
دوست و برادر ارجمندم جناب آقای کوروش رفیعی بلداجی
پذیرفته شدن جنابعالی در دوره ی دکترای 

تخصصی حسابداری دانشگاه آزاد واحد بین المللی کیش 
را به شما و خانواده محترمتان صمیمانه تبریک عرض نموده،  

موفقیت شما را از درگاه خداوند متعال خواهانم.

علیرضا رحمانی بلداجی
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بزرگان خودرو
3درنصف جهان گردهم می آیند

مردم بخش بلداجی خواستار ارتقای 
بخشداری به فرمانداری هستند

7

در آستانه نشست آستانه مطرح شد؛

آمریکا هست یا نیست؟

2

اکران سیاسی ترین فیلم سال
در اصفهان

6

مدیرعامل نمایشگاه های بین المللی اصفهان انتقاد كرد:

حضور رفع تکلیفی دستگاه های اجرایی 
استان در نمایشگاه دهه فجر

3

استاندار اصفهان:

گردشگران از 86 کشور دنیا به اصفهان 
سفر می کنند

11

مدیرکل تبلیغات اسالمی استان اصفهان، در جلسه 
کمیته تشکل های مردمی ســتاد دهه فجر انقالب 
اســالمی، با بیان اینکه امنیت و عــزت کنونی نظام 
مقدس جمهوری اســالمی مرهون خون شــهیدان 
به ویژه مدافعان حرم اســت، اظهار داشت: جوشش 

و گرمی خون پــاک مدافعان حرم، جــان تازه ای به 
کالبد نظام مقدس جمهوری اســالمی دمیده است. 
حجت االســالم رحمت ا... اروجی افزود: به اعتراف 
برخی اندیشــمندان آمریکایی، مقامات عالی غرب 

باید شیوه مدیریت بحران و تامین امنیت را...

برگزاری اجتماع یکپارچه
مدافعان حرم در اصفهان

مدیركل تبلیغات اسالمی اصفهان خبر داد:

19 روز بعد از نیمه نهایی جام حذفی جنجالی بین ســپاهان و 
نفت تهران، این بار دوئل دو تیم در لیگ برتر، برای سپاهان جنبه 
انتقامی داشــت؛ دیداری که در نهایت با پیروزی طالیی پوشان 
اصفهانی به پایان رســید. ســپاهان در 2 دقیقه از بازی باخته، 
برد ســاخت تا به لیگ بازگردد. ویســی از دایی انتقام گرفت و 
»مهرداد محمدی« نشان داد که چه اعجوبه ای است! طالیی ها 
انتقام شکســت در جام حذفی را هم گرفتند. در این دیدار که با 
حضور حدود 8000 تماشاگر در ورزشــگاه نقش جهان برگزار 
شد، مسعود حســن زاده در دقیقه  و مهرداد محمدی در دقیقه 
66 برای سپاهان و توحید غالمی در دقیقه 29 برای نفت تهران 
گلزنی کردند. ســپاهان، برای اولین بار در نوک خط حمله خود 
مسعود حســن زاده را می دید که بازی را نسبتا خوب آغاز کرد؛ 
اما رفته رفته نفت بر بازی مسلط شد و با استفاده از ضعف مفرط 
سپاهان در سازمان دفاعی، موفق شد روی یک ضد حمله، دروازه 
لی اولیویرا را باز کند. در ادامه، بازی بی برنامه سپاهان تا انتهای 
نیمه نخست صدای تماشاگران این تیم را در آورد تا مشخص شود 
صبر سپاهانی ها در قبال ویسی تمام شده است. نیمه دوم سپاهان 
برای جبران گل خورده سراپا حمله شد و در مقابل بازی دفاعی 
نفت، کار سختی برای گلزنی داشــت؛ اما با اضافه شدن نویدکیا 
و پاپی به ترکیب، ریتم هجومی ســپاهان بهتر شد و شاگردان 
ویسی توانستند در 2 دقیقه 2 گل به ثمر برسانند تا شاید به لیگ 
بازگردند. بدون شک حضور مهرداد محمدی در سمت راست و 
حرکاتش که باعث هردو گل سپاهان شد، در بازگشت زردپوشان 
به این بازی تاثیری حیاتی داشت. در دیگر دیدار روز گذشته، دو 
تیم صنعتی حاضر در لیگ برتر )سایپا و ذوب آهن( موفق نشدند 
در برابر یکدیگر به برتری برسند و دیدار سریع و بی وفقه خود را با 
تساوی بدون گل به پایان رساندند. در حالی که شاگردان حسین 
فرکی برای فرار از بحران به سه امتیاز دیدار برابر ذوب آهن نیاز 
داشتند، این تیم نتوانست به برتری برسد؛ در طرف مقابل ذوبی ها 
نیز با تنها امتیازی که در این بازی به دست آوردند، موفق شدند 
همچنان در بین تیم های صدر جدول حضور داشــته باشــند. 
ذوب آهن حضور خود در بین باالنشینان و سایپا جایگاه خود در 

میان قعرنشینان جدول را تمدید کرد.

انتقام طالیی سپاهان از دایی
 تمدید حضور ذوب آهن در صدر

خبر آخر
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پیشنهاد سردبیر:
اوباما تضمینی درباره رفتار ترامپ با برجام  نداده است

دبیر شورای نگهبان با تجلیل از حضور پرشور مردم در 
مراسم تشییع پیکر آیت ا...هاشمی رفسنجانی، رییس 
فقید مجمع تشــخیص مصلحت نظام را شــخصیتی 

کلیدی در نظام اسالمی توصیف کرد.
آیت ا... احمد جنتــی صبح دیروز در جلســه هفتگی 
اعضای شورای نگهبان گفت: حادثه درگذشت ایشان، 
قابل پیش بینی نبود و ناگهانی رخ داد با این حال مردم 
تشییع بسیار باشــکوهی برگزار کردند که حضور این 

جمعیت هم پیش بینی نشده بود.
وی افزود: آیت ا...هاشــمی رفســنجانی در طول نظام 
اســالمی مســئولیت های حساســی را عهده دار بود 
و با استعداد خوبی که داشــت آخرین مسئولیت را در 
 مجمع تشــخیص مصلحت نظام به خوبــی عهده دار 
بود.دبیر شــورای نگهبان همچنین به تصویب الیحه 
برنامه ششم توسعه در مجلس شــورای اسالمی اشاره 
کرد و یادآور شــد: بررســی این برنامه کار ســنگین و 
مهمی اســت و نظرات مختلفی درباره آن مطرح است 
که امیدواریم به خوبی این بررســی در شورای نگهبان 

انجام شود.

نایب رییس مجلس شورای اسالمی با اشاره به واکنش ها 
به مصاحبه اخیرش گفت کــه اظهاراتش به معنی انکار 
ضرورت تقویت صنایع موشکی نبوده است. بخشی از متن 
علی مطهری که در صفحه خود در اینســتاگرام منتشر 
کرد، به این شرح اســت: من در مصاحبه ای که با سایت 
 عصرایران داشتم »تالش برای اجرا نشدن برجام از طریق 
موشــک پرانی« را یکی از مصادیق تندرو دانسته بودم. 
گرچه مقصود روشــن اســت اما برخی از ظــن خود به 
آن پرداختند. بدیهی اســت که این سخن به معنی انکار 
ضرورت تقویت صنایع موشکی نیســت و اصل »َو اَِعّدوا 
ةٍ َو ِمن رِباِط الَخیِل تُرِهبوَن بِه  َعُدَوّ  لَُهم َما اسَتَطعُتم ِمن ُقَوّ
ا...ِ« یک اصل ثابت و تغییر ناپذیر اســت اما مهم اجرای 
درســت آن و قدرت نمایی به موقع ماســت. اگر در حال 
عبور از گردنه سخت ماه های اول اجرای برجام هستیم این 
قدرت نمایی را با آن جمله منقوش روی موشــک به بعد 
موکول کنیم، همچنان که در سال های گذشته بهتر بود 
مسئله هولوکاست-که معتقدیم با هدف اشغال فلسطین 
 بزرگنمایی شــده- به شــکل دیگــری و در جای خود 

مطرح می شد.  

آیت ا... جنتی:

 آیت ا... هاشمی شخصیتی 
کلیدی در نظام اسالمی بود

مطهری :

تقویت صنایع موشکی 
انکارناپذیر است

جانشین فرمانده قرارگاه پدافند هوایی ارتش:

آمریکا با هواپیماهای اف ۱۸ 
می خواست ملوانانش را آزاد کند

کری: 

خروج از برجام به معنی پذیرفتن 
ایران هسته ای است

مراســم تکریم و معارفه فرمانده منطقــه پدافند هوایی 
جنوب شرق با حضور امیر سرتیپ علیرضا صباحی فرد 
جانشــین فرمانده این قرارگاه، فرماندهان و مســئولین 
نیروهای مسلح و جمعی از مســئولین استان هرمزگان 
در بندر عباس برگزار شد. در این مراسم امیر صباحی فر 
ضمن بیان اقدامات شاخص قرارگاه پدافند هوایی از جمله 
دســتگیری عبدالمالک ریگی بزرگ ترین شرور ایران، 
همچنین نشــاندن هواپیمای ایســاف در بندر عباس و 
بحث دستگیری ملوانان آمریکایی که با هواپیماهای اف 
۱۸ خود به زور می خواستند ملوانانشان را آزاد کنند و با 
اخطار سامانه های پدافندی مجبور به عقب نشینی شدند، 
نقش منطقه پدافند هوایی جنوب شــرق را در مجموعه 
شــبکه یکپارچه پدافند هوایی کشــور بسیار حساس و 
خطیر دانست. وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری 
در خصوص اهمیت اســتقالل پدافند و پیشــرفت آن و 
همچنین لزوم انجام کارهای بیشــتر در این قرارگاه به 
تشریح نقش ارزشــمند پدافند هوایی در موفقیت های 

حاصل شده در هشت سال جنگ تحمیلی پرداخت.

»جان کری« وزیر خارجــه آمریکا تنها چند روز مانده به 
پایان دوره دوم ریاســت جمهوری »باراک اوباما« رییس 
جمهور کشــورش، در مصاحبه با شبکه خبری »سی  ان  
ان « درباره توافق هسته ای ۱۴ جوالی ۲۰۱۵ )۲۳ تیرماه 
۱۳۹۴( میان ایران و کشورهای ۱+۵ موسوم به »برجام«، 
مسئله فلسطین و رژیم صهیونیستی و نیز رییس جمهور 
منتخب این کشــور به اظهارنظر پرداخت. وزیر خارجه 
 آمریکا در بخشــی از ایــن مصاحبه گفــت: هیچکس 
نمی تواند درباره گزینه های انتخابــی »دونالد ترامپ« 
رییس جمهور منتخب آمریکا پیش بینی هایی را به انجام 
برساند؛ من که نمی دانم و فکر نمی کنم که شما نیز بدانید. 
وی سپس با دفاع از سیاست خارجی دولت اوباما با تکرار 
ادعاهای نخ نمای گذشته این کشور مدعی شد: این توافق 
جهان و متحدین ما شامل )رژیم( اسراییل و دولت های 

حاشیه خلیج فارس را امن تر کرد.
وی در ادامه تصریح کرد: درخواســت خروج از برجام به 
مثابه گزینه های بدی مانند پذیرفتن ایران هسته ای و یا 

درگیر شدن در منازعه دیگری در خاورمیانه است.

عکس روز

 جبهه جوانان انقالبی ایران 
به زودی تشکیل می شود

 جامعه روحانیت، منتظر نتایج 
جبهه مردمی نیروهای انقالب است

معرفی گزینه ویژه حزب مردم ساالری 
برای انتخابات ریاست جمهوری

زمان انتخابات جانشین هاشمی در 
خبرگان، بهمن ماه تعیین می شود  

رییس مجمع مشورتی جوانان انقالبی ایران از تشکیل »جبهه وحدت 
آفرین جوانان انقالبی ایران« با محوریت جوانان پایبند به ارزش های 

انقالب اسالمی خبر داد.
 محمد عباســی وزیر ســابق ورزش و جوانان در گفت وگو با باشگاه 
خبرنگاران تســنیم »پویا« با اعالم این مطلــب افزود:نقش آفرینی 
هدفمند و موثــر جوانــان انقالبی منجر بــه تبلور اســتعدادها و 
توانمندی های آنها در مسیر تکامل انقالب شکوهمند اسالمی ایران 
خواهد شد. در سایه اعتماد به نسل جوان می توان از توان و انگیزه آنها 

در مسیر پیشرفت و آبادانی کشور استفاده کرد.
وی افزود: استقبال جوانان دلسوز و انقالبی از این حرکت در مراحل 

ابتدایی  بسیار امید بخش   بوده است.

دبیرکل جامعه روحانیت مبارز با بیان اینکه بهترین راه برای نیروهای 
انقالبی، اجماع روی گزینه اصلح است گفت: امیدواریم فعالیت جبهه 

مردمی نیروهای انقالب به نتیجه برسد.
آیت ا... محمدعلی موحدی کرمانی دبیرکل جامعه روحانیت مبارز، 
با اشــاره به فعالیت جبهه مردمی نیروهای انقالب اســالمی، گفت: 
در آســتانه انتخابات گرو های مختلفی فعالیت خود را آغاز کرده اند، 
اما جبهه مردمی نیروهای انقالب اسالمی متشکل از افراد مردمی و 

انقالبی است و امیدواریم فعالیت این جبهه به نتیجه برسد.
به گزارش نامه نیوز، وی با بیان اینکه جامعه روحانیت مبارز منتظر 
نتایج جبهه مردمی نیروهای انقالب اسالمی است، تاکید کرد: اینکه 
گروه های انقالبی با یکدیگر متحد و منسجم باشند امری قابل قبول 
است و ما امیدواریم تمام نیروها و گروه های انقالبی، متحد و هماهنگ 

با یکدیگر عمل کنند.
دبیرکل جامعه روحانیت مبارز گفت: آنچه به نظــرم بهترین اقدام 
ممکن برای نیروهای انقالبی است، تالش برای رسیدن به گزینه واحد 
و اجماع روی گزینه اصلح  رای آور است که امیدواریم این تالش ها به 

نتیجه مناسبی برسد.

عضو شورای مرکزی حزب مردم ساالری از تصمیم گیری برای معرفی 
گزینه ویژه حــزب متبوعش در انتخابات ریاســت جمهوری۹۶ در 
کنگره سراسری این حزب خبر داد. میرزا بابا مطهری نژاد عضو شورای 
مرکزی حزب مردم ساالری با اشــاره به جلسه اخیر شورای مرکزی 
حزب مردم ساالری، گفت: همایش فصلی حزب مردم ساالری که به 
دلیل فوت آیت ا... هاشمی به تعویق افتاد، ۸ بهمن ماه در تهران برگزار 
می شود و مسائل مربوط به کنگره سراسری را در این همایش بررسی 
می کنیم. مطهری نژاد درباره زمان برگزاری کنگره سراسری حزب 
گفت: قرار بود کنگره سراسری حزب ۲۸ بهمن برگزار شود اما چون 
این تاریخ مصادف با چهلم آیت ا... هاشــمی است احتماال یک هفته 
عقب بیفتد؛ بنابراین منتظریم برنامه های چهلم آیت ا... هاشمی اعالم 
شود اما احتمال تغییر تاریخ کنگره زیاد است. عضو شورای مرکزی 
حزب مردم ساالری در پاسخ به این ســوال که آیا گزینه ای در حزب 
برای انتخابات ریاست جمهوری بررسی شده یا خیر، گفت: همایش 
فصلی حزب مردم ســاالری برای همین کار تشــکیل می شود و در 
کنگره سراسری در این باره تصمیم گیری می کنیم. سیاست حزب 
 ما این اســت که یک نفر را در کنار روحانی برای انتخابات سال آینده 

معرفی کنیم.

 یک عضــو هیئت رییســه مجلــس خبــرگان تعیین جانشــین
 آیت ا...هاشمی رفسنجانی در مجلس خبرگان را منوط به هماهنگی 
این مجلس، شورای نگهبان و وزارت کشور جهت برگزاری انتخابات 

میاندوره ای دانست.
آیت ا... ســیداحمد خاتمی در جمع خبرنگاران با ارائه گزارشــی از 
عملکرد مجلس خبرگان در دوره پنجم، گفت: وزارت کشــور با فوت 
نمایندگان مجلس خبرگان باید نسبت به برگزاری انتخاب اقدام کند 
اما ابتدا خبرگان باید موافقت خود را با زمان انتخابات میاندوره ای اعالم 
کنند؛ شورای نگهبان نیز وظیفه خود را انجام می دهد و سپس وزارت 

کشور نظر خود را اعالم می  کند.
عضو هیئت رییسه مجلس خبرگان رهبری گفت:جلسه هیئت رییسه 
مجلس خبرگان در بهمن ماه برگزار می شود که احتماال ۱۴ بهمن این 
جلسه تشکیل خواهد شد که نسبت به این موضوع نیز بحث خواهد 
شد؛ جایگزین مرحوم آیت ا... هاشــمی رفسنجانی از سوی ما تعیین 
نمی شود، بلکه زمان برگزاری انتخابات به شــورای نگهبان و وزارت 
کشور از سوی هیئت رییسه پیشنهاد می شــود و سپس مردم نیز به 

انتخاب می پردازند که این مسئله از افتخارات نظام محسوب می شود.

بین الملل

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل در پیامی ویدئویی 
در یک نشســت درباره مبارزه علیه نفرت و تبعیض علیه 
مســلمانان گفت: تبعیض ما را تضعیف می کند. تبعیض 
مانع دســتیابی جوامع به اهداف می شــود. وی ادامه داد: 
در دوره ای کــه ناامنی جهان را فرا گرفته اســت، جوامع 
آسیب پذیر قربانی راحت تری به نظر می رسند. او در ادامه 
از همگان خواست که در برابر هرگونه تالش بدبینانه برای 
تفکیک جوامع از یکدیگر مقاومت کنند. گوترش با اشاره 
به افزایش جرایم ناشــی از نفرت علیه مسلمانان، بیگانه 
هراسی، نژاد پرستی و انواع دیگر تعصب ها در سراسر جهان 
گفت: بسیاری از مردم قربانی تحمل نکردن و سوءظن های 
مختلف در جوامع می شوند. وی خاطرنشان کرد: مردم نیاز 
دارند که این احساس را داشته باشند که به هویت فرهنگی 
آنها احترام گذاشته شود. تنوع فرهنگی، نژادی و قومی باید 

به صورت یک ثروت دیده شود نه یک تهدید.

فراخوان گوترش برای اتمام 
تعصب علیه مسلمانان

شــمارش معکوس برای آغاز نشســت مذاکرات صلح سوریه در 
آستانه قزاقستان آغاز شده اســت. اینکه آمریکا در این مذاکرات 
حضور خواهد داشــت یا خیر، کم کم بــه موضوعی جدی تبدیل 
می شود. روسیه و ترکیه، از حضور ایاالت متحده در این مذاکرات 
سخن به میان آورده اند.  درواقع چراغ اول را ترک ها روشن کردند. 
بالفاصله روس ها به میدان آمده و اعالم کردند که حضور هر کشور 
دیگری در مذاکرات، باید با هماهنگی و موافقت هر سه کشور ایران، 
روسیه و ترکیه باشد.  کمی بعد اما، الوروف، وزیر امورخارجه روسیه 

رسما اعالم کرد آمریکا قطعا در این نشست حضور خواهدداشت.  
  

روسیه و ترکیه از حضور آمریکا در این مذاکرات استقبال می کنند. 

درمقابل اما »ایران« به شدت مخالف حضور آمریکاست. مواضع 
جمهوری اســالمی در این باره ، طی روزهای گذشــته توســط 
مسئوالن کشورمان مطرح شــد. روز سه شــنبه، محمد جواد 
ظریف، وزیر امور خارجه گفت که ایــران، آمریکا را به مذاکرات 
دعوت نکرده و مخالف حضور آمریکایی ها در مذاکرات اســت. 
ترکیه و روســیه هرکدام دالیــل خود برای حمایــت از حضور 
آمریکایی ها در این مذاکرات را دارنــد. روس ها به دنبال محک 
زدن عیار آمریکای ترامپ و زمینه ســازی برای ایجاد یک روابط 
هماهنگ و هارمونی در سیاست خارجی خود با آمریکا هستند. 
مذاکرات سوریه می تواند نقطه شــروع خوبی برای این موضوع 
باشد . از ســوی دیگر، کامال مشــخص است که روســیه تا به 

اینجا آنچه از سوریه می خواســته، به دست آورده است: تثبیت 
قدرت خود به عنــوان بازیگر تاثیرگذار و قدرت برتر در ســوریه 
و خاورمیانه و حاال با محدود کردن هزینه های خود در ســوریه 
می خواهد تنها نقش پدرخوانده و میانجی را در مذاکرات سوریه 
بازی کرده و تالش کنــد تا توازن الزم میــان بازیگران درگیر - 
ترکیه و ایران - برای رســیدن به نتیجه مطلوب خودـ  که ثبات 

وضعیت فعلی به نفع منافع بلند مدت روسیه استـ  ایجاد کند.
آمریکا اخیرا در پی نزدیکی ترکیــه )یکی از اعضای موثر ناتو( به 
روسیه، حمایت های خود از عملیات های ترکیه در خاک سوریه 
را افزایش داده تا همچنان ترکیه را نزدیک به خود نگه دارد. پس 
طبیعی است که ترکیه هم موافق حضور آمریکایی هاست.  ایران 
اما موافق نیســت. »تابناک« در همین باره نوشت: بعید به نظر 
نمی رسد که دولت روسیه در این مذاکرات دست ایاالت متحده 
را برای چیدمان دلخواه باز گذاشته تا بتواند صحنه مذاکرات در 
ســوریه را به برگی برنده برای آینده روابط خود با دونالد ترامپ 
تبدیل سازد. در این شرایط و با توجه به نزدیکی مواضع ترکیه و 
آمریکا - دونالد ترامپ مسئله بشار اسد را بعد از داعش در اولویت 
قرار خواهد داد - و از ســوی دیگر با توجه بــه احتمال همراهی 
روس ها با آمریکا، قدرت مانــور ایران در این مذاکرات بســیار 
محدود خواهد بود.شــاید به همین دلیل است که محمد جواد 
ظریف، با حضور آمریکا در این مذاکرات مخالفت کرده است. روز 
گذشته، دو مقام مسئول کشورمان هم باردیگر تاکید کردند که 
هیچ دعوتی از آمریکا صورت نخواهدگرفت تا مشخص شود ایران 
بر موضع خود پافشاری می کند. از یک سو دریابان شمخانی، دبیر 
شورای عالی امنیت ملی ایران با بیان اینکه هیچ دعوت مشترکی 
برای حضور آمریکا از ســوی سه کشــور مبتکر نشست آستانه 
به عمل نیامده و آمریکا در این نشســت نقشی نخواهد داشت، 
از احتمال دعوت از آمریکا به عنوان ناظر توســط دولت میزبان 
خبر داد و گفت: هیچ دلیلی برای مشارکت آمریکا در مدیریت، 
راهبری و هدایت ابتکارات سیاســی جاری در بحران ســوریه 
وجود نداشــته و ایفای نقش این کشــور در اجالس آستانه نیز 
کامال منتفی است. ازسوی دیگر علی اکبر والیتی، رییس مرکز 
تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به 
نقش آمریکا در تجهیز تروریست ها در سوریه تاکید کرد: ایران با 
حضور آمریکا در مذاکرات صلح »آستانه« به شدت مخالف است. 
با این تفاســیر باید منتظر ماند و دید در آستانه نشست آستانه، 
چه تغییر و تحوالتی در روند این مذاکرات صورت خواهد گرفت 
و در نهایت آیا طرفین بر سر حضور یا عدم حضور آمریکایی ها به 

توافق می رسند یا نه . 

دو مقام مسئول 
کشورمان هم 
باردیگر تاکید 

کردند که 
هیچ دعوتی از 
آمریکا صورت 
نخواهدگرفت 

تا مشخص شود 
ایران بر موضع 
خود پافشاری 

می کند

تا زمان برگزاری مذاکرات صلح سوریه در آستانه قزاقستان زمان زیادی نمانده و این در حالی است  سما مطیعی
که گویا تغییر و تحوالت جدید درباره آرایش سیاسی بازیگران حاضر در این مذاکرات، در حال رخ 
دادن است. از هفته گذشته، زمزمه هایی در مورد حضور آمریکا در این مذاکرات به گوش رسیده و اکنون آنچه مشخص 
است، اینکه قرار است نمایندگان دونالد ترامپ، رییس جمهور بعدی آمریکا، در این مذاکرات حضور یابند؛ مسئله ای 

که به شدت می تواند بر روند مذاکرات و خروجی آن تاثیرگذار باشد.

رییس جمهور سوار بر یوز
حجت االسالم والمســلمین حســن روحانی دیروز پس از پایان 
جلســه هیئت دولت و در حیاط ســاختمان دولــت، از خودروی 
برقی دوسرنشین یوز ، موتورســیکلت آویتا و موتورسیکلت برقی 
متعلق به شرکت دانش بنیان بنا شــریف بازدید کرد و در محوطه 
ســاختمان هیئت دولت ضمن خوب و کیفی ارزیابی کردن تالش 
تولیدکنندگان، لزوم توجه هر چه بیشتر به ارتقای کیفیت و ایمنی 

آن را مورد تاکید قرار داد.

انتخابات

داعشی ها دیگر حاضر به 
جنگیدن در موصل نیستند

سیلی خوردن نخست وزیر 
سابق فرانسه از جوانی ۱۸ ساله

نیروهای عراقی در جریان آزادسازی مناطق شرقی موصل، 
به اســنادی از داعش دست یافته اند که نشــان می دهد، 
تروریست ها از فرماندهان خود خواسته اند آنها را به سوریه و 
الرقه انتقال دهند و دیگر رغبتی به ماندن در موصل را ندارند.

در این اسناد قید شده است که آنها نمی خواهند بجنگند و 
خواستار انتقال به سوریه هستند.چنین در خواست هایی 
از ســوی تروریســت های داعش در زمانی رخ می دهد که 
نیروهای عراقی بیش از ۸۰ درصد شرق موصل را به کنترل 
خود در آورده اند و تروریســت ها با اندک مقاومتی یا کشته 

می شوند و یا به غرب موصل فرار می کنند.

مانوئل والس، نخست وزیر ســابق و نامزد انتخابات ریاست 
جمهوری حزب سوسیالیست فرانسه روز سه شنبه به شهر 
کوچک »المپال« در منطقه بریتانی در غرب فرانسه سفر 
کرد. وی در این سفر انتخاباتی در ساختمان شهرداری این 
منطقه سخنرانی کرد و هنگام خروج از ساختمان با استقبال 
هوادارانش مواجه شد؛ در این هنگام یک جوان به وی سیلی 
زد و پس از آن با هجوم محافظ شخصی والس روبه رو شد. 
والس در واکنش به این اقدام گفــت: من به اینجا نیامده ام 
که درباره خودم صحبت کنم. دموکراسی از راه خشونت به 

دست نمی آید.

کافه سیاست

در آستانه نشست آستانه مطرح شد؛

آمریکا هست یا نیست؟

لغو تحریم های اروپایی 
در سالگرد اجرای برجام

شــورای اتحادیه اروپا با صــدور بیانیه ای برخــی از تحریم ها علیــه افراد و 
شرکت های ایرانی را لغو کرد. در بیانیه ای که روی وب سایت رسمی شورای 
اتحادیه منتشر شده شرکت بیمه معلم، شرکت مدیریت و عملیات پتروپارس، 
شرکت مهندسی منابع پتروپارس، شرکت آلومینیوم ایران، شرکت گاز مایع 
ایران، شرکت تجاری و حمل و نقل هانســیاتیک و همچنین ناصر باطنی از 
فهرست تحریم ها خارج شدند. در این بیانیه بانک صادرات شعبه لندن نیز از 
جمله مجموعه های حذف شده از لیست تحریمی ها اعالم شده است. در این 
راستا همزمان با سالگرد اجرایی شــدن برجام، شورای اتحادیه اروپا با اصالح 
مصوبات قبلی خود، تصمیم به لغو تحریم شرکت ســرمایه گذاری صندوق 
بازنشستگی کارکنان صنعت نفت )اوپیک( گرفت و بدین ترتیب این شرکت از 
روز ۲۸دی ۱۳۹۵ از تحریم خارج شد.  عالوه بر اوپک، شرکت وست سان ترید 
و شرکت نکا نوین )نیکسار نیرو( که از ســال ۲۰۱۱ تحت تحریم قرار گرفته 

بودند نیز از فهرست تحریم های اتحادیه خارج شدند.

روحانی در مورد تصمیم ترامپ برای مذاکره مجدد در خصوص برجام گفته 
بود: »ترامپ رییس جمهور منتخب آمریکا تا حاال اظهاراتی که درباره برجام 
انجام داده این بوده که خوشحال نیست و این توافق، توافق خوبی نیست که 
اینها بیشتر شعار است و من بعید می دانم که در مقام عمل اتفاقی بیفتد به 
دلیل اینکه این توافق یک توافق دوجانبه نیست که ایشان بگوید من خوشم 

می آید یا بدم می آید.«
جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید در واکنش به این سخنان رییس جمهور 
و در پاسخ به این سوال که: »آیا ترامپ می تواند برجام را یکجانبه لغو کند و آیا 
دولت اوباما در خصوص آینده برجام، به ایرانی ها تضمینی داده است؟«گفت: 
»پرزیدنت اوباما بارها گفته که این دولت بــه رهبران خارجی در خصوص 

آنچه دولت بعد انجام می دهد، هیچ تضمینی نداده است.«
سخنگو کاخ ســفید ادامه داد: »رییس جمهور بعدی بر اساس آنچه اعتقاد 

دارد بهترین مسیر برای کشور است، تصمیم خواهد گرفت.«

اوباما تضمینی درباره رفتار 
ترامپ با برجام  نداده است

دیدگاهسیاست خارجهارتششورای نگهبان

جمعی از سفرای کشــورهای خارجی مقیم تهران با حضور در 
دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام و امضای دفتر یاد بود به 

مرحوم آیت ا... هاشمی رفسنجانی ادای احترام کردند.
به گزارش ایســنا، سفرای کشــورهای ژاپن ، واتیکان ، اتریش، 
هلند، عراق ، قرقیزســتان ، صربســتان ، کرواســی ، مراکش، 

لهســتان، امارات عربی ، بولیوی ، آفریقای جنوبــی ، اندونزی ، 
نیجریه ، کویت در تهران، صبح دیروز با حضوردر محل دبیرخانه 
 مجمع تشــخیص مصلحت نظام بــا امضای دفتریــاد بود به 

آیت ا... هاشمی رفسنجانی ادای احترام کردند.
در این مراسم که میزبانی معاونت پژوهش، اطالع رسانی و امور 

بین الملل و دبیر خانه مجمع تشــخیص مصلحت نظام برگزار 
شــد، میهمانان ضمن تجلیل از نقش و جایگاه آیت ا...هاشمی 
در مقاطع حساس تاریخ معاصر ایران، یاد و خاطره رییس فقید 

مجمع تشخیص مصلحت نظام را گرامی داشتند.
گفتنی اســت ایــن مراســم بــا توجــه بــه برنامــه های 
 ســفارتخانه های خارجی در ایران در محــل دبیرخانه مجمع 

برگزار شد.

حضور سفرای اروپایی در مجمع تشخیص مصلحت نظام
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پیشنهاد سردبیر:
بزرگان خودرو، در نصف جهان گرد هم می آیند

در بازار ارز اصفهان روز ســه شنبه شــاهد فشار فروش 
سنگین از سوی بانک مرکزی و شکست سطح حمایتی 
3 هزار و 900 تومانی بودیــم، اتفاقی که منجر به هراس 
خریداران و افزایش ریســک معامالت شد و قیمت دالر 

آزاد را به 3 هزار و 840 تومان رساند.
به گــزارش فارس از اصفهــان، بازارهای مالی شــهر در 
معامالت روز سه شنبه، بیش از هر روز دیگری تحت تاثیر 
اخبار سیاسی قرار گرفتند و در آستانه برگزاری نشست 
خبری رییس جمهور، وضعیت بازارها به نفع دولت تغییر 
جهت داد.در حالی که مهم ترین اخبار اقتصادی کشور به 
حذف 100 هزار نفر از لیست یارانه بگیران، افزایش سقف 
تسهیالت مسکن مهر، افزایش قیمت نفت، صحبت های 
رییس جمهــور در نشســت خبری اختصاص داشــت، 
شاخص بورس افزایش یافت، قیمت دالر با کاهش مواجه 

شد و طال نیز کاهشی شد.
عهد شکنی آقای رییس

در حالی که طی ماه های اخیر، حــذف معامالت بلوکی 
صوری و شاخص ســازی در معامالت بازار به عنوان یکی 
از مهم ترین مطالبات فعاالن بازار ســرمایه مطرح شده، 
هفته گذشته رییس ســازمان بورس در جلسه ای از کنار 
گذاشــتن این رویه و برخورد جدی بــا عامالن آن خبر 
داد. با این حال، این وعده آقــای رییس در معامالت روز 
سه شنبه رنگ باخت و ســهامداران شاهد معامله بلوکی 
صوری در نمادهای سرمایه گذاری غدیر و مخابرات ایران 
در دقایق پایانی و تاثیر 130 واحدی ایــن دو معامله بر 
شاخص کل بودند.اتفاقی که بار دیگر انتقاد فعاالن بازار 
را به همراه داشــت و آنها این اقدام را عهد شکنی رییس 
سازمان و زیر پا گذاشــتن توافقات صورت گرفته وی با 

سهامداران حقیقی می دانند.
عقب گرد قیمت ها در بازار ارز

 روز سه شــنبه در بازار ارز اصفهان، شــاهد فشار فروش 
سنگین از سوی بانک مرکزی و شکست سطح حمایتی 
3 هزار و 900 تومانی بودیــم؛ اتفاقی که منجر به هراس 
خریداران و افزایش ریســک معامالت شد و قیمت دالر 
آزاد را به 3 هزار و 840 تومان رساند.گفتنی است؛ کاهش 
قیمت ارز و فشار فروش ایجاد شده از سوی بانک مرکزی 
در روزهــای اخیــر در حالی موجب کاهش دســتوری 
قیمت ارز شده که هفته های قبل کارشناسان اقتصادی، 
دالر 4 هــزار تومانی را آخرین فرصــت در اختیار دولت 
برای افزایــش رقابت پذیری کاالهــای صادراتی عنوان 

می کردند.

چرخش دستوری معامالت بازارهای مالی به نفع دولت؛

قیمت ارز با فشار بانک 
مرکزی کاهش یافت

بازار

 اخوان نســب  به نقش تاثیرگذار زنان در اقتصاد کشــور 
اشاره کرد و بیان داشت: نقش زنان در این عرصه غیر قابل 
انکار اســت و ما در این همایش قصد داریــم از تجربیات 
این قشــر از جامعه در حوزه کارآفرینــی و امور اقتصادی 
بهره مند شویم. معاون امور بانوان اتاق بازرگانی اصفهان 
با اشــاره به اینکه فراخوان ارسال مقاالت به دبیرخانه این 
همایش به صورت سراســری در همه اســتان های کشور 
از تاریخ 23 آبان ماه ســال جاری اعالم شده است، افزود: 
آخرین مهلت ارســال چکیده مقاالت نهم دی ماه اعالم 
شد  ضمن اینکه اصل مقاالت نیز باید حداکثر تا 16 بهمن 

ماه به دبیرخانه این همایش ارسال شود.
ارســال 30 چکیده مقاله به دبیرخانه همایش 

ملی بهینه کاوی فعالیت اقتصادی زنان
وی به ارســال 30 چکیده مقاله به دبیرخانه همایش ملی 

بهینه کاوی فعالیت اقتصادی زنان  اشــاره کــرد و    ابراز 
داشــت: مردان نیز امکان حضور در این بخش را داشتند 
ضمن اینکه آثــار از 23 بهمن مــاه  داوری شــده و آثار 

راه یافته به بخش مسابقه اعالم خواهند شد.
اخوان نسب هدف نخست این همایش را شناسایی بانوان 
موفق در حوزه های مختلف کاری اعالم کــرد و افزود: بر 
این اســاس مهارت ها و نگرشــی که در زنان وجود دارد  
دسته بندی شده تا بتوانیم به بهترین نحو از ظرفیت آنها 

استفاده کنیم.
وی با تاکید بر اینکــه هنوز زنان به جایــگاه واقعی خود 
در جامعه نرســیده اند، اضافه کــرد: باید توجه داشــته 
باشــیم که یکی از چالش هــا در این عرصــه حذف زنان 
توســط همجنس خودشــان اســت و باید در این زمینه 

فرهنگ سازی جدی صورت پذیرد.

معاون امــور بانــوان اتــاق بازرگانی، صنعــت، معدن و 
کشــاورزی اصفهان با تاکید بر اینکه همــه تالش ما در 
راستای ارتقای جایگاه زنان در جامعه است، تصریح کرد: 
در حــوزه کارآفرینی، پیشــنهادات متعددی داشــته و 
جلســات مختلفی برگزار کرده ایم و حتی مدعی شدیم 
که مســئوالن باید تبعیض مثبت را نســبت بــه بانوان 
ایجادکنند، بانوان ما باید جایگاه خــود را پیدا کنند و در 
این راســتا معاونت بانوان اتاق بازرگانی اصفهان می تواند 

کمک بسیاری کند.
وی که معتقد اســت توســعه تنها به میزان ســواد افراد 
تحصیل کرده در جامعه نیســت، اضافه کــرد: توانمندی 
افراد جامعه یکی از شــاخص های توســعه اســت که در 
این راســتا زنان و مردان باید درکنار یکدیگر همکاری و 

مشارکت داشته باشند.
زنان جامعه ما دانشــمند شــدند اما هنوز به 

توانمندی نرسیده اند
 اخوان نســب با تاکید بر اینکه زنان  جامعه ما دانشــمند 
 شــدند اما هنــوز بــه توانمندی نرســیده انــد، گفت: 
 از ایــن رو  افزایــش  مشــارکت زنــان در فعالیت های 
اقتصــادی و اجتماعی امری ضروری اســت و باید در این 

زمینه برنامه ریزی و تصمیمات جدی اتخاذ شود.
اخوان نسب، درباره برخی از موانع حضور زنان در جامعه، 
گفت: برخی از انحصارطلبی ها موجب شده زنان نتوانند 
کار کنند، همچنین حرکت بانوان تا حداقل اســت و آنها 
هنوز طریقــه تعامل با یکدیگــر را یاد نگرفتــه اند، البته 

نگرش مردان هم باید نسبت به آنها تغییر کند.
وی در ادامه با بیان اینکه نوآوری، ریســک و رشــد سه 
شــاخصه مهم برای انتخاب بانــوان برتر در  نخســتین 
همایش ملی بهینه کاوی فعالیت اقتصادی زنان اســت، 
اضافه کرد: به دلیل نقش مهم ریسک پذیری، باید بدانیم 
زنان ما چــه میــزان در مدیریت کار توانمند هســتند و 
معتقدم بانوانی که در جامعه امروز بتوانند زمان و خانواده 
خود را به خوبی مدیریت کننــد، راه موفقیت را در پیش 

گرفته اند.
معاون امور بانــوان اتــاق بازرگانی اصفهان بــا تاکید بر 
اینکه در ایــن همایش می خواهیم ابتــدا زنان توانمند را 
به دیگران نشان دهیم، بیان داشــت: اساس کار ما ایجاد 
 فعالیــت تیمی اســت و بایدکوچک ها در کنــار یکدیگر

بزرگ می شوند. 
وی در ادامه با اشــاره به نقــش زنان در تحقــق اقتصاد 
مقاومتی بیان داشــت: زنــان را می توان طالیــه داران 
اقتصاد مقاومتی دانســت چرا که آنهــا در خانه و خانواده 
نقش بســزایی  دارند و در خط مقدم نهادهای اجتماعی و 

اقتصادی قرار دارند.
معاون امور بانوان اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به اینکه 
سهم زنان در اقتصاد کشور 11/9 درصد است اضافه کرد: 
این  آمار نشان دهنده سهم زنان در اقتصاد مقاومتی است 

بنابراین نقش زنان در توسعه اقتصادی شعاری نیست.

معاون امور بانوان اتاق بازرگانی اصفهان:

توانمندسازی زنان در دستور کار است

برخی از 
انحصارطلبی ها موجب 

 شده زنان نتوانند 
کار کنند، همچنین 

حرکت بانوان تا حداقل 
است و آنها هنوز طریقه 

 تعامل با یکدیگر را 
یاد نگرفته اند،البته 

نگرش مردان هم باید 
 نسبت به آنها

 تغییر کند

 زهرا اخوان نســب، معاون امور بانوان اتاق بازرگانی اصفهان در نشست خبری که به مناسبت 
برگزاری نخستین همایش ملی بهینه کاوی فعالیت اقتصادی زنان برگزار شد با اشاره به اینکه 
نیمی از جمعیت ما را زنان تشــکیل می دهند و این در حالی اســت که از ظرفیت این قشر از جامعه در حوزه 
کارآفرینی و مهارت  غافل بوده ایم، اظهار داشــت: از این رو قصد داریم در این همایش، زنان موفق با شــعار 

»اقتصاد پاک و زنان«  را معرفی کنیم تا الگو و انگیزه ای برای دیگر زنان جامعه باشند.

معاون وزیر راه و شهرســازی از رشــد ۵ تا 8 درصدی قیمت مســکن خبر داد و 
با اشــاره به ســپرده گذاری 2600 میلیارد تومانی در صندوق پس انداز مسکن 
یکم گفت:  ســال آینده بدون اتکا به بودجــه دولت، ۷800 میلیــارد تومان در 
بخش مسکن سرمایه گذاری می شــود. حامد مظاهریان در گفت وگو با تسنیم، 
اظهار کرد: تاکنون 130 هزار نفر در صندوق پس انداز مســکن یکم بانک مسکن 
ســپرده گذاری کرده اند که جمع این ســپرده ها بالغ بــر 2600 میلیارد تومان 
اســت. وی با بیان اینکه وظیفه دولت سیاست گذاری و تســهیل گری در حوزه 
مسکن است، تصریح کرد: ســال آینده از طریق صندوق مذکور ۷800 میلیارد 
تومان بدون اســتفاده از بودجه دولت در بخش مسکن ســرمایه گذاری می شود 
که ســیگنال خوبی برای ســازندگان به منظور ورود به بازار مسکن خواهد بود. 
وی همچنین با بیان اینکه مبایعه نامه ها حــدود 9 درصد افزایش یافته و افزایش 
قیمت مســکن نیز زیر تورم بوده و ۵ تا 8 درصد گزارش می شــود، افزود: نیمه 
نخست امسال  صدور پروانه های ساختمانی ۵ درصد رشد داشته  که این مسئله 
نشان دهنده سیاست دولت در تقویت عرضه و تقاضا  به طور هم زمان است. معاون 
وزیر راه و شهرسازی با تاکید براینکه این رویکرد به شروع رونق در بخش مسکن 
کمک کرده است، گفت: امیدواریم با ثبات سیاسی-اقتصادی در کشور روند رونق 

نسبی بازار مسکن بتواند طی سال های آینده به نتیجه مورد نظر برسد.

آژانس توســعه چای کنیا، پس از لغو تحریم ها، بازارهای جدیدی برای چای 
این کشور در ایران و روسیه پیدا کرده است.

به گزارش تســنیم ، به گفته پیتر کانیاگو، رییس آژانس توســعه چای کنیا، 
این آژانس به توسعه تولید چای خود ادامه خواهد داد تا موقعیت برتر هند و 

سریالنکا در بازار چای در طی سال های اخیر را به چالش بکشد.
کانیاگو گفت: »ما فعالیت های بازاریابی و نفوذ زیادی را در این دو بازار انجام 
داده ایم زیرا فصد داریم به تولید کننده عمده چای ارتدوکس تبدیل شویم.« 
وی افزود: تولید فعلی چــای ارتدوکس در کنیا برای تامیــن نیاز بازارهای 

جدید کافی نیست.
بازار ایران و روســیه نیازمند حداقل 10 تا 12 میلیون کیلو چای ارتدوکس 
است اما کنیا تنها سه درصد از این میزان چای را در سه کارخانه کشور تولید 

می کند.
چای ارتدوکس به چایی گفته می شــود که از کل بــرگ گیاه چای و در یک 
فرآیند سنتی تهیه می شــود و معموال گران تر از چای سیاه است.این آژانس 
قصد داردبا ایجاد 8 کارخانه در سراســر کنیا، چای مورد نیاز بازارهای هدف 

را تامین نماید.
کنیا بزرگ ترین صادرکننده چای سیاه در جهان است.

معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد:

مسکن ۸درصد گران شد
آژانس توسعه چای کنیا اعالم کرد:

چای کنیا در راه ایران

وارداتخودرومسکن

ورود ۱۹ خودروساز بزرگ
به کشور

به گزارش افکارنیوز،  در یک ســال گذشــته هم زمان با لغو تحریم های 
هسته ای ایران در صنعت خودروسازی کشور شاهد ورود سرمایه گذاران 
زیــادی بوده ایم و در ایــن مدت قراردادهــای مهمی با خودروســازان 
فرانسوی، کره ای و آلمانی نهایی شده است و قراردادهای دیگری هم در 
حال نهایی شدن است که به گفته بســیاری از کارشناسان بازار خودرو 
قابل اهمیت اســت. کارشناســان بازار خودرو، این قراردادها را برد- برد 
می دانند. در واقع به گفته آنهــا بازار ایران برای خودروســازان خارجی 
بازاری بکر است و در شرایطی که آمار فروش جهانی خودروسازان کاهش 
پیدا کرده ایران گزینه خوبی برای سرمایه گذاری آنها به حساب می آید. 
به باور کارشناسان برای داشتن خودرویی ارزان قیمت و با کیفیت مناسب 
نیاز است که درهای کشور به روی سرمایه گذاران و خودروسازان خارجی 
باز باشد. منصور معظمی، معاون وزیر صنعت در این باره می گوید: در یک 
سال گذشته با شرکت پژو، سیتروئن، رنو و هیوندای قرارداد بسته شده و 
قرارداد با فولکس واگن نیز در حال تمام شدن است . سازمان گسترش و 
نوسازی پس از لغو تحریم ها در یک سال گذشته، مذاکرات گسترده ای با 
19 خودروساز بزرگ جهان داشــته که تعدادی از آن اعالم شده و مابقی 

نیز در حال نهایی شدن هستند .

به گزارش ایمنا جواد محمدي فشــارکي طــی بازدید رییس مجمع 
نماینــدگان اصفهان از مجموعه بازرســي و نظارت اصناف اســتان، 
اظهارداشــت: با پایش بازار به این نتیجه رســیدیم که بســیاري از 
خطاهاي صنفي که انجام مي شــود به دلیل نبود آموزش تخصصي و 

صحیح به متصدیان واحدهاي صنفي است.
وی تاکید کرد: براین اساس بر آن شدیم که با اجراي طرح آموزشي به 
متصدیان، در مرحله اول بازرسي ها، به جاي تشکیل پرونده و ارسال 
به اداره کل تعزیرات حکومتي، تذکر همراه با آموزش را داشته باشیم 
و در بازدید هاي بعدي اگر احســاس شــد که خداي ناکرده متصدي 
مربوطه اصرار بر تخلف دارد، پرونده تخلف آن برای رسیدگي به اداره 

کل تعزیرات حکومتي ارسال شود.

به گزارش ایمنا، رســول محققیان مدیرعامل شــرکت نمایشــگاه های 
بین المللی استان در همایش مدیران روابط عمومی دستگاه های اجرایی 
استان با بیان اینکه متاســفانه در برخی دوره ها شاهد حضور رفع تکلیفی 
ســازمان ها و نهادها بوده ایم و در پاره ای موارد نیز برخی ســازمان ها از 
حضور در این نمایشــگاه امتناع مــی کنند، افزود: نمایشــگاه دهه فجر، 
متعلق به ســازمان های دولتی، دانشــگاه ها، مراکز آموزش عالی، نهادها، 
سازمان های مردم نهاد و تشکل ها و به منزله خانه آنان است بنابراین مانند 
دیگر نمایشگاه ها نیازمند دعوت و تبلیغات ثبت نامی نیست. وي تاکیدکرد: 
انتظار می رود مســئوالن و مدیــران روابط عمومی توجه ویــژه ای به این 
نمایشگاه داشته باشند، نه اینکه با حضور رفع تکلیفی و اعزام منفعل ترین 

نیروها، دست خالی و بدون برنامه ریزی قبلی به نمایشگاه بیایند.

مدیر بازرسي و نظارت اصناف استان اصفهان اظهارکرد:

خطاهای واحدهای صنفی، ناشی از نبود آموزش های تخصصی است
مدیرعامل نمایشگاه های بین المللی اصفهان انتقاد کرد:

حضور رفع تکلیفی دستگاه های اجرایی استان در نمایشگاه دهه فجر

رییس سازمان دامپزشکی ایران با اشــاره به توسعه روابط ایران 
و دانمارک در حوزه دامپزشــکی گفت: ایران به تازگی از کشور 
دانمارک، گوشــت بدون اســتخوان گوســاله وارد کرده است 
و قصد دارد در آینده مکمل خوراک دام و تخم  چشــم زده وارد 
کند. به گزارش تسنیم، مهدی خلج در مراسم امضای تفاهم نامه 
بهداشت دام و دامپزشکی با دانمارک اظهار کرد: ایران از لحاظ 
صادرات میگو جزو کشــورهای مجاز صادر کننده به اروپاست. 
بنابراین براســاس تفاهم نامــه ای که به امضا رســید می توانیم 
به کشور شــما صادرات داشته باشیم. وی با اشــاره به مبادالت 
تجاری دو کشــور در حوزه دامپزشــکی افزود: بــه تازگی یک 
محموله گوشت بدون استخوان از کشور دانمارک وارد کرده ایم، 
همچنین در نظر داریــم مکمل خوراک دام و تخم چشــم زده 

قزل آال وارد کنیم.

پس از توقف اعطای تســهیالت در 6 بانک بزرگ کشور، فرآیند 
پرداخت وام در بانک کشاورزی هم متوقف شد.

به گزارش مشرق، پس از انتشار خبر توقف اعطای تسهیالت در 
بانک های بزرگ، یک مقام آگاه در بانک مرکزی گفته بود: بانک 
مرکزی محدودیتی در اعطای تســهیالت برای مشتریان ایجاد 
نکرده است. بانک های بدهکار در حال برنامه ریزی برای تسویه 
بدهی خود به بانک مرکزی هســتند و سیاســت های اعتباری 
خود را با توجه به وضعیت نقدینگی خــود تنظیم می کنند. این 
مقام آگاه تصریح کــرد: بنابراین پرداخت تســهیالت با میزان 
منابع ارتباط مســتقیم دارد. از طرفی بحث انضباط مالی یکی 
از اصلی ترین برنامه های بانک مرکزی است که بر اساس آن الزم 
است بانک ها به گونه ای اقدام کنند که اعطای تسهیالت از محل 
ایجاد مانده بدهکار نزد بانک مرکزی عملیاتی نشــود. شنیده ها 
حاکی اســت بانک مرکزی این بانک ها را ملزم به توقف اعطای 

تسهیالت کرده است.

گروه ایربــاس قصد دارد تا پایان ســال جاری میــالدی نمونه 
اولیه ای از یک خودروی خودران پرنده را بــرای فرار از ترافیک 
شهرها به پرواز دربیاورد.به گزارش»قدس آنالین«، این شرکت 
هواپیماسازی سال پیش بخشــی با عنوان»حمل و نقل هوایی 
شــهری« را راه اندازی کرد کــه به بررســی مفاهیمی همچون 
خودروهای پرنده تاکسی مانند یا مشابه بالگرد برای انتقال چند 
مسافر می پردازد. هدف ایرباس این اســت که مسافران بتوانند 
مشابه سیســتم های خودروی کرایه اینترنتی، این خودروهای 

هوایی را نیز با یک اپلیکیشن رزرو کنند.

یک کارشناس اقتصادی حذف یارانه اقشار پردرآمد را راهکاری 
در راستای توزیع مناسب ســهام عدالت عنوان کرد. به گزارش 
شریان نیوز، فرشید سیم بر کارشناس اقتصادی با اشاره به نحوه 
آزادسازی سهام عدالت اظهار داشت: با گذشت ده سال از زمان 
واگذاری اولین برگ سهام عدالت دولت ، به دلیل رکود حاکم بر 
اقتصاد تاکنون الیحه جدیدی برای آزاد سازی اعالم نشده است. 
وی با اشــاره به اینکه توزیع ســهام عدالت به مبلغ ده میلیون 
ریال تنها به برخی از افراد جامعه اختصاص یافته اســت، افزود: 
با گذشت ده سال از این ماجرا، تا کنون محاسباتی در خصوص 
ســود آن از ســوی دولت ها انجام نشده اســت. این کارشناس 
اقتصادی با اشاره به راه حل اساســی توزیع مجدد سهام عدالت 
بیان کرد: حذف یارانه اقشــار پردرآمد  تنها راه حل توزیع سهام 

عدالت پس از گذشت ده سال است.

محمــد آزاد گفت: در طول 3 ســال اخیر حــدود 1400 واحد 
آهن فروشی تعطیل شــده اســت. رییس اتحادیه فروشندگان 
آهن با بیان اینکه انتظار زیادی برای رفع رکود کشــیدیم اما نه 
تنها گشایشــی در بازار اتفاق نیفتاد بلکه رکود شدیدتر هم شد، 
گفت: در طول 3 ســال اخیر حدود 1400 واحد آهن فروشــی 
تعطیل شده اســت.محمد آزاد با اشــاره به اینکه رکود مستمر 
بازار مســکن باعث شــده تا بازار آهن با تعطیلی مغازه ها روبه 
رو شود، اظهارداشت: در طول 3 ســال اخیر حدود 1400 واحد 
آهن فروشی تعطیل شده اســت. وی با بیان اینکه در بازار آهن 
شــادآباد از 3 هزار و۵00 مغازه حدود 300 باب تعطیل شــده 
است، افزود: در بازار آهن حاشــیه آزادگان هم از 2 هزار و ۷00 

مغازه تقریبا 200 مغازه تعطیل شده است.

حســن نوروزی نماینده مجلس عنوان کرد: بــه منظور بهبود و 
ایجاد شفافیت اقتصادی کشــور مطابق با ماده 3۵ برنامه ششم 
توسعه قرار بر این شــد تا از طریق راه اندازی ســامانه ای، کلیه 
حقوق مســئوالن دولتی در این ســامانه نمایش داده شــود و 
در اختیار همگان قــرار گیــرد. وی ادامــه داد: در صورتی که 
شــورای نگهبان این مصوبه را تصویب کند می توان از پرداخت 
حقوق هــای نجومی جلوگیری کــرد.  نوروزی عنــوان کرد: به 
منظور تقویت رابطه دولت و ملــت و نظارت متقابل نمایندگان، 

مقامات دولتی موظف به راه اندازی این سامانه شده اند. 

رییس سازمان دامپزشکی:

ایران از دانمارک تخم چشم زده 
وارد می کند

بانک هایی که پرداخت وام را 
متوقف کردند

تاکسی هوایی تا پایان ۲0۱۷ به 
پرواز درمی آید

راهکار توزیع سهام عدالت 
چیست؟

۱400 آهن فروشی تعطیل شد

حقوق مدیران دولتی محرمانه می ماند؟

واردات روز

توقف روز

پرواز روز

راهکار روز

تعطیلی روز

محرمانه روز

مریم
یاوری

بزرگان 
خودرو، در 
نصف جهان 
گرد هم 
می آیند

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت خودرو 
از ۵ تــا 8 بهمن مــاه در محل نمایشــگاه های 
بین المللی استان اصفهان واقع در پل شهرستان 
برگزار خواهد شــد. به گزارش ایسنا، در این دوره 
نیز همچون ســال های گذشــته خودروسازان 
و واردکننــدگان برتر کشــور به این نمایشــگاه 
پیوســته اند که گروه صنعتی ایران خودرو، گروه 
خودروســازی ســایپا، مدیران خــودرو، کرمان 
خودرو، شرکت صنایع مدیا موتورز کیش، شرکت 
خودروسازی کارمانیا، رامک خودرو، آرین موتور 
پویا و جهان نوین آریا از مشــارکت کنندگان این 
دوره هستند. مشارکت کنندگان در این نمایشگاه 

رونمایی از محصــوالت جدید یــا فیس لیفت را 
در دســتور کار خود دارند. گروه صنعتی کرمان 
خودرو نماینده برندهای جک، لیفان و هیوندای 
 i20  و   i10 با جدیدترین محصول خود هیوندای
به این نمایشــگاه می آید. شــرکت خودروسازی 
کارمانیــا نماینده BYD با محصول شاســی بلند 

هیبرید جدید خود با نام S6 حضور خواهد یافت.
 گروه خودروسازی ســایپا در قالب نماینده برند 
ســیتروئن، ضمن رونمایی از محصــول C4 این 
برند، به معرفی محصوالت جدیــد کارخانه های 

برلیانس و چانگان می پردازد. 
صنایــع خودروســازی مدیران خــودرو، چری 

Tiggo 5 را به  عنــوان جدیدترین محصول خود 
 MVM عرضه خواهدکرد و به  عنوان نماینده برند
نیز محصــول Arrizo 5 و X22 را به نمایشــگاه 
اصفهــان خواهد آورد. رامک خــودرو، مدل های 
ســال 201۷ برند SsangYong  را به نمایش 

خواهد گذاشت.
شــرکت جهان نوین آریا به  عنوان نماینده برند 
نیسان که اولین حضور خود در اصفهان را تجربه 
 JUKE می کند نیز بــا دو محصول موفــق خود
و X-Trail بــه نمایشــگاه می آیــد. در کنار این 
محصوالت، گروه صنعتــی ایران خودرو نماینده 
مرسدس بنز و پژو، شــرکت صنایع مدیاموتورز 

کیش )نماینده MG( و شــرکت آرین موتور پویا 
نماینده برند میتسوبیشی نیز به ارائه جدیدترین 

محصوالت خود می پردازند. 
حضور مســتقیم چهــار شــرکت ایران خودرو، 
ســایپا، کرمان موتور و مدیران خودرو به  عنوان 
تامین کنندگان بخش عمده  نیاز خودروی کشور، 
درکنار دیگر واردکنندگان و تولیدکنندگان فعال 
در این صنعت، طیف وسیعی از سالیق را پوشش 

می دهد.
این نمایشگاه 9000 مترمربع فضای نمایشگاهی 
را تحت پوشش دارد و از ساعت 16 تا 22 میزبان 

عالقه مندان و متخصصان خواهد بود.
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تازه های پزشکیيادداشت
 پیشنهاد  سردبیر: 

چند نوع گواتر داريم؟
همه ما در طول زندگی با مشکالت گوارشی مواجه می شویم. مشکالتی از قبیل 
یبوست، سوءهاضمه و سوزش معده. در این مواقع دنبال راه حل هایی می گردیم 

تا این مشکالت ناخوشایند را رفع کنیم.
در این مطلب کوتاه، برای مقابله با مشــکالت گوارشی و هضم بهتر غذا چند 

توصیه داریم:
1.  مصرف الکتوز را کاهش دهید: احتمال دارد مشکالت گوارشی شما به 
مشکلی به نام عدم تحمل الکتوز مربوط باشد؛ یعنی اینکه با خوردن مواد غذایی 
حاوی الکتوز مانند شیر، دچار مشکل شوید. برای همین توصیه می کنیم به 
جای شیر گاو از شیرهای گیاهی مانند شیربرنج یا شیرسویا که سرشار از کلسیم 

هستند استفاده کنید.
2. پودر نارون قرمز استفاده کنید: برخی از دارو ها مانند آنتی هیستامین ها و 
داروهای ضدافسردگی با معده سر سازگاری ندارند. برای تسکین ترش کردگی 
معده و هضم راحت تر غذا، یک تا دو قاشق چایخوری پودر نارون قرمز را در یک 

لیوان آب داغ ریخته و میل کنید.
3.  از محصوالت پروبیوتیک استفاده کنید:آنتی بیوتیک ها میکروب ها را از 
بین می برند و در این میان به باکتری های مفید و بی ضرر نیز رحم نمی کنند. این 
باکتری های مفید یا پروبیوتیک ها به روده ها کمک می کنند تا مواد غذایی، بهتر 
جذب شود. برای همین الزم است به فکر احیای این پروبیوتیک ها باشید. برای 
این کار می توانید از محصوالت لبنی مانند ماست پروبیوتیک یا مکمل استفاده 

کنید.
4.  آب بنوشید: بدانید و آگاه باشید که نوشیدن آب کافی یعنی یک تا دو لیتر 
آب در روز، برای یک فرد بزرگسال الزم است تا بتواند مواد غذایی را بهتر هضم 

و دفع کند.
5.  فیبر ها را دريابید: برای رفع مشــکالت گوارشی، فیبر بیشتری مصرف 
کنید. برای این کار میوه های تازه یا خشــک، سبزیجات، آجیل ها، حبوبات و 

غالت کامل میل کنید.
6. کمی ورزش کنید: عدم تحرک می تواند باعث کند شدن روند هضم غذا 

شود. اما ورزش منظم به عملکرد روده ها و دفع غذا سرعت بیشتری می دهد.
7. خودتان را نگه نداريد: به محض اینکه نیاز به دستشویی داشتید، خودتان 

را نگه ندارید؛ چون این کار به مرور باعث بروز مشکالت گوارشی خواهد شد.
8. بخنديد: عمل خندیدن، روده ها را »مشــت و مال« می دهد و با استرس 

مقابله می کند. استرس زیاد باعث تنبل شدن روده ها می شود.
9. مواد غذايی هضم کننده مصرف کنید: بعد از هر وعده غذایی یک عدد 
کیوی یا آناناس میل کنید. این میوه ها حاوی آنزیم هایی هستند که به هضم غذا 
کمک می کنند. همچنین بهتر است چند دانه زیره یا هل بجوید. به غذا هایتان 
رزماری و نعناع اضافه کنید. از مصرف شاهی و آرتیشو غافل نشوید. همه این 

خوراکی ها به هضم بهتر غذا کمک می کنند.

متخصص تغذیه راهکارهای پیشگیری و مقابله با آنفلوآنزا ازطریق 
مصرف مواد غذایی مناسب را تشریح کرد و گفت: استفاده از جوانه 
گندم، کاهو و مرکبات در وعده هایی غذایی سبب افزایش مقاومت 
بدن می شود.مرتضی صفوی در ارتباط با نقش تغذیه در پیشگیری 
از درمان آنفلوآنزا و سرماخوردگی اظهار داشت: افزایش ایمنی بدن 
باعث می شود فرد کمتر دچار بیماری هایی همچون آنفلوآنزا شود، 
بنابراین در فصول سرد استفاده از مواد غذایی حاوی آنتی اکسیدان 
در این زمینه می تواند موثر واقع شــود.وی با اشاره به اینکه مصرف 
انواع مرکبات و سبزیجات حاوی ویتامین C و E است، افزود: مصرف 
کاهو و جوانه گنــدم، پرتقال، گریپ  فروت، نارنگی و لیموشــیرین 
می تواند سبب افزایش ایمنی بدن و کاهش ســرماخوردگی شود.

این متخصــص تغذیه بیان داشــت: گوجه فرنگی و ســیب زمینی 
حاوی ویتامین C بوده و مصرف آنها توسط پزشکان توصیه می شود؛ 
همچنین شلغم دارای آنتی بیوتیک است و جهت مقابله با عفونت در 

بدن موثر واقع می شود.
صفوی گفت: اگر ویتامین ها در بدن ماننــد ویتامین C و E کاهش 
یابد، فرد با کوچک ترین تغییر در آب و هــوا درگیر آنفلوآنزا خواهد 
شد؛ بنابراین افراد جهت پیشگیری از سرماخوردگی باید در راستای 
تقویت سیستم ایمنی اقدام کنند.وی خاطرنشان کرد: لبو نیز حاوی 
آنتی اکسیدان فراوان بوده و از طرفی فیبر دارد؛ البته برای مبتالیان 
به دیابت زیاد توصیه نمی شــود چرا که حاوی قند است و می تواند 

بیماری آنها را تشدید کند.

چند توصیه برای هضم بهتر غذا

جوانه گندم بخوريد، سرما نخوريد

زیبایی

چیزی به عنوان بهترین شامپو وجود ندارد. اغلب شامپوها 
اثر پاک کنندگی رضایت بخشی دارنداما برخی نکات درباره 

شامپوها وجود دارد که شما از آنها بی خبرید
نوع شامپو مهم ترین بخش شست وشوی سر نیست. ممکن 
است گران ترین شامپو را بخرید، اما در صورتی که به طور 
صحیح از آن اســتفاده نکنید، به نتایج مورد نظر نخواهید 

رسید.
 مالش پوست سر و مو و نیز آبکشی، مهم ترین بخش شست 
وشوی موهاست. برای شستن سر از سینه دست استفاده 
کنید تا از ترشح سبوم )ماده ای چرب( پیشگیری شود. به 
این ترتیب سالمت فولیکول های مو بیشتر حفظ می شود. 
دقت کنید همیشه موها را کامال آب بکشید تا شامپو به طور 

کامل از بین موها خارج شود.
شــامپوهای طبیعی لزوما گزینه های بهتری نیســتند. 
این که شــامپویی حاوی مواد طبیعی است، به این معنی 
نیست که مواد تشکیل دهنده آن به خودی خود برای شما 
خوب اســت؛ مثال لیمو می تواند فولیکول مو و پوست سر 
را تحریک کند و نعناع و منتول که تاثیر آرامبخشی دارند، 
درصورتی که در شامپوی خانگی استفاده شود ممکن است 

واکنش های آلرژیک شدید ایجاد کنند.
بنابراین از مواد تشــکیل دهنده شــامپوهای کارخانه ای 
به عنوان دســتور راهنمایی برای ساخت شامپوی خانگی 
اســتفاده نکنید، چرا که آنها توسط متخصصان، طراحی و 

تنظیم شده اند.
انتظار نداشته باشید تاثیر شــامپوها همانند چیزی باشد 
که تبلیغ مــی کنند. موهای پر پشــت و زیبایــی که در 
تبلیغات می بینید، حاصل آرایش است. شما به زیرسازی 
خوبی نیاز دارید تا در پوشــش روی مو تــورم ایجاد کند 
و به موها حجــم دهد. موهــای جذابی کــه در فیلم ها و 
 تبلیغات می بینید، نتیجه عمل آرایشگرهای خیلی ماهر

 است.
ممکن است تبلیغات یک شامپو، ادعای مواد تشکیل دهنده 
عالی داشته و تاثیر خاصی بر مو نداشته باشد. ممکن است 
شامپو حاوی روغن زیتون یا خاویار باشد، اما برای این که 
تاثیر بگذارد باید حتما حاوی یک تا پنج درصد از این ماده 

تشکیل دهنده باشد. 
از این رو کارشناسان توصیه می کنند مراقب ادعاهای اغراق 
آمیز باشید. وقتی شرکتی ادعای زیادی دارد و وعده بزرگی 
می دهد، باید با مصرف شامپو فورا نتایج را مشاهده کنید. 
ممکن است از شامپویی استفاده کنید و چند بار اول نتیجه 
آن خوب باشد، اما پس از مدتی متوجه شوید که مقداری از 

مواد آن بیش از حد مورد نیاز بوده و روی مو باقی می ماند.

 نکاتی درباره شامپو ها 
که از آن بی خبريد)1(

از ســوی دیگر، طبیعی بودن تســت های تیروئیــد در آزمایش 
خون دلیلی بر نداشتن گواتر نیست. به بیان دیگر در گواتر ساده، 
تســت های تیروئید طبیعی هســتند و طبیعی بودن تست ها به 
معنای فقدان گواتر نیست. به همین علت، این بیماری حتما باید 
با معاینه پزشکی تشخیص داده شــود و تست های آزمایشگاهی 
فقط برای تشخیص نوع گواتر اســتفاده می شوند.دکتر علیرضا 
استقامتی، متخصص غدد درباره این بیماری می گوید: گواتر در 
هر سنی دیده می شــود و در مناطقی که کمبود ید رایج تر است 
و نواحی اندمیک محسوب می شوند، بیشتر شیوع دارد. البته این 
بیماری در سنین نوجوانی شایع تر است، ولی در حال حاضر که در 
برخی مناطق دنیا کمبود ید از بین رفته است، گواتر در هر سنی 
می تواند رخ دهد؛ اگرچه ممکن است افزایش نیاز های فیزیولوژیک 

زمان رشد و بلوغ در آن نقش داشته باشد.

علت گواتر
علت گواتر به خوبی مشخص نشده است. با این حال، هنوز هم در 
مناطقی از دنیا که کمبود ید وجود دارد، این موضوع اصلی ترین 
عامل بروز گواتر است. البته در برخی نواحی مصرف برخی از مواد 
گواترزا )گواتروژن( مانند ترکیبات حاوی تیو سیانات یا پرکلرات 

یا برخی میکروب ها در آب به عنوان علل گواتر شناخته شده اند.
ولی امروزه معتقدند برخی ایمونوگلوبولین ها )از مولکول های خون 
که در سیستم ایمنی فعال هستند( که محرک رشد غده تیروئید 
هســتند، می توانند در بروز گواتر های غیر اندمیک نقش داشته 

باشند.
انواع گواتر

از نظر عملکردی، گواتر به ســه نوع گواتر ســاده، کم کار و پر کار 
تقسیم می شود. شــایع ترین نوع گواتر، گواتر ســاده است که در 

این نوع فقط انــدازه غده تیروئیــد بزرگ می شــود، ولی میزان 
هورمون های تیروئید طبیعی است. لذا عالمت چندانی بجز بزرگی 

غده ندارد.
عالئم گواتر کم کار و پرکار

کم کاری مالیم تیروئید ممکن اســت عالمت چندانی نداشــته 
باشد و فقط در یک بررســی اتفاقی آزمایشگاهی تشخیص داده 
شــود یا عالئم غیراختصاصی مثل ضعف و بی حالی یا خستگی 
داشته باشند.کم کاری تیروئید در همه اعضای بدن ممکن است 
عالمت ایجاد کند. احساس سرما، خشکی پوست، ریزش و زبری 
مو، شــکنندگی ناخن، یبوســت، افزایش مختصر وزن، اختالل 
در عادت ماهیانه، تغییر اشــتها، تغییرات خلق و افســردگی یا 
حتی کندی ضربان قلب و فشار خون، از عالئم کم کاری تیروئید 
محسوب می شوند. در حال حاضر، بجز استفاده از نمک ید دار در 
غذا، روش جدی دیگری برای پیشــگیری از گواتر وجود ندارد و 
مصرف رژیم های غذایی خاصی برای درمان یا پیشگیری به طور 
کلی توصیه نمی شود. اما عالئم پر کاری تیروئید، برعکس کم کاری 
آن است؛ یعنی فرد ممکن است به اضطراب و بی قراری، تپش قلب، 
تعریق، احســاس گرما، عصبانیت و تحریک پذیری، کاهش وزن 
شدید و افزایش اشتها، افزایش دفعات اجابت مزاج، اسهال، تغییر 
در عادت ماهیانه در خانم ها، بی نظمی ضربان قلب، افزایش فشار 
خون و ریزش مو ها و تغییراتی در بستر ناخن ها یا بیرون زدن کره 
چشم یا خیرگی در نگاه، در موارد پیشرفته دوبینی و اشک ریزش و 

اختالل در دید دچار شود.
هر فشاری در جلوی گردن، گواتر نیست

گواتر ساده فقط در موارد پیشرفته عالئم فشاری در گردن ایجاد 
می کند و جز برجســتگی غده در جلوی گردن، عالمت دیگری 
ندارد. احساس خفگی که شکایت شــایعی میان مردم است، در 
اغلب موارد ربطی بــه گواتر ندارد. البته باید توجه داشــت وقتی 
تیروئید رشــد می کند بیماری گواتر ایجاد می شــود که معموال 
رشد آن یکدست و یکنواخت است، اما در عده ای ممکن است این 
رشــد به صورت غیریکنواخت و جزیره ای رخ دهد و ایجاد یک یا 
چند گره در بافت تیروئید کند که بــه آن گواتر چند گره ای گفته 
می شود. نکته مهم اینجاســت که به دلیل تداوم رشد غده در این 
حالت ممکن است تکثیر غیر عادی یعنی افزایش خطر سرطانی 

شدن رخ دهد.
آزمايش های تشخیصی گواتر

پزشک می تواند به ســادگی غده تیروئید بزرگ شده را با لمس 
گردنتان تشــخیص دهد. همچنین در برخی موارد، وی قادر به 
لمس گره هاست. مراحل تشــخیص گواتر می تواند شامل موارد 

زیر شود:
- آزمايــش هورمونــی: آزمایش خون مــی توانــد میزان 

هورمون های تولید شده توسط تیروئید و هیپوفیز را تعیین کند. 
- تســت آنتی بادی: یکی از علل گواتر تولید آنتی بادی های 

غیرطبیعی است.
- ســونوگرافی: تصاویر ســونوگرافی نشــانگر انــدازه غده 
 تیروئید شــما و ندول هــای غیر قابل لمس توســط پزشــک 

است.
- اسکن تیروئیدونمونه برداری )بیوپسی( نیز از دیگر روش هاست.

اگر از بیشتر افراد بپرسید گواتر چه نوع بیماری است، پاسخ می دهند نوع بزرگی از غده تیروئید در جلوی گردن. گرچه 
اين پاسخ درست است، ولی کامل نیست و افزايش اطالعات و آگاهی عمومی نسبت به آن از بعضی جهات ضروری است؛ 

از جمله اينکه برجستگی در جلوی گردن به شرطی گواتر تلقی می شود که ناشی از التهاب يا تومور نباشد.

در حال حاضر، 
بجز استفاده از 

نمک يد دار در غذا 
روش جدی ديگری 
برای پیشگیری از 
گواتر وجود ندارد 

و مصرف رژيم های 
غذايی خاصی برای 
درمان يا پیشگیری 
به طور کلی توصیه 

نمی شود

یک متخصص مغز و اعصاب گفت: یکی از مواردی که باعث تشدید 
میگرن می شود، کمبود منیزیم اســت و مصرف مواد دارای منیزیم 
مانند موز و اســفناج، به مبتالیان میگرن کمــک می کند تا دچار 

حمالت کمتری شوند.
دکتر بهناز صدیقی افزود: سردرد یکی از شایع ترین بیماری های بشر 
و یکی از انواع مهم آن، میگرن اســت. میگرن به معنی »نیمه سر« 
است و می توان گفت سردردهای نیمه سر نام »میگرن« به خودشان 
می گیرند که در ۶۰ درصد موارد در نیمه ســر اتفــاق می افتد و در 

۴۰درصد موارد ممکن است کل سر را درگیر کند.
وی با بیان اینکه یکی از ویژگی های ســردرد، شدت آن است،گفت: 
یکی از ویژگی های میگرن این اســت که مانع از انجام فعالیت های 
روزانه فرد می شود. به طور متوســط حدود ۱۵درصد افراد جامعه 

مبتال به میگرن هستند و این بیماری میان زنان شایع تر است.
این عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشــکی کرمان با بیان اینکه 
مصرف مسکن ها بیش از دو تا سه بار در هفته باعث افزایش سردرد 
می شود،اظهارکرد: کاهش مصرف مســکن، درمان و پیشگیری به 

موقع، یکی از مهم ترین عوامل مدیریت سردردهای میگرنی است.

موکول کردن بارداری به ســنین باالتر، خطر تجربه کردن عوارض 
حاملگی را بیشتر می کند.

نتایج برخی مطالعات حاکی از آن اســت که افزایــش موارد اولین 
بارداری در ســنین باال، با باال رفتن خطر عــوارض بارداری مرتبط 
است.در واقع باال رفتن سن، فاکتور مهمی در بارداری های پرخطر به 
حساب می آید و احتمال وضع حمل به روش سزارین در زنان باردار 

با سن باال افزایش می یابد.
محققان انگلیسی با مطالعه روی نمونه های موش های آزمایشگاهی، 
به بررســی ارتباط بین ســن مادر و ســاختار رحم پرداختند. این 
محققــان عملکــرد فیزیولوژیکی گردنــه رحم و عضــالت رحم 
موش های بــاردار  را ارزیابی و همچنین بررســی کردند که چگونه 
انقباض ماهیچه ای اتفاق می افتد و رحم به هورمون اکسی توســین 
واکنش نشــان می دهد؛ عالوه بر این، تعداد میتوکندری موجود و 

هشداردهی پروژسترون مورد ارزیابی قرار گرفت.
محققان دریافتنــد تغییر در ســیگنال های هورمونی و ســاختار 
ماهیچه ای می تواند توجیهی برای خطرات احتمالی به تاخیر افتادن 
بارداری باشد؛ در موش هایی با سن باال، توانایی انقباض ماهیچه ای 
کاهش یافته و واکنش ماهیچه ها به هورمون اکسی توســین کمتر 

شده است.

مبتاليان به میگرن، موز و اسفناج 
مصرف کنند

چرا بارداری در سن باال با عوارض 
همراه است؟

سالمت کودک

دانستنی ها

 
هشدار مجدد محققان؛

استرس روزانه 
ريسک سکته را 
افزايش می دهد

 محققان بــار دیگر اســترس مزمن روانــی را با خطــر ابتال به 
بیماری های قلبی و سکته مغزی مرتبط اعالم کردند.

طبق یافته های تیم تحقیقاتی بیمارســتان عمومی ماساچوست 
و دانشکده پزشکی هاروارد، جدا از علل ایجاد کننده بیماری های 
قلبی عروقی مانند ســیگار کشــیدن، فشــار خون باال و دیابت، 
فعالیت باالی »آمیگدال« )یک منطقه از مغز که درگیر اســترس 
می شــود( نیز می تواند به این بیماری ها در انســان منجر شود.
پژوهش های قبلی نیز نشان داده است که آمیگدال یا بادامه مغز 

در افراد مبتال به اختالل فشار پس از جراحی )PTSD(، اضطراب 
و افسردگی فعال تر اســت؛ اما قبل از این مطالعه، هیچ تحقیقی 
این منطقه از مغــز را با خطر حمله قلبی و ســکته مغزی مرتبط 

نشناخته بود. 
دکتر احمد توکل سرپرســت تیم تحقیق در ایــن باره می گوید: 
»این مطالعه، این احتمال را به وجود می آورد که کاهش استرس 
می تواند مزایایی فراتر از گســترش بهبود احساس سالمت روان 
داشــته باشــد.« به گفته دکتر توکل، »درنهایت، استرس مزمن 

می تواند به عنوان یــک عامل خطرناک مهم بــرای بیماری های 
قلبی عروقی تلقی شــود که مانند ســایر عوامل خطرناک، باید 

به طور موثر مدیریت شود.«
در این مطالعه، اســکن مغز، فعالیت طحال و التهاب عروق ۲۹۳ 
بیمار به طور متوسط برای ۳ سال دنبال شد تا بررسی شود که آیا 
آنها دچار بیماری های قلبی عروقی می شوند یا نه. در این میان، 
کسانی که فعالیت آمیگدال باالتری داشــتند، بیشتر در معرض 

خطر بیماری های قلبی عروقی قرار داشتند.

فهمیدن علت گریه نوزاد ممکن اســت در آغاز دشــوار 
باشد، ولی باید توجه داشت که قسمت بزرگی از پرورش 
فرزند، در مرحله آزمون و خطاســت و والدین خیلی زود 
 یاد خواهند گرفت کــه چگونه نیازهای کــودک خود را 

پیش بینی کنند.
 گرم يا سردم است

کودکان شیرخوار دوســت دارند لباس زیاد و گرم داشته 
باشــند )به عنوان یک قاعده کلی، درمقایســه با لباسی 
که خودتان پوشــیده اید و از نظر دما احســاس راحتی 
می کنید، باید یک الیه بیشــتر به کودک شــیرخوارتان 
بپوشانید(؛ بنابراین گریه کودک ممکن است به این علت 

باشد که سردش شده است.
بهتر اســت یاد بگیرید که چطور کودکتان را سریع و قبل 
از اینکه احساس ســرما کند، عوض کنید. توجه کنید که 
لباس زیادی به او نپوشانید، چون احتمال گریه کودک در 
هنگام گرما، در مقایسه با سرما کمتر است )اگر هم گریه 

کند خفیف تر است(.
 مرا بغل کنید

کودکان شــیرخوار به آغوش و نوازش زیادی نیاز دارند. 
آنها دوســت دارند صــورت والدیــن خــود را ببینند، 
صدایشان را بشــنوند، به صدای قلبشــان گوش کنند و 

حتی می توانند بوی منحصر به فرد آنها )بخصوص شــیر 
مادر( را تشخیص دهند. بعد از شــیر خوردن، آروغ زدن 
و تعویض پوشک، دوســت دارند آنها را در آغوش بگیرید. 
ممکن اســت فکر کنید با این کار کودکتان را »لوس« بار 
می آورید، ولی نگران نباشید. این مسئله در چند ماه اول 
زندگی اصال مطرح نیســت. البته کــودکان از نظر اینکه 
چقدر بخواهند آنها را در آغــوش بگیرید با هم متفاوتند. 
بعضی از کودکان توجه زیادی را مــی طلبند و در مقابل 
بعضی دیگر مــی توانند مدت زیادی آرام بنشــینند. اگر 
کودکتان توجه شما را می خواهد، او را در آغوش گرفته یا 

در کنار خود بگذارید.

شــنا در آب می تواند راهی به سوی تندرســتی و تناسب اندام 
باشد و تناسب اندام نیز راهی به سوی زیبایی. پزشکان معتقدند 
ورزش در آب در مراحل اولیه بیماری های مفصلی، می تواند از 
عوارض و پیشرفت این بیماری ها جلوگیری کند. ورزش نه تنها 
در پیشــگیری از درد مفاصل نقش مهمی دارد، بلکه در مراحل 
اولیه بیماری که پزشــک معالج تشــخیص آرتروز می دهد، از 
عوارض این بیماری و پیشرفت آن جلوگیری می کند و در درمان 
هرچه بهتر آن نیز موثر است. در این مرحله از ورزش های بدون 
تحمل وزن، مثل راه رفتن در آب یا استفاده از دستگاه هایی مثل 
تردمیل و دوچرخه ثابت در استخرها، می توان برای کاهش درد 
و جلوگیری از عوارض و پیشرفت بیماری استفاده کرد. در این 

مطلب با  حرکت های ورزشی در آب آشنا خواهید شد:
کشش با بازوی خم

پیش از شروع به ورزش، برای گرم کردن بدنتان، توصیه می شود 
درحالی که ایســتاده اید یک بازویتان را خم و بازوی دیگر را به 
سمت جلو دراز کنید. با خم کردن آرنج و باز کردن بازو از مفصل 

شانه، بازو را به عقب بکشید.
کشش صاف و مستقیم بازو

آرنجتان را راســت نگه دارید. یک دســت را به ســمت خارج 
بچرخانید )کف دست به ســمت باال بچرخد( و بازو را به طرف 
جلوی بدن فشار و حرکت دهید. همزمان دست دیگر را به طرف 

داخل بچرخانید و بازو را به طرف عقب بدن هل دهید. با دست 
مخالف، حرکت را تکرار کنید.
حرکت پارويی سینه

با هر دو بازو )دست( به جلو بروید. بازوها را تا آنجا که در صفحه 
یکسانی قرار بگیرند، از بدن به شکل افقی دور کنید. آرنج ها را تا 

۹۰ درجه خم و بازوها را به خط میانی بدن نزدیک کنید.
کشش عرضی بدن

این حرکت شبیه به شــنای کرال سینه است اما تمرین در یک 
زمان با یک دست انجام می شــود و دست دیگر روی ران یا کمر 
قرار می گیرد. دســتی که حرکت می کند، سریع به طرف خط 

میانی چرخش می یابد و عرض بدن را طی می کند.

گريه طوالنی نوزاد خطرناک است )2(

 مطالعات انجام شده نشــان می دهد کافئین می تواند با التهاب 
ناشی از افزایش سن مقابله کند.

»مارک داویس« یکی از نویسندگان این تحقیق گفت: یافته های 
این مطالعه توضیح می دهد چرا افرادی که قهوه مصرف می کنند 
در مقایسه با افرادی که از این نوشیدنی مصرف نمی کنند عمر 

طوالنی تری دارند.
نتایج محققان نشان می دهد در بدن افراد مسن تر سطح باالتری 
از پروتئین التهابی IL-1-beta در مقایسه با افراد جوان تر وجود 

دارد. 
به گزارش الیوساینس، همچنین در بررســی انجام شده روی 
موش های آزمایشگاهی، مشخص شد که افزاش تولید پروتئین 
IL-1-beta موجب ســطح باالی التهاب و فشارخون می شود. 
به گفته محققان مصرف نوشیدنی های حاوی کافئین، فعالیت 

ژن های عامل التهاب را کند می کند.

تورم، واکنش سیستم ایمنی بدن در مقابل یک عارضه، عفونت 
یا آسیب است که در صورت قابل مشاهده یا تشخیص نبودن، 
ما را از بروز آن عارضه آگاه می سازد.پس از بروز یک عارضه، بدن 
با آغاز فرآیند بهبودی در مقابل حمله ارگانیسم های خارجی 
از قبیل باکتری یا ویروس ها از خــود دفاع کرده و یا در صورت 
ایجاد جراحت، فرآیند خود ترمیمــی را آغاز می کند. التهاب 

می تواند به صورت حاد یا مزمن باشد.
بدون تورم، زخــم  و عفونت ها باعث آلودگی بدن و ســرانجام 
نابــودی آن می شــوند؛ اگرچــه تورم های مزمــن می تواند 
مشکل ساز شده و در نتیجه بدن میزبان بیماری ها و اختالالتی 
از جملــه ســرطان، آرتریــت روماتوئید، تصلب شــرایین، 
پریودنتیــت و تب یونجه می شــود.هنگام تــورم، بدن دچار 
سرخی، درد مفصلی، سختی مفاصل و مشکل جابه جایی و ورم 

می شود.

علت تورم بدن چیست؟ قهوه با التهاب ناشی از افزايش 
سن مقابله می کند

حرکت های ورزشی در آب برای الغری)1(

ورزش درمانی

چند نوع گواتر داریم؟

.
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پیشنهاد سردبیر: 
چه معادنی در فضا وجود دارد؟

کافه اپهوش سنج

آیا اپلیکیشــن های خورنده حجم اینترنت را می شناسید؟ 
مــی دانید که ماهیانــه، اینســتاگرام یا گوگل کــروم چند 
گیگابایت از حجم مصرفی را به خــود اختصاص می دهند؟ 
بســیاری از افراد بــه چنین مســئله ای توجــه ندارند و در 
عین حال از اتمام ســریع حجــم اینترنت همواره شــاکی 
هســتند. اگر مــی خواهیــد مدیریــت بهتری بــر مصرف 
 اینترنت دیتا یا وای فای داشــته باشــید، حتما اپلیکیشــن 
)Internet Speed Meter (ISM را همیــن حــاال 
نصب کنید. به لطف این ابزار کاربردی، ضمن پایش ســرعت 
لحظه ای دانلود و آپلود می توانیــد مصرف اینترنت تک تک 
اپلیکیشن های اندروید را هم تحت نظر بگیرید. ISM بعد از 
نصب، ویجت کوچک و شناوری می سازد که نمایانگر سرعت 
لحظه ای آپلود و دانلود شماست؛ در هر اپلیکیشن و مشغول 
دانلود هر چه که باشید این ویجت به نوسانات سرعت واکنش 
نشان می دهد تا بدانید که در شــرایط مطلوبی قرار دارید یا 

خیر. البته به اعتقاد ما این سنجش لحظه ای خیلی هم دقیق 
نیســت و نباید نتایج به نمایش درآمــده را قطعی و صحیح 
در نظر بگیرید. دلیل اســتفاده شــما از ISM چیز دیگری 
باید باشــد و آن هم پایش مصرف دیتای اپلیکیشن هاست؛ 
وظیفه ای که محصول تیم Glitterz Apps به شایستگی 
 ISM از پس آن بر می آید. مصرف اینترنت هر اپلیکیشن در
بر اســاس اتصال وای فای و دیتا تفکیک می شود. به عنوان 
مثال برای اینستاگرام ستونی مجزا برای دانلودها و آپلودهای 
آن را شاهد خواهید بود. اگر احساس کردید که میزان دانلود 
یا آپلود این اپ یا موارد دیگر باالســت، مــی توانید از همان 
محیط ISM به صفحه تنظیمات اپ مــورد نظر در اندروید 
وارد شــده و آن را برای جلوگیری از اتالف حجم فورس کلوز 
کنید. ISM ضمن کمک بــه مدیریت مصرف اینترنت حتی 
می تواند اپلیکیشــن هایی را که بدون اجــازه در پس زمینه 
مشغول دریافت یا ارسال اطالعات هستند برای شما نمایان 
کند تا در صورت عملکرد مشــکوک، بالفاصله به حذف آنها 
 ISM اقدام نمایید. اگر نســبت به تبلیغات انتهــای صفحه
حساس نباشــید، مطمئنا آن را اپلیکیشنی خوب و کاربردی 
خواهید یافت. برای دانلود این اپ می توانید مراجعه کنید به 

.  goo.gl/uc6fxm

معرفی اپ Internet Speed Meter؛

 ابزار سنجش مصرف دیتای 
اپلیکیشن ها

نقش سلول های مرده پوست 
در آلودگی هوا

بررسی های این دانشمندان نشــان داد که کلسترول 
پوست، تاثیر کمتری به نسبت اسکوالین در حذف ازن 

دارد.
ســلول های مرده پوســت که روزانه در میــان غبار 
جمع شده در خانه انباشت می شوند،  در حقیقت برای 

تمیز کردن هوای داخل منزل مفید هستند.
اسکوالین؛ روغن موجود در سلول های مرده پوست به 
حذف آلودگی از اوزون کمک می کند. این مولکول از 
سه اتم اکسیژن ســاخته شده است. در حقیقت روغن 
اســکوالین میزان ازن داخلی را بین ۲ تــا ۱۵ درصد 

کاهش می هد.
مولکول های این روغن از شــش پیونــد دوگانه بین 
اتم های کربن برخوردار اســت و این پیوندها با ازن در 

تعامل بوده و آن را تجزیه می کنند.
الیــه ازن که بــا تاثیر بــاالی حفاظتــی آن در جو و 
نگهداری از زمین در برابر تابش های زیان بار شناخته  
شده  است، با مجاورت بیشــتر برای سطح زمین مضر 
است. این مسئله در پی واکنش های بین آلودگی های 
منتشرشده توســط خودروها، صنعت و سایر منابع به 
وجود می آید. تنفس ازن، می تواند عملکرد ریه  را پایین 
آورده و غشــای ریه ها را ملتهب کند. به گفته سازمان 
حفاظت محیطی آمریکا، قرار گرفتن مکرر در معرض 
این ماده ممکن است به طور دائمی به بافت ریه آسیب 
وارد کند. از این رو انتشــار روزانه ۵۰۰ میلیون سلول 

مرده پوست می تواند برای انسان مفید باشد.
چارلز وشلر،  شیمیدان دانمارکی به همراه همکارانش 
به جمع آوری غبار از نواحی غیر کف ۵۰۰ اتاق خواب 
و ۱۵۱ مرکــز مراقبت روزانه در دانمــارک پرداخته و 
میزان اسکوالین و کلســترولی را که در پوست موجود 
است بررســی کردند. بررســی های این دانشمندان 
نشان داد که کلسترول پوســت، تاثیر کمتری نسبت 
به اســکوالین در حذف ازن دارد. این آزمایش بخش 
کوچکی از یــک پژوهش بزرگ تــر در مــورد تاثیر 
محیط های بسته بر ســالمت کودکان بود. سایر مواد 
شیمیایی مانند اسید اولئیک موجود در روغن آشپزی، 
یا برخی سطوح الستیکی یا نئوپرین که از پیوندهای 
دوگانه در میان اتم های کربن خود برخوردارند نیز ازن 
مصرف می کنند. حتی اسکوالین موجود در سلول زنده 
پوست انسان نیز ازن را کاهش می دهد. تحقیقات قبلی 
در مورد یک اتاقک هواپیمای شبیه سازی شده نشان 
داده بود که پوست، مو و لباس مسافران در کاهش ازن 

موجود در فضا موثر است.

متخصصان موفق به طراحی یک لباس زرهی هوشمند شدند که ایجاد تروما در 
سربازان را تشــخیص می دهد. در این لباس زرهی هوشمند حسگرهایی تعبیه 
شده که ایجاد آسیب مغزی پس از انفجار را در سربازان تشخیص داده و وضعیت 
آنها را برای ادامه نبرد بررســی می کند. انفجارها حتی اگر دارای آسیب آشکار 
نباشند، می توانند سبب تروماهای مغزی شوند که ممکن است خیلی بعد آشکار 
شود. این سیستم دارای سنسورهایی اســت که می تواند تعیین کند آیا انفجار 
سبب وارد شدن جراحت به مغز شده است یا خیر. سنسورهای کوچکی که در 
کاله ایمنی و لباس زرهی قرار دارند می توانند فشار انفجار را ضبط کرده و آن را با 
یک اسکنر به اشتراک بگذارند. داده های به دست آمده به تیم های پزشکی اجازه 
می دهد که به سرعت تصمیم بگیرید که سرباز قادر به ادامه جنگ هست یا خیر.

این سیستم هنوز در مرحله تست آزمایشگاهی قرار داشته و تا 3 تا ۵ سال آینده 
به مرحله تجاری سازی خواهد رسید.

محققان کشــور موفــق بــه طراحی و ســاخت دســتگاه تصویر بــرداری 
حیوانی)PET( شــدند که تا قبل از پایان ســال در دانشــگاه علوم پزشکی 
تهران راه اندازی می شــود. دکتر سعید سرکار اظهار داشــت: بعد از طراحی 
 و ساخت دســتگاه اســپکت قلبی برای انســان و نصب آن در دو بیمارستان
 امام خمینی )ره( و شــهید بهشتی موفق به ساخت دســتگاه PET حیوانی 
شــدیم.  وی با بیان اینکه دســتگاه پت حیوانی تا قبل از پایان سال رونمایی 
می شود، افزود: این دســتگاه برای حیوانات مورد استفاده قرار می گیرد. دبیر 
ســتاد ویژه توســعه فناوری نانو معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با 
بیان اینکه دســتگاه پت حیوانی برای تحقیقات دارویی مورد اســتفاده قرار 
می گیرد، اظهار داشت: این پروژه با حمایت معاونت علمی و فناوری به نتیجه 
رسیده است و اولین نمونه ایرانی این دستگاه در دانشگاه علوم پزشکی تهران 
راه اندازی خواهد شد. به گفته ســرکار، پیش بینی شــده که این دستگاه با 
حضور معاون علمی و فناوری در آزمایشــگاه حیوانی دانشــگاه علوم پزشکی 

تهران نصب و در همان روز نیز رونمایی شود.

پژوهشگران استرالیایی با همکاری یک محقق ایرانی با استفاده از یک الیه نازک 
حاوی نانوبلورهای نیمه هادی موفق به ساخت عینک دید در شب شدند. »دراگومر 
نشو« از محققان دانشگاه ملی استرالیا موفق به ساخت دوربین دید در شب جدیدی 
شده است که می تواند جایگزین دوربین های سنگین رایج شود. نشو عنوان کرد: ما 
در این پروژه از نانوبلورهای بسیار کوچکی استفاده کردیم و آنها را به صورت فیلم  
الیه نازکی روی سطح شیشه عینک قرار دادیم که با استفاده از این الیه نازک حاوی 
نانوبلور امکان دید در شب فراهم شده است. محسن رحمانی از دیگر محققان این 
پروژه اظهار داشت: ما در این پروژه به دستاورد بزرگی در حوزه نانوفتونیک رسیدیم، 
در این کار تحقیقاتی ما به بررســی رفتار نور و برهم کنش آن با اجسام در مقیاس 
نانومتری پرداختیم. وی خاطر نشان کرد: این نانوبلورهای نیمه هادی می توانند نور 
را با شدت باال انتقال دهند و پرتوهای نوری پیچیده ای را ایجاد کنند. از این فناوری 
در یک لیزر می توان اســتفاده کرد تا تصویری هولوگرافیک را روی نمایشگرهای 
مدرن ایجاد کند. این عینک برخالف ابزارهای دید در شب رایج، بسیار سبک است. 

از این فناوری می توان در حوزه های پزشکی و ادوات ضدجعل نیز استفاده کرد.

طراحی لباس زرهی برای تشخیص 
آسیب های مغزی ناشی از انفجار

دستگاه تصویربرداری حیوانی ساخته شد عینک دید در شب با فناوری نانو ساخته شد

بهترین مدل مک پرو بــا ۱۶ گیگابایت رم راهی بازار شــده بود 
و این موضوع انتقاد بســیاری از کاربران را بر انگیخت. بسیاری 
می گفتند که اپــل باید یک مدل بــا 3۲ گیگابایت رم هم از این 
محصول در اختیار کاربران قرار می داد اما مسئوالن اپل گفتند 
که اســتفاده از رم بیشــتر مصرف باتری را افزایش می داد؛ اما 
به نظر می رســد که اپل باالخره تصمیم گرفته یک مدل با 3۲ 
گیگابایــت رم از مک بوک پــرو را راهی بازار کنــد. هنوز تاریخ 
عرضه  مک بوک پرو با 3۲ گیگابایت رم مشــخص نشــده است. 
 )Ming-Chi Kou( »براساس اطالعاتی که »مینگ-چی کو
از سازمان KGI منتشــر کرده، مدل جدید مک بوک پرو با 3۲ 
گیگابایت رم در ســال ۲۰۱۷ راهی بازار خواهد شد. البته گفته 
شــده که این میزان رم تنها در مدل ۱۵ اینچی قرار می گیرد و 
مدل ۱3 اینچی با این مقدار رم راهی بازار نمی شود. این احتمال 
 هم وجود دارد کــه روی مک بوک پــروی جدیــد از پردازنده 

Kaby Lake اینتل اســتفاده شــود. گفته شده که مدل های 
جدید با قیمت مناســب تری هم راهی بازار می شوند چون تنها 
در یک مــدل ۱۵ اینچی در اختیــار کاربــران می گیرند. هنوز 
اطالعاتی از زمان عرضه  این محصول منتشــر نشده اما شاید در 

بهار یا تابستان شاهد عرضه  آن باشیم.

پاناسونیک از دو تبلت جدید رونمایی کرده که مخصوص کار در 
شرایط سخت هستند. مدل FZ-Q2 یک تبلت دوکاره است و 
مدل FZ-A2 دارای صفحه نمایش۱۰/۱ اینچی است. هر دوی 
این محصوالت از خانواده  ســری Toughbook پاناسونیک 

هستند. 
 Core m5 از پردازنده  نســل ششــم اینتــل FZ-Q2 مدل
vPro بهــره می برد و وینــدوز ۱۰ پــرو روی آن قــرار دارد. 
صفحه نمایش ایــن محصول ضــد بازتاب نور اســت و صفحه 
کلیدش در مقابــل نفوذ قطــرات آب مقاوم اســت. این تبلت 
 FZ-A2 با قیمــت ۲۲۹۹ دالر قابل خریداری اســت. مــدل
پاناســونیک یک تبلت اندرویدی با صفحه نمایش ۱۰/۱ اینچی 
است که با اندروید۶/۰ مارشملو به بازار عرضه می شود. وزن این 
تبلت بسیارکم است و بر اســاس ادعای پاناسونیک دارای دوام 
باالیی است. تراشــه  اینتل Atom روی آن قرار گرفته و دارای 
صفحه نمایش لمسی خازنی اســت. ویژگی جالب این تبلت این 
است که کاربر می تواند حتی با دستکش هم امضای خود را روی 

تبلت ثبت کند. 
دوربین پشــتی FZ-A2 هشــت مگاپیکسل اســت و دوربین 
جلوی آن هم ۲ مگاپیکسل اســت. ۴ گیگابایت رم داشته و 3۲ 
گیگابایت حافظه  داخلی هم روی این محصول دیده می شــود. 
این تبلت به خروجی HDMI مجهز اســت و USB 3.0 دارد. 

ارزان ترین مدل این تبلت ۲۱۸۹ دالر قیمت دارد.

شرکت 1More نام شناخته  شــده ای در زمینه  تولید هدفون  
به حســاب می آید و همیشــه محصــوالت باکیفیتــی راهی 
 1More بازار می کنــد. جدیدترین محصول این شــرکت که
1More Quad Driver in-Ear Headphone نــام 
دارد یکی از هدفون های بســیار خوبی خواهد بــود که تا مدتی 

دیگر راهی بازار می شود و می توانید آن را خریداری کنید.
 این هدفون تو گوشی به چهار درایور مجهز شده که به کاربران 
این اجازه را می دهد که بتواننــد صداهای فرکانس های زیر و بم 
را به خوبی بشنوند و تجربه  بی نظیری از گوش دادن به موسیقی 

به دست بیاورند.
هدفون تو گوشــی 1More Quad Driver به درایورهای 
carbon dynamic driver مجهز شــده که هر کدام آنها 
برای پخش یک نوع صدای خاص به کار می روند. همچنین باید 
به این موضوع اشــاره کنیم که این هدفون، اولین محصول بازار 
خواهد بود که می تواند صدای Hi-Res Audio پخش کند و 

به همین دلیل جایزه های زیادی هم برده است.
جنس بدنه  این هدفون ها از آلومینیوم اســت و ظاهر زیبایی هم 
دارند. این هدفون به کنترلر مخصوصی نیز مجهز شده که روی 

گوشی های آیفون و اندرویدی کار می کنند. 
در بســته بندی این محصول ۹ جفت تو گوشــی مختلف و یک 
جعبه چرمی قرار گرفته اســت. این هدفون  قرار است با قیمت 

۱۹۹/۹۹دالر راهی بازار  شود.

حتما شــما هم با مشــکل خراب شدن یکی 
از وســایل دیجیتالــی اطراف خــود مواجه 
شده اید. اگر از آن دســته افرادی هســتید که اصطالحا دست 
به آچار هســتند، مقاله امروز کمک زیادی به شما خواهد کرد. 
وب سایت iFixit یکی از آن دســته از وب سایت هایی است که 
مقاالت متعددی در رابطه بــا نحوه باز کردن و تعمیر وســایل 
الکتریکی و الکترونیکی را در خود گنجانده اســت. کافی است 
در این وب ســایت در رابطه با تلفن همراه گشتی بزنید، آن وقت 
شما هم هیجان زده خواهید شــد. جالب آنکه این وب سایت هر 
مقاله تعمیر و بازگشایی یک وســیله را با معیارهایی که خودش 
تعیین کرده، از لحاظ درجه ســختی، مدت زمان انجام پروسه، 
تعداد مراحل الزم و در نهایت موثر بودن مقاله طبقه بندی کرده 
که در اول مقاله این موارد قابل مشــاهده است. این وب سایت تا 
جایی پیش رفته که خودش تبدیل به تولیدکننده و فروشــنده 
ابزار هم شده است. در تمام مقاالت که همراه با تصویر و توضیح 
گام به گام مراحل) البته به زبان انگلیســی( ارائه شده، از ابزاری 
استفاده شده که بدون شــک نمی توان هر جایی آنها را پیداکرد 
بنابراین در صــورت تمایــل می توانید این ابزار را از فروشــگاه 
 این وب ســایت تهیــه کنید. آدرس و نشــانی این وب ســایت

goo.gl/Rwpp1A )حروف کوچــک و بزرگ را همان طور 
که در آدرس آمده در مرورگر خود وارد کنید( است.

اپل باالخره از ادعای چندساله اش 
کوتاه آمد

پاناسونیک از دو تبلت همه فن حریف 
رونمایی کرد

کیفیت صدای فوق العاده با 
 1More هدفون های توگوشی

اگر وسیله الکتریکی یا الکترونیکی خراب دارید؛

تعمیرکار خود باشید!

فناورانه

معرفی

بــــرای گرفتــن 
این نرم افــزار، کد 
روبه رو را اســـکن 

کنید.

ده ها هزار ســیارک وجود دارند که به دور خورشــید در 
چرخشند. بیشــتر آنها در کمربند سیارکی بین مدار های 
چرخشی مریخ و مشتری متمرکز شــده اند. اما برخی از 
این ســیارک ها که بیرون از این مــدار حرکت می کنند، 
گاهی در فاصله ای نزدیک به زمین شــناورند. شاید شما 
از احتمال برخورد این سیارک ها با زمین در آینده چیزی 
شنیده اید، برای مثال در فیلم های علمی- تخیلی همانند 

آرماگدون به این موضوع اشاره شده است.
بیشتر سیارک ها به سه نوع اصلی طبقه بندی می شوند:

نوع ســی: بیش از ۷۵ درصد از سیارک های شناخته شده 
در این گروه قرار دارند. مواد تشــکیل دهنده  سیارک های 
نوع ســی بجز هیدروژن، هلیم و مایعات فّرار، شــبیه به 
همان مواد تشــکیل دهنده  خورشید هســتند. نوع اِس: 
حدودا ۱۷ درصد از ســیارک ها از این نوع هســتند. این 

سیارک ها شامل رسوبات نیکل، آهن و منیزیم هستند.
نوع اِم: تعداد اندکی از ســیارک ها در این گروه قرار دارند 
که حاوی نیِکل و آهن هستند. دانشــمندان حتی بدون 
استفاده از یک ماموریت انســانی برای مطالعه  کامل یک 
سیارک، درباره  مواد تشــکیل  دهنده  سیارک ها اطالعات 
بسیاری دارند. اخترشناسان از »طیف  سنجی تلسکوپی« 
برای بررســی نور بازتابیده از سطح ســیارک )به منظور 
یافتن آنچه در ســیارک وجود دارد( اســتفاده می کنند. 
دانشمندان گمان می کنند عالوه بر آهن، نیکل و منیزیم 
در برخی از ســیارک ها عناصری چون آب، اکسیژن، طال 
و پالتین نیز وجود دارد. در این میان آب بیشــتر از سایر 
عناصر توجه کاشــفان را به خود جلب کرده اســت زیرا 
می تواند به زنده نگاه داشتن یک شــهرک فضایی کمک 
کند. به راســتی بدون آب برای پیشبرد اکتشافات انسانی 
در فضــا راهی وجود نــدارد. همچنین می تــوان آب را با 
تجزیه به دو عنصر هیدروژن و اکسیژن به عنوان سوخت 
پیشران موشــکی، به کار گرفت. کانی های فلزی موجود 
در سیارک ها را می توان استخراج کرد و از آن در ساختن 
فضاپیما و ســایر سازه های یک شــهرک فضایی استفاده 
کرد. همچنین ممکن است شرکت هایی که به اکتشافات 
فضایی با هدف ماجراجویی یا علم عالقه مند نیســتند به 
مواد با ارزشی که طی یک عملیات معدن کاری فضایی به 
زمین فرستاده می شوند، عالقه نشان دهند. بنا بر گزارشی 
از ناســا، ثروت معدنی ســیارک ها درکمربند سیارکی، 
ممکن اســت چیزی بیش از ۱۰۰ میلیارد دالر به ازای هر 
یک از شش میلیارد انســاِن روی زمین، باشد. سیارکی به 
قطر یک کیلومتر دارای وزنی حدود دو میلیارد تن است. 
شاید یک میلیون سیارک با این ابعاد در منظومه  شمسی 
وجود داشته  باشــد. بنابر گفته  دانشمندان، هر یک از این 
ســیارک ها حاوی 3۰ میلیون تن کبالت فلزی و ۷۵۰۰ 
تن پالتین اســت. پالتین موجود در این سیارک ها، خود 
به تنهایی دارای ارزشــی بیش از ۱۵۰ میلیارد دالر است. 
سیارک ها به لحاظ صنعتی بسیار مســتعد هستند اما آیا 
می دانید که فرود بــر یکی از این ســیارک ها، یافتن این 
مواد با ارزش، جداسازی و فر آوری آنها به چه قیمتی تمام 
می شــود؟ و چگونه عملیات معدن کاری سیارکی ممکن 
است زمین و شهرک های آن در ســیارات دیگر را با مواد 

فراوان خود تامین کند؟

کانی های فلزی 
موجود 

در سیارک ها
 را می توان 

استخراج کرد
 و از آن

 در ساختن 
فضاپیما
 و سایر

 سازه های یک 
شهرک فضایی 

استفاده کرد

معمای  2055
بهروز که ۱۵ ساله است به همراه پدرش که ۴۵ ساله 
بود در کنار خیابان ایســتاده بودند و می خواستند از 
خیابان عبور کنند که ناگهان ماشینی با سرعت زیاد 

به آنها برخورد کرد و بعد هم فرار کرد . 
پدر بهــروز در جــا فوت می کنــد ولی بهــروز را به 

بیمارستان می برند. 
دکتری که پس از انتقال بهروز به بیمارســتان، او را 
دید گفت من این فرد را عمل نمی کنم چون او پســر 

من است !
چنین چیزی چگونه امکان پذیر است؟

جواب معمای  2053 
حداقل چهار پسر و سه دختر در این خانواده هستند.
کســانی که به معمای ۲۰۵۴  پاســخ صحیح 

داده اند: 
- ریحانه رحیمیان از خمینی شهر

لطفا جواب معماهای طرح شده را به همراه نام 
و شهر محل زندگی خود به نشانی:

rezaei.zayanderoud@gmail.com
بفرستید تا نام شما در همین صفحه ذکر شود.

بیگ بنگ: دانشمندان بر این عقیده اند که سیارک ها مواد و اجرامی هستند که از تشکیل اولیه  منظومه  شمسی باقی 
مانده اند و برخی بر این باورند که آنها بقایایی از تخریب یک سیاره هستند.

اکنون بازسازی شرایط درون ستاره نیازمند لیزرهای حجیم 
بود. لیزر هایی بــه اندازه یک اســتادیوم فوتبال. تجربیات 
دانشگاه کلرادو اظهار دارد که لیزر های فشرده می توانند با 
مهارتی زیاد شرایط بسیار مشابهی را فراهم کنند. در سطح 
دریا انسان یک فشــار مشــخص را تجربه می کند، این در 
حالی اســت که چگالی انرژی در هسته ستاره در میلیاردها 

اتمسفر باید اندازه گیری شــود. بازسازی این شرایط شدید 
کار بسیار دشواری است، اما اخیرا دانشمندان به این نتیجه 
رسیده اند که می توانند شرایط فشار شــدید ستاره ای را با 
زدن نانوســیم های منظم به لیزرهای تکانه ای فوق کوتاه، 
بازســازی کنند. محققان اشعه های ایکس ســاتع شده از 
امواج نــور منظم را که مشــخص می کنــد چگونه انرژی 
شــدید به داخل بافت های نانو ســیم ها نفوذ کرده اســت 
اندازه گیری کردنــد. آنها وقتی که پیش بینــی کردند که 
پرتو افکنی شدید ساخته شــده از لیزرهای فوق سریع اما 

فشرده، برای تولید فشاری شدیدتر از مرکز خورشید کافی 
اســت، نتایج را به صورت مدل های عددی تبدیل کردند. 
این پیشــرفت بزرگ می تواند چگالی و انرژی فیزیکی قابل 
دسترســی برای محققان بدون جبران خسارات دسترسی 
به لیزرهای بــزرگ را فراهم کند. همچنیــن این کار یک 
ترقی برای دانشمندانی اســت که روی راه هایی برای تولید 
ترکیب های هســته ای  که از لیزر در آنها استفاده می شود، 
 کار می کننــد. جزئیات بیشــتر این پژوهش در نشــریه

Science Advances منتشر شده است.

بازسازی شرایط سوخت ستاره ای 
با استفاده از لیزر فشرده

چه معادنی در فضا وجود دارد؟

علیرضا
مظاهری
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پیشنهاد سر دبیر: 
اکران سیاسی ترین فیلم سال در اصفهان

در حاشیه

اســکندر کوتی گفت: راســتش 
را بخواهید اصال شــرایط روحی 
خوبی ندارم. از ابــراز لطف مردم 
ممنونم! امیــدوارم که در معمای 
شــاه خوب بــازی کرده باشــم. 
سریال معمای شــاه این شب ها 
با بازی این گزارشــگر معروف و 
قدیمی فوتبال کشورمان در نقش 
شهید مفتح، ســبب شد تا دوباره 
همه یادشــان بیاید که اسکندر 

کوتی هم هست. او اما این روزها اصال شرایط روحی خوبی ندارد 
که بخواهد درباره نقشش در این ســریال صحبت کند. او در این 
مورد گفت: »پسرم 25 ســاله است و ســرطان خون دارد. تمام 

دارایی ام صرف سرطان پسرم شده است.«

مسعود ســالمی فیلم بردار سینما 
با اشــاره به فعالیت های اخیر خود 
گفت: سه شنبه شب فیلم برداری 
فیلــم ســینمایی »خفه گی« به 
کارگردانــی فریــدون جیرانی به 
پایان رســید و هم اکنون تدوین 
آن توســط بهرام دهقانی مراحل 
پایانی خود را مــی گذراند و کارن 
همایونفر مشغول ساخت موسیقی 
آن است. البته الزم است بگویم که 

من باید تصحیح رنگ این اثر را هم انجام دهم اما هنوز شروع به این 
کار نکرده ام. وی با اشاره به اینکه این فیلم متفاوت ترین اثر فریدون 
جیرانی است، بیان کرد: من پیشتر تجربه همکاری با این کارگردان 
را در فیلم سینمایی »خواب زده ها« داشتم؛ اما »خفه گی« به ژانری 
که فریدون جیرانی دوست دارد، بسیار شباهت دارد و ما تمام فیلم 
را به صورت سیاه و سفید به تصویر کشیدیم؛ زیرا می خواستیم آن 
فضای خفگی را که در فیلم نامه وجود داشت بیشتر در فیلم منعکس 
کنیم. »خفه گی« ویژگی های زیادی دارد و جزو فیلم های عجیب و 
غریبی است که در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر، مخاطبان را 

غافلگیر می کند.

بازیگــر »روزی روزگاری« درباره 
نبــودش در این ســه ســاله در 
تلویزیون گفت: وقتــی مدتی در 
تلویزیون نباشــید ارتباط شما با 
مردم قطع می شــود. این مسئله، 
هم به لحاظ مالی به شــما لطمه 
می زند و هــم به لحــاظ معنوی 
رابطــه ات بــا مخاطب بــه هم 
می خورد، بنابراین هنرمند در این 
موارد به فکر کارهــا و برنامه های 

دیگر می افتد. شــهره ســلطانی که ایــن روزها بازیگر ســریال 
»پنچری« به کارگردانی برزو نیک نژاد است، درباره اینکه به تازگی 
چقدر سریال های طنز تلویزیون را دنبال کرده است، به خبرنگار 
مهر گفت: خیلی کم سریال دیده ام؛ شاید به این دلیل که کمی هم 
دلشکسته بوده ام. وی ادامه داد: طی سال های اخیر دلگیر بودم که 

دالیل بسیاری داشت؛ ولی حاال دوباره دارم آشتی می کنم.

در  گذشــته  چنــدروز  طــی 
ســایت های خبری و کانال های 
تلگرامی خبری منتشر شد مبنی 
بر اینکه چندی پیــش به دنبال 
شکایت بازیگر معروف تلویزیون 
به نــام »ب«، پرونده ای در پلیس 
فتــای اســتان البرز بــه جریان 
افتاد.این زن بازیگر در تشــریح 
ماجرا گفت: مدت ها بــود که در 
یکــی از شــبکه های اجتماعی 

فعالیت داشــتم تا اینکه چندی پیش فردی که صفحه  مرا دنبال 
می کرد و مدعی بود از عالقه مندان من است، برایم پیام فرستاد و 
پیشنهاد ازدواج داد. ابتدا پیام او را جدی نگرفتم اما از همان زمان 
مزاحمت هایش شروع شد و مدام پیام می فرستاد و درخواستش را 
تکرار می کرد.سرانجام به او جواب منفی دادم اما پس از این ماجرا 
تهدیدهای او شروع شد.او در شبکه های اجتماعی به من توهین و 
حتی تهدید می کرد که مرا به قتل می رســاند یا اینکه رویم اسید 
می پاشد.در حالی که در خبرها نامی از این بازیگر برده نشده بود، 
در اخبار بیست وسی سه شنبه شب نام این بازیگر مشخص شد و 
حتی او یعنی بهاره افشاری، در گفت وگویی با خبرنگار این برنامه، 

جزئیات بیشتری را از این ماجرا بازگو کرد.

گزارشگر مشهور فوتبال:

پسرم سرطان خون دارد

سورپرایز جیرانی برای فجر

با تلویزیون آشتی کردم

تهدید بازیگر در اینستاگرام

اینستاگردی

درشهر

مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســتان اصفهان از انتشار 
کتاب برگزیده آثار جشــنواره سراســری نگارگری 
آیــات خبر داد. به گزارش تســنیم حجت االســالم 
والمســلمین حبیب رضا ارزانی اظهار داشت: 60 اثر 
برگزیده از آثار جشنواره نگارگری آیات در رشته های 
نگارگری، طراحی نگارگری، طراحی نقوش ســنتی 
و تذهیــب در قالب کتــاب برگزیده آثار جشــنواره 
سراســری نگارگری آیات در اصفهان منتشــر شد. 
وی افزود: این کتاب بــه همت معاونت قرآن و عترت 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و با همکاری معاونت 
قــرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســالمی 

استان اصفهان به رشته تالیف درآمده است.

»ترمینال غرب« فیلــم داســتانی 75 دقیقه ای به 
کارگردانی قربانعلی طاهرفر اســت کــه به موضوع 
اتفاقات هسته ای سال های اخیر و حواشی اجتماعی 
آن می پــردازد و قرار اســت برای نخســتین بار در 
اصفهان اکران شــود.»ترمینال غرب« فیلم داستانی 
75 دقیقه ای به کارگردانی قربانعلی طاهرفر  است که 
به موضوع اتفاقات هسته ای سال های اخیر و حواشی 
اجتماعی آن می پردازد. ترمینال غرب فردا ســاعت 
9 صبح برای نخستین بار در ســینما سوره اصفهان 

اکران خواهد شد.

رییس اداره امور پژوهشــی پژوهشــکده مطالعات 
اســالمی گفت: نشســت »جریان شناســی تصوف 
فرقه ای« بــا توجه به تفکــرات فکــری موجود در 
اصفهان در رابطه بــا عرفان و تصوف هــای نوظهور 
امروز برگزار می شود. حامد اهتمام پیرامون برگزاری 
نشســت »جریان شناســی تصوف فرقه ای« اظهار 
داشــت: پژوهشــکده مطالعات اســالمی وابسته به 
ســازمان تبلیغات اسالمی، سلســله نشست هایی با 
رویکرد علمی پژوهشــی را با توجه به ترویج فرهنگ 
پژوهش و نگاه علمــی به موضوعات تا پایان ســال 
تدارک دیده که یکی از موضوعات جریان شناســی 

تصوف فرقه ای است.

کتاب برگزیده آثار جشنواره 
آیات در اصفهان منتشر شد

اکران سیاسی ترین فیلم سال 
در اصفهان

آشنایی با»جریان شناسی 
تصوف فرقه ای« در اصفهان 

دعواهای بین نقی و ارسطو و کل کل هایی که پسرخاله های 
مازندرانی را به هم نزدیک تر می کرد، حســادت بین زن و 
شــوهرش، حفظ موقعیت های اجتماعی و جنس کمدی 
که حاصل خالقیت محســن تنابنده بود، سری مجموعه 

تلویزیونی »پایتخت« را از یک تا 4 تشکیل می داد.
تنابنده با حفظ سمت طراح، بازیگردان و  یکی از بازیگران 
نقش های اصلی این سریال پرمخاطب تلویزیونی است که 
جمعی از نویســنده های خالق را با خود همراه کرده بود؛ 
گروهی متشکل از خشــایار الوند، حسن وارسته، کوروش 

نریمانی و... .
اما درست قبل از شروع ســاخت فصل پنجم این سریال، 
خشایار الوند که حاال به یکی از نویســنده های اصلی این 
مجموعه تلویزیونی بدل شــده بود، سرپرست نویسندگان 
ســریال »خانه ما« به کارگردانی ســامان مقدم شد و به 
همین دلیل نتوانســت »پایتخت« را در فصل 5 همراهی 
کند و تنابنده برای پر کردن جای خالی همکار همیشگی 
خود، امیرحسین قاسمی را که در »پایتخت1« نیز نگارش 
بخشی از ســریال را به عهده داشــت، این بار در کنار خود 
قرار داده اســت تا قصه های »نقی و ارســطو« را با کمک 

یکدیگر به نگارش درآورند.
حال باید دید با حضور نویســنده ای جدید در این سریال 
محبوب تلویزیونی و با پیش بردن دو قسمت از این سریال، 
قصه هایی که تــو در تو و روی یک روال نامشــخص پیش 
می رفتند، باز هم به همان سمت می روند یا اینکه تغییراتی 
اساســی را در فصل جدید »پایتخت« شاهد خواهیم بود؛ 
داستان هایی که طبق اعالم تهیه کننده قرار است متفاوت 

و جدید باشند.
از طرفی هر ســاله به عدم تکرار و کلیشــه ای شــدن در 

قصه های »پایتخت« تاکید می شــود؛ اما مخاطب هر سال 
هم شــاهد همان قصه های بعضا تکــراری و کل کل های 
خانوادگی اســت: فراموشــی بابا پنجعلی، حسادت نقی 
به ارســطو و همســرش و خیلی از موارد دیگر که همیشه 
در این ســریال تکرار می شــود و بن مایه اصلی قصه های 
این سریال را تشــکیل می دهند. این نکته ها شاید همان 
ویژگی های کاراکترهای ســریال باشــد، اما نباید این را 
هم نادیده گرفت که مدت هاســت خــط اصلی قصه های 

»پایتخت« بر مبنای همین موارد است.
تنابنده با سوار شدن بر شیرینی تک تک شخصیت هایش، 
کمدی خود را پیش می برد و روایــت قصه هایی که از قاب 
ســیروس مقدم می گذرند، مدت هاســت تکراری شــده 

است؛ اما با تغییر در گروه نویسنده ها و اضافه شدن برخی 
بازیگران طناز چون ســعید آقاخانی، شــاید این احتمال 
وجود داشته باشــد که قصه هایی جدید را در این سریال 

ببینیــم  پرمخاطــب 
کــه مخاطــب را عالوه 
بــر خنــده و گذراندن 
ســاعاتی مفرح، با خود 

درگیر کند.
فــارس،  بــه گــزارش 
»پایتخت5« در روزهای 
ابتدایی اســفند مــاه با 
بازیگران  اغلــب  حضور 
اصلــی در شــهر آتن و 
نیکوزیــا کلیــد خواهد 
خــورد. گــروه تولید در 
دریا،  کنار  لوکیشن های 
اسکله، بازارهای قدیمی 
و سنتی،  هتل، کوچه ها 
و محله هــا، مراکز خرید 
و... قصــه فصــل پنجم 
آغــاز  را  »پایتخــت« 
خواهند کــرد و بجز آتن 
و فیکوزیــا در تهــران و 

علی آباد نیز تصویربرداری ادامه خواهد داشت. فصل های 
پیشــین این سریال در ســال های گذشــته از شبکه یک 
سیما به مناســبت نوروز و رمضان روی آنتن رفت و فصل 
پنجم »پایتخت« نیز قرار اســت در ماه رمضان سال آینده 
از همین شبکه پخش شود. در این سریال محسن تنابنده، 
علیرضا خمســه، ریما رامین فر، احمد مهرانفر، نســرین 
نصرتی، محمدرضا علیمردانــی، هومن حاجی عبداللهی، 
سعید آقاخانی، ســارا و نیکا فرقانی اصل و... به ایفای نقش 

می پردازند.

تاکنون ســی و چهار دوره از جشــنواره فیلم فجر گذشته و در 
آستانه سی و پنجمین دوره از مهم ترین رویداد سینمایی کشور، 
خبرگزاری میزان آمار جالب توجهی از دوره های پیشین منتشر 
کرده است. رقیه چهره آزاد در سن 81 سالگی برای بازی در فیلم 
مادر به کارگردانی علی حاتمی سیمرغ گرفت و مسن ترین برنده 
این جایزه  است. جوان ترین بازیگری که سیمرغ نقش اول را گرفته 

حسین عابدینی اســت. او به خاطر بازی در فیلم »باران« در 20 
سالگی سیمرغ دوره نوزدهم را گرفت. بهرام رادان با گرفتن سیمرغ 
دوره بیست و دوم  برای فیلم »شمعی در باد« دوم است. جوان ترین 
بازیگر زنی که سیمرغ بازیگر اول را گرفته »ترانه علیدوستی«است 
که در 18 ســالگی برای بازی در فیلم »من ترانه 15 سال دارم« 
سیمرغ دوره بیستم  در سال را گرفت. باران کوثری در 21 سالگی 

در دوره بیست و پنجم ، میترا حجار در 23 سالگی در دوره هجدهم 
، رویا نونهالی در 24 ســالگی در دوره هفتم  و مینا الکانی در 25 
سالگی در دوره سیزدهم  در رده های بعدی قرار دارند. محمدرضا 
فروتن و هدیه تهرانی در فیلم قرمز تنها زوج سینمایی هستند که 
برنده سیمرغ  بهترین بازیگر نقش اول مرد و  زن سال در یک فیلم 
شده اند. پرویز پرستویی تنها بازیگری است که تا به حال توانسته 
دو سال پشت سرهم  سیمرغ بهترین بازیگر مرد را برای بازی در 

فیلم های بید مجنون و به نام پدر به دست آورد.

نویسندگان جدید »پایتخت۵« داستان های زندگی معمولی را به کجا می برند؟

نقی در نیکوزیا!
محســن تنابنده برای تولید »پایتخت۵« از حضور 
نویســندگان جدیدی بهره می برد و شــاید همین 
موضوع، به روند تکراری این سریال پرمخاطب کمک 

کند.

 با تغییر در گروه 
نویسنده ها و اضافه 

شدن برخی بازیگران 
طناز چون سعید 

آقاخانی، شاید این 
احتمال وجود داشته 

باشد که قصه هایی 
جدید را در این سریال 

پرمخاطب ببینیم

قاب شیشه ای
تصویربرداری مجموعــه تلویزیونــی »لبخند رخســاره« روزهای 
پایانی خود را در بندر انزلی پشت ســر می گذارد. به گزارش دیباچه، 
ســازندگان مجموعه تلویزیونی »لبخند رخســاره« بــه کارگردانی 
بهرنگ توفیقی، تهیه کنندگی زینب تقوایی و نویســندگی ســعید 
نعمت ا... این روزها در بندر انزلی آخرین ســکانس های کار را جلوی 
دوربین برده اند.پیش از این تصویربرداری در لوکیشــن هایی متنوع 
در مشهد،نیشابور،قدمگاه،هشــتگرد و تهران انجام شده بود.تدوین 
همزمان مجموعه نیز توسط امیر شیبان خاقانی ادامه دارد.این سریال 

در 30 قسمت تو لید می شود و از شبکه یک پخش خواهد شد.
کامبیز دیربــاز، بهناز جعفری،بهــزاد فراهانی،مریــم بوبانی، مجید 
 نــوروزی، مجید واشــقانی، گــروه بازیگــران اصلی این ســریال را

تشکیل می دهند.

تهیه کننده »همســایه ها« گفــت: این مجموعه تلویزیونی پتانســیل 
ادامه دار شــدن را دارد اما قطعا در ســری جدید، بخشــی از عوامل و 
بازیگران تغییر خواهند کرد.»سید علیرضا سبط احمدی« تهیه کننده 
سریال »همســایه ها« گفت: تصویربرداری و پخش این سریال به طور 
همزمان تا نیمه بهمن ماه ادامه خواهد داشت.وی ادامه داد: اگر مدیران 
محترم سیما تصمیم بگیرند که این سریال ادامه داشته باشد، آن هم در 
شرایطی که مردم به تازگی با شــخصیت های این سریال ارتباط برقرار 
کرده اند و اینکه از نقاط مثبت و منفی اثــر به خوبی اطالع پیدا کردیم و 
این سریال جای خود را میان مخاطبان پیدا کرده است، ما نیز تمهیدات 
خاصی را برای ادامه داستان در نظر خواهیم گرفت. احمدی افزود: حتی 
این امکان برایمان وجــود دارد تا قصه ها را در ســبکی دیگر به تصویر 

بکشیم و کاراکترها را اضافه و کم کنیم.

آخرین روزهای تصویربرداری 
»لبخند رخساره«

 »همسایه ها« پتانسیل 
ادامه دارشدن دارد

سوژه روز

فرارو: معمای شــاه باز هم سوژه شــد. پس از پخش صدای 
ویگن و ابراهیــم حامدی )ابی(، این بار صدای عبدالحســن 
ســتارپور )ســتار( دیگر خواننده لس آنجلسی را پخش کرد 
که با واکنش مخاطبان در فضای مجازی روبه رو شد. معمای 
شاه در کنار پخش صدای این خوانندگان، تصاویر آنها را نیز 
بازسازی و پخش کرده اســت.به گزارش فرارو، پس از پخش 
صدا و تصویر سه خواننده لس آنجلسی از تلویزیون، اخباری 
درباره احتمال پخش تصویر داریوش اقبالی و فائقه آتشــین 
)گوگوش( نیز مطرح شــده بود، اما امروز برخی کانال های 
تلگرامــی خبر داده اند که مســئوالن صداوســیما با پخش 
تصویر این دو خواننده مخالفت کــرده اند.با این حال فضای 
مجازی به پخش صدای خواننده لس آنجلسی واکنش نشان 

داد و طنزها و اظهار نظرهای مختلفی در این باره تولید شد.
یکی از کاربران بــا کنایه ای درباره صداوســیما و رییس آن 
در توئیتر نوشته است: »تلویزیون بعد از ابی، امشب ستار رو 
آورد. معمای شاه همین طور جلو بره عید امسال شوی96 رو 
مهمون علی عسکری و همکاران هستیم.« برخی از مردم نیز 

این اقدامات صداوسیما را برای جذب مخاطب دانسته اند.
ســامان در کامنتی برای فرارو نوشــت: »انقدر این سریال 
کم بیننده است که برای جذب مخاطب، رو آوردن به پخش 

صحنه های منشوری.«
برخی مخاطبان نیز ســریال معمای شــاه را در مسیر برنامه 
»استیج« شبکه من و تو دانسته اند. یکی از آنها نوشته است: 
»من به رسانه ملی توصیه می کنم که کنسرت ابی و ستار رو 
با همین دوتا که توی معمای شــاه نشون داده، بگذاره؛ دیگه 
کسی استیج نگاه نمی کنه«. این سریال همچنین چهره های 
برخی فعاالن برجســته سیاســی انقالبی همچــون آیت ا... 
هاشــمی و رهبر معظم انقالب را به تصویر کشــیده که این 

تصاویر نیز مورد توجه مخاطبان قرار گرفته است.
معمای شاه عنوان یک مجموعه تلویزیونی با ژانر تاریخی به 
کارگردانی محمدرضا ورزی است. این سریال داستان زندگی 
محمدرضا شــاه پهلوی را از زمان بازگشت وی از مصر پس از 

ازدواج با ملکه فوزیه، تا زمان مرگ به تصویر می کشد. 

محمد صادق ملــک، آرش فالحت پیشــه  و مرتضی 
آقاحسینی در »کابوس حضرت اشرف« به  کارگردانی 
حسین پاکدل  به ایفای نقش می پردازند. این بازیگران 
به همراه گروه،حدود سه ماه است که تمرین هایشان 
را برای حضور در جشنواره بین المللی تئاتر فجر آغاز 
کرده انــد. همچنین حضور ابراهیــم اثباتی به عنوان 
آهنگساز این نمایش قطعی شــده است. تمرین های 
آخریــن نمایش حســین پاکــدل در تماشــاخانه  
ایرانشهر،سالن  همایش های نشر »ثالث« و پالتوهای 
خصوصی برگزار می شود. در راســتای چند اثر قبلی 
ازجمله »حضرت واال«، »عشق و عالی جناب« و »یک 
صبح ناگهــان«، نمایش »کابوس حضرت اشــرف« 
حوادثی از تاریخ معاصر کشورمان را دستمایه ساخت 
درام خود قرار داده و به شکلی مدرن، مفاهیم نمایشی 

مدنظر را با زبان گروتسک بازگو می کند.
این نمایــش پربازیگر بناســت عالوه برســه اجرا در 
روزهای پایانی جشنواره بین المللی  تئاترفجر، اجرای 
عمومی خود را هم در تاالر ناظرزاده کرمانی تماشاخانه 

ایرانشهر تا پایان سال 95 ادامه دهد.

حامد همایون در اولین کنسرت خود در سی و دومین 
جشــنواره موســیقی فجر، ضمن غافلگیری از حضور 
و استقبال مخاطبان در ســالن میالد، خدا را به خاطر 

حضور قابل توجه مخاطبان شکر کرد.
به گزارش مهر شامگاه سه شــنبه 28 دی ماه در شب 
پنجم سی و دومین جشنواره موسیقی فجر، کنسرت 
حامد همایون خواننده پاپ در ســالن میالد نمایشگاه 
بین المللی برگزار شد.مخاطبانی که برای تماشای این 
کنسرت نیم ساعت زودتر آمده بودند و سالن تقریبا به 
طور کامل پر شده بود، منتظر آمدن حامد همایون به 
صحنه بودند که در نهایت ایــن خواننده پاپ در میان 
تشویق های بی امان مخاطبان به صحنه آمد و در همان 
بدو ورود قطعه »به چشــمات قســم« و »چنین کنم 
چنان کنم« را با همراهی مخاطبان خواند.همایون پس 
از اجرای این 2 قطعه شــکر خدا را به جا آورد و گفت: 
برای من بهترین شب زندگی ام امشب است و امیدوارم 
شما هم از این شب لذت ببرید، این را هم باید بگویم که 
من خدا را بابت اتفاق امشب شکر می کنم.او که از آمدن 
جمعیت زیاد به کنسرتش خوشحال و متعجب بود و به 
صورت مکرر خدا را شکر می کرد، سپس قطعه »دوباره 

عشق« را با همراهی مردم اجرا کرد.

واکنش ها به پخش صدا و تصویر خوانندگان لس آنجلسی در معمای شاه؛

بازیگران جدید به »کابوس جذب مخاطب با پخش صحنه های منشوری!
حضرت اشرف« اضافه شدند

حامد همایون غافلگیر شد!

تئاترموسیقی

زمان برگزاری 
بخش 
استانی فیلم 
فجرتغییر 
کرد 

تاریخ برگزاری بخش اســتانی ســی و پنجمین 
جشــنواره فیلم فجر تغییــر کرد و ایــن رویداد 
در اســتان ها از 14 تا 21 بهمن برگزار می شــود. 
 به گزارش ایمنا، بر اســاس اعــالم بخش خبری 
سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر، به درخواست 
تماشــاگران در شهرســتان ها و احترام به شــور 
جشنواره ای عالقه مندان به سینما، این جشنواره 
همزمان با تهران در شــهرهای مختلــف برگزار 

خواهد شــد؛ گرچه بــه نظر می رســد منظور از 
خبر جشنواره این بوده که جشــنواره همزمان با 
تهران به پایان می رســد و این همزمانی که بدان 
اشاره شــده، مختص تاریخ آغاز جشنواره نیست. 
براســاس گزارش دبیرخانه فجر، سی و پنجمین 
دوره جشــنواره فیلم فجر از 14 تا 21 بهمن ماه 
برگزار شــده و همزمــان با تهران پایــان خواهد 
 یافت. البته باز هم به نظر می رسد منظور از عنوان 

سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر، بخش استانی 
آن بوده نه برگزاری آن در تهــران. و اما تغییر روز 
پایانی جشــنواره نیز به دلیل همزمانی با شــب 
شــهادت حضرت فاطمه)س( اســت و در نهایت 
مراســم اختتامیه جشــنواره در 21 بهمن ماه و 
شب بیست و دوم بهمن برگزار می شود. این خبر 
درحالی اعالم می شود که بابک رضایی مدیر امور 
استان های سی و پنجمین جشــنواره فیلم فجر 

در تاریخ 10 دی ماه اعالم کرده بود: برنامه اکران 
فیلم های سی و پنجمین جشــنواره فیلم فجر در 
مراکز اســتان ها به مدت 10 روز از تاریخ 16 تا 26 
بهمن ماه درنظر گرفته شــده است. از سوی دیگر 
الزم اســت به این نکته اشاره شــود در خبری که 
12مهر ماه از سوی جشــنواره اعالم شد آمده بود: 
»سی و پنجمین جشــنواره فیلم فجر از 12 تا 22 

بهمن در تهران و سراسر کشور برگزار می شود.«

تصویری از عیادت داریوش فرضیایي )عمــو پورنگ( از جانبازان 
مدافع حرم در بیمارستان امام حسین)ع( مشهد در فضای مجازی 

منتشر شده است.

عیادت »عمو پورنگ« از جانبازان 
مدافع حرم

پدیده های پیر و جوان جشنواره فجر
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پیشنهاد سردبیر:
تهدیدی جدی

در پِس خبرخوش رها سازی آب در زاینده رود

اخبار

به گزارش مهر، سردار سرتیپ پاسدار حسین دهقان 
شامگاه سه شنبه در نشست ستاد فرماندهی اقتصاد 
مقاومتی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه۵۰ 
درصــد برنامه هــای هدف گــذاری شــده اقتصاد 
مقاومتی کشــور اجرایی شــده اســت، عنوان کرد:  
موانع سد راه تحقق اقتصاد مقاومتی در سطح کشور 
برداشته شــده اســت و با عزم و اراده به وجود آمده 

می توان به دستاوردهای بزرگی در این بخش رسید.
وی با اشــاره به اینکه تحقق اقتصاد مقاومتی موجب 
کاهش وابســتگی ها می شــود، بیان کــرد: اقتصاد 
مقاومتی موجب توســعه کشــور و ایجاد اشتغال در 

استان ها می شود.
وزیر دفاع و پشــتیبانی نیروهای مســلح ادامه داد: 
دولــت در راســتای تحقــق اقتصــاد مقاومتی از 
بخش خصوصــی حمایت می کند و زمینــه را برای 

سرمایه گذاری سرمایه گذاران فراهم می کند.
وی تاکید کــرد: ایجاد ثبات در فضــای اقتصادی از 
مهم ترین اقدامات دولت به شــمار می رود که نقش 
مهمی در بهبود فضای کســب و کار در سطح کشور 

داشته است.
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مســلح یادآور شد: 
برداشــتن موانع ســد راه ســرمایه گذاران و ایجاد 
تمهیــدات الزم برای حــل مشــکالت بخش های 
تولیــدی از دیگر اقدامــات دولت به شــمار می رود 
 که ایــن امــر از کند شــدن چــرخ ملــی اقتصاد

جلوگیری کرد.
بدعهدی آمریکا در اجرای برجام به خاطر 

این است که دشمن همیشه دشمن است
سردار سرتیپ پاسدار حسین دهقان با اشاره به اینکه 
باید از ظرفیت های هر منطقه برای توسعه آن منطقه 
اســتفاده کرد، تاکید کرد: چهارمحــال و بختیاری 
ظرفیت ها و پتانســیل های بســیاری دارد که باید 
 از این ظرفیت ها برای توســعه بیشــتر این اســتان 

استفاده کرد.
وزیر دفاع و پشــتیبانی نیروهای مســلح با اشاره به 
اینکه دهه فجر در پیش اســت، تصریــح کرد: دهه 
فجر فرصت بسیار مناسبی برای بیان دستاورد های 

انقالب اسالمی است.
وی در ادامه با اشــاره به بدعهدی آمریکا در اجرای 
برجام، ادامه داد: ایران بر اســاس برجام به تعهدات 
خود عمل کرده است و بدعهدی آمریکا به خاطر این 

است که دشمن همیشه دشمن است.

وزیر دفاع طی سفر خود به چهارمحال مطرح کرد:

۵۰ درصد برنامه های اقتصاد 
مقاومتی کشور اجرایی شد

با مسئوالن

اســتاندار چهارمحال و بختیاری گفت: چهارمحال و بختیاری با 
وجود  پیشــرفت های زیاد همچنان محرومیت های چشمگیری 
دارد و نیازمند مساعدت خیرین اســت. قاسم سلیمانی دشتکی 
28 دی ماه در آیین کلنگ زنی ساخت خوابگاه دخترانه 1۵ خرداد 
به همت و نیت خیرخواهانه بنیاد 1۵ خــرداد، اظهار کرد: عمل 
خیرین در تمام ادوار، ارزش الهی و معنــوی دارد و تحولی که در 
سال های اخیر با حمایت آنان در کشور و استان به وقوع پیوست، 
بسیار ارزشمند است. وی با اشاره به اینکه چهارمحال و بختیاری 
در دوران بعد از انقالب و در دولت تدبیر و امید پیشرفت بسیاری 
داشته اســت، تصریح کرد: با وجود تمامی پیشرفت ها، همچنان 

محرومیت در برخی نقاط استان مشاهده می شود.
سلیمانی دشتکی حمایت های بنیاد 1۵ خرداد، بنیاد برکت، بنیاد 
مســتضعفین و کمیته امداد را عملی نیک و عامل توسعه استانی 
دانست و گفت: تاکنون 21 مدرســه در لردگان توسط بنیاد 1۵ 
خرداد و 6۰ مدرســه در دیگر نقاط اســتان  با کمک های نقدی 
خیرین احداث شده است. اســتاندار تعداد دانشجویان در سراسر 
اســتان را ۵۰ هزار نفر گزارش کرد و گفت: اکنون باید شــرایط 
تســهیل و زمینه بهره مندی جوانان از علم آموزی را فراهم کرد. 
وی نبود شبکه گازرســانی در استان ها و نبود پزشک و متخصص 
ایرانی را از جمله محرومیت های قبل از انقالب اسالمی برشمرد و 
گفت: اکنون با توسعه علم و حمایت های دولت و خیرین بسیاری 

از محرومیت ها برطرف شده است.

برگزاری نشســت ســتاد فرماندهی اقتصاد مقاومتــی چهارمحال و 
بختیاری با حضور وزیر دفاع و پشــتیبانی نیروهای مســلح ســردار 
حســین دهقان وزیر معین اقتصاد مقاومتی بدون حضور خبرنگاران 

و پشت درهای بسته برگزار شد.
  به گزارش بروجن ســالم، هر حادثه وقتی در چار دیواری ســکوت،
بی اعتنایی و غفلت قــرار گیرد، خواهد مرد و فراموش خواهد شــد. 
پایدار شــدن حوادث بســتگی به این دارد که مبلغان و خبر رسانانی 
امین، صادق و با انگیزه داشته باشــند. با توجه به رسالت خبرنگاران 
در زمینه انعکاس خدمات رســانی و اقدامات و حــق مطالبه گری از 
مســئوالن و اقدامات صورت گرفتــه و همچنین نقــش مهم اطالع 
رسانی به موقع رویدادها و جلسات موثر در ســطح استان، متاسفانه 
چند صباحی است در ســفرهای مقامات دولتی و کشوری به استان 
چهارمحال وبختیــاری و باوجود تذکرات و انتقادات اصحاب رســانه 
همچنان جلسات و نشست ها با حضور وزرا و مدیران در سفر به استان 
چهارمحال و بختیاری بدون حضور خبرنگار و فعاالن رسانه ای، پشت 
درهای بســته و در بایکوت خبری صورت می پذیرد. به طوری که در 
ســفرهای اخیر مانند ســفر معاون رییس جمهور و وزرا ، از اصحاب و 
فعاالن حوزه رسانه دعوتی صورت نگرفته و جالب است که 28 دی ماه 
1۳۹۵ به دنبال سفر یک روزه  وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 
سردار حسین دهقان وزیر معین اقتصاد مقاومتی به استان، مذاکره با 
مسئوالن استانی، پیرامون وضعیت اقتصادی چهارمحال و بختیاری، 
پشــت درهای بســته و بدون حضور خبرنگاران صورت گرفت،گویا 
همچنان دیــده بانان جامعه در اســتان چهارمحــال و بختیاری در 
بایکوت خبری به ســر می برند؛ آیا به راســتی مگرنه این اســت که 
خبرنگاران چشــم و گوش و زبان گویای مردم هســتند و باید درباره 
اقدامات دولت و مسئوالن به مردم اطالع رســانی نمایند تا بدانند در 
استان چه می گذرد، اما این روزها شاهد هستیم عده ای تمایلی برای 
اطالع رسانی ندارند یا شاید دوست ندارند بعضی ها در جلسه باشند که 
این موارد تعجب برانگیز است. دلیل نبود خبرنگاران واصحاب رسانه 
در جلسات و سفرهای مقامات دولتی وکشوری چیست؟مگر نه اینکه 
مسئوالن و مدیران برای رفع مشــکالت مردم قدم برداشته اند، مگر 
نه اینکه در سخنان خود بارها گفته اند این مردم صاحبان این کشور 
هستند؟ پس چگونه اصحاب رســانه که پل ارتباط مردم و مسئوالن 
هستند در بایکوت خبری به ســر می برند؟! مردم ما خواهان دانستن 
عملکرد مسئوالن هستند نه شنیدن مدح و ثنای آنها ، در اینجا یادآور 
می شویم  جامعه زمانی پیشرفت می کند و توسعه می یابد که سه ضلع 
مثلث مردم ، مسئوالن و رسانه با هم تعامل داشته باشند و به صورت 
همگرا عمل کنند.  چرا مردم نباید از حضور مدیران استانی  و جزئیات 
برگزاری جلسات در استان مطلع شوند؟  مطالبه گری حق مردم است 
و این در کالم مقام معظم رهبری بارها و بارها آمده که مسئوالن باید 
به مردم جواب بدهنــد و در آخر فراموش نکنیــم؛ مطبوعات پلیس 
اجتماع و دیده بان های جامعه مدنی هستند نه تابلوی های تبلیغاتی 

برخی از صاحب منصبان! 

نماینــده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری، توســعه اســتان 
را نیازمند تخصیــص اعتبارات و کمک های خیرین دانســت و 
گفت: انتظار می رفت در برنامه ششــم توسعه، اعتبارات ویژه ای 
برای پیشرفت و رشد اســتان های محرومی مانند چهارمحال و 

بختیاری در نظر گرفته شود.
حجت االسالم محمدعلی نکونام  28 دی ماه در آیین کلنگ زنی 
ساخت خوابگاه دخترانه 1۵ خرداد به همت و نیت خیرخواهانه 
بنیاد 1۵ خرداد، اظهار کرد: با وجود ســرمایه گذاری های کالن 
و اقدامات عمرانی در چهارمحال و بختیاری، همچنان اســتان 

فاصله بسیاری از نظر توسعه با دیگر استان های هم تراز دارد.
وی افزود: چهارمحال و بختیاری از نظر امکانات، به شــدت در 
وضعیت محرومیت به ســر می بــرد و دارای روســتاهایی فاقد 
امکانات بهداشــتی، رفاهی )آب و برق(، آموزشــی و جاده های 
مواصالتی اســت. نماینده ولی فقیه در چهارمحــال و بختیاری 
توســعه اســتان را نیازمند تخصیص اعتبــارات و کمک های 
خیرین دانســت و گفت: انتظار می رفت در برنامه ششم توسعه 
اعتبارات ویژه ای برای پیشــرفت و رشد اســتان های محرومی 
مانند چهارمحال و بختیاری در نظر گرفته شود. حجت االسالم 
نکونام به منظور اثبات محرومیت اســتان از مسئوالن کشوری 
خواست در بررســی وضعیت چهارمحال و بختیاری به آمارها و 
گزارش های اکتفا نکنند و مناطق مختلف اســتان را از نزدیک 
مالحظه کنند. وی خاطرنشــان کرد: نام انقــالب با وجود چند 
چهره از جمله آیت ا... هاشمی رفسنجانی زنده است و امید است 

خدای تبارک و تعالی ایشان را مشمول رحمت قرار دهند.

چهارمحال با وجود پیشرفت ها هنوز 
محرومیت های چشمگیری دارد

همچنان ادامه دارد؛

بایکوت اصحاب رسانه چهارمحال 
درسفرهای مقامات دولتی وکشوری

توسعه چهارمحال نیازمند تخصیص 
اعتبارات و کمک خیران

به گــزارش پایگاه خبــری تحلیلی بروجن ســالم به نقل 
ازتســنیم، »رحیم میدانی« معاون وزیر نیرو در امور آب و 
آبفا ابتدای مهرماه سال جاری از نبود آب کافی برای کشت 
پاییزه اصفهان خبر داده و گفته بود:» در استان اصفهان به 
سختی توانســتیم آب را مدیریت کنیم و در پایان شهریور 
ماه 1۹۰ میلیون مترمکعب حفظ کردیــم تا آب مورد نیاز 
شــرب و صنایع این اســتان در پاییز تامین شود اما امکان 
تامین آب کشت پاییزه اصفهان را نداریم و آبی برای کشت 

پاییزه اصفهان تامین نخواهد شد.«
پس از کشــت محدود پاییزه در اصفهان، در حال حاضر با 

رشد 2۳ درصدی ذخایر آب پشت ســد زاینده رود نسبت 
به زمان مشابه سال گذشته، تصمیم به رهاسازی آب از سد 
زاینده رود برای کشــت به مدت 18 روز گرفته شده است. 
»علی بصیرپور« معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب 
منطقه ای اصفهان از تصمیم کمیته ۵ نفره برای بازگشایی 
زاینده رود خبر داد و گفت: پیش بینی می شود تا اواخر روز 
جمعه زاینده رود در شــهر اصفهان جریان یابد. وی افزود: 
ســد زاینده رود بامداد امروز با دبی حدود 6۰ متر مکعب 
بر ثانیه بازگشایی و پیش بینی می شــود تا ساعات پایانی 
فردا جریان آب به محدوده شــهر اصفهان برسد. این مقام 

مســئول تصریح کرد: کمیته ۵ نفره تصمیم گیرنده برای 
استفاده بهره برداران از آب زاینده رود متشکل از مدیرعامل 
آب منطقه ای استان، نماینده استاندار، فرماندار اصفهان، 
نماینده کشــاورزان و نماینده جهاد کشــاورزی اســتان 
اصفهان اســت و  قرار بر این شــد که برای کشت به مدت 
حدود 18 روز امکان تحویل آب به کشــاورزان میسر شود. 
وی ادامــه داد: در یازدهمین جلســه شــورای هماهنگی 
حوضه آبریز زاینده رود که با حضور وزیر نیرو برگزار شــد 
پس از بررسی کارشناسی وضعیت ذخیره سد زاینده رود، 
رهاسازی آب زاینده رود برای انجام کشت کشاورزان تایید 
شده بود. این تصمیم رهاسازی آب از افزایش 2۳ درصدی 
حجم ذخایر آب پشــت سد زاینده رود نشــئت می گیرد، 
اما این 2۳ درصد رشــد حجم ذخایر آب ناشــی از افزایش 
بارش ها نیست بلکه ناشی از ذوب شدن زودهنگام برف های 
باالدســت این رودخانه در کوه های اســتان چهار محال و 

بختیاری است.
طی ســال های گذشــته منابع برف باالدســت رودخانه 
زایند ه رود همواره با ذوب آرام خود، به عنوان پایدار کننده 
منابع آبی منطقه در طول سال نقش آفرینی می کردند اما 
امســال با افزایش دمای هوا پس از چند نوبت بارش برف، 
برف های باالدست زاینده رود به صورت زودهنگام آب شده 
و موجب افزایش حجم ذخایر آب پشت این سد شده است. 
این مســئله بیش از آنکه باعث خوشحالی شــود، خبر از 
چالش جدیدی در تامین آب استان اصفهان برای فصل گرم 
پیش رو دارد چرا که در ســال های گذشته در فصول گرم 
سال، منابع برفی باالدست این ســد، همواره به عنوان یک 
منبع پایدار کننده نقش آفرینی کــرده اند به طوری که با 
آرام آرام ذوب شــدن برف ها در ماه های گرم سال، منبعی 
برای افزوده شــدن به حجم ذخایر آب پشت سد در فصل 
گرم وجود داشــت و اگر در ادامه فصل زمستان، این منابع 
برفی تجدید نشــوند، این موضوع خود به عاملی جدی در 

بروز تنش های آبی در استان اصفهان تبدیل می شود.

مدیرعامــل شــرکت آب و فاضالب روســتایی اســتان 
چهارمحال و بختیاری از توســعه شــبکه آبفای روستایی 
در 4 روستای حاشــیه زاینده رود خبر داد. تورج احمدپور 
ســامانی ، با بیان اینکه در رابطه با توسعه شبکه فاضالب 
آبفای روســتایی عملکردهای بســیار مطلوبی در حاشیه 
رودخانه زاینده رود شــکل گرفته است، اظهار کرد: توسعه 

این پروژه ها از طریق تســهیالت بانک توســعه اسالمی 
 به زودی به مراحل اجرایی می رســد. وی اظهار داشــت: 
4 روستا در حاشیه زاینده رود از جمله روستاهای مارکده، 
دشــتی، چم عالی و یاســه چای در اولویت اجرای توسعه 
شــبکه آبفای روستایی هســتند و پیمانکاران اجرای این 
طرح بــا دریافت این تســهیالت از بانک مربوطــه، اقدام 

به نقشه برداری مســیل آب و انجام ســایر مراحل پروژه 
خواهندکرد. مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب روستایی 
چهارمحال و بختیــاری با عنــوان اینکه امید اســت در 
ســال آینده اجرای این پروژه که اولویــت اصلی کار ما در 
این روستاها می باشد محقق شــود، تصریح کرد: اگرسایر 
روستاهای تابعه حاشــیه زاینده رود با اختصاص اعتبارات 
مردمی در جهت توســعه فاضالب روســتایی مشارکت و 
همکاری داشته باشــند، ما نیز روند برآورد نقشه برداری، 

نظارت بر پروژه و اجرای کار را به انجام خواهیم رساند.

طی سال های 
گذشته، منابع 
برف باالدست 

رودخانه 
زاینده رود همواره 

با ذوب آرام 
خود، به عنوان 

پایدارکننده 
منابع آبی منطقه 

در طول سال 
نقش آفرینی 

می کردند

شهرستانویژه

به گزارش سالم لردگان؛  معاون اســتاندار چهارمحال و 
بختیاري گفــت: بهره برداري از جاده 4 خطه شــهرکرد 
بروجن- لردگان به علت عبــور لولــه گاز از زیر جاده با 

مشکل مواجه شده است.
گودرز امیري در کارگروه حمل و نقــل و ایمني جاده اي 
اســتان با اشــاره به یکي از مشــکالت جــاده 4 خطه 
شــهرکرد- بروجن- لردگان اظهار داشــت: از 2 ســال 

گذشــته به دلیل عبــور لوله 
گاز از زیر این جاده با شرکت 
گاز در حال رایزني هستیم که 
متاسفانه شرکت خطوط لوله 
و گاز تاکنون پاسخ درستي به 

استان نداده است.
وي افزود: امیدوار هســتیم با 
مســاعدت و عنایت شــرکت 
خطوط لوله و گاز این مشکل 
در 2۰ کیلومتــر از این جاده 

سریع تر رفع شود.
معـــاون هماهـــنگي امــور 
عمراني اســتاندار چهارمحال 
و بختیاري بیان کرد: تاکنون 
4 جلســه با مدیران شــرکت 
خطوط لولــه و نفت منطقه 2 

در اصفهان و یک جلســه با مدیرعامل شرکت گاز کشور 
برگزار گردیده که هر بار قول بررسي داده شده به گونه اي 
که در آخرین جلسه گفته شــد حتما باید از پل و زیرگذر 

در این مسیر استفاده شود.
امیري تصریح کــرد: احداث پل و زیرگذر هزینه بســیار 
زیادي نیاز دارد که تامین آن اعتبــار از طریق اعتبارات 
استاني و ملي ممکن نیســت مگر آنکه شرکت یا وزارت 

نفت اعتبار مورد نیاز را تامین کند.

تکمیل جاده بروجن-لردگان در 
 انتظار شرکت خطوط لوله و گاز

وي با بیان اینکه مشکل این شــرکت تعمیر لوله در مواقع 
بروز خطر است، خاطرنشان کرد: اداره راه استان پذیرفته 
چنا نچــه  روزي نیاز به تعمیــرات لوله گاز در این مســیر 
باشد ماشین آالت شــرکت خطوط لوله و گاز اجازه انجام 
عملیات و دیگر اقدامات مور نیاز را دارند.معاون هماهنگي 
امور عمراني اســتاندار چهارمحال و بختیاري با اشــاره به 
وجود ۳۳۰ دستگاه ماشین آالت راهداري در استان گفت: 
این ماشــین آالت تنها 4 ماه در سال به کار می روند و بقیه 
سال بدون استفاده هســتند که باید براي استفاده بهینه 
از این ماشــین آالت و حل مشکالت شــهرداري ها و مردم 

برنامه ریزي های الزم توسط مسئوالن مرتبط انجام شود.
امیري با اشاره به ضرورت برنامه ریزي براي بارش برف در 
استان خاطرنشان کرد: راهداري ها بدهي هایي از گذشته 
به بخش خصوصي در بحــث برف روبي دارند کــه باید از 

اعتبارات استاني به این قسمت اختصاص داده شود.

از ۲ سال گذشته به 
دلیل عبور لوله گاز 

از زیر این جاده با 
شرکت گاز در حال 
رایزني هستیم که 
متاسفانه شرکت 
خطوط لوله و گاز 

تاکنون پاسخ درستي 
به استان نداده است

تصمیم به رهاســازی آب زاینده رود از افزایش ۲۳ درصدی حجم ذخایر آب پشــت سد زاینده رود نشئت 
می گیرد، اما این میزان رشــد حجم ذخایر آب، ناشی از افزایش بارش ها نیســت بلکه ناشی از ذوب شدن 

زودهنگام برف های باالدست این رودخانه در کوه های چهار محال و بختیاری است.

ذوب شدن برف ها در ارتفاعات چهارمحال؛

تهدیدیجدیدرپِسخبرخوشرهاسازیآبدرزایندهرود

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی چهارمحال خبر داد:

توسعه شبکه آبفای روستایی حاشیه زاینده رود

نگاه

بلداجی یکی از شــهرهای شهرســتان بروجن در اســتان 
چهارمحال و بختیاری است .آنهایی که برای زیارت امامزاده 
حمزه ابن علی)ع( به این مکان شــریف عازم می شــوند، 
شاید بلداجی را در مسیر دیده باشــند. شهری زیبا در کنار 
رشته کوه های غرب که بزرگ ترین کانون جمعیت منطقه با 
حدود 14 هزار نفر محسوب می شود. شهری که ساکنانش 
روی پای خود ایستاده اند و در تمام این سال ها با تالش در 
راستای اجرایی کردن منویات رهبرمعظم انقالب در زمینه 
اقتصاد مقاومتی و برای خودکفا شدن در حوزه های مختلف، 
کوشش مثال زدنی داشــته اند. حاال »علیرضا رحمانی« در 
مقاله ای ازتوانمندی ها و ظرفیت های  بلداجی برای ارتقای 
بخشــداری به فرمانداری و در واقع »شهرســتان« شدن 
بلداجی نوشته و در این مقاله عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر 
کشور را مورد خطاب قرار داده و از وزیر خواسته تا با بررسی 
شــاخص ها، ظرفیت ها، توانمندی ها و امکانات موجود در 
شهر و بخش بلداجی، بررسی های  الزم را در این باره انجام 
دهد. در بخشــی از این مقاله، به قسمتی از این ظرفیت ها و 
توانمندی های بلداجی اشاره شده است از جمله: 1. تقدیم 
بیش از 7۰ شــهید و صدها آزاده و جانبــاز به نظام مقدس 

جمهوری اسالمی در بلداجی
2. وجــود بیــش از 12۰۰ دانــش آموختــه در مقاطــع 
کاردانی،کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری در شهر و 
بخش بلداجی که بســیاری از آنها به عنوان مدیر ونیروهای 
اداری مجــرب در بخش هــای مختلف اداری - آموزشــی 

شهرستان و استان به انجام وظیفه مشغول هستند.
۳.  فعالیت اداره امور مالیاتی بخش بلداجی که از سال 1۳68 
در مرکز بخش بلداجی تاســیس گردیده، پــس از بروجن 
دارای بیشترین درآمد مالیاتی اســت و با توجه به حضور و 
فعالیت های شرکت های بزرگ در این منطقه این درآمد به 

سرعت در حال افزایش است .
4. ظرفیت های قابل توجه کشاورزی و بهره مندی از منابع 
آب سد چغاخور و بیش از 1۵۰ حلقه چاه کشاورزی با تنوع 

محصوالت کشاورزی 
۵. وجود ســد و تاالب چغاخور به عنوان یکی از قطب های 

اصلی گردشگری استان با جاذبه های طبیعی منحصر به فرد 
)به عنوان دو منطقه نمونه گردشــگری کشوری و استانی (
 که به همراه امامزاده حمزه ابن علی)ع(در فصل تابســتان و

 به ویژه روزهای پایانی هر هفتــه پذیرای جمعیتی بیش از 
1۰۰ هزار نفر می باشد .

6 .  حضور بیشترین جمعیت زائر و گردشگر در این بخش در 
تمام فصول سال از جمله بهار و تابستان

7. تاســیس دانشــگاه پیام نور در مرکز بخش بلداجی با ۹ 
رشته و 8۰۰ دانشجو و ساختمان آموزشی در حال احداث و 
روندی رو به رشد با توجه به جمعیت دانش آموزی منطقه و 

رشته های متناسب
8. برخورداری از بیشترین آمار دانشجویی پس از بروجن

۹. وجود ادارات ، ســازمان ها ، نهادهای نظامی و انتظامی و 
بیشترین مراجعه کنندگان به این نهاد پس از بروجن

1۰. فاصله بلداجی تا مرکز شهرستان بروجن که بیش از ۳۰ 
کیلومتر می باشــد یکی از پارامتر های تقسیمات کشوری 
است که همانند شهر سامان تا مرکز استان و با جاذبه های 
گردشــگری طبیعت بی بدیع و پر رونــق چغاخور و بخش 

بلداجی نیز استحقاق شهرستان بودن را چند برابر می کند.
رحمانی بلداجــی در پایان این مقاله ابــراز امیدواری کرده 
تا مردم بلداجی  شــاهد برنامه ریــزی و اقدامی عادالنه در 

چارچوب موازین قانونی در این زمینه باشند. 

مردم بخش بلداجی خواستار ارتقای بخشداری به فرمانداری هستند

بخشــدار مرکزي شهرســتان فارسان گفت: ســه پارک کودک در 
روستاي کران و ســه پارک در روستاي ده چشــمه و یک پارک در 
روستاي چوبین احداث شــده که تاکنون براي اجراي این طرح ها 

جمعا یک میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.
به گزارش جهانبین نیوز؛ پریســا مالکي بخشدار مرکزي شهرستان 
فارسان در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبري تحلیلي پیرغار با اشاره 
به توسعه  مناطق روســتایي اظهار کرد: کودکان عالوه بر نیازهاي 
اساسي آموزش، غذا و بهداشت به امکانات فرهنگي و تفریحي براي 

تامین نیازهاي رواني خود نیاز دارند.
وي تصریح کرد: احداث پارک و نصب وســایل بــازي کودکان براي 
سه روستا در دســتور کار قرار گرفت تا کودکان این روستاها هم از 

امکانات تفریحي بهره مند شوند.

به گزارش جهانبین نیوز؛ به نقل از هفت چشــمه، قربانعلي بهرامي 
رییس آمــوزش و پرورش شهرســتان اردل در جشــنواره خیرین 
مدرســه ســاز این شهرســتان که با حضور مسئوالن اســتاني و 
شهرستاني در نمازخانه آموزش و پرورش برگزار شد گفت: صحبت 
از شــخصیت خیرین یعني صحبت از علم و دانش و تربیت و شرافت 
ایراني و امروز مردم شهرســتان اردل این کار خدا پسندانه را به نحو 

احسن انجام مي دهند. 
بهرامي با اشاره به آمار مدارس خیریه ساخته شده و در حال ساخت 
این شهرستان از خدمت نیک و ماندگار خیرین حاضر و غایب تقدیر 
و تشــکر نمود. وي با بیان اینکه تعداد 27 مدرسه شهرستان اردل، 
عمر باالي 2۵ ســال دارند ادامه داد: هفت مدرسه شهرستان اردل 

نیازمند بازسازي و مقاوم سازي است.

بخشدار مرکزي شهرستان فارسان:

 احداث 7 پارک در 
روستا هاي فارسان

رییس آموزش و پرورش اردل خبر داد:

7 مدرسه اردل نیازمند 
بازسازي و مقاوم سازي
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مفاد آراء )نوبت دوم(
10/271 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی  
برابر آراء صادره هیات های اول و دوم و ســوم و چهارم موضــوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رســمی مستقر در واحد 
ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده 
است . لذا مشــخصات 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 42509-1394/08/30 هیأت ســوم آقاي عباســعلي تقي زاده به 
شناسنامه شماره 9 کدملي 1291642791 صادره اصفهان فرزند رمضانعلي نسبت 
به 4/5 دانگ مشاع از ششدانگ/یک باب ساختمان  به مساحت 155/62 مترمربع پالک 
شــماره یک اصلي واقع در اصفهان بخش 18حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سند 

شماره 48982مورخ 1350/04/12 دفتر خانه 29
2- رای شماره 42512-1395/08/30 هیأت سوم خانم زهرا تقي زاده به شناسنامه 
شماره 1269 کدملي 1286631981 صادره اصفهان فرزند عباسعلي نسبت به 1/5 
دانگ مشاع از ششدانگ/یک باب ســاختمان  به مســاحت 155/62 مترمربع پالک 
شــماره یک اصلي واقع در اصفهان بخش 18حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک 
رسمی عباسعلی تقی زاده  از سند شماره 48982مورخ 1350/04/12 دفتر خانه 29

3- رای شماره 45066-1394/09/28 هیأت سوم آقاي قاسم رضوانی به شناسنامه 
شماره 20862 کدملي 4722381976 صادره کربال فرزند عباس نسبت به ششدانگ 
یک باب ساختمان به مســاحت 134/35 مترمربع از پالک شماره 333 فرعی از 14 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازسند ثبت شده در 

صفحه 380دفتر 43
4- رای شماره 1410-1395/01/29 هیأت اول اقای عباس باقرصاد   به شناسنامه 
شماره  340  کدملي  1289971021  صادره اصفهان  فرزند  براتعلی  ششدانگ یک 
واحدتجاری مسکونی به مســاحت 60/60   مترمربع از پالک شماره  853  فرعی از 
17  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازسند 57401-

83/7/19 دفتر 91 اصفهان
5- رای شماره 1719-1395/01/30 هیأت ســوم آقاي حجت اله ابراهیمی ولدانی 
به شناســنامه شــماره 1852 کدملي 1283516055 صادره اصفهان فرزند رضا 
نســبت به ششــدانگ یک باب ســاختمان به مســاحت 266.63 مترمربع از پالک 
شماره268فرعی36 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

از مالک رسمی حاج آقا کشاورز از سندثبت شده در صفحه 585 دفتر 196
6- رای شماره 9283-1395/04/28 هیأت اول اقای محمدعلی تیموری جروکانی به 
شناسنامه شماره  2 کدملي 1289880077  صادره اصفهان فرزند رحیم ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 272/25 مترمربع از پالک شماره 44  اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رســمی عبدالرحمان واســماعیل 

تیموری جروکانی
7- رای شماره 11890-1395/05/21 هیأت ســوم آقاي ناصر عابدان گورتاني به 
شناســنامه شــماره 1609 کدملي 1283434644 صادره فرزند نوروز ششدانگ 
یکباب خانه  به مساحت 81 مترمربع پالک شــماره 14.657 اصلي واقع در اصفهان 

بخش حوزه ثبت ملک غرب اصفهان تأئید در صفحه 590 دفتر 57 سابقه ثبت دارد
8- رای شماره 15325-1395/06/13 هیأت سوم آقاي سعید اکبري به شناسنامه 
شماره 1032 کدملي 1159543518 صادره داران فرزند نصیر در ششدانگ یکباب 
خانه  به مســاحت 111.35 مترمربع پالک شــماره990  فرعي از36 اصلي واقع در 

اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان به نام قاسمعلی شریفی ولدانی
9- رای شــماره 15330-1395/06/13 هیأت ســوم آقاي عباســعلي صالحي به 
شناســنامه شــماره 7911 کدملي 1209069377 صادره فرزند علي حســین در 
ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 151.46 مترمربع پالک شماره فرعي از68 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان به نــام رضا زارع بهرام 

آبادی
10- رای شماره 14584-1395/06/08 هیأت ســوم آقاي اصغر سلمانی رنانی  به 
شناسنامه شماره 9161 کدملي1283200937  صادره اصفهان فرزند رضا ششدانگ 
منزل مسکونی به مساحت 316.33  مترمربع از پالک شماره     3639  فرعی از    18  
اصلی واقع در اصفهان بخش14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی عباس 

سلمانی   موردثبت صفحه   405 دفتر  83      امالک
11- رای شــماره 16532-1395/06/21 هیــأت اول اقای عبدالرســول کمیلی  به 
شناسنامه شماره 922  کدملي  1282756753  صادره اصفهان فرزند علی ششدانگ 
یکبابخانه  به مســاحت 153/22  مترمربع از پالک شــماره 555 فرعی از 25  اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازسند 86/10/24-4109 

دفترخانه 160 اصفهان
12- رای شماره 16371-1395/06/20 هیأت اول اقای مسیب نوروزی دره بیدی  به 
شناسنامه شماره 87 کدملي 5499738531  صادره نجف آباد فرزند عبداله ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 136  مترمربع از پالک شماره 68  اصلي واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رســمی ولی اله پورفقیهی عاشــق ابادی 

ازموردثبت صفحه 87 دفتر 48 امالک
13- رای شماره 16369-1395/06/20 هیأت اول خانم فریبا حیدری  به شناسنامه 
شماره 74 کدملي 6339706223  صادره کیار  فرزند بشیر ششدانگ یکبابخانه به 
مســاحت 128/20  مترمربع از پالک شــماره 68  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 

حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی صدیقه نهاوندی
14- رای شماره 16499-1395/06/21 هیأت چهارم آقای رسول رشیدیان فر  به 
شناسنامه شماره 746 کدملي 1287122541 صادره اصفهان فرزند عباس  یک دانگ 
از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 126  مترمربع از پالک شماره  3535    فرعی از  
18    اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی 

ازسندشماره 79083 مورخ 91/9/1 دفترخانه 91 اصفهان
15- رای شماره 16496-1395/06/21 هیأت چهارم خانم الهه محمودی رنانی  به 
شناسنامه شماره 16  کدملي 1290821021  صادره خمینی شهر  فرزند رضا  پنج 
دانگ از  ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 126  مترمربع از پالک شماره  3535   
فرعی از  18    اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک 

رسمی ازسندشماره  79083 مورخ 91/9/1 دفترخانه 91 اصفهان
16- رای شماره 19175-1395/07/17 هیأت دوم اقای قاسمعلی صادقیان رنانی   
به شناسنامه شماره 10989  کدملي  1283216965   صادره اصفهان  فرزند مهدی  
ششدانگ ساختمان  به مساحت 167/30   مترمربع از پالک شماره 1193  فرعی از 18  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 

425 دفتر 1067  امالک
17- رای شماره 17680-1395/07/01 هیأت سوم خانم فیروزه عسگری هفشجانی  
به شناسنامه شــماره 360 کدملي 4622534274  صادره شهرکرد فرزند علی پناه  
ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 61.80 مترمربع از پالک شــماره  فرعی از   67   
اصلی واقع در اصفهان بخش14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی   حاج 

اسماعیل امینی عاشق آبادی
18- رای شــماره 18269-1395/07/06 هیأت ســوم آقای عبدالحســین رضائی 
کوجانی  به شناسنامه شــماره 1242 کدملي  1816821276  صادره آبادان  فرزند 
عباس   ششدانگ یک باب خانه   به مساحت 159.35  مترمربع از پالک شماره  فرعی 
از   28  اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی  

عباس رضایی
19- رای شماره 18289-1395/07/06 هیأت سوم آقای ناصر رضائی کوجانی    به 
شناسنامه شماره   1363  کدملي 1283385961  صادره   اصفهان   فرزند عبدالحسین   
ششدانگ یک باب   کارواش  به مساحت  386.04    مترمربع از پالک شماره  فرعی از   
28     اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی   

عباس رضایی
20- رای شــماره 20052-1395/07/27 هیأت اول  اقای حمیدرضا میرقادری  به 
شناسنامه شماره  1271455293  کدملي  1271455293   صادره اصفهان  فرزند  
رضا نسبت به سه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب مغازه به مساحت  56/21  مترمربع 
از پالک شماره  316  فرعی از 25  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 155 دفتر 303 امالک
21- رای شــماره 20051-1395/07/27 هیــأت اول اقــای مهدی میرقــادری  به 
شناسنامه شماره  7525  کدملي  1292006315   صادره اصفهان  فرزند  رضا نسبت 
به سه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب مغازه به مســاحت  56/21  مترمربع از پالک 
شــماره  316  فرعی از 25  اصلي واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازموردثبت صفحه 155 دفتر 303 امالک
22- رای شماره 20053-1395/07/27 هیأت اول اقای علیرضا عباسی  به شناسنامه 
شماره  91  کدملي  1290682003   صادره خمینی شهر  فرزند  سیف اله  نسبت به سه 
دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه به مساحت  166/50  مترمربع از پالک شماره  555  
فرعی از 36  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک 

رسمی حاج مهدی وفاطمه شیرخانی که بنامشان درجریان ثبت است
23- رای شــماره 20054-1395/07/27 هیــأت اول  اقای محمدرضا عباســی  به 
شناسنامه شماره  1610  کدملي  1141905401   صادره خمینی شهر  فرزند  سیف 
اله  نسبت به سه دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه به مساحت  166/50  مترمربع از 
پالک شماره  555  فرعی از 36  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  
 اصفهان ازمالک رسمی حاج مهدی وفاطمه شــیرخانی که بنامشان درجریان ثبت

 است

24- رای شــماره 20055-1395/07/27 هیــأت اول اقای ســیف اله عباســی  به 
شناســنامه شــماره  745  کدملي  1283504367   صادره اصفهان  فرزند  نصراله  
ششدانگ یکبابخانه به استثنابهاثمنیه اعیانی ان به مساحت  233  مترمربع از پالک 
شــماره  547  فرعی از 36  اصلي واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازموردثبت صفحه 103 دفتر 447 امالک
25- رای شــماره 20056-1395/07/27 هیــأت اول اقای ســیف اله عباســی  به 
شناســنامه شــماره  745  کدملي  1283504367   صادره اصفهان  فرزند  نصراله  
ششدانگ یکباب کارگاه به مساحت  339/50  مترمربع از پالک شماره  741  فرعی از 
36  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی 

غالمعباس جعفری ولدانی که بنامش درخواست ثبت شده
26- رای شماره 20097-1395/07/27 هیأت اول خانم مریم علی آقائی سودانی  به 
شناسنامه شــماره  52963  کدملي  1280419164  صادره اصفهان  فرزند  حسین  
نســبت به یک دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مســاحت  156/05  مترمربع از 
پالک شماره 103  فرعی از  7  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازموردثبت صفحه 563 دفتر 800 امالک
27- رای شماره 20098-1395/07/27 هیأت اول اقای اسماعیل نصراصفهانی  به 
شناسنامه شماره  38  کدملي  1290481121  صادره اصفهان  فرزند  محمد  نسبت به 
یک دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت  156/05  مترمربع از پالک شماره 
103  فرعی از  7  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب  اصفهان 

ازموردثبت صفحه 563 دفتر 800 امالک
28-رای شــماره 20099-1395/07/27 هیأت اول  اقای جــواد نصراصفهانی  به 
شناســنامه شــماره  1113  کدملي  1284728668  صادره اصفهان  فرزند  رضا  
نســبت به یک دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مســاحت  156/05  مترمربع از 
پالک شماره 103  فرعی از  7  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازموردثبت صفحه 438 دفتر 831 امالک
29- رای شــماره 20100-1395/07/27 هیــأت اول اقــای فرهاد ســلیمانیان  به 
شناسنامه شــماره  646  کدملي  4621548808  صادره شــهرکرد  فرزند  هاشم  
نسبت به دو دانگ مشــاع از ششدانگ یکبابخانه به مســاحت  156/05  مترمربع از 
پالک شماره 103  فرعی از  7  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازموردثبت صفحه 116 دفتر 858 امالک
30- رای شــماره 20096-1395/07/27 هیأت اول خانم لیلی نصر  به شناســنامه 
شــماره  1886  کدملي  1284878643  صادره اصفهان  فرزند  ناصر  نسبت به یک 
دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مســاحت  156/05  مترمربع از پالک شماره 
103  فرعی از  7  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب  اصفهان 

ازموردثبت صفحه 441 دفتر 831 امالک
31- رای شماره 19917-1395/07/26 هیأت اول اقای نبی اله عبدالهی  به شناسنامه 
شماره 1  کدملي 6219798090  صادره فریدن  فرزند حجت اله ششدانگ یکبابخانه 
به مســاحت 145/76  مترمربع از پالک شــماره 2420  فرعی از 18  اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی محمدحسین حسینی 

رنانی ازموردثبت صفحه 423 دفتر 62 امالک
32- رای شــماره 20314-1395/07/28 هیــأت چهارم آقاي علی اکبــر زینلی به 
شناسنامه شماره 786 کدملي 6219534603 صادره بوئین و میاندشت فرزندفالمرز 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 138.5 مترمربع از پالک شماره فرعی از67 اصلی 
واقع در اصفهان بخش14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی امیرهوشنگ 

مختاری
 33- رای شــماره 19742-1395/07/25 هیــأت چهــارم آقــای  ســید حبیــب 
حسینی نژاد    به شناسنامه شماره   32    کدملي  6229860082   صادره میمه   فرزند  
سید محسن سه دانگ از   ششــدانگ یک باب   خانه   به مساحت   171.23  مترمربع 
از پالک شــماره  6754  فرعی از   28   اصلی واقــع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت 
ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی از سند شــماره  21157  مورخ 91/3/22  دفتر 

147  اصفهان
34- رای شــماره 19744-1395/07/25 هیــأت چهــارم خانم طیبــه پاکنهاد   به 
شناسنامه شماره   725  کدملي 0037306626    صادره  تهران   فرزند  حسین    سه 
دانگ از ششدانگ یک باب خانه به مساحت  171.23   مترمربع از پالک شماره   6754    
فرعی از  28    اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک 

رسمی از سند شماره  21157  مورخ  91/3/22  دفترخانه  147  اصفهان
35- رای شــماره 19736-1395/07/25 هیأت چهارم خانم فاطمه صادقی برزانی   
به شناســنامه شــماره  872   کدملي  1293137111   صادره   رنان    فرزند  محمد   
ششدانگ یک باب  خانه  به مساحت   70.38  مترمربع از پالک شماره  413  فرعی از   
16   اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی 

ازموردثبت صفحه   124  دفتر  647   امالک
36- رای شماره 19066-1395/07/15 هیأت سوم خانم زهرا ابراهیمی آفارانی    به 
شناسنامه شــماره 64  کدملي  1290263108   صادره  اصفهان  فرزند حسینعلی   
ششــدانگ یک باب   خانه   به مســاحت   99.84   مترمربع از پالک شماره فرعی از   
34    اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی  

عصمت مانیان
37- رای شماره 19065-1395/07/15 هیأت سوم آقای محمد حسین شاه سنائی 
گنیرانی به شناسنامه شماره 713   کدملي 1283410184  صادره  اصفهان   فرزند  
رمضان  ششــدانگ یک باب خانه  به مســاحت   157.68 مترمربع از پالک شماره  
346  فرعی از  21  اصلی واقع در اصفهان بخــش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

ازموردثبت صفحه 47  دفتر   976  امالک
38- رای شــماره 23050-1395/08/29 هیأت اول خانم فرحناز صدیقي مورناني 
به شناسنامه شماره 859 کدملي 1285857763 صادره  اصفهان فرزند غالمحسین 
در  سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه  به مســاحت    134    متر مربع پالک 
شــماره    67    اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملــک غرب اصفهان از 

مالکیت مهدی خراط
39- رای شــماره 23049-1395/08/29 هیأت اول آقاي سعید سلطاني دهنوي به 
شناسنامه شــماره 50399 کدملي 1280929618 صادره اصفهان  فرزند مصطفي 
در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه  به مســاحت    134    متر مربع پالک 
شــماره    67    اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملــک غرب اصفهان از 

مالکیت مهدی خراط
40- رای شماره 22793-1395/08/26 هیأت اول  آقاي جمشید تقي یار به شناسنامه 
شماره 1566 کدملي 1285719425 صادره اصفهان فرزند غالمعلي در   ششدانگ 
یک باب  ساختمان   به مساحت  119/80   مترمربع پالک شماره    3532  فرعي از   18 
اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت حســن 

افتخاری رنانی صفحه 277 دفتر 73
41- رای شــماره 23215-1395/09/02 هیأت اول آقاي محمــد رحماني رناني به 
شناسنامه شماره 312 کدملي 1290468486 صادره  اصفهان فرزند عباس در  سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه  به مساحت    518.20   متر مربع پالک شماره   
553 و 554  فرعــی از  18   اصلی واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان از مالکیت اســداله خاکســاری صفحه 584 دفتر 40 نسبت به پالک 554 و 

عباس رحمانی صفحه 439 دفتر 320 نسبت به پالک 553 فرعی
42- رای شــماره 23214-1395/09/02 هیــأت اول خانم الهه ســلطاني رناني به 
شناسنامه شماره 70 کدملي 1290927758 صادره اصفهان  فرزند غضنفر در   سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه  به مساحت    518.20   متر مربع پالک شماره   
553 و 554  فرعــی از  18   اصلی واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان از مالکیت اســداله خاکســاری صفحه 584 دفتر 40 نسبت به پالک 554 و 

عباس رحمانی صفحه 439 دفتر 320 نسبت به پالک 553 فرعی
43- رای شماره 22763-1395/08/25 هیأت اول آقاي احمد حاجي حسیني رناني 
به شناســنامه شــماره 12812 کدملي 1283238535 صادره  اصفهان فرزند علي 
محمد در سه دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب    خانه به مساحت    150  مترمربع پالک 
شماره  1056    فرعي از 36   اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان از مالکیت رحمت اله توکلی
44- رای شــماره 22764-1395/08/25 هیأت اول آقاي حســن یــاري رناني به 
شناسنامه شــماره 142 کدملي 1290115176 صادره اصفهان فرزند رمضان در  
سه دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب    خانه به مساحت    150  مترمربع پالک شماره  
1056    فرعي از 36   اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان            

از مالکیت رحمت اله توکلی
45- رای شماره 23190-1395/09/02 هیأت اول آقاي مهدي خیري کوهانستاني به 
شناسنامه شماره 68 کدملي 1290347484 صادره اصفهان فرزند زین العابدین در 
ششدانگ یک باب کارگاه  به مساحت    155.60    متر مربع پالک شماره    31   اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از مالکیت کریم ابراهیمی 

بابوکانی
46- رای شــماره 23195-1395/09/02 هیأت اول آقاي مهدي عباســي ولداني به 
شناســنامه شــماره 59 کدملي 1290681686 صادره اصفهان فرزند مرتضي در  
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت    93.84    متر مربع پالک شماره  267   فرعی از 36    
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملــک غرب اصفهان  از مالکیت محمود 

شریفی و رضا شریفی
47- رای شــماره 23197-1395/09/02 هیأت اول خانم زهره عزیزي لمجیري به 
شناســنامه شــماره 25 کدملي 1290418535 صادره اصفهان فرزند رمضان در  
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت    94.33    متر مربع پالک شماره  100   فرعی از  
40   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت حسین 

صفری لمجیری
48- رای شماره 22759-1395/08/25 هیأت اول آقاي ناصر مظفري به شناسنامه 
شماره 3 کدملي 1209753030 صادره سمیرم فرزند بهروز در  ششدانگ یک باب    

خانه به مساحت    167/70  مترمربع پالک شماره   362   فرعي از 6   اصلي واقع در 
اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت   صفحه 86 دفتر 780  

49- رای شماره 22901-1395/08/27 هیأت اول آقاي محسن رضایت به شناسنامه 
شماره 26 کدملي 1229891277 صادره خوانســار فرزند احمد سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب مغازه به مساحت75 مترمربع پالک شماره فرعي از68اصلي  واقع 
در اصفهان  بخش14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالکیت رباب مانی فرزندعباس 

صفحه 500 دفتر 948  امالک
50- رای شماره 22910-1395/08/27 هیأت اول آقاي ســعید تکلو به شناسنامه 
شــماره 971 کدملي 3932783344 صادره مالیر فرزند توکل ســه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب مغازه به مساحت75مترمربع پالک شماره فرعي از68اصلي واقع 
دراصفهان بخش14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت رباب مانی فرزند عباس  

صفحه 500 دفتر 948 دفتر  امالک
51- رای شــماره 22872-1395/08/26 هیأت اول آقاي ســعید خاکــي رناني به 
 شناســنامه شــماره 656 کدملي 1290517894 صــادره اصفهــان  فرزند احمد

 در   سه دانگ مشاع از   ششدانگ یک باب    خانه به مســاحت    165  مترمربع پالک 
 شــماره    3147  فرعي از  18  اصلــي واقع در اصفهان بخــش  14  حوزه ثبت ملک

 غرب اصفهان از مالکیت محمدعلی نصر آزادانی فرزند فــرج اله صفحه 365 دفتر 
426 امالک

52- رای شــماره 22873-1395/08/26 هیــأت اول آقاي احمد خاکــي رناني به 
شناسنامه شماره 44 کدملي 1289996938 صادره اصفهان  فرزند حسین در  سه 
دانگ مشاع از   ششــدانگ یک باب    خانه به مســاحت    165  مترمربع پالک شماره    
3147  فرعي از  18  اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 

مالکیت محمدعلی نصر آزادانی فرزند فرج اله صفحه 365 دفتر 426 امالک
53- رای شــماره 23218-1395/09/02 هیأت اول آقاي حسنعلي ترکان رناني به 
شناسنامه شــماره 415 کدملي 1290180539 صادره اصفهان فرزند براتعلي در 
ششدانگ یک باب خانه  به مســاحت    148.41    متر مربع پالک شماره   45   اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از مالکیت عبدالکریم ترکان 

فرزند اسماعیل
54- رای شــماره 23066-1395/09/01 هیأت اول آقاي حسنعلي کرماني افاراني 
به شناســنامه شــماره 70 کدملي 1291020225 صادره اصفهــان فرزند علي در  
ششــدانگ یک باب خانه  به مساحت    189    متر مربع پالک شــماره  145   فرعی از  
22   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از مالکیت علی 

کرمانی آفارانی
55- رای شماره 23264-1395/09/02 هیأت اول آقاي اصغر نادري به شناسنامه 
شماره 70344 کدملي 1281803413 صادره اصفهان  فرزند صفر در  ششدانگ یک 
باب خانه  به مساحت    155    متر مربع پالک شــماره    45    اصلی واقع در اصفهان 

بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از مالکیت صادق جوانبخت وازیچه
56- رای شــماره 23053-1395/08/29 هیأت اول آقاي ســید رضا حسیني نیا به 
شناسنامه شماره 2116 کدملي 1286114322 صادره اصفهان فرزند سید اسماعیل 
در  ششدانگ یک باب خانه  به مساحت    170    متر مربع پالک شماره  4048   فرعی 
از 18    اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملــک غرب اصفهان مورد ثبت 

صفحه 513 دفتر 198 امالک
57- رای شماره 23059-1395/09/01 هیأت اول خانم فاطمه سادات سجادي جزي 
به شناسنامه شماره 1271134268 کدملي 1271134268 صادره اصفهان فرزند 
سید جعفر در  ششدانگ یک باب مغازه  به مساحت    20.65    متر مربع پالک شماره  
820   فرعی از  27   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از 

مالکیت حسین فردوان خراسانی مورد ثبت صفحه 421 دفتر 469 امالک
58- رای شــماره 23153-1395/09/01 هیــأت اول آقاي حســن کامــران نیا به 
شناســنامه شــماره 592 کدملي 1288645872 صادره اصفهان فرزند اسداله در 
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت    72    متر مربع پالک شماره   2493/1  فرعی از 
18    اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت کاظم 

افقری صفحه 330 دفتر 62 اصفهان
59- رای شــماره 23010-1395/08/29 هیأت اول آقاي ایوب فرجي به شناسنامه 
شــماره 23 کدملي 6219860276 صادره افــوس فرزند قربانعلي در ششــدانگ 
یک باب خانه  به مســاحت   81.50     متر مربــع پالک شــماره   68   اصلی واقع در 
 اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت ســید حســن هاشــمی

 بهرام آبادی
60- رای شماره 22840-1395/08/26 هیأت اول آقاي علي نظري پور به شناسنامه 
شماره 91 کدملي 1290144771 صادره فرزند رضا در سه دانگ مشاع از   ششدانگ 
یک باب   ساختمان   به مســاحت  224/35    مترمربع پالک شــماره   583   فرعي از   
18  اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان با کسر مالکیت 

صاحب بلوچی در صفحه 223 دفتر 45 امالک
61- رای شماره 22839-1395/08/26 هیأت اول خانم عزت کریمي به شناسنامه 
شماره 691 کدملي 1291387412 صادره اصفهان  فرزند رضا در  سه دانگ مشاع 
از   ششدانگ یک باب   ساختمان   به مساحت  224/35    مترمربع پالک شماره   583   
فرعي از   18  اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان با کسر 

مالکیت صاحب بلوچی در صفحه 223 دفتر 45 امالک
62- رای شــماره 22866-1395/08/26 هیــأت اول آقاي مصطفــي جانثاري به 
شناسنامه شماره 36 کدملي 1290170614 صادره اصفهان فرزند تقي در  ششدانگ 
یک باب  خانه به مساحت  228/36    مترمربع پالک شماره  415    فرعي از  13  اصلي 
واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غــرب اصفهان مورد ثبت   صفحه 151 

دفتر 156
63- رای شماره 22843-1395/08/26 هیأت اول خانم محبوبه وزیري به شناسنامه 
شماره 124 کدملي 1285705009 صادره اصفهان فرزند حسن در  ششدانگ یک باب   
خانه به مساحت  74/40    مترمربع پالک شماره  67   اصلي واقع در اصفهان بخش  

14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت حسین حیدری
64- رای شماره 23185-1395/09/02 هیأت اول آقاي نعمت اله اکبري به شناسنامه 
شماره 334 کدملي 1289911657 صادره اصفهان فرزند یداله در  ششدانگ یک باب 
خانه  به مساحت   312.70     متر مربع پالک شماره  3245   فرعی از  18   اصلی واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت  صفحه 363 دفتر 607 

امالک  و صفحه 579 دفتر907
65- رای شــماره 22982-1395/08/29 هیأت اول آقاي مهدي معتمدي نیســیاني 
به شناسنامه شــماره 26 کدملي 1189902133 صادره اردستان فرزند محمد تقي 
در4.37  حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یک باب مجتمع تجاری  به مساحت    156.75    
متر مربع پالک شماره  603 فرعی از 28    اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک غرب اصفهان مورد ثبت  صفحات  88 و 85 و 91 و 252 و 404 دفاتر  980 و 980 

و 980 و 287 و 1046 امالک
66- رای شــماره 22978-1395/08/29 هیــأت اول  آقاي مهدي واســع زاده به 
شناســنامه شــماره 1270004409 کدملي 1270004409 صادره اصفهان فرزند 
عبدعلي در 4.37 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یک باب مجتمع تجاری  به مساحت    
156.75    متر مربع پالک شماره  603 فرعی از 28    اصلی واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت  صفحات  88 و 85 و 91 و 252 و 404 دفاتر  

980 و 980 و 980 و 287 و 1046 امالک
67- رای شــماره 22979-1395/08/29 هیأت اول آقاي مصطفــي صفائي فر به 
شناسنامه شماره 2290 کدملي 1282952862 صادره اصفهان فرزند محمدحسین 
در 49.54 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یک باب مجتمع تجاری  به مساحت    156.75    
متر مربع پالک شماره  603 فرعی از 28    اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک غرب اصفهان مورد ثبت  صفحات  88 و 85 و 91 و 252 و 404 دفاتر  980 و 980 

و 980 و 287 و 1046 امالک
68- رای شــماره 22980-1395/08/29 هیــأت اول آقــاي احمــد دارویي فرد به 
شناسنامه شماره 1797 کدملي 1285845285 صادره اصفهان فرزند عباسعلي در 
6.86 حبه مشاع از 72 حبه ششــدانگ یک باب مجتمع تجاری  به مساحت    156.75    
متر مربع پالک شماره  603 فرعی از 28    اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک غرب اصفهان مورد ثبت  صفحات  88 و 85 و 91 و 252 و 404 دفاتر  980 و 980 

و 980 و 287 و 1046 امالک
69- رای شــماره 22981-1395/08/29 هیــأت اول آقاي مجتبــي دارویي فرد به 
شناســنامه شــماره 893 کدملي 1285753070 صادره اصفهان فرزند حسین در 
6.86  حبه مشاع از 72 حبه ششــدانگ یک باب مجتمع تجاری  به مساحت    156.75    
متر مربع پالک شماره  603 فرعی از 28    اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک غرب اصفهان مورد ثبت  صفحات  88 و 85 و 91 و 252 و 404 دفاتر  980 و 980 

و 980 و 287 و 1046 امالک
70- رای شــماره 23008-1395/08/29 هیأت اول آقــاي مرتضي صدري کرمي 
به شناسنامه شــماره 13 کدملي 1290091463 صادره  اصفهان فرزند حسین در 
ششــدانگ یک باب خانه  به مســاحت    194.33    متر مربع پالک شماره  81   فرعی 
از 22    اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملــک غرب اصفهان مورد ثبت 

صفحه 327 دفتر 571 امالک
71- رای شماره 23034-1395/08/29 هیأت اول آقاي محسن یزداني به شناسنامه 
شماره 116 کدملي 5499917000 صادره نجف آباد   فرزند رضا در  ششدانگ یک 
باب خانه  به مساحت    74.70    متر مربع پالک شماره    65   اصلی واقع در اصفهان 

بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از مالکیت اسداله ذوالفقاری
72- رای شماره 23022-1395/08/29 هیأت اول آقاي غالمحسین فرهنگ اصفهاني 
به شناسنامه شماره 48280 کدملي 1280908386 صادره اصفهان فرزند علي در  
ششدانگ یک باب خانه و مغازه متصله  به مساحت   87.50     متر مربع پالک شماره    
32   اصلی واقــع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب اصفهــان از مالکیت 

حسین بیات

73- رای شماره 23021-1395/08/29 هیأت اول خانم فاطمه عابدي به شناسنامه 
شــماره 11 کدملي 1286853338 صادره اصفهان فرزند مظاهر در  ششدانگ یک 
باب ساختمان تجاری مسکونی  به مســاحت   142.55     متر مربع پالک شماره   32    
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت حسین بیات
74- رای شــماره 21771-1395/08/12 هیأت دوم آقاي ســید احمد رفیعي علوي 
علویجه به شناسنامه شماره 5357 کدملي 1090510640 صادره نجف آباد فرزند 
سیدنوراله در  ششدانگ یک باب   ســاختمان   به مساحت   285/22   مترمربع پالک 
شماره   519   فرعي از  40  اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان  از مالکیت حسین و اختر و فاطمه و بدر الزمان کلباسی
75- رای شماره 22675-1395/08/25 هیأت دوم آقاي سید مرتضي واعظ آفاراني 
به شناسنامه شماره 1502 کدملي 1282946080 صادره اصفهان  فرزند سید محمد 
در  پنج دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب   ساختمان   به مساحت   171/35   مترمربع 
پالک شماره   934   فرعي از  16  اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان مورد ثبت     صفحات 388 و 309 و 251 دفاتر 387 و 64 و 538
76- رای شماره 22676-1395/08/25 هیأت دوم خانم اشــرف فقیهي افاراني به 
شناسنامه شــماره 1067 کدملي 1285560991 صادره  اصفهان فرزند حسن در   
یک دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب   ساختمان   به مساحت   171/35   مترمربع پالک 
شماره   934   فرعي از  16  اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان مورد ثبت     صفحات 388 و 309 و 251 دفاتر 387 و 64 و 538
77- رای شماره 22546-1395/08/24 هیأت دوم  آقاي ابوطالب صادقیان رناني به 
شناسنامه شماره 9679 کدملي 1283206110 صادره اصفهان فرزند کریم در  سه 
دانگ مشاع از   ششدانگ یک باب   ســاختمان   به مساحت  104/30    مترمربع پالک 
شماره   3698   فرعي از   18 اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان مورد ثبت      صفحه 331 دفتر 759
78- رای شــماره 22545-1395/08/24 هیأت دوم خانم مهري صادقیان رناني به 
شناسنامه شماره 243 کدملي 1290162603 صادره اصفهان فرزند مهدي در سه 
دانگ مشاع از   ششدانگ یک باب   ســاختمان   به مساحت  104/30    مترمربع پالک 
شماره   3698   فرعي از   18 اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان مورد ثبت      صفحه 337 دفتر 759  
79- رای شــماره 22680-1395/08/25 هیأت دوم آقاي عبداله رضائي برزاني به 
شناسنامه شــماره 9 کدملي 1290083371 صادره اصفهان  فرزند رضا  دو و دو 
پنجم دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب   ســاختمان   به مساحت   250/16  مترمربع 
پالک شماره  3   فرعي از  16  اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان از سند 324 مورخ 83/10/14 دفترخانه 160 اصفهان
80- رای شماره 22681-1395/08/25 هیأت دوم خانم صدیقه رضائي برزاني به 
شناسنامه شماره 73 کدملي 1290156281 صادره  اصفهان فرزند حسن در  سه و 
سه پنجم  دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب   ساختمان   به مساحت   250/16  مترمربع 
پالک شماره  3   فرعي از  16  اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان از سند 324 مورخ 83/10/14 دفترخانه 160 اصفهان 
81- رای شــماره 22658-1395/08/25 هیأت دوم آقاي امیــد کدخدائي الیادراني 
به شناسنامه شماره 1270656708 کدملي 1270656708 صادره اصفهان فرزند 
مجید در  ششدانگ یک باب   مغازه    به مســاحت    18  مترمربع پالک شماره   313   
فرعي از  25  اصلي)به پالک 25/3009 تبدیل شده است(  واقع در اصفهان بخش  14  
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت فاطمه پورعجم مورد ثبت  صفحه 559 دفتر 

5 فرعی کسر گردد
82- رای شــماره 22652-1395/08/25 هیأت دوم آقاي علي ابراهیمي تمندگاني 
به شناسنامه شماره 284 کدملي 1110605625 صادره فالورجان فرزند رمضان 
در    ششدانگ یک باب   ساختمان   به مساحت  241/80   مترمربع پالک شماره   307   
فرعي از 1   اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد 

ثبت   صفحه 195 دفتر 293 امالک  
83- رای شــماره 22651-1395/08/24 هیأت دوم خانم صدیقه هاشمي دهچي به 
شناسنامه شــماره 46620 کدملي 1280355166 صادره اصفهان فرزند احمد در  
ششدانگ یک باب   ساختمان   به مساحت  192/64   مترمربع پالک شماره   13   فرعي 
از  35  اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان مورد ثبت  

صفحه 523 و 526 و 156 دفتر 954 و 809  
84- رای شماره 22637-1395/08/24 هیأت دوم خانم پردیس بابائي به شناسنامه 
شماره 0 کدملي 1271397765 صادره خمینی شهر  فرزند محمد در  ششدانگ یک 
باب  ساختمان   به مساحت  195    مترمربع پالک شماره     34   اصلي واقع در اصفهان 
بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سند صفحه 395 دفتر 193 مالکیت حسن 

بابائی کسر گردد
85- رای شــماره 22663-1395/08/25 هیأت دوم آقاي غالمرضا مســاح کیاني 
به شناسنامه شــماره 3 کدملي 1291648267 صادره اصفهان فرزند عباسعلي در   
ششدانگ یک باب   ساختمان   به مساحت   37/40   مترمربع پالک شماره  286 فرعي 
از  1  اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان       که می بایستی 
با ششدانگ پالک 1/282 بخش 14 تجمیع و تواما تشکیل یک باب خانه را داده اند که 

ذیل صفحه 451 دفتر 291 سابقه ثبت دارد 
86- رای شماره 22666-1395/08/25 هیأت دوم آقاي محمدعلي حاتمي کوجاني 
به شناسنامه شــماره 988 کدملي 1283381443 صادره اصفهان  فرزند کریم در    
ششدانگ یک باب   ساختمان   به مساحت    169  مترمربع پالک شماره  28     اصلي 
واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غــرب اصفهان در صفحه 268 الی 271 

دفتر 54 از مالکیت حسین حاتمی
87- رای شماره 24182-1395/09/14 هیأت دوم آقاي سیدحسن امامي گورتاني 
به شناسنامه شماره 3768 کدملي 1291968849 صادره اصفهان فرزند سیدرضا 
در ششدانگ یک باب ساختمان به مســاحت  329.40    متر مربع پالک شماره  235  
فرعی از 15   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد 

ثبت صفحه 403 دفتر 390 امالک
88- رای شــماره 24209-1395/09/14 هیــأت دوم خانــم ســمیه مهرعلیان به 
شناسنامه شماره 261 کدملي 1290678510 صادره اصفهان فرزند عبدالرسول در  
سه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب ساختمان به مساحت   232.45   متر مربع پالک 
شــماره 1085 فرعی از 15   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان مورد ثبت صفحه 161 و 593 دفاتر 1126 و 958امالک
89- رای شماره 24208-1395/09/14 هیأت دوم آقاي علي مهرعلیان به شناسنامه 
شماره 60 کدملي 1290382220 صادره اصفهان فرزند امان اله در  سه دانگ مشاع 
ازششدانگ یک باب ساختمان به مســاحت   232.45   متر مربع پالک شماره 1085 
فرعی از 15   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد 

ثبت صفحه 161 و 593 دفاتر 1126 و 958امالک
90- رای شماره 24180-1395/09/14 هیأت دوم خانم اشرف محمد زماني رناني 
به شناسنامه شماره 147 کدملي 1289997969 صادره اصفهان  فرزند اسمعیل در 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  236.48 متر مربع پالک شماره 3801   فرعی 
از 18   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غــرب اصفهان مورد ثبت 

صفحه 191 دفتر 1049امالک
91- رای شماره 21672-1395/08/11 هیأت دوم آقاي غالمعلي عرب زاده ساماني 
به شناسنامه شــماره 1278 کدملي 1817215957 صادره آبادان فرزند قدرت اله 
در  ششدانگ یک باب   خانه به مساحت   95   مترمربع پالک شماره  67  اصلي واقع 
در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت حسینعلی ابوطالبی 

فرزند رضا
92- رای شــماره 21687-1395/08/12 هیأت دوم آقاي حبیب اله ترکي لمجیري 
به شناســنامه شــماره 2 کدملي 1289961816 صادره اصفهان فرزند محمود در 
ششدانگ یک باب    مغازه به مساحت    54  مترمربع پالک شماره  386    فرعي از  40  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14   حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از مالکیت آقای جواد 

و محمود حسن زاده لمجیری و رضا ابرقوئیان
 93- رای شــماره 21694-1395/08/12 هیــأت دوم آقــاي محمــود رحمتــي
 انداني به شناسنامه شماره 104 کدملي 1141545209 صادره خمینی شهر  فرزند 
رضا  در  ششدانگ یک باب   ساختمان   به مساحت  145    مترمربع پالک شماره    45 
اصلي واقع در اصفهــان بخش   14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهــان   از مالکیت  علی 

کاظمی
94- رای شــماره 21736-1395/08/12 هیأت دوم  آقاي امیر بابائي به شناسنامه 
شماره 865 کدملي 1284918734 صادره اصفهان فرزند محمود در سه دانگ مشاع 
از   ششدانگ یک باب   ساختمان   به مساحت   425/10   مترمربع پالک شماره    385  
فرعي از  25  اصلي واقــع در اصفهان بخش   14 حوزه ثبت ملــک غرب اصفهان از 

مالکیت وراث محمدعلی و محمد کاظم  فرزند عبدالحسین
95- رای شماره 21734-1395/08/12 هیأت دوم آقاي سعید بابائي به شناسنامه 
شماره 76 کدملي 1290417458 صادره اصفهان فرزند محمود در سه دانگ مشاع 
از   ششدانگ یک باب   ساختمان   به مساحت   425/10   مترمربع پالک شماره    385  
فرعي از  25  اصلي واقــع در اصفهان بخش   14 حوزه ثبت ملــک غرب اصفهان از 

مالکیت وراث محمدعلی و محمد کاظم  فرزند عبدالحسین
96- رای شماره 21649-1395/08/11 هیأت دوم خانم مهوش کامروا به شناسنامه 
شماره 9349 کدملي 4198461848 صادره کوهدشت فرزند عبداله در ششدانگ یک 
باب   ساختمان   به مساحت   131  مترمربع پالک شماره     28  اصلي واقع در اصفهان 

بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از مالکیت قربانعلی چراغی
97- رای شماره 21748-1395/08/12 هیأت ســوم آقای محمد ابراهیم پریشانی  
به شناسنامه شــماره 149 کدملي 1141515067 صادره خمینی شهر فرزند رحیم  
ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 163.75 مترمربع از پالک شماره فرعی از  31 

اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان
ادامه در صفحه 9
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98- رای شماره 23035-1395/08/29 هیأت دوم آقاي رضا يزداني به شناسنامه 
شماره 2 كدملي 5499547114 صادره تیران فرزند علي ششدانگ يک باب  ساختمان  
به مساحت  103/69  مترمربع پالك شــماره   65 اصلي واقع در اصفهان بخش  14  

حوزه ثبت ملک غرب اصفهان      از مالکیت اسداله ذوالفقاری
99- رای شــماره 21877-1395/08/13 هیأت ســوم آقای  بهــرام نصیری قلعه 
شاهرخی  به شناسنامه شماره 068 كدملي 1284623408 صادره اصفهان  فرزند 
يداله   سه دانگ از ششــدانگ يک باب خانه به مســاحت 173.60 مترمربع از پالك 
شــماره  235 فرعی از  25 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حــوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان ازمالک رسمی  فوق  ازموردثبت صفحه 526  دفتر 325  امالك
100- رای شــماره 21878-1395/08/13 هیــأت ســوم خانم زهرا ســلطانی  به 
شناسنامه شماره 1570 كدملي 1289400954  صادره اصفهان فرزند اسفنديار سه 
دانگ ازششدانگ يک باب خانه به مســاحت 173.60 مترمربع از پالك شماره  235 
فرعی از 25 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک 

رسمی فوق  ازموردثبت صفحه  152  دفتر 607  امالك
101- رای شــماره 21852-1395/08/13 هیأت سوم آقای اصغر رضايی برزانی  
به شناسنامه شماره 1904 كدملي1282983751 صادره اصفهان فرزند ابوالقاسم  
ششدانگ يک باب مغازه به مســاحت 44.67 مترمربع از پالك شماره فرعی از  68 
اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی حاج 

مهدی كريمی بهرام آبادی
102- رای شــماره 21856-1395/08/13 هیأت سوم آقای اصغر رضايی برزانی  
به شناسنامه شماره 1904  كدملي 1282983751 صادره اصفهان فرزند ابوالقاسم   
ششدانگ يک باب خانه  به مســاحت 276.56 مترمربع از پالك شماره فرعی از  28  
اصلی واقــع در اصفهان بخش14 حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی 

رمضان مزروعی
103- رای شماره 21717-1395/08/12 هیأت سوم  خانم بهجت زنديان قهفرخی به 
شناسنامه شماره 352 كدملي 4650305497 صادره بروجن فرزند تقی  ششدانگ 
يک باب  خانه به مساحت  237.04 مترمربع از پالك شماره  527 فرعی از  26 اصلی 
واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهــان ازموردثبت صفحه 244 

دفتر 815  امالك
104- رای شــماره 21758-1395/08/12 هیــأت ســوم خانم مريــم رضايی   به 
شناســنامه شــماره 3342  كدملي  1285018826 صادره اصفهــان فرزند رضا 
ششدانگ يک باب مغازه تجاری  به مساحت 55.10 مترمربع از پالك شماره 1165 
فرعی از  16   اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک 

رسمی ابوالقاسم  رضايی برزانی ازموردثبت صفحه  431 دفتر 68  امالك
105- رای شماره 21751-1395/08/12 هیأت سوم آقای  علی  محمدشريفی رنانی  
به شناســنامه شــماره  11605 كدملي 1283225387 صادره خمینی شهر فرزند 
محمدصادق ششدانگ يک باب  كارگاه به مساحت 128.30 مترمربع از پالك شماره 
1380  فرعی از18 اصلی واقع در اصفهان بخــش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

ازمالک رسمی فوق ازموردثبت صفحه 572 دفتر  1111  امالك
106- رای شــماره 21200-1395/08/06 هیأت ســوم آقای  علیرضا نصیری  به 
شناســنامه شــماره 203 كدملي 1198829338 صادره شــهرضا فرزند حسین   
ششدانگ يک باب خانه به مســاحت  203.30  مترمربع از پالك شماره فرعی از 28  
اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی  رضا 

رضايی
107- رای شــماره 21185-1395/08/06 هیــأت ســوم آقای اســداله مکتوبیان 
بهارانچی به شناسنامه شــماره 486 كدملي 1288705883 صادره اصفهان فرزند 
حسین   1/25 دانگ از ششدانگ يک باب  خانه به مساحت  473.70 مترمربع از پالك 
شماره 25 فرعی از   9  اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

ازمالک رسمی فوق ازموردثبت صفحه 176 دفتر 566 امالك
108- رای شماره 21188-1395/08/06 هیأت سوم آقای كريم مکتوبیان بهارانچی 
به شناسنامه شماره  46 كدملي 1290084459  صادره اصفهان فرزند حسین  يک 
دانگ از ششــدانگ يک باب  خانه به مســاحت 473.70 مترمربع از پالك شماره 25 
فرعی از 9     اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک 

رسمی فوق      ازموردثبت صفحه 566 دفتر35  امالك
109- رای شــماره 21180-1395/08/06 هیأت ســوم خانم خديجه مکتوبیان  به 
شناسنامه شــماره 25 كدملي 1290126925  صادره اصفهان فرزند عباسعلی نیم 
دانگ از ششــدانگ يک باب خانه به مســاحت 473.70 مترمربع از پالك شماره  25  
فرعی از  9 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک 

رسمی فوق  ازموردثبت صفحه 564 دفتر 35  امالك
110- رای شماره 21182-1395/08/06 هیأت سوم آقای علی مکتوبیان بهارانچی  
به شناسنامه شــماره  5 كدملي  1290008736  صادره اصفهان فرزند حسین   نیم 
دانگ از ششــدانگ يک باب خانه به مســاحت 473.70 مترمربع از پالك شماره  25  
فرعی از  9  اصلی واقع در اصفهان بخــش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک 

رسمی فوق  ازموردثبت صفحه  567 دفتر 35  امالك
111- رای شماره 21190-1395/08/06 هیأت سوم خانم شهناز نجف آبادی پور   
به شناسنامه شماره 42913 كدملي 1280317868  صادره اصفهان فرزند اكبر  نیم 
دانگ از ششــدانگ يک باب خانه به مســاحت  473.70 مترمربع از پالك شماره 25  
فرعی از  9  اصلی واقع در اصفهان بخــش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک 

رسمی  فوق  ازموردثبت صفحه   564 دفتر  35  امالك
112- رای شماره 21176-1395/08/06 هیأت سوم خانم زهرا مکتوبیان بهارانچی  
به شناسنامه شــماره  2 كدملي 1290222584 صادره اصفهان  فرزند حسین   نیم 
دانگ از ششــدانگ يک باب خانه به مســاحت 473.70 مترمربع از پالك شماره  25  
فرعی از  9 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک 

رسمی فوق  ازموردثبت صفحه  294  دفتر 642 امالك
113- رای شــماره 21179-1395/08/06 هیأت ســوم خانم طاهره اديبان فر  به 
شناسنامه شــماره 124  كدملي 1283371022  صادره اصفهان فرزند محمدرضا 
نیم دانگ از ششدانگ يک باب خانه به مساحت  473.70 مترمربع از پالك شماره   25  
فرعی از  9  اصلی واقع در اصفهان بخــش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک 

رسمی فوق  ازموردثبت صفحه  560  دفتر 35  امالك
114- رای شــماره 21191-1395/08/06 هیأت ســوم آقای ابراهیــم مکتوبیان 
بهارانچی به شناســنامه شــماره  5 كدملي 1290055823  صادره اصفهان فرزند 
حسین  1/25 از ششدانگ يک باب خانه به مساحت 473.70  مترمربع از پالك شماره  
25  فرعی از  9  اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک 

رسمی فوق  ازموردثبت صفحه  297 دفتر 642 امالك
115- رای شــماره 20812-1395/08/02 هیأت سوم  آقای حسین عباسی ولدانی 
به شناســنامه شــماره 6 كدملي  1289918562  صادره  اصفهان  فرزند  قنبرعلی  
ششــدانگ يک باب خانه به مساحت 144  مترمربع از پالك شــماره   861  فرعی از  
36  اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی 

غالمحسین شريفی ولدانی
116- رای شماره 21759-1395/08/12 هیأت سوم آقای رحیم محمدی كوجانی  
به شناسنامه شــماره 9 كدملي 1290050651 صادره اصفهان فرزند رمضانعلی 
ششدانگ يک باب خانه  به مساحت 334.7 مترمربع از پالك شماره فرعی از28 اصلی 
واقع در اصفهــان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی رمضان 

محمدی كوجانی
117- رای شماره 21757-1395/08/12 هیأت ســوم آقای حسن رضايی برزانی   
به شناســنامه شــماره 30  كدملي 1289828571 صادره اصفهان فرزند علی چی  
ششدانگ يک باب خانه به مســاحت 201 مترمربع از پالك شماره  1165  فرعی از  
16 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی 

ابوالقاسم رضايی برزانی ازموردثبت صفحه 431 دفتر 68  امالك
118- رای شماره 20887-1395/08/03 هیأت سوم خانم فخری سادات میرلوحی   
به شناسنامه شماره 5290  كدملي  1110051972 صادره فالورجان فرزند  سیدعلی  
ششــدانگ يک باب خانه به مســاحت  194.52 مترمربع از پالك شماره  52   فرعی 
از   6  اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی   

ازموردثبت صفحه   41  دفتر 600      امالك
119- رای شــماره 20813-1395/08/02 هیأت سوم خانم ســحر طباطبائی پور 
به شناسنامه شــماره 2554 كدملي 0067256074  صادره  تهران  فرزند احمد سه 
دانگ از ششــدانگ يک باب مغازه و فوقانی دفتر كار به مســاحت 67.6 مترمربع از 
پالك شماره  696 فرعی از  40 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان ازمالک رسمی حسین عابدينی   ازموردثبت صفحه   293 دفتر  285  امالك

120-رای شماره 20814-1395/08/02 هیأت سوم  آقای سید علی امیر شاه كرمی  
به شناســنامه شــماره 12  كدملي  1129756920  صادره فريدونشهر فرزند سید 
محسن   سه دانگ ازششدانگ يک باب مغازه و فوقانی دفتر كار به مساحت  67.63  
مترمربع از پالك شماره  696    فرعی از   40   اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه 

ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی حسین عابدينی
121- رای شماره 21194-1395/08/06 هیأت سوم آقای محمد حسن حیدری  به 
شناسنامه شماره 10827 كدملي 1283218585  صادره اصفهان  فرزند محمدباقر  

ششدانگ يک باب خانه به مســاحت 127.5 مترمربع از پالك شماره  3350 و 3351  
فرعی از  18 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک 

رسمی علی پشه ازموردثبت صفحه 323  دفتر 403  امالك
122- رای شماره 21204-1395/08/06 هیأت ســوم آقای  حجت اله صیدال پور 
لركی  به شناســنامه شــماره 640 كدملي 4668794821 صادره لــردگان فرزند 
شیرمحمد  ششــدانگ يک باب خانه به مســاحت 128.20 مترمربع از پالك شماره 
فرعی از  67 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک 

رسمی محمد شاه عالئی
123- رای شــماره 21866-1395/08/13 هیأت ســوم خانم فاطمــه امین علی  به 
شناسنامه شماره 1077 كدملي 0047871393  صادره تهران فرزند محمد ششدانگ 
يک باب خانه به مساحت 196.53 مترمربع از پالك شماره 185  فرعی از 40 اصلی 
واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی تقی مزروعی

124- رای شماره 20886-1395/08/03 هیأت سوم آقای مهدی نساجی الیادرانی  
به شناسنامه شماره 1034  كدملي 1284771148  صادره  اصفهان  فرزند مرتضی   
ششدانگ يک باب خانه  به مساحت 114.99 مترمربع از پالك شماره   183  فرعی از   
12   اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی    از 

سند شماره  36527  مورخ  90/9/27  دفترخانه 187  اصفهان
125- رای شــماره 20820-1395/08/02 هیأت ســوم خانم طلعت ثابت راسخ  به 
شناســنامه شــماره  702  كدملي 1159075311  صادره فريدن  فرزند  عباسعلی   
ششدانگ يک باب  خانه به مســاحت  131.20 مترمربع از پالك شماره فرعی از  67  
اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی حاج 

مهدی خراط
126- رای شماره 21642-1395/08/11 هیأت ســوم  آقای محمد خورسندی  به 
شناسنامه شماره 60  كدملي  1290326134  صادره اصفهان  فرزند كريم سه دانگ 
از ششدانگ يک باب خانه به مساحت  154.50  مترمربع از پالك شماره  495 فرعی 
از  14 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی 

فوق  ازموردثبت صفحه  224 دفتر 713 امالك
127- رای شــماره 21641-1395/08/11 هیأت ســوم خانم معصومه حســینی 
كوهانســتانی  به شناسنامه شــماره 2 كدملي 1290752214  صادره خمینی شهر 
فرزند سیدرضا سه دانگ از ششدانگ يک باب خانه به مساحت 154.50 مترمربع از 
پالك شماره 495 فرعی از 14  اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان ازمالک رسمی محمد خورسندي از موردثبت صفحه224دفتر713امالك
128- رای شماره 21747-1395/08/12 هیأت سوم آقای سید عبدالرسول هاشمی 
جزی به شناسنامه شــماره  49 كدملي 5110479569  صادره اصفهان فرزند سید 
علی سه دانگ از ششدانگ يک باب خانه به مساحت 105.85 مترمربع از پالك شماره 
فرعی از  68  اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک 

رسمی سید محمد حسینی عاشق آبادی
129- رای شــماره 21745-1395/08/12 هیأت ســوم خانم زهرا محبوبی نیه  به 
شناسنامه شــماره 449  كدملي 1286743516 صادره اصفهان  فرزند حسین سه 
دانگ ازششدانگ يک باب خانه به مساحت 105.85 مترمربع از پالك شماره  فرعی 
از  68  اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی 

سید محمد حسینی عاشق آبادی
130- رای شــماره 16534-1395/06/21 هیــأت چهــارم آقــاي  محمــد نادری 
درباغشاهی   به شناسنامه شــماره 2022 كدملي 1283047322 صادره اصفهان 
فرزند غالمعلی  ششدانگ يک باب خانه به مساحت 141 مترمربع از پالك شماره   518   
فرعی از  25    اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک 

رسمی   ازسندشماره 7041 مورخ 92/5/20 دفترخانه 160 اصفهان
131- رای شــماره 27090-1393/11/11 هیــأت دوم خانم فريده عباســی جبلی 
به شناســنامه شــماره  749 كدملي  1288863632 صادره اصفهان  فرزند  عباس  
ششدانگ ساختمان  به مســاحت  69/78 مترمربع از پالك شماره 702فرعی از27 
اصلي واقــع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی 

سیدداريوش قفقازی
132- رای شماره 25647-1395/09/25 هیأت اول خانم الهام مظاهري فروشاني 
به شناسنامه شماره 589 كدملي 1141243164 صادره خمیني شهر فرزند رمضان 
علي در ششدانگ يک باب خانه به مساحت  188.70  متر مربع پالك شماره 36/6 و 
36/2 فرعی از 4  اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد 

ثبت صفحه  264 دفتر 636 امالك و صفحه 96 دفتر 646 امالك
133- رای شــماره 24754-1395/09/17 هیــأت دوم آقــاي فتح الــه ماراني به 

شناسنامه شــماره 2649 كدملي 1282986181 صادره خمیني شهر فرزند محمد 
در ششدانگ يک باب ساختمان به مســاحت 267.57متر مربع پالك شماره 233/2 
فرعی از16    اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان بشماره 
سند 5425 مورخ 90/5/4 دفترخانه 411 اصفهان و 9948 مورخ 91/6/19 دفترخانه 

160 اصفهان
134- رای شماره 25244-1395/09/22 هیأت دوم آقاي مهدي بهشتي به شناسنامه 
شماره 32 كدملي 1219970522 صادره گلپايگان فرزند حسن در ششدانگ يک باب 
ساختمان به مســاحت   89.90   متر مربع پالك شــماره  2701  فرعی از  18  اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان بشماره سند 49442 مورخ 

50/6/12 دفترخانه 29 اصفهان
135- رای شــماره 20877-1395/08/03 هیأت ســوم خانم ملوك طوســی زاده  
به شناســنامه شــماره  290  كدملي  1285369343  صادره اصفهان  فرزند كمال  
ششدانگ يک باب  خانه  به مساحت  163.50   مترمربع از پالك شماره   507    فرعی 
از  27  اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی 

حیدر علی رضايی ازموردثبت صفحه  132    دفتر  162     امالك
136- رای شماره 25356-1395/09/23 هیأت ســوم خانم توران خورسندی   به 
شناسنامه شــماره 495 كدملي 1284390731 صادره اصفهان فرزند اسداله سه 
دانگ مشاع از ششدانگ يک باب خانه به مساحت 465.95 مترمربع از پالك شماره 
70 فرعی از 4 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک 

رسمی فوق ازموردثبت صفحه 272 و 442 دفتر 557 و 733 امالك
137- رای شــماره 25357-1395/09/23 هیــأت ســوم آقاي رجبعلــی دهقانی 
چهارمحالی به شناسنامه شــماره 23829 كدملي 1280236523 صادره اصفهان 
فرزند علی   سه دانگ مشاع از ششدانگ يک باب خانه به مساحت 465.95 مترمربع 
از پالك شماره 70 فرعی از 4 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان ازمالک رسمی فوق  ازموردثبت صفحه  272 و 442 دفتر 557 و 733 امالك

138- رای شــماره 25556-1395/09/24 هیأت ســوم  آقاي عبداله ســیراك  به 
شناسنامه شماره  25 كدملي 1290068887  صادره اصفهان  فرزند حسن  ششدانگ 
يک باب خانه به مساحت  291 مترمربع از پالك شماره  338 فرعی از 36 اصلی واقع 
در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی فوق ازسندشماره  

12404 مورخ 92/9/19 دفترخانه 160 اصفهان
139- رای شــماره 25557-1395/09/24 هیأت ســوم خانم مريم جعفری ولدانی  
به شناســنامه شــماره 1835 كدملي 1283516225 صادره اصفهان فرزند احمد        
ششدانگ يک باب  خانه به مساحت 140.39 مترمربع از پالك شماره  455 فرعی از 
36 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی 

فوق  ازموردثبت صفحه 444 دفتر 651 امالك
140- رای شماره 25484-1395/09/23 هیأت سوم آقاي مرتضی عباسی ولدانی   به 
شناسنامه شماره17 كدملي 1290384185 صادره اصفهان فرزند محمد ششدانگ 
يک باب خانه به مســاحت 207  مترمربع از پالك شماره فرعی از 36 اصلی واقع در 
اصفهان بخش14 حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی رمضان جعفری 

ازموردثبت صفحه 491 دفتر  195 امالك
رای اصالحی

1 . رای شماره 21698-1395/08/12 هیأت سوم با توجه به مفاد گزارش كارشناس 
و با عنايت به اينکه راي هیأت تا كنون اجرا نشــده لذا مفاد راي صادر به شرح زير 
اصالح مي گردد: ملک مورد تقاضا يکباب ساختمان به شماره پالك 149 فرعی از 9 

اصلی میباشد و نیز شماره پالك مجاورين هم 9/149 میباشد
2. رای شماره 21699-1395/08/12 هیأت سوم با توجه به مفاد گزارش كارشناس 
و با عنايت به اينکه راي هیأت تا كنون اجرا نشــده لذا مفاد راي صادر به شرح زير 
اصالح مي گردد: ملک مورد تقاضا يکباب ساختمان به شماره پالك 149 فرعی از 9 

اصلی میباشد و نیز شماره پالك مجاورين هم 9/149 میباشد
3. رای شماره 23306-1395/09/02 هیأت سوم با توجه به مفاد گزارش كارشناس و 
با عنايت به اينکه راي هیأت تا كنون اجرا نشده لذا مفاد راي صادر به شرح زير اصالح 

مي گردد: مساحت پالك بعد از اصالح 102.19 مترمربع می باشد
آراء صادره قبلي با رعايت اصالحات فوق قابل اجرا میباشند.

بديهی اســت درصورت انقضای مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادرخواهدشد .

تاريخ انتشار نوبت اول 1395/10/15
تاريخ انتشار نوبت دوم  1395/10/30

علیرضا حیدری رئیس منطقه ثبت اسناد وامالك غرب اصفهان

فقدان سند مالکیت
10/545 شماره صادره: 1395/43/323350 نظر به اينکه آقای جعفر مهدی خشوئی 
فرزند عزيزاله با ارائه درخواســت كتبی به شماره  وارده 10714 مورخه 95/9/15 
به انضمام دو برگ استشــهاديه شهود شــماره 7061 مورخه 95/9/15 دفترخانه 
261 اصفهان مدعی مفقود شدن سند مالکیت ششدانگ پالك ثبتی 289  فرعی از 28 
اصلی واقع در بخش 14 اصفهان كه ذيل ثبت 25642 در صفحه 241 دفتر امالك جلد 
393 تحت شماره چاپی 297288 صادر و تســلیم گرديده كه به موجب سند انتقال 
شماره 88869 مورخه 89/4/31 دفترخانه شماره 40 اصفهان تمامت دو دانگ مشاع 
از ششدانگ آنرا به خانم پری چهره عسکری خشوئی وصیت نامه تملیکی نموده و 
اظهار داشته كه سند مالکیت آن به علت سهل انگاری مفقود گرديده است و درخواست 
صدور ســند مالکیت المثنی ملک فوق را نموده اند.  لذا مراتب به استناد تبصره يک 
اصالحی ذيل ماده 120 آيین نامه قانون ثبت در يک نوبت آگهی می شود چنانچه كسی 
مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم يا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از 
تاريخ انتشار اين آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را كتبًا ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت يا سند معامله به اين اداره تسلیم و رسید اخذ نمايد تا مراتب صورتمجلس و 
اصل سند مالکیت به ارائه كننده سند مسترد گردد بديهی است اگر ظرف مدت مقرر 
اعتراضی نرسید يا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت يا سند معامله ارائه نشود 
اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 33446 اداره ثبت 

اسناد و امالك غرب استان اصفهان )248 كلمه، 3 كادر(
فقدان سند مالکیت

10/546 شماره صادره: 1395/00/322273 نظر به اينکه خانم زهره حالجی رنانی 
فرزند مصطفی با تسلیم يک برگ استشهاد شهود شماره: 15668 مورخ 95/10/19 
دفترخانه 416 اصفهان، مدعی مفقود شدن سند مالکیت پانزده سهم و هشتاد و هفت 
صدم سهم مشاع از هجده سهم و دو سوم سهم مشاع از بیست و چهار سهم مشاع 
از سی و چهار سهم مشاع از چهارصد و ســی و هفت سهم ششدانگ پالك شماره: 
18/1318 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان كه در ذيل ثبت 44442 صفحه 202 دفتر جلد 
380 امالك تحت سند به شماره چاپی 3/466297  صادر و تسلیم گرديده و به موجب 
سند انتقال شــماره 2600 مورخ 1390/11/20 دفترخانه 313 اصفهان به نامبرده 
انتقال يافته و اظهار داشته كه ســند مالکیت مرقوم در اثر جابه جايی مفقود گرديده 
و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است لذا دفترچه سند مالکیت مذكور از 
درجه اعتبار ساقط و مقتضی است چنانچه سند مالکیت مفقودی  جهت انجام هر گونه 
معامله به آن دفترخانه ارائه گرديد از انجام معاملــه خودداری و آن را جهت اعمال 
مقررات به اين اداره ارسال نمايید. انجام هر نوع معامله با سند مالکیت المثنی موكول 
به استعالم از اين اداره می باشد. لذا مراتب به استناد تبصره يک اصالحی ذيل ماده 
120 آيین نامه قانون ثبت در يک نوبت آگهی می شــود چنانچه كســی مدعی انجام 
معامله نسبت به ملک مرقوم يا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاريخ انتشار 
اين آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را كتبًا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت يا 
سند معامله به اين اداره تسلیم و رسید اخذ نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل سند 
مالکیت به ارائه كننده سند مسترد گردد بديهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی 
نرسید يا در صورت اعتراض اصل ســند مالکیت يا سند معامله ارائه نشود اقدام به 
صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 33395 اداره ثبت اسناد و 

امالك غرب استان اصفهان )312 كلمه، 3 كادر(
حصر وراثت

10/547  آقای محمد علی تائبی دارای شماره شناسنامه 312  به شرح دادخواست به 
كالسه 809/95 از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده كه شادروان علی اكبر  تائبی فرزند عباسعلی به شماره شناسنامه 584 در تاريخ 
95/10/13 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است 
به: 1- محمد علی تائبی فرزنــد علی اكبر، ش.ش 312 صادره از خوانســار )فرزند 
متوفی( 2- عباســعلی تائبی فرزند علی اكبر، ش.ش 47 صادره از خوانسار)فرزند 
متوفی( 3- زهرا تائبی فرزند علی اكبر، ش.ش 17413 صادره از خوانســار )فرزند 
متوفی( 4- توران مشتاقی فرزند محمد، ش.ش 14235 صادره از خوانسار )همسر 
متوفی( متوفی ورثه ديگری ندارد. اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در يک نوبت آگهی می نمايد تا هر كسی اعتراضی دارد و يا وصیتنامه ای از متوفی 
نزد او می باشد ظرف يک ماه از تاريخ نشر آگهی به شورا تحويل دارد بديهی است 
با انقضای مهلت مقرر گواهی انحصار وراثت صادر خواهد شد. م الف: 414 شعبه 2 

حقوقی شورای حل اختالف خوانسار) 171 كلمه، 2 كادر(  
فقدان سند مالکیت

10/544 شماره صادره :1395/02/322702 نظر به اينکه خانم سکینه صادق زاده 
نائینی فرزند مالحســن باستناد يک برگ استشــهاد محلی كه هويت و امضا شهود 
رسمًا گواهی شده مدعی فقدان سند مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ زمین پالك 
شماره 31 فرعی از 19690 اصلی واقع در بخش دو نايین كه در صفحه 34 دفتر 39 
امالك ذيل ثبت 2594 به نام احمد برزگری نائینی ثبت و سند مالکیت صادر گرديده و 
طی سند انتقال 29624 مورخ 1378/02/12 دفتر 2 نائین به خانم سکینه صادق زاده 
نائینی منتقل گرديده و  معامله ديگری انجام نشده و درخواست صدور سند مالکیت 
المثنی نموده   لذا طبق ماده 120 اصالحی آيین نامه قانون ثبت  اسناد و امالك مراتب 
يک نوبت آگهی می شود كه هر كس مدعی انجام معامله نسبت به ملک مزبور يا وجود 
سند مالکیت نزد خود می باشد از تاريخ انتشار اين آگهی تا 10 روز به اداره ثبت اسناد 

و امالك نايین مراجعه و اعتراض خود را كتبًا با مدارك مثبت تسلیم نمايد در صورت 
انقضا مدت مذكور و عدم وصول واخواهی و يا وصول واخواهی بدون ارائه ســند 
 مالکیت يا سند معامله در صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد. 

 م الف: 341 رئیس اداره ثبت اسناد و امالك نايین)202 كلمه، 2 كادر(
تحدید حدود اختصاصی

10/499 شــماره صادره : 1395/43/322645نظر به اينکه تحديد حدود ششدانگ 
پالك شماره 32/1139 مجزی شده از پالك 32 اصلی در اجرای موضوع قانون تعیین 
تکلیف واقع در بخش 14 ثبت اصفهان كه طبق ســوابق و پرونده ثبتی به نام محمود 
محمدی فرزند عباسعلی در جريان ثبت اســت و عملیات تحديد حدود قانونی آن به 
عمل نیامده است. اينک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای 
نامبرده تحديد حدود پالك مرقوم در روز پنجشنبه مورخ 95/11/21 ساعت 9 صبح 
در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب اين آگهی به كلیه مجاورين اخطار 
می گردد كه در روز و ساعت مقرر در اين آگهی در محل حضور يابند و اعتراضات 
مالکین يا مجاورين مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظیم صورت مجلس تحديدی 
تا 30 روز پذيرفته خواهد شد. تاريخ انتشار: پنجشنبه 1395/10/30 م الف: 33131 

رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك غرب اصفهان)152 كلمه، 2 كادر(
تحدید حدود اختصاصی

10/500 شــماره صادره : 1395/43/322638نظر به اينکه تحديد حدود ششدانگ 
پالك شماره 32/1138 مجزی شده از پالك 32 اصلی در اجرای موضوع قانون تعیین 
تکلیف واقع در بخش 14 ثبت اصفهان كه طبق ســوابق و پرونده ثبتی به نام محمود 
محمدی فرزند عباسعلی در جريان ثبت اســت و عملیات تحديد حدود قانونی آن به 
عمل نیامده است. اينک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای 
نامبرده تحديد حدود پالك مرقوم در روز پنجشنبه مورخ 95/11/21 ساعت 9 صبح 
در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب اين آگهی به كلیه مجاورين اخطار 
می گردد كه در روز و ساعت مقرر در اين آگهی در محل حضور يابند و اعتراضات 
مالکین يا مجاورين مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظیم صورت مجلس تحديدی 
تا 30 روز پذيرفته خواهد شد. تاريخ انتشار: پنجشنبه 1395/10/30 م الف: 33130 

رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك غرب اصفهان)152 كلمه، 2 كادر(
تحدید حدود اختصاصی

10/498 شــماره صادره:1395/02/322500 چون تحديد حدود ششدانگ يکدرب 
خانه پالك شماره  1373 اصلی واقع در بخش يک نائین كه طبق پرونده ثبتی به نام 
آقای محمد جواد شــادفر فرزند فضل اله  در جريان ثبت است به علت عدم حضور 
متقاضی ثبت به عمل نیامده اينک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر 
طبق تقاضای نامبرده تحديد حدود ملک مرقوم در روز  شنبه 1395/11/23  ساعت 
9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب اين آگهی به كلیه مالکین و 
مجاورين اخطار می گردد كه در روز و ساعت مقرر در محل حضور يابند اعتراضات 
مجاورين و صاحبان امالك مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظیم صورتمجلس 
تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد شــد و طبق تبصره 2 مــاده واحده قانون تعیین 
تکلیف پرونده هــای معترضی ثبت معترض ظــرف مدت يک ماه از تاريخ تســلیم 
اعتراض به اين اداره بايستی با تقديم دادخواست به مرجع ذيصالح قضائی گواهی 
تقديم دادخواســت را اخذ و به اين اداره تســلیم نمايد. تاريخ انتشار:1395/10/30  

م الف:339 اداره ثبت اسناد و امالك نايین)176 كلمه، 2 كادر(
احضاریه

10/548 نظر به اينکه در پرونده كالسه 950461 اين شعبه خانم نیر عالئیان با وكالت 
آقای ابوذر احمدی شــکايتی علیه محمد مهدی هوشــنگی فرزند غالمرضا مبنی بر 
ترك انفاق مطرح نموده است و با توجه به مجهول المکان بودن نامبرده، لذا به آقای 
محمد مهدی هوشنگی اخطار می گردد تا ظرف مهلت يک ماه از تاريخ نشر آگهی جهت 
 تفهیم اتهام و دفاع از اتهام انتسابی در ســاعت اداری در شعبه دادستانی دادسرای 
عمومی و انقالب خوانسار حاضر شود بديهی اســت در صورت عدم حضور وفق 
مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شــد.  م الف:415  دادستان عمومی و انقالب خوانسار 

)97 كلمه، 1 كادر(
احضاریه

10/549 نظر به اينکه در پرونده كالســه 950356 اين شــعبه آقايان سید مصطفی 
میرشاه ولدی و سید حسین میرشاه ولدی متهم هستند به ارتکاب بزه سرقت اثاثیه و 
خودرو موضوع شکايت آقای سید حسن میرشاه ولدی و با توجه به مجهول المکان 
بودن متهمان لذا به نامبردگان اخطار می گــردد تا ظرف مهلت يک ماه پس از تاريخ 
نشــر آگهی جهت تفهیم اتهام و دفاع از اتهام انتسابی در ســاعت اداری و در شعبه 
اول دادياری دادسرای عمومی و انقالب خوانسار به نشانی خ 15 خرداد دادگستری 
خوانسار حاضر شــوند بديهی اســت در صورت عدم حضور وفق مقررات اتخاذ 
تصمیم خواهد شد.  م الف:417  داديار شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب خوانسار 

)111 كلمه، 1 كادر(
حصر وراثت

10/552  آقای مهدی كورنکی دارای  شناسنامه شماره 44305 به شرح دادخواست 
به كالسه  5680/95 از اين دادگاه درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده كه شــادروان فاطمه بانکی بــه شناســنامه 1539 در تاريخ 82/8/7 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به 1- مسعود كورنکی، ش.ش 60214 فرزند 2- مهدی كورنکی، ش.ش 1804 فرزند 

 3- مهــری كورنکی، ش.ش 44305 فرزنــد 4- رضا كورنگی، ش.ش 525 همســر
 5- عزت بانگــی، ش.ش 44387 مادر و الغیــر. اينک با انجام تشــريفات مقدماتی 
درخواســت مزبور را در يک مرتبه آگهی می نمايد تا هر كســی اعتراضی دارد يا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر نخستین آگهی ظرف يک ماه به شورا 
تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 33204 شعبه 10 مجتمع شماره دو 

شورای حل اختالف استان اصفهان )139 كلمه، 2 كادر(
حصر وراثت

10/553  خانم زينت مهتر نسیم اصفهانی دارای  شناسنامه شماره 53533 به شرح 
دادخواست به كالسه  5684/95 از اين دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده كه شادروان عفت نزاكت الحسینی به شناسنامه 674 در تاريخ 
95/7/27 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
اســت به 1- زيبا مهتر نســیم اصفهانی، ش.ش 58024 فرزند 2- زينت مهتر نسیم 
اصفهانی، ش.ش 53533 فرزند 3- زهره مهتر نسیم اصفهانی، ش.ش 55383 فرزند 
4- آقا رحیم مهتر نسیم اصفهانی، ش.ش 643 همسر و الغیر. اينک با انجام تشريفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در يک مرتبه آگهی می نمايد تا هر كسی اعتراضی دارد 
يا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر نخستین آگهی ظرف يک ماه به شورا 
تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 33205 شعبه 10 مجتمع شماره دو 

شورای حل اختالف استان اصفهان )145 كلمه، 2 كادر(
حصر وراثت

10/554  آقای ناصر ســعیدی  دارای  شناسنامه شماره 1133 به شرح دادخواست 
به كالسه  5772/95 از اين دادگاه درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده كه شادروان رضا سعیدی باغ ابريشــمی به شناسنامه 333 در تاريخ 
94/12/16 اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه حیــن الفوت آن مرحوم 
 منحصر اســت به 1- ناصر ســعیدی، ش.ش 1133 فرزند 2- مرتضی ســعیدی، 
ش.ش 1134 فرزند 3- مجتبی ســعیدی، ش.ش 356 فرزند 4- زهرا ســعیدی باغ 
ابريشــمی، ش.ش 625 فرزند و الغیر. اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در يک مرتبه آگهی می نمايد تا هر كســی اعتراضــی دارد يا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر نخستین آگهی ظرف يک ماه به شورا تقديم دارد و 
اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 33206 شعبه 10 مجتمع شماره دو شورای حل 

اختالف استان اصفهان )137 كلمه، 2 كادر(
حصر وراثت

10/555  آقای علی عادل نیا دارای  شناسنامه شماره 1195 به شرح دادخواست به 
كالسه  5786/95 از اين دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده كه شــادروان فاطمه فاضل نجف  آبادی به شناسنامه 546 در تاريخ 95/10/9 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به 1- اعظم عادل نیا، ش.ش 120 فرزند 2- امینه عادل نیا نجف آبادی، ش.ش 4530 
فرزند 3- علی عادل نیا نجف آبادی، ش.ش 1195 همسر 4- محمد تقی فاضل نجف 
آبادی، ش.ش 28 پدر و الغیر. اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در يک مرتبه آگهی می نمايد تا هر كســی اعتراضی دارد يا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاريخ نشر نخستین آگهی ظرف يک ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهی 
صادر خواهد شد. م الف: 33207 شــعبه 10 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

استان اصفهان )146 كلمه، 2 كادر(
حصر وراثت

10/560  خانم زهرا السادات غريب زاده دارای  شناســنامه شماره 1424 به شرح 
دادخواســت به كالســه  5612/95 از اين دادگاه درخواســت گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده كه شادروان ملیحه مشايخ به شناسنامه 824 در تاريخ 
95/9/29 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
اســت به 1- مهدی غريب زاده، ش.ش 1465 فرزند 2- محمــد غريب زاده، ش.ش 
 177 فرزند 3- زهرا السادات غريب زاده، ش.ش 1424 فرزند 4- زهره غريب زاده، 
ش.ش 1597 فرزند و الغیر. اينک با انجام تشــريفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در يک مرتبه آگهی می نمايد تا هر كســی اعتراضی دارد يا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاريخ نشر نخستین آگهی ظرف يک ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهی 
صادر خواهد شد. م الف: 33200 شــعبه 10 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

استان اصفهان )140 كلمه، 2 كادر(
حصر وراثت

10/559  آقای افشین راج لوت دارای  شناسنامه شــماره 416 به شرح دادخواست 
به كالسه  5671/95 از اين دادگاه درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده كه شــادروان پوری حداد به شناســنامه 40171 در تاريخ 95/8/16 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به 1- حسین راج لوت، ش.ش 487 زوج 2- نوشــین راج لوت، ش.ش 1186 فرزند 
3- امیر راج لوت، ش.ش 2842 فرزند 4- افشین راج لوت، ش.ش 416 فرزند و الغیر. 
اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يک مرتبه آگهی می نمايد تا 
هر كسی اعتراضی دارد يا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر نخستین 
آگهی ظرف يک ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 33202 
شعبه 10 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف استان اصفهان )138 كلمه، 2 كادر(

حصر وراثت
10/558  آقای قدرت اله فالحیان دارای  شناسنامه شــماره 3 به شرح دادخواست 

به كالسه  5667/95 از اين دادگاه درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده كه شــادروان يداله فالحیان سیچانی به شناســنامه 5486 در تاريخ 
95/8/27 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
اســت به 1- فضل اله فالحیان ســیچانی، ش.ش 459 فرزند 2- هوشــنگ فالحیان 
سیچانی، ش.ش 859 فرزند 3- قدرت اله فالحیان سیچانی، ش.ش 3 فرزند 4- محترم 
حیدری، ش.ش 22822 همسر و الغیر. اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در يک مرتبه آگهی می نمايد تا هر كســی اعتراضــی دارد يا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر نخستین آگهی ظرف يک ماه به شورا تقديم دارد و 
اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 33203 شعبه 10 مجتمع شماره دو شورای حل 

اختالف استان اصفهان )140 كلمه، 2 كادر(
فقدان سند مالکیت

10/557 شــماره صادره:1395/14/322776 نظر به اينکه سند مالکیت پنج سهم و 
هفتاد و چهار صدم مشــاع از يکزار و يکصد و پنجاه و چهار ســهم و شصت صدم 
سهم ششــدانگ پالك ثبتی شــماره 1858 فرعی از 16 اصلی واقع در بخش شش 
خوانسار ذيل ثبت 3833 در صفحه 427 دفتر امالك جلد 15 به نام نعمت اله حاجی 
علی تحت شماره چاپی مسلسل 444778 ثبت و صادر و تسلیم گرديده است، سپس 
بالواسطه به موجب سند انتقال شماره 50981 مورخ 1394/11/14 دفترخانه شماره 
5 خوانسار به آقای عزت اله حاجی علی فرزند اسماعیل انتقال يافته سپس نامبرده 
با ارائه درخواست كتبی به شماره وارده 951409701192992 مورخ 1395/10/27 
به انضمام دو برگ استشهاديه محلی كه امضا شــهود آن ذيل شماره 9885 مورخ 
1395/10/25 به گواهی دفترخانه 25 خوانســار رسیده اســت مدعی است كه سند 
مالکیت آن به علت جابجايی/ سرقت/ سهل انگاری مفقود گرديده است و درخواست 
صدور المثنای ســند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره يک 
اصالحی ذيل ماده 120 آيین نامه قانون ثبت در يک نوبت آگهی می شود چنانچه كسی 
مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم يا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از 
تاريخ انتشار اين  آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را كتبًا ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت يا سند معامله به اين اداره تسلیم و رسید اخذ نمايد تا مراتب صورتمجلس و 
اصل سند مالکیت به ارائه كننده سند مسترد گردد بديهی است اگر ظرف مدت مقرر 
اعتراضی نرسید يا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت يا سند معامله ارائه نشود 
اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 418 امامی رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالك خوانسار)276 كلمه، 3 كادر(
تحدید حدود اختصاصی

10/562 نظر به اينکه تحديد حدود ششــدانگ پالك شماره 3669 فرعی از 40/813 
واقع در بخش 14 ثبت اصفهان كه طبق رای قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد ســند 
ثبت غرب اصفهان به نام علی حکیمی فرزند حسن و شريک مفروز و در جريان ثبت 
است و عملیات تحديد حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اينک بنا به دستور قسمت 
اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحديد حدود پالك مرقوم در روز 
پنجشنبه مورخ 95/11/21 ســاعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا 
به موجب اين آگهی به كلیه مجاورين اخطار می گردد كه در روز و ساعت مقرر در 
اين آگهی در محل حضــور يابند و اعتراضات مالکین يــا مجاورين مطابق ماده 20 
قانون ثبت از تاريخ تنظیم صورت مجلس تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد شــد. 
تاريخ انتشار: 1395/10/30 رئیس منطقه ثبت اســناد و امالك غرب اصفهان)146 

كلمه، 2 كادر(
تحدید حدود اختصاصی

10/561 شــماره صادره: 1395/14/321813نظر به اينکه تحديد حدود ششدانگ 
يکباب عمارت پالك شماره 16/1298 واقع در بخش 6  ثبت خوانسار كه طبق سوابق 
و پرونده ثبتی به  نام خانم بتول حاجعلی فرزند محمد و غیره  در جريان ثبت است و 
عملیات تحديد حدود قانونی آن به عمل نیامده است اينک بنا به دستور قسمت اخیر 
ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده تحديد حــدود پالك  مرقوم در روز 
پنجشنبه مورخ 95/12/5 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به 
موجب اين  آگهی بــه كلیه مجاورين اخطار می گردد كه در روز و ســاعت مقرر در 
اين آگهی در محل حضــور يابند و اعتراضات مالکین يــا مجاورين مطابق ماده 20 
قانون ثبت از تاريــخ تنظیم صورت مجلس تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد شــد 
تاريخ انتشــار:1395/10/30  م الف:401 اداره ثبت اســناد و امالك خوانسار)139 

كلمه، 2 كادر(
ابالغ وقت رسیدگی

10/353 در خصوص پرونده كالسه 951240 خواهان حمید مسجدی دادخواستی 
مبنی بر الزام به انتقال ســند به طرفیت 1- مهدی وطنی 2- محمد منصور امین پور 
تقديم نموده است وقت رسیدگی برای روز دوشنبه مورخ 95/12/2  ساعت 12 ظهر 
تعیین گرديده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به اين شعبه واقع در اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی چهار راه وكال 
مجتمع شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
اخذ نمايید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود. چنانچه شــاهد معارضی داريد در جلسه رســیدگی حاضر نمايید. 
م الف:32096 شــعبه 5 حقوقی مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )131 كلمه، 2 كادر(
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  فرهنگ فضای مجازی 
انتخابگر است

وزارت آموزش و پرورش اعالم کرد:

تشریح جزییات دوره ضمن خدمت 
هوشمندسازی مدارس

رییس پلیس راهور اصفهان:

 نیاز به آموزشگاه جدید راهنمایی
 و رانندگی در استان نداریم

یکی از مباحث مهم در بحث استفاده از فضای مجازی، بحث فرهنگ 
استفاده از این فضاست. این موضوع وقتی اهمیت پیدا می کند که 
بدانیم هویت افراد در فضای مجازی به شــکلی متفــاوت از دنیای 
واقعی شکل می گیرد. درحقیقت هویت کاربران در فضای مجازی 

توسط خود آنها ساخته می شود.
درحالی که در دنیای واقعی هویت هر شــخصی از فرهنگ و سبک 
زندگی و آداب و رسوم و دین او اعتبار می گیرد. به عبارت دیگر هویت 
افراد از خانواده، جامعه و گذشتگانش به آنها می رسد؛ اما در فضای 
مجازی، کاربران خودشــان برای خود هویت می سازند و به واسطه 
همین امکانی که در اختیارشــان قرار گرفته، خیلی ها این هویت را 

جدای از هویت واقعیشان در دنیای واقعی می سازند.
از آنجا که فضای مجازی، در کنار زندگی واقعی همه انســان ها قرار 
گرفته و فضای دومی را ساخته اســت، پس همانند همان زندگی 
واقعی به فرهنگ خاص خودش نیــاز دارد. این فرهنگ، همان طور 
که در دنیای واقعی تحت تاثیر عواملی مثل دین، عرف، سطح سواد، 
وضع اقتصادی و... اســت، در فضای مجازی هم همــه این عوامل 
می توانند بر فرهنگ تاثیر بگذارند؛ امــا از آنجا که فضای مجازی به 
کاربرانش امکان ســاختن هویتی مجازی را می دهد، در بسیاری از 
موارد مشــاهده می کنیم کاربران تعدادی از ویژگی های شخصی 
خود را برای عرضه در فضای مجازی انتخاب و بقیه را پنهان می کنند. 
درحالی که در دنیای واقعی این امــکان در ارتباط با دیگران وجود 
ندارد و پنهانکاری به این شکل وســیع صورت نمی گیرد. به همین 
دلیل می توانیم مدعی باشــیم فرهنگی که در فضای مجازی شکل 
می گیرد، فرهنگی انتخابگر اســت و برای برخورد با آن باید آگاهانه 

عمل کرد.

جزییات دوره ضمن خدمت الکترونیکــی فرهنگیان تحت عنوان 
»هوشمندســازی مدارس ویژه آموزگاران، مدیــران و هنرجویان 
وزارت آموزش و پرورش« که از اول بهمن ۹۵ آغاز می شــود، اعالم 

شد.
در ایــن دوره آموزش ضمن خدمت که به مدت ۴۰ ســاعت برگزار 

می شود، حدود ۱۳۹ هزار فرهنگی شرکت می کنند.
این تعداد از فرهنگیــان اوایل دی ماه در ســایت وزارت آموزش و 

پرورش ثبت نام کرده اند.
این دوره ضمن خدمت به منظور آشــنایی فرهنگیان با مفاهیمی 
همچون مراحل اجرایی مدرسه هوشمند، آشنایی به مدل ها، اجرا 
 ،ICDL و ساختار مدارس هوشمند، بازآموزی مهارت های هفتگانه
معرفی و آموزش نحوه استفاده از تجهیزات و سخت افزار مورد نیاز 
مدارس هوشمند، آشنایی با تدوین طرح درس الکترونیک، آشنایی 
با ســامانه های مدیریت محتوا و آموزش الکترونیکی، نرم افزارهای 
چندرسانه ای و آزمایشــگاه های مجازی و شبیه سازهای آموزشی 
برگزار می شود. این آموزش  طی ۵ هفته در اختیار ثبت نام گنندکان 
قرار می گیرد و در دوره محتوای آموزشی، پرسش و پاسخ، تکلیف، 
آزمون های درون دوره و آزمون هفتگی قرار دارد. آزمون نهایی این 
دوره نیز اســفند ماه ســال جاری به صورت آنالین و در ۲۰ دقیقه 

برگزار می شود. 
شرکت فرهنگیان در این دوره آموزشی ضمن خدمت ،کامال رایگان 
است و گواهی ضمن خدمت دانش افزایی ۴۰ ساعته به کسانی تعلق 
می گیرد که عالوه بر قبولی در آزمون نهایــی، حداقل ۱۲ نمره را 
در طول دوره که شــامل دانلــود محتوا، حضــور در دوره، بحث و 
تبادل نظر و انجام تکالیف است را کســب کنند. فرهنگیان پس از 
 ورود به  ســامانه itms دوره خود را در سامانه مدیریت و یادگیری

 ims.rayadars.com آغاز می کنند.

رییس پلیس راهور استان اصفهان با اشــاره به اینکه برنامه ای برای 
افزایش مراکز آموزشگاهی نداریم، گفت: تعداد مراکز آموزشگاهی 

راهنمایی و رانندگی در استان اشباع شده است.
سرهنگ رضا رضایی با اشاره به اینکه قوانین جدید صدور گواهینامه 
از اول بهمــن ماه در اصفهان و همزمان با سراســر کشــور  اجرایی 
می شود، اظهار داشت: بر اســاس این قوانین افرادی که از اول بهمن 
موفق به دریافت گواهینامه می شــوند باید به مدت ســه ماه با یک 

همراه که دارای گواهینامه پایه دو و سه است، رانندگی کنند.
وی با بیان اینکه این افراد به مدت ســه ماه امکان رانندگی از ساعت 
۰۰:۰۰ تا ۵:۰۰ بامداد را ندارند، افزود: همچنین این افراد چنانچه در 
بازه زمانی سه ماهه تخلف حادثه ساز داشته باشند، گواهینامه آنها 

اخذ خواهد شد.
رییس پلیس راهور اســتان اصفهان در ادامه به فعالیت ۱۵۰ مرکز 
آموزشگاه راهنمایی و رانندگی در استان اصفهان اشاره کرد و گفت: 

۶۰ مورد از این آموزشگاه ها در شهر اصفهان فعالیت دارند.
وی در ادامــه با اشــاره بــه اینکه برنامــه ای برای افزایــش مراکز 
آموزشگاهی نداریم، اضافه کرد : تعداد مراکز آموزشگاهی راهنمایی و 

رانندگی در استان اصفهان اشباع شده است.
سرهنگ رضایی با اشاره به اینکه در سال جاری تعرفه آموزشگاه های 
راهنمایی و رانندگی شــش درصد افزایش داشته است، اضافه کرد: 
 در ســال آینده نیز افزایش جزئــی در تعرفه این آموزشــگاه ها را 

خواهیم داشت.

اخبار

یادداشت

پیشنهاد  سردبیر:
خانواده چندقلوها صاحب خانه می شوند

با مسئوالن

اخبار کوتاه 

قائم مقام دبیرکل کانون کارفرمایان عالی ایران با بیان اینکه 
بخشــودگی جرائم بیمه ای کارفرمایان خوش حساب اقدام 
مناسبی در راســتای اقتصاد مقاومتی است، گفت: این عمل 
کمک شایانی به کارگاه هایی که در رکود بودند یا به تازگی از 

رکود خارج شده اند، می کند.
به گزارش ایمنا، مرتضی رجبی ضمن بیان این مطلب اظهار 
داشت: کارفرمایان انتظار دارند دستگاه های اجرایی دیگر از 
جمله سازمان مالیاتی و بانک ها نیز بابت طلب های معوقی که 
از کارفرمایان دارند و با جرایم مواجه شــده اند، مانند سازمان 
تامین اجتماعی عمــل کنند.وی با بیان اینکــه کارگاه ها به 
علت نوسانات اقتصادی و کاهش نقدینگی حتی در پرداخت 

روزانه حقوق کارگران مشکل داشــتند، افزود: عدم پرداخت 
حق بیمه کارگران به تامین اجتماعی صرفا ناشی از عدم توان 
مالی کارفرمایان بوده است. وی با اشاره به اینکه در حال حاضر 
بدهی کارفرمایان به دو دسته تقسیم می شود؛ افزود: بخشی 
از آن مربوط به تولیدکنندگانی اســت که به دالیل مشکالت 
اقتصادی که در ســال های اخیر داشتند، با کمبود نقدینگی 
روبه رو شــده اند و قاعدتا با این نوع بخشودگی، مشکالتشان 
کاهش پیدا می کند؛ اما بخش دیگری از این بدهی مربوط به 
پیمانکارانی می شود که به دلیل عدم اطالع از قوانین مربوطه 

نوعی بدبینی نسبت به میزان بدهی های خود دارند.
وی گفت: به نظر می رسد اطالع رسانی قوانین توسط سازمان 

تامین اجتماعی می تواند بسیار موثر واقع شود.
قائم مقام دبیرکل کانون کارفرمایان عالی ایران تصریح کرد: 
انتظار می رود ســازمان تامین اجتماعی با بررسی و شناخت 
این کارگاه ها و ایجاد اقساط بلند مدت برای پرداخت بدهی 
کارفرمایان، همکاری الزم را بــا واحدهای اقتصادی کم توان 
داشته باشد. رجبی تاکید کرد: اقدام سازمان تامین اجتماعی 
در خصوص بخشــودگی جرایم بیمه ای کارفرمایان خوش 
حساب بسیار مناسب و مساعدت بزرگی برای تمامی کارگاه 

ها و واحدهای اقتصادی است.

مدیر کل دفتربرنامه ریــزی ازدواج  وتعالی خانواده وزارت 
جوانان گفت: آموزش ها و مشــاوره های پیــش از ازدواج 
دو مقوله متفاوت هســتند که هر دو برای جوانان به ویژه 

افرادی که قصد تشکیل خانواده دارند، ضرورت تام دارد.
دکتر ناصــر صبحی افــزود: تحقیقات داخلــی و خارجی 
به وضوح نشــان می دهد هرچه جوانان موقع انتخاب و در 
مراحل مختلف تشکیل خانواده از آموزش ها و مشاوره های 
الزم برخوردار شــوند میزان خطر و ریســک پذیری آنان 
کاهش یافتــه و احتمال تحکیم و تعالــی خانواده افزایش 

می یابد.
وی در ادامه گفت: نسبت به ورود به زندگی خصوصی افراد 
باید تجدید نظــر کنیم و احترام و حرمت انســان ها را نگه 

داریم و به جای اجبار بحث، الزام یا ضرورت را مطرح کنیم.
صبحی افزود: بیشــتر جوانــان معتقد نیســتند که  برای 
مهم ترین تصمیم زندگیشان)ازدواج( مشاوره ها، آموزش ها 
یا ملزومات کافــی را در نظر بگیرند و تغییــر این طرز فکر 

مستلزم فرهنگ سازی است.
وی با ارائه آمار طالق در ســال های اولیــه زندگی گفت: 
شواهد آماری نشان می دهد نزدیک ۱۵ درصد از طالق ها 
در یک سال اول زندگی مشــترک رخ می دهد و حدود ۵۵ 

درصد از جدایی ها مربوط به  ۵ ســال اول زندگی مشترک 
اســت. در واقع اگــر جوانــان آمادگی هــای الزم را برای 
 زندگی مشترک کســب نکنند پس از ازدواج دچار مشکل 

می شوند.
دکتر احســان قیصری مشــاور خانواده نیز با بیان اینکه 
ضرورت بحث مشاوره ازدواج امری قابل توجه است، گفت: 
ســبک و شــیوه زندگی و تعریف زندگی در عصر حاضر از 
۵۰ سال گذشــته به قبل، تغییر کرده اســت. ارتباطات و 
تکنولوژی بر همه ارکان زندگی تاثیرگذار اســت و طبیعتا 

سبک زندگی عوض شده است.
وی به بیان ویژگی های یک مشــاور پرداخت و اظهارکرد: 
ما کسی را مشــاور می دانیم که با تمام سبک های جدید 
زندگی و روش های صحیح زندگی آشــنایی کامل داشته 
باشــد. مشــاور می تواند به جوانان کمک کند که زندگی 

مشترک خوبی داشته باشند.
قیصری در پایان با انتقاد از اینکه فرهنگ سازی ضعیفی در 
کشور داریم، تصریح کرد: ما باید الگوها و مصداق های خوب 
و جذاب زندگی مشــترک را در قالب فیلم ها و برنامه های 
تلویزیونی به جوانان بشناسانیم تا جوان ما ببیند زوجین با 

وجود برخی مشکالت، زندگی مشترک خوبی دارند.

قائم مقام دبیرکل کانون کارفرمایان عالی ایران خبر داد:

بخشودگی جرائم بیمه ای کارفرمایان در راستای اقتصاد مقاومتی
مدیر کل دفتربرنامه ریزی ازدواج  وتعالی خانواده وزارت جوانان:

۵۵ درصد طالق ها در ۵ سال اول زندگی رخ می دهد

روانشناسی

عدم شــناخت زن و مرد پیش از ازدواج یکی از دالیلی 
است که طالق را افزایش می دهد.

فرشــته کریمی روانشناس، با اشــاره به تاثیر مشاوره 
پیش از ازدواج، اظهار داشــت: دختر و پسرهای جوان 
قبل از ازدواج باید با مشاور مشورت کرده و هدف های 
خود را روشــن کنند. فرد باید بدانــد آیا آمادگی الزم 
برای تشکیل زندگی مشــترک را دارد یا خیر؟ یا توان 

پذیرش تعهدات الزم برای ازدواج  را دارد؟
وی افزود: با توجــه به اینکه بر مشــاوره های پیش از 
ازدواج، به عنــوان اقدامی ضــروری و تعیین کننده 
برای ازدواج موفق تاکید شــده، اما متاسفانه هنوز این 
موضوع جایگاه خود را در میــان خانواده ها باز نکرده 
است.وی در ادامه با اشــاره به نکاتی که زوجین جوان 
در ابتدای امر باید بــه آن بپردازند، گفت: زن و مرد در 
مرحله اول به لحاظ رفتاری، خانوادگی، سبک زندگی 
و تحصیالت باید مورد بررسی قرار بگیرند که اگر این 
مرحله مثبت بود در مراحل دیگر باید به لحاظ ذهنی و 
تفکراتی که دارند بررسی شوند تا نکات مشترک و غیر 

مشترک ذهنی  آنها مشخص شود.
کریمی دربــاره نکاتی که مشــاور بایــد رعایت کند 
تــا بتواند بــه زوج هــای جــوان کمک کند، اشــاره 
کرد و بیان داشــت: مشــاور باید دربــاره موضوعات 
مختلــف اطالعات کافی داشــته باشــد و مؤلفه  ها را 
بر اســاس اهمیت آن بررســی کند. وی تاکید کرد: 
مشــاور زوج ها را راهنمایی می کند کــه باید درباره 
چه موضوعاتــی جلســه بگذارند. معموال مشــاوره 
قبــل از ازدواج باید پیــش از تصمیم قطعــی انجام 
شــود زیرا زمانی کــه تصمیم به ازدواج قطعی شــد، 
 مشــاور دیگــر نمی توانــد کاری جز اصــالح رابطه

 انجام دهد؛ همچنین پیش از عقد انسان ها از یکدیگر 
شــناخت کافی ندارند، بنابراین به منظور دستیابی به 

این شناخت برای ازدواج به کمک مشاور نیاز دارند.

 مشاوره پیش از ازدواج
 طالق را کاهش می دهد

خانواده چندقلوها 
صاحب خانه می شوند

 حمایت ناجا 
از توسعه ورزش های زورخانه ای

۵00 هزار جوان برای ازدواج سالم
 آموزش دیدند

معاون امور اجتماعی ســازمان بهزیســتی کشــور از کمک های این ســازمان به 
خانواده هــای دارای فرزند چند قلــو خبر داد.حبیــب ا... مســعودی فرید گفت: 
خانواده هایی که دارای فرزند ۳ قلو و یا بیشتر باشند می توانند با مراجعه به سازمان 
بهزیستی کشور در هر استان و یا شهرستان کمک هایی را از این سازمان دریافت کنند.

 وی افزود: افراد پس از مراجعه، باید یک فرم ویژه را پر کرده و پس از نگارش اطالعات 
خود، فرم را تحویل نمایندگان سازمان بهزیستی کشور دهند. مسعودی فرید با اشاره 
به بررســی وضعیت خانواده ها از سوی بهزیستی اســتان ها اظهارکرد: پس از ارائه 
درخواست از سوی خانواده ها، موضوع در دستور بررسی قرار گرفته و پس از تایید از 
سوی کارشناسان سازمان بهزیستی کشور خدمات به این خانواده ها ارائه می شود.وی 
 در پاسخ به این پرسش که کمک های ارائه شده به خانواده ها شامل چه کمک هایی
 می شود؟ تصریح کرد: این کمک ها شامل کمک های مالی، حق پرستاری، پوشاک 
و شیرخشک نوزادان چند قلو اســت. وی از تهیه یک بخشنامه ویژه جهت کمک به 
خانواده های دارای فرزند چند قلو خبرداد و اذعان کرد: در سال جاری یک بخشنامه 
ویژه تهیه و بر مبنای آن به خانواده های دارای فرزند چند قلو، خدمات ارائه می شود.
مسعودی فرید با اشــاره به تمهیدات در نظر گرفته شــده به منظور کمک به تهیه 
 مسکن خانواده های دارای فرزند چند قلو گفت: در شرایطی که خانواده های دارای
  فرزند چند قلــو خانه نداشــته باشــند به آنهــا کمک خواهد شــد تــا بتوانند

 صاحب خانه شوند.

رییس پلیس کشــور از عزم ناجا برای ایجاد مراکز ورزش هــای زورخانه ای برای 
استفاده کارکنان و سربازان در تمامی استان ها خبر داد.

 سردار حسین اشتری رییس پلیس کشور  اظهار کرد: سالنی در مجموعه ورزشی 
غدیر ناجا برای انجام ورزش های پهلوانی و زورخانه ای افتتاح شده و این روند ادامه 

خواهد داشت.
وی درباره اینکه آیــا نیروی انتظامی می تواند با همکاری فدراســیون ورزش های 
زورخانه ای، مراکز این ورزش ها را در سطح کشور افزایش دهد، اظهار کرد: نیروی 
انتظامی برنامه ریزی کرده است تا چنین مراکزی را در تمامی استان ها راه اندازی 
کند تا مشــتاقان به این ورزش و به خصوص جوانان با حضــور در آن به انجام این 
ورزش بپردازند. فرمانده ناجا با بیان اینکه مکان مناسبی برای انجام ورزش باستانی 
و زورخانه ای در اســتان های کشــور راه اندازی خواهیم کرد، اظهار کرد: اولویت ما 
حمایت از این ورزش و راه اندازی مراکز آن در استان های دارای جمعیت جوان است. 
فرمانده ناجا عنوان کرد: استفاده سربازان از این مراکز نیز برای ما حائز اهمیت بوده و 
امیدواریم حضور در آنجا با استقبال مواجه شود. سردار اشتری با بیان اینکه آمادگی 
جسمانی و روحی نیروهای پلیس باید در حد اعالء باشد، گفت: ورزش زورخانه ای از 
جمله ورزش هایی است که هم توان بدنی را افزایش می دهد و هم می تواند در ارتقای 
روحیه کارکنان موثر باشد و معتقدیم که حمایت از این ورزش در نیروی انتظامی 

می تواند ما را در اجرای بهتر ماموریت ها یاری کند.

مدیرکل دفتر ســالمت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشــت، درمان و 
آموزش پزشکی از آموزش ۵۰۰ هزار جوان در زمینه ازدواج سالم خبر داد.

  محمداســماعیل مطلق گفت: بعد از ابالغ سیاســت های جمعیتی از ســوی
مقام معظم رهبری و تاکید بر ضرورت تسهیل ازدواج سالم، اداره سالمت جوانان 
 در وزارت بهداشــت تشکیل و چند طرح در دســت اقدام قرار گرفت. وی افزود: 
بر این اساس ارتقای شیوه زندگی سالم و ترویج ازدواج سالم در بین جوانان را در 
برنامه ها و دســتور کار دفتر قرار دادیم. این برنامه ها شامل ترویج خانواده سالم، 
پایدار و بالنده و همچنین ارتقای سالمت جســمی، روانی، اجتماعی و معنوی 

جوانان که در برنامه ششم توسعه نیز گنجانده شده، تدوین شده است.
مدیر کل دفتر ســالمت جمعیت، خانــواده و مدارس وزارت بهداشــت گفت: 
اداره ســالمت جوانان با توجه به روند کاهشی ازدواج طی تعاملی با مراکز علمی 
همچون اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و حوزه ها به تدوین محتوا در خصوص 
ترویج ازدواج سالم پرداخت و ۲۴ مربی از اعضای هیئت علمی دانشگاه ها در این 

خصوص آموزش های الزم را دریافت کردند.
مطلق گفت: در طی این مدت ۵۰۰ هزار دانشجو برای ازدواج سالم آموزش داده 
شدند. بر همین اساس در 7 ماهه اول سال ۹۵ طبق آخرین آمار شاهد ثبت ۴۴8 
هزار و ۹۴۵ ازدواج بوده ایم که نســبت به مدت مشــابه در سال قبل شش دهم 

درصد رشد نشان می دهد.

میل به هم نشــینی،مراوده و حشر و نشر با ســتارگان از نمونه 
پدیده هایی است که به صورت بالقوه در تمامی جوامع با شدت 
و ضعف هایی غالبا در ســه عرصه ورزش، هنر و سیاست ظهور 
و بروز پیدا مــی کند.  در این میان،هر از چند گاهی مشــاهده 
می شود که زندگی برخی از ســتاره های عرصه های هنری یا 
ورزشی با حاشیه هایی همراه می شود، حاشیه هایی که بعضا با 

حساسیت های باالیی در جامعه انعکاس پیدا می کند.
مسئولیت سنگین افراد مشهور در قبال جامعه

کریم کشاورز،آسیب شــناس اجتماعی، با اشاره به لزوم توجه 
هر چه بیشتر افراد مشــهور به حرکت در مسیر صحیح اظهار 
کرد:تجربیات پیشین نشان داده، اساسا حاشیه باعث فرسایش 
و تحت الشــعاع قرار گرفتن موفقیت های فرد می شــود. وی 
افزود:حاشــیه در هر عرصه ای می تواند با تبعات و پیامدهای 
غیر قابل پیش بینی همراه شود و عموما افراد حاشیه ساز قادر 
به اســتمرار موفقیت های حرفه ای خویش نیستند. کشاورز 
عنوان کرد: در این میان ذکراین نکته ضروری به نظر می رسد 
که ستاره های مشــهور و مطرح در جامعه از آن خود نیستند و 
در واقع امر، متعلق به جامعه هستند و هرگونه رفتار آنها با دقت 

بسیاری از سوی عموم جامعه رصد می شود.

آسیب شــناس اجتماعی گفت: اگرچه ممکن است برخی از 
این  افراد با طرح این موضوع که حریم خصوصی ما به کســی 
ارتباط ندارد در قبال حواشــی ایجاد شده در زندگی شخصی 
خود واکنش نشان دهند،اما باید در نظر داشت که جامعه برای 
ستارگان خود هزینه کرده و منطقی به نظر نمی رسد که عده ای 
از افراد مشــهور با طرح چنین ادعاهایی خود را از مالحظات و 
چارچوب های خــاص اجتماعی معاف کنند و نســبت به ریز 
بینی های کالفه کننده ای که بعضا  از سوی طرفدارانشان نسبت 

به آنها وجود دارد بی تفاوت باشند.
منیژه علی نوری،جامعه شناس و کارشناس مسائل اجتماعی، 
در تشــریح جایگاه حریم خصوصی و هنجار شــکنی برخی 
از ســتارگان عنوان کرد:گاهی مشاهده می شــود خواسته یا 
ناخواســته کالم،ســخن،اقدام و یا رفتاری خاص از ستارگان 

مشهور با حواشی بسیاری همراه می شود.
وی افزود:بــه طور یقین دقت نظر جامعــه در خصوص چنین 

افرادی باالست و به شدت زیر ذره بین افکار عمومی قرار دارند.
جامعه شناس و کارشــناس مســائل اجتماعی گفت: به طور 
یقین هر فردی حق دارد بر اســاس انتخــاب خویش زندگی 
کند و حریم خصوصی ستارگان نیز همانند بســیاری از افراد 

جامعه محترم اســت اما نباید از نظر دور داشــت در شرایطی 
که برخــی رفتارها،افکار عمومــی جامعه را تحــت تاثیر قرار 
می دهد و هزینه های جدی و ســنگینی را برای جامعه ایجاد 
می کند دیگر نمی توان با توجیــح حریم خصوصی از پذیرش 
مسئولیت رفتارهای هنجارشکنانه شانه خالی کرد. علی نوری 
گفت: به نظر می رسد،ستارگان و افراد مشهور باید با دقت نظر 
بســیار،رفتار،کردار و گفتار خود را کنترل کنند زیرا چشمان 
بســیاری از افراد و گروه ها  به خصوص در اقشــار و طیف های 
جوان و نوجوان جامعه به آنها دوخته شده و بعضا کوچک ترین 
رفتار آنها می تواند با پیامد های فرهنگی و اجتماعی بسیاری 

همراه شود.
لزوم آموزش های الزم به ستارگان جامعه

فریبا شوکتی،جامعه شناس و آسیب شناس اجتماعی با اشاره به 
لزوم ارائه آموزش های الزم به ستارگان و افراد مشهور در جامعه 
گفت: برخی از هنرمندان و ســتارگان)تاکید می شود برخی(

فاقد آموزش های الزم و تصوری صحیــح از موقعیت جامعه و 
البته جایگاه خویش درافکار عمومی هستند.

وی افزود: می طلبد برخی از افراد مشهور، با شناخت، مطالعه و 
درک هر چه صحیح تری از فرهنگ، ارزش ها، سنت ها و قواعد 
و خطوط قرمز اجتماعی و قانونی،نسبت به رفتار و منش خود 
بازبینی های الزم را لحاظ کنند. جامعه شناس و آسیب شناس 
اجتماعی عنوان کرد: در واقع امر،خود این افراد نیز می دانند که 
شهرت حاصل شده، ناشی از نگاه و توجه اجتماعی به آنهاست و 
چنین شخصیت هایی  نمی توانند نسبت به این نگاه،بی تفاوت 
باشند و به نوعی در قبال آن مســئولیت دارند. شوکتی گفت: 
البته شکی نیست که یک ستاره،زحمات و تالش های بسیاری 
را متحمل شده و استعداد ها و توانمندی های او،باعث حصول 
موقیعتی برجسته برای آنان شده است،اما این نافی بی تفاوتی و 

کم توجهی به هنجار های اجتماعی  نیست.
از وجه تمایز تا حسن رفتار

متاسفانه بعضا مشاهده می شود که برخی از مشاهیر و ستارگان 
برخالف وجه تمایزات بســیار از حیث جایــگاه اجتماعی در 
مقایسه با دیگر افراد و گروه های اجتماعی،تنها به رشد،توسعه 
و تزریق امکانات در حوزه حرفه ای خود مشــغول می شوند و 
دغدغه چندانی را نســبت آمــوزش و حفظ  اصــول و قواعد 
اخالق حرفه ای لحاظ نمی کنند. آمــوزش حضور در مجامع 
بین المللی،نوع برخورد با هواداران،نوع مصاحبه،نوع رانندگی و 
حتی نحوه غذا خوردن از مؤلفه هایی است که باید مورد توجه 
قرار گیرد. چنین بایدها ونبایدهایــی صرفا معطوف به جامعه 
ایران نمی شود بلکه در کشورهای پیشرفته و توسعه یافته نیز 
به چنین موارد،آداب و بایدها و نبایدهای اجتماعی متناسب با 

فرهنگ و ارزش هایی که از آن برخوردارند توجه می شود.

گاهی مشاهده 
می شود خواسته 

یا ناخواسته 
کالم،سخن،اقدام 
و یا رفتاری خاص 

از ستارگان مشهور 
با حواشی بسیاری 

همراه می شود

میل به شهرت طلبی و الگوبرداری جوانان و نوجوانان از افراد مشهور از نمونه پدیده هایی به شمار می رود 
که آسیب ها و فرصت های بســیاری را در پی دارد و زمانی حساسیت ها و حاشیه های این موضوع تشدید 
می شود که جمع کثیری از جامعه با دقت فراوان افعال،گفتار و کردار ستارگان عرصه های گوناگون هنری و 

ورزشی را رصد می کنند.  

چالش الگوبرداری جوانان از مشاهیر؛

پس لرزه  رفتارهای نامتعارف ستارگان در جامعه چیست؟
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پیشنهاد سردبیر: 
حقوق شهدای فاجعه منا چه شد؟!

اخبار

ســازمان حج و زیارت در اطالعیه ای شــرایط انتقــال قبض های 
حج و عمره را اعالم کرد.در اطالعیه  این ســازمان آمده اســت: »به 
اطالع آن دســته از دارندگان اســناد حج تمتع و عمره مفرده که 
قصد انتقال اسناد مذکور به غیر را دارند، می رساند؛ در حال حاضر 
نقل و انتقال قبــوض حج تمتع صرفا به پدر، مادر، همســر، فرزند، 
برادر و خواهــر و آن هم در دفاتر زیارتی دارای مجوز ســازمان حج 
و زیارت با حضور اشــخاص انتقال گیرنده و انتقال دهنده میســر 
است و انتقال اســناد عمره به غیر نیز فقط با حضور طرفین انتقال 
در دفاتر یاد شده که مورد تایید سازمان حج و زیارت است، صورت 
می گیرد.بر این اســاس الزم اســت افراد مذکور بــا لحاظ مراتب 
فوق صرفا بــه دفاتر زیارتی مجــاز، مراجعه کــرده و از مراجعه به 
واســطه ها و مراکز غیر مجاز که با لطایف الحیل و تنظیم قراردادها 
و وکالت نامه های یکطرفه که مضیع حقوق دارندگان اســناد حج 
و عمره اســت و به صورت غیر موجه نیز برای آنهــا منافع زیادی را 
به دنبــال دارد، جدا خــودداری کننــد. به هر حال این ســازمان 
 در قبــال اقدامات غیــر موجه یاد شــده هیچگونه مســئولیتی

 نخواهد داشت.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری استان 
همدان از میزبانی همدان به عنوان پیش تور کنوانسیون راهنمایان 
گردشــگری جهانی خبر داد. علی مالمیر در جمع خبرنگاران به 
مناسبت برگزاری هفدهمین کنوانسیون راهنمایان گردشگری 
جهانی به میزبانی همدان، با بیان اینکه در فصل ســرد امســال 
بیشــترین حجم کاری بــرای اداره کل میراث فرهنگی اســتان 
ایجاد شده اســت، عنوان کرد: در تاریخ 6، 7 و 8 بهمن ماه امسال 
میزبان پیش تور هفدهمین کنوانســیون راهنمایان گردشگری 
جهانی هســتیم. وی با اشــاره به اینکه اســتان همدان به لحاظ 
جاذبه ها و جایگاه تاریخی و طبیعی که در ســطح کشــور دارد، 
هنوز نتوانسته ظرفیت های خود را در خارج از مرزها به مخاطبان 
معرفی کند، بیان کرد: یکی از بازارهای هدف گردشگری استان، 
بازار گردشگری خارجی اســت؛ بنابراین نیاز است در برنامه ها به 
گونه ای موضوع را مدنظر قرار دهیم. وی با اشــاره به نقدهای وارد 
بر متناسب نبودن زیرســاخت های استان با گردشگری خارجی، 
افزود: درســت است که زیرساخت های اســتان پاسخگوی تمام 
نیازهای گردشگری نیســت و باید در ابعاد مختلف گسترش پیدا 
کند، اما ضعیف هم نیست و انتخاب استان همدان به عنوان مقصد 
گردشــگری در کنوانســیون و میزبانی از 142 نفر از راهنمایان 

نشان دهنده این امر است.

 Vacantiebeurs نمایشگاه سالیانه گردشگری اوترخت به نام
یکی از مناســبت های مهــم گردشــگری در هلنــد و حتی در 
اروپاســت که در آن شــرکت های مختلف جهانگردی از سراسر 
جهان با حضور در این نمایشــگاه به معرفی خود و ظرفیت های 
جهانگردی کشورشــان می پردازند.نمایشــگاه یاد شده در سال 
جاری در تاریخ 10 ژانویه 2017 توسط شهردار اوترخت، مقامات 
مربوطــه از وزارت امور خارجه و ســایر نهادهــای مربوطه هلند 
باحضور تعدادی از سفرا و دیپلمات های مقیم از جمله جهانگیری 
معاون اول رییس جمهور در الهه افتتاح شــد.این نمایشــگاه تا 
15 ژانویه ادامه داشــت.  تعداد زیادی از شرکت های گردشگری 
متعلق به کشورهای اروپایی، آســیایی، آفریقایی و آمریکایی در 
این نمایشگاه شــرکت کرده اند.توزیع غذای ایرانی، چای ایرانی، 
سوغات ایرانی و... به وسیله  پذیرایی کنندگان با لباس های محلی 
و پخش موسیقی های مختلف ملی و محلی در غرفه های وابسته 
به جمهوری اســالمی ایران، جذابیت مضاعفی را بــرای بازدید 

کنندگان ایجاد کرده  است.

حضور 142 راهنمای گردشگری
در همدان

حضور گسترده شرکت های ایرانی 
در نمایشگاه گردشگری هلند

به گزارش ایســنا، پس از فاجعه منا و کشته شدن حدود 
هفت هزار زائر، ایران بارها درخواســت خود برای تشکیل 
کمیته حقیقت یــاب را مطرح کرد، اما خــودش گفت و 
خودش هم شنید. بیشتر از یک  ســال است عربستان در 
این باره سکوت کرده، نه حاضر است مدرکی ارائه کند و نه 
مسئولیت فاجعه را می پذیرد و نه حتی آمار واقعی کشته 
شده ها را افشا می کند. ظاهرا به زعم مجامع جهانی، عمق 
فاجعه به حدی نبوده که واکنشی در پی داشته باشد! طبق 
اظهارات حسن قشــقاوی، معاون کنسولی وزارت خارجه 
در جلســه پیگیری ابعاد حقوقی و قضایی فاجعه منا که 
چهارم شهریورماه امسال برگزار شد، این پرونده به لحاظ 
شــکلی در دو نهاد قضایی بین المللی )دیوان بین المللی 
دادگستری، دیوان بین المللی کیفری( قابل پیگیری است، 
اما از آنجا که عضویت ایران و دولت عربستان در این دو نهاد 
کامل نیست، به این معنی که همه کنوانسیون ها و ملحقات 
آن را نپذیرفته اند؛ بنابراین از نظر همه حقوقدانان داخل و 
خارج ایران و اساتید حقوق، اجماع جهانی وجود دارد که 
امکان طرح دعوی فاجعه منــا در این دو نهاد مطلقا وجود 
ندارد.معاون کنسولی وزارت امور خارجه همچنین امکان 
اقامه دعوی در محاکم داخلی را بــه دلیل اصل مصونیت 
قضایی دولت ها، منتفی دانسته بود؛ اما راه سومی را برای 
پیگیری حقوقی پیشنهاد کرده و گفته بود: اقامه دعوی در 
محاکم داخلی عربســتان باید صورت گیرد، به ویژه اینکه 
در محاکم عربســتان فقه حنبلی و جعفری حاکم است 
و در این زمینه با ایران وحدت نظر دارند.قشــقاوی اعتقاد 
دارد: از نظر محتوایی عربســتان نمی تواند این موضوع را 
نقض کند، بنابراین طبق فقه عربستان، پرداخت غرامت 
در مورد کســانی که در فاجعه منا به شــهادت رسیده اند 
توســط بیت المال عربســتان باید صورت گیرد و چون از 
نظر محتوایی حق با ایران است، دولت عربستان نمی تواند 
منکر مسئولیت خود در جبران خســارت و غرامت شود؛ 
چراکه این امر مشــمول قاعده قتیل الزحام است.با آنکه 
معاون کنسولی وزارت امور خارجه کشورمان معتقد است 
»اصال نمی شود در قبال خانواده های داغدار منا بی تفاوت 
بود و هیچ چیز حتی مسائل سیاسی، بی تفاوتی در این باره 
را توجیه نمی کند«، اما سردی روابط دیپلماتیک دو کشور 
و نداشتن نماینده ای مســتقر در عربستان برای پیگیری  
حقوق زائران ایرانی، ســدی در برابر پیشرفت این پرونده 
شــده و این نگرانی را به وجود آورده که مبادا در مذاکرات 
پیش روی حج، مقامات برای به نتیجه رسیدن و از دست 
نــدادن فرصت حج، این شــرط را کنار بگذارند تا ســایه 

سنگینی بر مناسک حج ۹6 افکنده نشود.

حقوق شهدای فاجعه منا 
چه شد؟!

سوال روز

شرایط انتقال فیش های حج و عمره

کشف بیش از یک هزار شیء عتیقه 
در شهرستان رباط کریم

 باید میزبان 
20 میلیون گردشگر باشیم

نیروی انتظامی شهرســتان رباط کریم محمولــه کاالی عتیقه 
شامل یک هزار و 703 شیء تاریخی را در این شهرستان توقیف 

کرد.
معاون سیاســی انتظامــی فرمانــداری رباط کریــم گفت: با 
هماهنگی فرماندهی نیــروی انتظامی شهرســتان رباط کریم 
این محوله که در حال عبور از شهرســتان بود، کشف و توقیف 
شــد.احمد صابری با بیان اینکــه این اجناس توســط نیروی 
انتظامی به اداره میراث فرهنگی و گردشگری رباط کریم تحویل 
داده شده است، افزود: پس از بررســی های اولیه مشخص شده 
که از این اقالم تنها 168۹ شیء دارای ارزش تاریخی و فرهنگی 

است.
به گفته معاون سیاســی انتظامی فرمانداری شهرســتان رباط 
کریم،  بــه زودی این محموله تحویل ســازمان میراث فرهنگی 
کشور خواهد شد.شهرســتان رباط کریم به گواه اسناد موجود 
از هزاران ســال قبل، جزو مراکز مهم تمدن و زندگی بوده است. 
آثار متعدد باســتانی که در ســال های 136۹ و 1373 در این 
شهرستان از دوره تاریخی شش هزار سال قبل تا دوران قاجاریه 

به دست آمده، مؤید این مدعاست. 

مشــکالت صنعت هتلداری در نشست رییس ســازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با اعضای هیئت مدیره جامعه 

هتلداران کشور بررسی شد.
 جمشــید حمزه زاده ،رییس هیئت مدیره جامعــه هتلداران در 
این جلســه با بیان اینکه در حوزه گردشگری خارجی استان های 
اصفهان، فارس، تهران و یــزد با افزایش تقاضــا مواجه بوده اند، 
افزود: ارتقای کیفیت هتل ها و باال بردن ضریب اشــتغال هتل ها 
 از جمله اقداماتی اســت کــه جامعه هتلــداران در این راســتا 
گام برمی دارد. استانداردســازی، ارتقای سطح خدمات و افزایش 
سطح علمی نیروی انسانی شاغل در هتل ها باید به طور جدی در 

دستور کار قرار گیرد. 
حمزه زاده  ادامه داد: براساس سند چشــم انداز 20 ساله کشور ما 

باید در سال 1404 میزبان 20 میلیون گردشگر باشیم.

اتفاقات روز

در حالی که نیروهای عراقی در حال جنگ برای بازپس گیری شمال شهر موصل 
از دست تروریست های داعش هستند، یک هنرمند جوان در نزدیکی شهر اربیل 
در کارگاه کوچک و محقر خود با شــکل دادن به خاک رس آثار تاریخی تخریب 
شده متعلق به آشــوری ها را مجددا در مقیاس کوچک خلق می کند.»نینوس 
ثابت« یک جوان 18 ساله مسیحی است که در دانشــگاه موصل در رشته هنر 
تحصیل کرده و مشــغول ساخت نمونه ای کوچک از مجســمه هایی است که با 

تهاجم داعش به شهر 3000 ساله نمرود در جنوب موصل تخریب شده اند.

تصویر فوق بخشی از محرابی است  که از مسجدی در کاشان جدا شده و ارتفاع 
این بخش در حدود 102 سانت و عرضی برابر 120 سانتی متر است.این بخش 
با کاشــی های لعابی و براق به رنگ های آبی فیروزه ای و زرد کبالتی می باشد و 
قدمتی 700 ســاله دارد. امروزه محراب کاشانی، همانند بسیاری از آثار تاریخی 
دیگر کشورمان در موزه ای خارجی، به نام موزه هنر لس آنجلس قرار دارد. همان 
طور که از نامش پیداســت، موزه هنر لس آنجلس در شهر لس آنجلس آمریکا 

واقع شده است.

سفال های سطحی به دست آمده از محوطه قلعه کوشــکله سقز نشان داد که در 
دوره های هزاره اول پیش از میالد و دوره اشکانی این محل به عنوان یک محوطه 

استقراری مورد استفاده قرار می گرفته است.
»زاهد کریمی«، سرپرســت هیئت کاوش در قلعه کوشــکله ســقز با اعالم این 
خبر گفت: این محوطه طی سالیان گذشــته به دلیل ساخت استخر کشاورزی و 
بیمارستان جدید شهر سقز در استان کردستان به شدت مورد تسطیح و تخریب 

قرار گرفته است.

بازسازی آثار تاریخی تخریب شده عراق 
توسط جوان مسیحی

بخشی از محراب
 مسجد ایرانی

بیمارستان و استخری که محوطه اشکانی
را تخریب کرده است

خبر

قاب روز

مسئول باستان شناسی میراث فرهنگی اصفهان گفت: بازسازی 
کاخ جهان نما در شورای فنی اســتان اصفهان مصوب شده و 
جنبه های کارشناســی بازســازی این کاخ درحال بررسی در 

شورای فنی میراث فرهنگی است.
علمدار علیان ، در ارتباط با بازسازی کاخ جهان نما روی پایه های 
کشف شــده از این بنا در خیابان چهارباغ عباسی اظهار داشت: 

بازسازی کاخ جهان نما در شورای فنی استان مطرح و مصوب   
شد و به منظور ادامه بررسی ها به شورای فنی تهران ارسال شده 

است.
وی افزود: رویکرد مشترک میراث فرهنگی و شهرداری اصفهان 
این اســت که چهارباغ در آینده نزدیک به پیاده گذر تاریخی و 
گردشــگری تبدیل و تردد ماشــین ها در این خیابان ممنوع 

می شود و بر این اساس رویکرد بازســازی کاخ جهان نما خللی 
در تردد و رفت  و آمدهای این خیابان ایجاد نمی کند. مســئول 
باستان شناسی میراث فرهنگی اصفهان تاکید کرد: همچنین با 
توجه به اینکه مترو در عمق 18 متری زیر سطح حرکت می کند 

تداخلی با این کاخ و آثار تاریخی ندارد.
وی ادامه داد: هم اکنون جنبه های کارشناســی بازسازی این 
کاخ در حال بررسی در شورای فنی ســازمان میراث فرهنگی 
است و اگر در جمع بندی نهایی، این مسئله تایید شود میراث 
فرهنگی آمادگی برای بازسازی این کاخ را به طور کامل و مطابق 

نقشه های قدیمی دارد.

علیان بیان داشت: در ســفرنامه  جهانگردی به نام »دیوالفوا« 
درباره  کاخ جهان نما در اصفهان آمده که این عمارت تفریحی و 
خارج از دولت خانه  صفوی قرار داشته است و همچنین در مسیر 
مستقیم عمارت، نخست چهارباغ، سپس »جهان نما«، بعد از آن 
سی و سه پل و در نهایت چهارباغ باالی کنونی تا باغ هزار جریب 

قرار دارد.
وی اضافه کرد: این کاخ در زمان »شــاه عباس صفوی« ساخته 
شد و از فراز آن چهارباغ تا کوه صفه به راحتی دیده می شد و به 
همین خاطر »جهان نما« نامیده شد؛ اما در زمان قاجاریه توسط 

ظل السلطان به بهانه های واهی تخریب شد.

به گزارش فارس ، رســول زرگرپور در دیدار بــا »آنا ماریا 
آندرس« وزیر همکاری های بین المللی دفتر نخست وزیری 
لهستان اظهار داشت: ســوابق ارتباطات ایران و لهستان به 
بیش از 500 ســال می رســد و حتما اینگونه مالقات ها با 

مسئوالن کشوری در ارتباطات بیشتر، موثر خواهد بود.
وی با بیان اینکه بیش از 120 هزار پناهنده لهســتانی در 
جنگ جهانی دوم به ایران آمدند، افــزود: این یک رویداد 
تاریخی بین دو کشور است و در شــهر اصفهان آرامگاهی 
وجود دارد که تعداد قابل توجهی از پناهندگان لهســتانی 
در آن آرمیده انــد و همه مقامات لهســتانی در ســفر به 
اصفهان از این آرامگاه بازدید می کنند و این نشان می دهد 
که ارتباطات بین دو کشــور فراتــر از ارتباطات اقتصادی، 

فرهنگی و اجتماعی است.
استاندار اصفهان به بیان ظرفیت ها و پتانسیل های اصفهان 
پرداخت و اذعان داشت: اصفهان سابقه 7 هزار ساله دارد و 
در این مدت 4 بار پایتخت ایران بزرگ بوده و در حال حاضر 

نیز پایتخت فرهنگ و تمدن ایرانی اسالمی است.
وی با بیان اینکه فرهنگ، میراث فرهنگی و تاریخی و تمدن 
بشری در این اســتان جایگاه خاص و ویژه ای دارد، گفت: 
معتقدم که فرهنگ بیش از هر چیز ملت ها را به هم نزدیک 

می کند و شما به فرهنگی ترین نقطه ایران سفر کرده اید.
زرگرپور با اشــاره به اینکه در ســفر مقامات لهســتان به 
اصفهان، برای ارتباط نزدیک تر اصفهان با یکی از استان های 
لهستان اعالم آمادگی کرده بودیم، مطرح کرد: ما می توانیم 

با مراودات فرهنگی این ارتباطات را آغاز کنیم.
وی ابراز داشــت: برگزاری هفته های فرهنگی اصفهان در 
لهستان و متعاقب آن در اصفهان می تواند در گسترش این 

ارتباطات موثر باشد.
اســتاندار اصفهان تصریح کرد: اصفهان می تواند با یکی از 
استان های لهستان که شــباهت های فرهنگی و میراثی با 
اصفهان دارد خواهر خوانده شود و در حال حاضر اصفهان 
با 14 شــهر دنیا خواهر خوانده اســت و بــه بهانه همین 

خواهرخواندگی ارتباطات فرهنگی خوبی برقرار است.
وی تبادل توریست را مهم خواند و افزود: گردشگران از 86 
کشور دنیا به اصفهان سفر می کنند و کشورهای اروپایی و 
به خصوص آلمانی ها جایگاه ویژه ای در بین این گردشگران 
دارند و برای گســترش این ارتباطات ســفر تورلیدرهای 
لهستانی به اصفهان و دیدار با همکاران خود می تواند موثر 

باشد.
زرگرپور بــا بیــان اینکــه اصفهــان آمــاده میزبانی از 

سرمایه گذران لهســتانی اســت، گفت: تجار می توانند به 
اصفهان بیایند و با همکاران خود تعامل خوبی داشته باشند 
و سفرای دو کشــور می توانند در این رابطه نقش مهمی را 
ایفا کنند. وی با بیان اینکه مردم ایــران و به ویژه اصفهان 
خاطرات خوبی از لهســتانی ها دارند، عنوان کرد: می توان 
این خاطرات را مجــددا احیا کرد و مــا در این رابطه اعالم 

آمادگی می کنیم.
استاندار اصفهان تصریح کرد: اصفهان هم از لحاظ صنعتی 
و هم کشــاورزی و اقتصادی جایگاه ویژه ای در کشور دارد 
و زمینه های خوبی برای گسترش ارتباطات در این استان 

وجود دارد. 
وی در پایــان اظهار امیــدواری کرد که این ســفر زمینه 

افزایش ارتباطات را در ابعاد مختلف فراهم کند.
وزیر همکاری های بین المللی دفتر نخست وزیری لهستان 
نیز در این دیدار ضمن تســلیت رحلت آیت ا... هاشــمی 
رفسنجانی، اظهار داشت: بسیاری از پناهندگان لهستانی 
به اصفهان آمدند و از نوع دوستی و مهربانی ایرانیان بسیار 

سخن گفته اند و امروز من این موضوع را درک کردم.
آنا ماریا آندرس ضمن ابراز امیدواری از گسترش ارتباطات 
ایران و لهســتان، گفت: دغدغه های مشــترکی همچون 
مبارزه با تروریست و مواد مخدر در دو کشور وجود دارد که 

می تواند در گسترش ارتباطات موثر باشد.
وی با بیان اینکه فرهنگ یکی از بهترین راه ها برای نزدیک 
شدن دو کشور است، اضافه کرد: با توجه به نزدیکی فرهنگ 
دو کشــور در این زمینه نیز مناسبات بســیار زیادی برای 

افزایش ارتباطات وجود دارد.
وزیر همکاری های بین المللی دفتر نخست وزیری لهستان 
در ادامه اذعان داشت: به دلیل مســائل فرهنگی، اصفهان 

عالی ترین مکان برای گسترش ارتباطات با ایران است.
وی با بیان اینکه روابط فرهنگی همیشــه باعث تشــویق 
و ایجاد انگیــزه برای شــروع روابط اقتصادی و سیاســی 
می شود، گفت: انگیزه تجار، ســرمایه گذاران و بازرگانان را 
 می توانیم از طریق فرهنگ برای افزایــش انواع ارتباطات 

باال ببریم.
آنا ماریا آندرس افزود: برای هر شــخصی در هر کجای دنیا 
باید بازدید از شــهر زیبای اصفهان باعث افتخار او باشد و 

من در بازدید از این شهر زیبا چیزهای بسیاری یاد  گرفتم.
ماریا آندرس به بیان ویژگی های کشــور لهستان پرداخت 
و عنوان کرد: شاید لهستان قابل مقایسه با اصفهان نباشد 
ولی این کشور هم گنجینه های خود را دارد که بسیاری از 
آنها در جنگ جهانی تخریب شده بودند ولی در حال حاضر 

بازسازی شده و زیبایی های خاص خود را دارد.

 اصفهان سابقه 
7 هزار ساله دارد 
و در این مدت 4 

بار پایتخت ایران 
بزرگ بوده و در 
حال حاضر نیز 

پایتخت فرهنگ 
و تمدن ایرانی 

اسالمی است

استاندار اصفهان گفت: گردشگران از 86 کشــور دنیا به اصفهان سفر می کنند و کشورهای اروپایی و به خصوص 
آلمانی ها جایگاه ویژه ای در بین این گردشگران دارند.

استاندار اصفهان:

گردشگراناز86کشوردنیابهاصفهانسفرمیکنند

مسئول باستان شناسی میراث فرهنگی اصفهان:

بازسازی کاخ »جهان نما« در شورای فنی میراث فرهنگی در حال بررسی است

برج خلیفه دبی؛ شاهکار معماری جهان
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پیشنهاد  سردبیر:
کاهش روزهایی با هوای ناسالم زمان بر است تفاهم نامه همكاري بین اداره زیست 

محیطي و شوراي اسالمي اصفهان

لغو جواز اسلحه، جریمه ۲۰ میلیونی 
و حبس برای شكارچی متخلف 

تفاهــم نامــه زيســت محيطي بــا موضــوع  همــكاري هاي 
فرهنگي اجرايي زيســت محيطي در راستاي تســريع در اعمال 
قوانين، مقررات و سياســت هاي فرادستي محيط زيست  مبادله 

شد.
 به گزارش »پارما«، در راســتاي تحقق فــرازي از اصل پنجاهم 
قانون اساسي كه در آن حفاظت از محيط زيست وظيفه عمومي 
تلقي شده است و به منظور عملياتي ساختن سياست هاي زيست 
محيطي نظام، ابالغي از ســوي مقام معظم رهبري با استفاده از 
توان برنامه ريزي، نظارتي و جايگاه مردمي شــوراها و براي جلب 
مشاركت هاي مردمي در حفظ محيط زيست استان و دستيابي 
به اهداف توسعه پايدار، اين تفاهم نامه بين شوراي اسالمي و اداره 

كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان مبادله شد.
حميد ظهرابي مديركل حفاظت محيط زيســت استان اصفهان 
در آيين مبادله اين تفاهم نامه اظهــار كرد: بي توجهي به  محيط 

زيست، تمام  ابعاد زندگي مردم را تحت تاثير قرار مي دهد.
وي با اشــاره به مشكالت زيست محيطي و توســعه نامتوازن آن 
در استان و كشــور طي سال هاي گذشــته گفت: بايد از ظرفيت 
اطالع رســاني وآگاهي براي رفع چالش هاي زيســت محيطي 
اســتفاده كرد تا بتوانيم  در اين راستا با مشاركت مردم، مشكالت 

زيست محيطي را به حداقل برسانيم.
مديركل حفاظت محيط زيست استان اصفهان بااشاره به جايگاه 
واالي شوراهاي اســالمي در بين مردم افزود: شوراهاي اسالمي 
در سطح كشور و اســتان نماد قدرت و توان مردم هستند و بايد 
از اين فرصت بــراي رفع چالش هاي محيط زيســت با همكاري 

سازمان هاي  حاكميتي استفاده كرد.
مهندس ظهرابي تصريح كرد: بايد از ظرفيت عظيم شوراها براي 
رفع مشكالت و چالش هاي زيست محيطي و افزايش آگاهي هاي 

محيط زيستي مردم  استان استفاده كرد.
همچنين نادعلي توكلي رييس شــوراي اسالمي استان اصفهان، 
در اين مراسم  با تبريك روز ملي هواي پاك گفت: محيط زيست 
موضوع مهمي است كه رهبر معظم انقالب  با ابالغ سياست هاي 
زيســت محيطي، توجه ويژه اي به آن دارند و در اين راســتا نيز 
تفاهم نامه اي بين سازمان محيط زيســت و شوراي عالي كشور 
مبادله شد كه در سطح استاني نيز اين تفاهم نامه زيست محيطي 

مبادله مي شود.
وي بــر مــواردي همچــون نظــام يكپارچــه ملــي محيــط 
زيستي،پيشگيري و ممانعت از انتشــار آلودگي و تخريب محيط 
زيست،پااليش مستمر و كنترل منابع و عوامل آن،آلودگي صوتي 
و امواج و اشــعه هاي مخرب و مشكالت ناشــي از خشكسالي، به 
عنوان الزامات كاري در حوزه زيست محيطی  تاكيد كرد و گفت: 
شوراي عالي استان بازوان توانمند مردم هستند كه مي توانند در 

راستاي مشاركت زيست محيطي مردم، گام هاي موثري بردارند.

عامل شــكار يك ميش و يك بره قوچ وحشــی در بهرام گور، به 
4/5سال حبس، لغو جواز حمل و مصادره اسلحه به نفع دولت و 

۲۰ ميليون تومان جريمه نقدی محكوم شد.
به گزارش  پايگاه خبری ديده بان محيط زيست و حيات وحش 
ايران، اواخر شهريورماه امسال به دنبال كسب اطالعاتی مبنی بر 
ورود يك شكارچی غيرمجاز به منطقه حفاظت شده بهرام گور، 
نيروهای يگان محيط زيست اين منطقه عازم محدوده مورد نظر 
شــد و پس از مدتی، يك خودروی پيكان ســفيد رنگ را حين 
بازگشــت از منطقه مشــاهده كرده و به راننده خودرو دستور 

ايست دادند.
رييس منطقه حفاظت شــده بهرام گور و پارك ملی قطرويه در 
اين باره گفت: راننده پيكان بدون توجه به ايســت محيط بانان 
شــروع به فرار كرده و محيط بانان نيز با دو خودروی پيكاپ به 

تعقيب وی پرداختند.
احمد رســتگار اظهار كرد: پس از حدود ۳۰ كيلومتر تعقيب و 
گريز در مسيرهای فرعی و خاكی، الستيك يكی از خودروهای 
محيط زيست پنجر شده و از ادامه مســير باز ماند؛ اما خودروی 

دوم محيط زيست مسير متخلف را مسدود كرد.
شــكارچی متخلف پس از توقف، از خودرو، پياده و با پای پياده 
متواری شــد؛ اما محيط بانان به تعقيب وی پرداخته و متهم را 

دستگير كردند.
در جريان بازرســی از خودروی پيكان، الشــه يك ميش و يك 
بره قوچ وحشی به همراه يك اســلحه شكاری دارای جواز حمل 
و ساير ادوات شكار، كشف و ضبط شــده و متهم پس از تشكيل 

پرونده، جهت رسيدگی به جرم به مراجع قضايی معرفی شد.
شــكارچی متخلف مبلغ دوازده ميليون تومان از كل مبلغ ضرر 
و زيان وارده به محيط زيست را به حســاب دولت، واريز و فيش 
مربوطه را به دادگاه ارائه كرد؛ اما از واريز هشــت ميليون تومان 
باقيمانده خودداری كرد. در جريان رســيدگی به اين پرونده در 
دادگاه كيفری نيريز، دادگاه با استناد به گزارش نيروهای محيط 
زيست، كشف الشه شكار و اسلحه شكاری از متخلف و اعترافات 

وی، بزهكاری متهم را محرز و مسلم دانست.
بنابراين دادگاه، متهم را به تحمل چهار ســال و شش ماه حبس 
محكوم كرد. همچنين با رای دادگاه جواز حمل اسلحه شكاری 
متعلق به متهم، لغو و اسلحه مذكور به نفع دولت )وزارت دفاع( 
مصادره شــد. دادگاه متهم را به پرداخت هشــتاد ميليون ريال 
بابت الباقی زيان وارده به محيط زيست و همچنين پنجاه درصد 
حق الوكاله پرداخت شده از ســوی اداره محيط زيست به وكيل 

پرونده، محكوم كرد.

اخبار

تازه ها

مديرعامل شركت كوير تاير، از توليد نخستين تاير سبز در 
كشور خبر داد.

ســيد محمدحســين زينلی در آســتانه روز هوای پاك 
اظهار داشــت: شــركت كوير تاير برای نخســتين بار در 
كشور با اســتفاده از مهندســی معكوس و نرم افزارهای 
 شبيه ســاز پيشــرفته، اقدام به طراحی و توليد تاير سبز 

)Green Tire( كرده است.
وی گفت: ســاالنه حدود 16 ميليون حلقه الســتيك در 
كشــور، توليد و حدود 6 ميليون هم از خارج كشــور وارد 
می شــود و بدين ترتيب حدود ۲۲ ميليــون حلقه تاير با 

سايز های مختلف در كشور مصرف می شود.
مديرعامل شــركت كوير تاير، با اشــاره به اينكه تايرها در 
دنيا بر اســاس مولفه های مقاومت در برابر سايش، ايمنی 
و ميزان آســيب بــه محيط زيســت ارزيابی می شــوند، 
افزود: موادی كه در تاير مصرف می شــود بر اســاس نوع 

تكنولوژی ها متفاوت است. 
برای ســاخت تاير بيش از هفتاد نوع ماده مختلف در يك 
فرآيند پيچيده با هم آميخته می شــوند كه هر يك، تامين 
كننده خصوصيت ويــژه ای در تاير اســت و از اين رو تاير 
يك فرآورده پيچيده است كه تغيير در هر مولفه كاركردی 
و كارآمدی آن، نيازمند فنــاوری و تحقيقات پيچيده ای 

است.

مديرعامل شركت توسعه منابع آب و نيروی ايران گفت: طرح 
احيای چشمه بل در استان های كرمانشاه و كردستان، افزون بر 
دريافت گواهينامه بين المللی، تنديس بنياد جهانی انرژی و 
گواهينامه طرح سبز »جامعه مديريت سبز اروپا« را به خود 

اختصاص داد.
اين تنديس و گواهينامه در آيين افتتاحيه يازدهمين همايش 
بين المللی مديريت سبز در هتل المپيك تهران اهدا شد كه  
رييس بنياد جهانی انرژی، اعضای جامعه مديريت سبز ايران 
و شخصيت های ملی كشور در آن حضور داشتند. گواهينامه 
طرح سبز نيز همه ساله پس از بررســی طرح های رسيده به 
»جامعه مديريت ســبز اروپا« اهدا می شود. در همين پيوند، 
طرح احيای چشمه بل، با كسب امتياز بيش از 9۳۰ از 1۰۰۰، 
يكی از موشكافانه ترين ارزيابی ها را از اين نهاد معتبر اروپايی 
پشت سر گذاشــت. همچنين بنياد جهانی انرژی، تنديس 
۲۰16 »مســئوليت اجتماعی« را به طرح احيای چشمه بل 

اهدا كرد. اين تنديس به طرح های بخــش انرژی پاك اهدا 
می شود كه به مسئوليت های اجتماعی خود در قبال اثرهای 

جانبی اجرا توجه دارند.
مديرعامل شركت توسعه منابع آب و نيروی ايران در اين باره 
گفت: در منطقه ای كه چشمه بل قرار دارد، سدی راهبردی در 
دست ساخت بود و در وهله نخست، به نظر می رسيد تكميل 

آن، مستلزم صرف نظر كردن از چشمه باشد.

جایزه جهانی به احیای چشمه »بل« نخستین تایر سبز در ایران تولید شد

به گزارش ايســنا، معصومــه ابتــكار در گفت وگويی كه به 
مناســبت روز ملی هوای پاك برگزار شــد، اظهار كرد: در 
جاهايی توانستيم روی موضوع آلودگی هوا تاثيرگذار باشيم 
و تعداد روزهای هوای ناســالم را كاهش دهيم. برای مثال، 
در شهر تهران طبق  آمار تا ۲6 دی ماه سال 1۳95، ۲۳1 روز 
هوای سالم و پاك داشتيم؛ در حالی كه در ابتدای كار دولت 
يازدهم، 1۷6 روز هوای سالم و پاك داشتيم. بنابراين حدودا 

بيش از 5۰ روز كيفيت هوا بهتر شده است.
وی ادامه داد: بين  شــهرهای ديگر، اصفهان بهترين الگو بود 
كه تعداد روزهای پاك آن نسبت به سال 1۳9۲ بيشتر شده 
است و در شيراز نيز كيفيت هوا رو به رشد است. در شهرهای 
ديگر نيز وضعيت هوا به طور نســبی بهتر شده است. به طور 
كلی، كاهش روزهايی با هوای ناسالم امری زمان بر است و به 
سرعت اتفاق نخواهد افتاد؛ ولی دولت طی سه سال گذشته 
اقداماتی در اين راســتا انجام داد و ساز و كار مديريتی جدی 

و برنامه های علمی را در روزهای اول كاری خود تعريف كرد.
ابتكار اضافه كرد: به طور منظم از دســتگاه ها گزارش گيری 
كرديم و عالوه بر ســنجش و پايش وضعيــت آلودگی هوا 
در شــهرها، كيفيت بنزين را به طور منظــم در جايگاه ها، 
نمونه گيری و همين طور خودروها را بــه طور منظم پايش 

می كنيم. عالوه بــر اين، تمام خطوط توليد خودرو كشــور 
به طور مستمر بازرسی و كنترل می شــوند و اگر خودرويی 
با اســتانداردهای مصوب دولت همخوانی نداشــته باشد، 

شماره گذاری آن متوقف می شود.
رييس ســازمان حفاظت محيط زيست اظهار كرد: بعضی از 
دستگاه ها كارهای بيشتری انجام داده اند اما در بعضی جاها، 
پيچيدگی كار و كمبود اعتبارات، مانع انجام درســت كار و 
رسيدن به دستاوردها شده است. دســتگاه هايی كه در اين 
زمينه به درســتی كار كرده اند، وزارت نفت و وزارت صنعت 
هســتند كه گام های خوبی را برای ارتقای كيفيت سوخت 
برداشته اند؛ اما تا رسيدن به حد مطلوب نهايی راه های زيادی 

داريم و بايد تالش بيشتری انجام دهيم.
بنزين يورو4 استانداردهايی دارد كه بايد به طور دقيق رعايت 
شود و پااليشــگاه ها بايد درراســتای كيفی سازی سوخت 
گام های موثری بردارند كه در اين زمينه اتفاقات خوبی افتاده 
است. ابتكار با اشــاره به اينكه مهم ترين مسئله اين است كه 
توانستيم اســتانداردها و حدود مجاز معاينه فنی خودروها 
را در اين دوره ارتقا دهيم، گفت: مســئله كاتاليست ها يعنی 
خودروهايی كه كاتاليست  نداشته باشند يا كاتاليست  آنها از 
رده خارج شده باشد، توسط معاينه فنی مشخص می شود. 

خوشبختانه يكی از كارهای خوبی كه در دولت يازدهم انجام 
شد، ايجاد سامانه يكپارچه معاينه فنی با تالش وزارت كشور 

و راهور ناجا بود.
وی ادامه داد: مراكــز معاينه فنی به دوربين مجهزند و پالك 
هر خودرويی بــا آن، كنتــرل و اطالعات مربــوط به انجام 
آزمون معاينه فنی روی پالك وارد می شــود كه اگر خودرو 
بتواند حدود مجاز را كســب كند، تاييديه می گيرد و در غير 
اين صورت تاييد نخواهد شــد. اين اتفاق مهمی اســت و ما 
می توانيم از اين طريق محدوده های ورود خودروها بخصوص 
خودروهايی را كه معاينه فنی ندارند، مشــخص و در مرحله 

بعد معاينه فنی برتر را سطح بندی كنيم.
رييس سازمان حفاظت محيط زيســت اضافه كرد: عالوه بر 
سامانه يكپارچه معاينه فنی، ارتقای حدود مجاز خودروها را 
در شش ماه گذشته داشته ايم كه اين هم اتفاق مهمی است؛ 
يعنی خودروهايی كه ميزان آاليندگی آنها بيشــتر باشــد، 
نمی توانند از معاينه فنی عبور كننــد و اتفاق مهم ديگر نيز 
قانون هوای پاك و اليحه هوای پاك اســت كه اين اليحه به 
مجلس رفته و با پيگيری های دكتر الريجانی آماده اســت و 

اميدواريم هرچه زودتر تصويب شود.
وی با بيــان اينكه روند تخصيــص بودجه بــرای تعويض 
كاتاليست خودروها بايد با دقت و سرعت بيشتری انجام شود، 
اظهار كرد: جذب آالينده های خروجــی از اگزوز خودروها 
توسط كاتاليست ها انجام می شود؛ خصوصا تاكسی هايی كه 
پيمايش زيادی دارند و ممكن است كاتاليست  آنها به سرعت 
از رده خارج و آاليندگی آنها بيشــتر شــود. بنابراين مسئله 

كاتاليست ها در تاكسی ها بسيار مهم است.
بررسی میزان آالیندگی موتورسیكلت ها

رييس ســازمان حفاظــت محيط زيســت ادامــه داد: از 
يكــم مهرمــاه 1۳95موتورســيكلت های كاربراتــوری 
شــماره گذاری نمی شــود. همچنين 144 مجــوز جديد 
برای موتورســيكلت های انژكتــوری و تعــدادی هم برای 
موتورســيكلت های برقی دريافت شــده اســت كه تاييد 
كرديم. همچنين با توجه به اينكه پايــه خودروهای برقی و 
موتورسيكلت های برقی باتری ليتيومی است، وزارت دفاع از 
سال 1۳9۳ اين فعاليت را شروع كرده است و در حال حاضر 

باتری ليتيومی را در كشور توليد می كنيم.
ارتقای حدود معاینه فنی

ابتكار گفت: يكی از مصوباتی كه دولت حدود شش ماه پيش 
داشــت و اخيرا در حال اجرايی شدن اســت، ارتقای حدود 
مجاز معاينه فنی اســت كه در حال اجرا شــدن با اولويت 

كالن شهرهاست.
رييس سازمان حفاظت محيط زيســت در پايان اظهار كرد: 
ما ســازوكارهای مديريتی را به كار گرفته ايم تا دستگاه های 
ديگر در اين موضوع با سرعت يكسان نسبت به هدف گذاری 
حركت كنند و همه اين امــور را رصد می كنيم و در جاهايی 
كه مشكلی وجود داشته، پيگيری های الزم انجام شده است 
و خوشبختانه با حمايت ويژه رييس جمهور، تحركات خوبی 

باوجود موانع اتفاق افتاده است.

رییس سازمان حفاظت محیط زیست، مشارکت و همكاری مردم در بحث کاهش آلودگی هوا را امری کلیدی 
دانست و گفت: امیدواریم این همكاری ها گسترش پیدا کند.

ستاره دریایی

خبر

مناطق حفاظت شده زيست محيطی با رای هيئت عمومی 
ديوان و در راستای حفاظت و بهســازی محيط زيست، از 

محدوده مناطق آزاد خارج شد.
هيئت عمومی ديــوان عدالت اداری، به رياســت حجت 
االسالم والمســلمين محمد كاظم بهرامی رييس ديوان 
عدالت اداری و با حضور معاونين ديوان عدالت اداری، رؤسا، 
مستشاران و دادرسان شعب ديوان، روز چهارشنبه تشكيل 

شد.
يكی از دستورهای جلســه هيئت عمومی ديوان عدالت 
اداری، درخصوص طرح شكايت سازمان بازرسی كل كشور 
از وزيران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری بود كه 
در آن،شورای ياد شده خواستار ابطال مصوبه ای شد كه به 
موجب آن، مساحت 6۲66 هكتار، به محدوده منطقه آزاد 
تجاری انزلی از اراضی محدوده همجوار آن افزوده شــده 
است. در اين پرونده شاكی مدعی است كه در اين افزايش 
محدوده، تعرض و دست اندازی به تاالب انزلی و پارك ملی 

بوجاق انجام گرفته است.
براســاس اين گزارش، خواهان، در دادخواست تقديمی، 
دليل مغايرت مصوبه های مزبور را مســتند به دو ماده ۲ و 
۳ قانون حفاظت و بهســازی محيط زيست و نيز بند )ب( 
ماده ۳ قانون شكار وصيد و بند الف ماده ۳ قانون حفاظت و 

بهسازی محيط زيست مطرح كرده است.
رای هيئت عمومی ديوان عدالــت اداری، در اين خصوص  
بدين شــرح اســت: با توجه به اصل 5۰ قانون اساســی 
جمهوری اســالمی ايران كــه در اين اصل آمده اســت 
»در جمهــوری  اســالمی، حفاظت  محيط زيســت  كه  
 نســل  امروز و نســل های  بعد بايد در آن  حيات  اجتماعی 

  رو به  رشــدی  داشــته  باشــند، وظيفه  عمومــی  تلقی  
می شــود؛ از اين  رو فعاليت های  اقتصــادی  و غير آن  كه  با 
آلودگی  محيط زيست  يا تخريب  غير قابل  جبران  آن  مالزمه  
پيدا كند، ممنوع  اســت« و همين طور طبق دو ماده ۲ و ۳ 
قانون حفاظت از محيط زيست، اول اينكه تعيين مناطق 
پارك ملی و تحديد حدود آن از افزايش و كاهش، به عهده 
شورای عالی حفاظت محيط زيســت است؛ بنابراين مقام 
واضع در مصوبه مورد شــكايت، خارج از حدود اختيارات 
اســت و دوم اينكه داخل شــدن به محــدوده پارك ملی 
و منطقه حفاظت شــده انزلی مطابق دو ماده 4 و 5 قانون 
چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری، مستلزم خروج مديريت 
و اداره پارك ملی و منطقه حفاظت شــده از شورای عالی 
محيط زيســت خواهد بود كه مخالف با بنــد )ب( ماده ۳ 

قانون شكار و صيد بوده است.

با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری؛

مناطق حفاظت شده زیست 
محیطی از مناطق آزاد خارج شد

معاون محيط زيست انسانی سازمان حفاظت محيط زيست 
گفت: ازابتدای طرح خروجی خودروهای فرسوده يعنی سال 
81 تاكنون، دو ميليون و 1۰۰ هزار خودرو از رده خارج شد؛ در 
حالی كه طی سه سال گذشته، 915 هزار خودرو از رده خارج 

شده است.
ســعيد متصدی در همايش روز ملی هوای پاك افزود: شعار 
امسال روز ملی هوای پاك »با هم به سوی هوای پاك« است كه 
نشان می دهد برای رسيدن به هوای پاك، نيازمند مشاركت 

مردم، دولت و بخش خصوصی هستيم .
وی با اشــاره به تالش دولت يازدهم برای كاهش آلودگی هوا 
گفت: دو مصوبه كليدی در راستای كاهش آلودگی هوا تصويب 

شده است كه يكی با عنوان راهكارهای كاهش آلودگی هوا در 
سال 9۳ و ديگری راهكارهای كوتاه مدت در تيرماه 95 است.

متصدی اظهار كرد: حذف بنزين پتروشيمی، توزيع سوخت 
با اســتاندارد يورو 4، ارتقای استاندارد خودرو و تغيير سوخت 
نيروگاه ها از مازوت به گاز، از ديگر اقدامات صورت گرفته دولت 

در راستای مقابله با آلودگی هواست.
وی گفــت: در چند ماه گذشــته 144 مدل موتورســيكلت 
انژكتوری ثبت شــد كه مطابق با اســتاندارد يورو ۳ هستند. 
كاهش ميزان بنزن در ســوخت كشــور از عدد 5 به زير يك، 
از ديگر اقدامات ســازمان محيط زيســت در راستای كاهش 
آلودگی هواست. وی به ســاخت و ســازها به عنوان يكی از 

منابع آالينده هوا اشــاره كرد و گفت: سازمان محيط زيست 
درخصوص ساخت و ســاز در كالن شــهرها به ويژه تهران، با 
جديت وارد می شــود كه اصالح طــرح تفصيلی منطقه ۲۲ 
شــهرداری تهران، نمادی از اين كنترل است كه بر اين اساس 

ديگر بارگذاری در اين منطقه صورت نمی گيرد.
 معاون محيط زيســت انســانی ســازمان حفاظت محيط 
زيست افزود: 188 ايستگاه ســنجش آلودگی هوا در سراسر 
كشــور وضعيت هوا را پايش و اندازه گيری مــی كند و تمام 
اين اطالعات را از كالن شــهرهای كشور به طور روزانه منتشر 

می كنيم.
وی اظهار كرد: تمام اين اقدامات موجب شد تا از ابتدای سال 

جاری تاكنون، ۷۰ روز هوای ناســالم داشته باشيم؛ در حالی 
كه در سال 9۲ در مدت مشــابه، 16۰ روز هوای ناسالم ثبت 
شده اســت. معضل آلودگی هوا در روزهای سرد سال به ويژه 
در فصول آذر و دی است كه امسال ديگر اين روزها را پشت سر 

گذاشته ايم؛ بنابراين بعد از اين، وضعيت بهتر خواهد شد.
متصدی با اشاره به وضعيت هوا در اهواز گفت: بيشتر مشكل 
هوای اهواز، گرد و غباری است كه از كشورهای همسايه وارد 
می شود كه برای مقابله با آن، 5 هزار هكتار بيابان زدايی شده 
است اما بخش زيادی از اين ريزگردها در اختيار ما نيست و از 

كشورهای عراق، اردن و سوريه وارد می شود.
وی افزود: همچنين در پاييز امسال برنامه مدونی برای كاهش 
آاليندگی های نفتی و فرآورده های آن در اهواز داشــتيم كه 
كاهش فلزهــای گازی و كاهــش آالينده هــای خروجی از 
فرآورده های نفتی، بخشی از اين برنامه است كه وزارت نفت 

مكلف به اجرای آنها شده است.

معاون سازمان حفاظت محیط زیست:

بیش از 9۰۰ هزار خودروی فرسوده در دولت یازدهم از رده خارج شده است

با مسئوالن

رییس سازمان محیط زیست:

کاهش روزهایی با هوای ناسالم زمان بر است

 به طور کلی، کاهش 
روزهایی با هوای ناسالم 
امری زمان بر است و به 
سرعت اتفاق نخواهد 
افتاد؛ ولی دولت طی 

سه سال گذشته 
اقداماتی در این راستا 

انجام داد و ساز و کار 
مدیریتی جدی و 

برنامه های علمی را در 
روزهای اول کاری خود 

تعریف کرد
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پیشنهاد   سرد  بیر: 
جوینده یابنده است

از اشتباه کردن نترسید
اینکه کاری انجام دهید اما اشــتباه کنید، بهتر از این 
اســت که هیچ کاری انجام ندهید. خودتان را به خاطر 

اشتباهات گذشته سرزنش نکنید.
 ممکن اســت فرد نادرســتی را در گذشــته دوست 
داشته اید و به خاطر مســائل بیهوده ای گریه کرده اید 
اما هر اتفاق بدی هم که بیفتد، اشــتباهات به ما کمک 
می کنند فرد یا چیزهایــی را پیدا کنیم کــه برایمان 

مناسب هستند. 
 خوشبختی خریدنی نیست

سعی نکنید خوشــبختی را بخرید. خیلی از چیزهایی 
که آرزو داریم داشته باشــیم گران هستند؛ اما حقیقت 
این اســت که چیزهایی کــه واقعا ما را خوشــحال و 
راضی می کنند مانند عشــق، خنده و تالش در جهت 

عالیقمان کامال رایگان  هستند.
 سعی نکنید برای خوشــبختی به دیگران تکیه کنید. 
اگر با کسی که درونتان است خوشبخت و شاد نباشید، 
با هیچ رابطه با دوامی هم خوشــحال و راضی نخواهید 

بود.
وقت تلف نکنید

فکر نکنید آماده  نیستید. هیچکس وقتی فرصتی پیش 
می آید، کامال آماده نیست؛ چرا که بیشتر موقعیت های 
عالی زندگی ما را مجبور می کند کــه فراتر از محدوده 
امن خود قدم برداریــم و این یعنی احســاس راحتی 

نخواهیم داشت.

- بیشتر بدبختی ها، خراب کاری ها و اشتباهات انسانی را 
کسانی به بار آورده اند که ادعا داشته اند چیزی می دانند. 

- هیچ بحران انرژی، بحران غذا یا بحران محیط زیستی در 
کار نیست؛ تنها بحران، بحران نادانی است!

- آه که دروغ؛ چه چهره زیبایی دارد. 
- احترام یعنی اینکه چطور با همه رفتــار کنی، نه فقط با 

کسانی که می خواهی تحت تاثیر قرار دهی. 
- هر چه بیشتر خود را شاد کنیم، آزردن دیگران را بیشتر 

از یاد می بریم. 
- فراموش نکنید، هر آدمی که از گرسنگی می میرد برادری 

دارد که از سیری می ترکد. 
- احمق ها همیشه خود را چیزی غیر از آنچه که هستند، 

نشان می دهند!

آورده اند که...
در زمان حضــرت داوود مرد فقیری بود کــه همواره دعا 
می کرد تا بدون رنج ، خدا به او روزی برســاند و می گفت: 
ای خدا! چون من را تنبل آفریــده ای پس خودت رزق و 

روزی من را برســان. من مثل آن درازگوشــی هستم که 
پشتم زخم اســت؛ بنابراین نباید بارسنگینی را بر پشت او 

گذاشت:
 روزیی خواهم به ناگه بی تعب

 که ندارم من ز کوشش جز طلب
مرد فقیر ســال ها این دعا را تکرار می کــرد و دنبال کار 
کردن نمی رفت.مردم که رفتارش را مشــاهده می کردند 
شروع به تمسخر او کرده و می گفتند: آیا بدون رنج، گنجی 
به دست خواهد آمد؟ مردم برای اینکه عیب کار او را بیشتر 
برایش روشن سازند می گفتند: به داوود پیامبر نگاه کن. او 
با اینکه صاحب معجزات بسیار اســت،اما به کار و کوشش 
می پردازد. او زره می بافــد و روزی و رزق خودش را به این 

ترتیب به دست می آورد . 
ولی آن مرد ، همچنان بــا اصرار بســیار از خداوند روزی 

بدون زحمت و رنج می طلبید .

تا که شد در شهر، معروف و شهیر 
کو زانبان تهی جوید پنیر 

شد مثل در خام طبعی آن گدا
 او از این خواهش نمی آمد جدا

اما از آنجا که گفتــه اند ) جوینده یابنده اســت( دعای او 
سرانجام به اجابت رســید و حادثه ای رخ داد .روزی صبح 
زود مشــغول آه و ناله و زاری بود که گاوی دوان دوان آمد 
و با شــاخ خودش قفل در را شکســت و وارد خانه شد.آن 
مرد فــورا برخاســت و پاهــای گاو را بســت و گلویش را 
 برید و به ســوی قصاب شــتافت تا اور ابیابد و پوستش را 

جدا کند.
کم نمی کرد از ادعا و ابتهال

 کرد اجابت مستعان ذوالجالل
گرگران و گرشتابنده بود 
عاقبت جوینده یابنده بود

لذت زندگی

دانستنی ها

- یک گونه مرغ کمیاب وجــود دارد که تمام قســمت های بدنش 
سیاه است. گوشت، پوست، اندام، اســتخوان، مغز استخوان، زبان و 
چشم این گونه نادر به رنگ سیاه است. قیمت هر کدام از این مرغ ها 

2500 دالر می باشد. 
- نقطه های نورانی که بعضا در هنگام تماشای آسمان به چشم شما 
می آید، در حقیقت ســلول ها و یا مواد درون زجاجیه چشم هستند 

که سایه آنها روی شبکیه می افتد. 
- ســاالنه میلیون ها درخت توســط ســنجاب های خاکستری در 
سراسر دنیا کاشته می شود. چون ســنجاب های خاکستری میوه و 
دانه درختان را در خاک مخفی می کنند، سپس جای آن را فراموش 

می کنند. 
- بسیاری از متخصص ها معتقدند که خانم ها در ریاست موفق ترند. 
زیرا شــنونده و مربی بهتری هســتند و می توانند چند کار را با هم 

انجام دهند. 
 - وقتی یک نوزاد در حال گریه اســت با صدای ش...ش... شما آرام 
می شود، به این دلیل که صدای آب داخل رحم مادر برایش تداعی 

می گردد.
 - اکثر شــکارچیان در طبیعت، چشــمانی در جلوی صورت خود 
دارند در حالی که اکثر حیوانات که شکار می شوند، چشمانی در دو 

سمت صورت خود دارند.

موفقیت

روی اهداف اصلی تمرکز کنید
یکی از علت های اصلــی تنبلی و تاخیر در انجام کار این اســت که 
مردم از انجــام کارها و فعالیت هایی که در گذشــته در آن حوزه ها 
عملکرد ضعیفی داشــته اند خودداری می کنند. اکثر مردم به جای 
تعیین هدف و برنامه ریزی برای بهبود و پیشرفت در زمینه ای که در 
آن ضعف دارند آن زمینه را به طور کلی کنار می گذارد. این کار فقط 

وضع را بدتر می کند. 
به عکس، هر چه توانایی شــما در زمینه ای کــه در آن ضعف دارید 
بیشتر شــود، انگیزه شما برای انجام آن کار بیشــتر می شود، کمتر 
تنبلی به سراغ شــما می آید و بیشتر مصمم می شــوید تا آن کار را 

تمام کنید و یا در آن زمینه به مهارت باالتری دست یابید. 
حقیقت این اســت که هر کســی نقاط قوت و ضعف دارد. از توجیه 
کردن و دفاع از نقاط ضعف خود دســت بردارید. بــه جای این کار 
آنها را دقیقا مشــخص کنید. هدف خود را تعیین کنید و برای آنکه 
در هر یک از زمینه هایی که در آن ضعیف هســتید بهترین باشــید 
برنامه ریزی کنید. فکر کنید! شــاید برای آنکــه در کارتان بهترین 

محسوب شوید فقط به یک مهارت دیگر نیاز داشته باشید. 
یکی از مهم ترین پرسش هایی که همیشــه باید از خودتان بپرسید 
و به آن جواب بدهید این اســت: چه مهارتی است که اگر من در آن 
عالی باشم بیشترین تاثیر مثبت را روی کار یا شغل من می گذارد؟ 
از این به بعد برای پیشرفت در کارتان از این پرسش استفاده کنید و 

پاسخش را از خودتان بخواهید احتماال جوابش را از قبل می دانید. 
از رییس، همکاران، دوستان  و اعضای خانواده خود نیز این سوال را 
بپرسید. پاسخ پرسش را پیدا کنید و سپس برای پیدا کردن مهارت 

و عملکرد عالی در آن زمینه دست به کار شوید. 

قورباغه ات را قورت بده!

حکایت های کوتاه

ضرب المثل 

سود وکو

کارهایی که شما را
 از معمولی بودن نجات می دهد

جوینده یابنده است

تلنگری بر روح 

هایالیت 

شش گانه های شادمانی ط مثل طلب کن ) 3 ( 

زمانی که انگیزه ما برای به انجام رساندن قصد ما بر پایه خرد و شعوری 
متصل به آگاهی پایه ریزی شده باشد، به محض آنکه قصدی را طلب 
می کنیم، چون انگیزه ما از نیروی حامی و پشتیبان برخوردار است، با 
اقتدار مانند همان فنر فشرده که مهیای جهش و پرش است به حرکت 
میل پیدا می کند و برای رسیدن به مقصد نهایی از اصول منطق و خرد 
بهره برده و با برنامه ریزی، زمان بندی دقیق و با حوصله پیش می رود. 
حال شاید کسانی بپرسند آیا حتما باید انسان در طلب چیزی باشد؟ 
نمی شود هیچ طلبی نداشت  و بی خواسته زیست؟ باید بگویم اسباب 
این جهان بر پایه خواسته های انسان به گردش در می آید و کارخانه 

بی این اسباب و ابزار کارش پیش نمی رود. 
اگر ما هیچ تمایل و خواستی نداشته باشــیم و بی منظور، بی هدف، 
بی مقصد و مقصودی زندگی را بی خیال ســپری کنیــم مانند این 
است که در جریان یک رود که همانا هستی است و همه چیز در حال 
حرکت رو به تعالی و صعود است، خالف جریان رود شنا کنیم یا پارو 
بزنیم. در واقع اگر خواسته و طلب نداشته باشیم در حالت دنده عقب 
در جاده زندگی در حرکتیم و نیروی بسیار شدیدی را مدام از دست 
می دهیم. نیرویی که اگر به جای سوخت شــدن در مسیر انگیزه و 
حرکت مصرف شود، فقط بسوزد بی آنکه هدف و مقصدی داشته باشد 
ما در حال از دســت دادن نیروی زایش، خالق و حیات بخش وجود 
خویشیم و ضد زندگی حرکت می کنیم.  همه ذرات هستی مدام در 
حال زایش و تکثیر خود هســتند و جهت کلی آن ها در مسیر کمال 
است و ما نیز بخشــی از این ذرات هستیم که میل به تعالی و حرکت 
دارند. ما مسئولین تا این ذرات را به سمت متعالی شدن با انگیزه سالم 

و به مدد طلب کردن به سمت مطلوبی عالی و غایی هدایت کنیم.
 این ذرات همانا اندیشه، احساســات و کالبد جسمانی ما هستند، ما 
نمی توانیم نسبت به این اجزا بی تفاوت باشیم. باید مانند یک ناخدای 
دانا این کشتی روح را به ساحل سرزمین موعود برسانیم پس موظفیم 
با پنداری تطهیر شده در جهت رســیدن به غایت کمال در حرکت 
باشیم و این کار با طلب کردن تا یافتن مطلوب ممکن است، پس طلب 
کن تا سرانجام به مقصد برســی. در هر شرایطی که هستی خودت را 

ارزیابی کن و خواسته هایت را بسنج.  

4- تنوع در ریتم زندگی 
یکنواختی، ذهن را خســته و حافظه را ضعیــف می کند و یکی 
از موانع شــادمانی اســت. ما نیازمند ایجاد تنوع هستیم، اما به 
یاد داشته باشــیم ذهن ما به عادت هایش بیشــتر عالقه نشان 
می دهد. به همین واسطه برخی افراد برای ایجاد تنوع مقاومت 
دارنــد و از آن پرهیز می کنند و شعارشــان هم این اســت که 
اینگونه راحت ترم و نیازی بــه تغییر ندارم. غافل از اینکه با تفکر 
به اینکه چه تغییری ایجاد کنم فضای ذهنی و حسی ما به سوی 
شرایطی مطلوب تر حرکت می کند.حال این تغییر می تواند در 
سبک زندگی تغییردر اشــیای پیرامون یا تعویض آنها، لباس، 
خودرو، مسیر و وسیله رفت و آمد، شکل سفر رفتن، مکان هایی 
که برای سفر انتخاب می کنیم، تغییر در تغذیه و خیلی دیگر از 

این موارد باشد. 
مقصــود، تغییرات بزرگ و هر روزه نیســت بلکــه توجه به این 
مطلب است که گاهی الزم اســت ذهن و احساس ما هوایی تازه 

استشمام کند و از هوای روزمره و تکرار خالی شود. 
5- معاشرت با افراد شادمان 

انســان موجودی اجتماعی اســت و نیاز به روابــط و تعامل با 
انسان های دیگر دارد، در این میان معاشرت با عزیزان و نزدیکان 

در فرهنگ ما نیز توصیه شده است. 
نتیجه تحقیق محققان نشان می دهد معاشرت با افراد شادمان 
و از نظر شخصیتی مستقل و مثبت اندیش باعث ایجاد تغییرات 
مثبت در خلق و خو می شــود و تاثیرات آشکار و ناآشکاری بر ما 
می گذارد و برعکس تعامل با افراد منفی باف و غمگین تاثیرات 

منفی زیادی بر خلق و خوی ما بر جای می گذارد. 
6- تغذیه و شرایط بدنی 

یکی از مهم ترین مؤلفه های زندگی، نوع نگاه و میزان احترامی 
اســت که هر فردی برای خویشتن قائل اســت؛ در واقع تعامل 
فرد با خود و احساســی که در وجود خــود دارد یکی از تعیین 
کننده ترین فاکتورهای زندگی است که بر شکل تعامل و ارتباط 
او با دیگران و همچنین نگاهی کــه به دنیا و رویدادهای آن دارد 

تاثیر می گذارد.

مدت ها بــود که همــه از لیال می خواســتند بــه دیدن 
زن عمویش بــرود، ولی هیچ کس اصرار نمــی کرد؛ یعنی 
دلش نمی آمد اصرار کند. همه تا حدودی می دانستند در 
خانه زینت به لیال چه گذشته و حق را به لیال می دادند که 
هرگز به آن خانه برنگردد، اما تلفن های مکرر و گریه های 
بی امان دختر عموهای لیال که دیگــر تحمل آن وضعیت 
برایشان سخت شــده بود، باعث می شد که اعضای فامیل، 
برخالف میل باطنی خود بار دیگر از لیــال بخواهند به آن 

خانه برود. 
زمانی آن خانه، برای لیال خانه عشق بود. وقتی مادر بزرگ 
هنوز زنده بود و لیال هر وقت دلش مــی گرفت به دیدن او 
می رفت. در همان اتاق کوچک گوشه حیاط، جلوی پاهای 
مادربزرگ که به خاطر درد نمی توانست آنها را جمع کند، 
می نشســت و به حرف های او گوش مــی داد و در دورانی 
که شنیدن نصیحت از دیگران آنقدر اذیتش می کرد، هیچ 
وقت از نصیحت های مادر بزرگ که همراه بود با همدلی و 

گفتن تجارب جوانی خود ناراحت نمی شد. 
وقت رفتن دســت و صورت مادربزرگ را می بوســید و از 
اتاق بیرون می رفت. تازه وارد دوره جوانی شده بود و طعم 
شیرین عشق را با تمام وجود حس می کرد. در خانه را موقع 
بستن طوری صدا می داد که شخص خاصی می فهمید که 
او در حال رفتن است. هادی پسر عمویش از پنجره، سرش 
را بیرون می آورد، لبخند گوشه لبش، برقی را در چشمانش 
می آورد و با نگاه، لیال را مشــایعت می کرد. لیال با یک نگاه 
کوتاه، سرش را به زیر می انداخت و با صدای آهسته سالمی 
می کرد و رد می شــد و این نگاه را تا دفعه بعد که دوباره به 

دیدن مادربزرگ بیاید در دلش مرور می کرد. 
زینت از ابتدا، زن عموی مهربانی برای آنها نبود. یک کینه 
بی دلیل همیشگی داشــت و همین باعث شــده بود لیال 
نتواند آن طور که دلش می خواست به آنجا و به دیدن مادر 
بزرگ برود. مادر بزرگ هم مســن تر از آن بود که بتواند به 
خانه بچه های دیگرش برود و از آنجا که پســر بزرگ خود 
یعنی پدر هادی را خیلی دوســت داشــت ترجیح می داد 
نزدیک به خانه او زندگی کند. با این حال مادر بزرگ هنوز 
آنقدر پیر نشده بود که متوجه عالقه لیال به هادی نشود، هر 
وقت که نام هادی می آمد  و مادر بزرگ آن روزها عمدا نام 
او را زیاد به زبان می آورد، لیال از خجالت ســرخ می شد و 
سرش را پایین می انداخت؛ اما از نظر مادربزرگ عشق اصال 

خجالت نداشت. 
خودش هم زمانی جوان بود و هنــوز هم آن دوران را به یاد 
می آورد و این چیزها را خوب مــی فهمید و آن روزها قصه 
شیرین دوران جوانی و عاشقی خود را برای لیال تعریف می 
کرد و باالخره توانســت از زبان لیال بشنود که او هم عاشق 
شده... عاشــق پســر عمویش؛ ولی باید از طرف هادی هم 
مطمئن می شــد. به همین خاطر جداگانه بــا هادی هم 
صحبت کرده بود و سکوتی به حســاب رضایت از او شنید 

بود و اینگونه شده بود محرم اسرار آن دو. 
عشــق آنها را درک می کرد با آنکه هنــوز کوچک بودند، 
می دانست که عشق سن و سال نمی شناسد، به بهانه های 
مختلف زمانی که لیال به دیدنش می آمد، هادی را هم صدا 
می کرد تا حداقل آنها همدیگر را ببینند و بیش از این غصه 
دلتنگی نداشته باشند. خوب می دانست در دوران عاشقی، 
آدم دلتنگ می شود و از آنجا که عاشق نوه هایش بود، نمی 
توانســت دلتنگی آنها را تحمل کند. می دانست که زینت 
شاید خیلی راضی به این ازدواج نشود. واقعیت این بود که 
زینت بیشتر دوست داشــت هادی با دختر برادر خودش 

ازدواج کنــد و از طرف دیگــر هیچ گاه با خانواده شــوهر 
خود روابط خوبی نداشــت به خصوص با مــادر و پدر لیال. 
اگر چه هیچ کس دلیل این مشــکل را نمی دانست. با این 
حال زینت به خاطر شــوهرش یا چون سن و سالی از مادر 
بزرگ گذشته بود و از طرفی همیشه هوای زینت را جلوی 
بقیه اعضای فامیل داشت، همیشه به مادر بزرگ احترام می 
گذاشت و به همین خاطر هم مادربزرگ به بچه ها قول داد 
هر طور شده آنها را به وقتش به هم برساند. اما چند ماه بعد 

مادربزرگ به شدت مریض شد. 
زمان مرگش همه پیشــش بودند. بچه ها و نــوه ها، به جز 
هادی که به تازگی برای کار به عسلویه رفته بود، به همین 
خاطر بی تابــی می کرد و چشــمش به در بــود تا هادی 
برگردد. همه فکر می کردند چون هادی تنها نوه پسر اوست 
و خوب می دانستند مادر بزرگ عالقه زیادی به او دارد، این 
روزهای آخر نمی تواند بدون دیــدن او از دنیا برود. حتی 
خود لیال هم همین فکر را می کــرد و اگر چه برایش مرگ 
مادر بزرگ بســیار ناگوار بود؛ اما می ترسید که او بمیرد و 
قولش را فراموش کند و شاید در این صورت باید قید ازدواج 
با هادی را هم می زد. مادر بزرگ آنقدر ناتوان و مریض بود 
که دیگر نمی توانســت صحبت کند؛ اما با نگاه همه چیز را 
می گفت. وقتی هادی برگشــت، به او و لیال نگاهی کرد و با 
اشاره ای از آنها خواســت جلوتر بروند، دست هر دو نوه را 
گرفت و در دست هم گذشت و بعد چشــمانش را بست و 

از دنیا رفت.
 هیچ کس پیش از آن متوجه عشــق میان آن دو نفر نشده 
بود و حتی خانواده ها فکر می کردند این خواسته خود مادر 
بزرگ است نه خواســت لیال و هادی، اما بعد متوجه شدند 
که لیال و هادی هم یکدیگر را دوســت دارنــد با وجود این 
مردد بودند، امــا حرف مادر بزرگ چیزی نبود که کســی 

بخواهد آن را نادیده بگیرد. 

گذشت   )قسمت اول(

جوان تحصیلکرده ای پیش یکی از ثروتمندان شــهر رفت تا دختر او را 
خواستگاری کند.

همین که مرد چشمش به قیافه جوان افتاد از اینکه چنین داماد موقری 
داشته باشد بسیار خوشحال شد؛ بنابراین برای تطمیع وی گفت: من سه 
دختر دارم که هیچ یک ازدواج نکرده اند و می خواهم همه را به راحتی 
شوهر دهم از این رو تصمیم گرفته ام به هر یک از آنها موقع عروسی به 
تناسب سنشان پولی دهم تا دست خالی به خانه شوهر نروند.  به عنوان 
مثال آن که هجده سال دارد هجده هزارتومان و آن که بیست وپنج سال 
دارد بیست وپنج و دیگری که سی ودوسال دارد به همان مقدار وجه نقد 

دهم. حال شما به خواستگاری کدام یک آمده اید؟
 جوان کمی فکرکرد و پرسید: شما دختر صدساله ندارید؟!

مردم در حال ساخت مسجدی بودند، بهلول سر رسید و پرسید: چه می کنید؟ 
گفتند: مسجد می سازیم.

 گفت: برای چه؟ پاسخ دادند: برای چه ندارد، برای رضای خدا.
 بهلول خواســت میزان اخالص بانیان خیر را به خودشــان بفهماند، محرمانه 
سفارش داد سنگی تراشــیدند و روی آن نوشتند »مسجد بهلول« و شبانه آن را 

باالی سر در مسجد نصب کرد.
 سازندگان مســجد روز بعد آمدند و دیدند باالی در مســجد نوشته شده است 
»مسجد بهلول«. ناراحت شــدند؛ بهلول را پیدا کردند و به باد کتک گرفتند که 

زحمات دیگران را به نام خودت قلمداد می کنی؟
 بهلول گفت: مگر شما نگفتید که مســجد را برای خدا ساخته ایم؟ فرضا مردم 

اشتباه کنند و گمان کنند که من مسجد را ساخته ام، خدا که اشتباه نمی کند.

روزی بهلول بر هارون الرشید وارد شد.  خلیفه گفت: مرا پندی بده!
 بهلول پرسید: اگر در بیابانی بی آب، تشــنگی بر تو غلبه کند چندان 
که مشــرف به موت گردی، در مقابل جرعه ای آب که عطش تو را فرو 

نشاند چه می دهی؟
 گفت : ... صد دینار طال.

 پرسید: اگر صاحب آب به پول رضایت ندهد؟
 گفت: نصف پادشاهی ام را.

 بهلول گفت: حال اگر به حبس البول مبتال گردی و رفع آن نتوانی، چه 
می دهی که آن را عالج کنند؟  گفت: نیم دیگر سلطنتم را.

 بهلول گفت: پس ای خلیفه، این ســلطنت که به آبی و بولی وابسته 
است، تو را مغرور نسازد که با خلق خدای به بدی رفتار کنی.

ملک و سلطنت!مسجد بهلول دختر صدساله  
بازرگانــی را هزار دینار خســارت 

افتاد .
پسر را گفت: نباید که این سخن با 

کسی در میان نهی.
پسر گفت: ای پدر فرمان توراست، 
نگویم و لیکن خواهــم مرا بر فایده 
این مطلع گردانی که مصلحت در 

نهان داشتن چیست؟
گفت: تا مصیبت دو نشــود، یکی 
نقصان مایــه و دیگری شــماتت 

همسایه.

یک اســتاد صرف و نحو عربی در 
کشتی  بود.  مالح  را گفت:  تو علم 

نحو  خوانده ای؟ 
گفت:  نه 

گفت: نیم عمرت برفناست .
روزدیگر تندبــادی  پدیــد  آمد،  
کشــتی  در حال غرق شــدن بود 

مالح  او را گفت: 
 تو علم شنا  آموخته ای؟ 

 استاد گفت:  نه
 مالح گفت:  کل عمرت  برفناست!

مصیبت کل عمرت برفناست!

کاریکاتور )گرانی گوشت قرمز(شادمانی 
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پیشنهاد سردبیر: 
 کاش وزارت ورزش به ریزه کاری ها هم توجه کند

فضای مجازیک

پرسپولیسی ها شــب قبل از بازی با فوالد خوزســتان جشن تولد 
داشتند. جشن تولد هافبک دفاعی تیمشان، کمال کامیابی نیا که 

تازگی ها پدر هم شده است. 

 جشن تولد کمال
 در اردوی پرسپولیس

مستطیل سبز

هافبک تیم ملی فوتبال در خصوص آخرین وضعیتش 
و اینکه بــرای ادامه فعالیت بازیگــری اش کدام تیم را 
انتخاب می کند، گفــت: تا ژانویه با روســتوف قرارداد 
داشــتم و همانطور کــه طبیعی بود بــرای نیم فصل 
رقابت ها به ایران آمــدم تا تمرینــات اختصاصی ام را 
پیگیری کنم. با این حال مســئوالن روســتوف برای 
تمدید قراردادم چندین بار تمــاس گرفتند که فعال با 
توجه به چند پیشنهاد دیگری که از لیگ های مختلف 
دارم صبر کردم تا بهترین تصمیم را بگیرم تا در صورتی 
که انتقالم به این لیگ ها محقق نشد به تمدید قرارداد 
با روستوف فکر کنم.  ســعید عزت اللهی در مورد اینکه 
آیا این پیشنهادات فقط در رسانه ها مطرح می شود و یا 
واقعا وجود دارد، گفت: به واقع این پیشــنهادات وجود 
دارد و چند تیم ابراز عالقه کردند اما جلسه ای بین مدیر 
برنامه هایم با مسئوالن دو باشگاه انجام می شود و باید 
ببینیم تیم های فوق شرایط مناسب را ایجاد می کنند 
یا خیر. این پیشنهادات اصال بحث رســانه ای نبوده و 
واقعیت دارد. وی درباره اینکه خــودش به کدام لیگ 
تمایل دارد، گفت: آلمــان و انگلیس بهترین لیگ های 
دنیا را دارند و کشورهایشان از پایه خوب کار می کنند. 
امکانات خوبی در این کشــورها وجــود دارد و من هم 
دوســت دارم جایی بروم که روز به روز پیشــرفت کنم 
چون مهم ترین اصل رشــد و پیشرفت است و امیدوارم 
در این مســیر بهترین انتخاب را داشته باشم.   هافبک 
تیم ملی در مورد اینکه به خاطر پیشــنهاد هامبورگ 
آیا در این خصوص با مهدوی کیا مشــورت کرده است، 
گفت: با آقای مهدوی کیا صحبتی نکــردم و نمی دانم 
در آن ســو ایشــان با هامبورگ صحبتی کرده است یا 
خیر؛ اما اگر این موضوع جدی شــود حتما با آقا مهدی 
مشــورت می کنم چون او از بهترین های این باشــگاه 
بوده و از محیط آلمان و هامبورگ شناخت خوبی دارد. 
وی در مورد اینکه آیا با کی روش هم مشــورت خواهد 
کرد، گفت: اولین نفر با کی روش برای آینده ام مشورت 
می کنم و قبال هم این کار را کرده ام و باز هم برای انتخاب 
تیم های آینده با سرمربی تیم ملی مشورت خواهم کرد.   
هافبک تیم روستوف در مورد اینکه چه فضایی در لیگ 
برتر روســیه وجود دارد، گفت: چند سالی می شود که 
در ورزش روسیه بحث جوانگرایی مطرح شده که قبال 
این طور نبود اما االن بــه جوان ها بها می دهند و حضور 
بازیکنانی مثل من و ســردار نشــان می دهد که دوره، 
 دوره جوان هاســت و برای موفقیت باید به جوان ترها 

میدان بدهند. 

عزت  اللهی: 

پیشنهادهایم  واقعیت  دارد

درحاشیه

فوتبال جهان

از گذشته تا کنون، اســکی متعلق به دو طیف مشخص در 
کشــور بوده و همچنان هم بیشــتر به همین شکل مورد 
بهره برداری قرار می گیرد. یک دسته افراد محلی و آنهایی 
که در مناطق کوهســتانی زندگی می کنند که داســتانی 

مفصل دارد و گروه بعدی نیز طبقه مرفه جامعه. 
بهمن ماه سال گذشته و مدتی پس از افتتاح پیست دیزین 
توســط بخش خصوصی بود که بر اثر حادثــه ای که برای 
جمعی از اسکی بازان رخ داد، شــماری مجروح شده و به 
شدت آسیب دیدند. وخامت حال سه نفر از مصدومان که 
مشــکوک به قطع نخاع بودند به حدی بود که برای انتقال 
آنها به نزدیک ترین بیمارستان هلی کوپتر به محل پیست 
اعزام شــد. گرچه پس از پایان این ماجرا مدیران پیســت 

 تعداد مراجعه کنندگان به مرکز امدادرســانی پیســت را 
5 نفر اعالم کــرده بودند ولی گزارش های پخش شــده از 
طریق شبکه خبر و دیگر خبرنگارانی که برای تهیه گزارش 
در محل حضور یافته بودند، آمار دیگری می داد. عجیب تر 
اینکه پس از آن هرگز خبر دیگری درباره وضعیت عمومی 
آن ســه مجروح مشــکوک به پارگی نخاع در رســانه ها 

مخابره نشد.
 متاسفانه امســال هم بار دیگر شــاهد بازگشایی همین 
پیست ها هستیم و این نشــان دهنده بی تفاوتی مسئوالن 
به جان انسان هاست! دوباره سه شنبه اتفاق دیگری روی 
داد که می توانســت یک فاجعه باشــد. یعنی صرف اینکه 
پیســتی بازگشایی شــود و عده ای جوان پرشــور و حال 

وارد آن شــوند، همه مشکالت این رشــته به لحاظ ادوات 
سخت افزاری حل شده اســت؟ چه مقدار از گردش مالی 
ده ها میلیاردی حاصل از فروش بلیت 120 هزار تومانی یا 
اجاره لوازم اسکی و غیره صرف ترمیم و تجهیز و نگهداری 
وسایل پیست ها می شود؟ آیا اداره استاندارد، آمادگی این 

مراکز را تایید می کند؟
 سوال اصلی این است: اگر یک اســکی باز جان خود را بر 
اثر بی احتیاطی مدیران پیســت از دست بدهد، چه کسی 
پاسخگو خواهد بود؟ فدراسیون؟ وزارت ورزش و جوانان؟ 
شرکت توســعه و تجهیز اماکن ورزشی؟ وزارت بهداشت؟ 

هالل احمر؟ یا ...
آیا مسئوالن شــرکت توســعه و نگهداری اماکن ورزشی 
نظارت دقیقی بر رعایت حداقلی استانداردهای الزم برای 
راه اندازی و بهره بــرداری از چنین پیســت هایی دارند؟ 
نقش این شــرکت در نابسامانی پیســت ها چیست و آیا 

پاسخگوی این وضعیت هست؟
آیا سال گذشــته که یک ماه پس از افتتاح رسمی پیست 
دیزیــن آن حادثه تلخ رخ داد، پرســنل همین شــرکت 
)توسعه و نگهداری اماکن ورزشی( مجوز راه اندازی پیست 
را صادر نکرده بود؟ چرا این شرکت در روزهای اخیر که بار 

دیگر شاهد حادثه هستیم، سکوت کرده؟
 آیــا مســئوالن فدراســیون که بــا واگذاری پیســت ها
  به بخــش خصوصــی قصــد شــکوفایی این رشــته و
 فراهم کردن بســتر برای حضــور حداکثــری مردم در 
پیســت ها را دارند، مقصودشــان همین بوده یا مهم ترین 
دغدغه شــان بهره برداری مالی از این اقدام بوده اســت؟ 
اصال، فدراسیون چه می کند و چه نقشی را برعهده دارد؟ 
صرفا اعــزام های بین المللی نشــان دهنــده پویایی یک 

فدراسیون است؟
وزیــر ورزش حتما این ســوال را از معاونت ورزشــی اش 
بپرســد که چرا ایران فقط میزبان مســابقات بین المللی 
اســکی روی چمــن در فصل تابســتان می شــود و چرا 
فدراسیون بین المللی به سختی مجوز برگزاری مسابقات 

روی برف را به ایران می دهد؟ 
ســالمتی و تندرســتی همه هموطنان اســکی باز و غیر 
اسکی باز قطعا دغدغه اصلی  و آرزوی قلبی همه مسئوالن 
ورزش به ویژه مدیران مرتبط با این رشــته اســت و امید 
می رود تا برای هیچ ورزشــکار حرفــه ای و غیر حرفه ای 
اتفاقی رخ ندهد؛ اما درد این اســت که با ســپری شــدن 
همین دو ماه، بار دیگر همه کمبودها، تجهیزات فرســوده 
و مشکالت تا سال بعد به دست فراموشی سپرده می شود و 
در ابتدای زمستان بعد بار دیگر پیست های اسکی سراسر 
کشور با تجهیزاتی مستهلک تر شــده نسبت به سال قبل 
مورد اســتفاده اســکی بازان قرار می گیرد و بار دیگر باید 
تن همه بلرزد )البته اگر بلرزد( که مبادا حادثه ای رخ داده 
و یک نفر یا گروهی اســکی باز دچار حادثه شوند. آنچه در 
این میان بــی ارزش تر از همه چیز به نظر می رســد جان 

انسان هاست.

هورا کشیدن ها تمام شد؛ 

منصوریان فضای مجازی 
را دوست ندارد

علیرضا منصوریان در نشست خبری بعد از بازی استقالل - استقالل 
خوزستان گفت: »کاش توان داشــتم فضای مجازی را حذف کنم. 
این روز هــا میلیون ها خبرنگار در فضای مجازی هســتند.  شــما 
خبرنگاران نیز در آن غرق شــدید. من در فضــای واقعی زندگی 
می کنم.« محمد نوری فر، روزنامه نگار و معاونت ســابق ارتباطات 
باشگاه اســتقالل بعد از این اظهارنظر منصوریان، یادداشتی را در 
صفحه اینستاگرام خود نوشت:  »کاش می توانستم فضای مجازی 
را حذف کنم.« جمله ای که توســط یک متحجر مطرح نشــده و 
منصوریان، سرمربی اســتقالل این کلمات را به زبان آورده است. 
مردی که بخش مهمی از دالیل حضورش روی نیمکت استقالل، 
محصول فضای مجازی  اســت. فضایــی که او تا قبــل از آمدن به 
اســتقالل، پیج 200 هزار فالووری داشت و پســت می گذاشت و 
با هواداران اســتقالل تیک می زد! آیا فردای پیــروزی نفت مقابل 
پرسپولیس در فصل گذشته هم فضای مجازی بد بود؟ فضایی که 
عملکرد منصوریان در یک تیم بدون تماشاگر را به اندازه یک ناجی 
تمام عیار، بزرگ و عالی نشان داد و این موج او را به استقالل آورد و 
تا همین االن هم تقریبا اکثریت پیج های استقاللی حامی او هستند 
اما مشکل جای دیگری است. جایی که دیگر آن هورا کشیدن ها و 
داش علی منصوریان ها به پایان رسیده، الیک ها، دیسالیک شدند 
و تیزی تند نقد از کامنت ها بیرون زده و به همین خاطر ســرمربی 

آبی ها دیگر فضای مجازی را دوست ندارد.

اصال، فدراسیون 
چه می کند و 
چه نقشی را 

برعهده دارد؟ 
صرفا اعزام های 

بین المللی 
نشان دهنده 

پویایی یک 
فدراسیون 

است؟

با یک جست وجوی ساده در اینترنت می توان دریافت که اســکی، بین پرخطرترین ورزش های جهان، رتبه 
دوم را داراست. به گواه فعاالن در این رشته در کشورمان و اتفاقات تلخی که در این سال ها شاهد آن بوده ایم، 
کامال مشخص است که »ایمنی« آخرین آپشن مورد نظر مسئوالن دلسوز )!( برای حفظ سالمت افرادی است که 

می خواهند این ورزش را انجام بدهند.

دستگاه های نظارتی غایب هستند؛

 کاسبی به بهای جان مردم!

دادگاهی در مصر محمد ابوطریقه، بازیکن سابق تیم ملی فوتبال این 
کشور را به اتهام کمک مالی به جنبش »اخوان المسلمین« در لیست 
تروریست ها قرار داد.دولت مصر اعتقاد دارد که این بازیکن به جنبش 
اخوان المسلمین کمک مالی کرده است. این جنبش از سال 201۳ از 
سوی دولت مصر در لیست تروریست ها قرار داده شده است. بر اساس 
قوانین کشور مصر، افرادی که در لیست تروریست ها در کشور مصر 
قرار دارند حق سفر ندارند و پاســپورت و کارت شناسایی آنها ضبط 
خواهد شد. محمد عثمان، وکیل ابوطریقه گفت که بازیکن اسبق تیم 
ملی مصر که 105 بازی ملی دارد به صــورت غیرقانونی با این حکم 
مواجه شده؛ چرا که هیچ مدرکی علیه وی پیدا نشده است. ابوطریقه 

در سال 201۳ در سن ۳۷ سالگی از فوتبال بازنشسته شد.

لوییس فان خال، سرمربی باتجربه و هلندی تاکید کرد که فعال قصد 
اســتراحت دارد و هنوز تصمیم قطعی مبنی بر بازنشستگی نگرفته 
است.سه شنبه شب اخبار زیادی در مورد خداحافظی این سرمربی 
پرافتخار از دنیای فوتبال منتشر شد که فان خال آن را رد کرده است. 
فان خال گفت: »هنوز بازنشسته نشده ام و تنها به یک سال فرصت 
مطالعاتی نیاز داشــتم و بعد از آن در این خصــوص تصمیم گیری 
خواهم کرد. در هلند، رســانه ها هر جور دلشان می خواهند مطلب 
را می نویسند. من سه شنبه رسانه ها را مطالعه کردم و این در حالی 
است که گفته بودم ممکن اســت خداحافظی کنم؛ اما زمان قطعی 
برای آن مشــخص نکردم و بعد از یک سال مطالعه تصمیم نهایی را 
اتخاذ خواهم کرد.  پیشنهادی از والنسیا برای مربیگری به دست من 
رسید که ماه گذشته آن را رد کردم. سال آینده ممکن است متفاوت 

باشد و همه چیز به شرایط من در آن مقطع بستگی دارد.«

به نظر می رســد درخشــش زالتــان در نیم فصــل اول حضور در 
 اولدترافورد، ســران این تیــم را عالقه مند به ادامه همــکاری با او 

کرده است.
زالتان که در تابستان امسال و با انتقالی آزاد از پاری سن ژرمن به من 
یونایتد پیوست، قراردادی یک ســاله با حق تمدید برای سال دوم با 
منچستر به امضا رســاند؛ اما روند فوق العاده او باعث شده سران من 
یونایتد عالوه بر تمایل به فعال ســازی بند سال دوم، برای یک سال 
دیگر نیز خواهان حفــظ زالتان در اولدترافورد باشــند.  زالتان تا به 
حال در فصل جاری، 19 گل در همه رقابت ها برای شــیاطین سرخ 
به ثمر رسانده و از شانس های مسلم کســب عنوان آقای گل لیگ 
برتر محسوب می شود. درخشش مهاجم ۳5 ساله سوئدی در هفته 
اخیر باعث شد تا من یونایتد نتایج خوبی کسب کرده و از روزهای تلخ 

ابتدای فصل فاصله بگیرد.

بازیکن اسبق تیم  ملی مصر 
در لیست تروریست ها

فان خال، خداحافظی از دنیای 
مربیگری را تکذیب کرد

 منچستر یونایتد 
به دنبال حفظ زالتان 

.. تجدید خاطره دروازه بان نفت در یادگارپرسپولیس - الهالل در مالزی
دروازه بان تیم صنعت نفت آبادان با همبازیان 
سابقش دیدار کرد.عقیل اعتمادی، دروازه بان 
ســابق تیم تراکتورسازی که ســابقه بازی در 
لیگ هلند را دارد، سه شــنبه بعد از 5 سال به 
ورزشگاه یادگار برگشــت. اعتمادی که رابطه 
خوبی با هواداران تراکتورسازی دارد، امسال در 
نفت آبادان با وجود حسن هوری فرصتی برای 
بازی کردن پیدا نکرده و معموال روی نیمکت 
و حتی سکو نشســته است.  او ســه شنبه در 
ورزشگاه خالی از تماشاگر یادگار روی نیمکت 
نفت آبادان نشســت و نکته قابل توجه تجدید 

خاطره اش با بازیکنان قدیمی تراکتورســازی 
بود. برخــی بازیکنان باتجربه تراکتورســازی 
مثل ابراهیمی، کیانی، ایرانپوریان و ... به سمت 

اعتمادی رفتند و با او برخورد گرمی داشتند.

ســایت المدینه عربســتان به نقل یک منبع موثق نوشت: باشگاه 
پرسپولیس با ارسال نامه ای به کنفدراســیون فوتبال آسیا خواستار 
پذیرش کواالالمپور، پایتخت مالزی به عنــوان محل میزبانی بازی 
این تیم برابر الهالل عربستان در چارچوب هفته اول مرحله گروهی 
لیگ قهرمانان شده است. باشــگاه الهالل نیز عمان را جهت میزبانی 
از تیم پرســپولیس انتخاب کرده است. تیم های پرسپولیس، الهالل 
عربستان و الریان قطر در گروه D لیگ قهرمانان آسیا حضور دارند و 
تیم چهارم این گروه نیز با دیدارهای پلی آف از میان تیم های الوحده 
امارات، الوحدت اردن و بنگلور هند انتخاب خواهند شد. دیدار رفت 
پرسپولیس و الهالل در اولین هفته مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا 

01سوم اسفند ماه سال جاری به میزبانی تیم ایرانی برگزار می شود.
 افزایش بازیکنان ذخیره تیم های لیگ برتر 

راهبرد سوم برنامه مسعود ســلطانی فر پیش از 
تصــدی  وزارت ورزش و جوانــان به »توســعه و 
حمایت از ورزش بانوان« اختصاص داشت. وی در 
این بخش برنامه خود 5 سیاست را اعالم کرد که 

سیاست های 4 و 5 آن به شرح زیر است:
سیاست چهارم: زمینه سازی فرهنگی در راستای 
توســعه فضای مشــارکت زنان در فعالیت های 

ورزشی با تاکید بر فضایل اخالقی و سالمت عفاف 
و حجاب.

سیاست پنجم: توسعه رشــته و مواد مسابقاتی 
ویژه بانوان بر حسب بررســی و مطالعات روزآمد 
فدراسیون های جهانی قاره ای و منطقه ای و نظام 

المپیک با اولویت کشورهای اسالمی.
همانطــور که در برنامــه وزیــر ورزش و جوانان 
آمده اســت، ســلطانی فر تاکید زیادی به حضور 
پر رنگ بانــوان در فعالیت های ورزشــی در بعد 
فدراسیون های جهانی و قاره ای دارد. وی همواره 
در صحبت هــای خود اشــاره ویــژه ای به توجه 
به بخش بانــوان دارد و می گوید بانــوان باید در 
عرصه های ورزشــی پر رنگ تر باشــند.بر همین 
اساس نخستین تغییر ســلطانی فر، جابه جایی 
معاونت امور بانوان بود که با رفتن رباب شهریان، 
فریبا محمدیان آمد تا وزیر با این اقدام نشان دهد 
که توجه به ورزش بانوان برایش واقعا اهمیت دارد. 
سه شنبه اما خبری آمد که شاید در تضاد با آنچه 
وزیر گفته بود، به شــمار می رود. وزیر ورزش در 

حکمی نصرا... سجادی معاون حرفه ای و قهرمانی 
را به عنوان رییس ســتاد عالی مسابقات جهانی 
شطرنج بانوان منصوب کرد. در واقع یک آقا، رییس 

ستاد عالی مسابقات زنان شده است.
حال ســوال این اســت که آیا بهتر نبــود برای 
مسابقات جهانی شــطرنج بانوان که زیر ذره بین 
فدراسیون جهانی هم هست، یک خانم به عنوان 
مسئول انتخاب می شد؟ شاید دلیل وزارت ورزش 
این باشد که می خواستند مدیری قوی را برای این 
سمت انتخاب کنند؛ اما نگاهی به پیشینه معاون 
امور بانوان وزارت ورزش نشــان می دهد که او در 
این کشور کم تجربه نداشته است. او تا همین چند 
وقت پیش ریاست فدراسیون اسکیت را برعهده 
داشــته و تجربیات زیادی در زمینه های ورزشی 
دارد.نصرا... ســجادی را اهالی ورزش می شناسد؛ 
اما آیا بهتر نبود برای برگزاری این مســابقات که 
حواشی زیادی به سبب رعایت حجاب ورزشکاران 
کشورهای مختلف برای کشورمان به وجود آورده، 
وزیر به معاون امور بانوان خودش با حجاب کامل 
اســالمی اعتماد می کرد؟ به نوعی بــا این کار به 

موضوع حجاب توجه ویژه تری می شد.

هافبک تیم تراکتورســازی از مصدومیت ســخت نجات پیدا کرد.عالیشاه، هافبک 
تراکتورسازی سه شنبه عملکرد خوبی داشت و موفق شد گل زیبایی نیز به ثمر برساند. 
عالیشاه بعد از زدن گل دوم تراکتورسازی شادی گل خطرناکی را انتخاب کرد. او وقتی 
می خواست از روی تابلوهای تبلیغاتی عبور کند، زمین خورد و زانویش دچار جراحت شد.
عالیشاه دقایقی در آن صحنه روی پیست تارتان ورزشگاه یادگار دراز کشید و همین 

امر موجب نگرانی سایر 
بازیکنان تراکتورسازی 
شــد. آنها باالی سر او 
جمع شدند و پزشکان 
سعی بر مداوای سرپایی 

این بازیکن کردند.
بعد از بازی اما مشخص 
شد عالیشاه مصدومیت 
جدی ندارد و می تواند 
تراکتورســازی را در 
تمرینات و بازی با پیکان 
در هفته هجدهم لیگ 

برتر همراهی کند.

قاب   روز خارج از گود

عالیشاه از خطر جدی فرار کرد

حیدر بهاروند در نامه ای به مدیران باشگاه های لیگ برتری و لیگ 
دســته اولی از افزایش تعداد بازیکنان ذخیره این تیم ها خبر داد. 
در نامه سرپرست ســازمان لیگ آمده است:با توجه به کارشناسی 
به عمل آمده کمیته مســابقات ســازمان لیگ در راستای اهداف 
بلند مدت در امر جوانگرایی و کشف اســتعدادهای جوان فوتبال 
کشــورمان به تمامی تیم های فوتبال حاضر در لیگ برتر و لیگ 
دسته اول اجازه داده می شود 2 بازیکن از رده سنی امید و جوانان 
که متولد 11 دی ماه 1۳۷4 به بعد هســتند را همــراه تیم خود 

داشته باشند. 
به این ترتیب تعداد بازیکنــان ذخیره هر تیــم از ۷ بازیکن به 9 

بازیکن افزایش پیدا می کند.

 کاش وزارت ورزش به ریزه کاری ها هم توجه کند

هاشــم بیگ زاده پس از عقد قرارداد با تراکتورسازی فقط 
با یک جلســه تمرین در ترکیب اصلی این تیم مقابل نفت 
آبادان قرار گرفت اما عملکرد بدی نداشت. با توجه به اینکه 
ســعید آقایی همچنان از نظر بدنی توانایــی بازی به طور 
ثابت در ترکیب تراکتور را نــدارد، بیگ زاده مقابل نفت در 
پست مدافع چپ بازی کرد و توانســت کادرفنی را راضی 

کند.
بیگ زاده که همــواره مورد اعتمــاد و عالقــه امیر قلعه 
نویی بوده، از ســوی وی مورد تمجید قــرار گرفت که این 
امر نشان می دهد شــروع خوبی در تراکتورسازی داشته 

است. او البته با بازگشــت کامل برای بازی در پست دفاع 
چپ تراکتورســازی کار دشــواری دارد. هرچند که قلعه 
نویی گفته بود بیــگ زاده توانایی بازی در چند پســت را 
دارد و می تواند در پست های دیگری غیر از دفاع چپ از او 

استفاده کند.

جابر انصاری مهاجم اســتقالل بعد از اینکه مدیران باشگاه 
به تعهدات مالی خــود در قبال قراردادهــای فصل قبل و 
این فصل عمل نکردند بعد از نشســت نافرجام در باشــگاه 
با عصبانیت از تصمیم خود برای فســخ قرارداد با استقالل 

پرده برداشت.
انصاری که از قــرارداد مالی فصل قبل بیــش از 45 درصد 
طلبکار اســت از بابت پرداختی های این فصل هم شــاکی 
بود که به همیــن خاطر با توفیقی، یکی از مدیران باشــگاه 
به صورت تلفنی صحبت کرد و وقتی دیــد امیدی به انجام 
شــدن این تعهدات از سوی باشگاه نیســت با عصبانیت از 

تصمیم خود برای فسخ قرارداد خبر داد.
گفته می شود جابر انصاری پیشــنهادات خوبی از تیم های 
تبریزی و اصفهانی در دست دارد و با اتکا به این پیشنهادات 
اگر نتواند با استقالل بر سر مسائل مالی اش به توافق برسد 

جدا شده و راهی یکی از این تیم ها خواهد داشت.

 استارت خوب بازیکن
 مورد عالقه قلعه نویی

جابر در اندیشه فسخ قرارداد 
با استقالل
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شهرداری

پیشنهاد سردبیر: 
برگزاری اجتماع یکپارچه مدافعان حرم در اصفهان

با مسئوالن

معاون عمران شــهری شــهرداری اصفهان، از اجــرای 300 پروژه 
عمرانی با اعتباری بالغ بر 600 میلیارد تومان خبرداد.

ایرج مظفر در دیدار با اعضای شورای شهرستان اصفهان، ابتكار عمل 
را حسن بزرگ شهرهاي كوچك دانست و گفت: سال هاي 94 و 95، 
دوران بسیار سختي براي فعالیت هاي عمراني در شهرها بوده چراكه 
ركود در بخش ساخت و ساز، بخشي از منابع درآمدي شهرداري ها 
را كاهش داده اســت؛ البته شــهرداري اصفهان با تدابیر سنجیده و 

مناسب خود توانست این دوران را به خوبي پشت سر بگذارد.
وي با تاكید بر اینكه ارتباط بین شوراي اســامي شهر و شهرداري 
اصفهان در این دوره عامل مهمي در كسب این موفقیت ها بوده است، 
عنوان كرد: در سال هاي اخیر نه تنها با كاهش منابع عمراني در شهر 
اصفهان روبه رو نبوده ایم، بلكه مقدار آن با توجه به حجم پروژه هاي 

عمراني رشد داشته است.
 معاون عمران شــهري شــهرداري اصفهان، در ادامه از اجرای 300 
پروژه عمراني با اعتباري بالغ بر 600 میلیارد تومان ســخن به میان 
آورد و گفت: بیشترین میزان بودجه تدوین شده براي سال 96 نیز به 
فعالیت هاي عمراني شامل بهبود شرایط ترافیكي، حفظ و نگهداري 

فضاي سبز و تكمیل پروژه هاي عظیم شهري اختصاص یافته است.
مظفر در ادامه، به بخشــي از فعالیت هاي عمراني در ســطح شهر 
اصفهان اشــاره كرد و گفت: هزار میلیارد تومان به طور خالص براي 
اجراي پروژه هاي عمراني در نظر گرفته شده كه 500 میلیارد تومان 

آن ویژه تكمیل پروژه قطار شهري است.
وي ادامه داد: در حال حاضر 3 هزار پروژه مشــاركتي نیز با تصویب 
شوراي سرمایه گذاري مدیریت شهري در حال انجام است كه ازجمله 

آنها مي توان به پروژه پاركینگ فرشادي اشاره كرد.
این مقام مســئول شــهري، از فعالیت معاونت عمران شهري براي 
ســاخت 22 پیاده رو در سطح شــهر خبر داد و عنوان كرد: در سال 
جاري به منظور بهبود وضعیت آســفالت در خیابان ها، 50 میلیارد 
تومان هزینه شده اما ناهنجاري هاي معابر به مراتب باالتر از توان این 

معاونت است.
وي در ادامه، پروژه میدان استقال را از جمله پروژه هاي مهم شهري 
ارزیابي كرد و گفت: میدان روگذر اســتقال در نــوروز 96 افتتاح 
مي شــود و با تكمیل پل هاي آن تا اردیبهشت 96، این پروژه به طور 
كامل به بهره برداري رسیده و شرایط عبور و مرور بهبود خواهد یافت.

مظفر از اختصاص بیشــترین بودجه شــهرداري اصفهان به پروژه 
مركز همایش هاي بین المللي امــام خامنه اي)مدظله العالي( خبر 
داد و گفت: به گفته مسئوالن وزارت كشور و امور خارجه، این پروژه 
در نوع خود بي نظیر اســت و مي تواند مكان مناسبي براي برگزاري 
همایش هاي بزرگ و مهم باشــد؛ در همین راستا امیدواریم بتوانیم 

سالن اصلي آن را تا نیمه اول سال آینده به پایان برسانیم.
وي در پایان خاطرنشــان كــرد: همدلي، فعالیت مســتمر و جلب 
مشــاركت هاي مردمي، بهترین راهكار براي عبــور از بحران هاي 
اقتصادي و شهري است كه با استفاده از آنها مي توان به توسعه عمران 

شهري سرعت بخشید.

معاون عمران شهری شهرداری اصفهان عنوان کرد:

اجرای 300 پروژه عمرانی با اعتباری 
بالغ بر 600 میلیارد تومان در اصفهان

عضو هیئت مدیره نظام صنفی كشــاورزی شهرستان 
اصفهان اظهاركرد: از حدود 100 هــزار هكتار زمین 
كشاورزی شرق اصفهان، حدود 35 تا 40 هزار هكتار 
آماده كشــت گندم همزمان با جاری شــدن آب در 
زاینده رود اســت. حســین محمدرضایی با اشاره به 
بازگشایی دریچه های ســد و جریان آب زاینده رود از 
30 دی ماه، ادامه داد: با توجه به اینكه مقرر بود بامداد 
چهارشنبه آب جریان یابد، بنا به درخواست كشاورزان 

این امر دو روز دیرتر رقم خورد.
رییس انجمن حمایت از كشاورزان شهرستان اصفهان، 
با اشاره به شیوه اجرای نظارت بر توزیع آب كشاورزی 
در حوضه آبریز زاینده رود كه چندی پیش به امضای 
اســتانداران اصفهان و چهارمحال و بختیاری رسید، 
اضافه كرد: بر اساس این تفاهم نامه، نمایندگان صنف 
كشاورزان دو استان اصفهان و چهارمحال و بختیاری 
باید در راســتای نظارت و پیگیری بر نصب ابزارهای 
هوشمند برای اندازه گیری در نقاط مجاز برداشت آب، 
جلوگیری از برداشت های مازاد بر مجوز، جلوگیری از 
تخصیص برداشت های غیرمجاز، رصد مداوم كیفیت 
آب و ساماندهی بستر و حاشــیه رودخانه زاینده رود، 

اقدام های الزم را انجام دهند.

مسئول واحد فرهنگی حوزه علمیه استان اصفهان، از 
برگزاری مسابقه كتابخوانی با عنوان »بازگشت از نیمه 
راه« خبر داد. حجت االسام و المسلمین  امیر حسین 
مســتاجران در مورد مســابقه كتابخوانی به مناسبت 
دهه مبارک فجرامسال، ابراز كرد: این كتاب،»اسناد«، 
»اسرار« و »ناگفته های« تعداد قابل توجهی از منتقدان 
و مخالفان حضرت آیــت ا... علی خامنه ای و جمهوری 
اســامی اســت و به بررســی جریان ها و زندگی نامه 
شــخصیت هایی پرداخته كه طی 35 سال گذشته به 
منتقدان جدی رهبر جمهوری اسامی تبدیل شده اند. 
در این كتاب بیش از هزار و 200 ســند دیده می شود. 
حجت االسام مستاجران افزود: علی الفت پور نویسنده 
این  كتاب با یك اثر شــاخص با عنوان »بازگشــت از 
نیمه راه«، باری دیگر در حوزه نشــر فعال شده است؛ 
كتابی كه باز هم به صورت ناشــر مولف منتشر شده تا 

سخت كوشی این نویسنده را مشخص نماید.
مســئول واحد فرهنگی حوزه علمیه استان اصفهان، 
زمان مســابقه كتابخوانی را از اول الــی 30 بهمن ماه 
اعام كرد و یادآور شــد: كتاب بازگشــت از نیمه راه 
پرتیراژترین اثر تاریخی انقاب اسامی و پرفروش ترین 

كتاب نمایشگاه بزرگ تهران است.

40درصد از اراضی شرق اصفهان 
زیر کشت می رود

برگزاری مسابقه بزرگ کتابخوانی 
»بازگشت از نیمه راه« 

حوزه علمیه شورااصناف

توسعه و اضافه ساخت؛ بیشترین 
تخلف ساختمانی در اصفهان

ایجاد هواي پاك، نیاز به 
حمایت مسئوالن دارد

نایب رییس كمیســیون حمل ونقل، محیط زیست و 
فناوري اطاعات شوراي اســامي شهر اصفهان اظهار 
كرد: وضعیت تــردد خودروها و موتورســیكلت هاي 
سطح شهر نشان مي دهد هنوز نپذیرفته ایم كه هواي 
اصفهان آلوده اســت. علیرضا نصر اصفهاني ادامه داد: 
اینكه بخواهیم انگشــت اتهام را به سوي یكدیگر نشانه 
برویم، كار به جایي نخواهد برد چرا كه حركت به سوي 
ایجاد هواي پاک، بسیج جمعي مسئوالن و شهروندان 

را مي طلبد. 
وی با اشاره به اینكه بیشترین بودجه شهرداري در سال 
95 به صورت غیر مســتقیم با رویكرد محیط زیستي 
هزینه شــد، عنوان كــرد: در بودجــه 96 نیز مدیریت 
شهري به این مباحث توجه ویژه اي داشته است؛ البته 
اقدامات شهرداري اصفهان بدون همكاري دستگاه هاي 

دیگر كافي نیست. 
وي همدلي و همبستگي همه مسئوالن اجرایي را براي 
حل معضات زیســت محیطي الزم دانست و گفت: به 
همین منظور در سال گذشته طرح جامع محیط زیست 
استان اصفهان بین شوراي اسامي شهر، استانداري و 

دیگر نهادهاي ذي ربط به تصویب رسید.

مدیر كمیســیون های ماده صد شــهرداری اصفهان 
اظهاركرد: در 9 ماهه سال جاری 7 هزار و 451 پرونده 
به كمیسیون ماده صد ارسال شده است؛ در حالي كه 
در مدت مشابه سال گذشــته، این آمار 8 هزار و 119 
مورد گزارش شــده بود. غامعلی فیض الهی با اشاره 
به كاهش میــزان تخلفــات ســاختمانی در 9 ماهه 
امســال افزود: در 9 ماهه امســال برای 64/2درصد از 
پرونده های تخلفــات رای جریمــه، 5/9درصد رای 
تبدیل، 12/8درصــد رای تخریــب، 5/7درصد رای 
تخریب در زمان بازسازی و 4/5درصد رای برائت صادر 

شده است.
فیض الهی ادامه داد: توســعه و اضافه ساخت، كسری 
پاركینگ، بالكن، تبدیل و ساخت بنای بدون پروانه و 
عقب نشینی، بیشــترین دلیل تخلفات ساختمانی در 

9ماهه امسال بوده است.
وی با اشــاره به راه اندازی سیستم مكانیزه در مناطق 
2، 7، 4، 12 و 13 گفت: در سیســتم مكانیزه جدیدی 
كه راه اندازی شده، تخلف ساختمانی توسط سیستم 
ازسوی مناطق به كمیسیون ماده صد، ارسال و نهایتا 
نتیجه بررســی از طریق سیستم به وســیله امضای 

الكترونیك به منطقه ارجاع داده می شود.

خبر

مدیر پروژه طرح احیای میدان امام علی)ع( مطرح کرد:

تکمیل بدنه سازی ضلع شرقی 
میدان جلوخان مسجد جامع

مدیرمنطقه 6 شهرداری اصفهان گفت:

تکمیل مناسب سازی معابر
منطقه 6

مدیر منطقه 2 شهرداری اصفهان خبرداد:

 آغاز ساماندهی مادی قمیش
با اعتبار 700 میلیون ریال

مدیر پروژه طرح احیای میدان امام علی)ع( اظهاركرد: عملیات اجرایی 
فاز سوم میدان امام علی)ع(، شامل پروژه میدان جلوخان مسجد جامع 
و طرح های پیرامونی میدان به وســعت 18 هزار مترمربع در ضلع 

شمالی میدان امام علی)ع(، در دست اجراست.
بابك كاویان با اشاره به اینكه میدان جلوخان مسجدجامع در 6 قطعه 
در حال اجراســت، افزود: بدنه سازی ضلع شرقی میدان جلوخان به 
پایان رسیده و تنها اتصال محور شرقی به مسجد كمرزرین باقی مانده 
كه اكنون در مرحله آزادسازی است. مدیر پروژه طرح احیای میدان 
امام علی)ع( ادامه داد: بدنه ســازی ضلع شمال شرقی میدان تحت 
عنوان پــروژه A11 با اعتبار 3/7میلیارد تومــان، تاكنون 51درصد 

پیشرفت داشته است.
كاویان با اشاره به اینكه بدنه ســازی ضلع شمال غربی میدان تحت 
عنوان A13  نیز به پایان رسیده است، اضافه كرد: بدنه سازی قطعه 
میانی و ضلع غربی میدان نیز هنوز اجرایی نشــده و منتظر تكمیل 
آزادسازی ها در این محور هستیم. وی ابراز كرد: پروژه های داخلی و 
پیرامونی میدان شامل فضای پیش ورودی میدان جلوخان در خیابان 
هاتف و ولی عصر با 2 میلیارد تومان اجرایی شده و در مرحله تحویل به 

بهره بردار است.

مدیر منطقه 6 شهرداری اصفهان اظهار كرد: مناسب سازي معابر 
منطقه 6 به منظور بهبود و تســهیل در عبور و مــرور جانبازان، 

معلوالن و سالمندان در دستور كار قرار گرفته است.
منصور نجفی افزود: در این راســتا مناسب ســازی پیاده روها و 
معابر خیابان های شیخ مفید، نیكبخت و بلوار آیینه خانه تكمیل 
شد. مدیرمنطقه 6 شهرداری اصفهان، هدف از اجرای این پروژه 
را افزایش ایمنی جانبازان، معلوالن و ســالمندان دانست و اعام 
كرد: برای مناسب سازی معابر منطقه، 2 میلیارد و 500 میلیون 

ریال در نظر گرفته شده است.

مدیرمنطقه 2 شــهرداری اصفهان اظهار كرد: ساماندهی مادی 
قمیش در خیابان كهندژ در دستور كار قرار گرفته است.حسین 
جعفری فشاركی افزود: برای اجرای این پروژه 700میلیون ریال 
اعتبار در نظر گرفته شده است. مدیرمنطقه2 شهرداری اصفهان 
با اشــاره به دیگر پروژه های منطقه ادامه داد: روشــنایی مادی 
شمس آبادی حدفاصل خیابان ملت تا خیابان امام خمینی)ره( 
در دست اجراست. جعفری با اشــاره به اینكه این پروژه تاكنون 
80 درصد پیشرفت داشــته اســت، ادامه داد: روشنایی مادی 
شــمس آبادی با اعتبار یك میلیارد و 600میلیون ریال، ظرف 

یك ماه آینده تكمیل می شود.

مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شــهرداری اصفهان اظهار كرد: در 
حال حاضر حدود 80 ایستگاه ثابت پسماند در مناطق مختلف شهر وجود 
دارد. امیرحسین كمیلی افزود: امسال نیز احداث 5 ایستگاه ثابت بازیافت 
در مناطق مختلف شهر اصفهان در دستور كار است. وی با اشاره به اینكه 
60 كانكس برای تحویل بازیافت در مناطق 15 گانه شــهرداری اصفهان 
وجود دارد، ادامه داد: شــهروندان می توانند بازیافت های خشــك خود 
را از مبدأ تفكیك كرده و به ایســتگاه های ثابت و یــا كانكس ها تحویل 
دهند. كمیلی بیان كرد: شهروندان می توانند برای تحویل بازیافت خود 
به كانكس ها و ایستگاه ثابت بازیافت از ساعت 9 الی 13 و بعدازظهرها از 

ساعت 15 تا 17 مراجعه  كنند.

مدیرمنطقه 8 شهرداری اصفهان اظهار كرد: نیروگاه BAPV خورشیدی 
در ساختمان خدمات شهری شهرداری منطقه 8 در دهه فجر راه اندازی 
می شود. عباسعلی نصوحی با اشــاره به محدود بودن منابع تامین انرژی 
گفت: استفاده از این نیروگاه، عاوه بر تامین انرژی، در ایجاد هوای سالم 
و حفظ محیط زیست بسیار تاثیرگذار است. وی ادامه داد: همچنین این 
نیروگاه برای رفع اثرات ناشی از مصرف سوخت فسیلی در محیط زیست 
مناسب است. نصوحی بیان كرد: استفاده از انرژی BAPV خورشیدی به 
عنوان انژری تجدیدپذیر، بسیار بهینه و مقرون به صرفه است تا جایی كه 
استقرار این سامانه در ساختمان خدمات شهری منطقه، عاوه بر تامین 

برق ساختمان مذكور، 20 درصد برق مازاد تولید خواهد كرد.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری مطرح کرد:

استقرار 60 کانکس بازیافت در مناطق 15 گانه شهرداری
مدیر منطقه 8 شهرداری اصفهان:

اولین نیروگاه BAPV خورشیدی اصفهان بهمن ماه راه اندازی می شود

مدیركل تبلیغات اسامی اســتان اصفهان، در جلسه 
كمیته تشــكل های مردمی ســتاد دهه فجر انقاب 
اســامی، با بیان اینكــه امنیت و عــزت كنونی نظام 
مقدس جمهوری اســامی مرهون خون شــهیدان 
به ویژه مدافعان حرم اســت، اظهار داشــت: جوشش 
و گرمی خــون پاک مدافعــان حرم، جان تــازه ای به 
كالبد نظام مقدس جمهوری اســامی دمیده اســت. 
حجت االســام رحمت ا... اروجی افــزود: به اعتراف 
برخی اندیشــمندان آمریكایی، مقامــات عالی غرب 
باید شــیوه مدیریت بحران و تامین امنیت را از ایران 
بیاموزنــد چرا كه با توجــه به اینكه دور تــا دور ایران 
اســامی را آتش فراگرفته، همچنــان در اوج عزت و 

اقتدار و امنیت است.
مدیركل تبلیغات اسامی اســتان اصفهان با بیان این 
نكته قرآنی كه رمز پیروزی در همه زمینه ها استقامت 
اســت، گفت: مدافعان حرم مصــداق كامل مقاومت 
هستند و اگر امروز دستمان از حضور در جمع مدافعان 
حرم كوتاه است، ولی باید بستر را آماده كرده و تاش 
كنیم تا این اقتدار حفظ شــود. وی در ادامه ســخنان 
خود، به فرارســیدن ایام ا... دهه فجر و تقارن آن با ایام 
میاد حضرت زینب)س( و شــهادت حضرت فاطمه 
زهرا)س( اشــاره كرد و گفت: یكی از ویژگی های دهه 
فجر امسال، زینبی و فاطمی بودن آن است كه طلیعه 
آن مصادف با میاد حضرت زینب)س( اســت و شام 
22 بهمن ماه نیز شب شــهادت مظلومه عالم حضرت 
فاطمه زهرا)س( بنا بر روایت 75 روز بوده و الزم است 
متولیان امور به ویژه ستاد دهه فجر، نگاه ویژه ای به این 

دو واقعه داشته باشند.
حجت االســام اروجی با یادآوری اینكــه ادارات كل 
تبلیغات اسامی در سراسر كشــور مسئولیت كمیته 
تشكل های مردمی ســتاد دهه فجر را بر عهده دارند، 
ادامه داد: در همین راستا و به مناسبت میاد حضرت 
زینب)س( در سراسر كشور اجتماع یكپارچه مدافعان 
حرم برگزار می شــود. وی خاطرنشــان كــرد: پیرو 
نظرخواهی از مقامات استان به ویژه نماینده ولی فقیه 
و امام جمعــه اصفهان، با برگــزاری اجتماع یكپارچه 
مدافعان حــرم در مصای امام خمینــی)ره( موافقت 
شد؛ بنابراین روز جمعه پانزدهم بهمن ماه و همزمان با 
میاد عقیله بنی هاشم)س(، ویژه برنامه فاخر اجتماع 
یكپارچه مدافعــان حرم حضرت زینــب)س( برگزار 

می شود.

مدیرکل تبلیغات اسالمی اصفهان خبر داد:

برگزاری اجتماع یکپارچه 
مدافعان حرم در اصفهان

ویژه

به گفته وي، این بازارها با اهداف مختلفي تشــكیل شدند كه 
تنظیم بازار و كاهش قیمت ها به واسطه حذف واسطه ها یكي 
از این اهداف است. اصغر كشاورز راد، در ادامه به سیاست هاي 
اجرایي این بازارها پرداخت و گفت: افزایش كیفیت محصوالت، 
تنوع كاالهــا و برندهــا، حذف كاالهــاي غیراســتاندارد و 
غیرضروري و فــروش حداقلي كاالهاي خارجــي، از جمله 
سیاست هاي دیگر این بازارها در راستاي تداوم فعالیتشان بوده 
است. وي با اشــاره به اینكه مردم از محصوالت بازارهاي كوثر 
اســتقبال كرده و اطمینان باالیي به سامت آنها دارند، تاكید 
كرد: مسئوالن این بازارها سعي كرده اند كیفیت محصوالت و 
خدمات بهتر و بیشتري را به شهروندان ارائه كنند و به همین 
منظور به دنبال هماهنگي هاي انجام شــده با شبكه بهداشت 
و سازمان دامپزشكي، در هریك از این بازارها ناظرهاي مقیم 

بهداشتي و دامپزشكي حضور دارند.
كشاورز راد معتقد است جایگزیني كیســه هاي پارچه اي با 
كیسه هاي پاستیكي، اتفاقي است كه براي اولین بار در كشور 

در این بازارها رخ داده كه در نوع خود بي نظیر است.
وي از كاهش چشمگیر استفاده از كیسه هاي پاستكي نسبت 
به پارچه اي خبــر داد و گفت: پیش از این بــا مصرف روزانه 
حدود یك تن كیسه پاستیكي در بازارهاي روز كوثر روبه رو 

بودیم؛ اما در حال حاضر ایــن مقدار با اجراي طرح جایگزیني 
كیسه هاي پارچه اي با پاستیكي، به یك چهارم كاهش یافته 
است. مدیرعامل سازمان میادین و ساماندهي مشاغل شهري 
شــهرداري اصفهان با تاكید بر اینكه هر كیسه پارچه اي براي 
بهره برداران بازارهاي كوثر، بین 700 تــا 800 تومان هزینه 
بر مي دارد، عنوان كرد: با وجود حمایت كننده هاي این طرح 
و مشــاركت بهره برداران، شــهروندان تنها 200 تومان بابت 

هركیسه  پارچه اي پرداخت مي كنند.
به گفته وي اعطــای تخفیفات به افرادي كــه هنگام خرید، 
كیسه هاي پارچه اي به همراه داشته باشند، از جمله برنامه هاي 
دیگري است كه براي حمایت از محیط زیست در دستور كار 

سازمان میادین و ساماندهي مشاغل شهري قرار دارد.
كشــاورز راد یكي از اصلي ترین وظایف ســازمان میادین را 
ساماندهي مشاغل شهري دانست و یادآور شد: سال گذشته 
فعالیت چشــمگیري در این سازمان داشــتیم كه شناسایي 
مشــكات مناطق مختلف بــا توجه به گزارشــات مردمي و 

شهرداري هاي مناطق 15 گانه، از این جمله است.
انتقال عمده فروشــی های خوار و بار به میدان 

مرکزی میوه و تره بار
وي ادامه داد: یكي از مشــكات مطرح شــده از سوی مردم، 

ترافیك خیابــان های جهاد و ولی عصر)عــج( به دلیل وجود 
مغازه های عمده فروشی خوار و بار و خشكبار است. وی افزود: 
در این راســتا با توجه به هماهنگي هایي كه با این اتحادیه در 
طي جلســات متعدد صورت گرفت، از محــل هاي مختلفي 
براي استقرار عمده فروشــان خوار و بار، بازدید و در نهایت در 
ضلع شــرقي میدان مركزي میوه و تره بار، زمیني به مساحت 

14هكتار به این موضوع اختصاص داده شد.
مدیرعامل ســازمان میادین و ســاماندهي مشــاغل شهري 
شــهرداري اصفهان، از برگزاري جلســاتي با حضور تمامي 
مســئوالن ذي ربط براي پیش بیني زیر ســاخت هاي الزم 
به منظور ساماندهي عمده فروشان خشكبار به هنگام طراحي 
این مكان خبر داد و خاطرنشــان كرد: هــدف از برگزاري این 
جلسات، طراحي یك مكان مناسب براي این مشاغل بود تا با 
كمترین مشكات به بهره برداري برسد كه در نهایت همزمان 

با این جلسات، كلنگ زني این مجموعه انجام شد.
وي با اشــاره به اینكه آماده ســازي این مكان 2 ماه زمان برد، 
ادامــه داد: پس از مراحــل قانوني و تعیین پیمانــكار پروژه، 
 در حال حاضر فعالیــت عمراني این مجموعــه در 3 فاز آغاز

شده است.
احداث بازار گل و گیاه در بلوار رضوان

مدیرعامل ســازمان میادین و ســاماندهي مشــاغل شهري 
شــهرداري اصفهان با بیان اینكه بازار گل و گیــاه در خیابان 
همدانیان، فضاي كمي براي فعالیت دارد، اذعان كرد: استقبال 
شهروندان طي این سال ها از این بازار بسیار باال بوده و ساالنه 
3 تا 4 جشنواره در این بازار برگزار مي شود؛ اما استانداردهاي 
الزم براي طراحي آن رعایت نشــده و مشكات ترافیكي را به 

علت تجمع خودروها ایجاد كرده است. 
وي ادامه داد: شــهرداري اصفهــان با توجه به این شــرایط، 
جابه جایي این بازار را به عنوان یك موقعیت جدید و بزرگ در 

دستور كار قرار داد.
كشــاورز، از ایجاد فضاي جدید واقع در خیابان ارغوانیه، بلوار 
رضوان تحت عنوان باغ تندرســتي خبــر داد و گفت: احداث 
این بازار در زمیني به مســاحت 8 هكتار برنامه ریزي شده و 
دسترسي بزرگراهي خوبي هم براي شهروندان خواهد داشت. 

وي با بیــان اینكه تمامــي اســتانداردهاي الزم پیش بیني 
شــده تا فضاي شــاد و مفرحي براي خانواده ها در این مكان 
با توجه به طــراوت و ســرزندگي گل ها ایجاد شــود، ادامه 
داد: حدود 40 هزار متر ســالن براي گل هاي سرشــاخه اي، 
ســالن تخصصــي گل كاكتــوس و گل هــاي آپارتماني، 
درخت ها و درختچه ها و ســاختمان هــاي جنبي مورد نیاز 
 پیش بیني شــده كه امیدواریم فــاز اول آن در ســال آینده

به بهره برداري برسد.

جایگزیني 
کیسه هاي 
پارچه اي با 
کیسه هاي 

پالستیکي، اتفاقي 
است که براي اولین 
بار در کشور در این 
بازارها رخ داده که 

در نوع خود بي نظیر 
است

مدیرعامل سازمان میادین و ساماندهي مشاغل شهري شهرداري اصفهان خبر داد:

كاهش استفاده از كيسه هاي پالستيكي در بازارهاي كوثر

 مدیرعامل سازمان میادین و ساماندهي مشاغل شهري شهرداري اصفهان  اظهار کرد: سابقه ایجاد بازارهاي 
کوثر به سال 1387 بر مي گردد که سازمان میادین و مشاغل شهري آن را آغاز کرد.
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چی بخوریم 

باغ کاغذی

»اولوااللباب )صاحبان خرد ناب( در قرآن«، تألیف دکتر »علی رضایی 
بیرجندی« را انتشارات »بوستان کتاب« چاپ کرده است.

اولوااللباب )صاحبان خرد ناب( کسانی هستند که با بهره  گیری کامل 
از خرد ناب و نیالودن آن به اوهام نفســانی، شایســتگی دست  یابی به 
حکمت الهــی را پیدا کــرده و در جایگاهــی فراتــر از صاحبان علم 

ایستاده اند. 
در قرآن، اولوااللباب باالتر از صاحبــان علم قرار دارند؛ زیرا اولوااللباب 
امتیازی دارند کــه صاحبان علــم ندارند و آن تقوا و معرفت اســت. 
بنابراین، علم به تنهایی کارساز نیست زیرا علم همچون چراغی است 
که راه را روشــن می  کند و چه بســا فرد، چراغ در دست داشته باشد، 
ولی رهرو نباشد. علم شرط الزم است، اما کافی نیست. آنچه به انسان 

تعهد و مســئولیت داده و او را از گناه و طغیان باز می  دارد، تقواست و 
کســی که علم و تقوا را با هم جمع کند، در زمره اولوااللباب قرار می 
 گیرد. قرآن در بســیاری از موارد دو واژه »اولو االلبــاب« و »تقوی« را 
پیوسته به  هم شمرده است. اولوااللباب در ســه ساحت انساِن قرآنی 
در ساحت اندیشه )با تفکر در آفاق و انفس و آزاداندیشی، پندآموزی، 
خداشناسی، عاقبت اندیشی و نگاهی خوش  بینانه به عالم( در ساحت 
عواطف )با داشــتن شــرح  صدر، ایمان، تقوا، عبرت  پذیری و ترس از 
بدحسابی در قیامت(  و در ســاحت عمل و اراده )با صبوری، عمل به 
عهد الهی برقراری پیوندها، ایثار و انفاق، گذشت، نیایش، استغفار( در 

تالش برای رسیدن به کمال هستند.
 در نتیجــه می توان گفت آنان عالمان روشــن ضمیری هســتند که 
خواستار همراهی با ابرارند و هدفشان قرار گرفتن در زمره مقربان است 

و اثر حاضر، اولوااللباب را در این سه ساحت، کاویده است.

فریتاتای سفیده تخم مرغ و اسفناج

لبخندک

گوناگون

عالقه به افشا کردن!

مواد الزم:۱ فنجان ســبزیجات خرد 
شــده به انتخاب خودتان،۱ پیاز متوســط 
نگینی شــده،۲ فنجان اســفناج تازه خرد 
شده،۴ حبه سیر خرد شــده،۱ ق چ روغن 
زیتون یا کانوال،۲ فنجان سفیده  تخم مرغ،۱ 
ق چ شــوید، پونه، ریحان یا آویشن،نمک و 
فلفل سیاه پودر شده برای طعم،حدود ۱۰۰ 
گرم پنیر فتا یــا چدار، خرد یا رنده شــده، 

اسپری آشپزی مخصوص نچسبیدن غذا به کف ظرف
دســتور پخت:  از پیش، فر را تا دمای ۳۵۰ درجه  فارنهایت گرم کنید و  در یک ظرف 

مخصوص مافین،  اسپری مخصوص نچسبیدن غذا به ته ظرف  بزنید.
در ظرف دیگری، روغن را حرارت داده و حدود ۳۰ ثانیه سیرها را در آن سرخ کنید تا عطرش 
در آید. سپس پیاز را بیفزایید و آن قدر تفت دهید تا رنگش شــفاف شود. حاال سبزیجات را 
افزوده و سه چهار دقیقه  دیگر تفت دهید. نهایتا اســفناج را اضافه کنید و تا زمانی که جمع 
شــود، تفتش دهید. آنگاه ظرف را از روی حرارت بردارید. حاال در یک کاسه  بزرگ، سفیده  
تخم مرغ، ســبزیجات، ادویه  و نمک را  هم زده و مخلوط کنید. در ظــرف مافین، یک الیه از 
مخلوط تخم مرغ و سبزیجات ریخته و روی آن را پنیر بریزید. حدود۳۰ دقیقه ظرف را درون 
فر گذاشته، تا آنجایی که اگر فریتاتا را به آرامی فشار دادید، دوباره به سر جایش برگردد. با یک 
حساب و کتاب سر انگشتی، می توانید در هر وعده  غذایی  دو یا سه فریتاتا میل کنید. می توانید 

این فریتاتاها را با سبزیجات خرد شده  تازه و یا یک الیه سس سالسای تند سرو کنید.

دانشجویان چگونه تقلب 
می کنند؟)3(

افشــا یک نوع ویروس است. آنها گرفته اند، 
من هم ممکن اســت بگیرم و بعید نیست 
شــما هم یک روز افشا شــوید! باور کنید اصال دور از ذهن نیست. 
مگر اینهایی که افشــا شــدند چه کرده بودند؟ یک روز داشته اند 
توی پارک با خانمشــان راه می رفتند که یک نفر عکسشــان را 
گرفته و افشایشان کرده اســت. توی مدرسه از هندسه ۱۲ گرفته 
بودند و همین باعث شــد افشا بشــوند. یک نفر را می شناسم که 
موقع تماشای فوتبال افشا شد. یک نفر وقتی داشت یواشکی توی 
حیاط ســیگار می کشید و آن یکی وقتی داشــت کاله گیسش را 
می چسباند! االن افشاشدن از سرماخوردن هم راحت تر شده است. 
آدم در خانه خودش نشســته و در و پنجره ها را هم محکم بسته و 
محض احتیاط یک کاسه بخور اکالیپتوس هم روی بخاری گذاشته 
که یکهو افشا می شود! در واقع ویروس افشــا از گوشی به گوشی 
منتقل می شــود. همین طور که دارید عکس های یک نفر افشــا 
شده را روی گوشی تان تماشــا می کنید ناگهان متوجه می شوید 
که ای دل غافل خودتان هم افشا شده اید. حساب و کتاب درست 
و درمانی هم ندارد. یک چیزی در مایه های قرعه قســمت است، 
ممکن اســت به نام آدم بخورد و ممکن اســت تیر غیبش از روی 
سر آدم رد بشــود و به جایی اصابت نکند. افشا شــدن درد دارد، 
جایش باقی می ماند و درمان هم ندارد. هرچه بیشتر در مقام دفاع 
از خودتان بربیایید، اسمتان بیشتر ســر زبان ها می افتد و بیشتر 
افشا می شــوید. کمتر پیش می آید که خدا کسی را افشا کند، اما 
بندگان خدا خیلی عالقه به افشــا کردن دارند. افشا شدن شما به 
زندگی آنها هیجان می دهد. گفتم که افشا یک جور مرض است اگر 

می خواهید به شما سرایت نکند از افشاگرها دوری کنید!

اولوااللباب )صاحبان خرد ناب( در قرآن 

چگونه یک روزه وزن کم کنیم؟)2(
این مسئله که شما می توانید در یک روز وزن کم کنید اصال شوخی یا یک پدیده تبلیغاتی 
نیست. ما به شما اطمینان می دهیم که با رعایت نکات زیر می توانید شاهد کاهش وزن خود 

در یک روز باشید.
نمک و شکر

این دو ماده را به کلی از زندگی تان بیــرون کنید، الاقل برای یک روز! همین طور تمام مواد 
غذایی که از این دو ماده در آنها استفاده شده است مانند شیرینی، نوشابه، کیک، شکالت، 
فست فود، کالباس و سوســیس. عالوه بر این، تمام چیزهایی را که می خورید از این نظر 

بررسی کنید.
نان و برنج

در این روز سعی کنید از نان و برنج کمتری استفاده کنید. خودتان را با مصرف غالت و نان 
سبوس دار سیر کنید. همچنین در وعده های غذایی ناهار و شــام، از گوشت بدون چربی 

استفاده کنید.
ساالد

پیش از غذا حتما ساالد بخورید. ساالد باعث پر شدن حجم قابل توجهی از معده و در نتیجه 
سیر شدن می گردد، البته ساالد بدون سس! کاهو، کلم بروکلی، گوجه فرنگی، هویج و آب 

لیمو را برای داشتن یک ساالد خوشمزه و کم کالری امتحان کنید.
صبحانه

یک صبحانه سرشار از فیبر بخورید و تا یک ساعت و نیم بعد از بیدار شدن از خواب باید حتما 
صبحانه را میل کرده باشــید. برای یک صبحانه مقوی و مناسب میوه، بلغور جوی دو سر، 

ماست کم چرب، املت سبزیجات و یک برش نان سبوس دار را امتحان کنید.

جدول 2055
افقی

۱- از وسایل کشاورزی و اختراع هالت- تخماق
۲- خــواب شــیرین و کتــاب امیــل زوال- درس 

کشیدنی- لیاقت و شایستگی هر شخص
۳- فرشته زمینی- مسافرخانه غذا- نیزه کوتاه

۴- پوستین- هاون- سقف خانه
۵- ثروت- آخرین نازی- سوء عاقبت- بی آن نتوان 

زیست
6- صومعه- آسمان ها- از بسم ا.. می ترسد

7- اتومبیــل رانی در مســابقات- یگانــه- آتش 
برافروخته شده

8- پدرعلم کالبد شکافی-کفش پیاده روی ورزشی
9- ســقف اول- کارگــردان روزهای بیقــراری و 

دلباخته- کتاب ابن سینا
۱۰- دور دهان- مخترع رادیو- غیر مسلمان
۱۱- شگون- سنگ قپان- روستا- تیراندازی

۱۲- شــاعر مدیحه ســرای قرن ششم که 
خاوری تخلص او بود- لوس وننر- شایعه

۱۳- شهر زلزله- عروس هزار داماد- اویس
۱۴- تــوان بدنی- بعضی ســاعت ها دارند- 

وقت حرف زدن زبانش می گیرد
۱۵- نویسنده کتاب وداع با اسلحه و زنگ ها 
برای که بــه صدا در می آیند کــه وقت پاک 
کردن اسلحه گلوله ای از تفنگش خارج شد 
و او را کشت، وی برنده نوبل سال ۱9۵۴ هم 

شد- علم کالبدشکافی
عمودی

۱- میزان الحراره- سلســله ای با 9۱ ســال 
حکومت در صدر اسالم

۲- چهره- یغما- چاق و فربه- مادر عرب

۳- مجرد- عشقه و پیچک- میوه تازه به بازار آمده
۴- میوه نارس- استانی در ایران- کتاب داستان

۵- اهمالگر- برد معروف- دیگ سرشکسته
6- پرگفتــن- کافی- بدن- نیمــه راضی- هیوال و 

غول
7- نوعی کارمند- حرف نزدن و ساکت ماندن

8- هویدا- از وسایل زینتی خانم ها
9- کدخدا- عدد مجهول- خردمند

۱۰- اثر چربی روی لباس- رادار پرنده- بله پوتین و 
رودوف- شکم بند طبی

۱۱- باز- استان- عظیم ترین جانور آبزی
۱۲- رطب- مولد برق- شهر افغانی

۱۳- توت فرنگی- قاعده و روش- بین ســر و سینه 
قرار دارد

۱۴- چه وقت- بلندی- قبض انجمن- اندک
۱۵- برنج آشی- اهل چین ملی است
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تصاویر روز

ناو هواپیمابر چین هنگام عملیات تمرینی 
در آب های اقیانوس آرام

آسیب قایق ها براثر یخ زدگی رودخانه ای 
در صربستان

این سارق میانســال به راحتی موفق شــد مبلغ ۳۰۰ دالر را از این 
فروشگاه بزرگ سرقت کند.

تصاویر عجیبی که به تازگی منتشر شده است یکی از مضحک ترین 
سرقت های جهان را در یکی از فروشــگاه های مواد غذایی در ایالت 

کالیفرنیای آمریکا نشان می دهد. 
در این سرقت یک مرد میانســال در حالی که یکی از دستانش را به 
شکل اسلحه در آورده و زیر پیراهن خود قرار داده وانمود می کند که 
دارای اسلحه واقعی است. این سارق از دو کارمند فروشگاه می خواهد 
تا تمام پول های صندوق را روی میز بگذارند. وی هنگامی که با تعلل 
آنها مواجه می شود به پشــت کانتر رفته و در حالی که دستش را از 
زیر پیراهنش در آورده و پشــتش قرار می دهد، فریــاد می زند:» آیا 

می خواهید به شما شلیک کنم؟« 
این سارق با این حقه و ترساندن آنها موفق می شود حدود ۳۰۰ دالر از 
صندوق این فروشگاه سرقت کند. پلیس شهر لس آنجلس با انتشار این 

تصاویر از مردم خواسته تا در شناسایی این سارق به آنها کمک کنند.

ساخت برجی با 23 هزار درخت
 در تایوان

روند گرم شــدن زمین یــک هشــدار جهانی اســت. افزایش 
شهرنشینی، اســتفاده از خودروها و نیاز بیشتر جوامع به انرژی 
موجب شده است تا این روند نیز ســرعت گیرد. در این میان اما 
بازهم خالقیت های انســانی پا به عرصه گذاشته و راهکارهای 

نوینی برای جذب بیشتر کربن ارائه شده است.
چندی اســت معماران در شــهر تایپه پایتخت تایوان، در حال 
 ســاخت برجی به شــکل DNA هســتند که کربن خوار است. 
» Tao Zhu Yin Yuan« نام این برج زیباست که قرار است در 
سپتامبر ۲۰۱7 تکمیل شود. گفته می شود این برج با ۲۳ هزار 
درخت پوشیده خواهد شــد که می توانند ساالنه ۱۳۰ تن کربن 
دی اکسید جذب کنند که دقیقا برابر حجم تولید همین میزان 

گاز توسط ۲7 خودرو در سال است.
 CO2 اگرچه تایوان در سال ۲۰۱۴ بیش از ۲۵۰ میلیون تن گاز
تولید کرده اســت اما ســاخت این بنا یک گام کوچک در مهار 

گرمایش زمین به حساب می آید.

طراحی ایستگاه های قطار، شبیه به 
خرطوم فیل

خـنده دار ترین سرقت
 جهـان

 خط ریلی  Trans-Siberian  که امســال صد ساله می شود شهر 
مسکو را به والدی وستوک متصل می کند و شاخه هایی از این  مسیر 
به مغولستان و چین نیز متصل می شود. این خط ریلی که در حال 
حاضر طوالنی ترین خط ریلی جهان  اســت طوالنی تر خواهد شد 
و موجب می شود مسافران بتوانند از لندن تا توکیو را توسط قطار 
طی کنند. در حال حاضر آخرین  ایستگاه این خط ریلی، شهر والدی 
وستوک است.  ایستگاه هایی که در این مســیر قرار دارند به زودی 
مجهز بــه کابین هایی برای انتظار می شــوند که شــبیه خرطوم 
فیل طراحی شــده  اند. این کابین ها ارتفاعی ۱9 متری دارند و در 
ایستگاه های مختلف این مسیر ساخته می شوند و محیطی آرام و 
دلنشین را برای  مسافرانی که منتظر رسیدن قطار هستند فراهم 
می کنند. این کابین ها طوری طراحی شده اند که فضای داخل آن 
همیشه هوایی  مطبوع داشته باشــد و نیازی به گرم یا خنک شدن 
نداشته باشد. این طرح را یک شرکت مشهور معماری در لندن ارائه 

کرده  است.  
این طراحی که جوایز متعددی را نصیب خود کرده اســت تا اوایل 

سال ۲۰۱8 در پنج نقطه در این مسیر اجرا می شود.

کشکول

نداشاه نوری

با روش دنده ای تست می زنیم!  
احسان دانشــجوی روابط عمومی دانشــگاه پیام 
نور اســت، او می گوید در کنار راه های پر دردسر و 
پرخطر امتحانات تشــریحی برای امتحانات تستی 
راه های راحت تری وجود دارد تا افراد به آســانی به 
پاسخ های موردنیازشان برسند. یکی از این روش ها 
روش دنده ای اســت.این روش به شــکلی اســت 
که بچه ها با پاهایشــان و با در نظــر گرفتن الگوی 
دنده های اتومبیل تســت ها را جــواب می دهند؛ 
یعنی اگر جواب گزینه یک باشــد بایــد پایتان را 
جلو بگذارید یا اگر جواب دو باشــد پایتان را عقب 

بگذارید و به همین ترتیب جواب سواالت بعدی.
با کف کفــش کنار دســتی هایمان به 

سواالت پاسخ می دهیم!
یکی از ویژگی هایــی که بیش از پیــش به کارآمد 
بودن تقلب در جلســات امتحانــی کمک می کند 
همــکاری و تعاملی اســت که در حیــن برگزاری 
امتحان بین دانش آموزان و دانشــجویان شــکل 
می گیرد تا جایی که حامد؛ یکــی از دانش آموزان 
سال دوم دبیرســتان می گوید یکی از کارهایی که 
برای تقلب انجام می دهند این اســت که برگه های 
تقلب را در قطعات کوچک و بــا ماژیک پررنگ  به 
صورت ریز می نویســند و آن را در قطعات متوسط 
کف کفش کنار دستی شان می چسبانند به شکلی 
که حین امتحان با پــا روی پا انداختن طرف مقابل 
شــما می توانیــد از  جواب های ســواالت امتحان 

استفاده کامل را ببرید!
ساخت قرقره در لوله های خودکار

یکــی از حرفه ای ترین روش های تقلب اســت، به 
شکلی که شما در این روش می توانید با فنر و قرقره 
در دو طــرف خودکارتان جواب های مــورد نظر را 
بنویسید و آن را در لوله خودکارتان جاسازی کنید.

چرا تقلب می کنیم؟
شب امتحان، شبی است که دانشجویان ایران زمین 
متفق القول تصمیم می گیرند از نیمسال بعد حتما 
در طول ترم ســاعاتی را به مطالعه  دروس بپردازند 
اما اغلب دچار فراموشی می شوند و به همین دلیل، 
شــاید تقلب اولین و آخرین گزینه برای کســانی 
باشــد که این دوران را با کابوس مشروط و مردود 

شدن  سپری می کنند. 
شاید هر حرفی بزنم توجیه به نظر بیاید ولی اتفاقی 
که نمی شــود آن را انکار کرد این است که ما با این 
سیستم بزرگ شده ایم شما خودتان از کالس اول 
دبســتان تا به االن را به یاد بیاوریــد، می بینید که 
نه معلم هــا و نه خانواده ها هیچ وقــت یاد گرفتن و 
نگرفتن درس برایشان مهم نبوده است همیشه آن 
کســی عزیز دردانه بقیه به حساب می آمد که نمره 

باالتری داشت. 

تناسب اندام
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پیامبر اکرم )صلی ا... علیه و آله(:
همانا پیروزى با صبر همراه است و گشايش با گرفتارى و بی گمان با 

هر دشوارى،آسانی هست.
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