وست د اشتنی 
د اشته باشیم؟

پازل زند گی را با مشاوره 
د رست  بچینیم

روانشناسی

اجراييه
6/421 شــماره اجراییــه:9510420351100256 شــماره پرونــده: 
9409980351100969 شــماره بایگانــی شــعبه:941062 بموجــب 
درخواســت اجراي حكم مربوطه به شــماره و شــماره دادنامه مربوطه 
9509970351100587 محكوم علیه علی اصغر عباســپور فرزند عبداله 
به نشانی مجهول المكان محكوم است به پرداخت مبلغ چهارصد و هشتاد 
میلیون ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ هشت میلیون ریال بابت 
هزینه کارشناسی و پرداخت مبلغ پانزده میلیون و چهارصد و پانزده هزار 
ریال بابت خســارات دادرســی و پرداخت مبلغ دوازده میلیون و نهصد و 
دوازده هزار ریال بابت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه به انضمام خســارت 
تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست مورخ 94/11/19 لغایت زمان وصول 
آن بر اساس شاخص نرخ تورم کاال که از ســوی بانک مرکزی جمهوری 
اســالمی ایران اعالم گردیده در حق محكوم له حسین لطیفی خوراسگانی 
فرزند اسماعیل به نشــانی اصفهان خیابان خوراســگان خیابان سلمان 
خیابان مقداد جایگاه ســی ان جــی ) CNG(- کدپســتی 8159713168 با 
وکالت علی علیزاده فرزند رحمت اله به نشــانی اصفهان خیابان شیخ مفید 
خیابان حاج آقا رحیم ارباب بعد از فرعی 11 مجتمع اطلس )پالک 16( طبقه 
دوم واحد 4 و پرداخت نیم عشــر اجرایی در حق صنــدوق دولت. محكوم 
علیه مكلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احــكام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت 
محكوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حكم و استیفا محكوم به از آن 
میسر باشــد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف 
سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول 
و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان 
نزد بانكها و موسســات مالی و اعتباری ایرانی یــا خارجی دارد به همراه 
مشــخصات دقیق حســابهای مذکور و کلیه اموالی که او بــه هر نحو نزد 
اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و 
انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح 
دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال 
به درخواست محكوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای 
محكومیت مالی 1394(. 4-خــودداری محكوم علیه از اعالم کامل صورت 
اموال به منظور فرار از اجرای حكم، حبس تعزیــری درجه هفت را در پی 
دارد. )ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون 
نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با 
انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانــده اموال برای پرداخت دیون 
کافی نباشــد موجب مجازات تعزیری درجه شــش یا جزای نقدی معادل 
نصف محكوم به یا هر دو مجازات می شــود )ماده 21 قانون نحوه اجرای 
محكومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه 
شود آزادی محكم علیه از زندان منوط به موافقت محكوم له یا تودیع وثیقه یا 
معرفی کفیل توسط محكوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه 

اجرای محكومیت مالی 1394(. 
م الف: 18297 شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان ) 490 

کلمه، 5 کادر( 
اجراييه

6/422 شــماره اجراییــه:9510420351100251 شــماره پرونــده: 
9409980351100598 شماره بایگانی شعبه:940666 بموجب درخواست 
اجراي حكم مربوطه به شــماره 9510090351102145 و شماره دادنامه 
مربوطه 9509970351100213 محكوم علیه مهنوش فضلی فرزند طهورث 
به نشانی مجهول المكان محكوم است به پرداخت مبلغ یكصد میلیون ریال 
بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ سه میلیون و هشتصد هزار ریال بابت 
خسارات دادرسی به انضمام خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص نرخ 
تورم کاال که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران اعالم گردیده از 
تاریخ سررسید چک لغایت زمان وصول آن در حق محكوم له محمدرضا 

مظفری فرزند فضل اله به نشانی اصفهان خیابان بزرگمهر خیابان هشت 
بهشت شرقی کوچه شهید علیخانی پالک 14 کدپستی 8154936951 تلفن 
همراه 09130848755 و پرداخت نیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت. 
محكوم علیه مكلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا 
به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احــكام مدنی(. 2-ترتیبی برای 
پرداخت محكوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حكم و استیفا محكوم 
به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید 
ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال 
منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر 
عنوان نزد بانكها و موسســات مالی و اعتباری ایرانــی یا خارجی دارد به 
همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد 
اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و 
انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح 
دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال 
به درخواست محكوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای 
محكومیت مالی 1394(. 4-خــودداری محكوم علیه از اعالم کامل صورت 
اموال به منظور فرار از اجرای حكم، حبس تعزیــری درجه هفت را در پی 
دارد. )ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون 
نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با 
انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانــده اموال برای پرداخت دیون 
کافی نباشــد موجب مجازات تعزیری درجه شــش یا جزای نقدی معادل 
نصف محكوم به یا هر دو مجازات می شــود )ماده 21 قانون نحوه اجرای 
محكومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســی روز 
ارائه شود آزادی محكم علیه از زندان منوط به موافقت محكوم له یا تودیع 
وثیقه یا معرفی کفیل توسط محكوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون 
نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. م الف: 18298 شعبه 11 دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان ) 430 کلمه، 5 کادر( 
اجراييه

6/423 شــماره اجراییــه:9510420351300289 شــماره پرونــده: 
9409980351301294 شماره بایگانی شعبه:941329 بموجب درخواست 
اجراي حكم مربوطه به شــماره 9510090351302171 و شماره دادنامه 
مربوطه 9509970351300230 محكوم علیه مهســا بهرامی به نشــانی 
مجهول المكان محكوم است به پرداخت مبلغ چهارصد و سی و سه میلیون 
و پانصد هزار ریال بابت اصل خواســته و مبلغ سیزده میلیون و ششصد 
و سی و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل و 
پرداخت خسارت تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست 94/11/20 تا زمان 
تادیه آن در حق خواهان وجیهه نیک خواجوئی فرزند قربانعلی به نشانی 
اصفهان خیابان مسجد سید خیابان ظهیر االسالم کوی حیرت 3 بن بست 
دادخواه پالک 76661 با وکالت محسن نصوحی فرزند رمضان به نشانی 
اصفهان خیابان بزرگمهر خیابان آراسته مجتمع تندیس طبقه اول واحد 13 
ضمنًا حق االجرا از ماخذ محكوم به بر عهده محكوم علیه است) حكم غیابی(. 
محكوم علیه مكلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا 
به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احــكام مدنی(. 2-ترتیبی برای 
پرداخت محكوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حكم و استیفا محكوم 
به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید 
ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال 
منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر 
عنوان نزد بانكها و موسســات مالی و اعتباری ایرانــی یا خارجی دارد به 
همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد 
اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و 
انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح 
دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال 
به درخواست محكوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای 

محكومیت مالی 1394(. 4-خــودداری محكوم علیه از اعالم کامل صورت 
اموال به منظور فرار از اجرای حكم، حبس تعزیــری درجه هفت را در پی 
دارد. )ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون 
نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با 
انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانــده اموال برای پرداخت دیون 
کافی نباشــد موجب مجازات تعزیری درجه شــش یا جزای نقدی معادل 
نصف محكوم به یا هر دو مجازات می شــود )ماده 21 قانون نحوه اجرای 
محكومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســی روز 
ارائه شود آزادی محكم علیه از زندان منوط به موافقت محكوم له یا تودیع 
وثیقه یا معرفی کفیل توسط محكوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون 

نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. 
م الف: 18316 شــعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان ) 449 

کلمه، 5 کادر( 
ابالغ رای

6/424 شــماره دادنامــه: 9509976836701027 شــماره پرونــده: 
9309980352001322 شــماره بایگانی شــعبه: 940406 خواهان: خانم 
بیگم غالمی دیزیچه فرزند فتاح با وکالت آقای محمد مومنی فرزند براتعلی 
به نشانی اصفهان خ جی ابتدای خیابان پروین بعد از بانک قوامین مجتمع 
 اداری آسمان طبقه 3 واحد 9، خوانده: دادستان محترم به نشانی اصفهان

 خ نیكبخت دادگســتری کل استان اصفهان، خواســته: صدور حكم موت 
فرضی، گردشكار: دادگاه پس از بررســی اوقات و محتویات پرونده و با 
اعالم ختم رســیدگی به شــرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای 
دادگاه: در ایــن پرونده خانم بیگم غالمی دیزیچه فرزند فتاح درخواســت 
صدور حكم فوت فرضی  آقای مرتضی اکبری دیزیچه فرزند حسن متولد 
1317/9/1 دارای شماره شناسنامه 3 را نموده و بیان داشته است همسر 
دائم نامبرده می باشــد که او از تاریخ 1374 از منزل خارج شــده است و 
دیگر مراجعتی نداشــته و از آن زمان خبری از حیات وی ندارند بنابراین 
درخواســت صدور حكم فوت فرضی او را دارد. دادگاه با توجه به شرح 
دادخواســت و اظهارت متقاضی صــدور حكم فوت فرضــی و مدارک و 
مستندات ارائه شده و گواهی گواهان اواًل خواهان ذی نفع و ذی سمت در 
طرح درخواست می باشــد. ثانیًا ادعای وی مقرون به واقع و صحت است 
بنابراین با پذیرش درخواســت وی و نظر به اینكه شرایط قانونی صدور 
حكم فوت فرضی فراهم است آقای مرتضی اکبری متولد 1317 می باشد 
و از آخرین خبر که از حیات وی رسیده بیش از ده سال سپری شده است 
و در حال حاضر سن او هم بیش از 75 ســال می باشد و موضوع هم طبق 
مقررات قانونی در جراید انتشار یافته است و با نظر موافق قاضی مشاور 
و مســتنداً به مواد 1017-1018-1019-1020-1023 قانون مدنی حكم 
فوت فرضــی آقای مرتضــی اکبری فرزند حســن صادر می شــود. این 
 رای طبق مقررات قانونی ظرف 20 روز از ابالغ قابــل تجدید نظر خواهی

 می باشد.  م الف: 18304 شــعبه 7 دادگاه خانواده اصفهان ) 309 کلمه، 3 
کادر( 

ابالغ رای
6/425 شــماره دادنامــه: 9509970351200801 شــماره پرونــده: 
9409980351200591 شــماره بایگانی شــعبه: 940662 خواهان: بانک 
مهر اقتصاد) ســهام عــام( به نمایندگــی علیرضا زمانی بــا وکالت آقای 
حامد منتظرین فرزند اصغر به نشــانی اصفهان- خ نشاط روبروی بانک 
ملی ساختمان مهر ط 1 واحد 3، خواندگان: 1- شــهناز صادقی به نشانی 
اصفهان- خانه اصفهان- خ علوی نــژاد پ 32، 2- آقای غالمرضا عمیدی 
شــمس آبادی فرزند محمد به نشــانی اصفهان- خیابان نظر شرقی- ک 
کلیســا وانک پ 47 دندانسازی ســانترال، 3- آقای کســری سپهر قمشه 
فرزند خلیل به نشانی اصفهان- خیابان نظر شرقی- ک کلیسا وانک پ 47، 
خواسته ها: 1- مطالبه خسارت دادرســی 2- مطالبه وجه چک 3- مطالبه 
خسارت تاخیر تادیه، گردشــكار: دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 

زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دادخواست 
بانک مهر اقتصاد با وکالت آقای حامد منتظرین به طرفیت آقایان غالمرضا 
عمیدی- کسری سپهر قمشه و خانم شــهناز صادقی مبنی بر مطالبه مبلغ 
163342640 ریال قسمتی از وجه چک شــماره 098509 مورخ 93/9/11 
عهده بانک ملی به انضمام خســارات دادرســی و تاخیر تادیه با عنایت به 
آن که در قرارداد اعطایی تســهیالت شــرطی مبنی بر حال شــدن اقساط 
 آتیه در صورت عدم پرداخت اقساط معوقه به غیر از فسخ قرارداد وجود

 ندارد از طــرف دیگر خواهان دلیلی بر فســخ قــرارداد بــه دادگاه ارائه 
نكرده اســت و از طرفی مالک اســتحقاق، زمــان تقدیم دادخواســت لذا 
دادگاه خواســته خواهان مبنی بر مطالبه اقســاط معوقه تــا زمان تقدیم 
دادخواســت مورخ 94/6/22 را وارد تشــخیص و مســتنداً به مواد 198، 
515 و 519 قانــون آئین دادرســی مدنی حكــم به محكومیــت تضامنی 
خوانــدگان به پرداخــت 24/209/090 ریــال به عنوان اصل خواســته و 
1/912/800 ریال به عنوان خســارت دادرســی در حق خواهان محكوم 
می نماید و خواســته خواهان  مــازاد بــر آن را در موقعیــت فعلی قابل 
استماع ندانسته و مســتنداً به ماده 2 قانون آئین دادرســی مدنی قرار رد 
دعوی خواهان را صادر و اعــالم می نماید. رای صــادره غیابی و ظرف 
بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی را در این دادگاه و ظرف بیســت 
 روز پس از آن قابــل تجدید نظــر در دادگاه تجدید نظر اســتان اصفهان

می باشد. م الف: 18300 شــعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ) 355 
کلمه، 4 کادر( 

ابالغ رای
6/435 کالســه پرونده: 95-195 شــماره دادنامــه:540-95/6/3 مرجع 
رسیدگی: شعبه 27 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: حامد شاهین 
گارماسه به نشــانی اصفهان سه راه سیمین بلوار کشــاورز نبش کوچه 
127 فروشــگاه برق بهنام، خوانده: وجیهه صاحبان االحمدی به نشــانی 
مجهول المكان، خواسته: وجه سه فقره چک شماره 94/11/20-456704 
و 456706-94/12/17 و 456705-94/12/5 جمعًا به مبلغ 90/000/000 
ریال به انضمام خســارات دادرسی و خســارت تاخیر تادیه، با عنایت به 
محتویات پرونده و اخذ نظریه مشــورتی اعضا شــورا ختم رسیدگی را 
اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورای 
حل اختالف: در خصوص دعوای آقای حامد شــاهین گارماسه به طرفیت 
خانم وجیهه صاحبان االحمدی  به خواسته مطالبه مبلغ 90/000/000 ریال 
وجه چک به شــماره هــای 456704-94/11/20 و 94/12/17-456706 
و 456705-94/12/5 عهده بانک ملی به انضمام مطلق خســارات قانونی 
با توجه  به محتویات پرونــده و بقای اصول مســتندات در ید خواهان و 
گواهی عدم پرداخت توســط بانــک محال علیه که ظهور در اشــتغال ذمه 
خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی 
رغم ابالغ قانونی در جلسه رســیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و 
دفاعیات مستند و محكمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان 
 از خود ابــراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیــه خوانده ثابت به نظر 
مــی رســد کــه بــه اســتناد مــواد 310 و 313 قانــون تجــارت و 
198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حكم بر محكومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ 90/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 1/895/000 ریال 
بابت هزینه دادرسی طبق تعرفه قانونی و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سررسید چک های موصوف )94/11/20- 94/12/17- 94/12/5( تا تاریخ 
اجرای حكم و هزینه های نشــر آگهی تا زمان اجرای حكم در حق خواهان 
صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در این شــعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی 
ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان 

می باشد.
 م الف:18353 شعبه 27 مجتمع شــماره دو شورای حل اختالف اصفهان) 
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کتاب های د رسی برای سال تحصیلی پیش رو پایه به پایه 
و مقطع به مقطع تغییراتی د اشــته اند ، از تغییرات جزیی 

گرفته تا تغییرات کلی و حتی تالیف جد ید .
 البتــه د ر د وره ابتد ایــی از پایــه اول تا چهــارم تغییری 
د ر کتاب های د رسی ایجاد  نشد ه و امسال نیز د انش آموزان 
 این پایه ها، همان کتاب های ســال قبل را می خوانند ، اما 
د ر پایه ششــم کتاب فارســی تغییر کلی کــرد ه و کتاب 
 ریاضــی، تالیف جد یــد  اســت. د رمقطع متوســطه اول 
) راهنمایی ســابق ( نیز کتاب های پایه های هفتم و هشتم 
تغییری نکرد ه انــد  ولی بیشــتر کتاب هــای کالس نهم 
تغییرات کلی د ارند . پایه د هم نیز که امسال نخستین سال 
اســتقرار آن اســت با کتاب های کامال جد ید  و تازه تالیف 
همراه خواهد  بــود . د ر این پایه برای رشــته های مختلف 
تحصیلی، از رشته های نظری گرفته تا هنرستان ها و مراکز 

کار و د انش140 عنوان کتاب تالیف شد ه است.
 همچنیــن بــرای پایه د هم ســه عنــوان د رســی تفکر 
و ســواد  رســانه ای، کارگاه کارآفرینی و هنر نیز طراحی 
 شــد ه که جزو د روس اختیاری هســتند  و هر مد رسه بنا 
بر میل خــود  یکی از آنهــا را د ر نظر گرفتــه و کتاب های 
 مورد  نیاز را ســفارش خواهد  د اد . بنابراین این ســه کتاب 

د ر کتاب فروشی ها د ر د سترس نیست.

 عضو هیئت علمی د انشگاه توانبخشی با بیان اینکه د ر حال 
حاضر، جوانان۲0 تا۳0 ســاله بیشــترین جمعیت کشور را 
شــامل می شــوند ، گفت: جمعیت ایران به سرعت د ر حال 
پیر شد ن است. ســید  هاد ی معتمد ی با اشــاره به تعریف 
سالمند ی د ر ســازمان بهد اشــت جهانی، گفت: سالمند ی 

سنی است که به باالی 6۵ سال گفته می شود .
وی با بیان اینکــه د ر د نیای امروزی امید  به زند گی و ســن 
 حیات افــراد  د ر حــال افزایش اســت، اظهار کــرد : طبق 
 تقســیم بنــد ی ســازمان بهد اشــت جهانی ســالمند ان 
 به د و بخش جوان و پیر تقســیم می شــوند ، بر این اساس

6۵ تا۷0 سال را ســالمند  جوان و۷0 تا ۸۵ سال را سالمند  
 پیر یا کهنسال می نامند . این روانپزشــک با اشاره به اینکه 
د ر برخی کشــورها ســالمند انی با ســنین باالی ۸۵ سال 
د رصــد ی از جامعه ســالمند ان را تشــکیل مــی د هند ، 
 اذعان د اشت: با پیشــرفت علم، علوم پزشــکی و شناخت 
 به موقع بیماری ها و افزایش رفاه اجتماعی آمار ســالمند ان 
د ر کشــورهای مختلف همــواره رو به افزایش اســت. وی 
 افزود : مباحث رسید گی بیشتر و سالمند ان، سامان بخشی 
به اوضــاع اجتماعــی آنــان، اعــم از ازد واج، تجهیز خانه 
 سالمند ان و غیره امروزه بیشــتر مورد  توجه و اهمیت است؛ 
چرا که اهتمام به این موارد  د ر جامعه امــروزی به یک نیاز 

ضروری تبد یل شد ه است.

همه تغییرات کتاب های د رسی

ایران د ر حال پیر شد ن است

اخبار کوتاه

مد  ت هاست که زنگ آسیب های اجتماعی د  ر کشور ما به صد  ا 
د  رآمد  ه و متاســفانه بعضی از آنها به د  لیل عد  م د  وراند  یشــی 
 د  ر سیاســت گذاری و برنامه ریزی هــا همچنان حل نشــد  ه 

باقی ماند  ه است. 
 د  ر ایــن میــان آمــار بســیاری از آســیب های اجتماعــی 
 به زنان گــره خور  د  ه اســت؛ چنانچــه د   ر صفحــات حواد  ث 
 و آسیب های شهری تیترهای فراوانی د  رخصوص اعتیاد   زنان 

و د  یگر موارد   به چشم می خورد  . 
د  ر میــان این زنــگ خطرها از یک آســیب غافــل ماند  ه ایم 
 که د  ر صورت عد  م توجه بــه زود  ی آن هم بــه مرحله  بحران 

خواهد   رسید  ؛ موارد  ی مرتبط با تحصیالت عالی زنان.
 د  ر نگاه نخســت این چنین به نظر می رســد   که با وجود   اینکه 
د  ر باورهای ســنتی، بســیاری از د  ختران از تحصیل محروم 
بود  ه اند  ؛ اما د  ر حال حاضر بیشــترین آمار ورود   به د  انشگاه ها 
به د  ختــران اختصاص پیدا کرده اســت، پس بــه طور قطع 
پیشــرفت هایی د  ر این زمینه صورت گرفته و زنان توانسته اند   

این برابری را د  ر تحصیل همپای مرد  ان به د  ست بیاورند  . 
این روند   مثبت تغییرات، بسیار قابل توجه و ارزشمند   است. 

 چند   نکتــه وجود   د  ارد   کــه د  ر عیــن برابــری، بازهم رنگی 
از تبعیض جنســیتی به خود   می گیرد  ؛ ازجمله اینکه د  ر باور 
عمومی برخی از رشته های تحصیلی نام زنانه و مرد  انه به خود   

گرفته اند  . 
د  ر عین حال سهمیه بند  ی جنســیتی رشته ها که برای بعضی 
آنها نوشــته اند   » فقط مرد   « باعث می شــود   این کلیشه های 
رشــته ای د  ر ذهن خانواد  ه ها و د  ختران پررنگ شد  ه و برخی 

نیز به این باور برســند   که روحیه  مرد  انه برای انتخاب بعضی 
رشــته ها ند  ارند   و ایــن یعنی یــک گام عقب نگه د  اشــتن. 
 سیاســت گذاری ها هــم د  ر این مســئله بی تاثیر نیســتند   
و جایی که یک نمایند  ه  مجلس اعالم می کند   که باید   ظرفیت 
برخی رشــته ها برای د  ختران باال رود   و برخی رشــته ها برای 
پســران و معتقد   اســت این موضوع تعاد  ل را برقرار می کند  ، 

جلوه  د  یگری  از تبیض جنسیتی را به نمایش می گذارد  .
نظریه های متفاوتی هم ارایه می شــود   که د  ر بعضی رشته ها  
از جمله رشته های تجربی مرد  ان باهوش ترنــــد    و می توانند   
موفق تر عمل کنند   و فرصت شغلی  بیشــتری د  ر اختیار آنها 

قرار می گیرد  . 
د  ر مقابل،  زنان د  ر رشته های انسانی می توانند   موفق تر باشند    
و د  ر کنار این ها رشــته های مهند  ســی نیز که تکلیف شــان   
 مد  ت هاست مشــخص اســت و کامال مرد  انه تلقی می شوند    
و می بینیم که پذیرش و عالقه   د  ختران نســبت به  رشته های 
فنی و مهند  سی بســیار کم اســت و د  ر مقابل آن، رشته هایی 
مانند   رشته های تربیت معلم  متقاضیان د  ختر بیشتری نسبت 

به پسران د  ارند  . 
 اگر تصــور بر این باشــد   کــه فرصــت برابــر د  ر تحصیالت 
به منزله حذف بار روانی این تبعیض جنســیتی اســت و باید   
باعث شود   که د  ختران ما به این باور برســند   که هیچ توانایی 
کمتری نســبت به جنــس مذکر ند  ارنــد   و قصــه  ناتوانی و 
 حقارت زنانه را فراموش کنند  ، این تبعیض رشــته ای بی شک 
 بر خالف این باور د  امن می زند   و آن چنان که باید   تاثیر مثبتی 
نخواهد   د  اشت. این مســئله د  ر حضور اجتماعی، سیاسی زنان 

نیز تاثیرگذار است. 
یکی از مولفه هــای برابری حضور اجتماعی زنــان  د  ر جامعه 
یاد  گیری مهارت های الزم و گذراند  ن  تحصیالت عالیه اســت 
 که اگرچه زنان هم از شــرایطی  مشــابه مرد  ان بــرای ورود   
به د  انشــگاه برخورد  ارند،   امــا بعــد   از فارغ التحصیلی و ورود   
به بازار کار این شــرایط تغییر می کنــد   و بازهم رنگ تبعیض 
به خود   می گیرد  . از سویی د  ر بحث توســعه  هر کشور، تحقق 
عد  الت جنســیتی از مولفه های مهم اســت و وقتی صحبت از 
 آن  می شود   بی شک اولویت بخشــی به رفع نابرابری جنسیتی 
د  ر آمــوزش و ایجــاد   عد  الــت آموزشــی و افزایش ســطح  
 ســواد   و فرهنگ د  ر جامعه  زنــان و د  ختران بایــد   از اهد  اف 
 و سیاســت های کالن قــرار گیــرد  ؛ چه د  ر مناطق شــهری 
 و چه د  ر مناطق روستایی. با توجه به اینکه می توان آمار باالیی 
از زنان تحصیلکرد  ه د  اشــت، اما بازهم که صحبت از وضعیت 
آموزشــی مناطق محروم و کمتر برخورد  ار می شود  ، این زنان 
هستند   که د  ر این مسئله آمار بیشــتری را به خود   اختصاص 
می د  هنــد   و همچنان هــم مناطقی هســتند   کــه باورهای 
 اشــتباه ســنتی د  ر آنجا موضع خود   را حفــظ کرد  ه اند   و این 
 نا آگاهی موجب سقوط فرزند  ان شان به د  ره  آسیب های روانی 

و اجتماعی می شود  . 
عامل مهم د  یگری که متاسفانه هنوز هم وجود   د  ارد  ، این است 
 که برخی از د  ختران د  ر موعد   مقرر وارد   مد  ارس نمی شوند   که 
خود   موجب ایجــاد   نوعی خجالــت و خود  کم بینــی د  ر آنان 

می شود  .
چنان که چند  ی پیش نمایند  ه  مرد  م اهواز، جواد   کاظم نســب 
الباجی، اعالم کرد  ه بود   که د  ختران د  ر برخی مناطق اســتان 
خوزســتان به خاطر ند  اشتن مد  رســه  راهنمایی و ممنوعیت 

رفتن به نقاط د  یگر برای تحصیل گریه می کنند  . 
این محرومیت د  الیل بســیاری می تواند   د  اشــته باشــد   که 
عالوه بر فرهنگ، فقر یا مســافت طوالنی برای اد  امه  تحصیل 
به روستای د  یگر یا به مد  ارس شبانه، د  خترها بیشتر از پسرها 
مجبور به تــرک تحصیل می شــوند   و د  ر بســیاری از مواقع 

بی سواد   می مانند  . 
 البته محروم شد  ن د  ختران از تحصیل مسئله جد  ید  ی نیست، 
اما آنچه که امروز بــه عنوان یک معظل روشن شــد  ه، نگرش 
ســنتی و فقر اقتصاد  ی و فرهنگی د  ر مناطق محروم است که 
د  ختران مان را بیشــتر از پســران از تحصیل بازمی د  ارد  . بنابر 
آمارها هنــوز کمتر از۵0 د  رصد   د  ختران روســتایی د  ر مقطع 
متوســطه ترک تحصیل می کنند  ، به طوری که میزان پوشش 
تحصیلی د  ختران ساکن د  ر نقاط روستایی د  ر مقطع متوسطه 
۵۲/1 د  رصــد   و پایین تر از میزان پوشــش تحصیلی د  ختران 

ساکن د  ر نقاط شهری د  ر همان مقطع است ) ۸6 د  رصد   (.

به طور قطع 
 پیشرفت هایی 

د  ر این زمینه 
 صورت گرفته 

و زنان توانسته اند   
 این برابری را 

 د  ر تحصیل 
 همپای مرد  ان 

به د  ست بیاورند  

مد رسه هایی برای همه؛

افزايش آمار تحصيل زنان و د ختران، شاخصی د ر مسير توسعه
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يادداشت

پیشنهاد سردبیر:
اصفهان سالن تئاتر ندارد

يادداشت

 کارگردان اصفهانــی تئاتر با بیــان اینکه کمبودهای ســخت افزاری 
از اصلی ترین معضالت تئاتر اصفهان اســت، گفت: اصفهان سالن تئاتر 
ندارد و ایــن فقط یک کمبود نیســت. پیام میرکی با اشــاره به تالش 
برای برطرف شــدن کمبودهای تئاتر و مشــکالت این حوزه از جانب 
 مسئوالن اظهار داشت: رسیدگی به مشکالت و برطرف کردن کمبودها 
روند مداومی نیســت. از آنجایی که کار ما متغیر اســت، گاهی اوقات 
 خــوب توجه می شــود و گاهی اوقات خــوب به مشــکالت این حوزه 
پرداخته نمی شــود، اگر مسئوالن امر همیشــه به حوزه تئاتر بی توجه 
بودند، ادامه دادن، کار مناسبی نبود، پس خود ما نیز برای بهبود اوضاع 

باید کمک کنیم.
 وی درباره ضعف  تئاترها بیان کرد: من گاهــی اوقات کارگردانی کرده 
و بیشــتر بازیگری می کنم، تئاتر ضعف های زیــادی دارد. تئاتر زمانی 
 که اجرا می شــود کار خودش را انجام می دهد و اگر پیامی داشته باشد 
آن را می رســاند، البته به شرطی که اجرا شــود، این در حالی است که 

گاهی اوقات به دالیل خاص برخی تئاترها اجرا نمی شود.
میرکی افزود: نه تنهــا در اصفهان بلکه در کل ایــران محدودیت  هایی 
وجود دارد و سبب شده که بعضی اوقات حرف هایی زده نشود یا بعضی 
اتفاق ها رخ ندهد، بنابراین تئاتر ضعف هایی نظیر کمبود بودجه و جدی 
نگرفتن کار تئاتر دارد. این کارگردان اصفهانی که با تئاتر» جیره بندی 
پر خروس برای سوگواری « در جشــنواره تئاتر استان اصفهان شرکت 
کرد، ادامه داد: تئاتر یک شــغل اســت و من و خیلی هــا به عنوان یک 
شغل به آن نگاه می کنیم. من تئاتر را شغل خود می دانم درصورتی که 
 کسی این موضوع را نمی پذیرد، تن دادن من کارگردان به هر نمایشی، 
هر هزینه ای و هرجایی از دیگر ضعف های تئاتر است که البته این ضعف 
در همه جا رواج دارد. وی درباره پیشــنهاداتی که برای بهبود وضعیت 
تئاتر در نظر دارد، اظهار داشــت: تمامی پیشــنهادهایی که می توانیم 
ارایه دهیم را همه کســانی که باید کار را انجام دهند، می دانند، بعضی 
اوقات انجام می دهنــد و گاهی انجام نمی دهنــد. بنابراین با گفتن من 
پیشنهادها تکراری می شــوند. میرکی با اشــاره به کمبود سالن های 
تئاتر خاطرنشــان کــرد: اصفهان ســالن تئاتر ندارد و ایــن فقط یک 
کمبود نیست، ســالن اصلی فرشــچیان و تاالر هنر کمی مشابه سالن 
 تئاتر هستند، کارگردان خیلی کم پیش می آید که به سراغ کار اجرایی 
بر روی ســالن برود و می توان به مشکالت سخت افزاری به عنوان دیگر 

ضعف های تئاتر اشاره کرد.

دبیر جشنواره نوجوان خوارزمی اســتان اصفهان گفت: در نظام جدید 
با هدف توســعه مهارت عملی و علمی دانش آموزان برنامه جشــنواره 
نوجوان خوارزمی به شکل جدید اجرا شــد که در این جشنواره استان 

اصفهان امسال موفق به کسب رتبه دوم شد.
سید رضا موسوی زاده در مراسم تقدیر از برگزیدگان جشنواره نوجوان 
خوارزمی ویژه دانش آمــوزان دوره اول متوســطه اظهار کــرد: نظام 
آموزشی کشــور در پی تاکیدات مقام معظم رهبری تغییر و تحول پیدا 
 کرده و ســند تحول بنیادین و نظام 3-3-6 اجرا شد؛ یکی از مشکالت 
در نظام قدیم مهارت آموزی بود که دانش آمــوزان فعالیت های عملی 

انجام می دادند و در مهارت ها عملکرد خوبی نداشتند.
وی افــزود: در نظام جدیــد با هدف توســعه مهارت عملــی و علمی 
دانش آموزان دفتر آموزش متوســطه وزارت آمــوزش و پرورش برنامه 
جشــنواره نوجوان خوارزمی را به شــکل جدید اجرا کــرد که در این 

جشنواره استان اصفهان امسال موفق به کسب رتبه دوم شد.
رییس آموزش دوره اول متوســطه آموزش و پرورش اســتان اصفهان 
عنوان کرد: دانش آموزان ما موفق به کســب دو رتبه اول و سه رتبه دوم 
در رشته های ادبیات، رتبه اول در رشــته دست سازه ها و در رشته های 

پژوهش و فعالیت های آموزشی موفق به کسب رتبه دوم شدند.
وی خاطرنشــان کرد: 168 دانش آمــوزی که امروز در خدمت شــان 
هستیم، در رشــته های مختلف در کشور و اســتان حائز رتبه های برتر 

شده اند که در این ایام عزیز مراسم تقدیر آن ها برگزار می شود.
موسوی زاده بیان کرد: جشــنواره در 6 رشته برگزار شــد که 4 رشته 
جشنواره کشــوری دارد؛ این رشــته ها شــامل پژوهش، فعالیت های 
 آزمایشگاهی، دست سازه ها  و ادبیات فارســی در بخش کشوری است 
و ایفای نقــش به زبان انگلیســی و بازارچه هــای کارآفرینی در بخش 
 استانی اســت. وی در پایان تصریح کرد: در هر رشــته به طور میانگین 
5 داور از اســتان اصفهــان داشــتیم و در داورهای کشــوری، رییس 

دبیرخانه علوم کشور، نقی زاده به عنوان داور کشوری حضور داشت.

» نوراستنی « نخستین فیلم بلند امید توتونچی از 24 شهریور در گروه 
ســینمایی هنر و تجربه اکران شــد. این فیلم روایتگر زندگی شهریار، 
پسر جوانی است که در روابط اجتماعی اش دچار سو تفاهم هایی مثل 
روابط خواهر - برادری و یا بددلی در ارتباطات عاطفی اش می شود که 
هر یک از این روابــط، او را تنهاتر از قبل می کننــد و... پوالد مختاری، 
مهسا محمدکاظم، آســا رضاخانی، زهرا بهروزمنش، ساالر کریمخانی، 
 محســن خوئینی ها و آرش ماهان کیا در » نوراســتنی « ایفای نقش 
 می کننــد. امیــد توتونچــی عــالوه بــر کارگردانی، نویســندگی، 
 تهیه کنندگــی و مدیریت تصویر بــرداری و تدوین فیلــم را بر عهده 
داشــته اســت. نامزد جایزه بزرگ جشــنواره ورشــو و نامــزد جایزه 
 استعداد جوان ســینما در سال 2014 از جشــنواره هامبورگ بخشی 

از موفقیت های این فیلم است.

دبیر جشنواره نوجوان خوارزمی خبر داد:

کسب مقام دوم جشنواره 
نوجوان خوارزمی در اصفهان

اکران فیلم جديد؛

» نوراستنی « به سوره آمد

کمبودهای سخت افزاری از اصلی ترين معضالت تئاتر؛

اصفهان سالن تئاتر ندارد

موسیقی

گروه موســیقی » همنــوازان رهاب « در ســینما فلســطین به روی 
صحنه می رود. از ســوی شــرکت فرهنگی هنری ترنم رســای نقش 
جهان، کنســرت گروه موســیقی » همنوازان رهاب « با صدای مجید 
 احمدیان برگزار خواهد شد. کنسرت » همنوازان رهاب « به سرپرستی 
ســیامک بهبهانی و به خوانندگی مجید احمدیان در سینما فلسطین 
اجرا می شود. کنسرت موسیقی گروه » همنوازان رهاب « امروز و فردا 

ساعت20 در سینما فلسطین اصفهان برگزار می شود. 
 عالقــه مندان بــرای تهیــه بلیت مــی توانند بــه نشــانی اینترنتی 

Tconcert.com مراجعه کنند.

اجرای » همنوازان رهاب « 
در سینما فلسطین

در شهر

 به گــزارش ایمنــا، ایــن گفــت و گو یکــی از عجیــب ترین 
گفت و گوهایی است که تا به حال انجام داده ام. 

 پســر جوانی هســت که تقریبــا منــزوی و ســاکت در اکثر 
 برنامــه هــای هنــری و فرهنگــی کــه تا بــه حال شــرکت 
 کرده ام حضور داشــته. بــا آغاز برنامــه یا اکران فیلــم می آید 
و با تمام شــدنش زود می رود. چند ماهی می گــذرد و در آیین 
اختتامیه ششــمین گردهمایی فیلم سازان اصفهان، وقتی نوبت 
به اهدای جوایز می رســد، نامی را می شــنوی که برنده بهترین 
پژوهش در حوزه مســتند شــده اســت. محمدرضا زادهوش. 
همان پســر جوان که این بار هم از اتفاق تنها نشســته اســت 
 بلند می شــود و چیزی در مغزت جرقــه می زند کــه باید با او 

به گفت و گو بنشینی...
محمد رضا زادهوش در این گفت و گو بیــش از آن که از خودش 

صحبت کند از هنری صحبت می کند که دغدغه اش را دارد.
 نگاهت به مستند چیســت؟ به نظرت مستند رسالتی 

بر دوش خود دارد؟
من از طرف دیگران حرف نمی زنم ولی از طرف خودم بگویم که 

رسالتی برای خودم قائل نیستم. هنر را برای هنر دوست دارم. 
فکر می کنم که اگر در وادی هنر باشــم می توانــم از خالقیتم 
استفاده کنم و به کار بستن خالقیتم را بزرگ ترین هدیه به خالقم 
می دانم. این حرف سر زبان هاست که تاریخ، برای عبرت گرفتن 

است و البد مستند و تاریخ هم اشتراک هایی با هم دارند. 
اما خودت اگر به دنیــا نگاه کنی می بینی که بشــر، عبرت بگیر 
نیست که نیست، به همین خاورمیانه خودمان نگاه کن یا نه اصال 

به جمع دوســتان و اطرافیان، چطور پل ها را پشت سر خودمان 
خراب می کنیم، چه بالهایی که بر سر همدیگر می آوریم؟ 

یعنی ما قبال ندیده ایم که این کارها، چه آثــاری را در پی دارد؟ 
چرا. ولی ما نمی خواهیم و عبرت نمی گیریم. البد می گویی این 
که می گویی خالف احادیث اســت؛ ولی این روایت را هم در نظر 
داشته باش که ما اکثر العبر و اقل االعتبار؛ عبرت ها چه قدر زیادند 
و عبرت گیرندگان چه قدر کم. بنابراین من خودم سعی می کنم 

عبرت دیگران نشوم و به دیگران هم درس عبرت ندهم.
در راه ساخت اين مستند با چه چالش هايی روبه رو بودی؟

 ســینما یک کار جمعی اســت حتی کارگاه های فیلم ســازی 
تک نفره هم که برگزار می شــود این را آمــوزش می دهند که 
گروه خالقه فیلــم را به حداقل ممکن برســاند؛ مثال کارگردان، 
 صدابردار و فیلمبردار و بعد از فیلمبرداری می توان از آهنگ ساز 

و تدوین گر هم استفاده کرد. 
تیتراژ بعضی از مستندهای کوتاه در حد فیلم سینمایی است ولی 
من یک کار زشت کردم و صفر تا صد این فیلم را خودم انجام دادم. 
یعنی بازی، تدوین، فیلمنامه، نریشن، صداگذاری، صدابرداری، 
 تیتراژ، تحقیــق و کارگردانی را خــودم انجــام دادم و بعد جلد 

دی وی دی و لیبل آن را هم خودم طراحی کردم.
 با توجه به اين که جايزه بهترين پژوهش را کسب کردی 

فکر می کنی پژوهش در مستند چه جايگاهی دارد؟
اصال هنر بدون پژوهش معنا ندارد. فیلم داســتانی و تجربی هم 
نیاز به تحقیق دارد. یک شــاعر و یک مجسمه ســاز هم نیازمند 
به تحقیق اند؛ ولی تحقیق، اســاس کار مستند است. چیزی که 

فراموش شده. البته منظور، فقط پژوهش های کاربردی و بیانگر 
نیست. در همین جشنواره، مستندهایی بود که از بیخ و بن، هیچ 
تحقیقی نداشــت. کارگردان فکر کرده بود که چون این فیلم را 
درباره خودم می ســازم یا درباره محل خودم می سازم نیازی به 
تحقیق ندارم. در حالی که آدمیزاد نیاز دارد که درباره خودش هم 
تحقیق کند. دیروز، روز عرفه بود، روزی که از شناخت پروردگار 
و انسان ســخن به میان می آید، چه طور یک انســان می تواند 
 نفس خودش را بشناسد؟ بزرگ جلوه دادن اصفهان، احساسات 
وطن پرســتانه، عقایــد ناسیونالیســتی و بیــان مطالبی که به 
لطیفه های مالنصرالدین شباهت دارد، مثل کوبیدن میخ در وسط 
زمین است. استفاده از کلماتی مثل اولین خیابان دنیا، بزرگ ترین 
کاخ جهان، بلندترین پل خاورمیانــه و چیزهایی از این قبیل که 
اثبات پذیر نیستند، برای بی اعتبار کردن کل یک مستند کافی 
است. در همین جشنواره، آثاری بود که مجموعه تصاویری از یک 
مکان باســتانی بود. همین و همین. این ها البته مستند هستند؛ 
ولی قاب پرکن اند! هیچ چیزی ندارند. یــک فیلمبردار، تصاویر 
 را می گیرد و بعد هم تدوین می شــود و یک موســیقی زیرش 
می اندازنــد. اصال کارگردان نقشــی ندارد. تحقیــق را از همان 
روزهای اول مدرســه برای بچه ها بی مزه مــی کنند. می گویند 
این موضوع را از اینترنت پیدا کنید و بیاورید. چه بســا همین کار 
 را هم خود دانش آموز نمی کند. پدرش می رود ســرچ می کند 
و به اندازه مورد نیاز درمــی آورد، این تحقیقات وجبی و کیلویی، 
آدم را به بیراهه می برد. حاال اگر یک نفر یک تحقیق درست انجام 
 بدهد، می گویند از کجــا آوردی؟ چرا این قدر طوالنی اســت؟ 
مگر فضولی؟ اصال بــه من و تو چه؟  چرا در مســائل این قدر ریز 
می شــوی؟ توی مســتند هم، حوصله ها را ســر می برد. کسی 
 وقت ندارد بنشیند ببیند. اگر یک نفر که دو واحد حق التدریس 
در مقطع کاردانی دارد به نام استاد دانشــگاه بیاید در مستندی 
 بگویــد، اصفهــان بهترین شــهر زمین بوده اســت، هســت 
 و خواهــد بــود و زیرنویــس بزنند که اســتاد... ایــن هضمش

 راحت تر است از یک نفر که برود نســخه های خطی را زیر و رو 
کند و از کتیبه های قدیمی استفاده کند.

 برگزاری چنین جشــنواره هايی را چطــور می بینی؟ 
اين جشنواره ها تا چه حد می توانند برای ارتقا سطح هنر 

و فعالیت جوانان تاثیر گذار باشند؟
من شــخصا راه هایی را که به جایزه ختم می شود کمتر رفته ام. 

این فیلم من هم یک کار کالسی برای دریافت نمره بود. 
 خودشــان آن را به جشــنواره بردند و داوری کردند. جشــنواره 
می تواند مثل هرچیز دیگری فایده ها و آسیب هایی داشته باشد. 

فایده اش این است که آدم را تشویق می کند. 
آدم در هر ســنی نیاز به تشــویق دارد. این جایزه ها جهیزیه من 
می شود، روزمه ام می شــود برای این که از این طرف و آن طرف 
کار بگیرم، بودجه بگیرم، امتیاز بگیرم، درس بدهم، در حالی که 

لیاقتش را ندارم و چیزی بلد نیستم. 
 فکر می کنم هرکاری که انجام بدهم، درســت اســت. فکرش را 
نمی کنم که تدریس هم خودش فنی اســت می روم یک عده را 
بدبخت می کنــم. اگر هم همه آدم ها بیاینــد بگویند تو بهترین 
مستندساز کل کره زمین هستی باز فکر نمی کنم که تدریس هم 

فنی است برای خودش.

ويژه

کارگــردان ســینمای ایــران از ســاخت مجموعه 
تلویزیونی زندگی حضرت موسی در 72 قسمت خبر 
 داد. جمال شــورجه ضمن حضور در جشن » والیت 
 و دفــاع مقدس « در بــاغ موزه چهلســتون اصفهان 
با اعالم ایــن خبر گفت: ایــن مجموعــه تلویزیونی 
 که فیلمنامــه آن به همت مرحوم فرج ا... سلحشــور 
و با همکاری یک تیم 15 نفره نگارش شــده، به زودی 

جلوی دوربین خواهد رفت.
وی افزود: امیدوارم این مجموعــه تلویزیونی که ابعاد 
مختلفی از زندگی این پیامبر الهی را به تصویر کشیده 
بتواند همچون پروژه بزرگ یوسف پیامبر ) ع ( جهانی 

شده و در کشورهای مختلف جهان به نمایش درآید.
جشــن » والیت و دفاع مقدس « بــا حضور جمعی از 
مسئوالن و هنرمندان اصفهان در باغ موزه چهلستون 

برگزار شد.

 موســیقی نمایــش » واگویــه هــای عاشــقانه « 
 27 و 28 شــهریورماه در هنرســرای خورشید اجرا 

می شود. 
» واگویه های عاشقانه «، یک موسیقی نمایش است 
که رحیم نوروزی، کمنــد امیرســلیمانی و ارژنگ 
امیرفضلی در آن ایفای نقش می کنند و نیما جوادی، 
خوانندگی، آهنگسازی و ترانه سرایی، کامران اسدی 
 نوازندگــی پیانو و محمــد آزادی نوازندگی ویولن را 

در آن بر عهده دارند.
طراح و کارگردان این نمایش نیما جوادی است.

واگویه های عاشقانه، یک عاشــقانه محض است که 
 متن آن مبتنی بر مونولوگ اســت و موسیقی و آواز 

به طور زنده در بستر آن جریان دارد.
این نمایــش 27 و 28  شــهریورماه، راس ســاعت 
 19:30، در ســالن اصلی هنرســرای خورشید واقع 
در پل چمران، ابتدای خیابان کاوه، جنب شهرداری 

منطقه هفت به روی صحنه می رود.
عالقه مندان برای خرید بلیت می توانند به ســایت 

parsiconcert.com مراجعه کنند.

جمال شورجه:

 زندگی حضرت موسی ) ع ( 
در 72 قسمت ساخته می شود

27 و 28 شهريور ماه؛

» واگويه های عاشقانه « را 
ببینید و بشنويد

 

اين جايزه ها 
 جهیزيه من 

 می شود، 
روزمه ام می شود 

 برای اين که 
از اين طرف و آن 
 طرف کار بگیرم، 

بودجه بگیرم، 
امتیاز بگیرم، 

درس بدهم

محمدرضا زادهوش از جمله جوانان فعال در عرصه هنر و فرهنگ اصفهان است که در آخرين موفقیت خود، 
به عنوان بهترين پژوهشگر حوزه مستند در ششمین گردهمايی فیلمسازان اصفهان معرفی شد.

 قــرار اســت فیلمبــرداری اولین اثــر بلند ســینمایی 
رضا مجلسی اواخر این هفته آغاز شود.

بیتــا منصوری تهیه کننده ســینما در خصــوص آخرین 
وضعیت فیلم ســینمایی » کاتی، کوتی و ستاره «؛ گفت: 
همه کارها انجام شــده و فقط قرارداد بازیگران بزرگسال 
 که شخصیت های مطرح ســینما بین آنها حضور دارند، 
مانده اســت و فکــر می کنــم تا پایــان همیــن هفته 

فیلمبرداری را آغاز کنیم. 
 » کاتــی، کوتی و ســتاره « اولین تجربه بلند ســینمایی 
رضا مجلســی در مقام کارگردانی است که تهیه کنندگی 

آن را بیتا منصوری انجام می دهد.

 بخش اعظم لوکیشــن هــای این اثــر در شــمال ایران 
) گیالن ( و بخش اندک آن در تهران می گذرد. 

گفتنی اســت؛ بیتا منصوری پیش از ایــن تهیه کنندگی 
» رخ دیوانه « را بر عهده داشــت که در ســی و پنجمین 
جشــنواره فیلم فجــر حضــور داشــت و در بخش های 

متعددی صاحب دریافت جایزه شد.
با پایان پیدا کردن تدوین مجموعه تلویزیونی » تابستان جدید «، 

این اثر در مرحله ساخت موسیقی قرار گرفت.
بهرام صادقی کارگردان ســینما و تلویزیون؛ در خصوص آخرین 
وضعیت ســریال » تابســتان جدید « گفت: تدویــن این اثر که 
برعهده سعید یاسی پور بود، به پایان رسید و ساخت موسیقی آن 

توسط امید رمضانی آغاز شده است. 
 وی افزود: به دلیل اینکه قصه این مجموعه به خراســان جنوبی 
و منطقه بجنورد ربط دارد، برای ساخت موسیقی از امید رمضانی 
که با فضای موســیقی این منطقه آشــنایی کامل دارد، استفاده 
کردیم. گفتنی است؛ در خالصه داســتان این سریال آمده است: 
محبوبه ناصری که به تازگی از دانشگاه فارغ التحصیل شده برای 

تابستان خود برنامه دارد که به بجنورد برود و با اداره سواد آموزی 
همکاری کند.  او در تابستان ســال قبل به سکینه یکی از خیرین 
شهر بجنورد کمک کرده و دوره اول سواد آموزی را گذرانده است. 
امسال برای تشکیل کالس ســواد آموزی با مشکالت عدیده ای 
روبه روست که با همکاری ســکینه آنها را رفع می کند و سکینه 
نیز برای سر و ســامان دادن به زندگی مجبوبه دست به اقداماتی 

می زند ودر این راه با مسایل و مشکالتی روبه رو خواهد شد...

» کاتی، کوتی و ستاره « 
اواخر اين هفته کلید می خورد

 ساخت موسیقی 
» تابستان جديد « آغاز شد

سینما

طــی مصاحبه اخیــر مســعود ده نمکی، 
ســخنانی از قول وی منتشر شــده بود که 
راه حل معضــل کاهش تولیــد فیلم های 
دفاع مقــدس را، تعیین مجــازات بازی در 
این فیلم ها، به جای زنــدان، برای بازیگران 

شرکت کننده در محافل خاص می دانست.
به گــزارش ایمنــا، بــا درج مصاحبه ای 
اختصاصی از مســعود ده نمکی، کارگردان 
 نــام آشــنای معراجــی هــا و اخراجی ها 
 و رســوایی ها، در صــدر توجه مــردم در 
رســانه های مجازی قرار گرفــت. در این 
 رســانه هــا، مضمونی دســت به دســت

  می شد که طبق آن از قول ده نمکی گفته 
شــده بود: » آقایان یک بازیگر را در خیابان 

یا محفل خاص می گیرند، بــه جای زندان 
که جریمه مردم عوام و بیچاره است بگویند 
در فیلم فالن ارگان یا نهاد باید بازی کنید. 
خیلــی از این ها عالیــق دارنــد و این طور 
نیست، خیلی های شــان برای اینکه زمینه 
کار داشته باشند و خیلی ها هم برای اینکه 
 عالیــق دارند و الزم اســت کســی حس 
فطرت شان را بیدار کند و تلنگری به آن ها 

بزند، حتما در این زمینه ها کار می کنند. «
 این جمله ده نمکی در عیــن تلخی ای که 
 در جــدا کــردن مجــازات » مــردم عوام 
 و بیچاره « از مردمی که شــغل شان مرتبط 
با هنر هفتم است، دارد و  نباید از آن گذشت، 
رحمانیتــی را عرضه می کند کــه به جای 

زندان رفتن، بازی در یک فیلم خوش هزینه 
را به بازیگر محفل خاص رونده، پیشــنهاد 
 می دهد. این پیشــنهاد اما دهن کجی ای 
به همان فیلم های سفارشــی فالن ارگان 
و نهاد اســت که از قضا از دیــد کارگردان 
 رســوایی، به انــدازه زنــدان، مــی تواند 
در مجــازات این عــده از بازیگــران موثر 
 باشــد و البته، همین چند روز پیش بود که 
امین حیایی در گفت و گو با برنامه هفت، با 
تایید بایکوت شدنش به خاطر بازی در فیلم 
» قالده های طال « گفت: » بعضی بازیگران 
در برخــی پروژه هــا تاکید کردنــد که اگر 
امین حیایی در این پروژه ها باشــد، ما بازی 
نمی کنیم و امین حیایی منفور است. « وی 
با بیان اینکه قرار نبوده قالده های طال به این 
شکل باشد، در مواجهه با این پرسش که اگر 
قرار باشد » قالده های طال 2 « ساخته شود، 
آیا در آن بازی می کند یا نه گفت: » االن فکر 
نمی کنم دیگر بازی کنم. از همکارانم انتظار 
این رفتار را نداشــتم و همیشه می خواستم 
دیگران را خوشــحال کنم، اما اگر کســی 
 را رنجانــده ام امیــدوارم مرا را ببخشــند، 

چون بخشش چیز خوبی است! «
پیش از این نیز، علیرام نورایی دیگر بازیگر 
فیلم » قــالده های طال « از تجربه مشــابه 
 بایکوت شدنش توســط دیگر هنرمندان، 
 به علت بــازی در این فیلم خبــر داده بود.

ده نمکی اگر چه بعد از بازتاب ســخنانش 
آنها را تکذیب کرد و گفت که در پیاده سازی 

متن از ســوی این خبرگــزاری کم توجهی 
 شــده و او خــود منتقد این گفتارهاســت 
و خبرگزاری مذکور نیز بــا اندکی آرایش، 
 جمــالت را تغییر داد و کــم توجهی اش را 
به این شکل جبران کرد: » آقایان در برخی 
موارد این طور فکر می کنند که یک بازیگر 
را در خیابان یا محفــل خاص که می گیرند 
 به جای زنــدان کــه جریمه مــردم عوام 
و بیچاره اســت بگویند در فیلم فالن ارگان 
یا نهاد بازی کنید. من ایــن حرف را قبول 
ندارم. نیــازی به این کارها نیســت. خیلی 
از هنرمندان ما عالیق و گرایش  به ســمت 
موضوعات ارزشــی و دفاع مقــدس دارند، 
 خیلی های شــان بــرای اینکــه زمینه کار 
داشــته باشــند و خیلی ها هم برای اینکه 
 واقعا عالیق دارند و الزم اســت کسی حس 
فطرت شان را بیدار کند و تلنگری به آن ها 

بزند، حتما در این زمینه ها کار می کنند. «
 اما نکته هنوز پا برجاســت کــه ده نمکی 
یا بعد از اصالح سخنانش، هر آقای دیگری، 
یکی از راهکارها برای جبران کاهش تولید 
فیلم های دفاع مقــدس را تعیین مجازاتی 
این چنین برای بازی بازیگران در فیلم های 
ارگان هــا و نهادهای خاص مــی داند و این 
حرف، حتی فکر به چند و چون این مجازات، 
بیش از آن که به مــذاق هنرمندان خوش 
نیاید، بایــد به مذاق ســازندگان فیلم های 
دفاع مقدس ناخــوش بیاید و حتما واکنش 

آن ها را نیز در پی خواهد داشت.

ده نمکی و چشمی که به قصد آرايش ابرو کور شد!

هالیوود

مریل استریپ، بازیگر اســکار گرفته سینما که منتقدان از او 
به عنوان یک چهره کالسیک سینما یاد می کنند، با یک طرح 
 پرســروصدای تلویزیونی همکاری خواهد کــرد. این بازیگر 
 67 ســاله ســینما، دعوت جی جــی آبرامــز، تهیه کننده 
و برنامه ســاز مشــهور تلویزیونی را برای بازی در مجموعه 
 تازه اش قبول کرده اســت. این مجموعــه، اقتباس تصویری 
از داستان نوول پرخواننده نیتن هیل به  نام » نیکس « است. 
اولین اثر ادبی این نویسنده، خیلی زود به یکی از موفق ترین 

آثار ادبی منتشر شده سال تبدیل شد. 
 طبیعی بــود که ایــن موفقیــت بــاالی مالــی و انتقادی 

توجه برنامه سازان قاب کوچک را به خود جلب کند.
 از حــاال که هنوز کلیــد فیلمبرداری مجموعه زده نشــده، 
بسیاری از شبکه های تلویزیونی آمریکا خواهان کسب اجازه 
پخش آن شده اند. منتقدان تلویزیونی می گویند ترکیب نام 
اســتریپ و آبرامز، باعث خلق مجموعه ای تماشایی و عالی 
خواهد شد. با وجود نام مجموعه که می تواند یادآور نام ریچارد 
 نیکســون، رییس جمهور وقت آمریکا باشــد، این داستان 
و مجموعه ارتباطی به این سیاستمدار بدنام ندارد. با این حال، 
داستان در ســال 1968 اتفاق می افتد که زمان فعالیت های 

مربوط به ریاست  جمهوری نیکسون در آمریکا بود!
منتقدان هنــری و ادبی از کتاب نیکس به عنــوان یک درام 
 پررمــزوراز و معنوی اســم می برند که نگاهــی به فرهنگ 
و فولکلور دارد. کاراکتر محوری داستان به نام نیکس، مادری 
اســت که خانواده اش را تحریم کــرده و از آنها فاصله گرفته 
است.استریپ که تا به حال ســه بار موفق به دریافت جایزه 
اسکار شده و بیشترین تعداد نامزدی اسکار را به نام خود ثبت 
 کرده، قرار است در قســمت دوم کمدی خانوادگی و فانتزی 

» مری پاپینز « هم، بازی کند.

مريل استريپ تلويزيونی!

پژوهشگر و مستندساز برگزيده در ششمین گردهمايی فیلمسازان اصفهان؛

جوایز هنری نباید جهیزیه هنرمندان شوند
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اتفاقات روزيادداشت

مدیرکل میــراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری چهارمحال و 
بختیاری گفت: بهره برداری از مجتمع بهداشــتی، خدماتی و رفاهی پل 

زمانخان، در شهرستان سامان از توابع این استان انجام شد.
بهمن عسگری ســوادجانی اظهار کرد: این مجموعه بهداشتی، خدماتی 
و رفاهی در منطقه گردشگری پل زمانخان به بهره برداری رسیده است و 
در مساحتی حدود 150 متر در ضلع شمالی محوطه تاریخی پل زمانخان 

قرار گرفته و گردشگران می توانند از آن استفاده کنند.
مدیرکل میــراث فرهنگی صنایع دســتی و گردشــگری چهارمحال و 
بختیاری، با بیان اینکه این مجموعه، شامل سرویس بهداشتی، حمام و 
سرویس مخصوص معلوالن است، گفت: مجموعه بهداشتی، خدماتی و 
رفاهی پل زمانخان، طی حدود 6 ماه ســاخته شــده و به شورای شهر و 
شهرداری شهر سامان تحویل داده شده و همچنین در بخشی از محوطه 
پیرامونی این جاذبه گردشگری، سکوسازی و سازماندهی محوطه انجام 

شده است.
وی تصریح کرد: این اداره کل، با برنامه ریزی های انجام شــده، قرار است 
در مناطق گردشــگری )که گردشــگران زیادی دارد(، ساخت مجموعه 

بهداشتی، خدماتی و رفاهی را در دستور کار خود قرار دهد.

رییس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: امسال ۸۹0 هزار 
تن محصول زراعی در استان برداشت شد.

ذبیح ا... غریب، در مراسم افتتاح نخســتین نمایشگاه بین المللی جهاد 
کشــاورزی با حضور معــاون وزیر جهاد کشــاورزی در امــور زراعت، 
اظهار داشت: امســال ۸۹0 هزار تن محصوالت زراعی و 1۸0 هزار تن 
محصوالت باغی، برداشت و 200 تن محصوالت دامی تولید شده است.

وی با اشــاره به اختصاص 13 دســتگاه ماشین آالت کشــاورزی ویژه 
کشت کلزا به جهاد کشاورزی استان با قیمت یارانه ای افزود: طی 3سال 
گذشته، 3 هزار دســتگاه ماشین آالت کشــاورزی به جهاد کشاورزی 
اســتان اختصاص یافته اســت. رییس جهاد کشــاورزی چهارمحال و 
بختیاری، با بیان اینکه تولید محصوالت کشاورزی استان از 1/2 به 1/3 
افزایش یافته است، بیان کرد: استان با تولید 20درصد از آبزیان کشور، 

در رتبه نخست تولید شیالت کشور قرار دارد.
غریب خاطرنشــان کــرد: در زمینه تولیــد گردو، رتبه هفتــم؛ تولید 
ســیب زمینی، رتبه پنجم؛ هلو، رتبه دوم؛ بادام، رتبه اول؛ گوشت، رتبه 
سوم و شــیر و لبنیات نیز رتبه ســوم کشور را کســب کرده است. وی 
بااشاره به افزایش تولید گندم در استان گفت: امسال 65هزار تن خرید 

تضمینی گندم انجام شده است.
رییس جهاد کشــاورزی چهارمحال و بختیاری، با بیان اینکه اســتان 
چهارمحال و بختیاری پنجمین استان خشک کشور است، خاطرنشان 
کرد: با استفاده از تکنولوژی های نوین، مصرف آب در حوزه کشاورزی، 

کاهش و میزان محصوالت تولیدی، افزایش یافته است.
غریب با بیان اینکه نقش بخش کشــاورزی در تولید ثروت در استان و 
اشتغال، بیش از 30درصد اســت، تصریح کرد: امسال، استان به قطب 

تولید کود کشاورزی کشور تبدیل شده است.

مديرکل میراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری خبر داد:

بهره برداری از مجموعه بهداشتی، 
خدماتی و رفاهی در پل زمانخان 

ريیس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری:

برداشت۸۹۰ هزار تن محصول زراعی

معاون آمار و اطالعات ســازمان برنامه و بودجه چهارمحال 
و بختیاری گفت: هشــتمین سرشــماری عمومی نفوس و 

مسکن در سال 13۹5 به صورت اینترنتی برگزار می شود.
عبدا... اسدپور در شورای اداری شهرستان کیار چهارمحال 
و بختیاری تاکید کرد: سرشــماری عمومی نفوس و مسکن 
13۹5 در دو مرحله اینترنتی و مراجعــه حضوری به درب 

منزل خانوارها برگزار می شود.
وی تصریح کــرد: مرحله نخســت طرح ملی سرشــماری 
عمومی نفوس و مســکن 13۹5، از 3 تا 24 شهریور برگزار 
شــده و مرحله دوم و تکمیلی آن از 25 مهر به مدت یک ماه 
برگزار خواهد شــد. اسدپور یادآور شــد: اجرا به شیوه نوین 
الکترونیکی، حذف فــرم کاغذی و جمــع آوری اطالعات 
به وســیله تبلت از طریــق مراجعه حضوری بــه خانوارها 
و خوداظهــاری از طریق پر کــردن فرم خانوار در ســامانه 
اینترنتی www.sarshomari95.ir، از مهم ترین مزایای 

سرشماری عمومی نفوس و مسکن 13۹5 است.
معاون آمــار و اطالعات ســازمان مدیریــت و برنامه ریزی 
چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: با برگزاری سرشــماری 
عمومی نفوس و مسکن، تعداد دقیق جمعیت نقاط مختلف 
شهری، روســتایی و عشــایری کشور، مشــخص و زمینه 
برنامه ریزی برای توسعه بخش های گوناگون فراهم می شود.

اســدپور تاکید کرد: تمامی اطالعات مربوط به سرشماری، 
طبق ماده هفت قانون مرکــز آمار ایران محرمانه اســت و 
در اختیار هیچ فرد یا ســازمانی قرار نمی گیــرد. فرماندار 
شهرســتان کیار همچنین گفت: به منظور کســب نتایج 
دقیق، علمی و صحیح در سرشماری عمومی نفوس و مسکن 
13۹5، باید تمامی زیرساخت ها به ویژه در حوزه اینترنت و 

مخابرات مهیا باشد.

 دومین نمایشــگاه عکس آیینه، درنگارخانه شهید شهرانی 
اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســالمی اســتان چهار محال و 
بختیاری گشــایش یافت. مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
چهارمحال و بختیــاری گفت: در این نمایشــگاه، 3٧ اثر از 
11عکاس هنرمند اســتان به نمایش گذاشــته شده است. 
جواد کارگران دهکردی افزود: این نمایشگاه تا 26شهریورماه 
بر ای عالقه مندان دایر است. در حاشیه این نمایشگاه، کارگاه 
آموزش عکاسی در انجمن ســینمای جوان دفتر شهرکرد، 

برای هنرجویان این رشته برپاست.

برگزاری سرشماری عمومی نفوس 
و مسکن 13۹5 به صورت اينترنتی

 نمايشگاه  عکس آيینه
در شهرکرد گشايش يافت

در شهر

علی کیهانی اظهار کرد: بســیج ســازندگی در ابتدا و در ســال 
13٧۹ به جهت عمــل به منویات رهبر معظم انقالب اســالمی 
و کمک به شــکوفایی توانمندی های جوانان ایرانی شــروع به 

فعالیت کرد.

فرمانده ســپاه شهرســتان بروجن، با اشــاره به اینکه استفاده 
مناســب از شــرایط و امکانــات موجــود در کشــور، ازجمله 
راه های توسعه و پیشــرفت اســت، گفت: تمامی سیاست های 
اقتصاد مقاومتــی، برای عمل بــه ســخنان و دغدغه های رهبر 

انقالب است.
این مســئول، اقتصاد مقاومتی را نســخه ای مفید و شفابخش 
برای مشکالت اقتصادی حال حاضر کشور دانست و خاطرنشان 
کرد: تنها با تکیه بر اقتصاد درون زاست که می توان با توطئه های 
دشمنان مقابله نمود و اقتصاد مقاومتی راهی برای خنثی کردن 

دسیسه های آنهاست.
کیهانی افزود: شهرســتان بروجن، توانمندی ها و پتانسیل های 
خوبی برای تحقق طرح های اقتصــاد مقاومتی دارد؛ از همین رو 
در سال ۹5 مقرر شده 15 میلیارد ریال تسهیالت به این طرح ها 

در این شهرستان پرداخت شود.
فرمانده سپاه شهرستان بروجن، تنها راه تحقق اقتصاد مقاومتی 
را توجه به ظرفیت های داخل کشــور و توانایــی جوانان ایرانی 
عنوان و تاکید کرد: ســال گذشــته 1٧ میلیارد ریال تسهیالت 
درقالــب سیاســت های اقتصــاد مقاومتی در این شهرســتان 
پرداخت شــد که ۹٧ نفر با دریافت این تســهیالت و راه اندازی 

طرح های خود، مشغول به کار شدند.
 وی بــا اشــاره بــه اینکه ســقف ایــن تســهیالت بــرای هر 
متقاضی 300 میلیون ریال اســت، تصریح کرد: طرح هایی که 
در حوزه اقتصاد مقاومتی در شهرســتان بروجــن می توان اجرا 
کرد، به پرورش دام ســنگین، شــترمرغ، پرورش آبزیان سرد و 
گرم، زنبورعسل، مرغ بومی، بلدرچین، پرورش زعفران، گیاهان 
دارویی، محصوالت گلخانه ای، تولید قارچ، ورمی کومپوســت، 
صنایع تبدیلی خرد و کوچک و صنایــع تبدیلی ویژه اختصاص 

دارد.

شهرستان 
بروجن 

توانمندی ها 
وپتانسیل های  

خوبی بـرای  
تحقق طرح های 
اقتصادمقاومتی 

دارد

پیشنهاد سردبیر: 
اقتصاد مقاومتی، نسخه ای شفابخش برای اقتصاد کشور است

فرمانده سپاه شهرستان بروجن گفت: اقتصاد مقاومتی، نسخه ای مفید و شفابخش برای مشکالت اقتصادی 
حال حاضر کشور است و تنها با تکیه بر اقتصاد درون زا، می توان با توطئه های دشمنان مقابله کرد.

فرمانده سپاه شهرستان بروجن:

اقتصاد مقاومتی، نسخه ای شفابخش برای اقتصاد کشور است

با حضور عباس کشــاورز، معاون وزیر جهاد کشــاورزی در امور 
زراعت و توسط یزدان سیف، مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی 
کشــاوزی کشــور، ســامانه 155۹ خدمات کشــاورزی استان 
چهارمحال و بختیاری افتتاح شد. یزدان ســیف در آیین افتتاح 
اولین نمایشــگاه بین المللی صنایع و ماشــین آالت کشاورزی، 
نهاده ها، آبیاری، آبرسانی دام، طیور، شیالت و آبزیان و دامپزشکی 
در محل دائمی نمایشگاه های استان گفت: سامانه 155۹ خدمات 
کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری، از امروز در خدمت تمامی 

کشاورزان استان خواهد بود.
وی با اشــاره به اینکه این سامانه در راســتای رویکردهای جهاد 
کشاورزی در تبیین اقتصاد مقاومتی است، افزود: یکی از چالش ها 
در زمینه کشــاورزی، عدم ارتباط کشــاورزان با متخصصان این 
حوزه است که با استفاده از ســامانه 155۹، این مشکل رفع شده 

است. سیف، ارائه اطالعات آب و هوایی به کشــاورزان را از جمله 
خدمات ســامانه 155۹ بیان کرد و گفت: این سامانه، آب و هوای 
سه روز آینده را به صورت منطقه ای به کشــاورزان ارائه می دهد. 
وی پاسخ به سواالت کشاورزان در زمینه های مختلف کشاورزی را 
از دیگر قابلیت های این سامانه عنوان کرد و افزود: آموزش اعضای 
باشگاه ســامانه، ســفارش گذاری برای خرید، فروش نهاده های 
کشاورزی و آزمایش خاک و آب، از دیگر خدمات این سامانه است. 
سیف تصریح کرد: کشاورزان از طریق این سامانه و عضویت در آن 
می توانند به طور رایگان درخواســت بازدید کارشناسان از مزرعه 
را داشته باشــند. مدیرعامل شــرکت خدمات حمایتی کشاوزی 
کشــور، در پایان گفت: با امضای تفاهم نامه ای با بانک کشاورزی، 
به کشاورزانی که در این سامانه عضو شــوند، کارت اعتباری ویژه 

خرید نهاده های کشاورزی اعطا می شود.

قاسم سلیمانی دشتکی، ضمن دیدار با حجت االسالم حسن روحانی، 
رییس جمهوری، گزارشی از آخرین اقدامات صورت گرفته درخصوص 

مصوبات سفرهای دولت تدبیر و امید به این استان ارائه کرد. 
رییــس جمهوری در ایــن دیدار، بر ضــرورت اجرایــی و عملیاتی 
شــدن تمام وعده های سفرهای اســتانی هیئت دولت به این استان 
درراســتای سیاســت های اقتصاد مقاومتی، تاکید کرد و اعتبارات 
الزم برای اتمام طرح هــای دولت یازدهم، به بخش هــای عمرانی، 
اقتصادی، ســرمایه گذاری، بهداشــتی و درمانی و ســایر زمینه ها 
اختصاص داده شد. سلیمانی دشــتکی در نشست خصوصی با دکتر 
روحانی، رییس جمهوری اســالمی ایران، مســائل عمرانی، اقتصاد 
مقاومتی، گردشگری و توســعه ای چهارمحال و بختیاری را به مدت 

یک ساعت ونیم مورد بحث و بررسی قرار داد.

استاندار چهارمحال و بختیاری سامانه خدمات کشاورزی در چهارمحال و بختیاری افتتاح شد
با ريیس جمهور ديدار کرد
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ابالغ رای
6/426 شــماره دادنامــه: 9509976836501015 شــماره پرونــده: 
9409986836500384 شــماره بایگانی شــعبه: 940930 خواهان: خانم 
سارا عباســی فرزند امیر به نشــانی اصفهان- ملک شهر- خ 17 شهریور 
هزار دســتگاه فاز یک بلوک ان واحد 76 کدپســتی 8156765961 همراه 
09136449363 ، خوانده: آقای ابراهیم حســینی فرزند میرزا به نشــانی 
اصفهان- ملک شهر- خ مفتح ک شهید منصوری بعد از نانوایی اولین منزل 
طبقه همکف ) فعاًل مجهول المکان می باشد(، خواسته: طالق به درخواست 
زوجه، رای دادگاه: در خصوص دادخواســت خانم ســارا عباسی فرزند 
امیر ساکن اصفهان به طرفیت آقای ابراهیم حســینی فرزند میرزا ساکن 
اصفهان به خواسته گواهی عدم امکان ســازش با توجه به اینکه خواهان 
جهت ادعای خویش مبنی بر وجود عسر و حرج در ادامه زندگی مشترک و 
یا تخلف خوانده از شروط ضمن العقد مندرج در سند رسمی ازدواج دلیل و 
مدرک قابل قبول به دادگاه ارائه ننموده و مخالفت خوانده و سایر محتویات 
خواسته خواهان موجه و مقرون به واقع نبوده و مستنداً به ماده 1133 از 
قانون مدنی و ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 حکم بطالن 
دعوی خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره حضوری و ظرف مدت 
بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی درمحاکم تجدید نظر مرکز 
استان اصفهان می باشد. م الف: 18308 شــعبه 5 دادگاه خانواده اصفهان 

) 209 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ رای

6/427 شــماره دادنامــه: 9409970351001860 شــماره پرونــده: 
9409980351000446 شــماره بایگانی شــعبه: 940503 خواهان: بانک 
قوامین به شماره ثبت 397957 با نمایندگی آقای سید محمد حسینی فرزند 
سید ولی به نشــانی اصفهان- خ ســجاد- حد فاصل 4 راه آپادانا و 4 راه 
سپهساالر بانک قوامین و کدپستی 8166794361، خوانده: آقای فریدون 
حقیقت دار به نشــانی اصفهان- جی- خ همدانیان کوی اردیبهشت پ 20، 
خواسته ها: 1- مطالبه خســارت تاخیر تادیه 2- مطالبه خسارت دادرسی 
3- مطالبه وجه بابت ...، گردشــکار: دادگاه با بررســی محتویات پرونده 
ختم رســیدگی را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای دادگاه: در خصوص دعوی آقای ســید محمد حسینی به نمایندگی از 
بانک قوامین به شــماره ثبت 397957 به طرفیت آقای فریدون حقیقت دار 
به خواسته مطالبه مبلغ 277/000/000 ریال وجه چک قرارداد تنظیمی به 
شماره تسهیالت 1009179 به انضمام خســارات دادرسی و تاخیر تادیه 
نظر به شرح دادخواســت تقدیمی و مفاد قرارداد استنادی و عدم حضور 
خوانده یا ارســال الیحه ای در اثبات برائت ذمه خویــش و مصون ماندن 
مدارک تقدیمــی خواهان از هر گونــه ایراد یا خدشــه ای دادگاه من حیث 
المجموع خدشه را ثابت دانسته و به اســتناد مواد 198، 515، 529 و 522 
از قانون  آئین دادرســی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
277/000/000 ریــال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلــغ 8/450/000 
ریال بابت هزینه دادرســی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم 
دادخواست لغایت زمان پرداخت اصل خواسته بر اساس نرخ شاخص تورم 
اعالمی از سوی بانک مرکزی ایران توسط اجرای مدنی محاسبه می گردد 
در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره ظرف بیست روز قابل 
واخواهی در دادگاه صادرکننده رای و ظرف 20 روز پس از آن قابل تجدید 
نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان اصفهان می باشد. م الف: 18313 

شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ) 296 کلمه، 3 کادر( 
ابالغ رای

6/428 شــماره دادنامــه: 9509970354700984 شــماره پرونــده: 
9409980365300876 شــماره بایگانی شــعبه: 950490 شــاکی: آقای 
افشین اصالنی به نشانی خمینی شــهر خ امیر کبیر قرطمان ک قنات سوپر 
احسان، متهم: آقای سید امیر موسوی پور به نشانی مجهول المکان، اتهام: 
خیانت در امانت، گردشکار: دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده به شرح 
زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای 

سید امیر موسوی پور فرزند بمونی مبنی بر خیانت در امانت نسبت به یک 
دستگاه گوشی تلفن همراه مدل سامسونگ نوت دو با عدم استرداد آن به 
شاکی و استعمال آن به ضروری دادگاه از توجه به کیفرخواست صادره از 
دادسرای عمومی و انقالب اصفهان، شکایت شاکی خصوصی و اظهارات 
گواهان شاکی و متن پیامک های رد و بدل شده فی مابین طرفین که خارج 
نویسی گردیده و در 6 و 5 پرونده منعکس و راجع به  گوشی می باشد و عدم 
حضور و دفاع از ناحیه متهم در هیچیک از جلسات رسیدگی در دادسرا و 
دادگاه و سایر محتویات پرونده بزهکاری وی را محرز و مسلم دانسته لذا 
مستنداً به ماده 674 قانون تعزیرات مصوب 75 نامبرده را به تحمل یکسال 
حبس تعزیری محکوم می نمایــد. رای دادگاه غیابی و ظرف مدت 20 روز 
از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه بــوده  و پس از آن ظرف مدت 
20 روز دیگر قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان اصفهان 
است. م الف: 18319 شعبه 121 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )121 جزایی 

سابق( ) 239 کلمه، 3 کادر( 
ابالغ رای

6/429 شــماره دادنامــه: 9509970350100782 شــماره پرونــده: 
9409980350101153 شــماره بایگانی شــعبه: 941347 خواهان: آقای 
امیر حســین متقی فرزند غالمرضا به نشــانی اصفهان- خ 22 بهمن ضلع 
شمالی باغ غدیر- نبش خ کوثر مجتمع تندیس طبقه اول واحد 12، خواندگان: 
1- آقای جواد امیری فرزند ماشااله به نشــانی اصفهان- خ شیخ طوسی 
شــرقی- خ میثم- ک امامزاده- 8 متری صدوقــی پ 366، 2- آقای جواد 
عباســی امنیه فرزند حســینعلی به نشــانی مجهول المکان، خواسته ها: 
1- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 2- مطالبه خســارت دادرسی 3- مطالبه 
وجه چک، دادگاه بــا عنایت به محتویات پرونده و با اعالم ختم دادرســی 
به شــرح ذیل انشــاء رای می نماید. رای دادگاه:  در خصوص دعوی امیر 
حســین متقی به طرفیت جواد امیری و جواد عباســی امنیه به خواســته 
مطالبه وجه به مبلغ 350/000/000 ریال بابت وجه یک فقره چک به شماره 
511049-94/11/25 بانضمام خســارت هزینه دادرسی و تاخیر تادیه به 
شرح دادخواســت تقدیمی کارگاه با عنایت به محتویات پرونده و مالحظه 
دادخواســت تقدیمی و رونوشــت مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت 
صادره از بانک محال علیه و نظر به اینکه خواندگان با وصف ابالغ قانونی 
وقت دادرسی در جلسه دادگاه حاضر نگردیده و دفاعی به عمل نیاورده و 
دلیلی که حاکی از برائت ذمه خویش باشد ابراز ننموده و مستندات ابرازی 
خواهان مصون از ایراد و اعتراض مانده و با توجه به بقاء اصول اســناد 
در ید خواهان که حاکی از اشــتغال ذمه خواندگان دارد دعوی خواهان را 
وارد و ثابت تشخیص مستنداً به مواد 519، 198، 194 آیین دادرسی مدنی 
و مواد 249، 315، 313، 310 قانون تجارت و تبصره الحاقی ماده 2 قانون 
اصالحی صدور چک و استفساریه مجمع تشخیص مصلحت نظام حکم بر 
محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 350/000/000 ریال بابت 
اصل خواسته بانضمام خسارت تاخیر تادیه و ارزش واقعی وجه چک بر 
مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول بر اســاس شاخص اعالمی 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی که پس از محاسبه از طریق اجرای احکام 
مدنی به حیطه وصول در خواهد  آمد و پرداخت کلیه خسارات دادرسی وفق 
مقررات در حق خواهان صادر و اعالم می دارد رای صادره غیابی و ظرف 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف 20 
روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر مرکز اســتان می باشد. 
م الف: 18320 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی اصفهان) 380 کلمه، 4 کادر( 

ابالغ رای
6/430 شــماره قــرار: 9509976794401530 کالســه 950400 مرجع 
رسیدگی شعبه 14 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: مجتبی برهانی 
به نشانی اصفهان خ آبشار سوم- شــیدان کوچه ش میرهاشمی پ 429، 
خوانده: محمد علی حبیبی نژاد به نشــانی مجهول المکان، خواسته: الزام 
به انتقال سند رســمی خودرو، شــورا با عنایت به محتویات پرونده ختم 
رســیدگی را اعالم  به شــرح ذیل مبادرت به صدور رای مــی نماید. رای 

شــورای حل اختالف: در خصوص دعوی خواهان آقــای مجتبی برهانی 
به طرفیت آقای محمد علی حبیبی نژاد باال به خواســته الزام به انتقال سند 
رسمی خودرو کامیونت نیسان به شماره انتظامی 896/43 د 43 به انضمام 
مطلق خسارات وارده با عنایت به محتویات پرونده استعالم به عمل آمده 
از مرجع انتظامی در خصوص آخرین مالک خودرو، مالحظه قولنامه های 
ارائه شده از طرف خواهان و همچنین خوانده علی الرغم ابالغ قانونی ماده 
70 نشر آگهی در جلسه رسیدگی حضور ندارد و الیحه دفاعیه ای ارسال 
ننموده شــورا دعوای مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده لذا با استناد 
ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و 
مواد 10 و 219 و 220 و 221 و 223 و 225 قانون مدنی حکم بر محکومیت 
خوانده آقای محمد علی حبیبی نژاد به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و 
انتقال رسمی سند خودرو به نام خواهان و پرداخت مبلغ 1/900/000 ریال 
بابت هزینه دادرســی و نیز در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای 
صادره غیابی و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی و پس از آن 
قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه های عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 
م الف: 18324 شعبه 14 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان ) 272 کلمه، 3 کادر( 
ابالغ رای

6/431 کالسه پرونده 950070 شماره دادنامه: 9509976794401489-
95/6/4 مرجع رسیدگی: شعبه 14 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان 
ها: 1- توران رحیمیــان 2- محمدرضا کریمی هر دو به نشــانی اصفهان 
اتوبان چمران خ آل محمد کوی افق مجتمع خورشــید واحد 5،  خواندگان: 
1- محمد نصیری 2- صدیقه ایگدری باصیری هر دو به نشــانی مجهول 
المکان، خواسته: انتقال سند خودرو، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این 
شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی 
اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور 
رای می نماید: رای قاضی شــورا: در خصوص دعــوی آقای محمدرضا 
کریمــی و خانم توران رحیمیان بــه طرفیت آقای محمــد نصیری و خانم 
صدیقه ایگدر باصیری به خواسته الزام خواندگان به انتقال قطعی سند یک 
دستگاه خودرو کامیون بنز مدل 1364 به شماره انتظامی ایران 4963-43 
ع 25 به انضمام احتساب هزینه دادرسی مقوم به دویست میلیون ریال نظر 
به دادخواست تقدیمی بررسی اوراق و محتویات پرونده و صورتحساب 
تنظیمی و اینکه خواندگان با وصف ابالغ قانونی )نشــر آگهی( در جلســه 
رسیدگی حضور بعمل نیاورده و الیحه دفاعیه ارائه ننموده اند شورا طی 
اســتعالم از پلیس راهور و جوابیه استعالم توســط پلیس راهور خودرو 
مذکور به نام خوانده ردیف دوم ثبت گردیده اســت و خواهانها طی الیحه 
شماره 431-95/5/13 اعالم نموده اند که خودرو با توجه به اینکه خواهان 
ردیف اول به نام خود پالک عوض کرده و کارت خودرو به نام ایشان منتقل 
کرده و درخواست انتقال سند به نام خواهان ردیف اول نموده اند و خواهان 
ردیف دوم رضایت قطعی خود را اعالم نموده اســت لذا شورا با توجه به 
جمیع مستندات پرونده دعوی خواهان ردیف اول را وارد تشخیص داده و 
با استناد به مواد 10-219-220-221 و 225 قانون مدنی و مواد 515-198 
 و 522 قانون آئین دادرســی مدنی حکم بر محکومیت خوانده ردیف دوم

 ) صدیقه ایگدر باصیری( به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و نسبت 
به انتقال سند قطعی خودرو کامیون بنز مدل 1364 به شماره انتظامی ایران 
43/ 4963 ع 25  به انضمام پرداخت مبلغ 297/000 تومان هزینه دادرسی 
و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه ارشاد در حق خواهان ردیف اول صادر و 
اعالم می دارد رای صادره غیابی و ظرف بیســت روز پــس از ابالغ قابل 
واخواهی در این شعبه می باشد ضمانت به خوانده ردیف اول بدلیل اینکه 
دعوی متوجه وی نمی باشد به اســتناد به ماده 4-84  و نسبت به خوانده 
ردیف دوم به دلیل اینکه ذینفع نمی باشــد با استناد به ماده 10-84  قانون 

آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر می گردد. 
م الف:18328 شعبه 14 مجتمع شــماره دو شورای حل اختالف اصفهان ) 

428 کلمه، 5 کادر(

ابالغ رای
6/436 کالســه پرونده: 95-32 شــماره دادنامــه:276-95/5/25 مرجع 
رسیدگی: شــعبه 51 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: بانک قرض 
الحسنه رسالت ســهامی عام به شــماره ثبت 420440 به نشانی اصفهان 
خیابان چهارباغ خواجو جنب خیابان منوچهری نبش بن بست حکیم نظامی 
ساختمان قرض الحسنه )طبقه ســوم( با وکالت حسین محمدیان و مهری 
نمازیان به نشانی اصفهان خیابان شیخ صدوق شــمالی ساختمان بانک 
تجارت) ارغوان( طبقه 3 واحد 18، خوانــده: عبدالرضا هنرمند زاده نجف 
آبادی به نشانی مجهول المکان، خواسته: تقاضای رسیدگی و صدور حکم 
مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلــغ 24/000/000 ریال وجه یک 
فقره چک به شماره 065286 به عهده با نک ملی شعبه خیابان سعدی نجف 
آباد و مطالبه کلیه خسارات و تامین خسارت،  با عنایت به محتویات پرونده 
و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رســیدگی را اعالم و به شرح آتی 
مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شــورا: در خصوص دعوای 
بانک قرض الحسنه رسالت سهامی عام به شماره ثبت 420440 به مدیریت 
عاملی و حق امضا آقای محمد حســین حســین زاده به طرفیت عبدالرضا 
هنرمند زاده نجف آبادی به خواسته مطالبه مبلغ 24/000/000 ریال وجه 
چک  به شماره 065286 به عهده بانک ملی شعبه خیابان سعدی نجف آباد  
به انضمام مطلق خســارات قانونی با توجه به محتویــات پرونده و  بقای 
اصول مستندات در ید خواهان و صدور گواهی عدم پرداخت توسط بانک 
محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه 
وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ نشــر آگهی در جلسه حضور 
نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض 
نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه 
خوانده ثابت به نظر می رسد که مستنداً به مواد  310 و 313 قانون تجارت 
و مواد 198 و 515 و519و522 قانــون آ.د.م حکم بر محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ  24/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 845/000 ریال بابت 
هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی 
و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چک موصوف ) 94/11/13( تا 
تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعــالم می نماید. رای صادره 
غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع  و ظرف 
20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان 
می باشد. م الف:18361 شعبه 101 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف 

اصفهان )389 کلمه،4 کادر(  
فقدان سند مالکیت

6/508 شماره صادره: 1395/43/273882 نظر به اینکه خانم فریده شیخی 
احمد از ورثه مرحوم آقای رجبعلی شیخی نصر آبادی با تسلیم یک برگ 
استشهاد شــهود شــماره: 25011031 به تاریخ 95/5/26 دفترخانه 288 
اصفهان، مدعی مفقود شدن سند مالکیت یک سهم مشاع از ده سهم سه دانگ 
مشاع از  ششدانگ پالک شــماره 5/1012  واقع در بخش 14 ثبت اصفهان 
که در ذیل ثبت 38068 صفحه 208 دفتر جلد 348  امالک تحت شماره چاپی 
2/940467 صادر و تسلیم گردیده و به موجب سند انتقال شماره 50210 
به تاریخ 1356/2/18 به نامبرده انتقال یافته نحوه گم شــدن  در اثر سهل 
انگاری است چون درخواست  صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را  نموده 
 طبق تبصره یک اصالحی مــاده 120 آیین نامه قانون ثبــت مراتب آگهی 
می شــود که هر کس مدعی انجام معامله ) غیر از آنچــه در این آگهی ذکر 
شده( نســبت به آن یا وجود  ســند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ 
انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و  اعتراض خود را کتبًا ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله  تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و 
اصل سند با ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد 
یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشــود المثنی سند مالکیت مرقوم 

صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد.
 م الف: 18861 اداره ثبت اسناد و امالک غرب استان اصفهان ) 222 کلمه، 

3 کادر(  
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اخباريادداشت

ماه از آن دسته اجرام آسمانی است که به طور همیشگی عادت 
به دیدنش در باالی ســرمان داریم و به لطف آن شــب هایمان 
همیشه روشن اســت. حاال اما آزمایش های صورت گرفته روی 
نمونه صخره ای به دست آمده از ســطح ماه که مربوط به دوران 
آپولو می شــود، حکایت از آن دارند که ماه و زمین گذشته ای را 
به مراتب ســخت تر از آنچه تصور می شود، پشت سرگذاشته اند. 
با اســتناد به مقاله ای که امروز در نشــریه نیچر منتشر شد، ماه 
حاصل برخورد جرمی به زمین اســت که شدیدتر از برآوردهای 
صورت گرفته قبلی بوده است. از دهه 1970 میالدی تا به امروز، 
بسیاری از محققان این طور استدالل کرده اند که بعد از برخورد 
یک جرم آسمانی هم اندازه مریخ با زمین )برخوردی نه چندان 
شــدید البته( از گرد و غبار ناشی از این ســانحه ماه پدید آمده 
است. حاال اما دانشمندان بر این باورند که برخورد صورت گرفته 
شبیه به ضربه پتک روی هندوانه بوده است. فرضیه قبلی مطرح 
شده در مورد اصل و منشأ ماه )که طبق آن، این جرم آسمانی از 
گرد و غبار یک برخورد شــکل گرفته( حاوی توضیحات خوبی 
در مورد اندازه ماه و موقعیت گردش آن است. حاال اما آزمایشی 
که روی نمونه صخره ای به دســت آمده از آپولو صورت گرفته، 
جزئیات تازه ای را به تصویر می کشــد که پیش تر شــاید ندیده 
بودیم. پژوهشــگران آزمایش های تــازه ای را روی صخره های 
 Kun به دســت آمده از دوران آپولو آغاز کرده انــد. طبق گفته
Wang، استادیار دانشگاه واشینگتن، پژوهشگران همچنان در 
حال ارزیابی مجدد نمونه های به دست آمده از آپولو هستند زیرا 
در سال های اخیر فناوری رشد و پیشــرفت چشمگیری داشته 
اســت. طبق گفته او، در برهه کنونی دانشــمندان می توانند به 
کوچک ترین اختالفات میان زمین و ماه پــی ببرند و در نتیجه 
موفق شده اند جزئیاتی را کشــف کنند که در دهه 70 میالدی 
برایشــان غیر ممکن بوده اســت. طبق نتایج به دست آمده از 
تحقیقات جدید، بر پایه نظریه چهل ســاله قبلی، انتظار می رود 
که بیش از نصف مواد تشکیل دهنده ماه همجنس جرم آسمانی 
هم اندازه با مریخ باشــد در حالی که نمونه های بررســی شده 
چنین چیزی را نشــان نمی دهند و در مقابل تحلیل شیمیایی 
صورت گرفته روی آنها نشــان می دهد کــه ترکیبات ایزوتوپی 
ماه نه تنها  به آن سیاره شبیه نیســت بلکه بیشتر مشابه زمین 
است. در هر صورت به گزارش دیجیاتو، طبق گفته پژوهشگران، 
نمونه های به دست آمده از زمین وماه تقریبا یکی هستند و تنها 
یک ایزوتوپ پتاسیم ســنگین در صخره های ماه یافت شد که 
احتماال به دمای زیادی برای شــکل گیری نیاز داشته است. لذا 
این طور تصور می شــود که یک برخورد ســنگین میان زمین و 
جرم آســمانی هم اندازه با مریخ رخ داده و همین امر دما را آن 
قدر باال برده که به تولید این ایزوتوپ منجر شــده است. در این 
مدل، دما و ضربه ناشــی از برخورد، به قدری زیاد بوده که جرم 
آسمانی و حتی بخش اعظمی از زمین بخار شــده اند. در ادامه 
آن بخار در محدوده ای بالغ بر 500 برابر زمین توزیع شــده و در 

نهایت بعد از خنک شدن آن، ماه شکل گرفته است.

جف بــزوس، مدیرعامــل Blue Origin اخیرا از نــام و طراحی 
موشک بعدی شرکت فضایی خود رونمایی کرده است که می تواند 
محموله های مختلف و مــردم را با خود به مــدار زمین ببرد. این 
موشــک جدید، تحت عنوان New Glenn شــناخته می شود و 
نام آن از »جان گلن«، اولین فضانــورد آمریکایی که به دور زمین 
چرخید برگرفته شــده اســت. اگر انیمیشــن های منتشر شده 
از New Glenn با موشــک نهایی سازگاری داشــته باشند، این 
 Delta IV اســپیس اکس و موشک Falcon Heavy موشک از
Heavy ســازمان United Launch Alliance هــم بزرگ تر 
خواهد بود. درســت همانند موج اخیری که میان ســازمان ها و 
شرکت های فضایی به راه افتاده، موشک New Glenn از توانایی 
مصرف چندباره هم برخوردار است. در واقع اولین قسمت پایینی 
این موشک می تواند همچون وســیله نقلیه New Shepard بلو 
اوریجین، پس از پرتاب به فضا، مجددا روی زمین فرود آید و دیگر 
اینکه New Shepard در واقع تنها تــا بخش زیرین مدار زمین 
به فضا فرستاده می  شد و با سرعتی مشــابه به موشکی که به مدار 
زمین فرستاده می شــود، حرکت نمی کند، بنابراین فرود آوردن و 
اســتفاده مجدد از موشــکی که یک بار به مدار زمین سفر کرده، 
می تواند تاثیری شــگرف روی ماموریت های بعــدی بلواوریجین 
داشته باشد. موشــک New Glenn قطری معادل 7 متر دارد و 
ارتفاع آن به 82 الی 95 متر می رســد. ناگفته نماند که این تفاوت 
ارتفاع، به دلیل آن اســت که می توان یک یــا دو بخش اضافه به 
باالی موشک افزود. با این کار New Glenn می تواند محموله ها 
و اشــخاص را به مدار نزدیک زمین بفرســتد و به لطف دو بخش، 
امکان فرســتادن محموله ها بــه فراتر از مدار نزدیــک زمین نیز 
 مهیا می شود. در نهایت سوخت رسانی موشــک، توسط 7 موتور

BE-4s صــورت خواهد گرفت کــه بلواوریجیــن در حال حاضر 
مشغول توســعه آن اســت. بلواوریجین امیدوار اســت که بتواند 
همین موتور را به United Launch Alliance نیز بفروشــد تا 

از آن در موشک Vulkan استفاده شود.

طی چنــد هفته اخیــر، گزارش های زیــادی درباره انفجــار باتری 
گلکسی نوت 7 و خســارات به بار آمده از ســوی آن شنیده شده اما 
یکی از دلخراش ترین آنها مربوط به کودکی شش ساله بود که ظاهرا 
موبایل گلکسی نوت 7 در دستانش منفجر شد. حاال به نظر می رسد 
که موبایل مورد اشاره، گلکســی نوت 7 نبوده است؛ این ماجرا اوضاع 
را نســبت به گزارش های پیشــین متفاوت و اندکی نگران کننده تر 
می کند. گزارش نخســت که موبایل مورد اشــاره را گلکســی نوت 
7 می خواند، از ســوی نیویورک پست منتشر شــد و به نظر می رسد 
این خبرگزاری اطالعات خود را از ســوی پدربزرگ کودک به دست 
آورده بود. با این همه، اینک NBC New York گزارشی منتشر کرده 
که تصویر جدیدی برای داستان ترســیم می کند. آنچه که مطمئن 
هستیم درست است این است که یک موبایل سامسونگ واقعا منفجر 
شده و کودکی شش ساله از این موضوع آسیب دیده است اما به گفته 
مادر پسر بچه، موبایل منفجر شــده، Galaxy Core Prime بوده 
است. با توجه به جریانات چند وقت اخیر گلکسی نوت 7 و نیز انتشار 
گزارش هایی درباره انفجار و آتش سوزی یک واحد گلکسی اس 7 اج 
در جیب شــخصی به نام دانیل رامیرز که آســیبی جدی به وی وارد 
کرد و او را دچار سوختگی درجه دو و سه نمود، حاال بسیاری از مردم 

نسبت به امنیت و دوام باتری های سامسونگ مردد هستند.

بخشی از سیاره آبی برای چراغ شب فدا شده است؛

ماه زاده زمین است نه جرم ديگر

قطری به اندازه عرض يک دروازه فوتبال؛

اصالت آبی، نیرومندتر می شود

خانواده کهکشانی ها، بیگ بنگی در راه دارند؛

بعد از نوت7 بايد مراقب Edge و 
Prime هم باشید!

پیشنهاد  سردبیر:
بعد از نوت7 بايد مراقب Edge و Prime هم باشید!

ســابقه بی ام و در تولید موتورســیکلت های برقی بســیار 
بیشتر از ســابقه این شرکت در ســاخت خودروهای برقی 
است. در بیشتر موارد بخش موتورســیکلت و اتومبیل این 
شــرکت کامال مســتقل از یکدیگر کار می کنند اما گاهی 
این دو بخش بــه همکاری بــا یکدیگر نیــز می پردازند و 
حتی از قطعات ســاخت یکدیگر هم اســتفاده می کنند. 
اخیرا بخــش BMW Motorrad بــرای افزایش فروش 
و تنوع محصــوالت خود اقــدام به اســتفاده از پک باتری 
9۴ آمپرســاعتی مورد اســتفاده در بی ام و i3 مدل 2017 
در اســکوتر برقی خود به نام C Evolution کرده اســت. 

زومیت نوشت؛ مدل فعلی اسکوتر C Evolution در حال 
حاضر در بازارهای غیر آمریکایی حضور دارد و قرار اســت 
که با این مدل جدید جایگزین شــود. بــی ام و ادعا می کند 
که مدل جدید می تواند مسافتی بیش از 100 مایل یا 1۶0 

کیلومتر را بپیماید.
البتــه میزان مصــرف این اســکوتر هنوز توســط آژانس 
حفاظت از محیط زیســت آمریکا منتشر نشده اما تخمین 

زده می شود که رقمی در حدود همان بی ام و i3 باشد.
حداکثر ســرعت این اســکوتر در بــازار ایــاالت متحده 
بــه 129 کیلومتــر بــر ســاعت محدود شــده اســت. 

همچنین بــا وجود افزایــش انــدازه باتری ها امــا زمان 
شــارژ آنها کاهــش پیدا کرده اســت. پک باتــری جدید 
 9۴ آمپرســاعتی ســبب افزایش قدرت 11 اسب بخاری

C Evolution نســبت به مدل قبلی شده که دارای باتری 
۶0 آمپر ساعتی بود.

حداکثر قدرت مدل جدید به 2۶ اســب بخار و گشتاور آن 
نیز به رقم 71 نیوتون متر افزایش پیدا کرده است. مدل 
جدید C Evolution به جز باتــری جدید به امکانات 
دیگری نظیر چراغ LED، سیســتم کمکی حرکت به 

عقب و سیســتم بازیابــی انرژی ترمــز اختصاصی 
بــی ام و بــا نــام Efficient Dynamics مجهز 
شده اســت. مدل C Evolution در حال حاضر 

در تمامی بازارهایی که قبال حضور داشت، عرضه می شود 
و بزودی در بازارهای ایــاالت متحده ، 
ژاپن، کره جنوبی و روسیه نیز ارائه 

خواهد شد.

ماشین بی ام و به کمک موتور آن می آيد؛

94 آمپر ساعت برای 160 کیلومتر

در آذرماه امسال برگزار می شود؛

کنفرانس بین المللی انرژی های تجديدپذير ايران
توسط محقق ايرانی صورت گرفت ؛

تولید برق از بدن

برقکنفرانس

تجدیدپذیــر  انرژی هــای  بین المللــی  کنفرانــس 
ایــران بــا حمایت ســتاد توســعه فنــاوری انرژی های 
 تجدیدپذیر معاونت علمی آذرماه ســال جــاری برگزار 
می شــود. به گزارش خبرگزاری مهر به نقــل از معاونت 
علمی و فناوری ریاســت جمهوری، توســعه انرژی های 
تجدیدپذیر در ایران به عنوان کشــوری در حال توسعه و 
دارای اقتصاد مبتنی بر نفت، امری دشــوار و زمان بر بوده 

است.
البتــه در ســال های اخیــر، توجه مناســبی بــه حوزه 
انرژی های تجدیدپذیر در کشور در بین سیاست گذاران، 

صنعتکاران، دانشگاهیان و پژوهشگران شده است.
در این راســتا، انجمن حمایت از انرژی های تجدیدپذیر 
ایران به منظور جلوه دادن عزم ملی ایران در توسعه، ایجاد 

تصویر باثبات و برنامه ریزی شــده برای سرمایه گذاران، 
هماهنگ سازی و هدایت کالن تعامالت بین المللی کشور 
و آگاهی بخشــی شــرکت ها و ســرمایه گذاران خارجی 
نسبت به ابعاد مختلف فضای ســرمایه گذاری و پتانسیل 
شــرکت های داخلی در حوزه انرژی هــای تجدیدپذیر 
 اقدام بــه برگزاری کنفرانــس بین المللــی در این حوزه

کرده است.
کنفرانــس بین المللــی انرژی های تجدیدپذیــر ایران با 
حمایت ســتاد توســعه فناوری انرژی های تجدیدپذیر 
معاونت علمــی و فناوری ریاســت جمهوری، ســازمان 
انرژی های نوی ایران، وزارت صنعــت، معدن و تجارت و 
سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران 

1۶ تا 18 آذرماه سال جاری برگزار می شود.

به گزارش مهر به نقل از ســاینس دیلی، محققان دانشــگاه 
کارولینای شــمالی آمریکا به رهبری دکتر داریوش وشایی 
دانشــیار رشــته مهندســی برق و کامپیوتــر، ژنراتورهای 
ترموالکتریک پوشــیدنی را تولید کرده اند که با اســتفاده از 
تغییر دمای بین بــدن و محیط قادر به تولید برق هســتند. 
محققان این دانشــگاه نقطه ای را در بدن شناسایی کرده اند 
که می توان از آن گرمای بیشــتری را اســتخراج کرد. پیش 
از این روش هایی بــرای تولید برق از جملــه گرماگیر  ابداع 
شده بود که دست و پا گیر بود و میزان برق تولید شده در آن 
 یک میکرو وات یا حتی کمتر از آن در هر ســانتی متر مربع

 بوده است. وشایی درباره این ابداع گفت: روش ما می تواند تا 
20 میکرو وات برق را در هر سانتی متر مربع تولید کند.

سرپرســت این تیم تحقیقاتی در ادامه افزود: روش فعلی در 

مقایسه با شیوه قبلی بسیار ســبک تر و آسوده تر است. این 
محقق این گونه توصیف کرد: در ایــن روش یک الیه از مواد 
رسانای گرمایی روی پوســت قرار می گیرد تا گرمای بدن  را 
بگیرد. این مواد رسانا با الیه پلیمر پوشیده شده اند تا مانع از 
هدر رفت گرما به وسیله هوای خارج از بدن شوند. این روش 
باعث می شــود که گرمای بدن به یک ژنراتور ترموالکتریک 
پوشــیدنی به اندازه یک ســانتی متر با ضخامت 2 میلی متر 

هدایت شود.
محققان دانشــگاه کارولینای شــمالی با انجــام آزمایش بر 
روی قسمت های مختلف بدن متوجه شــدند که ناحیه بازو 
محل مناسبی برای گرفتن گرماست. وشــایی اضافه کرد: با 
این روش می توان ۶ میکرو وات بــرق تولید کرد و در صورت 

دویدن فرد این رقم به 1۶ میکرو وات برق هم می رسد.

معرفی بازیسرگرمی

دریافــت  بــرای 
این نرم افــزار، کد 
اســکن  را  روبه رو 

کنید.
 Flappy Bird به محبوبیت بازی هایی هماننــد 20۴8 یا
نگاه کنید. نه تیم بزرگی پشت ساخت بازی قرار داشت، نه 
شاهد گرافیک چشم نوازی بودیم. سازنده تنها با پرداخت 
به ایده ای فوق العاده ساده توانست به موفقیت هایی برسد 
که بعضی اســتودیوها ســال ها به انتظارش نشســته اند؛ 
عناوینی که با وجود ســادگی خود، جریان ســاز شــدند. 
 Three Swipes تمام این حرف هــا را زدیم تا بگوییــم
یکی از همان بازی هاســت. این بــازی می تواند جایگزین 
عناوینی که گفتیم شــده و موفقیت هــای گوناگونی را به 
دست بیاورد. مکانیزم های Three Swipes بسیار ساده 
هستند و تمام سنین می توانند با تجربه اش لحظات خوبی 
را برای خود رقم بزنند. گیم پلی بــازی، پیرامون کنار هم 
گذاشــتن حیوانات یکســان می چرخد. تا اینجا عناوین 

مشابه گوناگونی را دیده اید، با این وجود المانی که توانسته 
ســاخته Roboto Games را متمایــز نماید، چگونگی 
کنترل بازی اســت. هر حیوانی را که جابه جا کنید، تمام 
اجســام همان ردیف هم همراه او حرکــت خواهند کرد. 
شــاید به خاطر تفاوت هــای این بخش، تصــور کنید که 
ارتباط با Three Swipes ســخت باشــد. با این وجود 
به خاطر طراحی خــوب پازل ها، از همان ابتــدا با کنترل 
 Three Swipes  .هیجان انگیز بازی انس خواهید گرفت
یک عنوان مرحله ای اســت؛ هر بار باید تعداد مشخصی از 
حیوانات را کنار یکدیگر قرار دهید. این نکته را باید اضافه 
کرد که هیچ گونه محدودیت زمانی یــا حرکتی نخواهید 
داشت. فقط به یاد داشته باشــید که با هر جابه جایی، یک 
جســم جدید به بازی اضافه می شــود بنابراین پیش از پر 

شدن مرحله ها، سعی کنید به پیروزی برسید.
 goo.gl/QYLgG3 شما می توانید این بازی را از نشانی

دریافت کنید.

معمای زیر را بخوانیــد و جواب آن را از طریــق ایمیل زیر 
 )mazaheri.zayanderoud@gmail.com( صفحه 
برای ما بفرستید تا در همین قسمت نام شما درج شود. لطفا 
فقط جواب خود را به همراه نام خود و شهر محل زندگی تان 

برای ما بفرستید.
»دو عدد شش رقمی پیدا کنید که اگر اولی را بعد از 
دومی بنويسید، عدد 12 رقمی حاصل، بر حاصلضرب 

دو عدد اصلی، بخش پذير باشد«.
ضمنا شما می توانید نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را 
در رابطه با این صفحه و مطالب آن به همین آدرس برای ما 

ارسال کنید.

ايده از سرمايه مهم تر است؛

ساده اما هیجان انگیز
معمای زير را حل کنید؛

دو عدد
شش رقمی خاص

رونمايی

یکی از مشــکالت رایج دارندگان ساعت های هوشمند، 
نیاز همیشــگی این گجت ها به محافظت اســت و دائما 
باید مراقب باشــید که با آب برخورد نداشــته یا ضربه 
نبینند. اما Nixon اخیرا از ســاعت ۴00 دالری به نام 
Mission رونمایی کرده که از سیســتم عامل اندروید 
Wear بهره می برد و مقاومت بســیار زیــادی در برابر 
ضربات و آب از خود نشان می دهد. این ساعت هوشمند 
 Nixon اندرویدی، از بدنه ای پالستیکی ساخته شده و
پیش از هر چیز، نیازهای اســکی بازها و موج سواران را 
مد نظر خود داشــته اســت. در واقع Mission ساعتی 
نیســت که به صورت معمولــی از آن اســتفاده کنید و 
برای زمانی ســاخته شــده که می خواهید موج سواری 
کنید یا از روی هلی کوپتر به پاییــن پریده و روی برف 
به اســکی بپردازید. نمایشــگر1/3 اینچی با رزولوشن 
۴00×۴00 ساعت هوشــمند مورد اشــاره، با پوشش 
گوریال گلس محافظت می شــود و برای بدنه نیز از قاب 
پلی کربناته با لبه های فلزی ضد زنگ اســتفاده شــده 
اســت. ســاعت Mission می تواند تا عمق 100 متری 
در آب دوام آورد که بیشــترین مقــدار ممکن در میان 
 Nixon .تمام ســاعت های اندرویدی به شــمار می رود
می گوید نمایشگر ساعت وقتی خیس باشد هم به خوبی 
کار می کند و امکان استفاده از ویژگی های هوشمند آن 
حتی در وسط اقیانوس هم مهیا شــده است. در داخل 
ساعت Mission، از تراشــه جدید اسنپدراگون 2100 
و سنسورهای مختلفی مانند دماسنج، فشارسنج، ارتفاع 
سنج، قطب نمای الکترونیکی، سنسور مجاورت سنجی و 
رطوبت سنج استفاده شده اســت که امکانات گوناگونی 
در شــرایط مختلف به همراه خــود دارد. در نهایت باید 
افــزود کــه Nixon ســاعت ۴00 دالری خــود را در 
مدل های شخصی سازی شــده مختلفی 
عرضــه خواهــد کــرد و کاربران 
می توانند ســه رنگ متفاوت 
بــرای بدنــه و 2۴ رنگ 
بــرای بند ســاعت را 
برگزیده و خریداری 
ایــن  کننــد. 
ســاعت که هم 
پیــش  اکنــون 
فروشش آغاز شده، 
از تاریخ 10 اکتبر )19 
مهرمــاه( به بــازار عرضه 

می شود.

اسکی بازان و موج سواران، هیجان زده خواهند شد؛

فعال در 100 متر زير آب

بــه  زمینــه  موفــق در  اســتارتاپ  یــک   Chariot
اشــتراک گذاری خودروهای حمل ونقل عمومی است که 
کار خود را از سانفرانسیســکو شــروع کرده است. تمرکز 
شــرکت Motivate نیز بر اشتراک گذاری دوچرخه های 

حمل ونقل عمومی است.
فورد، قصــد دارد با کمک Motivate، سرویســی به نام 
GoBike را بــرای اشــتراک گذاری دوچرخه در مناطق 

سانفرانسیسکو و برخی مناطق دیگر راه اندازی کند.
Motivate با اســتفاده از برنامه تلفن همراه خود، در 12 
شهر مختلف دنیا، خدمات به اشتراک گذاری دوچرخه را 

ارائه می دهد.
کاربــران می توانند با اســتفاده از این برنامــه، موقعیت 

دقیق دوچرخه هــا را پیدا کــرده و یا در ایســتگاه های 
موجود، به کمک آن دوچرخه ای برای اســتفاده انتخاب 
کنند. همکاری فورد با این شــرکت بــرای برطرف کردن 
چالش های موجود در زمینه حمل ونقل افراد و اجناس، در 
شهرهایی است که تراکم ترافیک و شلوغی در آنها بیشتر 

از دیگر مناطق است.
مدیرعامل فورد، مــارک فیلدز در این رابطــه می گوید: 
ما در حال توســعه فعالیت هــای خود در هــر دو زمینه 
خودروســازی و حمل ونقــل در مفهــوم عام هســتیم. 
قدم بعــدی مــا در این رابطــه همــکاری با شــهرها و 
انجمن هــای موجود در آنهــا، برای رفــع نیاز های فعلی 
و همچنیــن نیاز های آتــی در زمینه حمل ونقل اســت. 

بیش از 100 ســال اســت که فورد به عنوان یک شرکت 
قابل اطمینــان در زمینه حمل ونقل موتوری در شــهر ها 
و کشــورهای مختلــف شــناخته شــده اســت. اکنون 
برآنیم تا با همــکاری با این جوامع در چنــد دهه آینده، 
 راه حل های متنوع تری در زمینه حمل ونقل درون شهری

ارائه دهیم.
نیمی از جمعیــت جهان در شــهر ها زندگــی می کنند 
اما به گفته فورد این رقم تا ســال 2030 بــه ۶0 درصد 
میزان فعلی افزایش پیدا خواهــد کرد. فورد در کنفرانس 
سان فرانسیســکو، تیم جدیــدی را به نــام راه حل های 
شهری معرفی کرد. این تیم قسمتی از شرکت حمل ونقل 

هوشمند فورد را تشکیل خواهد داد.
انتظار مــی رود تــا 18 ماه آینــده شــرکت حمل ونقل 
هوشمند فورد که شامل شــرکت Chariot نیز می شود، 
بازار خود را از سان فرانسیســکو به حداقــل 5 نقطه دیگر 

گسترش دهد.
شرکت چریوت نیز که فعالیت خود را در سال 201۴ آغاز 
کرده اســت، اکنون خدمات خود را از طریق بیش  از 100 
خودروی فــورد ترانزیت در طول 28 مســیر مختلف در 

منطقه سانفرانسیسکو ارائه می دهد.
علــی وهــاب زاده، یکــی از بنیان گــذاران و مدیرعامل 
شــرکت Chariot درباره فعالیت این شرکت می گوید: 
ما فعالیت خود را با اســتفاده از خودروهای 15 سرنشینه 
فورد ترانزیت شــروع کردیــم و تا به امروز نیــز در حال 
اســتفاده از آنها بوده ایم. باعث خوشــحالی ماست که به 
عنوان اولین شرکتی شــناخته شویم که قرار است توسط 
حمل ونقل هوشــمند فــورد خریداری شــود. همکاری 
این دو شرکت می تواند پشــتوانه الزم را برای رسیدن به 
 اهداف طرفیــن در زمینه مدیریــت حمل ونقل عمومی

فراهم سازد.
مسیرهایی که خودروهای Chariot در آنها ارائه خدمت 
می کنند به درخواســت مشــتریان این شــرکت تعیین 
می شود. در آینده، این مسیر ها براساس داده های از پیش 
کسب شده بهترین مســیر را برای کاهش هزینه و زمان 

سفر محاسبه خواهند کرد.
فورد با همکاری Motivate در حــال کار برای افزایش 
تعداد دوچرخه هــای موجود در منطقه سانفرانسیســکو 
به تعداد 7000 عدد است. برای رســیدن به این هدف تا 
سال 2018، فورد ســال بعد، از خدمت جدید خود به نام 

GoBike رونمایی خواهد کرد.
این خدمت از طریق برنامه FordPass قابل دسترســی 
خواهد بود. این برنامه مجموعه ای از خدمات را برای ارائه 

به کاربران در خود گنجانده است.
همچنین ایــن برنامــه، توانایــی اســتفاده همزمان از 
سیســتم های پرداخــت در کنــار خدمات مربــوط به 
 پارکینگ و اشــتراک وســایل  نقلیــه را بــرای کاربران

فراهم می کند.

فورد اعالم کرده است  با تصاحب شــرکت Chariot و همکاری با شــرکت ديگری به نام Motivate، قصد 
ارائه خدمات در زمینه به اشــتراک گذاری دوچرخه بــرای حمل ونقل عمومــی را دارد. اين اقدامات در 
 زمینه پیشــبرد برنامه طوالنی مدت فورد برای بهبود حمل ونقل شــهری، در مناطق پرتراکم و شــلوغ

انجام خواهد شد. 

يک همکاری برای کاهش معضالت ترافیک شهری؛

فورد،دوچرخهبهاشتراکمیگذارد

همکاری فورد با 
اين شرکت برای 

برطرف کردن 
چالش های 

موجود در زمینه 
حمل ونقل افراد 

و اجناس، در 
شهرهايی است 

که تراکم ترافیک 
و شلوغی در آنها 

بیشتر از ديگر 
مناطق است
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پیشنهاد سردبیر: 
لزوم بهره گیری از ظرفیت هیئت  های مذهبی در فعالیت های قرآنی

اخباريادداشت

 مدیر آموزش  و پرورش ســمیرم از برگزاری جشــنواره  مهربان ترین ها 
خبر داد و گفت: در ایــن برنامه از معلمین پایه اول ابتدایی شهرســتان 
 به دلیل توجیه و آشــنایی معلمان برای بسترســازی یک کالس خوب 

و بانشاط برای دانش آموزان دعوت می شود.
سیدضیا موسوی بابیان اینکه در این روز دانش آموزان کالس اولی برای 
اولین بار پا به فضای رســمی مدرســه می گذارند و روزی به  یادماندنی 
اســت، گفت: جشــنواره مهربان ترین ها 28 شــهریورماه در آموزشگاه 
رودکی ســمیرم با حضور تمامی معلمان پایه اول ابتدایی شهرســتان 
برگزار می شــود. مدیر آموزش  و پرورش ســمیرم همچنین از برگزاری 
دوره آموزش خانواده برای اولیای دانش آموزان کالس اولی سمیرم خبر 
داد و گفت: این کالس ها در دو مقطع زمانی 25 شــهریورماه و همچنین 
اول مهرماه به  منظور طرح مباحــث عمومی آموزش خانواده و همچنین 

آشنایی اولیا با محتوای کتاب های درسی و نحوه آموزش برگزار می شود.
 وی با اشــاره به آغاز جشــن شــکوفه ها برای نوآموزان پیش دبستانی 
در 29 شهریور ماه، افزود: جشن شــکوفه ها نیز همزمان با سراسر کشور 
 در 31 شــهریور در مدارس سمیرم برگزار می شــود که زنگ شکوفه ها 
به  صورت نمادین در مدرســه نجمیه و رازی با حضور مسؤوالن و اولیای 

کالس اولی نواخته می شود.
موسوی همچنین از ارایه خدمات آموزشی و توان بخشی باهدف مداخله 
به هنگام کودکان در جهت کاهش عــوارض معلولیت ها و جلوگیری از 
اثر معلولیت بر دیگر توانایی های فرد معلــول خبر داد و تصریح کرد: این 
 طرح در قالب پایگاه های سنجش در تابستان برای کالس اولی ها اجرا شد 

و در مهرماه نیز برای نوآموزان پیش دبستانی اجرا می شود.
وی در ادامه از اجرای آزمون خوشنویســی ) تحریری و درشــت ( برای 
 فرهنگیــان آموزش  و پرورش ســمیرم خبــر داد و گفت: ایــن آزمون 
28 شهریورماه برگزار می شود و به افرادی که موفق به کسب نمره قبولی 
شوند از طرف انجمن خوشنویســان مدرک ارایه می شود. مدیر آموزش  
 و پرورش ســمیرم اضافه کرد: برگزاری صبحگاه مشــترک، غبارروبی 
و عطرافشانی گلزار شهدا، دیدار با خانواده شهدای فرهنگی و دانش آموز 

از جمله برنامه های آموزش  و پرورش در هفته آغازین ماه مهر است.

رییس دانشــگاه شــهرضا در مراســم تجلیل از خیران حامی دانشگاه 
دولتی شهرضا با اشــاره به طرح های اجرا شــده برای توسعه و تجهیز 
دانشگاه اظهار کرد: روند شتابان و رو به رشد دانشگاه شهرضا بر اساس 
اسناد باال دســتی و چشم انداز علمی کشــور تهیه و در دستور کار قرار 

گرفته است.
حمید کریم زاده ادامه داد: تعداد 628 دانشجوی این دانشگاه در حال 
حاضر در شش رشته و هشــت گرایش در مقاطع کاردانی و کارشناسی 
مشغول به تحصیل هســتند و پیش بینی می شود این تعداد در مهرماه 

سال جاری به هزار نفر افزایش پیدا کند.
 رییس دانشــگاه شــهرضا اضافه کرد: تاکنون160 نفر از دانشــجویان 
این مرکز فــارغ التحصیل و 34 نفر نیز در ســایر مراکــز آموزش عالی 

دولتی در مقطع کارشناسی ارشد پذیرفته شده اند.
کریم زاده از جذب20 نفر اعضای هیئت علمی در این دانشگاه خبر داد 
و گفت: در صورت موافقت وزارت علوم تحقیقــات و فن آوری، مراحل 
گزینش، جذب و اســتخدام اعضا غیر هیئت علمی این مرکز نیز انجام 
خواهد شد. وی در بخش دیگری از ســخنان خود در خصوص اقدامات 
عمرانی و زیربنایی انجام شــده در دانشگاه شــهرضا گفت: طرح جامع 
دانشگاه شــهرضا در مســاحتی بالغ بر 205 هکتار تهیه شده و مراحل 

ساخت و ساز در این اراضی آغاز شده است.
رییــس دانشــگاه شــهرضا تصریــح کــرد: نخســتین ســاختمان 
 آموزشــی دانشــگاه شــهرضا در زمینی به مســاحت هزار مترمربع 

و با سرمایه گذاری 14 میلیارد ریال ایجاد شده است.
همچنین، ســید کمال الدیــن میرپوریان، عضو بنیــاد خیران حامی 
دانشگاه شــهرضا نیز در این مراســم گفت: مردم شــهرضا همواره در 
امور خیر، پیشــگام بوده اند، به ویژه در حوزه تعلیم و تربیت و آموزش، 

خیرات زیادی از مردم این شهرستان به ثبت رسیده است.
وی تاکید کرد: مــردم در زمینه حمایت از مراکز علمی و دانشــگاهی 
 نیز همانند سایر موارد، رســالت خود را به خوبی انجام داده اند و اکنون 
 نوبت مســئوالن اســت کــه در ایــن زمینــه حمایت های خــود را 

انجام دهند.

 دو عنوان کتاب بــا نام » هجرت تا بهشــت «  در شــهر درچه رونمایی 
خواهد شد.

هجرت تا بهشت به نویسندگی فاطمه علی پور با همکاری کنگره شهدا 
و سرداران درچه و بسیج هنرمندان شهر درچه تهیه و تدوین شده است.

 مراســم رونمایی از این دو کتاب همزمان با برگزاری کنگره ســرداران 
و بیش از500 شهید شهر درچه برگزار خواهد شد.

هجرت تا بهشــت یک به زندگی شــهید مدافع حرم شهید سیدسجاد 
حســینی پرداخته اســت و کتاب هجرت تا بهشــت دو  در مورد شهید 
سیدیحیی براتی به بازگویی زندگی آن شهید بزرگوار روایت شده است.

کتاب شهید مهدی اسحاقیان از شهدای مدافع حرم نیز در حال ویرایش 
و تکمیل است. بر همین اســاس، برنامه های هفته دفاع مقدس و کنگره 
سرداران و بیش از500 شهید شــهر درچه از روز30 شهریور ماه به مدت 
پنج شب در محل بوستان شهدای گمنام شــهر درچه اصفهان در محل 

کوه سفید برگزار خواهد شد.

با حضور معلمان اول ابتدايی؛

جشنواره مهربان ترين ها در سمیرم 
برگزار می شود

افتتاح نخستین ساختمان آموزشی 
دانشگاه شهرضا

رونمايی از دو عنوان کتاب با نام 
هجرت تا بهشت در درچه

کوتاه از شهرستان ها

با مسئوالن

 فرمانده ســپاه ناحیــه شهرســتان فریدن بــا تبریک آغاز 
دهه امامت و والیت از بازســازی واقعه عظیم روز غدیر برای 
نخستین بار در شهرســتان فریدن خبر داد و گفت: تعظیم 
این روز عظیم و تاریخی که در مکتب شــیعه به عید اهلل اکبر 
معروف است واجب است و باید پیام آن نیز به تمام مسلمان 

جهان رسانده شود.
 ســرهنگ علی فتحیان ادامه داد: غدیر یکــی از مهم ترین 
و تاثیرگذارترین حوادث تاریخ صدر اســالم اســت که طبق 
نص صریح قرآن با کل ماموریت رسالت پیامبر برابر است، اما 

گاها دیده می شــود که در انتقال مفاهیم و پیام این حوادث 
تاریخی در کشورمان کوتاهی می شود.

فرمانده ناحیه مقاومت بســیج فریدن افــزود: از آنجایی که 
دشمنان اسالم در پی این امر هستند که به ارزش ها و اصول 
انقالب ما آسیب برســانند، ما نیز نباید اجازه چنین امری را 
 بدهیم و وظیفه داریم با انتقال پیام درســت وقایع تاریخی 
در صدر اسالم چهره حقیقی اســالم و خباثت های دشمنان 

را معرفی کنیم.
ســرهنگ فتحیان هدف از بازســازی این واقعــه بزرگ را 

رســاندن پیام غدیر به آیندگان بیان کرد و گفــت: ما باید 
بتوانیم با چنین برنامه های پیام غدیر را نیز به مانند عاشورا 
 به تمام شــیعیان و مســلمانان جهان برســانیم زیرا غدیر 
روز عهــد و پیمان با والیــت و یادآور حلقه وصــل دو اصل 
 مهم نبوت و امامت، روز رســوایی دشــمن و آزمون بزرگ 

والیت مداری است.
وی با بیان اینکه بازســازی واقعــه تاریخی غدیر ســی ام 
شهریورماه جاری همزمان با عید ســعید غدیر خم در جوار 
شــهدای گمنام فریدن در شــهر داران برگزار می شــود، 
بیان کــرد: در روز عید غدیر راس ســاعت۷:30 صبح مردم 
 شهرســتان فریدن با تجمع در فلکه شــهرداری شهر داران 
 به ســمت تپه نور الشــهدا این شــهر حرکت خواهند کرد 

و یک گردهمایی بــزرگ را در این مکان همراه با بازســازی 
واقعه غدیر خواهند داشت.

 ایــن فرمانــده با بیــان اینکــه در ایــن برنامــه فرهنگی 
از ظرفیت های خود شهرســتان و هئیت هــای مذهبی آن 
استفاده شده است، خاطرنشان کرد: بسیج به دنبال استفاده 
از ظرفیت تمام دستگاه های شهرســتانی بوده تا یک واقعه 

بزرگ فرهنگی مذهبی را در شهرستان به نمایش در آورد.
 ســرهنگ فتحیان ادامه داد: این واقعه با تمــام اتفاقاتی که 
 در آن روز تاریخی به وقوع پیوســته بازســازی خواهد شد 
 و فضــا ســازی آن نیز ســعی شــده بــا کمــک گرفتن 

از کارگردان های بزرگ به همان روز نزدیک تر باشد.
فرمانده ناحیــه مقاومت بســیج فریدن بازســازی صحنه 

غدیر را بزرگ تریــن و مهم ترین رویــداد فرهنگی مذهبی 
در شهرســتان عنوان کرد و گفــت: انتظار مــی رود کلیه 
دستگاه های فرهنگی شهرستان در این کار عظیم فرهنگی 

همکاری های الزم را داشته باشند.
امسال بازسازی واقعه غدیر عالوه براینکه در 16۷ شهرستان 
کشورمان برگزار خواهد شد، در سه کشور دیگر نیز همزمان 
 بــا روز عید ســعید غدیر بازســازی و به نمایش گذاشــته 

می شود.
گفتنی است ســردار یعقوبی رییس ســتاد بازسازی واقعه 
 غدیر در گفت و گو با یکی از خبرگزاری ها پیش بینی کرده 
بیش از سه میلیون نفر در کشورمان از این همایش ها بازدید 

خواهند کرد.

فرمانده مقاومت بسیج ناحیه فريدن:

واقعه بزرگ غدير در شهرستان فريدن بازسازی می شود

 امروز با حضور وزیر راه و شهرســازی، بانــد دوم بادرود – کاشــان به طول 
20 کیلومتر افتتاح می شود.

مسیر بادرود – کاشان 55 کیلومتر است که بخشــی از آن به همت اداره کل 
راه وشهرسازی استان و بخشی در اختیار شرکت ساخت وتوسعه زیربناهای 

حمل ونقل کشور احداث و آسفالت شده است.
احداث باند دوم بادرود به کاشــان به طول20 کیلومتر از ســال 92 دردست 
 اقدام بوده که طی 3 ســال مســیر20 کیلومتــری  آن آماده بهــره برداری 
 قرار گرفته اســت. قطعه دوم باند دوم بادرود – کاشــان  به طول10 کیلومتر 
با حجم خاکبرداری 46 هزار و 581 متر مکعب و حجم خاکبرداری 18۷هزار 
مترمکعب انجام شد که با احداث 21 پل آب رو و 16 هزار تن آسفالت دوالیه، 

تاکنون نزدیک به180 میلیارد ریال برای آن هزینه شده است.
باند دوم بادرود کاشان به طول 55 کیلومتر است که 35 کیلومتر آن در حوزه 
 کاشان و20 کیلومتر آن در حوزه نطنز قرار دارد که با پیگیری های انجام شده 
 قرار است عملیات احداث10 کیلومتر آن از ســمت کاشان به شرکت سایپا 

به زودی آغاز شود.

رییس شورای اســالمی شهرســتان نطنز در مراســم تجلیل از متصدیان 
 دومین جشنواره اســتانی تئاتر کوثر  اظهار داشت: این جشنواره دارای آثار 
و برکات مثبتی اســت، آثار این جشنواره این اســت که در شهری همچون 
نطنز که کمتر کارهای هنری نمایشــی دیده بودیم یا اینکه حداقلی بوده، 
یک اتفاق بزرگ در ســطح اســتان و حتی باالتــر از آنچه در اســتان اجرا 
می شود، برگزار شــد. غالمرضا علی رحیمی افزود: این جشنواره برای مردم 
 شــهری که تفریح آن چنانی ندارند،  شــور خوبی ایجاد کرده است که بنده 
به  عنوان عضو شورای شهر از طرف مردم از برگزارکنندگان آن سپاسگزاری 
می کنم. رییس شورای شهرستان نطنز گفت: نطنز قابلیت های زیادی برای 
 بالیدن در کشور دارد، اما در عرصه هنرهای نمایشی جایگاهی نداشتیم که 
با برگزاری این جشنواره این ظرفیت ایجاد شد و نطنز به  عنوان یک ظرفیت 

خوب در این زمینه معرفی شد.
وی در پایان خاطر نشان کرد: همچنین این جشــنواره زمینه  عالقه مندی 
نوجوانان و جوانان نطنز را هم به این عرصه باعث شــده است، این  یک نوع 

بیمه شدن اجتماعی شهر و دوری از آسیب ها است.

رییــس اداره اوقاف و امور خیریه شهرســتان خوروبیابانــک گفت: عرصه و 
 اعیان یک واحد تجاری واقع شده در تقاطع خیابان آیت ا... کاشانی و میدان 
 امام خمینی ) ره ( شــهر خور اســت که توســط خیر نیــک اندیش آقای 

غالمعلی کمال وقف شده است.
مجتبی بابایی افزود: این موقوفه با مســاحت 1۷ و نیــم متر مربع و به ارزش 
تقریبی500 میلیون ریال است که عواید حاصل از آن صرف اطعام روز هشتم 
محرم در حسینیه روســتای ابراهیم آباد و مابقی آن صرف امور عام المنفعه 
 خواهد شــد. وی با اشــاره به اینکه وقف صدقه جاریه ای اســت که برکات 
و دستاوردهای آن به همه افراد جامعه می رســد، گفت: اسالم وقف را صدقه 
جاریه و صدقه موقوفه می خوانــد. بابایی با بیان اینکه باید در راســتای رفع 
مســائل و نیازهای نیازمندان گام های اساسی برداشته شــود، تصریح کرد: 
 شــریعت اســالمی نیاز نیازمندان و افراد مختلــف جامعــه را از راه صدقه، 
وقف و کفارات می دهد. وی تصریح کرد: اگر آمار و ارقامی در زمینه وقف ارایه 
می شود، به منظور معرفی واقف نیست بلکه باهدف تشویق مردم به سمت این 

سنت حسنه است.

رییس جمعیت هالل احمر نجف آبادگفت: تیم 14 نفــره دانش آموزان عضو 
جمعیت هالل احمر نجف آباد که به نمایندگی از اســتان اصفهان در آخرین 
 دوره المپیاد کشــوری مهارت های امــدادی دادرس در بندر انزلی شــرکت 

کرده بود، توانست عنوان قهرمانی را به دست آورد.
 مهدی کاظمی اظهارکرد: این تیم که در رقابت های شهرســتانی، منطقه ای 
و استانی موفق به کسب مقام قهرمانی شــده بود، با ترکیب محبوبه سمیعی، 
 اســماء نعمتی، فاطمــه ودودی، نگین صافــی، ایلماز صافــی، لیال ناصحی، 
 زهرا ســادات شــریعتی، عاطفه میثم زاده، نرگس حاج امینی، مریم نادعلی، 
صبا جاللی، زهرا ســادات عقیلی، مطهره قربانی و مریم نادری بر سکوی اول 

کشور ایستاد.
وی بیان کرد: تمامی این شــرکت کنندگان که بیش از 3 هفته تمرین سخت 
و طاقت فرســا را پیش از المپیاد در مرکز امداد و نجات هالل احمر نجف آباد 
 گذرانده بودند، در بخش هایی مانند اســکان اضطراری، احیــاء قلبی و ریوی، 
آتل و شکسته بندی، پانسمان و بانداژ، پناه گیری و خروج ایمن، اطفاء حریق، 

حمل بک برد، حمل گروهی و حمل روی دست شرکت کردند.

 افتتاح باند دوم 
بادرود – کاشان

 به طول 20 کیلومتر 

جشنواره تئاتر 
استانی کوثر نطنز آثار 
اجتماعی مختلفی دارد

ثبت وقف
 ۵00 میلیون ريالی 

در خوروبیابانک

 قهرمانی دختران 
 هالل احمر نجف آباد 

در المپیاد کشوری

رییس شــورای پدافند غیر عامل شهرســتان شــهرضا در جلسه 
شورای پدافند غیر عامل شهرستان شــهرضا عنوان کرد: جلسات 
ابالغی از ســوی مدیریت ارشد استان و کشــور، بر اساس تجارب 

علمی ملی و جهانی است که باید در شرایط مختلف برگزار شود.
محسن گالبی افزود: این شورا از جمله جلسات مصوب ملی است 
که ریاست جمهور و استانداران بر لزوم برگزاری و اجرای مصوبات 
آن تاکید دارنــد زیرا سیاســتگذاری برای مدیریــت حوادث که 
 یکی از ارکان اصلــی در جهت کاهش تلفات جانی و مالی ناشــی 

از حادثه های احتمالی است، در این شورا انجام می شود.
فرماندار شــهرضا تصریح کرد: همیشه زیر ســوال بردن اقدامات 
انجام شده در گذشته سودمند نیســت، مدیران باید با ابتکار عمل 
خود شــیوه های جدیدی را برای اصالح وضع موجود و همچنین 
 انجام اقدامات درســت در آینده انجــام دهنــد. وی تاکید کرد: 
یکی از مهم ترین و اساسی ترین مسائلی که در راستای پیشگیری 
از حوادث احتمالی یا کاهش تلفات جانی و مالی ناشی از این گونه 
 حوادث موثر اســت، برگزاری دوره های آموزشــی همگانی قبل 
 از وقوع حادثه اســت. محمدرضا انصاری پور، دبیر شورای پدافند 
غیر عامل شهرستان شهرضا نیز در این جلسه اظهار کرد: شورای 
پدافند غیر عامل شهرستان بستر مناســبی برای برنامه ریزهای 
کوتاه مــدت، میان مــدت و بلندمدت در شهرســتان برای ایجاد 

آمادگی بیشتر برای مقابله با حوادث و سوانح احتمالی است.
وی تصریح کرد: الزامات شورای پدافند غیر عامل در هر شهرستان 

 بر اســاس موارد مصوب در شــورای استانی به ریاســت استاندار 
به فرمانداری ها ابالغ می شــود و به همین دلیل الزم است ادارات 
اجرایی عضــو کیمته های زیر مجموعه این شــورا نیــز با جدیت 

جلسات دوره ای را برگزار و گزارش آن را ابالغ کنند.
دبیر شورای پدافند غیر عامل شهرستان شهرضا اضافه کرد: با توجه 
به اهمیت آموزش همگانی و اطالع رسانی عمومی درباره حوادث 
احتمالی و شیوه های مقابله با آن، الزم است از امکانات دانشگاه ها، 

مدارس و رسانه های شهرستان در این جهت استفاده شود.
انصاری پــور گفت: در این هفتــه الزم اســت برنامه هایی همانند 
برگــزاری مصاحبه های خبــری، بازدیــد از پروژه هــای پدافند 
غیرعامل و برگزاری برنامه های فرهنگی در راستای افزایش آگاهی 
 عمومی درباره پدافند غیرعامل، اجرا شــود. احمد ملکیان، رییس 
آموزش و پرورش شهرســتان شــهرضا نیز در این جلسه، با تاکید 
بر ضرورت آموزش دانش آموزان در جهت نهادینه سازی فرهنگ 
 مقابله با حوادث عنوان کرد: اگر اصول و روش های درســت مقابله 
 با حوادث و ســوانح از دوران کودکی به افراد آموزش داده شــود، 
 مقدار زیــادی از هزینه های دولت کــه بر اثر عــدم آگاهی از این 
دانش ها ایجاد شــده، کاســته می شــود. وی با تاکیــد بر لزوم 
 ترویج فرهنگ ایرانی اســالمی در بین دانش آمــوزان بیان کرد: 
ترویج باورهای دینی و مذهبی، یکی از بهترین راهکارهایی اســت 
 که حس نوع دوســتی و مســئولیت پذیری را در بین افراد تقویت 

و زمینه کاهش تلفات ناشی از حوادث را فراهم می کند.

 عضو کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات مجلس در نخســتین 
هم اندیشی مراکز و خانه های قرآن شهری و روستایی شهرستان 
آران و بیدگل گفت: هیئت های مذهبی ظرفیت بسیار خوبی برای 

فعالیت های قرآنی مراکز و خانه های قرآن هستند.
 ســید جواد ســاداتی نژاد با اشــاره به اینکه فعالیت های قرآنی 
باید در حــوزه مردمی مورد حمایت قرار گیرد، خاطرنشــان کرد: 
اســتفاده از نیروی انسانی، امکانات ســخت افزاری، حمایت های 
مادی و نذورات فرهنگی هیئت های مذهبی می تواند در توســعه 

و ترویج فرهنگ قرآن کریم موثر باشد.
نماینده مردم شهرستان های کاشــان و آران و بیدگل در مجلس 
 شورای اســالمی، با اشــاره به اینکه مراکز قرآنی مردمی هستند 
و نباید تنها به کمک های دولتی اتکا کنند، تصریح کرد: اســتفاده 
 از حوزه مردمــی و ظرفیت خیریــن، هم جذاب تــر و هم وصول 
 به آن سهل تر و آسان تر اســت و برکت حضور مردم و خیرین در 
 فعالیت ها بــرای پیشــبرد اهداف مراکــز قرآنی اعجــاب انگیز 

خواهد بود. 
ساداتی نژاد، با اشاره به حجم گســترده فعالیت خیرین در عرصه 
های مختلف در شهرستان آران و بیدگل خاطرنشان کرد: مسئوالن 
مراکز قرآنی و خانه های قرآن  با ایجاد موسسه خیرین حامی قرآن، 
 می توانند به صورت منســجم تری از حمایت هــای این خیرین 

بهره مند شوند.
 نماینــده کاشــان و آران و بیدگل در مجلس شــورای اســالمی 

 بــا تاکید بر لــزوم هم افزایــی بیشــتر در فعالیت هــای قرآنی، 
 تصریح کرد: فعالیت های قرآنی در مراکــز و خانه های قرآن باید 

به صورت منسجم و هماهنگ برنامه ریزی و اجرا شود.
وی همچنین بر اســتفاده بیشــتر فعاالن قرآنی از فضای مجازی 
تاکید کرد و افــزود: بهره گیری صحیح از فضای مجازی از ســوی 
 فعاالن قرآنی و توســعه فرهنگ قرآنی از طریــق فضای مجازی، 

با کمترین هزینه، بیشترین بهره وری را به همراه خواهد داشت.
وقف قرآنی در جامعه امروز ضروری است  

 رییــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی آران و بیــدگل نیز 
 در این نشســت وقــف قرآنی را ضــرورت جامعه امروز دانســت 
و اظهار کرد: زمینه خوبی بــرای موقوفات قرآنی در شهرســتان 
 وجــود دارد و بایــد در ایــن زمینــه فرهنــگ ســازی شــود 
 و واقفــان به این امر ترغیب شــوند. میثم نمکی بــا تاکید بر لزوم 
بهــره وری بهینه از فضاهــای مذهبی برای فعالیــت های قرآنی 
تصریح کرد: بــاز  تعریف ســاختار هیئت های مذهبــی و ایجاد 
 واحــد قرآنــی در ایــن هیئت هــا و اســتفاده بهینــه از فضای 
 حســینیه ها در طول ســال برای آموزش قرآن می تواند بسیاری 
 از مشــکالت ایــن حــوزه را کاهــش دهــد. حجت االســالم 
حجــت ا... جاللی مســئول اتحادیه موسســات قرآنــی مردمی 
 شهرســتان آران و بیدگل نیز در این نشســت بر لزوم تســهیل 
در صدور مجوز مراکز قرآنی، حضور پررنگ تــر روحانیت در امور 

قرآنی و بیمه فعاالن قرآنی و... تاکید کرد.

ريیس شورای پدافند غیر عامل شهرستان شهرضا:

 برگزاری دوره های آموزش های همگانی 
قبل از وقوع حادثه افزایش پیدا کند

نماينده کاشان و آران و بیدگل در مجلس شورای اسالمی تاکید کرد:

لزوم بهره گیری از ظرفیت 
هیئت های مذهبی در فعالیت های قرآنی

 شورای پدافند 
غیر عامل شهرستان 
بستر مناسبی برای 
 برنامه ريزهای 
 کوتاه مدت، 
 میان مدت 
و بلندمدت در 
شهرستان برای ايجاد 
آمادگی بیشتر برای 
مقابله با حوادث و 
سوانح احتمالی است

استفاده از حوزه 
مردمی و ظرفیت 
 خیرين، هم 
جذاب تر و هم وصول 
 به آن سهل تر و 
آسان تر است و برکت 
حضور مردم و خیرين 
در فعالیت ها برای 
پیشبرد اهداف مراکز 
قرآنی اعجاب انگیز 
خواهد بود.
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اخباريادداشت
 پیشنهاد  سردبیر: 

کنترل اضطراب با اين عبارت های جادويی!

 طبق یک مطالعه جدید، میکــروب های روده تعیین مــی کنند که ما به 
آلرژی ها مبتال می شویم یا نه.

محققان دانشگاه سانفرانسیســکوی کالیفرنیا و نظام سالمت هنری فورد 
شــهر دیترویت، نمونه مدفوع ۱۳۰ کودک را بررســی کردند. بعد از انجام 
آزمایشات ژنتیکی روی نمونه ها که از یک ماهگی آنها جمع آوری شده بود، 
تیم تحقیق دریافت که کودکان، دارای یکی از سه نوع الگوی متمایز باکتری 

و قارچ در روده شان هستند.
این الگوها با این احتمال مرتبط بود که کودکان در سنین ۲ تا ۴ سال، مبتال 
به آسم همراه با آلرژی تشخیص داده می شوند. کوچک ترین گروه متشکل 
از ۱۱ کودک، در مقایسه با دو گروه دیگر، ســه برابر بیشتر در معرض ابتال 
به آلرژی قرار داشتند.کودکان دارای سالم ترین جامعه میکروب های روده 
موسوم به میکروبیوم، دارای میزان بیشتر مولکول و سلول شناخته شده در 

جهت کاهش التهاب و تنظیم سیستم ایمنی بدن بودند.
دکتر کریستین کول جانسون، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: 
»به نظر می رســد جوامع میکروبی درون بدن می توانند بیانگر علت بروز 

آسم و آلرژی در کودکان باشند.«
به گفته محققان، کودکان در معرض ریســک باالی ابتال بــه آلرژی، فاقد 
برخی گونه های نرمال باکتری های روده بوده و بیشتر دارای سایر گونه های 
قارچی هســتند و محصول جانبی متابولیکی آنها، حاوی چربی های نظیر 
DIHOME ۱۲،۱۳ اســت. این ماده شــیمیایی موجب می شود سیستم 
ایمنی بدن بیش از اندازه حساس شده و در معرض ریسک باالی آلرژی قرار 
گیرد. محققان همچنین به دو فاکتور پرخطر دیگر پی بردند: داشتن سگ 

در خانه و جنسیت که در پسران احتمال فقدان روده سالم بیشتر است.

محققان پی بردند؛

نقش حفاظتی باکتری های روده 
در مقابله با آلرژی ها

 تحقیقات نشــان می دهد زنان دو برابر مردان در معرض ابتال به 
بی خوابی هســتند. به گفته محققان دانشــگاه مک گیل کانادا، 
تفاوت ســاعت بدن که تنظیم کننده خواب اســت، علت تفاوت 

کیفیت خواب در زنان و مردان است.
محققان با در نظرگرفتــن دوره ماهانه زنــان و مصرف داروهای 
هورمونی ضدبارداری دریافتند ساعت بدن، بر خواب و هوشیاری 

زنان و مردان تاثیر متفاوتی می گذارد.
به گفته این محققان، در یک برنامه زمانی خواب مشابه، مشخص 
شد ساعت بدن زنان موجب می شود آنها زودتر از مردان خوابیده 
و بیدار شــوند و علت آن هم این است که ساعت بدن زنان بیشتر 
متمایل به نصف النهار شرقی است. همین مسئله بیانگر علت بروز 
خواب آشفته و بی خوابی در زنان بیش از مردان است. همچنین 
تحقیقات نشان می دهد زنان به هنگام خواب در شب، نسبت به 

مردان از سطح هوشیاری کمتری برخوردار هستند.

طبق بیانیه جدید انجمن قلب آمریکا، کــودک به هیچ عنوان 
نباید در معرض دود دست دوم سیگار قرار گیرد.

دکتر گیتا راگوور، رییس هیئت منتشرکننده بیانیه، در این باره 
می گوید: »والدین باید محیط زندگی فرزندشان را عاری از دود 
ســیگار نمایند؛ چراکه قرارگیری در معرض دود ســیگار برای 
سالمت بلندمدت قلب آنها بسیار مضر اســت و امید به زندگی 

آنان را کاهش می دهد.«
وی در ادامه می افزاید: »کودکانی که در معرض دود سیگار قرار 
می گیرند، ممکن اســت در بزرگســالی مبتال به بیماری قلبی 

شوند که ناشی از عملکرد ضعیف و عروق خونی سفت تر است.«
طبق این بیانیه، دود دست دوم سیگار، عالوه بر آسیب به عروق 
خونی، با ســایر فاکتورهای پرخطر بیماری قلبی نظیر چاقی، 
کلسترول باال و مقاومت انســولین )که عامل بروز دیابت نوع۲ 

تلقی می شود( نیز مرتبط است.

انار هزاران سال اســت که نماد شادی و صلح و امید است 
که در مقبره های مصری، مراسم های عروسی ایرانی و در 
میان ســربازان بابلی قبل از جنگ همواره از آن استفاده 

می شده است. 
انار یکــی از محبوب ترین میوه هاســت و از آن به عنوان 
جواهر زمستان نیز در بسیاری از کشورها یاد می شود. انار 
همچنین، یکی از مفیدترین میوه هــا و غنی ترین منابع 

آنتی اکسیدان در میان همه میوه هاست.
انار ضد سرطان است

فعالیت های آنتی اکسیدانی انار غیر قابل انکار است و در 
تحقیقات صورت گرفته، این آنتی اکسیدان ها به کاهش 
رشد ســلول های ســرطانی و در برخی موارد مرگ آنها 
می انجامد. در دانشــگاه مریلند، شواهدی مبنی بر توقف 

رشد سلول های سرطانی پستان مشاهده گردید. 
در یک لوله آزمایش حاوی آب انار و روغن و پوســت انار 
مشاهده شد که رشد سلول های ســرطانی، متوقف و در 
برخی حاالت، منجر به مرگ آنها شد. بیشتر آزمایش ها، 
روی سلول های ســرطانی پستان و پروســتات متمرکز 
بوده؛ اما آزمایشــات روی یک موش، مرگ ســلول های 
سرطان ریه را نشــان داد. همچنین وجود این عصاره در 
لوله آزمایش، به گرســنه ماندن و کوچک شدن تومورها 

منجر شد. 

انار ضد آرتروز است
تحقیقات بسیاری در مورد انار نشان داده که انار در افراد 
مبتال به آرتروز، به کاهش التهــاب مفاصل و درد در این 

نواحی منجر شده است.
آنتی اکســیدان های موجود در انار، بــه کاهش التهاب 
در بیماران مبتال به آرتروز )کــه به تخریب غضروف های 
مفاصل کمک می کند و علت اصلی ایجاد درد و احساس 
ســفتی در این بیماران اســت( کمک می کند. مطالعات 
نشان داده است که علت این امر، مهار تولید آنزیمی است 

که منجر به تخریب غضروف ها می شود.

روغن نارگیل به واســطه توانایی خود در تقویت آبرســانی و 
تزریق آنتی اکســیدان های مغذی به پوست، از مواد پرمصرف 
در صنعت زیبایی محسوب می شود. اما توانایی ها و ویژگی های 
این ماده مفید در زمینــه زیبایی و ســالمت، تنها به مرطوب 
کردن پوســت محدود نمی شــود. در ادامه قصد داریم شما را 
هرچه بیشتر با فواید درمانی شــگفت انگیز روغن نارگیل آشنا 

سازیم.
تسريع نرخ سوخت و ساز

روغن نارگیل نرخ ســوخت و ســاز را با تحریک غده تیروئید 
سرعت می بخشد. این روغن، سرشار از اسیدهای چرب زنجیره 
متوسط است که غده تیروئید تنبل را فعال می سازند.مطالعات 
مختلف نشــان داده اند که اســیدهای چرب زنجیره متوسط، 
می توانند نرخ سوخت و ســاز در بدن انســان را تا ۴۸ درصد 
افزایش دهند. اثر تقویت سوخت و ســاز این تری گلیسیریدها 
می تواند تا ۲۴ ســاعت دوام بیاورد. روغــن نارگیل به افزایش 
نرخ سوخت و ساز در بدن افراد چاق تا ۶۵درصد کمک می کند. 
با افزودن مقدار اندکــی روغن نارگیل به رژیــم غذایی خود، 
می توانید به تبدیل چربی های ذخیره شــده به انرژی ســرعت 

بخشیده و به روند کاهش وزن کمک کنید.
محافظت از عفونت مخمری

کاندیدا آلبیکنس باکتری هایی هســتند کــه موجب عفونت 
مخمری می شوند. این میکروب ها در دستگاه گوارش به تعداد 

قابل کنترلی وجود دارند. اما رشد بیش از حد این نوع باکتری، 
به عفونت مخمری منجر می شــود. این بیماری، انواع مختلف 
مشکالت سالمت از جمله مشــکالت گوارشی، التهاب پوست، 

قرمزی پوست و خارش واژن را به دنبال دارد.
 روغن نارگیل با تنظیم تعداد کاندیدا آلبیکنس در بدن انسان، 
به درمان عفونــت مخمری کمک می کند. این روغن سرشــار 
از کاپریلیک اســید )ماده ای شــیمیایی که کاندیدا آلبیکنس 
را نابود می کند( اســت. روغــن نارگیل، حــاوی ویژگی های 
ضدقارچی، ضد باکتری و ضد ویروســی است و به همین دلیل 

نیز سیستم ایمنی بدن را تقویت می کند.

خواص شگفت انگیز روغن نارگیل)1( با معجزه های انار آشنا شويد)2(

دود سیگار سالمت قلب کودکان 
را به خطر می اندازد

خواص خوراکی ها

دانستنی ها

آيا جوانان هم به 
ناشنوايی پنهان 
دچار می شوند؟

مطالعات جدید نشــان می دهد عالیم اولیه ناشنوایی، بسیار پنهان 
است و معموال از نوجوانی آغاز می شود.

محققان درمانگاه گوش و چشــم ماساچوست در بوستون، با بررسی 
میزان شــنوایی و حساســیت گوش نوجوانان دریافتند نوجوانانی 
که در معرض صداهای بلند قــرار دارنــد، در درک گفتار در اماکن 
پرجمعیت با مشکل مواجه هستند و سیناپس آسیب دیده ای دارند. 
نقش سیناپس ها، کمک به اعصاب شــنوایی برای برقراری ارتباط با 
یکدیگر است. این مطالعه نشــان می دهد گرچه میزان حساسیت و 

شنوایی نوجوانانی که از گوش خود در برابر صدا محافظت می کنند 
و نوجوانانی که در معرض صداهای بلند قرار دارند، در ظاهر یکسان 
است، ولی پاسخ اعصاب شــنوایی گروه دوم در اماکن شلوغ، بسیار 
ضعیف تر از گروه اول اســت. محققان، این تفــاوت جزئی را اختالل 
شــنوایی پنهان می نامند و معتقدند عالیم کاهش شنوایی به قدری 

پنهان و موذی است که فرد با گذشت زمان متوجه آن نمی شود. 
تا امروز محققان دلیل اصلی ناشــنوایی را آســیب به سلول های مو 
در گوش میانی یا سلول های شــنوایی انتقال دهنده سیگنال های 

الکترونیکی به مغز می دانستند؛ ولی مطالعات جدید نشان می دهد 
ناشنوایی ناشی از آســیب به سیناپس، بسیار شــدیدتر از آسیب به 
سلول های عصبی است. وزوز و سوت کشیدن مداوم گوش، از جمله 
شایع ترین مشکالت شــنوایی محسوب می شــود. عدم استفاده از 
هدفون، محافظت از گوش در برابر ضربــه و صدای بلند و اجتناب از 
فروبردن اشیای نوک تیز در گوش، از مهم ترین روش های محافظت 
از سیستم شنوایی است. به خاطر داشته باشید که به محض مواجهه با 

مشکالت شنوایی، مراجعه به پزشک الزامی است. 

زنان 2 برابر مردان گرفتار 
بی خوابی هستند

 افراد مبتال به یبوســت حاد مزمن با شــیوه مدرن طب ســوزنی بهبود 
می یابند.

بعد از گذشــت ۸ هفته از درمان با »طب ســوزنی الکتریکی« که شامل 
تحریک های الکتریکی است، شرکت کنندگان شاهد عالئم قابل توجهی 

در روند بهبود بیماری شان بودند.
در طب سوزنی الکتریکی، از سوزن های نازکی اســتفاده می شود که در 
پوست فرو برده شده است. این ســوزن ها به دستگاهی وصل هستند که 
پالس های الکتریکی را به بدن می فرســتد. به گفته محققان دانشــگاه 
کالگاری کانادا، این شــیوه درمانی، گزینه بســیار ایمــن و موثری برای 

بیمارانی است که درمان شان دشوار است.
در این مطالعه، محققان ۱۰۷۵ شــرکت کننده را به طــور تصادفی به دو 
گروه تقســیم کردند: گروهی که تحت درمان با طب ســوزنی الکتریکی 
واقعی قرار گرفتند و ســوزن در پوست شــان فرو برده شــد و گروهی که 
درقالب گروه کنترل تحت درمان ســاختگی با این سوزن ها قرار گرفتند 
و سوزن ها به درســتی در پوست و در جای مناســب درج نشد. در طول 
مدت ۸ هفته درمان، ۳۱ درصد بیماران در گروه طب ســوزنی الکتریکی، 
به طورمیانگین ســه بار یا بیشــتر در هفته اجابت مزاج داشتند؛ اما فقط 
۱۲درصد از بیماران گروه کنترل، روند درمان یبوست شــان بهبود یافت.

به گفته محققان، اجابت مزاج ســه بار در روز تا ســه بار در هفته، نرمال 
تلقی می شود.

محققان دریافتند تاثیرات درمان تا مدتی بعد از درمان هم ادامه داشــت؛ 
به طوری که حدود ۳۸ درصد از بیماران گروه طب ســوزنی الکتریکی طی 
یک دوره ۱۲ هفته پیگیری، به طور میانگین ســه بار یا بیشــتر در هفته 
اجابت مزاج داشتند. درحالی که در گروه کنترل ۱۴درصد بیماران شرایط 
خوبی داشتند. به گفته محققان، اثربخشــی طب سوزنی الکتریکی زمان 

برده و معموال تا ۸ هفته به طول می انجامد.

رییس انجمــن فیزیوتراپی ایــران گفت: آمــوزش و آگاهی برای 
پیشگیری از بروز مشکالت مفصلی، با حضور فیزیوتراپیست ها در 

جامعه انجام می شود.
دکتــر محمدعلی محســنی بندپی اظهار داشــت: اســتفاده از 
سرویس بهداشــتی ســنتی، نه تنها برای مفاصل زانو، که در بروز 
مشکالت مهره های کمر و حتی افزایش فشار خون و پارگی برخی 
مویرگ های مغزی در اثر نشستن های طوالنی نیز بسیار تاثیرگذار 

است.
وی با تاکید بر ضرورت تغییر ســرویس های بهداشتی از سنتی به 
فرنگی افزود: ایجاد زاویه در مفصل زانو و فشار آوردن به زانو بیش 
از توان آن، مهم ترین علل ابتال به آرتروز محســوب می شــوند که 
سرویس های بهداشتی ســنتی در بروز این بیماری و تشدید آن 

تاثیرات بسیار سوئی دارد.
رییس انجمــن فیزیوتراپــی ایران، با اشــاره به اثــرات زیان آور 
بی تحرکی و افزایش وزن روی تمامی مفاصل بدن به ویژه زانو، بیان 
کرد: فشار وارده بیشتر از توان مفصل، پروسه تحلیل فرسایشی آن 
را تسریع می بخشــد و بعضا افراد به دلیل ناآگاهی با پیاده روی در 
مسیرهای شیب دار، استفاده از پله، اســتفاده از توالت سنتی و به 
طور کلی رفتارهای نادرست، موجب شــتاب دادن به این فشارها 

می شوند.
وی طناب زدن را ســهم مهلکی برای افراد چاق و مبتال به آرتروز 
دانست و افزود: مشکل عمده مردم ما بی تحرکی و در نتیجه چاقی 
است که افراد بسیاری برای چربی سوزی، بدون تقویت عضالت و 
آمادگی، شروع به ورزش های هوازی مثل طناب زدن، کوه نوردی 
و غیره می کنند؛ غافل از اینکه بسیاری از این ورزش ها آسیب های 

جدی در پی دارد.
محســنی بندپی، رعایت تمام توصیه ها و نکات گفته شده را برای 
پیشگیری از بروز دیسک های بین مهره ای ضروری خواند و اظهار 
داشت: متاسفانه در کشور ما، به دلیل عدم آموزش به عموم جامعه 
در مشــاغل مختلف، درباره رفتارهای درســت و نحوه استفاده از 
مفاصل برای جلوگیری از آسیب آنها، شــاهد بروز آرتروز و حتی 

دیسک کمر در سنین زیر ۴۰ سال هستیم.
رییس انجمن فیزیوتراپی ایران با بیان اینکه نباید منتظر مراجعه 
بیمار پس از بروز مشکالت مفصلی باشــیم، اضافه کرد: بر اساس 
تصمیمات جدید، از این پس فیزیوتراپیست ها برای آموزش عموم 
در مشــاغل مختلف، در ســطوح مختلف جامعه حضور خواهند 
داشت تا با اقدامات پیشــگیرانه، میزان بروز ناراحتی های مفصلی 

در آینده کاهش یابد.
وی از تغییر کریکلوم آموزشــی فیزیوتراپی خبرداد و یادآور شد: 
بر اســاس کریکلوم جدید، دانشــجویان پس از مقطع لیسانس، 

مستقیما مشغول تحصیل در مقطع دکترای حرفه ای می شوند.

دستاورد جديد محققان؛

بهبود يبوست حاد 
با شیوه مدرن طب سوزنی

 زنگ خطرهای استفاده از
سرويس بهداشتی سنتی

فقط انجامش بده
از تالش برای یافتن راه حلی ایــده ال و بی نقص برای مقابله 
با اضطراب خود دست برداشته و تنها گام هایی به سوی جلو 
بردارید؛ حتی اگر این گام ها ناقص باشــند. تا زمانی که شما 
برای دســتیابی به حالت اندیشــه و تامل اقــدام کنید، هیچ 

تصمیمی اشتباه نخواهد بود.
اضطراب ناخوشايند است؛ اما خطرناک نیست

به خــود یــادآوری کنید که اگــر چه اضطراب، احساســی 
ناخوشایند است، اما در زمان غلبه احساسات، هیچ گونه خطر 
فیزیکی تهدیدتان نمــی کند. در هنگام اضطــراب و به ویژه 
اختالل هراس، مردم احســاس می کنند دیگــر از این مورد 
جان سالم به در نخواهند برد. اگرچه با شرایط جالب و سرگرم 
کننده ای مواجه نیستید، اما فراموش نکنید خطر خاصی نیز 

شما را تهدید نمی کند.
من سپاسگزارم به خاطر...

زمانــی را بــرای قدردانــی از ســالمت جســمی، خانواده 
دوست داشــتنی یا شــغل با ثبات خود اختصاص دهید. مغز 
شــما نمی تواند به صورت همزمان، اســترس و قدردانی را 
تجربه کند؛ در نتیجه، این روشــی موثر برای تغییر طرز فکر 
شما محسوب می شود. هنگام مواجهه با استرس، اگر بتوانید 

توجه خود را به سوی قدردانی از چیزی در زندگی خود تغییر 
دهید، بالفاصله حالت و احساس بهتری پیدا خواهید کرد.

اکنون اينجا باش
تمرکز حواس را تمریــن کنید. این به شــما کمک می کند 
به جای اینکــه در نتیجه تمــام نگرانی ها و پشــیمانی های 
خود دچار اســترس شــوید، در لحظه باقی بمانید. به افکار و 
احساسات خود توجه داشته باشید و آنها را به سوی سوژه ای 
که در حال حاضر رخ می دهد، تغییــر دهید؛ به عنوان مثال، 
روی تماشای فرزند خود یا شســتن ظرف ها متمرکز شوید تا 

افکارتان در حالت قابل تحمل تری نگه داشته شوند.
من می پذيرم

هنگامی که احســاس گرفتار شدن در مســائلی را دارید که 
از کنترل شــما خارج هســتند، مانند گیر کردن در ترافیک 
یا روبه رو شــدن با خلق و خــوی بد رییس تان، این مســئله 
را بپذیرید که اتفاقــات بد نیز رخ می دهنــد و خود را درگیر 
آنها نکنید. این شــرایط فوق العاده اســت؛ زیرا دیگر تالش 
نمی کنید هر چیزی را مدیریت کنید. این شــرایط، به نوعی 

شبیه زدن دکمه حذف در رایانه است.
اين نیز بگذرد

هنگامی که به طور کامل درمانده شــده اید، به خود یادآوری 

کنید کــه اضطراب، شــرایطی زودگــذر اســت. مواجهه با 
اســترس مزمن، همانند این اســت که در هر مشکلی غرق 
شــده و به ندرت شــناور باقی می مانید. به خــود یادآوری 
کنید که عوامل استرس زا دائمی نیســتند. این کار می تواند 
آرامش ذهن و انرژی مورد نیاز برای غلبه بر مشــکل و یافتن 

راه حل های عملی را فراهم کند.
شما می توانید انجامش دهید

اگر خود را در حالت دوم شــخص قرار دهید، درست مثل این 
اســت که تیمی از اعضای خانواده، مربیــان و دیگر عزیزان 
به شــما یادآوری می کنند کــه تنها نیســتید. هنگامی که 
می گویید »من می توانم انجامش دهم«، ممکن است اندکی 
دچار استرس شــوید؛ زیرا تنها هســتید؛ اما هنگامی که در 
موقعیت دوم شخص قرار می گیرید، از شما خواسته می شود 

اقدام های الزم را انجام دهید.
به اندازه کافی دارم؛ من کافی هستم

روی »کافی« متمرکز شوید. واکنش اســترس، اغلب زمانی 
آغاز می شود که مردم احساس می کنند از منابع کافی برای 
رسیدگی به تقاضاهای ارائه شده شان برخوردار نیستند. اجازه 
دهید این احساس از شــما دور شــود و در لحظه به آرامش 
برسید. به خود بگویید »من دقیقا همان جایی هستم که قرار 

بوده در این لحظه باشم.«
اضطراب يک هشدار اشتباه است

ترس و اضطراب خود را شناســایی کنید. اضطراب به معنای 
احساس درماندگی به واسطه یک عامل استرس زاست؛ حتی 
زمانی که هیچ خطر فوری شــما را تهدید نمی کند. اضطراب 
را می توان همانند زنگ هشدار آتش تصور کرد؛ در شرایطی 
که هیچ آتش سوزی وجود ندارد. با درک این مسئله که نیازی 
نیست وحشت زده و مضطرب شــوید، می توانید خود را آرام 

کنید.
من دوستدار ...

در پی نکته های مثبت باشــید. از کلمه »دوستدار«، برای هر 
واژه ای استفاده کنید که احساس می کنید شما را در بهترین 

حالت تان تعریف می کند. 
اکنون چشــمان خود را ببندید و به احساســی فکر کنید که 
تجســم این ویژگی در شــما ایجاد می کند. از این ارزش ها و 
احساسات، پیش از آنکه روزتان آغاز شود، برای هدایت خود 
اســتفاده کنید تا امکان ارائه واکنش به روشــی را که به آن 

افتخار می کنید، داشته باشید. 
خالف آنچه را ذهنم می گويد، انجام خواهم داد

همانند یک مبارز رفتــار کنید. هنگامی که اضطراب شــما 
را از یک فعالیت اجتماعی یا رویدادی مهــم دور می کند، با 
انجام دادن خالف آنچه ذهن تان می گویــد، بار دیگر کنترل 
خود را در دســت بگیرید. بر همین اساس، شما پیروز و باعث 

شکست اضطراب خواهید بود.

کنترل اضطراب با این عبارت های جادویی!

به خود يادآوری 
کنید که عوامل 

استرس زا دائمی 
نیستند. اين کار 
می تواند آرامش 

ذهن و انرژی 
موردنیاز برای غلبه 

بر مشکل و يافتن 
راه حل های عملی 

را فراهم کند

اضطراب، احساس ناخوشايندی است که به واسطه عاملی شناخته شده يا ناشناخته در انسان شکل می گیرد. 
همه انسان ها به طور طبیعی در برخی مواقع دچار اضطراب می شوند که اين مسئله عادی است؛ اما اضطراب 
مزمن می تواند حتی زندگی فرد را به طور کامل تحت تاثیر قرار دهد. هنگامی که ذهن شما در تالش برای مقابله 
با تمام عوامل استرس زا و ترس هاســت، می توانید يک نفس عمیق کشیده و يکی از مواردی را که در ادامه به 

آنها اشاره می کنیم، مد نظر قرار دهید.

زيبايی

پوست لیموترش حاوی عصاره روغنی، اسید سیتریک و 
ترکیبات مفیدی اســت که برای بهبود سالمتی و زیبایی 
فوق العاده است. در این مطلب شــما را با روش استفاده از 

این پوست پرخاصیت، بیشتر آشنا می کنیم.
پوست لیموترش؛ برای سفید کردن ناخن ها

ناخن ها صرفــا جنبه تزیینــی ندارند؛ بلکه ســالمت و 
اســتحکام آنها از اهمیت باالیــی برخوردار اســت. اگر 
ناخن هایتان زرد و شــکننده شده اســت، برای سفیدی 
و افزایش اســتحکام آنها، به کمی پوســت رنده شــده 

لیموترش نیاز دارید. 
می توانید پوســت لیموتــرش را به طور مســتقیم روی 

ناخن ها بزنید یا اینکه مانند دستور زیر عمل کنید.
مواد الزم: پوســت رنده شــده لیموترش ۱ عدد، الک 

بی رنگ ۱ عدد
پوســت لیموترش را رنــده کرده و داخــل الک بی رنگ 
بریزید. موقــع الک زدن از این محصول اســتفاده کنید. 
همچنین می توانید روزانه دو مرتبه قسمت سفید پوست 

لیموترش را روی ناخن ها بزنید.
پوســت لیموترش؛ برای مقابله با جوش های 

سرسیاه
پوســت لیموترش خاصیــت قابضــی و آنتی باکتریایی 
دارد؛ لذا به تمیز شــدن منافذ و براق شدن پوست و دفع 

جوش های سرسیاه کمک می کند.
مواد الزم: پوســت رنده شــده لیموترش ۲ عدد معادل 
۲۰گرم، شکر ۱ قاشــق معادل ۵ گرم، آب خیار ۲ قاشق 

معادل ۲۰ گرم
با ترکیب پوست لیموترش، شکر و آب خیار خمیری تهیه 
کنید. این خمیر را به پوست و روی بینی بزنید و ۱۵دقیقه 
صبر کنید. سپس صورت خود را با آب سرد بشویید. این 

کار را هفته ای سه بار انجام دهید.
پوست لیموترش؛ برای تهیه چای سم زدا

ویتامین C و پکتین موجود در پوســت لیموترش، برای 
تمیزی کبد، روده بزرگ و کلیه ها فوق العاده است که این  

موضوع، بر پوست صورت  تاثیر می گذارد. 
ترکیبات فعال این ماده، باعث دفع سموم بدن شده و یک 
الیه محافظتی در برابر اثرات مخــرب رادیکال های آزاد 

ایجاد می کند.
مواد الزم:پوست رنده شده لیموترش ۲ عدد، آب ۱ لیتر

پوســت لیموترش را در یک لیتر آب ریخته و روی شعله 
قرار دهید تا به مدت ۱۵ دقیقه بجوشد. ترکیب را از روی 

حرارت بردارید و اجازه دهید خنک شود. 
این چای را روزانه دو تا سه مرتبه میل کنید؛ البته یادتان 

باشد که از لیموترش های ارگانیک استفاده کنید.

پوست لیموترش در خدمت 
سالمتی)2(
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پیشنهاد سردبیر: 
دژی استوار در قلب صفه

اخبار

اصفهان گردی

در جنوب شــهر اصفهان قلعه ای اســرار آمیز در میان کوه 
صفه قرار دارد که تاریخ پر ماجرایی را پشــت سر گذاشته 

است، قلعه ای به قدمت هزار سال!
تاریخچه قلعه  شــاه دژ )با زیربنای ۱۵ هکتــار( به قرن ۵ 
هجــری یعنی حــدود یکهزار ســال پیش بر مــی گردد. 

داستان از اینجا شروع می شــود که روزی در زمان ملکشاه  
سلجوقی، ســفیری رومی با شــاه در کوه برای شکار قدم 
می زد که سگ شکاری جدا شــده و آنها به دنبال سگ، به 

منطقه ای جالب می رسند.
ســفیر، پیشــنهاد ســاخت یک قلعه بــزرگ را به شــاه 

 می دهــد و ملکشــاه به وزیــر بــا کفایت خــود خواجه
 نظام الملک دستور ســاخت آن را می دهد. گرچه خواجه 
به خاطر عــدم کنتــرل منطقــه مخالفــت می کند ولی 
شاه دســتور ســاخت را داده و دژبانی را هم برای نگهبانی 
 از آن  انتخــاب می کنند. قلعــه ای عظیم بــا دهانه هایی

بزرگ.
  همان طور که در تاریخ آمده اســت بعد از امام صادق )ع( 
شــیعیان جهان به دو گروه تقسیم شدند؛ گروهی به سمت 
جانشین برحق، امام موســی کاظم )ع( و عده ای به سمت 
اســماعیل )پســر بزرگ امام صادق که پیش از این از دنیا 

رفته بود( رفته و به اسماعیلیان معروف شدند. 
این گروه به یکی از بزرگ ترین و مخوف ترین ســازمان ها 
در ایران و برخی از کشــورهای اســامی تبدیل شــدند و 
مقر آنها در قلعه-دژها و کوه ها بنا شــد.برخی از قلعه های 
آنها عبارتنــد از: قلعه بزی در منطقــه خولنجان و مبارکه، 

بهبهان، نطنز و الموت قزوین )مقر حسن صباح(.
بعد از اینکه ملکشــاه ُمرد، اســماعیلیان به خاطر دشمنی 
با »خواجــه نظام الملــک« او را ترور کردند و نزاع بر ســر 

پادشاهی بین برکیارق و سلطان  محمد در گرفت. 
این نزاع به طول انجامید و اسماعیلیان در اصفهان صاحب 
قدرت شدند و آنچنان اوج گرفتند که حتی مالیات از مردم 

گرفته و به خودشان  اجازه آزار و کشتار مردم را دادند.
برکیارق با کمــک اســماعیلیان قــدرت را در برهه ای از 
زمان به دســت آورد ولی مردم به خاطر همــکاری اش با 

اسماعیلیان با وی دشمنی کردند.
 برکیارق نیز بسیاری از مخالفان را نابود کرد و مردم جانب 

سلطان محمد را گرفتند و سلطان محمد پیروز شد. وقتی 
سلطان محمد به قدرت  رســید و قدرت نظامی سلجوقیان 
رونق گرفت بر قاع اســماعیلیان حمله ور شد و به  شاه دژ 

حمله کرد.
در نزدیکی قلعه شــاه دژ ، قلعه دیگری وجود داشــت که 
تختی را در جوار ایــن قلعه برای نظارت شــاه بر عملیات 
جنگی سلطان محمد گذاشــتند و به همین خاطر اسم آن 

قلعه »تخت رستم« نامیده شد.
ابتدا با اسماعیلیان وارد صلح شدند و پیشنهاد کردند که به 

قاع دیگر خود رجوع کنند و شاه دژ را ترک کنند. 
برخی از آنهــا پذیرفتند و نقل مکان  کردنــد ولی فرمانده 
قلعه به نــام »ابن عطاش« راضی به ترک  قلعه نشــد؛ پس 

جنگ  سختی در گرفت.
 یکی از افراد اســماعیلی از قلعه جدا شد و با سلطان محمد 
همکاری کرد و راهی را برای ورود به قلعه به شــاه پیشنهاد 

داد، به شرط آنکه  او و خانواده اش در امان باشند.
آنها از دهانه ای وارد قلعه شــدند، تعدادی کشــته شدند و 
خانواده ابن عطاش از کوه به پایین انداخته شــدند و خود 

ابن عطاش نیز به طرز فجیعی کشته شد. 
ابتدا وی را بر شتر ســوار و در شهر گرداندند و چون مردم با 
اسماعیلیان میانه خوبی نداشــتند به طرفش سنگ پرتاب 
کردند، ســپس پوســت وی را کنده و در آن کاه ریختند و 

بدنش  را تکه تکه کردند.
 و ســرانجام  این قلعه با عظمت، بر اثر جنگ ویران شــد و 
دهانه های قلعه فرو ریخت و فقط خرابه ای از آن باقی ماند 

که امروز مشاهده می شود. 

دژی استوار در قلب صفه

قاب روز

قابلیت های مختلف یک چادر مسافرتی 
 اگر اهل اردو رفتن و چادر زدن در طبیعت هستید و دوست دارید آخر هفته ها را در جنگل و کوه بگذرانید دیگر نیازی نیست کلی وسیله با خود ببرید. تصور کنید به جای اینکه یک کوله پشتی بزرگ و وسایل ضروری  بسیار زیاد دیگری را با خود 

ببرید فقط یک ابزار کوچک کمپینگ را با خود حمل کنید.عده ای از مخترعان که خود اهل چادر زدن در طبیعت بودند به دلیل سختی هایی که چادرهای موجود دارند تصمیم گرفتند راه بهتری برای اردو رفتن پیدا کنند. 
مخترعان چادر جدیدی ساختند که در 7 ثانیه می توان آن را سوار کرد،کمتر از 2 کیلوگرم وزن دارد و در یک کیف ۱3 در ۱۵ اینچی جا می شود و ضد آب است. به عاوه دارای یک توری ضد پشه نیز می باشد. این چادر را می توان روی زمین نصب 

کرد و در قسمت های گلی می توان به درختان بست. در شب هم پر نور و روشن می شود و نیازی نیست با خود چراغ ببرید. با این چادر می توانید آخر هفته ای راحت و آرام در دل طبیعت داشته باشید.

یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: برای شکوفایی سرمایه گذاری 
در بناهای تاریخی، یکی از ضروری ترین اقدامات، آشــنا کردن مسئوالن 

محلی و استانی با ظرفیت ها و مزیت های این حوزه است.
عباس گودرزی گفت: احیای بناهای تاریخی در کشور ما یک فعالیت نوپا و 
جدید است که به تازگی در سال های اخیر اثرات مثبت اقتصادی و فرهنگی 

آن مورد توجه قرار گرفته است.
نماینده بروجرد در مجلس دهم یکی از اشکاالت اساسی را برای  انجام این 
کار، نبود شناخت مناسب مسئوالن و مقامات محلی از این حوزه دانست و 
ادامه داد: این عدم شناخت، کار هدایت ســرمایه گذاران بخش خصوصی 

برای حضور در این حوزه را سخت می کند.
وی ادامه داد: مســلما اگر کار هدایت بخش خصوصی و تبلیغ برای احیای 
بناهای تاریخی در مرکز متمرکز شود، بازده چندان زیادی نخواهد داشت، 
یک مجموعه محدود این توان را ندارد که بار آشناسازی سرمایه گذاران در 

3۱ استان را با بناهای تاریخی به دوش بکشد.
این عضو کمیســیون اجتماعــی مجلس اضافــه کرد: برای شــکوفایی 
سرمایه گذاری در بناهای تاریخی یکی از ضروری ترین اقدامات این است که 

مسئوالن محلی و استانی با ظرفیت ها و مزیت های این حوزه آشنا شوند.
گودرزی تاکید کرد: آشنایی با این ظرفیت های اقتصادی و فرهنگی برای 
مدیران و مسئوالن شهرهای مختلف باعث می شود که خود آنها نیز برای 
توسعه منطقه خود با امکانات حقوقی و پتانسیل های تازه ای آشنا شوند و 
قطعا ایجاد اشتیاق به توسعه در شهرها زمینه بسیار مناسبی برای ارتباط 

بخش دولتی و خصوصی در احیای بناهای تاریخی خواهد بود.

 مدیر پایگاه پژوهشــی منطقه تاریخی - فرهنگی نیشابور گفت: مطالعات 
راه اندازی طرح ایجاد سایت موزه شادیاخ پس از مصوبه اداره کل موزه های 

کشور و تامین اعتبار در استان خراسان رضوی آغاز شد.
ابوالفضل مکرمی فر افزود: طراحی فضاهای آموزشی، پژوهشی، خدماتی 
و رفاهی مرحله نخستین سایت موزه شادیاخ نیشــابور به گونه ای صورت 
گرفته که هیچ گونه آســیبی به عرصه تاریخی و نیز چشم انداز این منطقه 

وارد نشود. 
وی تعریف محور گردشگری، تعبیه گالری هایی به  منظور ارائه یافته های 
هفت فصل کاوش باستان شناســی و همچنین ارائه یکصد سال تحوالت 
باستان شناسی منطقه نیشــابور از دهه نخســت قرن کنونی و راه اندازی 
سایت اینترنتی پایگاه پژوهشی منطقه تاریخی فرهنگی نیشابور را از دیگر 

موضوعات مورد مطالعه برشمرد. 
مکرمی فر با اشــاره به وسعت ســه هزار و 200 متر مربعی شادیاخ و انجام 
هفت فصل کاوش در آن، که شــش فصل آن به سرپرستی رجبعلی لباف 
 خانیکی و فصل هفتم به سرپرســتی محمــود بختیاری شــهری انجام 
شــده اســت، افزود: عناصر معماری مشــتمل بر صحن، اصطبل، کارگاه 
عصاره کشی انگور، کارگاه شیشه گری، کارگاه آهنگری، مطبخ، انبار، تاالر 
مرکزی، حمام، همچنین انواع گچبری ها، ظروف سفالی، قطعات شیشه، 

قطعات فلزی و ... دستاوردهای کاوش در این محوطه تاریخی بوده است. 
وی همچنین با اشاره به آسیب بخش اعظم ســازه سایت باستان شناسی 
شادیاخ در اثر توفان سال ۱393 و مرمت و راه اندازی آن با اعتباری بیش از 

یک میلیارد ریال را از دیگر اقدامات صورت گرفته در شادیاخ عنوان کرد.
به گفته مکرمی فر، سایت باستان شناسی شادیاخ در حدود سه کیلومتری 
جنوب شرقی شهر فعلی نیشابور و در مجاورت آرامگاه عطار که همه ساله 
بیش از نیم میلیــون بازدیدکننده داخلی و خارجــی دارد، یکی از مناطق 
مسکونی بوده که بر اساس شواهد باستان شناسی، مربوط به دوره طاهریان 

تا ایلخانیان است.
مدیر پایگاه پژوهشی منطقه تاریخی - فرهنگی نیشابور افزود: این محوطه 
که در فهرست آثار ملی به ثبت رســیده یکی از مراکز باستان شناسی در 
 نیشابور اســت که بخشی از بقایای شــهر کهن نیشــابور را در خود جای 
داده است. شادیاخ یا »شــادی کاخ« یکی از محله های شهر کهن نیشابور 
بوده است که از اوایل سده ســوم هجری، مسکونی شــده و تا زمین لرزه 

مخرب 669 هجری اهمیت ویژه ای داشته است. 
این محله به سبب کاخی که عبدا... بن طاهر به نام شادیاخ در آن بنا نهاد به 

این نام شهرت یافت.

مدیر مجموعه فرهنگی تاریخی و میراث جهانی کاخ گلستان از ثبت ملی 
3۵ تابلوی رنگ روغن کمال الملک موجود در این مجموعه در فهرســت 

آثار ملی منقول خبر داد.
مســعود نصرتی اظهار کرد: این تابلوها مربوط به فاصلــه زمانی ۱2۴0 
تــا ۱330 هجری قمــری بــا موضوعاتی ماننــد رویدادها، اشــخاص، 
ساختمان ها، باغ ها و طبیعت است که محوطه، عمارت و حوض جوشان 

کاخ گلستان نیز در زمره آنهاست.
 مسعود نصرتی  با اشــاره به اینکه برخی از این آثار در نگارخانه مجموعه 
به نمایش درآمده اســت، افــزود: کمال الملــک ۱70 تابلو کشــید که 
معروف ترین آنها تاالر آینه است. این تابلو که اولین تابلوی وی با امضای 
»کمال الملک«  است، از جمله نخســتین آثار ملی منقول با شماره ۴2 

است که سال گذشته در این فهرست قرار گرفت. 
به گفتــه وی، دیگر آثــار این نقاش بــزرگ نزد خانــدان وی، مجموعه 
فرهنگی تاریخی ســعدآباد، موزه مجلس و موزه ملک است که تابلوهایی 
که در مدت سه ســاله حضورش درایتالیا، فرانسه و اتریش از آثار نقاشان 
برجســته ای مانند رامبراند و روبنس کپی کرده اســت و امروز در موزه 
ملک نگهداری می شوند. براساس این گزارش، »محمد غفاری« معروف 
به کمال الملک در سال ۱227 هجری شمســی در خانواده ای هنرمند و 
سرشناس در شــهر کاشــان به دنیا آمد. وی برادرزاده »میرزا ابوالحسن 
غفاری«، معروف به » صنیع الملــک « از اولین تحصیلکردگان ایرانی در 
خارج ازکشور بود. وی پس از تحصیات اولیه در زادگاهش در دارالفنون 
تهران به ادامه تحصیل پرداخت و با پیشرفت در این هنر موفق به دریافت 
نشان علمی شد. با کشیدن تصویر مدیر مدرســه، نظر ناصرالدین شاه را 
به خود جلب کرد. در ۱26۱ شمســی به نقاش باشی ملقب شد و در سال 

۱269 از طرف ناصرالدین شاه لقب کمال الملک را دریافت کرد.
کمال الملک پس از کشته شــدن ناصرالدین شــاه برای مطالعه و کسب 
تجربه به اروپا رفت و بیش از ســه ســال در فلورانس، رم و پاریس ماند و 
در موزه ها به کپی کردن آثار اســتادانی مانند رافائل، رامبراند و تیســن 

پرداخت.
او به دستور مظفر الدین شاه در ســال ۱279 شمسی  به ایران بازگشت و 
کار در دربار را ادامه داد. پس از مدتی به عراق رفت و چند سالی را در آنجا 
گذراند. پرده های زرگر بغدادی و میدان کربای معا را به هنگام اقامتش 

در عراق نقاشی کرد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس مطرح کرد:

لزوم آشنایی مدیران محلی با 
مزیت های احیای بناهای تاریخی

مطالعات راه اندازی طرح سایت موزه 
شادیاخ نیشابور آغاز شد

تابلوهای »کمال الملک« در کاخ 
گلستان ثبت ملی شدند

اگرچه تا امــروز ایســتگاه های راه آهن مبدأ ســفر بودند اما 
می توان برخی از آنها را به تنهایی جاذبه گردشــگری دانست 
که در کنار جان پناه ها، پل ها و ریل های قطار یک بسته سفری 

جذاب را می سازند.
»گردشــگری راه آهن« یک ابتــکار جدید از انــواع مختلف 
شــاخه های صنعت گردشگری اســت که با گردشگری ریلی 

متفاوت است.
اگر گردشــگری ریلی به ســفرهای با قطار گفته می شود در 
شــاخه گردشــگری راه آهن همه آنچه که مربوط به راه آهن 
اســت مورد توجه قرار می گیرد از جمله ایســتگاه های قطار، 
 واگن هــا و قطارهای قدیمــی، پل ها و حتی خانــه کارکنان 
راه آهن و یا مســیر ایجاد ریل که دیدن همه آنها جزو شاخه 

گردشگری راه آهن هستند.
مدیران شرکت راه آهن معتقدند که توسعه جذب گردشگران 
خارجی در دســتور کار راه آهن قرار دارد و باید به این موضوع 
توجه کرد که ایران به دنبال توســعه توریســم ریلی اســت 
و نمونــه ای از این تاش را نیــز می تــوان در ورود قطارهای 

گردشگری به صنعت ریلی کشور دانست.
محمد محسنیان از اهداف شــرکت راه آهن بهره برده و حاال 
مبتکر تورهای گردشگری راه آهن شده است. او که راهنمایی 
 تور خبرنگاران را در مسیر شمال و محدوده روستای امین آباد

  تا پل اوریم بر عهده داشــت داستان ســاخت راه ها، تونل ها، 
جان پناه ها و قطارها را توضیح می داد و افراد گروه را به دیدن 
پل ورسک و شــنیدن صدای ریل قطار در تونل های 36، ۱6، 

۴3 و 6 دعوت کرد.
خبرنگاران گردشــگری، مسیرشان را از روســتای امین آباد 
شروع کردند. اولین توقف آنها در منطقه شوراب بود منطقه ای 
در ۴۵ کیلومتری شــهر زیرآب. اگر مه همه جا را سفید نکرده 
باشد، در روزهای دیگر می شود آبشار شوراب را دید و جریان 
آبی که به دلیل گذشــتن از الیه های گوگردی قابل استفاده 

نیست و به همین دلیل نامش را شوراب گذاشته اند.
قطار گردشگری راه آهن با مسافت 90 کیلومتر، کل مسیرش 
را از سوادکوه می گذرد. شــهری که در مسیر ارتباطی شمال 
کشور با مرکز ایران قراردارد. یکی از این مسیرهایی که ارتباط 
میان شهرها را با یکدیگر بیشــتر و فاصله ها را کم کرده است 
تونل شماره 6  اســت که دیدن آن در این مسیر، کار دشواری 

نیست.
تونلی که برای ساخت آن، کارگران زیادی فعالیت کردند و در 
حین کار جان خود را از دست داده و در محوطه آرامگاه اخوت 
دفن شدند و اکنون از آنها یک ســنگ یادبودی باقی مانده که 

یکی از جاذبه های قابل احترام این مسیر به شمار می آید.
 دوگل در میانــه راه و پس از توقف روی ســه خــط طا واقع 

شده اســت. جایی که قلمروی راه آهن روی سینه کوه نقاشی 
شده اســت و می توان پیچ و تاب خوردن های ریل آهنی را در 

دل کوه دید.
در تمام طول مســیر هر کجا که قطار گردشگری توقف کند، 
جاذبه ای به نام جان پناه وجــود دارد که هنوز در برخی از آنها 
یک بخاری هیزمی قراردارد. این جان پناه ها در دل زمین واقع 
شــده اند و مانند یک اتاق کوچک در، دیوار، پنجره و دودکش 

دارند.
غیر از آن، وجــود پل های متعدد در مســیر مانند پل آوریم یا 
پل کانتری کنار برج هــای دیده بانــی و خانه های متروک، 
جاذبــه ای را ایجاد می کنند کــه با نم نم باران و مناظر ســبز 

دشت و درخت های اطراف، دل هر گردشگری را می برد.
امکان ندارد که کســی به این مناطق بــرود و از خودش و از 
مناظر پیش رویش عکس نگیرد. این شــرایط و مناظر در هر 
فصلی وجود دارد چه 6 ماهه اول سال که این مناطق را سبزی 
درختان و مه و بــاران های فصلی زیباتر مــی کند و چه پاییز 

هزار رنگ.
شاه کلید تور گردشــگری، راه آهن پل ورســک است. قطار 
گردشگری که برای مسافران خاص اســت و در ریل راه آهن 
شمال حرکت می کند، در ایســتگاه پل ورسک توقف می کند. 
همانجاســت که دوربین ها لحظه عبور قطار را از روی پل ثبت 

و ضبط می کنند.
پلی که برای ساختش افسانه ها و قصه های زیادی وجود دارد. 
محسنیان تمام این قصه ها را تعریف می کند برای گردشگرانی 

که انتخاب درستی و یا نادرستی آن دست خودشان است.
ورسک اما تنها یک پل و یک ایستگاه نیست، روستای نزدیک 
به پل نیز به همین نام اســت با خانه هایی کــه هنوز همه آنها 
جای خود را به آپارتمان نداده اند؛ خشــتی هستند و گلی، با 

پنجره هایی به همان سبک قدیمی.
می توان در کوچه پس کوچه هــای آن قدم زد و از پایین به پل 
ورسک خیره شــد. جذاب تر از آن توقف روی پل ورسک است 
توقفی که هیچ گاه گردشگران عادی قطار تهران _ ساری آن 
را تجربه نمی کنند. این بار می توان لحظاتی را روی پل توقف 
کرد و از پشت شیشــه های قطار، نمای روستای ورسک را از 
آن باال دید. این تجربه را تنها گردشــگران تور راه آهن تجربه 

می کنند.
جاذبه دیگر این مســیر سه خط طاســت که راهنمایان تور 
حتما آن لحظه بــودن در هر یک از مســیرهای طایی را به 
گردشگران اعام می کنند تا آنها باشند و تصور حضور در یکی 

از سه خطوط معروف به خط های طایی.
راه آهن ایران با در نظر گرفتن ۵ مشخصه تاریخی، اجتماعی، 
فنی، زیبایی مسیر و وجه فراتر از عملکرد یکی از جذابیت های 
فوق العاده گردشــگری به شــمار می آید. این برنامه نیز برای 
آشنایی با جاذبه های بخش کوهســتانی مسیر راه آهن شمال 
طراحی شــده اســت و در طی آن، بازدیدکننــدگان با تاریخ 
ساخت راه آهن ایران، مسیر راه آهن شمال، راهکارهای فنی، 
نحوه کاهش ارتفاع و چند اثر شــاخص این بخش از راه آهن 

ایران آشنا می شوند.

روزنامه انگلیسی تلگراف با بیان ۶ دلیل برای ســفر به ایران به توصیف جذابیت های ایران برای گردشگران 
خارجی پرداخت و نوشت: گردشگرانی که عازم این کشور می شــوند، ایران را همچون فرش ایرانی، کشوری 

پیچیده، رنگارنگ و بسیار سنتی توصیف می کنند.

قطار گردشگری 
که در ریل راه آهن 

شمال حرکت 
می کند، در ایستگاه 

پل ورسک توقف 
می کند. همانجاست 
که دوربین ها لحظه 
عبور قطار را از روی 

پل ثبت و ضبط 
می کنند

مدیر کل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم گفت: ستاد مرکزی 
پیاده روی اربعین در وزارت علوم تشکیل شده است.

دکتر »فضل ا... ایرجی کجوری« در نشســت شورای مدیران 
فرهنگی اجتماعی منطقه ۵ دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی 
کشور که در دانشــگاه ایام برگزار شــد، اظهار کرد: یکی از 
فعالیت های خاصی که طی 3 سال گذشته به صورت مشترک 
شروع کرده ایم مربوط به اربعین است چرا که این مراسم یک 
ظرفیت بســیار مهم و اثربخش است و مورد اســتقبال قرار 

گرفته است.
وی با بیان اینکه بار اصلی این مراســم بر عهده دانشگاه است، 
افزود: از جمله کارهای جدیدی که امســال انجام شده، شکل 
گرفتن ســتادی در وزارت علوم برای برگزاری مراسم اربعین 
است که دکتر هاشــمی معاون فرهنگی وزارتخانه مسئولیت 

این ستاد رابر عهده دارد.
مدیر کل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم اضافه کرد: از جمله 
دالیل شــکل گیری این ستاد این اســت که هم دانشجویانی 
که در این مراســم حضور دارند تحت پوشــش قرار گیرند و 
هم بین دســتگاه های متولی این مراسم هماهنگی بیشتری 
صورت گیرد. ایرجی با اشــاره به اینکه  نماینــدگان وزارت 
بهداشــت، دانشــگاه های آزاد، پیام نور، علمــی کاربردی و 
فرهنگیان، جهاددانشــگاهی، بنیاد شهید، بسیج دانشجویی 
و نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری عضو این ستاد هستند، 
گفت: امسال حضور ۱00 هزار دانشــجو در این راهپیمایی را 
هدف قرار داده ایم که چندین برابر ســال گذشته است و این 
مسئولیت تمامی دستگاه های درگیر خصوصا دانشگاه ایام را 
دو چندان می کند.  وی در ادامه با تاکید بر اینکه مقرر شــده 
جشنواره و برنامه ای فرهنگی با موضوع پیاده روی اربعین در 
بخش های خاطره نویسی، ســفرنامه، شعر، مستند و کارهای 
هنری برگزار  شــود، گفت: دانشــجویان می توانند به شکل 
رقابتی تولیدات خود را به این جشــنواره ارائه دهند.مدیرکل 
فرهنگی و اجتماعی وزارت علــوم تصریح کرد: در ۱0 منطقه 
شــورای فرهنگی دانشــگاه ها و مراکز آموزش عالی کشــور 
تشکیل شده است.  وی یادآور شد: هدف از تشکیل این شوراها 
کاهش تمرکزگرایی در برنامه ریزی های فرهنگی، هم افزایی 
فعالیت هــا، انتقال تجربیــات، تصمیم گیــری در خصوص 
اجرای برنامه ها و تفویض برخی اختیارات وزارت علوم به این 
شوراهاســت. ایرجی در پایان اضافه کرد: در بخش راهیان نور 
نیز با توجه به درگیر بــودن این اســتان در جبهه و جنگ و 
دفاع مقــدس و همچنین امکانات دانشــگاه از جمله اردوگاه 
 دانشجویی، شهرســتان مرزی مهران نقش بسیار موثری در 

هم افزایی بازدید از مناطق جنگی دارد.

مدیر کل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم خبر داد:

پیش بینی حضور 100 هزار دانشجو 
در پیاده روی اربعین امسال

خبر

گردشگری راه آهن در خطه شمال کشور
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اخباريادداشت

مدیر بازرســی فنی ســازمان آتش نشــانی و خدمــات ایمنی 
شهرداری اصفهان، با تاکید بر ایمن سازی پارک های بازی شهر 
اصفهان،گفت: حدود 200 مجموعه بازی در شهر اصفهان وجود 

دارد که هر5ماه یک بار مورد بازدید قرار می گیرد.
حامد بدیهی افزود: از سال 1391 واحد بازرسی فنی در سازمان 
آتش نشــانی و خدمات ایمنی شــهرداری اصفهــان، با حضور 
کارشناسان ارشد رشــته های مختلف از جمله برق، مکانیک و 
رشته های مرتبط با مبلمان شهری تشکیل شد؛ اما درخصوص 
رسیدگی و بررسی ایمن سازی محوطه ها و وسایل بازی کودکان 

در پارک ها، از سال های قبل اقداماتی را انجام داده ایم.
وی خاطرنشان کرد: در این راســتا چک لیست هایی را بر اساس 
اســتانداردهای ملی تهیه کرده ایم که بازرسی ها و ایمن سازی 

تجهیزات در پارک ها مطابق با آن در حال انجام است.
مدیر بازرســی فنی ســازمان آتش نشــانی و خدمــات ایمنی 
شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه برای هرگونه از وسایل بازی 
به صورت تک به تک استانداردهای جداگانه ای تهیه شده است، 
اظهارکرد: با استفاده از چک لیســت های مخصوص و ابزارآالت 
مربوطه، آزمون هایی برای بررسی استاندارد بودن وسایل بازی 
انجام می دهیــم. وی تاکید کرد: پارک ها براســاس تجهیزاتی 
موجود، به طور میانگین 6 ســاعت زمان نیاز دارند تا ســنجش 

ایمنی وسایل بازی آنها انجام شود.
بدیهی با بیان اینکــه محوطه های بازی کــودکان هم ارزیابی 
می شــود تا اســتانداردهای نصب وســایل بازی در محوطه ها 
لحاظ شود، اضافه کرد: اگر موقعیت محوطه های بازی کودکان 
مناسب بود، در ابتدا جانمایی وســایل بازی انجام می شود تا با 
یکدیگر تداخل نداشته باشــند و پس از تایید جانمایی، نوبت به 

نصب وسایل می رسد.
وی گفت: حــدود 200 مجموعه بازی در شــهر اصفهان وجود 
دارد که هر 5ماه یک بار بازدید می شــوند؛ اما اگر مشکلی برای 
وسایل به وجود آید، خارج از زمان مورد رسیدگی قرار می گیرد.

مدیر بازرســی فنی ســازمان آتش نشــانی و خدمــات ایمنی 
شهرداری اصفهان، با انتقاد از اینکه کاربران وسایل بازی، نحوه 
استفاده از وسایل و شرایط سنی را نادیده می گیرند و این باعث 
می شود که تجهیزات بازی، زودتر از زمان از رده خارج شوند، از 
کاربران وسایل بازی نصب شــده در پارک ها خواست به شرایط 
سنی وســایل که در تابلوهای منصوب، اعالم شده است، توجه 

نموده و به تناسب سن از آنها استفاده کنند.

رییس اداره محیط زیست شهرستان اصفهان تاکید کرد: کنترل 
پسماندها از مبدأ توســط دهیاران، بخشداران و شهرداری های 

مناطق صورت گیرد.
 رییس اداره محیط زیســت شهرســتان اصفهــان، درخصوص 
بحث کمپوست شــرکت بازیافت استان گفت: شرکت کمپوست 
شهرداری اصفهان، اســتانداردهای زیســت محیطی و مواردی 
را که برای گرفتن مجوز نیاز اســت، اخذ کرده و تنها کمپوست 
پســماندی اســت که این اســتانداردهای زیســت محیطی را 

داراست.
شــنتیایی گفت: با توجه به بازدیدهایی که از شــرکت بازیافت 
پسماند انجام دادیم، تخلیه زباله ها به دو صورت انجام می شود: 
یکی پسماندهای خانگی و دیگری پســماندهای بیمارستانی و 

عفونی که هر دو به صورت مجزا انجام می شود.
وی افــزود: محــل تخلیه کمپوســت زبالــه هــای خانگی، در 
جاده رضوان و پســماند بیمارســتانی در گردنه ســجزی است.                                                                                                                                   
شــنتیایی ادامه داد: پســماندهای بیمارســتانی تحت شرایط 
خاصی دفن می شــوند و مدیریت پســماند شــهری که متولی 
جمع آوری آن اســت، تمام  اصول و ضوابطی را که باید از لحاظ 

زیست محیطی انجام شود، رعایت می کند.
شنتیایی خاطرنشان کرد: در بحث پسماندهای بیمارستانی باید 
پسماندهای عفونی از غیر عفونی جدا شود و تمام بیمارستان ها 
موظفند دستگاه بی خطر پســماندهای عفونی را تهیه کرده و در 
محل های خاص قرار دهند. کارشناسان ما مرتب این محل ها را 

بازرسی  و کنترل می کنند.
وی درخصوص مکانیزه کــردن زباله ها گفــت: در حال حاضر 
فرایند مکانیزم در حال انجام بوده و دســتگاه های کمپوســت 
مکانیــزه در حال فعالیت هســتند؛ اما زمانی که این پیشــرفت 
در این دســتگاه ها اتفاق می افتد، شــهرداری را به این تصمیم 

وامی دارد که در جهت ارتقای این سیستم ها گام بردارد.
شــنتیایی درخصوص نخاله های ســاختمانی گفت: از روز اولی 
که کارگروه پسماند در سطح شهرســتان اصفهان تشکیل شد، 
موضوع نخاله های ســاختمانی، جزو مصوبات و در دســتور کار 
جلسات کارگروه پســماند قرار گرفت و خوشبختانه نتایج بسیار 
خوبی به دســت آورد. رییس اداره محیط زیســت شهرســتان 
اصفهان افزود: در جلسات برگزار شده، قرار شد کنترل پسماند ها 
از مبدأ، توســط دهیاران، بخشداران و شــهرداری های مناطق 
صورت گیرد و اگــر تخلفی از متخلفان مشــاهده شــد، بدون 
هیچ گونه مستندات از قبیل فیلم و عکس و تنها با گزارش شماره 
خودروی متخلف به قوه قضاییه، این خودرو توقیف شده و جرایم 

سنگینی برای راننده آن درنظر گرفته می شود.
وی خاطرنشــان کرد: به اســتناد قانون، به واحدهای صنعتی و 
خدماتی متخلف که پسماند یا آالینده های مضر ایجاد می کنند، 
طی دو مرحله اخطاریه صادر می کنیــم. در مرحله اول به واحد 
صنعتی متخلف، حــدود یک ماه فرصت داده می شــود تا موارد 
اخطاری را که باعث مشکالت زیست محیطی می شود، رفع کند 
و در صورت بی توجهــی، اخطاریه دوم را پــس از یک ماه صادر 

کرده و 15 روز فرصت می دهیم.
اگر تــا پایان ایــن 45 روز اقدامی صورت نگرفت، مســتندات و 
مدارک را به مراجع قضایی انتقال داده و از طریق مراجع قضایی، 

حکم پلمب یا جرایم نقدی آن واحد متخلف را می گیریم.

مدير بازرسی فنی سازمان آتش نشانی و خدمات ايمنی:

ايمنی 200 مجموعه بازی شهر اصفهان 
هر 5 ماه يک بار بررسی می شود

ريیس اداره محیط زيست شهرستان اصفهان:

 خودروهای حمل نخاله ساختمانی 
زير ذره بین قرار گرفت

پیشنهاد  سردبیر:
شجاعت فرزندان اصفهان، لرزه بر اندام دشمنان انداخت

با حضور سرلشکر رحیم صفوی، تفاهم نامه فیلم زندگی نامه شهید حسین 
خرازی با عنوان »روایت عشق« به کارگردانی جمال شورجه امضا شد.

جمال شورجه  در جشن والیت و دفاع مقدس اصفهان اظهار کرد: تصمیم 
برای ســاخت این فیلم، از چندین سال پیش اتخاذ شــده بود و من طرح 
آن را دنبــال می کردم. نهایتا طرحی توســط رحیم رحیمــی، کارگردان 
خوش ذوق اصفهانی، به من ارائه شــده که یک نمونــه از آن را در اختیار 
کارشناســان، راویان دفاع مقــدس، فرماندهان و هم رزمان شــهید حاج 
حسین خرازی قرار می دهم تا با مشــورت آنها بتوانم این طرح و فیلم نامه 
را هرچه بهتر پیاده سازی کنم. وی گفت: فیلم »روایت عشق«، به زندگی 
شــهید حســین خرازی از تولد تا شــهادت پرداخته و دارای 28 قسمت 

تلویزیونی است.

مدیرمنطقه 4 شــهرداری اصفهان اظهار کرد: آزادسازی خیابان بازارچه، 
حدفاصل خیابان عالمه امینی تا ســه پله، با هزینه 22 میلیارد تومان اجرا 
شد. محمد هویدا گفت: آزادسازی، یکی از مشکل ترین کارها و شیرین تر 
کار اجرای خیابان هاست. وی با بیان اینکه از سال گذشته به صورت جدی 
وارد آزادسازی پروژه ها شدیم، عنوان کرد: پروژه هایی همچون ساماندهی 
میدان پینارت، تعریض خیابان ســلمان فارســی و خیابان ارغوانیه تا مرز 
شهرداری منطقه 15 و خیابان روشــن دشت، بیش از 4 دهه مورد مطالبه 
شهروندان بوده است. هویدا در ادامه، با اشاره به اینکه در حوزه گردشگری 
کمبودهایی احساس می شــود، بیان کرد: در همین راستا تصمیم گرفته 
شــد در شــرق اصفهان، مجموعه زیباتری از کوه صفه برای شــهروندان 

احداث شود.

احداث خیابان بازارچه، ظرف 4 ماه آينده تکمیل می شودجمال شورجه، فیلم زندگی نامه شهید خرازی را می سازد

مدیرکل آمــوزش و پرورش اســتان اصفهان در مراســم 
تقدیــر از برگزیدگان جشــنواره نوجــوان خوارزمی ویژه 
دانش آموزان دوره اول متوســطه اظهار کــرد: قدرت تفکر 

است که انسان را از سایر مخلوقات متمایز می کند.
محمدحسن قائدیها افزود: قدرت عقل بزرگ ترین ویژگی و 
بارزترین تفاوت انسان با سایر موجودات است که اگر از این 

نعمت استفاده نشود، کفر نعمت کرده ایم.
مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان بیان کرد: زمانی 
که اصفهان موفق به کســب رتبه دوم شــد، احساس غرور 
و افتخار کردم. در سراسر اســتان اصفهان نخبگان علمی 
بسیاری وجود دارد که باید بســتر برای فعالیت آنها فراهم 
شود. قائدیها عنوان کرد: باب تحقیق و ورود به دروازه علم 
در دوره اول متوســطه خالی بود که در این دولت باز شد و 
جشنواره نوجوان خوارزمی با حدود 334 هزار دانش آموز، 

اکنون به جایگاه خوبی رسیده است.
وی در پایان بیان کرد: امــروز علم از طریق تکنولوژی برای 
همه قابل عرضه است و تعریف سواد تغییر کرده است؛ اگر 
روزی سواد نوشتن و خواندن بود و بعد از آن علم استفاده از 
رایانه بود، امروز تعریف سواد این است که فرد بتواند خوب 

نگاه کند و تحلیل کند.

رییــس کمیســیون حقوقــی و گردشــگری و امور 
اقتصادی شورای اسالمی شــهر اصفهان، درخصوص 
پدیده وارونگی دما اظهار کرد: این پدیده یک مســئله 
چندوجهی اســت که نیاز به پیگیری های مســتمر و 
برنامه ریزی بلندمدت دارد. سید کریم داوودی افزود: 
وارونگی دما بیشتر در فصل سرما و حبس آلودگی ها 
در نقاط پایینی زمین اتفاق می افتد و همان گونه که 
شاهد هســتیم، افزایش روز افزون سفرهای شهری به 

وسیله خودروهای تک سرنشین، به آن دامن می زند.
رییــس کمیســیون حقوقــی و گردشــگری و امور 
اقتصادی شــورای اســالمی شــهر اصفهان تصریح 
کرد: وجود نــاوگان حمل و نقل عمومی فرســوده و 
خودرو های غیراســتاندارد و نداشــتن معاینات فنی 

دوره ای، این مسئله را تشدید می کند.
کریــم داوودی ادامــه داد: از طرفــی اســتفاده از 
بخاری هــای گازســوز در منــازل که چندیــن برابر 
بازدهی خود بــرای گرمایش، گاز مصــرف می کنند، 
در تمامی دنیا منســوخ شــده اســت. داوودی بیان 
کرد: بازدهی موتورخانه های موجود در کشــور ما نیز 
تنها 30الی40درصد بازدهی دارنــد؛ درحالی که در 

کشورهای دیگر، این عدد به 90درصد می رسد.

مديرکل آموزش و پرورش استان اصفهان:

تعريف امروز از سواد، نگاه 
درست و تحلیل است

ريیس کمیسیون حقوقی شورای اسالمی شهر:

حل معضل آلودگی هوا، نیاز 
به برنامه ريزی بلندمدت دارد

شوراناجاآموزش و پرورش 
فرمانده نیروی  انتظامی استان اصفهان:

تشکیل کمیته پیگیری 
استرداد اموال مسروقه 

ريیس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان:

اصفهان  بارندگی های شــهر 
زيرحد نرمال خواهد بود

فرمانــده نیروی  انتظامی اســتان، از تشــکیل کمیته 
پیگیری استرداد اموال مسروقه به مال باختگان و طرح 
تشــدید مبارزه با مال خران در قرارگاه مبارزه با سرقت 

این فرماندهي خبر داد.
سردارعبدالرضا آقاخاني گفت: باتوجه به اینکه موضوع 
استرداد اموال مسروقه به مال باختگان، یکي از تاکیدات 
رهبرمعظم انقالب و جزو تدابیر اصلي سلســله مراتب 
ناجاســت، کمیته اي براي پیگیري آن در دســتور کار 
قرارگاه مبارزه با ســرقت فرماندهي انتظامي اســتان 

اصفهان قرار گرفت.
وي با بیان اینکه هدف اصلي پلیــس در پیگیري جرم 
سرقت، فقط دستگیري سارقان و تحویل آنها به مراجع 
قضایي نیست، افزود: در این خصوص، کارآگاهان زبده 
و خبره پلیس اگاهي اســتان، تمام تالش خود را به کار 
مي بندند تــا با تحقیقات علمــي و تخصصي و دریافت 
اعترافات متهمان، بتواننــد اموالي را که از مال باختگان 

به سرقت رفته، کشف و به آنان بازگردانند.
فرمانده انتظامي اســتان گفت: در شــش ماهه امسال 
60 تــا 70 درصد اموال مســروقه از منــزل، خودرو و 
مغازه که به پلیس اســتان گزارش شده بود، کشف و به 

مالباختگان تحویل شده است.

رییس پیش بینــی اداره کل هواشناســی اســتان 
اصفهان گفت: بارندگی های شــهر اصفهان در نیمه 

دوم سال جاری زیر نرمال خواهد بود.
حسن خدابخش با اشــاره به وضعیت آلودگی هوای 
اصفهان در فصول مختلف سال، اظهار داشت: باتوجه 
به پدیده اینورژن در فصل سرد و وجود بارش های زیر 
نرمال در ماه های مهر و آبــان، هم زمان با پیداش جو 
پایدار، با آلودگی شــدید هوا در شــش ماه دوم سال 
مواجه خواهیم شــد. وی با اعالم اینکــه در ماه های 
آذر و دی، بارش باران نســبتا خوبی خواهیم داشت، 
ادامه داد: ایــن بارش ها تا اواخر ســال ادامه خواهد 
یافت. رییس پیش بینی اداره کل هواشناســی استان 
اصفهان تصریح کرد: بیشــتر بارش هــا را به صورت 

بارانی خواهیم داشت و بارش برف کمتر خواهد بود.
وی با بیان اینکه غالب بارش ها در سمت غربی استان 
پیش بینی شده اســت، اضافه کرد: در شش ماه دوم 
ســال، بین یک تا دو درجه افزایش دمــا داریم؛ اما 
افزایش دما مانند وضعیت کنونی اســتان نیست که 
پس از سردی هوا، با موج شــدید گرما مواجه شویم؛ 
بلکه گرمی هوا، با توجه به شــرایط موجود در فصل 

سرما، بیشتر خواهد شد.

هواشناسی

آبفا

در دهمین برنامه از سلسله نشست های برنامه رادیویی 
جاری حیات با موضوع مدیریــت مصرف بهینه آب که 
در شهر کوهپایه برگزار شد، مهندس احمدرضا مهرجو، 
مدیر آبفای کوهپایه، درباره فرســودگی شبکه آب این 
شهرســتان گفت: شهرســتان کوهپایه دارای دو شهر 
تودشک و سگزی اســت که مجموع خطوط انتقال آب 
آنها حدود 150 کیلومتر اســت و از ایــن مقدار، حدود 
50درصد آن فرســوده اســت؛ اما در چند سال اخیر، 
باوجود محدودیت منابع مالی، حــدود 18 کیلومتر از 
شبکه آب این منطقه مورد بازسازی و اصالح قرار گرفت. 
این درحالی اســت که هم اکنون هزینه اصالح هر متر 
شــبکه آب، حدود 200 هزار تومان اســت. همچنین 
اصالح برخی از نقاط شبکه آب شهر کوهپایه منجرشد 
که میــزان پرت آب در این شــهر به 15 تــا 18درصد 
کاهش یابد؛ اما همچنان میزان هدررفت آب در شــهر 
تودشک حدود 35 درصد اســت که رقم نسبتا باالیی 

است.
محمدحســن ربیعی راد، مدیر دفتر کنترل کیفی آب 
استان اصفهان، در این جلسه درباره کیفیت آب شرب 
شهرهای تودشک، سگزی و کوهپایه گفت: شهرستان 
کوهپایه تحت پوشش طرح آبرسانی اصفهان بزرگ قرار 
دارد که از تصفیه خانه آب باباشیخ علی تامین می شود؛ 
اما در فصل تابستان، به دلیل افزایش مصرف و از سویی 
کاهش منابع در برخی از شهرهای تحت پوشش طرح 
آبرسانی اصفهان بزرگ، از آب های زیرزمینی به منظور 
تامین آب شــرب مردم آب منطقه اســتفاده می شود؛ 
این درحالی اســت که از لحاظ کیفی و ســالمت آب 
طرح اصفهان بزرگ مورد تایید مراکز ذی صالح بوده و 
همچنین منابع آبی محلی هم مورد تایید مرکز بهداشت 

و دیگر مراکز ذی صالح است.
 در این نشست، یکی از شــهروندان، درخصوص میزان 
مصرف آب مردم این شهرستان، از مدیرآبفای کوهپایه 
ســوالی پرســید و مهرجو در پاســخ اعالم کرد: مردم 
شــهر کوهپایه الگوی مصرف آب را رعایت می کنند؛ 
به طوری که مصرف آب مردم در شهر کوهپایه 18 متر 
مکعب درماه است؛ اما مصرف آب در شهرهای تودشک 
و ســگزی به 20الی 30 مترمکعب می رسد و اگر مردم 
بیش از الگو مصرف کنند، بهای آن به صورت تصاعدی 
محاسبه می شود و این در حالی است که میزان مصرف 
آب در شــهر کوهپایه در ســال جاری نسبت به مدت 

مشابه سال قبل 4 درصد کاهش داشته است.

مديرآبفای  شهرستان کوهپايه:

مردم کوهپايه، الگوی مصرف را 
رعايت می کنند

اصفهان؛ قطب فرهنگی، تمدنــی، علمی، دينی، 
دفاعی و صنعتی

سرلشــکر یحیی صفــوی در ایــن مراســم اظهار داشــت: 
یکــی از بهتریــن خصوصیــات مــردم اصفهــان، عشــق و 
محبــت آنهــا بــه امیرالمومنیــن)ع(، حضــرت صدیقــه 
 زهــرا)س( و حضــرت حجــت بن الحســن عســگری)عج( 
است.  این افتخار بزرگی است و در آستانه عید غدیر از ولی عصر 
می خواهیم که مردم ایران و اصفهــان را در پناه عنایات خاص 
خود قرار داده و مشکالت مردم و کشــور را به فضل الهی حل 
کنند. وی با اشاره به حضور خانواده شــهدا و جانبازان افزود: از 
آنجایی که خانواده  معظم شــهیدان و جانبازان در این محفل 
هستند، ســالم مقام معظم رهبری را به یکایک این خانواده ها 
می رســانم. اســتان اصفهان یک قطب فرهنگــی و تمدنی، 
علمی و دینــی، دفاعی و صنعتــی بوده و هســت؛ امیدواریم 
مسئوالن کشــور بتوانند از این ظرفیت بزرگ و استعدادهای 
فراوان به نحو احســن بهره برده و برای پیشــرفت کشــور و 
 برطرف کردن مشــکالت مردم اصفهان و ســایر مشــکالت،

قدم های بزرگی بردارند.
درسال های دفاع مقدس، نور خدا بر قلب های ملت 

ايران می تابید 

سرلشکر صفوی با اشاره به احساس خود درباره سال های دفاع 
مقدس اظهار داشت: سال های دفاع مقدس، نور خدا بر سراسر 
قلب های ملت ایــران می تابید و برخی به انــدازه ای از این نور 
استفاده کردند تا شهید شده و به نور پیوستند و برخی دیگر در 
شهرها و روستاها، با کمک های مالی خود به کمک رزمندگان 
آمدند. وی ادامه داد: برخی ها به اندازه ای ســیاه دل بودند که 
دست همســر و فرزندان خود را گرفته و به کشورهای خارجی 
متواری شــدند که مبادا تیر، ترکش یا بمبــاران هوایی به آنها 
آســیب وارد کند و حال آنکه چه به سرنوشتشــان آمد، جای 
خود دارد. سرلشــکر صفوی خاطرنشــان کرد: مردم اصفهان، 
والیت مدار، عاقل، هوشمند، خردمند و شجاع بودند؛ شجاعت 
فرزندان این استان لرزه بر اندام دشــمنان انداخت. در  8سال 
دفاع مقدس، چه در جنوب و چه در کوه های سربه فلک کشیده 
غرب کشور، هیچ خط و ســنگری نبود که فرزندان شجاع شما 
در لشگرهای  8 نجف اشــرف و  14 امام حسین)ع( به دشمن 

حمله کنند و پیروز نشوند.
 فرماندهِی کل قوا، خمینِی روح خدا

دســتیار و مشــاور مقام معظم رهبری اظهار داشــت: اینکه 
شــهیدان شــهادت را می دیدند، مســئله ای عادی نیســت. 
فرزندان شهید شما در 21خرداد1360، با سیصد و40 تن برای 

نخســتین بار عملیاتی را با عنوان »فرماندهی کل قوا، خمینی 
روح خدا« اجرا کردند که به برخی از این نکات به عنوان خاطره 
می پردازم. وی خاطرنشــان کرد: این عزیزان شــب ها به مدت 
6 ماه روی زمین کانالی را به ســمت دشــمن با بیل و سر نیزه، 
آهسته آهسته به طول یک هزار و750 متر حفر کرده که به خط 
دشمن نزدیک شوند. پشه های خوزستان به قدری می گزیدند 
که برای کار کردن، ســر وصورت خود را با گازوئیل می شستند 
تا پشه ها دوری کنند. سرلشــکر صفوی ادامه داد: فردی به نام 
شهید عسگری بود که بعدها فرمانده زرهی لشگر امام حسین 
)ع( شد، یک سطل گازوئیل روی سر خود خالی کرده و سپس 
با چفیه می بســت. فرزندان شــما در این عملیات، 4 صبح به 
لشــگر 3زرهی عراق حمله کردند. وی در ادامه افزود: یک تیپ 
کماندویی بیــش از 3کیلومتر پیش روی کــرده و خاک ریزی 
به انــدازه 3کیلومتــر زدند کــه عراقی ها 8 شــبانه روز حمله 
کردند تا خاک ریز را بگیرند؛ اما تا به خاک ریز می رســیدند، در 
بازپس گیری منطقه ناکام می ماندند. در این جریان از 340تن، 

100تن شهید و بیش از 150 نفر زخمی شدند.
 ما در محاصره دشمن هستیم؛ سالم ما را به امام)ره( 

برسانید
وی خاطرنشان کرد: بعد از عملیات »فرماندهی کل قوا، خمینی 
روح خدا«، در 5 مهر ماه که آن منطقه را آزاد کردیم، هرچقدر به 
دنبال جنازه های آنها گشتیم، چیزی پیدا نکردیم. این شهید به 
خواب پدر خود که از اهالی روستاهای اطراف اصفهان بود، آمد و 
گفت این کپه خاک و درخت را ببین، ما اینجا هستیم. سرلشکر 
صفوی افزود: پدر وی شــرح خواب را به بسیج آن محل گفت و 
بســیجی ها به او گفتند »خواب دیدی پدرجان، خیره انشاا...«. 
وی به سپاه اصفهان و سپس به منطقه آمد. پدر هم خاک و هم 
درخت را دید و بعد از تفحص، پسر وی و چند تن شهید دیگر را 
یافتند. آن عملیات، مبدأ شکستن حصر آبادان شد و هم اکنون 

نمادی برای آنها درست شده است.
 اگر ترکش و تیر خورديد، آخ نگويید

وی درباره شهید حســین خرازی گفت: دست راست حسین 
خرازی در عملیات خیبر در منطقــه طالییه با ترکش توپخانه 
قطع شد و بعد برای همسر خود و احمد کاظمی تعریف کرد که 
وقتی دستم قطع شــد، روحم داشت به سمت آسمان می رفت 
و آنقدر باال رفت که هم نخل های ســمت بصــره و هم قرارگاه 

فرماندهی را دیدم.
وی بعدها برای غواص ها ســخن گفت که »عزیزان غواص! در 
روضه ها شــنیده اید که یاران امام حســین)ع( در روز عاشورا 
شمشــیر و نیزه کــه می خوردنــد، دردشــان نمی گرفت. به 
 خدا قســم در طالییه که دستم قطع شــد، دردی را احساس 

نکردم.«

مشاور عالی مقام معظم رهبری:

شجاعت فرزندان اصفهان، لرزه بر اندام دشمنان انداخت

سال های دفاع 
مقدس، نور خدا بر 

سراسر قلب های 
ملت ايران 

می تابید و برخی 
به اندازه ای از اين 

نور استفاده کردند 
تا شهید شده و به 

نور پیوستند

جشن بزرگ »با واليت، مقاومت تا پیروزی« با سخنرانی سرلشگر يحیی صفوی و حضور سردار جواد استکی، 
فرمانده قرارگاه سیدالشهدا)ع( و برخی از مسئوالن اصفهان، شامگاه سه شنبه در کاخ چهلستون برگزار شد.
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پیشنهاد سردبیر: 
تقابل اصفهان و تبریز در سایه دربی پایتخت

ســپاهانی ها که به خاطر نبودن پرواز مســتقیم به ناچار از طریق تهران 
راهی تبریز شدند ساعاتی در فرودگاه مهرآباد معطل ماندند زیرا پروازی 
که قرار بود ســاعت 17 و 40 دقیقه عصر حرکت کند حدود 2 ســاعت 

تاخیر داشت.
در این تصویر آرمین ســهرابیان، میالد ســرلک، طالــب ریکانی، رضا 

میرزایی و حامد بحیرایی در کنار رافائل فوگاگیرو دیده می شوند. 

سلفی سپاهانی ها از سر معطلی

فوتبال جهان

  قرمز و مشکی ها رسما در ماه تاسیس خود فروخته می شوند. کنسرسیوم 
»ســینو-یوروپ اســپورتس« به عنوان مالک جدید میالن، رســما ماه 
 دســامبر مالکیت این باشــگاه را به عهده خواهد گرفت.  این شــرکت

 85 میلیون یورو را به عنوان سرمایه اولیه وارد باشگاه می کند و در مرحله 
بعدی پول بیشتری به باشگاه می آورد.  ابتدا از روز 5 نوامبر به عنوان تاریخ 
رسمی فروش میالن نام برده می شد اما به نوشته »گاتزتادلواسپورت« به 
 دلیل برخی مشــکالت اداری، این انتقال قدرت در هفته اول ماه دسامبر

) ماه تاسیس باشگاه میالن( انجام می شــود. برلوسکونی، مالک باشگاه 
ســهام خود را فروخته اما انتظار ماندن در ســمت های اجرایی باشگاه را 

دارد.

لوئیس سوارز، مهاجم بارسلونا مدعی شــد که بازیکنان بارسا هم انسان 
هستند و ممکن است فراز و نشیب داشــته باشند.بارسا روز شنبه مقابل 
آالوز با نتیجه 2-1 شکســت خورد و ســه شنبه شــب موفق شد 0-7 
ســلتیک را در چمپیونزلیگ در هم بکوبد. حال ســوارز مدعی شد که 
چنین فراز و فرودی طبیعی اســت زیرا بازیکنان بارسلونا هم مثل دیگر 
انسان های عادی هســتند. او گفت:» خیلی بازی ها بوده که در کنار هم 
نبوده ایم. نیمار در تعطیالت و المپیک بود ولی حاال این فرصت را داریم 
تا کنار هم بازی کنیم و اولین 3 امتیاز اروپایی را کسب کنیم. ما هم انسان 
هستیم. طبیعی است که یک روز بد داشــته باشید. می دانیم که فرصت 
زیادی تا پایان لیگ باقی مانده و 3 امتیازی از دســت دادیم که انتظارش 
را نداشــتیم ولی حاال باید به خودمان تکیه کنیم زیرا در غیر این صورت 
لیگ برایمان دشوار خواهد شد.« سوارز درباره رسیدن به رکورد 58 گل 
فصل گذشته خود گفت:» رسیدن به آن رکورد بسیار سخت خواهد بود و 

چیزی که برایم اولویت دارد، اهداف تیمی است.«

  بایرن با پشــت سر گذاشــتن غول انگلیسی، رکوردشــکنی کرد. تیم 
بایرن مونیخ با پشــت سرگذاشتن منچســتریونایتد به عنوان رکورددار 

پیروزی های متوالی خانگی در تاریخ لیگ قهرمانان اروپا معرفی شد.
 برتری 5 بر صفر مقابل روســتوف، ســیزدهمین برتــری متوالی غول 
باواریــا در بازی های خانگی لیگ قهرمانــان را رقم زد و  آنهــا را باالتر از 
منچســتریونایتد که بین فصــول 2006-2005 تــا 2008-2007 در 
12 بازی پی در پی خانگی به برتری دســت یافت، به عنــوان رکورددار 
معرفی کرد. بایرن از نیمه نهایی فصــل 2014-2013 لیگ قهرمانان تا 
به حال در بازی های خانگی لیگ قهرمانان نباخته و از زمان شکســت در 
فصل 2002-2001 این رقابت ها مقابل الکرونیا، هر 13 فصل گذشــته 

معتبرترین جام باشگاهی اروپا را با پیروزی شروع کرده است.

نیمار از باشگاه پاری سن ژرمن پیشنهاد 40 میلیون یورویی دریافت کرده 
که این رقم تنها برای یک فصل اســت و در صورت تفاهم برای قراردادی 
4 ســاله معادل 160 میلیون یورو دریافت خواهد کــرد. جدا از این رقم 
وسوسه انگیز، مالک قطری باشــگاه اول پاریس حاضر شده سهام یکی از 
بزرگ ترین هتل های خود را به نام نیمار کند و نیمار با در اختیار داشتن 
ســهام این هتل می تواند برای تصاحب ســهام شــعب آن در دوحه نیز 
اقدام کند؛ البتــه این همه هدایا و امتیازات پاریس برای نیمار نیســت و 
جت اختصاصی مالک قطری این باشــگاه نیز به نیمار تقدیم خواهد شد. 
باشگاه پاری سن ژرمن قول داده در صورت توافق با نیمار، مشکل دادگاهی 
او را نیز برای همیشــه حل کند و جریمه مالی او را هر چقدر که باشد به 

دادگاه های برزیل و اسپانیا پرداخت کند.

  یکی از بزرگ تریــن بازیکنان ناکام در فتح لیگ قهرمانــان اروپا، رویای 
قهرمانی در این جام را دارد. جان لوئیجی بوفون، مرد شــماره یک دروازه 
یوونتوس ابراز امیدواری کرد تیمش در پایان فصل جاری او را به آرزوی 
قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا برســاند.  او که تا به حال هرگز طعم فتح 
این رقابت ها را نچشیده، گفت: فتح لیگ قهرمانان فقط رویای من نیست. 
 همه بازیکنان یووه آرزو دارند این باشگاه را برای اولین بار از سال 1996 
بر بام اروپا بنشــانند. آنچه تا به حال در ادوار مختلف رقم زده ایم، کافی 
نبوده و باید اشــتیاقمان را تا زمان فتح جام حفــظ کنیم. اطمینان دارم 
امثال ویالی، مایل هســتند یووه برای اولین بار از زمان آنها قهرمان اروپا 
شود. اعتقاد ما به موفقیت نهایی ناشی از پیشرفت سال به سال تیم است.  

به عنوان مدعی وارد فصل جدید لیگ قهرمانان می شویم.

میالن، دسامبر فروخته می شود

سوارز:

 ما هم مثل بقیه انسان هستیم

بایرن،  رکورد منچستریونایتد 
را شکست

پیشنهاد هنگفت پاریس به نیمار  

بوفون: 

فتح لیگ قهرمانان، رویای تیمی ماست

فضای مجازی

فردا، دو تیم پر هوادار پایتخت در شــرایطی بــه مصاف یکدیگر 
می روند که از بسیاری جهات، شرایطی مشابه دربی 71 بر فضای 
دو تیم حاکم است.اســتقالل در آن دیدار با نمایشی فوق العاده، با 

2 گل فرهاد مجیدی و جباری بر پرسپولیس استیلی غلبه کرد. 
  البته تفاوت این دو شهرآورد، انتقال فضای نه چندان پایدار اردوی 
پرســپولیس به رختکن تیم رقیب است. در آن دربی، پرسپولیس 
با سرمربی گری حمید اســتیلی، فضای کامال ناپایداری را تجربه 
می کرد و با توجه به نتایج نه چندان خوب قبل از دربی، بسیاری آن 

بازی را آخرین شانس استیلی برای بقا می دانستند.

 پرسپولیس آن سال نیز همانند اســتقالل امروز، تغییراتی شدید 
در کادر مدیریتی خود می دید. در آن  مقطع از زمان، قرمز ها نیز 
با حضور ســردار رویانیان به جای حبیب کاشانی، شرایطی مشابه 
اســتقالل امروز با انتصاب افتخاری به جای افشــارزاده را تجربه 

کردند.
 اما روی نیمکت دو تیم نیز موارد مشــابه زیادی وجود داشــت. 
منصوریان و اســتیلی، دو هافبک تیم ملی در جــام جهانی 98، 
شرایط کامال مشــابهی داشتند. اســتیلی نیز همانند منصوریان 
با چند ســال تجربه کار در دیگر تیم های لیگ برتر، روی نیمکت 
تیمی که در آن سابقه درخشــیدن و البته محبوبیت زیاد داشت 
 می نشســت اما تا قبل از دربی، اوضاع برای هر دو سرمربی خیلی 

بر وفق مراد پیش نرفت.
 از سوی دیگر، پرسپولیس نیز همانند استقالل آن سال، گران ترین 
و البته رویایی ترین تیم چند ســال اخیر خــود را روانه لیگ برتر 

کرد. آن فصل استقالل با ستارگانی مثل سید مهدی رحمتی، کرار، 
خســرو حیدری و آندرانیک تیموریان قرار داد بســت و با داشتن  
ستارگانی مثل فرهاد مجیدی، میالد میداوودی و پژمان منتظری، 
بهترین ترکیب استقالل سال های اخیر را در زمین می دید. امسال 
نیز پرسپولیس حداقل روی کاغذ، بهترین تیم یک دهه اخیر خود 

را در اختیار دارد.
  البته شــاید در این میان، بزرگ ترین دلخوشی منصوریان برای 
عدم تکرار تاریخ، تفاوت شرایط ســکوها برای خودش و استیلی 
باشــد. اگر حمید اســتیلی در آن ســال از همان نیمه اول دیدار 
نخســت برابر ملوان، مورد هجوم هــواداران قرار گرفــت، امروز 
منصوریان حتی بعد از کســب 5 نتیجه ضعیف نیز حمایت کامل 
سکوها را پشــت خود می بیند. نکته ای که شاید سرمربی جوان 
اســتقالل را امیدوار به تغییر سرنوشت خود و عدم تکرار تشابهات 

در زمین مسابقه می کند.

سرنوشت استیلی در انتظار سرمربی آبی ها؛

امید منصوریان 
به عدم تکرار تاریخ

.
برانکو برای دربی از ربیع خواه در جناح چپ استفاده خواهد کرد.

 خیلی هــا منتظــر بودند ترکیــب پرســپولیس برای بــازی با 
تراکتورسازی اعالم شود و بدانند با آماده شــدن آرام طبع، کدام 
بازیکن در سمت چپ خط دفاعی سرخپوشــان به میدان خواهد 

رفت. 
سرانجام انتظارها به سر رسید و عصر شــنبه روشن شد که برانکو 
همچنان در این قســمت به ربیع خواه اعتماد دارد. او یک بار دیگر 
این بازیکن را در پســت غیرتخصصی اش به بازی گرفت و با توجه 
به ثبت یک کلین شیت دیگر برای قرمزها، بســیار بعید است که 
ایوانکوویچ او را برای دربی روز جمعه عــوض کند. به این ترتیب، 
به احتمال فــراوان در دربی 83 شــاهد دوئل خســرو حیدری و 

ربیع خواه خواهیم بود.

ریسک بزرگ برانکو برای دربی تهراندژاگه به شکل عجیبی در العربی قطر ماندنی شد!ویسی تصمیم گیرنده نهایی است

تیم ملی فوتســال ایران در حالی بامداد روز سه شنبه در کلمبیا 
و در اولین دیدار خود در جام جهانی به مصاف اســپانیا رفت که 
قبل از این مسابقه شرایط عجیبی را تجربه کرد. نمایندگان فیفا 
بارها به خاطر مشکل لباس تیم ملی و سایز شماره ها و برند روی 
لباس، از مسئوالن ایرانی خواسته بودند که برای رفع این مشکل 

اقدام کنند.
کار حتی تــا جایی پیــش رفت کــه بازیکنان در یک جلســه 
 تمرینی مجبور شــدند به جای لباس های تمرین، از لباس های 
 مســابقه اســتفاده کنند تا مشــکلی بــرای حضور در ســالن 

نداشته باشند!
عباس ترابیــان رییس کمیته فنی و توســعه فوتســال در این 
خصوص گفت: لبــاس هایی که برنــد ایتالیایــی در اختیار ما 
گذاشــته بود موجب یک مشــکل بزرگ از ســوی فیفا شــد. 
نمایندگان فیفــا بارها مراجعــه و گالیه کردند کــه چرا با یک 

برندبین المللی که موازین ما را رعایت کند، قرارداد نبستید. 
عالیمی که روی بازو و پشت و حتی جلوی لباس بود، با مقررات 

فیفا مغایرت داشــت. با وجود اینکه بارها به اسپانسر لباس تیم 
ملی در ایــن خصوص توضیح داده شــده بود ولی آنهــا ما را در 
شرایط سختی قرار دادند. ما هم مجبور شدیم لباس ها را در این 
شــهر )مدجین کلمبیا( وصله و پینه کنیم که این در شــأن تیم 

ملی فوتسال کشورمان نبود.
رییس کمیته فنی فوتســال دربــاره اینکه چرا قبل از ســفر به 
کلمبیا این مشکل رفع نشده بود؟ گفت: آقای صانعی سرپرست 
تیم ملی با نمایندگی این شرکت قبل از سفر تیم ملی به کلمبیا 
جلساتی داشت و خواســته های فیفا را در این باره منعکس کرد 
ولی نماینده اسپانسر اصرار داشت قوانین را می داند. به هر حال 
چون ما هم دیر لباس ها را تحویل گرفتیم، نتوانستیم شرایط آن 
را کنترل کنیم. وقتی اینجا لباس ها را باز کردیم با یک شــرایط 

بسیار بد مواجه شدیم.
ترابیان همچنین کیفیت لباس ها را پایین دانست و گفت: وقتی 
بازیکنان لباس ها را شستند دیدند شــکل لباس ها تغییر کرده 

است!

قاب روز خارج از گود

 هافبک ایرانی تیم فوتبــال العربی قطر بعد 
از مشکالت پیش آمده برای این باشگاه، در 

العربی ماندنی شد.
در حالــی کــه جدایــی اشــکان دژاگه از 
تیم العربی قطر قطعی شــده بــود و حتی 
رســانه های قطری از حضور این بازیکن در 
ایران یا یکی از کشــورهای حاشــیه خلیج 
فــارس خبــر داده بودند، مشــکالت مالی 
باشگاه العربی و یک حکم انضباطی، ورق را 
به نفع دژاگه بازگرداند. بر اساس این حکم، 
باشگاه العربی قطر حق استفاده از بازیکنان 
خارجی جدیــد خود را نــدارد. العربی فقط 

می تواند از اشکان و پائولینو که سال گذشته 
در تیم حضور داشتند، استفاده کند در حالی 
که اشکان در لیســت این فصل تیم حضور 
نداشت و این ممکن است به صورت اجباری 

منجر به ماندن دژاگه شود. 

مدیرعامل باشگاه سپاهان در مورد آخرین شرایط سپاهان گفت: شرایط 
تیم خوب است و فقط شجاع  خلیل زاده را به خاطر مصدومیت در اختیار 

نداریم ضمن اینکه فرید کریمی بهزادی به ترکیب تیم اضافه شده است.
اصغر باقریان در مورد اینکه تا چه انــدازه به عنوان مدیرعامل در کارهای 
فنی تیم دخالت می کند، گفت: اتفاقا با ویســی زیــاد صحبت می کنم و 
جلساتی داریم و با هم گپ می زنیم اما تصمیم گیری آخر با سرمربی است. 
چون او باید تیمــش را آماده کند و اگر بخواهیم دخالت کنیم،  درســت 

نیست. بهترین کار اینجاست که سرمربی اختیارات الزم را داشته باشد.
باقریــان در مورد پیش بینــی اش از دیدار با ماشین ســازی تبریز گفت: 
پیش بینی سخت است هر چند که ما تالشمان این است در همه بازی ها 
پیروز باشیم حاال باید شرایط بازی طوری رقم بخورد که ببینیم به هدف 

86می رسیم یا خیر. 
پر مدال ترین مرد ایران در تاریخ پارالمپیک»وصله و پینه« لباس تیم ملی فوتسال ایران!

افشــان  نور  مختــار 
ایران  مرد  پر مدال ترین 
در تاریخ پارالمپیک بوده 
 که در این مسابقات در
 ۷ المپیــک صاحب ۴ 
طال،۲ نقــره ویک برنز 
شده اســت. نور افشان 
۶۰ ســاله جانباز جنگ 
تحمیلی است واز سال 
مســابقات  در   1۹۸۸
پارالمپیک  مختلــف 

شرکت کرده است.

 داور بین المللی فوتبال کشورمان که اصلی ترین کاندیدای 
قضاوت در دربی اســت به صورت غیر مســتقیم سعی دارد 
قبل از دربی به همه بفهماند که داور در دربی همیشه قربانی 
می شود. اینکه علیرضا فغانی از سوت زدن در دربی استقبال 
نمی کند، دلیل دارد، اینکه بهترین داور فعلی کشــورمان و 
شــاید بهترین داور آسیا دوســت ندارد دربی را سوت بزند و 

اصرار دارد که دربی را بدهند به یک داور جوان دلیل دارد.
اینکه فغانی با اکراه در مورد او برای دربی انتخاب می شــود 
پاســخ می دهد، دلیل دارد. دلیلش این اســت که هواداران 
متاثر از مربیان و بازیکنان چه ببرند، چه ببازند و چه مساوی 
کنند همه اشتباه های خودشــان را فراموش می کنند و بعد 

می رسند به داور بازی!
اینکه آنها چند گل نزده اند، مهم نیست، چند فرصت از دست 
داده اند و یا چند بار توپ لو داده اند و جــا مانده اند و دریبل 
خورده اند و نتوانســته اند تاکتیک درستی را به اجرا درآورند 
مهم نیست. مهم همان یک سوت وسط زمین یا حتی همان 

یک پنالتی است که داور گرفته یا نگرفته!
دربی کــه نه، فوتبــال ایران همینگونه اســت، همــه بهانه 
می گیرند و اشــتباهات بســیار زیاد خودشــان را فراموش 
می کنند. داور در واقع برای دربی حکم تخریب دارد،پیش از 
بازی هم این تخریب شروع می شود. داور قبل از بازی یا غش 
کرده به سمتی معرفی می شود یا رنگی. وسط بازی هم مورد 
لطف تماشــاگران قرار می گیرد و آخر بازی هم دوربین های 
صحنه، آهسته بالی جانش اســت. در واقع داور بازنده مطلق 
این دیدار اســت حتی اگر کمترین اشــتباه ممکن را داشته 
باشد و یکی باشد در سطح علیرضا فغانی! به نظر می رسد باید 
برخی مسائل عوض شوند. باید برخی دیدگاه ها عوض شوند. 
داور مسئول همه اشــتباه های مربیان یا تاکتیک های غلط و 

تمرینات اشتباه و تصمیم های نادرست نیست.
در دربی اما گوش هیچ کس بدهکار نیست، همه اجازه اشتباه 
کردن دارند اما داور اجازه ندارد و این بدترین وضعیت را برای 
داورها ایجاد می کند. باید دید آیا مربیان و مدیران استقالل و 

پرسپولیس این بار شرایط جدیدی ایجاد می کنند یا نه؟

این بار با داور دربی متفاوت 
رفتار کنیم

نگاه روز

 رقابت های هفته ششــم لیگ برتر در حالی امــروز با برگزاری
 6 دیدار پیگیری می شود که این بازی ها درسایه  دربی پایتخت 
قرار داشــته و تمامی نگاه ها معطوف به تقابل ســرخابی ها در 
ورزشگاه آزادی است . در این هفته تیم های اصفهانی سپاهان 
و ذوب آهن به مصــاف  تیم های تبریزی ماشــین ســازی و  

تراکتورسازی می روند.
ماشین ســازی و ســپاهان در حالی برای اولین بــار در لیگ 
حرفه ای برابر یکدیگر قرار می گیرند که وجه مشترکشان انتظار 
این روزهای آنها برای آماده شــدن ورزشــگاه محل برگزاری 

مسابقاتشان است.
 طالیی پوشان اصفهانی برای سومین هفته پیاپی به مصاف یک 
حریف تازه از لیگ یک به لیگ برتر آمده، می روند. شــاگردان 
عبدا... ویســی پس از باخت برابر نفت در آبادان و توقف خانگی 
برابر پیکان، امیدوارند تا برابر سومین تیم تازه وارد لیگ برتر به 

نتیجه بهتری دست یابند.
ســپاهان که روند 50 درصــدی برد و باخت هایش با تقســیم 
امتیاز برابر پیکان تغییر کرد با وجود سقوط دوپله ای هفته قبل 
همچنان در رده های نسبتا باالی جدول جای دارد و امیدوار به 
نزدیک تر شدن به صدر است. ســه امتیاز دیدار امروز برای آنها 
به مثابه گام بلندی در راســتای این هدف خواهد بود اما امتیاز 

گرفتن از ماشین سازی در خانه، اصال کار آسانی به نظر نمی رسد 
به خصوص که سبزپوشان تبریزی هفته گذشته استقالل البته 

نه چندان آماده را در ورزشگاه آزادی متوقف کردند.
با توجه به اینکه ماشین ســازی، 20 ســال از سطح اول فوتبال 
ایران دور بود و امسال تازه اولین سال حضورش در لیگ برتر را 
پشت سر می گذارد طبیعتا هیچ سابقه ای از رویارویی این 2 تیم 

ریشه دار در لیگ حرفه ای ثبت نشده است.
چهره ویژه این دیدار رسول خطیبی است که سال ها با پیراهن 
 سپاهان بازی کرد و اکنون در کســوت سرمربی ماشین سازی

 رو در روی تیم ســابقش قرار می گیرد. جالب آنکه ویســی هم 
یک وجه مشــترک مهم با خطیبی دارد و آن اینکــه او هم به 
عنوان بازیکن سال های نه چندان دور سپاهان اکنون به عنوان 

سرمربی در لیگ برتر حضور دارد.
 در آســتانه این بازی ،دیــدار 2 تیم، بیش از هــر چیز دیگری 
تحت تاثیر محل برگــزاری آن بود. با توجه به آنکه ورزشــگاه 
یادگار امام )ره( در دســت آماده سازی اســت و گسترش فوالد 
هم زمینش را به ماشین ســازی نمی دهد تنهــا گزینه موجود 
اســتادیوم قدیمی باغشــمال اســت که به خاطر وضعیت نه 
چندان مساعد ســکوهای آن مورد تایید شورای تامین نیست. 
همه این عوامل دست به دســت هم داده است تا یک روز مانده 

به مسابقه محل برگزاری آن نامشــخص باشد.این بی خانمانی 
تنها مختص ماشین سازی و تراکتورسازی نیست زیرا سپاهان 
هم که قرار بود در هفته های آغازین لیگ شــانزدهم دیدارهای 
خانگی خود را در ورزشــگاه نقش جهان برگزار کند همچنان 
در استادیوم اختصاصی ذوب آهن میزبان حریفان لیگ برتری 
است. طالیی پوشان اصفهانی هم مثل سبزپوشان و قرمزپوشان 
تبریزی امیدوارند تا انتظار آنها برای میزبانی در ورزشگاه اصلی 

شهر هرچه زودتر به پایان برسد.
ذوب آهن اصفهان  در اندیشه طلسم شکنی  

دو نماینده ایــران در فصل جاری لیگ قهرمانــان که در لیگ 
پانزدهم نیز برای کســب ســهمیه آســیایی رقابت تنگاتنگی 
با یکدیگر داشــتند در ورزشگاه فوالدشــهر با یکدیگر مالقات 
می کنند.  در ششمین هفته از لیگ برتر ذوب آهن در حالی برای 
شکستن طلسم نبردن در خانه تالش می کند که یک میهمان 

سرسخت و مدعی را پیش روی خود می بیند.
تراکتورسازان که در کسوت تیم دوم جدول به اصفهان آمده اند 
امیدوارند تا به عنوان صدرنشــین جدید لیــگ، نصف جهان را 
ترک کنند. قرمزپوشــان تبریزی در حال حاضر تنها 2 امتیاز با 
صدر فاصله دارند و این یعنی که اگر آنها ورزشــگاه فوالدشهر 
را با دســت پر ترک کنند می توانند موقتا به صدر جدول بروند 
و امیدوار باشند که با باخت پرســپولیس یا تقسیم امتیازات در 
شهرآورد تهران، صدرنشــینی آنها حتی بیش از یک روز دوام 

داشته باشد.
این شــرایط رؤیاگونــه؛ البته تنهــا و تنهــا در صورتی برای 
تراکتورســازی رقم می خورد که ذوب آهن هر ســه امتیاز این 
دیدار خانگی را دودســتی تقدیم میهمان کنــد. اتفاقی که نه 
تنها سبزپوشان اصفهانی به این راحتی تن به وقوع آن نخواهند 
داد که تالش خواهند کرد با کسب همه امتیازات بازی، طلسم 
نبردن خــود در دیدارهای خانگــی لیگ شــانزدهم را هم در 
ورزشگاه فوالدشهر بشکنند به خصوص که آنها امیدوارند تا پس 
از یک شــروع نه چندان خوب هفته به هفته به صدر نزدیک تر 
شوند. البته روی دیگر سکه برای تیم میانه جدولی ذوب آهن این 
است که با توجه به فاصله نزدیک تیم ها از دست دادن امتیازات 
این مســابقه حتی ممکن است به قیمت ســقوط چندپله ای و 

نزدیک شدن تیم اصفهانی به رده های پایینی جدول تمام شود.
سبزپوشــان اصفهانــی از آخریــن رویارویی خانگــی خود با 
تراکتورســازان اصال خاطره خوبی ندارند. پنــج ماه پیش بود 
که ذوب آهن از هفته بیســت و پنجم لیــگ پانزدهم به مصاف 
تراکتورسازی رفت و با حســاب 2 بر یک مغلوب میهمان خود 
شد. آن شکســت برای ذوب آهن که در آن روزها تالش می کرد 
تا با قرار گرفتن در یکی از چهار رده ابتدایی جدول تا پایان فصل 
دست کم سهمیه پلی آف آسیایی بگیرد به قیمت دادن جایش 
در رده چهارم به حریف مســتقیم تمام شد. هرچند آن باخت، 
ذوب آهن را از کورس ســهمیه عقب انداخت؛ اما در نهایت این 
تیم اصفهانی بود که با قهرمانی در جام حذفی سهمیه مستقیم 
آسیایی را به دست آورد و با فرستادن استقالل به پلی آف، امید 
تراکتورسازان را برای گرفتن ســهمیه آسیا ناامید و نوار حضور 

مستمر و چهارساله آنها در لیگ قهرمانان را پاره کرد.

هفته ششم لیگ برتر، جام خلیج فارس؛

تقابل اصفهان  و تبریز درسایه دربی پایتخت
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روان شناسی شخصیت 

د  استانحکایت ها

پیشنهاد   سرد  بیر: 
میهمان روزی خود  ش را با خود  ش می آورد  
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د  انستنی ها

آیا می د  انید نام قد  یمی اند  ونزی ، هند  هلند   بود  ه است.
آیا می د  انید   کشور ایران هفد  همین کشور وسیع د  نیاست.

آیا می د  انید   مــرد ان   د  ر قیاس با زنان می توانند   حــروف ریزتری را 
بخوانند؛ ولی شنوایی زنان  بهتر از مرد ان   است.

آیا می د  انید   ۲۸٪ قاره آمریکا د  ســت نخورد  ه اســت. این میزان د  ر 
مورد   آفریقای شمالی ۳۸٪ است.

آیا می د  انید   افراد   باهوش د  ارای روی و مس بیشتری د  ر موهایشان 
هستند  .

آیا می د  انید   جوان ترین پد  ر و ماد  ر جهان یک زوج 9 و ۸ ساله بود  ند  .
 آیا می د  انید   نخســتین رمانی که توسط ماشــین تایپ نوشته شد  ، 

تام سایر بود  .
آیا می د  انید   د  ر ۷5  د رصد از خانواد  ه های آمریکایی زنان مســئول 

رسید  گی به امور مالی خانه هستند  .

الگوی ذهنی 

اتفاقات عصر ما
د  ر عصر ما »بکن و نکن ها« و »باید   و نباید  هــای« زیاد  ی وجود   د  ارد   و ما اغلب 
الگوهای آگاهی و پیشــرفت خود   را متصــل به هم نمی بینیــم. مثال وقتی 
می خواهیم نزد   پزشک برویم، حتما باید   به پزشک خاص همان عضو مراجعه 
کنیم و همین موضوع به معنای خارج شد  ن ما از وحد  ت و یگانگی علوم است؛ 
یعنی هر قد  ر باید   و نباید  های بیشتری د  ر ذهن کسی جای بگیرد  ، د  نیای آن 
آد  م هم کوچک تر می شود   و د  ر واقع مانند   یک قیچی، تفکر و قد  رت خالق ما 

را محد  ود   می کند  . 
تجمعات کوچک، آد  م های کوچک!

د  ر قد  یم وقتی افراد   د  ر خانه های بزرگ زند  گی می کرد  ند  ، کمتر مجبور بود  ند   
به فرزند  انشــان امر و نهی کنند  ؛ بنابراین کود  ک اجازه د  اشت به خوبی بچگی 
کند  ، ولی د  ر حال حاضر با وجود   زند  گــی د  ر آپارتمان های کوچک، ما ناگزیر 
به امر و نهی به فرزند  انمان هستیم تا برای د  یگران مزاحمت به وجود   نیاورند  . 
بد  ین ترتیب کود  ک از د  نیای واقعی خود   فاصله می گیرد   و محد  ود   و محد  ود  تر 

می شود  . 
شاید   امر و نهی کرد  ن به بچه ها به نظر ساد  ه بیاید  ، ولی همین موضوع د  ر ذهن 
آنها یک مد  ل ذهنی ناشی از محد  ود  یت می سازد  . بد  ین ترتیب کود  ک یاد   می 
گیرد   که فقط مطابق فرمول ها و د  ستورهای از پیش تعیین شد  ه د  رس بخواند  ،  
یاد   بگیرد   و زند  گی کند  ؛ یعنی ما به تد  ریــج قد  رت تحلیل کرد  ن را از کود  کان 
می گیریم و آنها را محد  ود   به د  نیای کو  چک خود   می کنیم، د  ر صورتی که اگر 
ما نتوانیم به خوبی تحلیل کنیم، طبیعی است که خالقیتی ند  اشته و د  ر حد   

متوسط باقی بمانیم. 
یگانگی و واحد   بود  ن علوم 

»یکی و واحد   بود  ن« د  ر تمام علوم جاری اســت. این راز هستی است که اگر 
ما بتوانیم به این اســرار و رموز هســتی پی ببریم، قفل د  ر همه علوم برای ما 
باز می شــود  . د  ر همه طب های کل نگر هم د  رد   د  ر یک ناحیه حتما مربوط به 
مشکل موجود   د  ر آن ناحیه نمی شود  ؛ بلکه باید   د  ید   چه عاملی باعث به وجود   
آمد  ن آن بیماری شد  ه است؛ یعنی طب کل نگر معتقد   است انسان یک واحد   
است که ممکن است علت د  رد   معد  ه اش مربوط به عصبانیت های بیمار باشد   

که تعاد  ل مزاج او را بر هم زد  ه است. 
مریم پد ریان

پس از آنکه به منزل جد  ید  شــان د  ر ســولون نقل مکان 
کرد  ند  ، می بایســت مهد  کود  کی می یافتند   که حاضر بود   
کود  کی نابینا را بپذیرد  . جیلن د  و ســال مهد  کود  ک را به 

خوبی د  ر کنار بقیه کود  کان سپری کرد  . 
تام و کریستی خاطر جمع شــد  ند   که مربیان مهد  کود  ک 
هوای پسرشان را د  ارند  ؛ مربیان از بقیه کود  کان خواستند   
نامشان را با خط بریل بنویســند   تا جیلن احساس غریبی 

نکند  . 
ظرف شــش ماه پس از عمل جراحی، برای جیلن چشم 
مصنوعی ساخته شد  .پد  ر و ماد  ر جیلن یکی از عکس های 
پیش از جراحــی جیلن را به د  کتر ییگــر، یکی از بهترین 
ســازند  گان چشــم مصنوعی د  ر آمریکا د  اد  ند   تــا او بهتر 

بتواند   قالب چشم ها رابسازد  .
تا چند   سال متناسب با رشــد   جیلن، هر شش ماه یک بار 
چشم های جد  ید  ی برایش ساخته می شد  . اکنون تقریبا 
هر شــش ماه یک بار معاینه می شود؛   اما الزم است هر د  و 
سال یک بار چشــم هایش تعویض شوند  . برای جلوگیری 
از عفونت، کریستی به طور منظم چشم ها را د  ر می آورد   
و تمیز می کند  ، اما باالخره جیلن خــود  ش این کار را یاد   

خواهد   گرفت. 
از آنجا که تام و کریســتی باز هم می خواســتند   بچه د  ار 
شوند  ، می بایســت آزمایش ژنتیک می د  اد  ند   تا مشخص 
شود   چه کســی ناقل ژن ســرطانی اســت. این آزمایش 
چند  ین هزار د  الر هزینه د  ر بر د  اشت، اما آنها چنین پولی 

ند  اشتند  . 
مرد  ی سخاوتمند   از ایالت کالیفرنیا که از زیر و بم زند  گی 
آنها باخبر بود   و پســری همســن و ســال جیلن د  اشت، 
بی هیچ ســوال و جوابی مبلغ مــورد   نظر را بــرای تام و 

کریستی فرستاد  . آزمایش انجام شد   و از آن زمان این مرد   
د  ست کم سالی یک بار با جیلن صحبت کرد  ه است. 

د  ر این آزمایش یــک ژن نهفته د  ر جیلن یافت شــد  ؛ اما 
د  ر پد  ر و ماد  رش چیزی د  ید  ه نشــد  . فرزنــد  ان جیلن به 
احتمال پنجاه د  رصد   به این بیماری مبتال خواهند   شد  ، د  ر 
حالی که احتمال انتقال این بیماری از تام و کریســتی به 
فرزند   د  یگر شــش د  رصد   بود  . این زن و شوهر باز هم بچه 
می خواستند و احســاس می کرد  ند   اگر خواست خد ا   این 
باشد   که از کود  ک نابینای د  یگری مراقبت کنند  ، از عهد  ه 

آن برخواهند   آمد  . 
جیلن سه ســاله بود   که تام و کریســتی از نعمت پسری 
د  یگر به نام جکســون برخورد  ار شــد  ند  . جکســون تا د  و 
ســالگی هر ســه ماه یک بار و پس از آن هر شش ماه یک 
بار معاینه می شــد   تا ببینند   به آن بیماری مبتال شد  ه یا 
سالم است. امروز د  ر جیلن و جکســون سرطان مشاهد  ه 
نمی شــود   و آقا و خانم هاوزر حامی و یاور پد  ر و ماد  رهایی 

شد  ه اند   که فرزند  انشان به رتینوبالستوما مبتال هستند  . 
اکنون جیلن د  ر مد  رســه ای د  ر شــهر ســولون تحصیل 
می کند   و د  ســتیاری د  ارد   که د  رس هایش را به خط بریل 

بر می گرد  اند  .
 او با عصای مخصوص نابینایان راهش را د  ر مد  رســه پید  ا 
می کند  ، بد  ین ترتیب که یک مربی مســیریابی نقشــه 
مسیرهای مد  رسه و کالس های د  رس را د  ر اختیار او قرار 
می د  هد   و او با عصایش این مســیرها را طی می کند  . این 
باعث می شود   که جیلن مســتقل باشد  . استقالل، بخش 
عمد  ه فلسفه تام و کریستی را د  ر بر می گیرد  . آنها به عهد   
خود   مبنــی بر اینکه بــا او مثل بچه هــای معمولی رفتار 
کنند   وفاد  ار ماند  ه اند  و نمی خواهند   وقتی د  ر کنار جیلن 

نیستند   او از هیچ بابت احساس ناتوانی کند  . آنها معتقد  ند   
بد  ین ترتیب جیلن شــهامت و اعتماد   به نفس الزم را پید  ا 
می کند   که بتواند   زند  گی مطلوبی د  اشــته باشــد  . جیلن 
د  وســتان زیاد  ی د  ارد   و اغلب بقیه بچه هــا به جای اینکه 
اجازه د هند   او مستقل باشــد  ، می خواهند   او را د  ر یافتن 

مسیرها کمک کنند  . 
اگرچه این کار نشان د  هند  ه لطف و محبت بچه ها نسبت 
به جیلن است، تام و کریســتی می د  انند   که د  ر د  راز مد  ت 
مفید   نخواهد   بود  . پس به این نتیجه رســید  ند   که به جای 
آن بهتر است جیلن د  ســت بچه ها را بگیرد   و هد  ایتشان 

کند   که این باعث تفریح بقیه بچه ها هم می شود  . 
تام و کریســتی هــر روز به جیلــن می آموزنــد   به حال 
خود  ش تاســف نخورد  . او می تواند   بشــنود،   لمس کند  ، 
حس کند  ، حــرف بزند  ، بــد  ود   و بازی کند  . او شــیطنت 
هم می کند  . با اســکوتر چهارچرخه یــاد   گرفت تعاد  لش 
 را حفظ کنــد   و اکنــون می توانــد   د  و چرخه ســواری 

کند  . 
جیلن هم مثل بقیه بچه هاســت. فقط نمی تواند   ببیند  . 
امســال جیلن د  ر مسابقه انشای جشــنواره آزاد  ی که د  ر 
سید  ر رپید  ز برگزار شد  ه بود  ، شــرکت کرد  . موضوع انشا 

قهرمان زند  گی من بود  .
جیلن از پــد  ر و ماد  رش نوشــت و به عنوان یکی از ســه 
شــرکت کنند  ه برگزید  ه برای خواند  ن انشا د  ر جشنواره 
انتخاب شد.هنگامی که جانت ویلهلم از کمیته جشنواره 
آزاد ی خبر برند  ه شد  ن جیلن را از پشت تلفن به کریستی 
د  اد  ، کریســتی از او پرســید   آیا می خواهند   آن انشــا به 
الفبای بریل نوشته شــود  ؟ جانت متوجه منظور کریستی 
نشد  . کریســتی پرســید  : مگر شما نمی د  انســتید   که او 

نابیناست؟ جانت ویلهلم از این موضوع بی خبر بود  . 
پد  ر و ماد  ر جیلن احســاس غرور کرد  نــد؛   چرا که کمیته 
مزبور بی آنکه برای کود  کی نابینا از شــهر ســولون آیووا 

تبعیض قائل شود  ، جیلن هاوزر را انتخاب کرد  ه بود  . 

4- د   هان با فرو رفته بود   ن خط تقاطع لب ها: 
آنها پرخاشــگر، بی صبــر، متکبر، د   ارای مشــکالت شــخصی، 

قد   رتمند    و عقد   ه حقارت سنگینی د   ارند   . 
5- برآمد   ه بود   ن خط تقاطع لب ها: 

این افراد    اخمو، بد    اخالق، باهوش و جاه طلب هستند   . 
د   - د   هان و حالت د   ند   ان ها: 

1- د   ند   ان های به سمت جلو: 
به طوری که هنــگام خند   ید   ن، لثه هــای آنها د   ید   ه شــود   . آنها 
یا خیلی خســیس هســتند    که د   ر پیری تنها می مانند    و زند   گی 

ســختی د   ارند    یا خیلی سخاوتمند   هستند    که د   وســتان زیاد   ی 
د   ارند   . 

2- د   ند   ان های به سمت د   اخل: 
این افراد    نامتعاد   ل و د   ارای رفتارهای غیر قابل پیش بینی هستند   . 

3- د   ند   ان های بزرگ و طویل: 
بهترین نوع د   ند   ان است و صاحبش طول عمر د   رازی د   ارد   . 

4- د   ند   ان های مرتب و بد   ون تغییر رنگ:
این افراد    توانایی فراگیری ســریعی د   ارند   . د   ر موفقیت و کســب 

ثروت بخت و اقبالشان خوب است. 

5- د   ند   ان هایی د   ر اند   ازه های متفاوت: 
مثال اگر د   و د   نــد   ان نیش خیلی بزرگ باشــد   ، نشــانه لجبازی و 

یکد   ند   گی صاحبش است. 
6- د   هان با افتاد   ن یکی از د   ند   ان های د   ائمی باال: 

این افراد    د   ر آن سال بخت و اقبال خوبی ند   ارند   . 
7- د   ند   ان های ضخیم و عاجی رنگ: 
این افراد    هیجانی، عصبی و منفی هستند   . 
8- د   ند   ان های ظریف و خیلی سفید   :
 این افراد    د   مد   می مزاج و ناپاید   ار هستند   . 

اصول اعتماد   به نفس د  ر تکنولوژی فکر 

24- اصل ابراز عشق به د  یگران 
به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست 
عاشقم بر همه عالم، که همه عالم از اوست 

عشق ورزید  ن به د  یگران پس از عشــق ورزید  ن به خود   
عامل اعتماد   به نفس اســت. پس بیاییم اعتماد   به نفس 
را د  ر خود   توســعه د  هیم و تمامی انسان های کره خاکی 

را د  وست بد  اریم. 
برای د  وست د  اشــتن د  یگران مهم این است که انسان ها 
را د  ر بد  و امر تنها و تنها به خاطر انســان بود  نشان د  وست 

د  اشته باشیم نه با توجه به رفتارشان. 
25- اصل نگاه به مخاطب 

یکی از نشــانه های بــارز اعتماد   به نفــس و خود  باوری 
نگاه کرد  ن به چهره مخاطب اســت. اگر با نگاه کرد  ن به 
مخاطب خود   مضطرب می شویم؛ یعنی چیزی را د  ر خود   
قبول ند  اریم که االن زیر نظر مســتقیم مخاطب اســت. 
افراد   با اعتماد   به نفس باال هرگز از نــگاه کرد  ن به چهره 
مخاطب خود   ابا ند  ارند  . نگاه ما به طرف مقابل باید   نگاه نرم 
و مالیمی باشد   که نشان د  هد   به مخاطب خود   توجه د  اریم 

و از اینکه به صورت او نگه می کنیم هراسی ند  اریم. 

هفت مــورد  ی که بــد  ون هفت مورد   د  یگــر خطرناک 
هستند:   

1- ثروت، بد  ون زحمت 
۲- لذت، بد  ون وجد  ان 

۳- د  انش، بد  ون شخصیت 
4- تجارت، بد  ون اخالق 
5- علم، بد  ون انسانیت 
6- عباد  ت، بد  ون ایثار 

۷- سیاست، بد  ون شرافت 
این هفت مورد   را گاند  ی تنهــا چند   روز پیش از مرگش 

روی یک تکه کاغذ نوشت و به نوه اش د  اد  . 
- وقتی کسی مرا ناراحت می کند   یا به چالش می کشد   
یا مشمئز می کند   از خود   می پرسم این فرستاد  ه شد  ه تا 

چه د  رس مهمی را به من یاد   بد  هد  ؟
د  ر این لحظه فاقد   کد ام ویژگی شــخصیتی هستم که 
باعث شــد  ه متحمل د  رد   و رنج شــوم؛ انسان های کند   
ذهن و کم هوش به شــما صبر و برد  بــاری می آموزند  . 
انســان های بی احســاس عشــق بی قید   و شــرط را 
می آموزند  . انســان های د  و رو، صد  اقــت را می آموزند  . 
انســان های لجبــاز انعطاف را به شــما مــی آموزند   و 

انسان های  ترسو، شهامت را. 

اعتماد   به نفس

حرف حساب

از بایزید پرسید ند: پیر تو که بود؟ گفت: پیرزنی.
 روزی به صحرا رفتم، پیرزنی با انبانی آرد رسید. مرا گفت: این انبان 
آرد با من برگیر.من چنان بــود م که خود نیز نمی توانســتم برد. به 
شیری اشارت کرد م بیامد. انبان بر پشــت او نهاد م و پیرزن را گفتم: 
اگر به شهر روی، گویی که را د ید م؟گفت: ظالمی رعنا را د ید م.گفتم: 

هان چه می گویی پیرزن.گفت: این شیر مکلف است یا نه؟
گفتم: نه.

گفت: تو آن را که مکلف نیست تکلیف کرد ی، ظالم نباشی؟
گفتم: باشم.

گفت: با این همه می خواهی که اهل شــهر بد انند که این شیر فرمان 
بر د اراست و تو صاحب کراماتی.این، نه رعنایی بود؟

د  و گد  ا د  ر یکی از خیابان های شــهر رم کنار هم 
نشســته بود  ند  . یکی از آنها صلیبی جلوی خود   
گذاشته بود   و د  یگری ستاره د  اوود  . مرد  م زیاد  ی 
که از آنجا رد   می شــد  ند   به هر د  و نگاه می کرد  ند   
ولی فقط کسی که پشت صلیب نشسته بود   پول 

می گرفت. 
کشیشی که از آنجا رد   می شد   مد  تی ایستاد   و د  ید   
که مرد  م فقط به گد  ایی که پشت صلیب نشسته 
پول می د  هند   و هیچ کس به گد  ای پست ستاره 
د  اوود   چیزی نمی د  هد  . رفت جلو و گفت:»رفیق 
بیچاره من، متوجه نیســتی؟ اینجا یک کشــور 

کاتولیک اســت، تازه مرکز مذهب کاتولیک هم 
هست. پس مرد  م به تو که ســتاره د  اوود   جلوی 
خود   گذاشــتی پولــی نمی د  هند  ، بــه خصوص 
که د  رست نشســتی کنار د  ســت گد  ایی که د  ر 
جلو خود   صلیب گذاشته اســت. د  ر واقع از روی 
لجبازی هم که باشــد   مرد  م به او پول می د  هند   
نه به تو« گد ای پشت ستاره د  اوود   بعد   از شنید  ن 
حرف های کشیش رو به گد  ای پشت صلیب کرد   
و گفت: »هی موشه نگاه کن کی اومد  ه به براد  ران 

گلد  شتین بازاریابی یاد   بد  ه؟«
گلد  شتین یک اسم فامیل معروف یهود  ی است. 

 روزی مرد  ی از بازار عطرفروشــان می گذشت، 
ناگهان بر زمین افتاد   و بیهوش شــد  . مرد  م د  ور 
او جمع شد  ند   و هر کسی چیزی می گفت، همه 

برای د  رمان او تالش می کرد  ند  . 
یکــی نبــض او را می گرفت، یکی د  ســتش را 
می مالید  ، یکی کاهگل تر جلو بینی او می گرفت، 
 یکی لبــاس او را د  ر مــی آورد   تا حالــش بهتر 

شود  .
 د  یگــری گالب بــر صــورت آن مــرد   بیهوش 
می پاشــید   و یکی د  یگر عود   و عنبر می سوزاند  . 
اما این د  رمان ها هیچ ســود  ی ند  اشــت. مرد  م 

همچنان جمع بود  ند  . هرکسی چیزی می گفت. 
یکی د  هانش را بو می کرد   تا ببیند   آیا او شــراب 
یا بنگ یا حشیش خورد  ه است؟ حال مرد   بد  تر و 
بد  تر می شــد   و تا ظهر او بیهوش افتاد  ه بود  . همه 

د  رماند  ه بود  ند  .
 تا اینکه خانواد  ه اش باخبر شــد  ند. آن مرد   براد  ر 
د  انا و زیرکی د  اشــت او فهمید   که چرا براد  رش 
د  ر بازار عطاران بیهوش شد  ه است، با خود   گفت: 
من د  رد   او را می د  انم، براد  رم د  باغ است و کارش 
پاک کرد  ن پوســت حیوانات از مد  فوع و کثافات 
است.او به بوی بد   عاد  ت کرد  ه و الیه های مغزش 

پر از بوی سرگین و مد  فوع است.
 کمــی ســرگین بد  بوی ســگ برد  اشــت و د  ر 

آستینش پنهان کرد   و با عجله به بازار آمد  . 
 مرد  م را کنار زد   و به براد  رش رســید و ســرش

  را کنــار گــوش او آورد   بــه گونــه ای کــه 
می خواهــد   رازی با براد  رش بگویــد و با زیرکی 
طوری که مرد  م نبینند   آن مد  فــوع بد   بو را جلو 
بینی براد  ر گرفــت چون د  اروی مغــز بد  بوی او 

همین بود  . 
چند   لحظه گذشــت و مرد   د  باغ بــه هوش آمد  . 
مرد  م تعجب کرد  ند   وگفتند:   ایــن مرد   جاد  وگر 
است. د  ر گوش این مریض افســونی خواند   و او 

را د  رمان کرد  .

براد  ران گلد  شتین ظالم رعنا 

شخصیت شناسی و نوع حالت د  هان

 چرا د  ر این د  وره و زمانه شاهکار
 کم است؟ )1(

کاریکاتور )گرانی در جامعه(

تو خورشید   د  رخشان منی !)قسمت آخر(

 این ضرب المثل د  ر فواید   و آثار میهمانــد  اری و میهمان نوازی و د  ر 
نکوهش کســانی که تنگ نظرند   و چشــم د  ید  ن میهمــان را ند  ارند   

استفاد  ه می شود  .
 د  استان ضرب المثل :

روزی میهمانی بــه کلبه محقر مرد ی   صاحب بصیرت وارد   شــد  . آن 
مرد  ، مقد  م او را گرامی د  اشــت و با وجود   تنگد  ستی، صمیمانه از وی 
پذیرایی کرد   و آنچه د  اشــت د  ر طبق اخالص نهاد   و بــرای او آورد  . 
میهمان با د  لی شاد   و خرسند   از او خد  احافظی کرد   و رفت ولی همین 
که قد  م از خانه بیرون گذاشت صاحب خانه از پشت مشاهد  ه کرد   که 
مشتی مار و عقرب و رتیل به تن او چسبید  ه اند  . وحشت زد  ه به د  نبال 
او روان شــد  . چون اند  کی راه پیمود  ند   و به بیابان رســید  ند   د  ید   که 
جانوران گزند  ه همه از بد  ن او به زمین ریختند   و هر یک به گوشــه ای 
گریختند   و د  ر البه الی ســنگ ها و بوته های صحرایی پنهان شد  ند  . 
د  انست که آنچه میهمان با خود   برد  ه و د  ر بیابان ریخته د  رد   و بالهای 

خانه او بود  ه است. پس خد  ا را شکر کرد   و به خانه بازگشت.
پیام ها:

1- غم روزی میهمان را نباید   خورد  .
۲- میهمان نه تنهــا روزی را کم نمی کند   بلکــه موجب رفع بالها از 

خانواد  ه میزبان می شود  .

-مهم نیست د  ر آیند  ه چه چیزی پیش می آید  .
اگر امروز می توانی غذا بخوری،از نور خورشید   تابان لذت ببری 

و با د  وستانت بگویی وبخند  ی....
پس خد  ا را شکر کن و از امروزت لذت ببر.

به خاطرات بد   گذشته نگاه نکن و نگران آیند  ه نباش!
تو فقط د  ر این لحظــه،از زند  ه بود  ن خــود   مطمئنی،پس این 

شانس بزرگ را از د  ست ند  ه و قد  ر آن را بد  ان!
-اگر تغییر نکنیم ، حذف می شویم .

 برای جلوگیری از حذف شد  ن د  ر بازی زند  گی ، باید   تغییراتی 
را د  ر خود  مان و زند  گی خــود به وجود   آوریــم .کلید  های این 

تغییر عبارتند   از :
کلید   اول: خواستن

کلید   د  وم: خالی کرد  ن ذهن از تعصب ها
کلید   سوم: باور مثبت نسبت به خود  

کلید   چهارم: عمل کرد  ن
به یاد   د  اشته باشــیم که عظمت زند  گی تنها به د  انستن نیست 

بلکه تلفیقی از علم و عمل است.
- خد  ایم تو زیباترین »حضور « د ر زندگی منی

و من عجیب به آغوشت خو گرفته ام ...
خوگرفته ام؛ به آبی آسمانت 

به اجابت های بی شمارت
به بخشش های سخاوتمند  انه ات

خو گرفته ام به تماشا کرد ن و
بوییدن گل هایی که برایم می فرستی

به آفتابی که هر صبح به من هدیه می د  هی.
- خدایا ! وقتی ازمن گرفتی و بخشیدی، فهمیدم که معادله 
زندگی ، نه غصه خورد ن برای نداشته هاست ونه شادبود نبرای 

د اشته ها.
- می گویند چشمه ها د ر جاری شدن و علــف ها د ر سبز شدن 

معنی پید ا می کنند  .
کوه هــا باقله ها و د ریاها با موج، زندگی پیــد ا می کنند وهمه 

انسان ها با عشق.

میهمان روزی خود  ش را
 با خود  ش می آورد   

زند  گی زیباست
د  ل نوشتهضرب المثل

مرد   د  باغ و بازار عطر فروشان 
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مفاد آراء
6/480 آگهی موضوع ماده 3 قانون ومــاده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی  
برابر آراء صادره هیات های اول و دوم و سوم و چهارم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانــه و بالمعارض متقاضیان محرز 
گردیده است . لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود درصورتی 
که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره 
ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 

تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
1- رای شــماره 12097-1395/05/23 هیأت دوم اقای شمسعلی طهماسبی 
بلداجی   به شناســنامه شــماره  79  کدملي  6299822791  صادره بروجن 
فرزند بهرام ششدانگ ســاختمان  به مســاحت  137/35  مترمربع از پالک 
شــماره 28  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان 

ازمالک رسمی حسین رضائی کوجانی
2- رای شــماره 12291-1395/05/23 هیأت چهارم آقاي لطفعلي صابري 
انالوجه به شناسنامه شــماره 1373 کدملي 5759175610 صادره چادگان 
فرزند حسن ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 135/65 مترمربع پالک 
شماره 68 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 

مالک رسمی حاج میرزا اسماعیل زارعی
3- رای شــماره 11850-1395/05/20 هیأت ســوم آقاي ســعید نظري به 
شناسنامه شــماره 993 کدملي 1283292289 صادره اصفهان فرزند صفر 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 134 مترمربع پالک شماره فرعي از34 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از طرف مالک 

رسمی حاج مهدی شیران در ص 395 دفتر 193
4- رای شماره 12388-1395/05/24 هیأت چهارم خانم زهره نوروزی آباد 
چی به شناسنامه شماره 15 کدملي 5499797323 صادره تیران کرون فرزند 
محمود سه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 99/45 مترمربع 
پالک شــماره 68 اصلي واقع در اصفهــان بخش 14 حــوزه  ثبت ملک غرب 

اصفهان از مالک رسمی آقای رضا حیدری
5- رای شــماره 12008-1395/05/21 هیأت چهــارم خانم خدیجه حیدري 
رناني به شناســنامه شــماره 9286 کدملي 1283202182 صادره اصفهان 
فرزند رمضانعلي در ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 112/30 مترمربع 
پالک شماره فرعي از68 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان  از طرف مالک رسمي محمدعلي زارع بهرام آبادي
6- رای شــماره 11325-1395/05/17 هیأت ســوم آقاي  اکبر شاه بیگم به 
شناسنامه شماره 507 کدملي 1819347133 صادره آبادان فرزند صفرعلي 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 119/50 مترمربع پالک 
شــماره فرعي از 68 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان از طرف مالک رسمی حاج محمد بلورفروش
7- رای شــماره 12520-1395/05/25 هیــأت اول اقــای اکبــر حیدری  به 
شناسنامه شماره 12176  کدملي 1140497944  صادره خمینی شهر  فرزند 
شکراله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 168/30  
مترمربع از پالک شماره 728  فرعی از 14  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 

حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 365 دفتر 876 امالک
8- رای شماره 12522-1395/05/25 هیأت اول خانم فریبا گلی فروشانی  به 
شناسنامه شماره 678  کدملي 1754132782  صادره اهواز  فرزند نوروزعلی  
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 168/30  مترمربع 
از پالک شماره 728  فرعی از 14  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 

ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 154 دفتر 806 امالک
9- رای شــماره 10495-1395/05/11 هیــأت اول خانم فخری الســادات 
محمدی  به شناسنامه شماره 1543  کدملي  0491189885  صادره ری  فرزند 
سیدحسین  ششدانگ یکبابخانه  به مساحت  45/50  مترمربع از پالک شماره  
67   اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک 

رسمی تقی جاللی عاشق ابادی
10- رای شــماره 10214-1395/05/10 هیــأت دوم اقــای رســول نوری 
کوهانستانی به شناسنامه شــماره 27919  کدملي  1280276551  صادره 
اصفهان  فرزند  یداله    ششدانگ ساختمان  به مساحت  160  مترمربع از پالک 
شماره  32  فرعی از 27   اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  
اصفهان ازمالک رسمی علی ایروانی  ازموردثبت صفحه 196  دفتر 167  امالک

11- رای شــماره 11570-1395/05/18 هیأت سوم آقاي حمید محمدخاني 
به شناسنامه شماره 26022 کدملي 1090258161 صادره نجف آباد فرزند 
حبیب اله درششدانگ یکباب خانه به مساحت 250/50 مترمربع پالک شماره 
155 فرعــي از 32 اصلي واقــع در اصفهان بخش14 حــوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان از طرف حسن و حسین حقیقی زاده مارچینی
12- رای شــماره 12571-1394/04/11 هیأت دوم آقای مجید جان نثاری 
به شناسنامه شــماره 1608  کدملي 1283455961  صادره اصفهان  فرزند 
غالمعلی  ششدانگ ساختمان به اســتثنابهاثمنیه اعیانی به مساحت 170/27 
مترمربع از پالک شــماره 249 فرعی از 13  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 

حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازموردثبت صفحه 35و38 دفتر940 امالک
13- رای شــماره 42240-1394/08/27 هیأت چهارم خانم هما شــجاعي 
به شناســنامه شــماره 1564 کدملي 1970749873 صادره مسجد سلیمان  
فرزند هرمز نسبت به شش دانگ یک باب خانه  به مساحت 176 مترمربع پالک 
شماره16فرعي از28 اصلي واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان از سند ثبت شده در صفحه 574 دفتر 777 امالک
14- رای شــماره 50219-1394/11/06 هیــأت اول  اقــای ایــرج محمدی 
اسکندری  به شناسنامه شــماره  16  کدملي 1159784787  صادره فریدن  
فرزند ترابعلی  ششدانگ یکبابخانه  به مساحت  124  مترمربع از پالک شماره 
45  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک 

رسمی قربانعلی رستمی خوزانی
15- رای شــماره 54588-1394/12/24 هیأت اول خانم عفت شــاه سنائی 
به شناسنامه شــماره 1789  کدملي  1284678237  صادره اصفهان  فرزند 
عبداله  ششدانگ یکبابخانه به مساحت 148/30  مترمربع از پالک شماره 304  
فرعی از 21  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان 

ازموردثبت صفحه 205 دفتر 383 امالک
16- رای شــماره 1413-1395/01/29 هیأت اول آقای ســیدنوراله کاظمی 
شیخ شبانی به شناسنامه شماره  57  کدملي  4622900939  صادره شهرکرد  
فرزند  سیدفتح اله  ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 150/50   مترمربع از 
پالک شــماره  114  فرعی از 27  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک غرب  اصفهان که مقداری بنام خودمتقاضی ومقداری ازمالک رســمی 

گوهررضائی ازموردثبت صفحه 7و16 دفتر 365 امالک
17- رای شماره 1731-1395/01/30 هیأت چهارم  آقاي رحمت اله مزینی به 
شناسنامه شماره 28 کدملي 1199695521 صادره شهرضا فرزند رمضان 
نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت 137/74 مترمربع از پالک شماره 
28 اصلي واقع در اصفهــان بخش 14 حوزه ثبت ملک غــرب اصفهان که مع 
الواســطه از عبداله محمدی که در صفحه 368 دفتر 336 از مالکین می باشد 

را خریداری نموده
18- رای شــماره 54677-1394/12/25 هیأت ســوم خانم زهرا رســتمی 
ترکمانی به شناسنامه شماره  3882  کدملي 5458921879 صادره بروانان 
مرکزی فرزند  سلطانعلی  نسبت به ششــدانگ یک باب ساختمان به مساحت  
205  مترمربع از پالک شماره 2475 فرعی 18 اصلي واقع در اصفهان بخش 

14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سندثبت شده در صفحه 119 دفتر 493
19- رای شماره 54674-1394/12/25 هیأت ســوم خانم بدری رجائیه  به 
شناســنامه شــماره  59278  کدملي 1281689947 صادره اصفهان فرزند  
مصطفی  نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  201  مترمربع از 
پالک شــماره 56 فرعی 37 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان از مالک رسمی محمود تیموری جروکانی
20- رای شــماره 54675-1394/12/25 هیــأت ســوم خانــم محتــرم 
 عزیزی لمجیری به شناســنامه شــماره  10  کدملي 1289976589 صادره

 اصفهان فرزند  رمضان  نسبت به ششــدانگ یک باب ساختمان به مساحت  
119/70  مترمربع از پالک شــماره 508 فرعی 40 اصلــي واقع در اصفهان 
 بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رســمی حسین غفوری زاده

 لمجیری

21- رای شماره 1721-1395/01/30 هیأت سوم خانم صغرا علی عسگری 
رنانی به شناسنامه شماره 249 کدملي 1290338345 صادره اصفهان فرزند 
ابوالقاسم نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 218/72 مترمربع 
از پالک شــماره 3860 فرعی18 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 

ملک غرب اصفهان از سند ثبت شده در صفحه 366 دفتر 450
22- رای شماره 1759-1395/01/30  هیأت سوم آقای  حسین علی رضائی 
برزانی به شناسنامه شماره 58 کدملي 1290264139 صادره اصفهان فرزند 
عبداله نسبت به 1/5 دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
176/26 مترمربع از پالک شماره107 فرعی16 اصلي واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سند انتقال 15299 مورخ 1343/11/18 
دفترخانه10 واز مالک رســمی عبداله رضایی برزانی که به نامش در جریان 
ثبت می باشد واز مالک رسمی بتول صادقی برزانی واز مالکین رسمی فاطمه 

حیدری جونی وفاطمه رضایی برزانی
23- رای شماره 1760-1395/01/30 هیأت سوم خانم  فاطمه حیدری جونی 
به شناسنامه شــماره 7 کدملي 1290265100 صادره اصفهان فرزند حسن 
نسبت به 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 176/26 
مترمربع از پالک شماره107 فرعی16 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان از سند انتقال 15299 مورخ 1343/11/18 دفترخانه10 
واز مالک رسمی عبداله رضایی برزانی که به نامش در جریان ثبت می باشد و 
از مالک رسمی بتول صادقی برزانی و از مالکین رسمی فاطمه حیدری جونی 

وفاطمه رضایی برزانی
24- رای شماره 1758-1395/01/30 هیأت ســوم آقای علی رضارضائی 
برزانی به شناســنامه شــماره 1124 کدملي 1290476586 صادره خمینی 
شهر فرزند عبداله نسبت به 1/5 دانگ مشــاع از ششدانگ یک باب ساختمان 
به مساحت 176/26 مترمربع از پالک شــماره107 فرعی16 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سند انتقال 15299 مورخ 
1343/11/18 و  از مالک رسمی عبداله رضایی برزانی که به نامش در جریان 
ثبت می باشــد و از مالک رســمی وبتول صادقی برزانی واز مالکین رسمی 

فاطمه حیدری جونی وفاطمه رضایی برزانی
25- رای شــماره 1761-1395/01/30 هیأت ســوم خانــم فاطمه رضائی 
برزانی به شناســنامه شــماره 4081 کدملي 1283000873 صادره خمینی 
شهر فرزند محمود نسبت به 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان 
به  مساحت 176/26 مترمربع از پالک شــماره107 فرعی16 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سند انتقال 15299 مورخ 
1343/11/18دفترخانه10 و از مالک رسمی عبداله رضایی برزانی که به نامش 
در جریان ثبت می باشد و از مالک رســمی بتول صادقی برزانی و از مالکین 

رسمی فاطمه حیدری جونی وفاطمه رضایی برزانی
26- رای شماره 1903-1395/01/31 هیأت سوم آقاي اکبرخلیلی رنانی به 
شناسنامه شماره 238 کدملي 1290202461 صادره خمینی شهر فرزند رحیم 
نسبت به ششدانگ یک باب ســاختمان به مساحت 212/53 مترمربع از پالک 
شماره3763 فرعی18 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان از سند ثبت شده در صفحه 50 دفتر 289
27- رای شــماره 1746-1395/01/30 هیأت سوم آقاي عباس محمودی  به 
شناسنامه شــماره  392  کدملي 2571137808 صادره فسا فرزند  علی قلی  
نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  135/90  مترمربع از پالک 
شماره 68 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 

مالک رسمی علی اکبرزارع بهرام آبادی
28- رای شــماره 3585-1395/02/20 هیأت دوم آقاي محمــد کاویاني به 
شناســنامه شــماره 3 کدملي 6219642082 صادره فریــدن فرزند حیدر 
ششدانگ ساختمان به مساحت 130/86 مترمربع پالک شماره 3344 فرعي از 
18 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازموردثبت 

صفحه 41 دفتر 790 امالک
29- رای شــماره 3589-1395/02/20 هیأت دوم آقاي آیت اله سواد کوهي 
خویگاني به شناسنامه شــماره 1302 کدملي 1159362165 صادره فریدن 
فرزند بگلر نسبت به سه دانگ مشــاع از ششدانگ ساختمان به مساحت 329 
مترمربع پالک شماره 719 فرعي از14 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه 

ثبت ملک غرب اصفهان از سند91743-94/12/16 دفتر25 امالک
30- رای شــماره 3588-1395/02/20 هیــأت دوم خانم اکــرم بنک ابي به 
شناســنامه شــماره 602 کدملي 4218373957 صادره دورود فرزند کریم 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ ساختمان به مساحت 329 مترمربع پالک 
شماره 719  فرعي از14 اصلي واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان از سند 150981-82/2/27 دفتر7 اصفهان
31- رای شماره 4730-1395/02/28 هیأت دوم آقاي  حسین نصرآزاداني 
به شناسنامه شماره 1697 کدملي 1282927930 صادره اصفهان فرزند اکبر 
ششدانگ ساختمان به مســاحت 203 مترمربع پالک شماره 336/1 فرعي از 
7 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازموردثبت 

صفحه 489 دفتر 443 امالک
32- رای شــماره 4755-1395/02/28 هیــأت دوم آقــاي علــي صبوري 
به شناســنامه شــماره 4902 کدملي 0054375932 صــادره تهران فرزند 
حسین ششدانگ ساختمان به مســاحت 361/10 مترمربع پالک شماره 384 
فرعي از19 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

ازموردثبت صفحه 351و827 دفتر 531 و83 امالک
33- رای شــماره 4822-1395/02/28 هیــأت دوم آقــاي  ابراهیم نصري 
نصرآبادي به شناسنامه شماره 1576 کدملي 0042680441 صادره تهران 
فرزند رضا ششدانگ ساختمان به مســاحت 175/02 مترمربع پالک شماره 
53/5 فرعي از 5 اصلــي واقع در اصفهــان بخش14 حوزه ثبــت ملک غرب 

اصفهان ازموردثبت صفحه 41 دفتر 532 امالک
34- رای شــماره 2876-1395/02/12  هیأت دوم آقاي  احمد جان نثاري به 
شناسنامه شــماره 1082 کدملي 1290831688 صادره خمینی شهر فرزند 
رضا نسبت به ســه دانگ مشاع ازششدانگ ســاختمان به مساحت196/30 
مترمربع پالک شماره534 فرعي از25 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رســمی حســین جوانی جونی از مورد ثبت 

صفحه455دفتر600 امالک
35- رای شــماره 2873-1395/02/12 هیأت دوم خانــم عاطفه جان نثاري 
به شناســنامه شــماره 1724 کدملي 1283454734 صادره اصفهان فرزند 
رضا نسبت به ســه دانگ مشاع از ششدانگ ســاختمان به مساحت196/30 
مترمربع پالک شــماره 534 فرعي از 25 اصلي واقــع در اصفهان بخش14 
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رســمی حسین جوانی جونی از مورد 

ثبت صفحه455دفتر600 امالک
36- رای شماره 2826-1395/02/12 هیأت دوم آقاي  محمدعلي خورسندي 
به شناسنامه شماره 115 کدملي 1284739015 صادره اصفهان فرزند حسین 
ششدانگ ساختمان به مســاحت 182/71 مترمربع پالک شماره 263 فرعي 
از14 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مورد 

ثبت صفحه250دفتر641 امالک
37- رای شــماره 2631-1395/02/11 هیأت دوم آقاي علیرضا چیت ساز 
به شناسنامه شــماره 40194 کدملي 1282328034 صادره اصفهان فرزند 
رحیم ششدانگ ساختمان به مساحت 99/74 مترمربع پالک شماره 67 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از مالک رسمی تقی 

نجاران
38- رای شماره 2555-1395/02/11 هیأت دوم خانم شیرین علي عسگري 
به شناســنامه شــماره 11523 کدملــي 1283224569 صــادره اصفهان 
فرزند جعفرعلي در ششــدانگ ســاختمان به مســاحت 160 مترمربع پالک 
شــماره54 فرعي از 27 اصلي واقــع در اصفهان بخش14 حــوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان ازمالک رســمی نعمت اله رضایی برزانی از مورد ثبت صفحه 

452و145دفتر241و160 امالک
39- رای شــماره 4574-1395/02/27 هیــأت اول خانم زینب حســیني به 
شناسنامه شــماره 261 کدملي 1290132062 صادره اصفهان فرزند سید 
عبدالرسول نسبت به دودانگ مشاع ازششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
218/36 مترمربع پالک شــماره 3490 فرعي از 18 اصلــي واقع در اصفهان 
بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهــان ازمالک رســمی ابراهیم ابراهیمی 

ازموردثبت صفحه 527 دفتر 70 امالک
40- رای شــماره 4578-1395/02/27 هیأت اول خانم فاطمه صالحیان به 
شناسنامه شــماره 2965 کدملي 1293156043 صادره خمیني شهر فرزند 
ابوالقاسم نسبت به یک دانگ مشاع ازششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
218/36 مترمربع پالک شــماره 3490 فرعي از 18 اصلــي واقع در اصفهان 

بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهــان ازمالک رســمی ابراهیم ابراهیمی 
ازموردثبت صفحه 527 دفتر 70 امالک

41- رای شماره 4571-1395/02/27 هیأت اول آقاي  سید محمود حسیني 
رناني به شناسنامه شماره 187 کدملي 1290074984 صادره اصفهان فرزند 
سید حسین نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 
218/36 مترمربع پالک شــماره 3490 فرعي از 18 اصلــي واقع در اصفهان 
بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهــان ازمالک رســمی ابراهیم ابراهیمی 

ازموردثبت صفحه 527 دفتر 70 امالک
42- رای شــماره 4659-1395/02/27 هیأت اول آقاي مسعود جبارزارع به 
شناسنامه شماره 106 کدملي 1291108599 صادره اصفهان فرزند حسین 
ششدانگ یکبابخانه به استثنابهاثمنیه اعیانی ان به مساحت 104/73 مترمربع 
پالک شماره 923 فرعي از 26 اصلي واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان از سند12436-81/11/26 دفتر 32 اصفهان
43- رای شماره 5131-1395/02/30 هیأت سوم  آقاي مرتضی کبیری رنانی 
به شناسنامه شماره 247 کدملي 1290116229 صادره اصفهان فرزند رحیم 
نسبت به ششدانگ یک باب ســاختمان به مساحت 222/04 مترمربع از پالک 
شماره3673 فرعی 18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان از سند ثبت شده در صفحه 44 دفتر 595 امالک
44- رای شــماره 4208-1395/02/25 هیأت سوم آقاي حسین صدیق زاده 
به شناسنامه شماره 577 کدملي 1377202097 صادره تبریز فرزند اصغر 
ششدانگ ساختمان به مســاحت88 مترمربع پالک شماره 67 اصلي واقع در 
اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی امیر هوشنگ 

مختاری تهرانی
45- رای شــماره 10500-1395/05/11 هیــأت اول اقای علــی مارانی به 
شناســنامه شــماره 11  کدملي  1290110808  صادره خمینی شهر  فرزند 
محمود  ششدانگ یکبابخانه  به مســاحت  301/55  مترمربع از پالک شماره  
32   اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک 

رسمی احمدمزروعی سبدانی
46- رای شــماره 12411-1395/05/24 هیأت چهارم خانم زهرا قدمي زاده 
به شناسنامه شماره 4 کدملي 5129851463 صادره فرزند صادق در قسمتي 
از سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 95/70 مترمربع پالک 
شماره 68 اصلي واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 

مالک رسمی رمضان زارع بهرام آبادی
47- رای شــماره 12413-1395/05/24 هیــأت چهــارم آقــاي اکبر دري 
طالخونچه به شناســنامه شــماره 59 کدملي 5419453053 صادره فرزند 
محمدعلي در قسمتي از سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 
95/70 مترمربع پالک شماره 68 اصلي واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت 

ملک غرب اصفهان از مالک رسمی رمضان زارع بهرام آبادی
48- رای شــماره 10498-1395/05/11 هیأت اول اقــای مصطفی احمدی 
ماهورکی به شناسنامه شــماره 346  کدملي  6219556623  صادره فریدن  
فرزند محمود  ششدانگ یکبابخانه  به مســاحت  150/70  مترمربع از پالک 
شماره  68   اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان 
ازمالک رســمی حســنعلی زارع بهرام ابادی ازموردثبــت صفحه 395 دفتر 

1126 امالک
49- رای شماره 9921-1395/05/06 هیأت سوم خانم آذر انصاري طادي به 
شناسنامه شماره 705 کدملي 1284766942 صادره اصفهان فرزند فضلعلي 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 305/05 مترمربع پالک شماره148 فرعي از 
9 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مورد ثبت 

ص123و54و30 دفتر 155و506و638 امالک
50- رای شــماره 12958-1395/05/27 هیأت اول اقــای مصطفی خانی به 
شناسنامه شماره 114  کدملي 1283550571  صادره اصفهان فرزند عبداله  
ششدانگ یکبابخانه به استثنابهاثمنیه اعیانی ان به مساحت 356/50  مترمربع 
از پالک شماره 141 فرعی از 36  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 

ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی رقیه شریفی ولدانی
51- رای شماره 12075-1395/05/23 هیأت دوم خانم مهری موذنی آفارانی 
به شناسنامه شــماره  2005  کدملي  1282951191  صادره اصفهان  فرزند 
حسین نســبت به دودانگ مشاع از ششدانگ ســاختمان  به مساحت  73/85  
مترمربع از پالک شــماره 73  فرعی از 24  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک غرب  اصفهــان ازســند 13194-92/12/17 دفترخانه 160 

اصفهان
52- رای شــماره 12076-1395/05/23 هیــأت دوم اقــای حمید رمضانی 
آفارانی   به شناسنامه شماره  2237  کدملي  1292175168  صادره اصفهان  
فرزند حسن نســبت به دودانگ مشــاع از ششدانگ ســاختمان  به مساحت  
73/85  مترمربع از پالک شــماره 73  فرعی از 24  اصلــي واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازسند 13194-92/12/17 دفترخانه 

160 اصفهان
53- رای شــماره 12077-1395/05/23 هیأت دوم اقای حســن رمضانی 
آفارانی   به شناسنامه شماره  1808  کدملي  1282949144  صادره خمینی 
شهر  فرزند نادعلی نسبت به دودانگ مشاع از ششدانگ ساختمان  به مساحت  
73/85  مترمربع از پالک شــماره 73  فرعی از 24  اصلــي واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازسند 13194-92/12/17 دفترخانه 

160 اصفهان
54- رای شــماره 6443-1395/03/13 هیأت دوم خانم مریــم ابراهیمی به 
شناسنامه شماره 263  کدملي  1290513988  صادره اصفهان فرزند حیدر 
نســبت به یک دانگ ونیم مشاع از  ششدانگ ســاختمان به مساحت 154/26  
مترمربع از پالک شماره 65 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب  اصفهان ازسند 21527-94/12/4 دفتر 250 اصفهان
55- رای شــماره 6444-1395/03/13 هیــأت دوم اقــای ســیدفضل الــه 
 متولی به شناســنامه شــماره 140  کدملي  1290751110  صادره اصفهان

 فرزند ســیدمهدی نســبت به یک دانگ ونیم مشاع از  ششــدانگ ساختمان 
به مســاحت 154/26  مترمربع از پالک شــماره 65 اصلی واقع در اصفهان 
 بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازسند 21527-94/12/4 دفتر 250

 اصفهان
56- رای شــماره 6446-1395/03/13 هیأت دوم خانم ســمیه خوانساری 
 به شناســنامه شــماره 11896  کدملــي  1292271949  صــادره اصفهان

 فرزند محمدرضا نســبت به یک دانگ ونیم مشــاع از  ششــدانگ ساختمان 
به مســاحت 154/26  مترمربع از پالک شــماره 65 اصلی واقع در اصفهان 
 بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازسند 21527-94/12/4 دفتر 250

 اصفهان
57- رای شــماره 6442-1395/03/13 هیــأت دوم  اقــای ســیدمرتضی 
 متولی به شناســنامه شــماره 137  کدملي  1290673195  صادره اصفهان

 فرزند ســیدمهدی نســبت به یک دانگ ونیم مشاع از  ششــدانگ ساختمان 
به مســاحت 154/26  مترمربع از پالک شــماره 65 اصلی واقع در اصفهان 
 بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازسند 21527-94/12/4 دفتر 250

 اصفهان
58- رای شماره 6503-1395/03/13 هیأت سوم  آقاي امیرساالرکیهان پور 
به شناسنامه شماره 0 کدملي 1275285430 صادره اصفهان فرزند غالمرضا 
نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 1664/63 مترمربع از پالک 
شــماره859فرعی5 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان از سند ثبت شده در صفحه 40 دفتر 288
59- رای شــماره 6562-1395/03/13 هیأت سوم آقاي سیدمحمدموسوی 
زاهد به شناسنامه شماره 956 کدملي 1285461071 صادره اصفهان فرزند 
سیدعبدالغفار نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 227 مترمربع 
از پالک شــماره67 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان از مالک رسمی محمدکاظم گوهریان
60- رای شماره 6541-1395/03/13 هیأت سوم آقاي رجبعلي روغني ابري 
به شناسنامه شماره 7 کدملي 1291278321 صادره اصفهان فرزند محمود 
نسبت به شــش دانگ یک باب ســاختمان مســاحت 236/31 مترمربع پالک 
شماره 68 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از 
مالک رسمی حسین زارع بهرام ابادی از سند ثبت شده در صفحه 93دفتر 48 
بدیهی اســت درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصــول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادرخواهدشد .
تاریخ انتشار نوبت اول 1395/06/25

تاریخ انتشار نوبت دوم  1395/07/10
علیرضا حیدری رئیس منطقه ثبت اسناد وامالک غرب اصفهان

ابالغ رای
6/432 کالســه پرونده: 950196 شــماره دادنامــه:919-95/5/25 مرجع 
رسیدگی: شعبه 11 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: تعاونی اعتباری 
ثامن االئمه به نمایندگی آقایان محمد حسین نظری، توکلی، مسعود مهردادی 
با وکالت حســین کبیری  برابر به نشــانی اصفهان میدان بزرگمهر ابتدای خ 
بزرگمهر سرپرستی تعاونی اعتبار ثامن االئمه )ع( با وکالت شهرزاد احمدی 
به نشانی اصفهان خیابان توحید چهار راه پلیس مجتمع ماکان 3 طبقه 3 واحد 
15، خواندگان: 1- نبی مدرس یزدی به نشــانی مجهول المکان 2- شــهرزاد 
زمانی چریانی به نشانی اصفهان خیابان مولوی کوی شهید پهلوانزاد بن بست 
نیاکان سمت راست 3- محسن هاشمی به نشانی مجهول المکان 4- احسان 
ماجدنیا به نشــانی اصفهان خیابان مولوی کوی 110 کــوی آقا محمد ربیع 
کدپستی 73741-81496،  خواســته: مطالبه، با عنایت به محتویات پرونده و 
اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت 
به صدور رای می نماید. رای قاضی شورای حل اختالف: در خصوص دعوای 
تعاونی اعتباری ثامن االئمه به نمایندگی آقایان  محمد حسین نظری، توکلی، 
مسعود مهردادی با وکالت حســین کبیری برابر و وکالت شهرزاد احمدی به 
طرفیت 1- نبی مدرس یزدی 2- شــهرزاد زمانی چریانی 3- محسن هاشمی 
4- احسان ماجدنیا به صورت تضامنی به خواسته مطالبه مبلغ بابت بخشی 
از یک فقره چک به میزان نود میلیون ریال به شــماره 616675-94/8/13 به 
عهده بانک سپه به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه  به محتویات پرونده 
و بقای اصول مســتندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک 
محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه 
وجــه آن دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلســه رســیدگی 
حضور نداشــته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مســتند و محکمه پسندی در 
مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی 
خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رســد که به اســتناد مواد 310 و 313 
قانون تجــارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرســی مدنی حکم بر 
محکومیت خواندگان به نحو تضامنی به پرداخت مبلغ نود میلیون ریال بابت 
اصل خواســته و 1/860/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه و هزینه نشر آگهی 120/000 ریال و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سررســید چک موصوف )تاریخ فوق(  تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان 
صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیســت روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در این شــعبه می باشــد و پس از اتمام مهلت واخواهی 
 ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان

 می باشــد. م الف:18337 شعبه 11 مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف 
اصفهان) 416 کلمه، 4 کادر( 

ابالغ رای
6/433 کالســه پرونده: 950336 شــماره دادنامــه:881-95/6/11 مرجع 
رسیدگی: شعبه 5 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: امین اخوان شریف 
به نشــانی اصفهان خانه اصفهان فلکه ماه فرخی خیابــان امید کوی گلزار 2 
مجتمع ماه فرخی بلوک 9 واحد 1 با وکالت ســیده سارا حسینی چادگانی به 
نشانی اصفهان سه راه سیمین پانصد متر به طرف قائمیه مجتمع دی ورودی 
غربی طبقه دوم واحد 26، خوانده: زهرا گوگونانی به نشانی مجهول المکان، 
خواســته: مطالبه، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا 
شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای قاضی شورای حل اختالف: در خصوص دعوای آقای امین اخوان شریف 
با وکالت سیده سارا حسینی چادگانی به طرفیت زهرا گوگونانی  به خواسته 
مطالبه مبلغ 30/000/000 ریال وجه چک به شماره 1468/225362/49 عهده 
بانک ملت به انضمام مطلق خســارات قانونی با توجه  به محتویات پرونده و 
بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال 
علیه که ظهور در اشــتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه 
آن دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلســه رسیدگی حضور 
نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض 
نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه 
خوانده ثابت به نظر می رسد که به اســتناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 
198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ سی میلیون ریال بابت اصل خواسته و 595/000 ریال بابت 
هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 
چک موصــوف )94/1/30( تا تاریــخ اجرای حکم در حــق خواهان صادر و 
اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در این شعبه می باشــد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست 
روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشــد. 
م الف:18343 شعبه 5 مجتمع شــماره دو شورای حل اختالف اصفهان) 324 

کلمه، 4 کادر( 
ابالغ رای

6/434 کالســه پرونده 638/93 شــماره دادنامــه: 1065-94/6/30 تاریخ 
رسیدگی: 94/6/28 مرجع رسیدگی: شعبه 33 شورای حل اختالف اصفهان، 
خواهان: بهرام محمودی برام به نشانی اصفهان شهرک امیر حمزه خ آزادی 
بین 8-9 مجتمع الماس طبقه 2 واحد 2، خواندگان: 1- سجاد رفیعی 2- بهزاد 
احمدی 3- عزت ا... الماسی همگی به نشانی مجهول المکان، خواسته: استرداد  
الشه چک، گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه 
فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم 
رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی 
شورا: در خصوص دعوای آقای بهرام محمودی برام به طرفیت آقایان سجاد 
رفیعی و بهزاد احمدی و عزت ا... الماسی مبنی بر استرداد الشه چک شماره 
125438 بانک کشارزی امیر حمزه اصفهان مقوم به 20/000/000 ریال نظر 
به محتویات پرونده و اظهارات خواهان در جلسه رسیدگی در غیاب خواندگان 
علی رغم ابالغ قانونی به آنها و با توجه به مبایعه نامه ضمیمه شده در پرونده 
که در آن صریحًا به امانی بودن چک تا انتقال سند به نام خریدار اشاره شده 
است و از طرفی طبق اظهارات شهود ضمیمه شده در پرونده به گفته خریدار 
وکالت فروش به نام خوانده ردیف دوم در محضر شــماره 420 فارسان به 
مورخ 92/4/19 داده شده است و سپس ایشان اقدام به انتقال سند ملک مذکور 
به دیگران نموده است که با توجه به انتقال ساختمان نیمه ساز و انجام تعهد 
شرط ضمن عقد لذا شورا دعوای خواهان را وارد تشخیص داده و به استناد 
ماده 310 و 311 ق.م حکم بر محکومیت خوانده ردیف اول به استرداد الشه 
چک شما ره 125438 عهده بانک کشــاورزی صادر و با توجه به عدم توجه 
دعوا به سایر خواندگان به استناد بند 4 ماده 84 قرار رد دعوا صادر و اعالم 
می دارد رای صادره نسبت به حکم غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در این شعبه و نسبت به قرار صادره ظرف مهلت 20 روز پس 
از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 
م الف:18345 شعبه 33 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان 

) 349 کلمه، 4 کادر(
حصر وراثت

6/438  آقای اسماعیل شــهریاری دارای شماره شناســنامه 134  به شرح 
دادخواست به کالسه 449/95 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شــادروان غالمحسن شهریاری فرزند محمد 
به شماره شناسنامه 471 در تاریخ 94/09/17 در اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر اســت به: 1- اســماعیل شــهریاری 
فرزند غالمحســن، ش.ش 134 صادره از خوانســار 2- اصغر شــهریاری 
فرزند غالمحســن، ش.ش 14 صادره از خوانســار 3- قدرت اله شهریاری 
فرزند غالمحسن، ش.ش 15 صادره از خوانســار 4- نصرت اله شهریاری 
فرزند غالمحســن، ش.ش 17 صادره از خوانســار 5- روح اله شــهریاری 
فرزند غالم حسن، ش.ش 2 صادره از خوانســار 6- محمد جواد شهریاری 
فرزند غالمحسن، ش.ش 18 صادره از خوانســار 7- اکبر شهریاری فرزند 
غالمحســن، ش.ش 34 صــادره از خوانســار 8- حجت شــهریاری فرزند 
غالمحسن، ش.ش 4 صادره از خوانسار 9- زهرا شهریاری فرزند غالمحسن، 
ش.ش 232 صادره از خوانســار 10- فاطمه شــهریاری فرزند غالمحسن، 
 ش.ش 9 صــادره از خوانســار 11- اکرم شــهریاری فرزند غالمحســن، 
ش.ش 17 صادره از خوانســار 12- مریم شــهریاری فرزند غالمحســن، 
ش.ش 262 صادره از خوانســار. متوفی ورثه دیگری نــدارد. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او می باشد ظرف یک ماه 
از تاریخ نشر آگهی به شورا تحویل دارد بدیهی است با انقضای مهلت مقرر 
گواهی انحصار وراثت صادر خواهد شد. م الف: 177 شعبه 2 حقوقی شورای 

حل اختالف خوانسار) 243 کلمه، 3 کادر(  
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حدیث عشق

خدا وند برای مخلوقاتش توســط حبیب خودش 
نامه فرستاده است. نامه  او را با این نّیت بردار و با 

رغبت بخوان، روز بعد همینطور، تا ده روز.
 البته با رغبت. هر روزی هم که رغبت نداشــتی، 
کاری یا مشــکلی داشتی، الزم نیســت بخوانی. 
فردایش بخوان، اما با رغبــت این کار را بکن، بعد 

از ده روز، اگر می توانی نخوان!
                                                ) مرحوم اسماعیل دوالبی( 

قرآن را با رغبت بخوان

به گزارش خبرنگار زاینــده رود،  همزمان با عید 
قربان شهرداری اصفهان با بهره برداری از تقاطع 
غیر همســطح 25 آبان و همچنیــن رونمایی از 
160 خودروی »آریو« به منظور نوسازی ناوگان 
تاکسیرانی فرودگاه اصفهان بخشــی از پروژه ها 
و برنامه های حمل و نقلی خود را به شــهروندان 

هدیه کرد.
این پروژه ها در قالب سی و دومین برنامه از سری 
برنامه های »هــر هفته چند افتتــاح« و با حضور 
ســردار دکتر ســید یحیی رحیم صفوی، مشاور 
عالی مقــام معظم رهبــری، شــهردار اصفهان، 
نمایندگان مــردم اصفهان در مجلس شــورای 
اسالمی، اعضای شورای اسالمی شهر و سرپرست 
امور عمرانی اســتانداری اصفهان و  جمع کثیری 
از مدیران کل دستگاه های دولتی به بهره برداری 

رسید. 
سردار ســید یحیی رحیم صفوی، مشاور عالی و 
دســتیار نظامی مقام معظم رهبری در این آیین 
با اشاره به اینکه مردم شهیدپرور و مومن اصفهان 
لیاقت زندگی بهتــری را دارند، اظهــار کرد: به 
شهروندان، شــورای شهر و شــهرداری به دلیل 
بهره برداری از پروژه  های حمــل و نقلی، عمرانی 
و زیباسازی که طی ســال گذشته صورت گرفته، 

تبریک می گویم.
وی با اشــاره به اینکه راه اندازی فاز نخست قطار 
شــهری، اجرای پروژه میدان بزرگ اســتقالل 
و همچنین بهره برداری از پــروژه 25 آبان بیانگر 
توجه ویژه مســئوالن به رفاه شــهروندان است، 
افزود: ایــن اقدامات بیانگر توجه مســئوالن این 
شــهر به آرمان های انقالب و شــهدا برای تامین 

رفاه مردم است.
مشاور عالی و دستیار نظامی مقام معظم رهبری 
همچنین بــا بیان اینکه امــروزه خالقیت مبنای 
توســعه یافتگی شهرهاســت، اضافه کرد: شــهر 
اصفهان در ایــن زمینه اقدامات خوبی داشــته و 
با توســعه این اقدامات می توان شــاهد افزایش 

کیفیت زندگی شهروندان در این شهر بود.
وی کیفیــت زندگــی شــهروندان و کارآمدی 
مدیران شــهری را دو شــاخصه اصلی شهرهای 
خالق عنوان کرد و گفت: در این شــهرها میزان 
رضایتمندی شــهروندان از مســئوالن باالست 

و زمینه اشــتغال و کسب درآمد شــهروندان نیز 
فراهم شده است.

ســردار رحیم صفوی همچنین بــه ظرفیت های 
گردشــگری موجود در شهر و اســتان اصفهان 
اشــاره کرد و افزود: در ایــن راســتا باید توجه 
داشته باشــیم که اصفهان در حال حاضر ظرفیت 
پذیــرش میلیون ها گردشــگر را دارد و توســعه 
زیرســاخت های این امر نیز در اصفهان ضروری 
است. وی اصفهان را قطب فرهنگی و علمی کشور 
دانست و افزود: همچنین اصفهان از ظرفیت های 
باالی صنعتی و فناوری برخوردار است و در حوزه 
دفاعی نیز هیچ استانی در کشور همانند اصفهان 

نیست.
مشــاور عالــی و دســتیار نظامی مقــام معظم 
رهبری بــه افزایش مشــارکت شــهروندان در 
اجرای پروژه  های شــهرداری اصفهان اشاره کرد 
و گفت: شــهر برای مردم و به دســت مردم اداره 
می شــود و مردم بایــد در بعدهــای فرهنگی، 
 عمرانی، ســازندگی و اجتماعی شــهر مشارکت 

داشته باشند.
وی با بیان اینکه اســتان اصفهان ظرفیت تبدیل 
شدن به قطب علم و فناوری کشــور رادر برنامه 
ششــم توســعه دارد، افزود: امیدواریم در برنامه 
ششــم نگاه دولت به مردم شــهر اصفهــان نگاه 

بهتری باشد.
تخصیــص اعتبار الزم بــرای احیای 

دائمی زاینده رود
ســردار رحیم صفــوی در ادامه به لــزوم توجه 
دولتمردان به احیای دائمــی رودخانه زاینده رود 
اشــاره کرد و بیان داشــت: میزان شادی و نشاط 
مردم اصفهان با جریان آب در این رودخانه رابطه 
مســتقیم دارد و مادامی که آب در این رودخانه 
جریان ندارد روحیه شهروندان نیز ضعیف خواهد 
بود. وی تاکید کرد: ضروری اســت که مسئوالن 
به همان اندازه که به دریاچــه ارومیه توجه دارند 
به رودخانه زاینده رود نیز توجه داشــته باشــند 
و اعتبار الزم برای احیای دائمــی این رودخانه را 
تامین کنند. وی با اشاره به اینکه راه اندازی قطار 
سریع الســیر اصفهان – تهران با ســرعت باالی 
200 کیلومتر در ســاعت نیز باید هر چه سریع تر 
اجرایی شود، اضافه کرد: همچنین بهبود وضعیت 

اشتغال و حل مشکل واحدهای تولیدی و صنایع 
بزرگ و کوچک اســتان اصفهان نیــز باید مورد 

توجه قرار گیرد.
ارتقای زیرســاخت های حمل و نقلی 

اصفهان دردستور کار شهرداری
 دکتر مهدی جمالی نژاد، شهردار اصفهان نیز در 
این آیین با اشــاره به اینکه در حال حاضر کشور 
به لحاظ اقتصادی در شرایط نامناسبی قرار دارد، 
اظهار داشت: می توان گفت که در پیچ تاریخی در 
حوزه اقتصادی قرار داریــم و در این زمینه رهبر 

معظم انقالب بارها تذکراتی را داده اند.
وی در ادامه به تشــکیل قرارگاه اقتصاد مقاومتی 
در شهرداری اصفهان به عنوان نخستین دستگاه 
کشــور پس از نامگذاری امســال به نام »اقتصاد 
مقاومتی، اقدام و عمل« اشــاره کرد و افزود: این 
نهاد توسط بازرسی شــهرداری اصفهان تشکیل 
شــده و تاکنون نیز فعالیت  های خوبــی را انجام 

داده است.
شهردار اصفهان با اشــاره به تعریف ادبیات جدید 
در شهرداری اصفهان تحت عنوان ادبیات جهادی 
در بین مدیران و کارکنان این نهاد ابراز داشــت: 
این موضــوع در همــه حوزه های شــهرداری و 
به ویژه عمران، شهرســازی و حمــل و نقل نمود 
بیرونی داشته و فعالیت بسیج گونه حوزه عمرانی 

نیز مصداقی بر این مدعاست.
وی با تاکید بر اینکه اســتفاده از همه ظرفیت ها 
 و قابلیت هــای شــهر اصفهــان مــورد توجــه 
بوده اســت، تصریح کرد: همچنین امســال در 
کنار تمام اقدامات عمرانــی، خدماتی، فرهنگی 
و ترافیکی، نگاه ویــژه ای به حــوزه حمل و نقل 
داشــتیم و پروژه هایــی را نیز در ایــن زمینه در 

دستور کار داریم.

راه اندازی فاز دوم خــط یک متروی 
اصفهان در چند روز آینده

جمالی نژاد در ادامه بــا تاکید بــر اینکه ارتقای 
زیرســاخت های حمل و نقلی در شــهر اصفهان 
مورد توجه اســت، تصریح کرد: راه اندازی فاز اول 
قطار شهری در یک سال اخیر و همچنین فاز دوم 
در ماه جاری از جمله این اقدامات بوده است. وی 
افزود: همچنین جوان سازی ناوگان تاکسیرانی و 
اتوبوســرانی نیز از دیگر طرح های در دست اجرا 
در حوزه حمل و نقل شهر اصفهان است. شهردار 
اصفهان ضمن اعالم ورود 500 دســتگاه اتوبوس 
جدید به ناوگان اتوبوسرانی شهر اصفهان تا پایان 
امسال تصریح کرد: همچنین با بهره برداری از دو 
خط اتوبوس تندرو در ســال جــاری این خطوط 
می توانند روزانه 350 هزار مســافر را در ســطح 

شهر اصفهان جابه جا کنند.
نوسازی 1500 تاکسی فرسوده شهر

وی در ادامه، نوســازی ناوگان تاکسیرانی را نیز از 
دیگر برنامه های حوزه حمل و نقلی شــهرداری 
اصفهان در سال جاری دانســت و افزود: رونمایی 
از 160 دستگاه خودروی »آریو« در خط فرودگاه 
آغاز این طرح بود و تا پایان ســال نیز یک هزار و 
500 عدد از ناوگان تاکســیرانی اصفهان نوسازی 

خواهد شد.
جمالی نژاد همچنین با بیــان اینکه طی پنج ماه 
آینده تقاطع غیر همسطح شــهید باالیی نیز به 
بهره برداری می رسد، افزود: با بهره برداری از این 
پروژه نیز بسیاری از گلوگاه های ترافیکی جنوب 

اصفهان بازگشایی خواهد شد.
وی اظهــار داشــت: کلنگ زنی رینــگ چهارم 
ترافیکی که مورد تاکید اعضای شــورای شــهر 

اصفهان نیز بوده است در دستور کار قرار دارد.

شــهردار اصفهان به تصویب ایجاد 100 کیلومتر 
مســیر دوچرخه در اصفهان اشــاره کرد و گفت: 
تصویب این الیحه بســیار ســخت بود و معاون 
شهرســازی و معماری در این زمینه فعالیت های 
زیادی را انجام دادند. وی بــا تاکید بر اینکه همه 
مدیران شــهر اصفهان و نه فقط مدیران شهری، 
همه همت خــود را برای بــاال بردن تراز شــهر 
اصفهان بــه کار گرفته اند، افــزود: امیدواریم این 

شهر روز به روز جهانی تر شود.
میزان  کمترین  اصفهان  شــهرداری 

بدهی بانکی را دارد
رضا امینی، رییس شورای اسالمی شهر اصفهان 
نیز در این مراســم اظهار کرد: در کمال تاســف 
در ســال های اخیر شــاهد بی مهری مســئوالن 
به مردم اصفهان هســتیم که این امر سبب شده 
دل مردم این شهر شــهید پرور رنجیده و حقوق 
حقه آنها نادیده گرفته شــود. وی تصریح کرد: در 
مدت اخیر، فضای تعامل با وجود تضارب آرا میان 
دستگاه های اجرایی استان فراهم شده به نحوی 
که تقاطع غیرهمسطح 25 آبان ثمره این همدلی 
است که باید از شهردار و معاونان وی و همچنین 

استاندار قدردانی کنیم.
رییس شورای اسالمی شــهر اصفهان ادامه داد: 
گفته می شــود شــهرداری اصفهان با تسهیالت 
بانکی گران قیمت اقــدام به افتتــاح پروژه های 
مختلف می کنــد که بــه نمایندگــی از اعضای 
شــورای شــهر و شــهردار اصفهان باید بگویم 
اصفهان در میان شهرهای ســایر کالن شهرهای 

کشور کمترین میزان بدهی بانکی را دارد.
وی اضافه کرد: اگر امروز شاهد افتخارات شهر در 
زمینه پروژه های مختلف هستیم دلیل آن چیزی 
نیســت مگر همدلی و حمایت مــردم اصفهان و 

صبوری و تالش پیمانکاران و مسئوالن.
ساخت پروژه های بزرگ و کوچک در 

شهر
امینــی در ادامه با اشــاره بــه بهره بــرداری از 
160 دســتگاه تاکســی فرودگاه اصفهان، گفت: 
مدت ها بــود در انتظــار چنین اقدامــی بودیم 
کــه خوشــبختانه بــا همــکاری بین بخشــی، 
همــکاری  و  تاکســیرانی  ســازمان  همــت 
 فرودگاه، شــاهد ارتقای سیســتم حمــل و نقل

 که مورد نیاز شهر اصفهان بود، هستیم.
وی با اشــاره به دیگر پروژه هــای عمرانی افزود: 
ابرپروژه مجموعــه پل ها، میــدان و تقاطع های 
غیرهمســطح اســتقالل در ورودی شمال شهر 
اصفهان با همت جهادی در حال پیشرفت است و 
امیدواریم تا اواخر سال جاری یا اوایل سال آینده 
به بهره برداری برســد. وی تاکید کرد: امیدواریم 
با تکمیل منابــع پروژه های بزرگ نیــز در کنار 
پروژه ها و برنامه های کوچک و محله محور هر چه 

سریع تر به بهره برداری برسد.
امینی با بیان اینکــه برنامه های شــهرداری در 
محالت با محوریت مســاجد در حــال پیگیری 
اســت، اضافه کرد: پویش مردمــی ترافیک نیز 
از جمله اقدامات شــهرداری اســت که همت و 
همکاری تمام مردم را می طلبد. وی بیان داشت: 
ورزشــگاه بزرگ غرب اصفهان هم در دستور کار 
شهرداری اســت که با حمایت مدیریت استان و 

گرفتن مجوزها عملیات اجرایی آن آغاز می شود.
تقاطع غیرهمســطح 25 آبــان نماد 

شجاعت، همدلی و وحدت
حجت االســالم احمد ســالک هم در این مراسم 
اظهار کرد: تقاطع غیر همســطح 25 آبان یادگار 
حماسه و حماسه سازان، نماد شجاعت، وحدت و 

همدلی است.
وی با تاکید بر گرامیداشــت روز 25 آبان ســال 
61، سالروز تشــییع پیکر 370 شهید در اصفهان 
خاطرنشــان کرد: بــا افتخار و ســربلندی به نام 
روز حماســه اصفهان از دل هایمان به همدیگر، 
از مســئوالن به مردم و از مردم به مســئوالن پل 
می زنیم و نماد این همدلــی و وحدت را 25 آبان 

می نامیم. 
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی 
هدف از این گونه اقدامات نمادین را فرهنگ سازی 
دانست و افزود: توسعه و ترویج فرهنگ شهادت و 
تجلیل از حماســه آفرینان در سطح شهر و کشور 
نقش اساســی در زندگی مــردم در زمان حال و 

آینده دارد.
وی ادامــه داد: مزین شــدن نام این پــل به نام 
یک ســالروز تاریخــی، عالوه بر هوشیارســازی 
آیندگان و بیداری فطــرت خداجوی آنان، باعث 
مرور و مطالعه فرهنگ و تاریخ هشــت سال دفاع 
مقدس خواهد شــد. ســالک در بخش دیگری از 
صحبت های خود به عملکرد شــهرداری اصفهان 
اشاره و اظهار کرد: سبقه شــهرداری اصفهان در 
حرکت های فرهنگی، فنی و مهندســی بســیار 

طوالنی و درخشان است.
وی با بیان اینکه شــهرداری اصفهــان ظرفیت 
این را دارد که قدرت فنی و مهندســی شــهر را 
به دیگر نقاط جهان نیز صادر کنــد، تاکید کرد: 
این ظرفیت های فراوان، نشــان از نقش اساسی 
شــهرداری اصفهان دارد که بایــد از آن قدردانی 

کرد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی 
با بیان اینکه اصفهان ظرفیت توسعه فعالیت های 
مختلف را بــه ویــژه در زمینه هــای فرهنگی و 
عمرانی دارد، گفت: اصفهــان ظرفیت های بالقوه 

فراوانی دارد که باید بالفعل شود.
وی بالفعل شــدن ظرفیت های اصفهان را به ویژه 
در حوزه گردشگری موثر توصیف کرد و افزود:  در 
صورت احیای ظرفیت های گردشگری می توانیم 
به افزایش درآمدهای کشــور از این محل امیدوار 
باشیم. ســالک، کمبود منابع مالی را مانعی برای 
توســعه گردشــگری اصفهان دانســت و گفت: 
ورود شــهرداری اصفهان به این مسئله می تواند 

محدودیت ها را رفع و ظرفیت اســتان اصفهان را 
در زمینه گردشگری توسعه و ارتقا دهد.

تقاطع غیرهمسطح 25 آبان متناسب 
با نام آن طراحی شد

ایرج مظفر، معاون عمران شــهری شــهرداری 
اصفهان نیز در این مراســم اظهار کرد: مطالعات 
پروژه تقاطع غیرهمســطح 25 آبان که در مسیر 
رینگ دوم ترافیکــی قرار دارد، از ســال 93 و با 

هدف رفع معضالت ترافیکی آغاز شد.
وی با توجه به نامگذاری این تقاطع غیرهمسطح 
به نام میدان 25 آبان افزود: مقرر شد معماری پل 

متناسب با نام پل طراحی شود.
معاون عمران شهری شــهرداری اصفهان با بیان 
اینکه اجرای این معماری در ســازه بتنی بسیار 
 ســنگین و ســخت بود، گفت: اما بــا مطالعات 
 انجام شــده، ســتون ها و نرده های پل به صورت 

گل الله طراحی شد تا یادآور خاطره شهدا باشد.
مظفر با تشــریح مشــخصات فنی ایــن تقاطع 
غیرهمســطح خاطرنشــان کرد: این پل یکی از 
پل های فنی شــهر اصفهان اســت که به عنوان 
نخســتین پل با دهانه 64 متر با سیســتم کابلی 

پیش تنیده در سطح کشور اجرا شد. 
وی با اشــاره به اینکه این پل در مــدت 14 ماه 
احداث شده اســت، اضافه کرد: این طرح به طول 
570 متر از اواخر خــرداد 94 آغاز امــا به دلیل 
تغییراتی در طرح، اجرای پــروژه با تاخیر مواجه 

شد. 
 معــاون عمــران شــهری شــهرداری اصفهان

 ادامــه داد: بعــد از تکمیــل پــل 25 آبــان، 
محوطه ســازی و پیاده روســازی محوطه میدان 
نیز به سرعت انجام شــد. وی در بخش دیگری از 
صحبت های خود از شــرکت های خدماتی برای 
جا به جایی تاسیسات شــهری و ایجاد تاسیسات 
جدید و همچنیــن از صبــوری و همراهی مردم 
منطقه برای به ثمر رســیدن پروژه تقدیر و تشکر 
کرد. مظفر گفت: پروژه تقاطع غیرهمســطح 25 
آبان یکی از 300 پروژه عمرانی شــهرداری است 

که در زمان رکود اقتصادی اجرا شد.
وی اضافه کــرد: هیچ پروژه عمرانــی تحت تاثیر 
رکود قرار نگرفته و تمامی طرح هــا با همراهی و 

مساعدت مردم در حال انجام است.

با حضور مشاور عالی مقام معظم رهبری در اصفهان؛

تقاطع غیر همسطح 25 آبان اصفهان به بهره برداری رسید

34
14

31
8

امام صادق )علیه السالم(: 
ارزش عمل در  روز عيد غدير برابر با هشتاد ماه است و شايسته 

است آن روز ذکر خدا و درود بر پيامبر)ص( زياد شود.
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