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مدیرکل میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری استان:

چوگان، در ميدان نقش جهان 
احيا مي شود
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عباســعلی منصوری آرانی عضو کمیسیون امنیت 
ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به ابراز تمایل 

دوباره نخست وزیر کانادا برای بازگشایی...

مدیرعامل یک شرکت سرمایه گذاری با بیان اینکه 
سال ۹۵، ســال گشایش بورس اســت گفت: بر این 

اساس می توانیم سرمایه گذاران خارجی را جذب...

شکی نیست که افزایش جریمه های رانندگی می تواند 
تا حدودی از حجم تخلفات رانندگی و آمار تصادفات 

بکاهد، اما واقعیت این است که افزایش جریمه ها...

جشــن جهانی نوروز که چند دوره در کشــورهای 
مختلف با حضور سران کشورهای عضو پرونده میراث 

ناملموس و جهانی نوروز برپا شده بود، امسال...

فرمانده نیــروی دریایی ارتش گفــت: افتخار ما در 
نیروی دریایی ارتش این اســت که در تمام مسایل 
آنچه که ســرلوحه امور خود قرار مــی دهیم تدابیر 
فرماندهی معظم کل قواست و خط ومشی ما همان 

خط والیت است ...

شورای عالی کـــار پـس از هفـــت ساعت مذاکره، 
حداقل دستمزد ســال آینده مشموالن قانون کار را 
با ۱۴ درصد افزایش نســبت به سال جاری تعیین و 
تصویب کرد. نشست شــورای عالی کار که با حضور 

نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت ...

 در آخریــن هفتــه از لیــگ برتــر فوتبــال ایران 
در سال ۹۴، استقالل برای تثبیت صدرنشینی خود 

در تهران به مصاف پدیده می رود...

ایران مشکلی برای بازگشایی 
سفارت کانادا ندارد

جمالی نژاد: 

ميراث معنوی، جاذبه  پنهان  گردشگری است

سال ۹۵، 
سال گشایش بورس است

افزایش جریمه ها به تنهایی 
جواب نمی دهد

 جشن جهانی نوروز ۹۵ ،
هنوز ميزبان ندارد

خط ومشی نيروی دریایی 
ارتش، همان خط والیت است

افزایش ۱۴ درصدی مزد، 
استقالل – پدیده، استقالل با قطعی شد

صدرنشينی به سوئد می رود؟
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مدیرکل ارشاد اصفهان خبر داد:

اجرای نمایش های 
صحنه ای

 در ۳۰ سفره خانه
 و هتل اصفهان



روزنامه فرهنگی،اجتماعی، سیاسی ، اقتصادی و ورزشی | شماره 1824 | پنج شنبه 20  اسفند 1394 | 30 جمادی االول  1437

Society.ultural  Newspaper No.1824 | March 10.2016 |  16 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPER Shafiei.zayanderoud@gmail.com

رییس جمهوری با تبریک حضور پرش��کوه مردم و 
برگزاری با نشاط، سالم و آرام انتخابات هفتم اسفند، 
تاکید کرد: مشارکت پرشمار و آگاهانه مردم، اقتدار 

و سرمایه اجتماعی کشور را به رخ جهانیان کشید.
 ب��ه گ��زارش مه��ر، حجت االس��ام و المس��لمین 
حس��ن روحانی در جلس��ه ش��ورای عال��ی انقاب 
فرهنگی، برگزاری مس��تمر انتخابات در ۳۷ س��ال 
گذش��ته را از افتخارات جمهوری اسامی دانست و 
 افزود: در ش��رایطی که منطقه دستخوش نا آرامی و

 نا امن��ی های گس��ترده اس��ت، امنی��ت و آرامش 
انتخاباتی در سراسر کشور نشانه دیگری از توانمندی 

نیروهای نظامی، امنیتی و انتظامی کشور است.
وی در ای��ن جلس��ه همچنی��ن از اعضای ش��ورای 
نگهبان، وزارت کشور، هیئت های نظارتی و اجرایی، 
استانداران، فرمانداران، نیروهای نظامی و انتظامی و 
نیز گروه های مختلف سیاسی و اجتماعی و رسانه ها 
که زمینه ساز برگزاری شکوهمند، سالم، قانونمند و 

آرام انتخابات هفتم اسفند شدند، تشکر کرد.
در ادامه جلسه، طرح آمایش آموزش عالی در حوزه 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مورد بررس��ی قرار 

گرفت و شاکله اصلی طرح به تصویب رسید.
بر این اساس در حوزه وزارت علوم نیز همانند وزارت 
بهداش��ت، درمان و آم��وزش پزش��کی، ۱۰ منطقه 
علمی - آموزش��ی به اس��تثنای تهران تعریف شد. 

در هر منطقه بزرگ ترین واحد دانش��گاهی استان 
محوریت هماهنگ��ی و هم افزا ک��ردن فعالیت های 

علمی، آموزشی و تحقیقاتی را بر عهده دارد.
با توجه به مزیت های نسبی هر استان و هر منطقه، 
بر اساس این طرح در آینده امکانات بیشتری به آن 
رشته ها و بخش هایی در حوزه های علوم داده خواهد 
شد که در هر کدام از مناطق جزو مزیت های نسبی 

جغرافیایی آن منطقه است.
همچنین مقرر ش��د وزارت علوم در مواردی که نیاز 
باشد، نس��بت به تجمیع و ادغام برخی از موسسات 
آموزش عالی برای کیفی ک��ردن، کاهش هزینه ها و 
چابک س��ازی  آنها به نحوی که پاسخگوی نیازهای 

منطقه باشد، اقدام کند.
وزارت عل��وم موظ��ف ش��د ط��رح رتب��ه بن��دی و 
اعتبارس��نجی موسس��ات آموزش عالی را تهیه و به 
تصویب س��تاد راهبری نقش��ه جامع علمی کش��ور 
برس��اند و از س��وی دیگر برنامه ماموریت گرا کردن 
موسسات آموزش عالی را در سطوح ملی، منطقه ای، 

بین المللی و خاص تدوین و به مورد اجرا بگذارد.
در خص��وص تدوین طرح نظام جام��ع آموزش های 
فنی و حرفه ای نیز مقرر شد پیش نویس این طرح از 
سوی وزارت علوم با همکاری وزارتخانه های ذی ربط 
تهیه و به تصویب شورای عالی انقاب فرهنگی برسد.

از سوی ش��ورای عالی انقاب فرهنگی، هماهنگی 

و نظارت ب��ر برنامه ری��زی و اجرای اس��ناد آمایش 
آموزش عالی در حوزه وزارتخانه های علوم، بهداشت 
و دانشگاه آزاد اس��امی در چارچوب مصوبات شورا 
به عهده س��تاد راهبری نقش��ه جامع علمی کشور 

گذاشته شد.
در حوزه تطبیق محتوای دروس دوره های آموزش 
عالی ب��ا نیازهای ش��غلی نیز قرار ش��د برنامه ریزی 

ویژه ای از طرف وزارت علوم انجام شود.
طرح آمایش س��رزمینی و سرفصل های اساسی آن، 
که در این جلسه مصوب شد، به وزارتخانه های علوم 
و بهداشت اباغ می شود و این وزارتخانه ها، این طرح 
را بر مبنای افق برنامه ای��ران ۱۴۰۴، در مدت زمان 
اجرای برنامه های شش��م و هفتم در حوزه آموزش 

عالی، عملیاتی خواهند کرد.
ش��ورای عال��ی انق��اب فرهنگی همچنین س��تاد 
راهبری نقش��ه جامع علمی را موظ��ف کرد گزارش 
وزارتخانه های علوم و بهداشت و حسب مورد دانشگاه 
آزاد اسامی را در دوره های سالیانه دریافت و به شورا 

ارایه کند.
در مواردی نیز که این طرح نی��از به بازنگری، تغییر 
بعضی مواد یا اضافه کردن ماده ای داش��ته باش��د، 
موضوع به پیش��نهاد وزارتخانه ها یا دس��تگاه هایی 
که مجری هس��تند، ارایه و به تصویب شورای عالی 

انقاب فرهنگی خواهد رسید. 

روحانی مطرح کرد:

نمایش جهانی سرمایه اجتماعی کشور، با حضور 
پرشکوه مردم در انتخابات

جانشین فرمانده کل سپاه گفت: همه تجربیات علمی و عملیاتی خود را 
در اختیار برادران خود در جهان اسام و مقاومت قرار خواهیم داد تا علیه 

آمریکا، اسراییل و متحدان آمریکایی به کار بگیرند.
سردار حسین سامی جانشین فرمانده کل سپاه در حاشیه بخش پایانی 
مرحله نهایی رزمایش موشکی اقتدار والیت که در ارتفاعات البرز شرقی 
برگزار ش��د، اظهار داش��ت: ما با ذخایر انبوهی از سیستم های موشکی 
بالس��تیک دوربرد مختلفی مواجهیم که هر لحظه قادر هستند از نقاط 
بی شماری از کش��ور ما، بنا بر دستور، به س��وی اهداف موردنظر شلیک 

شوند.
وی افزود: برای ارزیابی و اطمینان از اس��تمرار آمادگی این سیس��تم ها، 
عاوه بر اینکه به صورت مکرر با تمرینات شبیه س��ازی ش��ده تا مرحله 
آتش ،مدام سیس��تم ها را در آمادگی نگاه می داریم، از پرتاب های واقعی 

هم غافل نیستیم.
جانشین فرمانده کل سپاه با بیان اینکه این پرتاب ها برای حفظ و استمرار 
آمادگی رزمی سیستم های موشکی ما انجام می شود، افزود: در حقیقت 
موشک ها از سکوها و سیلوهای زیرزمینی پرتاب شدند واکنون ما پرتاب ها 

را در یک دره و در قلب سرزمین میهن اسامی مان مشاهده می کنیم.
سردار سامی با بیان اینکه اینها موشک های قدر H هستند، افزود: اینها 
موشک های دوربرد هستند که شلیک می شوند و اهداف موردنظر را مورد 

اصابت قرار خواهند داد.
جانشین فرمانده کل سپاه در خصوص پیام رزمایش اقتدار والیت گفت: 
هدف اصلی این رزمایش اعام اراده ما برای دفاع و بازدارندگی است؛ یعنی 
اعام اعمال این اراده. وی ادامه داد: برای همه سرزمین های اسامی این 
موشک ها امنیت، آرامش، حمایت و اقتدار را در پی خواهد داشت و برای 

دشمنان اسام و ایران پیام دفاع و بازدارندگی را سر می دهد.
سردار سامی افزود: اگر دشمنان ما بخواهند نیت بدخواهانه ای داشته 

باشند، این موشک ها آماده پرواز و شلیک به هر هدفی هستند.
جانش��ین فرمانده کل س��پاه در خصوص تاثیر تحریم های موشک های 
بالستیک گفت: موش��ک های ما محصول تحریم ها هستند؛ تحریم های 
بیشتر، توسعه بیشتر ما را در پی خواهد داشت؛ این یک تجربه نزدیک و 
واقعی برای ماست. وی در ادامه گفت: حزب اهلل بیش از ۱۰۰ هزار موشک 
ذخیره کرده و جمهوری اسامی می تواند ده ها برابر موشک  از کاس های 
مختلف داشته باش��د؛ این قدرت سیار اس��ت و در امتداد زمان، توسعه 
خواهد یافت. سامی تصریح کرد: همیش��ه توانایی ما برای انبار کردن و 

ذخیره سازی موشک ها عقب تر از تولید آنهاست.

سالمی در رزمایش موشکی اقتدار والیت:
تجربیات نظامی خود را در اختیار برادران 
در جهان اسالم و مقاومت قرار می دهیم

رییس مرک��ز تحقیقات اس��تراتژیک مجمع تش��خیص 
 مصلحت نظام گف��ت: مانع جدی در راه انتقال موش��ک

 اس ۳۰۰ از روسیه به ایران وجود ندارد.
علی اکبر والیتی رییس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع 
تشخیص مصلحت نظام در حاشیه دیدار با ماسیما دالما 
نخست وزیر س��ابق ایتالیا در جمع خبرنگاران و در پاسخ 
به پرسشی درباره انتقال موشک های اس ۳۰۰ روسیه به 
ایران، اظهار داش��ت: در ماقاتی که با وزیر دفاع روس��یه 

- زمانی ک��ه در ایران بود - داش��تم، از وی درباره تحویل 
سامانه اس ۳۰۰ س��وال کردم. وی افزود: روسیه مصمم 
است قراردادهایی را که با ایران امضا کرده، اجرایی کند، 
از جمله موشک های ضدهوایی، سامانه اس ۳۰۰ و سایر 
اقامی که مورد موافقت ایران و روسیه قرار گرفته است. 
والیتی ادامه داد: بنابراین بنده مان��ع جدی در راه انتقال 

امکانات دفاعی از روسیه به ایران نمی بینم.
رییس مرک��ز تحقیقات اس��تراتژیک مجمع تش��خیص 

مصلحت نظام با اشاره به ماقات خود با نخست وزیر سابق 
ایتالیا، گفت: ماقات نسبتا طوالنی  با آقای ماسیمو دالما 
داش��تم که وی از حزب سوسیالیس��ت اس��ت و در رأس 
احزاب سوسیالیس��ت اروپا مجموعه ای را در بروکس��ل 
تشکیل داده اند که درباره مسایل مهم بین المللی و منطقه 

غرب آسیا و شمال آفریقا فعال هستند.
والیتی افزود: ما در این ماقات درباره مس��ایل منطقه به 
خصوص سوریه تبادل نظر داشته ایم و نخست وزیر سابق 
ایتالیا قبول داشت که باید با تروریست هایی که در سوریه 
حضور دارند مقابله کرد و در عین حال به دنبال ایجاد صلح 
عادالنه در سوریه هستند. وی با بیان اینکه »حفظ تمامیت 
ارضی س��وریه مورد تایید ما بود«، گفت: ت��ا جایی که به 
ایران مربوط می شود، جمهوری اسامی ایران از حکومت 
قانونی و مردم سوریه دفاع می کند؛ بنده برای نخست وزیر 
سابق ایتالیا تشریح کردم که چرا جمهوری اسامی ایران 
از س��وریه دفاع می کند. طبیعی اس��ت که وقتی کش��ور 
دوست ما که سابقه ۳۷ ساله به قدمت انقاب دارد و با آن 
دوستی استراتژیک داریم، مورد تهاجم کشورهای بیگانه 
و تروریست های دست پروده بیگانگان قرار گرفته و از ایران 

کمک درخواست کرده، ایران نیز به آن کمک می کند.
رییس مرک��ز تحقیقات اس��تراتژیک مجمع تش��خیص 
مصلحت نظام تاکید کرد: امنیت سوریه و منطقه، امنیت 

جمهوری اسامی ایران است، لذا دفاع از امنیت منطقه، 
دفاع از امنیت جمهوری اسامی ایران محسوب می شود. با 
توجه به اینکه آتش بس برقرار شده از سوی معارضان مکررا 
مورد نقض قرار گرفته اس��ت، امیدواری زیادی نس��بت به 
برداشته شدن گام های بعدی نیست. علی الخصوص اینکه 
آمریکایی ها گویی آتش بس را بهانه ای قرار داده اند که اگر 
نقض ش��ود، به دنبال طرح B باشند تا دخالت بیشتری در 
سوریه داش��ته باشند و در حال س��اختن پایگاه نظامی در 
سوریه هس��تند و در نهایت می خواهند اگر بتوانند سوریه 
را تجزیه کنند ولی ان ش��اءاهلل مردم و متحدان س��وریه به 
آنها اجازه این اقدام را نخواهند داد. والیتی با تاکید بر اینکه 
تجزیه س��وریه به نفع صهیونیس��ت ها و حامیان آنها تمام 
خواهد شد، تصریح کرد: البته این خواب تعبیر نخواهد شد 
و سوریه متحد باقی خواهد ماند. وی در پاسخ به پرسشی 
درباره آینده روابط ای��ران و اروپا گفت: آینده روابط ایران و 
اروپا امیدبخش است؛ چرا که اروپا سعی می کند سیاست 
خود را در مس��ایل مختلف در منطقه غرب آسیا و شمال 
آفریقا از سیاست آمریکا متمایز کند و در هفته ها و ماه های 
اخیر افراد مختلفی در سطح رسمی و حوزه های مطالعاتی به 
ایران آمدند و همگی بر این موضوع اعتراف داشتند که ایران 
به عنوان مقتدرترین و باثبات ترین کشور منطقه می تواند 

نقش ارزشمندی را در ایجاد صلح و آرامش ایفا کنند.

عباس��علی منصوری آرانی عضو کمیس��یون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس با اشاره به ابراز تمایل دوباره نخست 
وزیر کانادا برای بازگشایی سفارت این کشور در تهران اظهار 
داش��ت:قبل از اینکه دولت جدید کانادا روی کار بیاید، این 
اتاوا بود که رابطه را با تهران قطع و سفارتشان را بست و در 
 حال حاضر نیز اگر سیاس��ت خصمانه خ��ود را کنار بگذارد

 می تواند مجدد سفارت خود را در تهران باز کند.
 نماینده مردم کاشان، آران و بیدگل در مجلس نهم شورای 
اسامی ادامه داد: دولت گذشته اتاوا، متاسفانه مواضعی علیه 
ایران اتخاذ کرده بود که بر واقیعت منطبق نبود و رویکردی 
کینه جویانه نسبت به ایران داشت، اما دولت جدید تا امروز 

نشان داده که با واقعیت ها هماهنگ و همسو است.
وی درب��اره رویکرد ای��ران در خصوص برق��راری ارتباط با 
کش��ورهای دنیا گفت:  بدیهی اس��ت ای��ران در چارچوب 
دکترین و مقام معظم رهبری تمایل دارد با تمام کشورهای 
جهان به غیر از آمریکا و اس��رائیل که خط قرمز ما محسوب 
می ش��ود، در ارتباط باش��د. بنابراین اگر منافع مش��ترک 
 بین ایران و کانادا تعریف ش��ود مش��کلی برای بازگش��ایی

 سفارت ها وجود ندارد.
این نماینده اعتقاد دارد که اگر کانادا سیاست های خصمانه 
گذش��ته خود را در مقابل ای��ران کنار بگذارند و سیاس��ت 

منطقی اتخاذ کند، تهران از بازگش��ایی س��فارت استقبال 
خواهد کرد.

منصوری آرانی به گام اول برای بر قراری ارتباط بین تهران 
و اتاوا اشاره کرد و گفت:  روالی که نخست وزیر جدید کانادا 
در مقابل ایران اتخاذ کرده اس��ت و اظهار نظرهایی نزدیک 
به واقعیت دارد می توان��د تاثیر مثبتی بر روند بازگش��ایی 

سفارتخانه ها داشته باشد.
عضو کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس 
شورای اس��امی همچنین عنوان کرد: الزم است نشستی 
بین مسئوالن وزارت خارجه های دو کشور تشکیل شود تا 

راهی مشترک بین تهران و اتاوا ایجاد شود.

وحی��د احم��دی گفت :پش��ت پ��رده تصمی��م اخیر 
کشورهای عضو ش��ورای همکاری خلیج فارس مبنی 
بر ق��رار دادن ن��ام ح��زب اهلل در فهرس��ت گروه های 

تروریستی، رژیم صهیونیستی است.
حجت االس��ام والمس��لمین وحید احم��دی رییس 
کمیته سیاست خارجی کمیس��یون امنیت و سیاست 
خارجی مجلس، در واکنش به قرار دادن نام حزب اهلل 
در فهرست گروه های تروریستی توسط کشورهای عضو 
شورای همکاری خلیج فارس گفت: این تصمیم تنها از 
زبان این کشورها درآمده است و در واقع اصل این ایده 

مربوط به رژیم صهیونیستی است.
حجت االسام والمس��لمین وحید احمدی با تاکید بر 
اینکه حزب اهلل در آزادس��ازی کش��ورش نقش جدی 
داشته باشد گفت: نقش حزب اهلل کماکان مورد تایید 
تمام گروه های داخلی در لبنان اس��ت و طبیعتا طرح 
این موضوعات چیزی از اقتدار حزب اهلل کم نمی کند و 

نمی تواند نقصی در آن به وجود آورد.
حجت االسام والمس��لمین وحید احمدی با تاکید بر 
اینکه این نوع تصمیمات اثر ضعف و ناتوانی کشورهای 
حاشیه خلیج فارس گرفته شده است گفت: آنها تاکنون 
اقداماتش��ان علیه مقاومت شکس��ت خورده است؛ به 

همین دلیل در زمین اسرائیل بازی می کنند تا به باور 
و خیالشان مقاومت را از بین ببرند؛ حال اینکه درخت 
مقاومت آنقدر تندومند اس��ت که چنی��ن تصمیماتی 

نمی تواند به آن آسیب وارد کند.
حجت االس��ام والمس��لمین وحید احمدی با اشاره 
ب��ه تاش ه��ای قدرت ه��ا ب��رای نابودکردن س��وریه 
 گفت: س��وریه ب��ه عن��وان مح��ور مقاومت به ش��مار 
می آیدکه در طول چهار سال گذشته قدرت های دنیا 
تمامی تاشش��ان را برای نابودی آن به کار بردند ولی 
نتوانستند، حال چه برسد به این که بخواهند آسیبی به 
جایگاه حزب اهلل وارد کنند که قطعا ناکام خواهند ماند.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس:

ایران مشکلی برای بازگشایی سفارت کانادا ندارد

خبر

رییس کمیته سیاست خارجی کمیسیون امنیت و سیاست خارجی مجلس:

رژیم صهیونیستی در پشت تصمیم شورای همکاری خلیج  فارس

والیتی در جمع خبرنگاران:

مانع جدی برای انتقال موشک اس ۳۰۰ از روسیه به ایران وجود ندارد

سخنگوی سازمان ملل در واکنش به آزمایش موشکی اخیر ایران گفت که 
شورای امنیت باید درباره اینکه این اقدام قطعنامه ای را نقض کرده است 

یا نه، تصمیم گیری کند.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، پس از اینکه ایران اعام کرد 
چند آزمایش موشکی موفقیت آمیز انجام داده است، استفان دوجاریک 
سخنگوی سازمان ملل به آن واکنش نش��ان داد و در پاسخ به این سوال 
که آیا دبیرکل ای��ن اقدامات ای��ران را محکوم خواهد کرد ی��ا نه، گفت: 
سازمان ملل در حال بررس��ی گزارش��ات ایران در این زمینه است و این 
وظیفه شورای امنیت خواهد بود که تصمیم گیری کند آیا این آزمایشات 

قطعنامه ای را نقض کرده است یا خیر.
وی تأکید کرد: مهم این اس��ت که ایران به تعهداتش طبق برنامه جامع 

اقدام مشترک )برجام(  پایبند باشد.
به گزارش ایس��نا، مقامات ایران پیش از این گفته اند که گس��ترش توان 
دفاعی حق هر کشوری اس��ت، از این رو ایران برای برنامه موشکی اش از 
هیچکس اجازه نمی گیرد و به ویژه به توسعه ظرفیت دفاعی اش در زمینه 

موشکی ادامه خواهد داد.
 بر اس��اس این گزارش، در جری��ان آخرین روز رزمایش موش��کی اقتدار

 والیت ۱، موشک های بالستیک قدر H و قدر F از ارتفاعات البرز شرقی به 
سمت اهداف از پیش تعیین شده در سواحل مکران شلیک شدند.

سردار سرتیپ پاسدار امیرعلی حاجی زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه 
پاسداران انقاب اسامی با اش��اره به آغاز رزمایش موشکی اقتدار والیت 
گفت: در این رزمایش انواع موشک های بالستیک در مناطق گوناگونی از 

پهنه ایران اسامی پرتاب خواهد شد.
فرمانده نیروی هوافضای سپاه گفت: در آغاز مرحله نهایی رزمایش اقتدار 
والیت، موشک های پرتاب شده از سیلو، نقطه ای در فاصله ۷۰۰ کیلومتری 

را مورد اصابت و انهدام قرار دادند.
 امیرعلی حاج��ی زاده، اضاف��ه کرد: در چند روز گذش��ته پرت��اب انواع 
موشک های بالس��تیک با بردهای 2۰۰۰ کیلومتر، 8۰۰ کیلومتر، 5۰۰ 
کیلومتر و ۳۰۰ کیلومتر صورت پذیرفته و طیف متنوعی از موشک های 

ایران به غرش درآمدند.

فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: افتخار ما در نیروی دریایی ارتش این 
است که در تمام مسایل آنچه که سرلوحه امور خود قرار می دهیم تدابیر 

فرماندهی معظم کل قواست و خط ومشی ما همان خط والیت است .
امیر دریادار حبیب اهلل سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش ضمن تسلیت 
به مناسبت فرارسیدن ایام فاطمیه، گفت:  امیدواریم که اخاق و سیره این 
ش��هیده بزرگوار ،به خصوص والیت مداری ایشان الگو و چراغ راه همه ما 
قرار گیرد. وی از همه کارکنان نیروی دریایی ارتش به دلیل دالور مردی ها 
و تاش های شان برای نشان دادن اقتدار نیروی دریایی طی سال 9۴ تشکر 
کرد و گفت: ش��ما وقتی وظایف خود را در راس��تای اجرایی شدن تدابیر 
فرماندهی معظم کل قوا و نمایش اقتدار نظام مقدس جمهوری اسامی 
ایران انجام بدهید آن موقع می بینید که چگونه این اعمال شما در رسانه 
ها به خصوص رسانه های خارجی منعکس می  شود و باعث ارتقای سطح 

بازدارندگی کشور خواهد شد.
فرمانده نی��روی دریایی ارتش دریادار س��یاری به اقدام��ات این نیرو در 
سال 9۴ اش��اره کرد و گفت: ما خطوط مواصاتی که مورد تهدید دزدان 
دریایی بود را حفظ و امنیت را در آن برقرار کردیم، روابط بین المللی خود 
را افزایش دادیم، در س��اخت و س��از و تعمیر و نگهداری، کارهای بزرگی 
را انجام دادیم که همه اینها نش��انگر اقتدار نیروی دریایی است. دریادار 
سیاری افزود :ما امسال مراسم دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه های 
افس��ری ارتش را در دانش��گاه دریایی امام خمینی)ره( با حضور فرمانده 
معظم کل قوا داش��تیم که به خوبی انجام شد و همچنین رزمایش بزرگ 
دریایی والیت 9۴ را انجام دادیم که با اقتدار کامل انجام گرفت و نقش به 
سزایی در توان بازدارندگی کش��ور داشت. وی افزود: من دست همه شما 
افتخارآفرینان و زحمت کشان عرصه امنیت را می بوسم که در خط والیت 

هستید و یاد شهدا را گرامی می دارید که باعث عزت ماست.
فرمانده نیروی دریایی ارتش خاطرنش��ان کرد: امیدواریم در سال جدید 
س��ه مولفه علم، ش��جاعت و ایمان که فرماندهی معظم کل قوا برای یک 
نظامی الزم دانس��تند را بیش از پیش در خود تقویت کنیم و همان گونه 
که معظم له فرموده اند، نیروی دریایی بس��ازیم که در ش��أن ملت بزرگ 

ایران باشد.

سخنگوی سازمان ملل در واکنش به آزمایشات موشکی ایران:

مهم پایبندی تهران به برجام است
دریادار سیاری:

خط ومش�ی نیروی دریای�ی ارتش، 
همان خط والیت است

اخبار



خبر 
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شورای عالی کـار پـس از هفـت ساعت مذاکره، حداقل دستمزد 
ــموالن قانون کار را با ۱۴ درصد افزایش نسبت به  سال آینده مش

سال جاری تعیین و تصویب کرد.
ــدگان کارگران،  ــور نماین ــورای عالی کار که با حض ــت ش نشس
ــاون، کار و رفاه اجتماعی  ــت در محل وزارت تع کارفرمایان و دول
برگزار شد، حداقل دستمزد سال آینده بیش از ۱۳ میلیون کارگر 

و مشمول قانون کار ۸۱۲۱۶۴ تومان شد.
ــده، در ــال آین ــتمزد س ــل دس ــب حداق ــن و تصوی ــرای تعیی  ب

ــن گروه های  ــا و مذاکرات فراوانی بی ــت ه  هفته های اخیر نشس
ــا در نهایت ۳ گروه در ــد، ام  کارگری، کارفرمایی و دولت انجام ش
ــروه ها به ــرای تمای گ ــزد ب ــزار و ۱۶۴ تومانی م ــم ۸۱۲ ه   رق

ــوی بنگاه  ها  ــد از س ــال ۹۵ بای ــان که از ابتدای س  صورت یکس
ــه توافق ــود، ب ــمول قانون کار اجرا ش ــای تولیدی مش  و واحده

 رسیدند.
ــال ــرای افزایش حق بن نقدی س ــی کار ب ــورای عال  همچنین ش

ــت  ــکن به توافق جدیدی دس ــه و حق مس ــنوات روزان   آینده، س
ــال  ــده نیز مانند امس ــال آین ــن حق بن نقدی س ــت. بنابرای  نیاف
ماهیانه ۱۱۰ هزارتومان و سنوات نیز روزانه ۱۰۰۰ تومان خواهد 

بود.
وزارت کار دوباره وعده افزایش حق مسکن از ماهیانه ۲۰ هزارتومان 
ــن موضوع قرار بود  ــت در حالی که ای به ۴۰ هزارتومان را داده اس
ــود که یک بار تاکنون  ــال جاری کارگران اعمال ش در دستمزد س
ــت و این بار نیز احتماال  ــده اس با مخالفت هیئت وزیران مواجه ش

چنین خواهد شد.
ــورای عالی کار برای  ــه ای که پیش از این توسط ش آخرین جلس
ــده، در پایان اسفندماه  ــتمزد سالیانه برگزار ش تعیین حداقل دس
ــال جاری به  ــتمزد س ــه در آن زمان حداقل دس ــال ۹۳ بود ک س
ــال جاری تعیین ــزار و ۴۲۵ تومان برای اجرا در س  میزان ۷۱۲ ه

 شده بود.

پایان ماراتن افزایش حقوق ها؛

افزایش ۱۴ درصدی مزد، قطعی شد

3
مرکز آمار ایران، نتایج آمارگیری از معادن در حال بهره برداری 

کشور در سال ۱۳۹۳ را منتشر کرد. 
ــال ۱۳۹۳ در  ــی عملکرد معادن در حال بهره برداری س  بررس
ــان می دهد که تعداد معادن در حال  مقایسه با سال ۱۳۹۲ نش
بهره برداری کشور در سال ۱۳۹۳ با ۹۰ مورد کاهش، ۱/۷ درصد 

کاهش داشته است.
از نظر تعداد در سال ۱۳۹۳، ۲/۹ درصد معادن کشور در اختیار 
ــش خصوصی بوده اند. در  بخش عمومی و مابقی در اختیار بخ
سال ۱۳۹۲، ۳/۱ درصد معادن کشور در اختیار بخش عمومی و 

بقیه در اختیار بخش خصوصی بوده اند.
ــان می دهد که مجموعا ۹۱۸۶۹ نفر در معادن در حال  آمار نش
ــته اند که از این تعداد  ــور به کار اشتغال داش بهره برداری کش
۲۱۳۷۲ نفر کارگران ساده، ۲۶۴۱۳ نفر کارگران ماهر، ۴۴۰۸ 
نفر تکنسین ها، ۵۴۵۸ نفر مهندسین، ۱۵۲۲۰ نفر شاغالن امور 

حمل و نقل و ۱۸۹۹۸ نفر شاغالن امور اداری و مالی بوده اند.
تعداد شاغالن با ۲۷۷۱ نفر کاهش، حدود ۲/۹ درصد کاهش و 
ــاغالن با ۳۷۳۳ میلیارد ریال افزایش، ۳۰/۹  جبران خدمات ش

درصد افزایش داشته اند.
ــتان های کرمان، یزد و اصفهان به ترتیب با  در سال ۱۳۹۳ اس
۱۹۰۱۷، ۱۱۷۶۰ و ۶۱۶۶ نفر باالترین تعداد شاغالن را به خود 

اختصاص داده اند.
ــنگ های  ــنگ آهن، س در بین فعالیت های مختلف، معادن س
تزیینی و زغال سنگ به ترتیب با ۱۸۴۱۲، ۱۱۸۵۱ و ۱۱۲۵۵ 
ــاغالن را دارا بوده اند. الزم به ذکر است  نفر بیشترین تعداد ش
که تعداد شاغالن زن در سال ۱۳۹۳ با ۱۲ نفر افزایش نسبت به 

سال ۱۳۹۲ از ۱۲۶۶ نفر به ۱۲۷۸ نفر رسیده است.
ــاغالن معادن بخش عمومی در سال  ــرانه جبران خدمات ش س
ــال ۱۳۹۲ حدود  ــدود ۲۴۹/۳ میلیون ریال و در س ۱۳۹۳، ح
ــی معادل  ــوده که به این ترتیب افزایش ۱۷۱/۳ میلیون ریال ب

۴۵/۵ درصد داشته است.
ــال  ــش خصوصی در س ــاغالن بخ ــرانه جبران خدمات ش س
ــال ۱۳۹۲ حدود  ــون ریال و در س ۱۳۹۳، حدود ۱۵۸/۴میلی
۱۱۴/۳میلیون ریال بوده است که ۳۸/۶ درصد افزایش داشته 

است.
مقدار تولید، ارزش تولید و ارزش صادرات مستقیم 
در سال ۱۳۹۳، حدود ۳۶۳/۵۸۸هزار تن مواد معدنی به ارزش 
ــت. از این مقدار حدود  ۱۳۹/۲۰۶ میلیارد ریال تولید شده اس
۹۰۷۵ هزار تن مواد معدنی به ارزش ۵۵۷ میلیون دالر به طور 
مستقیم از معدن به خارج از کشور صادر شده است. این در حالی 
ــال ۱۳۹۲، حدود ۷۵۸۷ هزار تن مواد معدنی به  است که در س
ارزش بیش از ۵۱۸ میلیون دالر صادر شده است. به این ترتیب، 
ــال ۱۳۹۳ نسبت به سال  مقدار صادرات مستقیم معادن در س
۱۳۹۲ حدود ۱۹/۶ درصد افزایش و ارزش آن )بر حسب دالر( 

بیش از ۷/۵درصد افزایش داشته است.
ــال بهره برداری  ــی نتایج طرح آمارگیری از معادن در ح بررس
ــتانی ارزش تولیدات نشان ــال ۱۳۹۳ در خصوص توزیع اس  س

 می دهد که استان های کرمان، یزد و خراسان رضوی به ترتیب 
با ۵۲۴۵۷، ۳۸۲۶۶ و ۸۶۳۹ میلیارد ریال باالترین ارزش تولید 

ساالنه را به خود اختصاص داده اند.
ــور در سال  ارزش کل تولیدات معادن در حال بهره برداری کش
ــت که در بین  ــر ۱۳۹/۲۰۶ میلیارد ریال بوده اس ۱۳۹۳ بالغ ب
ــنگ مس و سنگ  ــنگ آهن، س فعالیت های مختلف معادن س
ــا ۷۶۹۸۸، ۲۳۱۲۴ و ۸۲۶۴ میلیارد ریال  ــب ب تزیینی به ترتی

باالترین ارزش تولید ساالنه را داشته اند.
ارزش سرمایه گذاری معادن در حال بهره برداری

ارزش سرمایه گذاری معادن در حال بهره برداری در سال ۱۳۹۳ 
نسبت به سال ۱۳۹۲، ۵۳/۱ درصد افزایش داشته است.

در سال ۱۳۹۳ از کل مبلغ ۱۹۸۷۳ میلیارد ریال سرمایه گذاری 
در بخش معدن، حدود ۴۰/۹درصد آن توسط بخش عمومی و 
حدود ۵۹/۱ درصد توسط بخش خصوصی انجام شده است، در 
صورتی که در سال ۱۳۹۲، حدود ۳۴/۴ درصد سرمایه گذاری 
توسط بخش عمومی و ۶۵/۶ درصد توسط بخش خصوصی انجام 
گرفته بود. سرمایه گذاری سال ۱۳۹۳ نسبت به سال ۱۳۹۲ در 
ــد و در بخش خصوصی ۳۷/۹  بخش عمومی حدود ۸۲/۲ درص

درصد افزایش را نشان می دهد.
نتایج طرح نشان می دهد که در سال ۱۳۹۳ ارزش سرمایه گذاری 
در معادن در حال بهره برداری کشور ۱۹۸۷۳ میلیارد ریال بوده 
ــت و در بین فعالیت های مختلف، سنگ آهن، سنگ تزیینی  اس
و شن و ماسه به ترتیب با ۱۳۱۹۱، ۱۳۳۲ و ۱۱۶۲ میلیارد ریال 
بیشترین سرمایه گذاری را داشته اند. در بین استان ها، کرمان، 
یزد و هرمزگان به ترتیب با ۱۰۹۷۳، ۲۹۵۳ و ۷۱۲ میلیارد ریال 

بیشترین سرمایه گذاری ساالنه را دارا بوده اند.

ــرمایه گذاری در سال ۱۳۹۳،   از کل ۱۹۸۷۳ میلیارد ریال س
ــین آالت، ابزار و  ــوط به ماش ــغ ۱۰۰۱۳ میلیارد ریال مرب مبل
ــایل کار با دوام، ۳۴۶ میلیارد ریال مربوط به وسایل نقلیه،  وس
ــزات اداری، ۱۰۹۲  ــارد ریال مربوط به لوازم و تجهی ۲۲۸ میلی
ــات )بدون زمین(،  میلیارد ریال مربوط به ساختمان و تاسیس
ــی، ۷۶۱ میلیارد  ــه راه اختصاص ــال مربوط ب ۲۱۴ میلیارد ری
ــاف، ۷ میلیارد ریال مربوط به ــعه و اکتش  ریال مربوط به توس

 نرم افزارهای رایانه ای و باالخره ۷۲۱۲ میلیارد ریال مربوط به 
سایر موارد سرمایه گذاری بوده است.

ارزش افزوده و به�ره وری نیروی کار معادن در حال 
بهره برداری

ــال ۱۳۹۳  ــادن در حال بهره برداری در س   ارزش افزوده مع
نسبت به سال ۱۳۹۲، ۴/۵درصد افزایش داشته است.

ــه ترتیب با  ــان رضوی ب ــزد و خراس ــتان های کرمان، ی   اس
۳۵۴۰۴، ۲۶۲۴۰ و ۶۰۰۳ میلیارد ریال بیشترین ارزش افزوده 

را داشته اند.
  نتایج طرح نشان می دهد که ارزش افزوده حاصل از معادن در 
حال بهره برداری کشور در سال ۱۳۹۳ بالغ بر ۹۷۵۹۰ میلیارد 
ــنگ  ــت و در بین فعالیت های مختلف، معادن س ریال بوده اس
آهن، سنگ مس و سنگ تزیینی به ترتیب با ۵۲۶۹۷، ۱۶۰۱۴ و 

۶۴۰۵ میلیارد ریال باالترین ارزش افزوده را داشته اند.
ــبت  ــال ۱۳۹۳ نس   ارزش افزوده معادن بخش عمومی در س
ــی معادل ۲/۹درصد داشته است. این در  به سال ۱۳۹۲ کاهش
حالی است که بخش خصوصی ۸/۸ درصد افزایش داشته است.

ــادل ۱۰۶۲/۳  ــال ۱۳۹۳ مع ــروی کار در س ــره وری نی   به
میلیون ریال و در سال ۱۳۹۲ معادل ۹۸۷/۲ میلیون ریال بوده 

است و به این ترتیب ۷/۶ درصد افزایش داشته است.
ــش عمومی  ــروی کار در بخ ــال ۱۳۹۳، بهره وری نی   در س
۲۴۵۹/۵ میلیون ریال و بهره وری نیروی کار در بخش خصوصی 
۸۱۶/۷ میلیون ریال بوده است که نشانگر ۵۴/۵ درصد افزایش 
در بخش عمومی و ۱/۵ درصد افزایش در بخش خصوصی است. 
در سال ۱۳۹۲، بهره وری نیروی کار در بخش عمومی ۱۵۹۱/۷ 
میلیون ریال و بهره وری نیروی کار در بخش خصوصی ۸۰۴/۷ 

میلیون ریال بوده است.
بررسی نتایج استانی تعداد معادن، تعداد شاغالن و ارزش افزوده

ــان می دهد تعداد معادن استان  بررسی نتایج استانی طرح، نش
کرمان در سال ۱۳۹۳ نسبت به سال ۱۳۹۲، با ۴۹ مورد کاهش، 
تعداد شاغالن با ۲۷۷۱ نفر کاهش، باالترین ارزش افزوده را در 
کشور داشته است. )۳۶/۳ درصد از ارزش افزوده کل کشور در 
این استان ایجاد شده است(. در استان فوق، ارزش افزوده نسبت 
ــی معادل ۴/۸ درصد برخوردار بوده است.  به سال قبل از کاهش
الزم به یادآوری است معادن ارزشمندی نظیر مس سرچشمه، 
ــنگ آهن جالل آباد و ۱۵  مس میدوک، سنگ آهن گل گهر، س

معدن زغال سنگ خشک در این استان واقع شده است.
در سال ۱۳۹۳، بعد از استان کرمان، استان یزد، دومین استان 
معدنی کشور از نظر تولید مواد معدنی و ارزش افزوده محسوب 
ــتان تعداد معادن در سال ۱۳۹۳ نسبت به  می شود. در این اس
ــاغالن ۱۶۲ نفر کاهش  سال ۱۳۹۲، ۲ مورد کاهش و تعداد ش
ــته و ارزش افزوده آن حدود ۱ درصد کاهش داشته است  داش
)۲۶/۹ درصد ارزش افزوده کل کشور در این استان ایجاد شده 
ــتان مذکور نیز معادن با ارزشی چون سنگ آهن  است(. در اس
ــدوان و سرب و روی بافق  چادرملو، سه چاهون، چغارت، میش

قرار دارند.
ــبت به سال  ــال ۱۳۹۳ نس ــتان اصفهان در س تعداد معادن اس
ــت. تعداد شاغالن نیز ۵۰۳  ۱۳۹۲، ۲۲ مورد کاهش داشته اس
نفر کاهش داشته است. این در حالی است که ارزش افزوده آن 
ــتان به لحاظ داشتن  ــته، این اس حدود ۸/۴ درصد کاهش داش

سنگ های تزیینی و سنگ آهک بسیار غنی است.
ــبت به سال  ــال ۱۳۹۳ نس ــتان مرکزی در س تعداد معادن اس
ــته است. تعداد شاغالن ۱۵۵ نفر  ۱۳۹۲، ۳۵ مورد افزایش داش

افزایش و ارزش افزوده آن ۱/۴ درصد افزایش داشته است.
ــان رضوی در سال ۱۳۹۳ نسبت به  تعداد معادن استان خراس
سال ۱۳۹۲، ۴۹ مورد افزایش داشته است. تعداد شاغالن ۴۲۱ 
نفر کاهش و ارزش افزوده نیز ۱۴۴/۱ درصد رشد داشته است. 
معدن سنگ آهن سنگان خواف و تعداد زیادی از معادن سنگ 
ــتان واقع شده است. تغییرات ارزش  آهن و کرومیک در این اس
افزوده در این استان، عالوه بر معادن سنگ آهن، ناشی از معادن 

گچ، آهک، کائولن و ... نیز بوده است.
تعداد معادن استان آذربایجان شرقی در سال ۱۳۹۳ نسبت به 
سال ۱۳۹۲، ۱۹ مورد کاهش داشته است. تعداد شاغالن ۵۹۳ 
نفر کاهش و ارزش افزوده ۳/۹ درصد افزایش داشته است. معدن 

مس سونگون از معادن مهم این استان به شمار می آید.

No.1824| March 10.2016 | 16 Pages Shafiei.zayanderoud@gmail.comSociety,Cultural  Newspaper ZAYANDE ROUD NEWSPAPER

تغییرات در سهم بندی بازار نفت خام کره جنوبی؛

ایران و روسیه در مقابل
عربستان، کویت و عراق

ورود وزارت نفت به معامالت تهاتری؛

نفت کوره صادر
و بنزین وارد شد

امسال کره جنوبی حجم واردات نفتش را پایین 
آورده، اما معادله سهم واردکنندگان نفت در این 
بازار رکودی قابل توجه است؛ اگرچه عربستان، 
کویت، عراق و امارات همزمان بخشی از فروش 
ــت داده اند، اما  ــان را به این کشور از دس نفتش
ایران و روسیه توانسته اند سهمشان از این بازار 

را افزایش دهند.
ــره جنوبی در ماه  میانگین واردات نفت خام ک
ــش ۶۵ هزار  ــال جاری میالدی، با کاه اول س
ــکه معادل دو درصد به ۲/۶۷ میلیون بشکه  بش

در روز رسید.
ــنده نفت به ــورهای فروش  با این حال همه کش

ــان را در این بازار از دست   کره جنوبی سهمش
ــی از  ــوری که در این بین بخش نداده اند. به ط
صادرکنندگان مجبور به عقب نشینی در فروش 
ــکه های  ــتند بش ــده اند و برخی دیگر توانس ش

بیشتری، نفت خام به کره بفروشند.
ــتان در ماه ژانویه با کاهش  به این ترتیب عربس
ــام به کره  ــادرات نفت خ ــدی در ص ۱۳ درص

جنوبی روبه رو بود و حجم صادراتش را به ۷۴۵ 
ــه این میزان ــکه در روز کاهش داد ک  هزار بش

 ۱۱۰ هزار بشکه کمتر از صادرات مدت مشابه 
این کشور است.

ــده عربی نیز دیگر  ــراق و امارات متح کویت، ع
ــدت به ترتیب  ــورهایی بودند که در این م کش
ــکه و ۱۲۵ هزار  ــزار بش ــکه، ۲۰ ه ۶۱ هزار بش
بشکه، صادرات نفت خامشان را به کره جنوبی 

کاهش دادند.
ــیه به شکل دیگری  اما بازی برای ایران و روس
ورق خورد! به طوری که ایران توانست در همین 
مدت ۲۱۰ هزار بشکه نفت خام به کره جنوبی 
ــبت به مدت مشابه سال قبل  صادر کند که نس

رشدی ۱۴۵ هزار بشکه ای داشته است.
ــکه در ماه  ــش ۵۰ هزار بش ــیه نیز با افزای روس
ــش را به ــادرات نفت خام ــت ص  ژانویه توانس

ــکه برساند، با این   کره جنوبی به ۱۶۵ هزار بش
ــتان همچنان صادرکننده بی رقیب  حال عربس

نفت به کره جنوبی است.

ــس از لغو تحریم ها علیه ایران  به نقل از رویترز، پ
در ماه ژانویه، تجار نفتی جهانی وارد قراردادهای 
تهاتری کم سابقه ای با شرکت ملی نفت ایران شده 
اند که بر این اساس، ایران در برابر فروش نفت کوره 

با کیفیت، بنزین دریافت خواهد کرد.
به گفته ۴ منبع تجاری، برای مثال، شرکت های 
بازرگانی ویتول و گلنکور سوئیس اجازه یافته اند 
ــی، ماهانه مجموعا  در فاصله ماه های مارس تا م
حداقل ۲۰۰ هزار تن نفت کوره از ایران خریداری 
ــی ایران که  ــد بخش بازرگان کنند. یک مقام ارش
نخواست نامش فاش شود گفت: »مدت کوتاهی 
ــرکت های بزرگ تجاری  پس از لغو تحریم ها، ش
ــرده اند. به جای  اقدام به انتقال بنزین به ایران ک
تسویه نقدی، ایران پول این محموله ها را با نفت 

کوره می پردازد.«
 توافقات تهاتری که به گفته منابع صنعتی ایران 
ــرکت های روس نیز ــامل برخی توافقات با ش  ش

ــاه مدت در  ــود، به مصرف نفت کوره کوت  می ش
دسترس برای صادرات کمک کرده است. این مقام 

ایرانی افزود: »هیچ نفت کوره اضافی در کوتاه مدت 
وجود ندارد، زیرا همه آنها فروخته شده اند.« یک 
مقام دیگر صنعتی ایران برآورد کرد ایران در طول 
فصل بهار که از اواخر ماه مارس آغاز می شود، باید 
ماهانه ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تن نفت کوره صادر کند، 
ــت کوره برای  ــاه های گرم تر مصرف نف زیرا در م

تولید برق کاهش می یابد.
ــنگاپوری، هرچند مواردی  به گفته دو تاجر س
ــتقیم نفت کوره ایران به سنگاپور  از ارسال مس
ــته، اما اکثر محموله ها احتماال ابتدا  وجود داش
به هاب ذخیره سوخت در فجیره امارات منتقل 
ــال می شوند. این  و از آنجا به مناطق دیگر ارس
ــالی در فجیره، به  تجار افزودند:نفت کوره ارس
بازار بونکری داخلی تزریق می شود یا با تبدیل 
به دیگر انواع سوخت ،در بازارهای آفریقا یا آسیا 
ــن نیز گفتند:  توزیع می گردد. دو تاجر در چی
شنیده شده که گلنکور، نفت کوره ایران از نوع 
۲۸۰ سنتیستوک را برای تحویل در ماه آوریل 

به چین پیشنهاد کرده است.

مرکز آمار، نتایج آمارگیری از معادن در حال بهره برداری را اعالم کرد:

تعداد معـادن اصفهـان کمتـر شد!

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی:

دیگر نیازی به ادامه فعالیت
سامانه هوشمند بنزین نیست

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی نیز 
مانند وزیر نفت معتقد است که با توجه به دستیابی 
به اهدافی که برای ایجاد سامانه هوشمند سوخت در 
نظر گرفته شده بود، دیگر نیازی به فعالیت این سامانه 

در بخش بنزین دیده نمی شود.
ــجادی، درباره  نظر وزیر نفت نسبت به لزوم  ناصر س
ــوخت در بخش بنزین و تالش های  حذف سامانه س
ــتا، گفت: ما شرکت  بخش خصوصی در همین راس
ــت در این  ــتیم و منتظر اعالم دول مجری طرح هس
موضوع باید بمانیم؛ نه به اراده ما کارت سوخت آمده 
است و نه به اراده ما برداشته می شود. جایگاه داران نیز 

نمی توانند خودشان در این مورد عمل کنند.
ــتم  ــالح سیس ــن، اص ــاق بنزی ــری از قاچ جلوگی
ــور  ــوخت در کش قیمت گذاری و کاهش مصرف س
ــوخت بوده که  ــامانه هوشمند س از جمله اهداف س
ــخصه معتقد است که با  حاال سجادی می گوید به ش
رسیدن به این اهداف در حوزه بنزین، دیگر ضرورتی 
ــمند در این بخش  ــتفاده از سامانه هوش به ادامه اس

دیده نمی شود.

ــن مورد نمی کنیم و  وی افزود: ما اقدام خاصی در ای
دولت باید با توجه به سیاست های کالن و اقتصادی 

خود، آن را به تصویب برساند.
ــش فرآورده های نفتی  ــرکت ملی پخ مدیرعامل ش
ــامانه  ــات حاصل از این س ــتفاده از اطالع درباره اس
ــت آورد که  گفت: زمانی می توان اطالعاتی را به دس
ــد، اما همه  ــوخت گیری کن هر کس با کارت خود س
االن با کارت جایگاه داران سوخت می زنند. در ضمن 
ــت  ــان را از طریق دیگری به دس ما االن اطالعات م
ــتر غیرسامانه،  می آوریم و اطالعات مدنظر ما در بس

قابل جمع آوری است.
سجادی ادامه داد: اطالعاتی که برای کسی مفید باشد 

دیگر از این سامانه جمع آوری نمی شود.
وی با اشاره به اینکه برخی می گویند در صورت حذف 
ــوخت در بخش بنزین چطور  ــمند س سامانه هوش
شرکت با جایگاه داران تسویه حساب می کند، تصریح 
کرد: ما تنها هشت سال است که از این سامانه استفاده 
می کنیم و قبال نیز بحث تسویه حساب را داشته ایم و 

فرآیندهایی برای آن داریم.

ــرمایه گذاری با بیان اینکه سال ۹۵،  ــرکت س مدیرعامل یک ش
سال گشایش بورس است گفت: بر این اساس می توانیم سرمایه 
گذاران خارجی را جذب بازار سرمایه کشور کرده و شرکت های 

خود را نیز در بورس های جهان عرضه کنیم.
ــرمایه گذاری غدیر در نشست  ــنیم، مدیرعامل س به گزارش تس
خبری خود با خبرنگاران اظهار امیدواری کرد که دالر به زودی 
ــود؛ چرا که دالر چند نرخی به ضرر اقتصاد کشور  تک نرخی ش

است.
غالمرضا سلیمانی افزود: در چند ماه گذشته امیدواری به جذب 
 سرمایه گذاری خارجی موجب رشد بورس شده است که به نظر 

می رسد این رونق در سال ۹۵ هم ادامه داشته باشد.
ــت، گاز و  ــای نف ــوزه ه ــه ح ــه اینک ــاره ب ــا اش ــلیمانی ب س
ــت  ــه مزی ــرژی از جمل ن ــرق و ا ــدن و ب ــیمی، مع پتروش
ــا توجه  ــت: ب ــت گف ــذاری اس ــرمایه گ ــرای س ــران ب های ای
ــا  ــم ب ــی توانی ــا م ــوزه ه ــن ح ــاالی ای ــزوده ب ــه ارزش اف  ب
ــرمایه گذاری خارجی را به اقتصاد کشور  برنامه ریزی مدون س

جذب کنیم.
ــورس مالزی،  ــورس هایی چون ب ــا بیان اینکه ب وی همچنین ب
ــتانبول، فرانکفورت و لندن از جمله بورس هایی هستند که  اس
امکان حضور شرکت های ایرانی در آنها فراهم است اضافه کرد: 
رعایت برخی موارد از جمله استانداردهای بین المللی و حاکمیت 

شرکتی برای ورود به این بورس ها الزم و ضروری است.
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری غدیر با اشاره به برگزاری مجمع 

این شرکت در ۲۵ اسفند گفت: بر این اساس تالش می کنیم سود 
سهام سهامداران حقیقی پیش از عید به حساب آنها واریز شود.

وی همچنین از افزایش سرمایه این شرکت از ۳/۶ به ۴/۶۸۰هزار 
ــدن برجام، شرکت  میلیارد تومان خبر داد و افزود: با اجرایی ش
ــران پیدا کردند  ــل زیادی به حضور در بازار ای های اروپایی تمای

ــرارداد و تفاهم نامه میان  که این موضوع منجر به امضای چند ق
 سرمایه گذاران خارجی و سرمایه گذاری غدیر شد؛ چرا که این 
شرکت پروژه محور است و عمده پروژه های در دست اقدام آن در 
زمینه های نفتی، پاالیشگاهی، فوالد، حمل و نقل و الکترونیک 

است که مورد توجه شرکت های بین المللی قرار دارد.

سلیمانی در خصوص میزان پروژه های در دست اقدام این شرکت 
نیز گفت: در سال گذشته بالغ بر ۲۷ هزار میلیارد تومان پروژه در 
دست اقدام داشتیم که این آمار برای سالجاری ۳۷ هزار میلیارد 

تومان است.
ــرکت  ــل عرضه مدیرعامل ش ــرکت های قاب وی در خصوص ش

ــیمان با  ــرمایه گذاری غدیر گفت: در حال حاضر هلدینگ س س
ــروش داریم که به  ــی بالغ بر ۳۳۵ میلیارد تومان را آماده ف ارزش

دلیل نامناسب بودن صنعت سیمان تاکنون عرضه نشده است.
ــرمایه گذاری چند رشته ای  ــرکت س مدیرعامل بزرگ ترین ش
بورس افزود: شرکت غدیر ایرانیان با سرمایه ۲۲۰ میلیارد تومان، 
هلدینگ صنایع معدنی با سرمایه ۳۰۰ میلیارد تومان و هلدینگ 
ــان نیز از جمله  ــرمایه ۲۷۵ میلیارد توم برق و انرژی غدیر با س

شرکت های آماده عرضه این سرمایه گذاری هستند.
وی افزود: واردات خودروهای هیبریدی هم از دیگر اقدامات این 
شرکت است که تالش کرده ایم عالوه بر حوزه اقتصاد به مسایل 
اجتماعی نیز توجه کنیم؛ بر این اساس ایجاد شرکت تاکسیرانی 
ــارکت هواپیمایی ماهان، شهرداری  خودروهای هیبریدی با مش
ــرکت خصوصی از دیگر اقدامات سرمایه گذاری  تهران و یک ش

غدیر می باشد که در سالجاری انجام شده است.
سلیمانی اضافه کرد: یکی از اقداماتی که امسال به انجام رساندیم 
ــگاه بندرعباس است که در  خریداری بلوک ۱۷ درصدی پاالیش

کنار پتروشیمی شیراز و تبریز در آن حضور داریم.
وی در ادامه با اشاره به فرمول تعیین نرخ خوراک پتروشیمی ها 
اذعان داشت: بر اساس این فرمول، نرخ خوراک حدود ۸/۵سنت 
ــت که در صورت کاهش یا افزایش قیمت جهانی  تعیین شده اس
ــوراک هم اتفاق  ــدن نرخ خ نفت، متغیر خواهد بود و فرموله ش
مثبتی است که برای ۱۰ سال پایدار خواهد بود و بر اساس قانون 

این فرمول باید از ابتدای سال ۹۴ اعمال شود.

مدیرعامل یک شرکت سرمایه گذاری:

سال ۹۵، سال گشایش بورس است
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عکس روز

خبر خبر

 مدیر طرح نهضــت درختکاری در ایران و معــاون مرکز جنگل های
  خــارج از شــمال بــه تشــریح وضعیــت جنــگل ها در کشــور 

پرداخت.
ابراهیم پیرزادیان، معاون مرکز جنگل های خارج از شــمال در آغاز 
اظهار کرد: »مدیریت جنگل های شمال کشور به دلیل اهمیت آن از 
سایر جنگل های منفک شــده و جنگل های شمال کشور، مدیریتی 
 واحد دارند ولــی در مجموع مدیریت این دو حوزه زیر نظر ســازمان 

جنگل هاست.«
وی افزود: »جنگل منطقه ای پویا و متشکل از موجودات زنده و غیر زنده 
است که در تعامل با یکدیگر، اکوسیستمی را ایجاد می کنند و جنگل در 

معنای عام، مجموعه ای از درختان نیست.«
پیرزادیان تاکید کرد که جنگل ها به طور ذاتی وظایف طبیعی خود در 
محیط زیست را ایفا می کنند و دخالت انسان هاست که ایجاد دغدغه 

می کند.
وی از منظر کمی، 28درصــد جنگل ها را در نقاط مرکزی کشــور، 
14/8درصد در جنوب، 1/4 درصد در منطقه ارسباران و 41/9 درصد 

را مختص جنگل های زاگرس تخمین زد.
پیرزادیان افزود: »بر اســاس اهمیت جنگل هــا و کل منابع طبیعی 
در کشور، شــعاری مطرح شــده که جنگل ها قبل و بیابان ها بعد از 
انســان ایجاد شــده اند و از منظر اهمیت این عرصه ها برای زندگی 
 انســان، جنگل محیطی اســت که تمام مایحتاج انســان را تامین 

می کند.«
در ادامه محسن گلی، مدیر طرح نهضت درختکاری در ایران این طرح 
را برگرفته از فرمایش حضرت آقا عنوان کرد و گفت: »این طرح طی سه 
سال برنامه ریزی شــده و اصولی انجام می شود و گونه های سازگار با 

محیط، شناسایی شده است.«
وی افزود: »اگر این کار با رعایت اصول باشد و هر کس در زندگی خود 
یک درخت بکارد و از آن به طور اصولی محافظت کند، به اندازه جمعیت 

کل کشور سرانه فضای سبز خواهیم داشت.«
گلی ادامه داد: »پیش از این بحث نهال کاری، در ایامی خاص و به صورت 
نمادین مطرح بود، اما امروز بیشتر درپی فرهنگ سازی و آموزش برای 

عموم مردم و معرفی این مهم هستیم.«
وی تصریح کرد: »امروز اگر از بحران محیط زیســتی غافل شــویم، 
 خســارات جبران ناپذیری در آینده به محیط زیســت وارد خواهد 

شد.«
گلی در این راستا افزود: »به همین دلیل با مجموعه های دانشگاهی 
به صورت تحقیقاتی وارد عمل شــده ایم تا به کاشــت درخت های 
 چند ســاله برســیم و اینکه در چه نقاطی چه درخــت هایی باید، 

کاشت شود.«

 معــاون رییس جمهوری ضمــن ابراز تاســف از رد الیحــه ارزیابی
 زیست محیطی در مجلس شورای اســامی، ابراز امیدواری کرد که 

مجلس آینده این الیحه را تصویب کند.
معصومه ابتکار گفت: ارزیابی زیست محیطی از ساز و کارهای بسیار 
موثر برای توسعه کشور برخوردار است. اگر کشور بخواهد توسعه پیدا 
کند ساز و کار فنی که در همه دنیا رایج است، ارزیابی زیست محیطی 
است. وی افزود: ما از قانون ســوم برنامه و در همه قوانین بعدی قانون 

ارزیابی زیست محیطی را داریم و با قوت هم آن را اجرا می کنیم.
به گفته ابتکار، تمام طرح های بزرگ کشــور مشمول ارزیابی زیست 
محیطی هســتند، اما دولت این الیحه را ارایه کرده بود تا ماده واحده 

دائمی شود.
رییس سازمان محیط زیست تاکید کرد: جهت گیری این الیحه برای 
رشد اقتصادی کشور بود. مخصوصا در شرایط کنونی با رفع تحریم ها 

که می توانست به برنامه ریزی و کارآمدی باال بدل شود.
ابتکار تاکید کرد: ما هم اکنون هم قانون ارزیابی زیست محیطی را داریم، 
آن را با قدرت اجرا می کنیم و دولت هم در اجرای آن مصمم اســت و 

امیدواریم مجلس آینده این قانون را تصویب کند.
بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه ماده 192 ارزیابی زیست محیطی 
باید برای پروژه های بزرگ و با اهمیت صورت گیرد. ارزیابی شامل سه 
بخش ارزیابی قبل از اجرا، ارزیابی حین اجرا و ارزیابی بعد از بهره برداری 
است. سازمان حفاظت از محیط زیســت در الیحه تهیه شده ارزیابی 
زیســت محیطی، به دنبال آن بود که این موضوع به عنوان یک قانون 

مستقل به تصویب مجلس برسد.
نمایندگان مجلس با این اســتدالل که این قانون باعث خواهد شــد 
سازمان حفاظت از محیط زیست نسبت به صنایع ورود سختگیرانه ای 

داشته باشد، مخالفت کرده و به آن رای مثبت ندادند.

جنگل تمام مایحتاج انسان 
را تامین می کند

ابراز تاسف ابتکار، از رد الیحه ارزیابی 
زیست محیطی در مجلس

دریچه

مدیرعامل شــرکت مدیریت منابع آب ایران اعام کرد: 
به منظور ایجاد مدیریت یکپارچه منابع آب در رودخانه 
زاینده رود توافقنامه ای  بین شرکت آب منطقه ای اصفهان 
به عنوان متولــی مدیریت منابع آب حوضه و شــرکت 
مدیریت منابع inter3 به عنوان مشاور و نماینده وزارت 

علوم و تحقیقات کشور آلمان منعقد شد.
محمد حاج رسولی ها در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه 
امروزه مدیریت جامع و یکپارچه آب به ویژه در مناطقی 
که با محدودیت نسبی منابع آب روبه رو هستند ضرورتی 
اجتناب ناپذیر اســت، اظهار کرد: رودخانــه زاینده رود 
مهم ترین جریان آب سطحی و شــاهرگ حیاتی فات 
مرکزی ایران است که اثر مهمی بر کیفیت زندگی حدود 

چهار میلیون نفر دارد.
به گفتــه وی تغییر اقلیــم، وقوع دوره هــای پی در پی 
خسکســالی و نزول پیوســته کیفیت آب ســطحی و 
زیرزمینی، افزایش تقاضــای آب، همچنین رقابت های 
منطقه ای و فرامنطقه ای بیــن گروه های مصرف کننده 
مختلف، از چالش های مهم مدیریت منابع آب این حوضه 

محسوب می شود.
مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران با بیان اینکه در 
این راستا حساسیت حوضه زاینده رود و تنگناهای منابع 

آب در آن موجب شــده که حوضه زاینــده رود به عنوان 
اولویت  اول مطالعات مدیریــت یکپارچه به وزارت علوم 
و تحقیقات کشور آلمان پیشنهاد شود، گفت: برنامه های 

متعددی را برای بهبود شرایط در نظر گرفته ایم.
حاج رســولی ها ادامه داد: وزارت علوم و تحقیقات کشور 
آلمان در راســتای اجــرای پروژه هــای مدیریت جامع 
و یکپارچه آب در کشــورهای مختلف، از ســال 2010 
توسعه ابزارها و ساختارهای مدیریت منابع آب در حوضه 

زاینده رود را آغاز و مورد حمایت مالی قرار داده است.
وی با اشاره به هدف از اجرای این پروژه تاکید کرد: هدف 
از آن، ایجاد یک سیستم پشــتیبان تصمیم گیری برای 
مسئوالن و تصمیم گیران در حوضه رودخانه زاینده رود 
است. به گونه ای که استفاده از این سیستم کمک می کند 
تا تصمیم گیرنــدگان بتوانند اثرات و نتایــج اقدامات و 

تصمیمات خود را تخمین زده و رده بندی کنند.
مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران با بیان اینکه 
سیستم پشــتیبان تصمیم گیری، جهت مستدل کردن 
تصمیمات و موجه کردن اقدامات و انتخاب ها در پروسه 
اجرایی موثر خواهد بود، خاطرنشــان کرد: فعالیت های 
پروژه از سال 2010 تا اوایل 2015، بر درک شرایط کلی 
و مشــکات آب در حوضه زاینده رود و اســتان اصفهان 

متمرکز بوده است.
به گفته حاج رســولی ها جمع آوری و ایجاد ســاختاری 
برای ساماندهی بانک اطاعاتی، توسعه مفهوم مدیریت 
جامع و یکپارچه آب و مدل هــای مدیریت آب از جمله 
دیگر دســتاوردهای فاز اول بوده اســت. این فعالیت ها 
زمینه ساز توســعه راهکارهای مدیریتی آب در فاز دوم 

پروژه خواهند بود.
مدیرعامل شــرکت مدیریت منابع آب ایران ادامه داد: 
همچنین در این فاز پایلوت هایی همانند پایلوت پساب 
تصفیه خانه شمال اصفهان، پایلوت آب به حساب نیامده 
خمینی شهر اجرا شد و گزارش های متعددی مانند پایش 
کیفی رودخانه زاینده رود، کارگاه تعاملی مدیریت یکپارچه 
رودخانه زاینده رود، کشاورزی حوضه رودخانه زاینده رود، 
توریسم حوضه رودخانه  زاینده رود، مدول صنعت حوضه 

رودخانه زاینده رود و... از دستاوردهای این فاز است.
وی با اشاره به نتایج فاز اول، تاکید کرد: مدیریت کاربری 
اراضی در بخش کشاورزی و توسعه صنعتی، مدل سازی 
آب ســطحی و زیرزمینی حوضه رودخانــه زاینده رود، 
ســازماندهی مدیریت حوضه زاینده رود و مرکز آموزش 
عالی آب و فاضاب ایران – آلمان، جزو اهداف این طرح 

قرار گرفت.

زایندهرودباهمتآلمانیهاجانمیگیرد

پژوهشگر حوزه محیط زیست از دانشگاه هاروارد مهم ترین تهدید محیط زیست در 
دهه کنونی جهان را تغییرات آب و هوایی ذکر کرد.

به گزارش ایرنا،پرفسور ریچارد الزاروس درمورد مهم ترین تهدید محیط زیست در 
دهه کنونی و راهکارهای پیشــنهادی گفت: با توجه به افزایش آلودگی های زیست 
محیطی و پیشــرفت های فناوری های صنعتی شــاهد افزایش گازهای گلخانه ای 

هستیم. 
همه ملت ها و دولت ها تاش دارند تا تولید گازهای گلخانه ها را کاهش دهند، این 

اقدام مقدمه ای برای کاهش سایر تهدیدهای محیط زیست خواهد بود.
وی گرم شدن زمین را یک تهدید جدی برای محیط زیست دانست و گفت: تغییرات 
آب و هوایی و گرم شدن، هر 2 روی یک سکه هستند وقتی زمین گرم می شود شاهد 

افزایش دمای آب و هوا به عنوان یک تهدید خواهیم بود.
ایــن پژوهشــگر حوزه محیط زیســت در پاســخ بــه این ســوال کــه تصمیم و 
نظر دولتمردان در حل مشــکات محیط زیســتی چــه میزان تاثیر گذار اســت، 
اظهار کــرد: راه حل های محیط زیســتی چیــزی فراتر از صحبــت کردن صرف 
و نیازمنــد یکســری اقدامــات عملیاتــی موثــر و قوانیــن مشــخص اســت، 
 تصمیــم گیرنــدگان و دولتمــردان بایــد بــه دنبــال اقدامــات عملــی موثر 

باشند.
وی در مورد جلوگیری از آلودگی احتمالی آب های جزایری همچون کیش که کاما 
در آب محاصره شده اند، گفت: ابتدا باید منشا آلودگی را دانست، اگر فرض بر آلودگی 
با منشــا صنعتی باشــد بهترین راه حل کنترل تجهیزات صنعتی از محل کار است 
 ضمن اینکه نظارت بر فعالیت ها باید به صورت مســتمر و مداوم باشــد، استفاده از

 تکنولوژی هایی که دارای حداقل آلودگی هستند باید مورد توجه قرار گیرد.
پرفسور الزاروس کســب مجوز از محیط زیســت و دولت را یکی از نکات مهم برای 
فعالیت های صنعتی در هر منطقه عنوان کرد و گفت: اگر فرض کنیم آمریکا یکی از 
کشورهای موفق در مهار کردن آلودگی صنعتی محیط زیست است آنچه که باعث 

جلوگیری از آن شده، نظارت دقیق و سختگیرانه می باشد.
 وی آلودگی در آب را بســیار مهم و پیچیده دانســت و گفت: وضعیت جزیره کیش 
خاص و پیچیده است؛ چرا که کشــورهای مختلفی از اطراف، آن را احاطه کرده اند، 
اینکه تنها از داخل و با قوانیــن داخلی بتوان از آلودگی هــای احتمالی جلوگیری 
 کرد کافی نیست، ممکن است آلودگی در داخل نباشــد و کشورهای حوزه خلیج، 

آلودگی های منطقه ای خود را به این سمت هدایت کنند.
 بنا براین نیازمنــد تدوین و تنظیم قانون مناســبی برای تمامی کشــورهای حوزه 

خلیج فارس هستیم.
پرفسور الزاروس به منظور برگزاری یک کارگاه آموزشی سه روزه، در زمینه حقوق 
محیط زیست و به دعوت دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران به ایران سفر 

کرده است .
 معاونت بین الملــل پردیس بیــن المللی کیش دانشــگاه تهران نیز در راســتای

 فعالیت های بین المللی خود و ارتقای سطح علمی دانشجویان و کارشناسان برای 
سخنرانی از وی در این دانشگاه دعوت کرده بود.

مراسم سخنرانی پرفسور الزاروس با حضور خلیلی عراقی رییس دانشگاه و جمعی از 
استادان و دانشجویان در سالن اجتماعات پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران 

برگزار شد. 

پژوهشگر حوزه محیط زیست:

تغییرات آب و هوایی مهم ترین تهدید محیط زیست است



| 30 جمادى االول 1437 5روزنامه فرهنگى،اجتماعى، سياسى ، اقتصادى و ورزشى | شماره 1824 | پنجشنبه20 اسفند1394

Society,Cultural  Newspaper No.1824 | March10.2016 |  16 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPER pedriyan.zayanderoud@gmail.com

گفتن يا نگفتن
ــته به نقد  ــت. بس ــان دادن اس حاال وقت واكنش نش
ــا واكنش هاى  ــل مان طبيعت ــده و طرف مقاب وارد ش
ــدون عصبانى  ــه ب ــت؛ البت ــود داش ــى مى ش متفاوت

شدن! 
ــم نيازمند جواب  ــر نقدى ه ــت كه ه واقعيت اين اس
دادن نيست، مگر در 2 حالت؛ فرد نقدكننده آدم بسيار 
مهمى مثبت يا منفى در زندگى ما باشد و در نتيجه نقد 
او براى ما اهميت داشته باشد يا اينكه توجيه شدنش 
ــد و نقد وارد  در مورد نقدى كه وارد كرده ضرورى باش
شده باعث شود جايگاه ما در ذهن ديگران تحت تاثير 

منفى قرار بگيرد.
ــان دادن به نقد شايد  غير از اين 2 حالت، واكنش نش
ــت  ــد. نظر ديگران مهم اس چندان هم ضرورى نباش
ولى وقتى روى من و زندگى ام تاثيرى ندارد، چرا بايد 
به آن واكنش نشان بدهم؟ ( مثال غرولندهاى ما نسبت 
ــد؟ ) يك اصل  ــه ياد بياوري ــى همديگر را ب به رانندگ
اخالقى اساسى در ارتباط با ديگران وجود دارد كه كليد 
ــت؛ « تو حق دارى حرف  حل بسيارى از مشكالت اس

بزنى و نقد كنى، من هم حق دارم نشنوم! »

 البته اوضاع هميشه هم به اين سادگى پيش نمى رود؛ 
چون اغلب نقدها يكى از 2موقعيت باال را براى ما پيش 
مى آورد. همچنان سوال اين است: براى واكنش به نقد

ــاده براى شما  ــنهاد س چه كنيم؟ در اينجا چند پيش
دارم:

1. با آرامش از طرف مقابل بخواهيد تا براى شما توضيح 
ــما را نقد  ــى را ديده كه ش ــكل يا خطاي بدهد چه مش
ــت؟ در اغلب موارد، نقد افراد به خاطر نتايج  كرده اس
ــود، در حالى  يك رفتار، يك كار يا عملكرد بيان مى ش
ــل ايجادكننده آن نتيجه كه اصل نقد معطوف به عام

است.
ــرد را حالجى كنيد.  ــرف هاى ف 2. پيش خودتان ح
ــت كه اگر مى توانيد، از فرد منتقد  پيشنهاد ما اين اس

زمانى براى فكر كردن به نقدش بخواهيد. 
ــدى بتوانيد در  ــا در ديدار بع ــايد چند لحظه بعد ي ش
ــان را با داليل  ــا نپذيرفتن نقد او نظرت مورد پذيرش ي
ــادى در اختيار  ــان كنيد. اگر زمان زي منطقى ترى بي
نداريد، باز هم حتما از فرد چند لحظه براى فكر كردن 

زمان بخواهيد.
3. اگر به اين نتيجه رسيديد كه انتقاد فرد مقابل شما 

نقد درستى است، طبيعتا بايد از او تشكر كنيد و تالش 
كنيد موضوع نقد ديگر اتفاق نيفتد.

4. فكر مى كنيد كه موضوع مورد انتقاد طرف مقابل، 
ــت، بازهم با حفظ آرامش  ــت و غيرمنطقى اس نادرس
ــت  ــرا حرف او را درس ــد كه چ ــراى او توضيح دهي ب

نمى دانيد.
 در خالل همين گفت وگوها شما و او چيزهاى زيادى 
را در مورد نگاه تان به موضوع نقد كشف خواهيد كرد.

ــت اين  ــت كه مى فهميد ممكن اس حداقلش اين اس
ــى را در ديگران  ــت هاى غلط ــما، برداش نوع رفتار ش
ــده  ــديد كه نقد وارد ش ــاد كند. وقتى مطمئن ش ايج
ــت، بهتر است توجيه كردن  غيرمنطقى و مغرضانه اس
فرد را كنار بگذاريد و تنها ديگرانى كه از حرف هاى او 
نگاه منفى در مورد شما پيدا كرده اند را با دليل توجيه 
كنيد؛ البته فراموش نكنيد كه پاسخ تخريب، تخريب 

نيست!
ــى از كليدهاى اصلى  ــاد يك ــوش نكنيد كه اعتم فرام
زندگى آرام با ديگران است. نقد شدن يكى از مهم ترين 
نقاط عطف تقويت يا تضعيف اعتماد آدم ها به يكديگر 

است؛ لطفا اعتماد همديگر را نشكنيم!

افزايش جريمه ها به تنهايى جواب نمى دهد

اخبار كوتاه

پرسه درشهر

خبرخبر

اولين نشست هم انديشى ساماندهى و استانداردسازى خدمات مشاوره 
ــاوره ازدواج و تحكيم خانواده در وزارت ورزش و  در مراكز تخصصى مش

جوانان برگزارشد.
مديركل دفتربرنامه ريزى و تعالى خانواده وزارت ورزش و جوانان دراين 
ــيب ها درحوزه خانواده به دو بخش درون سازمانى و  ــت گفت: آس نشس

برون سازمانى تقسيم بندى مى شوند.
ناصرصبحى با بيان اينكه دربخش درون سازمانى، روانشناسان بايد حيطه 
اختيارات خود را بدانند، خاطرنشان كرد: با تشكيل كارگروه ها مى توانيم 

در اين خصوص به صورت منطقى پيش برويم. 
وى افزود: بياييم به جاى اينكه جنگ بين دستگاه ها را راه اندازى كنيم 

به فكر رفع مشكل ملى به ويژه در حوزه ازدواج و تحكيم خانواده باشيم.
صبحى با بيان اينكه درحوزه مسائل ازدواج و خانواده بايد كار را به كاردان 
ومتولى اصلى بسپاريم، تاكيد كرد: مشاوران ازدواج و خانواده بايد بتوانند 
از جايگاه خود دفاع كنند دراين زمينه با برگزارى اين چنين نشست هايى 
ــم از ظرفيت هاى فردى و  ــكيل كارگروه هاى تخصصى مى تواني و با تش

گروهى استفاده كنيم.
ــكل و  ــم بنيان خانواده تش ــه منظور تحكي ــى توانيم ب وى ادامه داد: م
ــايى و ايجاد  ــدازى كنيم تا اين انجمن ها در شناس انجمن هايى را راه ان

متولى اصلى در اين زمينه پيش قدم باشند.
ــى گفت: برگزارى نشست هاى مراكز  قائم مقام سازمان نظام روانشناس

تخصصى مشاوره ازدواج و تحكيم خانواده رسانه اى شود.
شكوه نوابى نژاد افزود: با رسانه اى شدن اين نشست ها مراكزى كه داراى 
مجوز فعاليت در زمينه ازدواج و تحكيم خانواده هستند به مردم معرفى 
ــت و  ــد. وى تاكيدكرد: تا زمانى كه اين مراكز به صورت درس خواهند ش
ــوند نمى توانيم زمينه هاى فعاليت خود را  از طريق رسانه ها معرفى نش

به مردم بشناسانيم.
نوابى نژاد تصريح كرد: مراكز تخصصى مشاوره ازدواج و تحكيم خانواده 
ــند و برمبناى علمى و اصولى كاركنند. عضو  بايد داراى وحدت رويه باش
ــك مبنا و رويه  ــتن ي ــگاه خوارزمى اظهاركرد: با داش هيات علمى دانش
ــاوره به اين مراكزمراجعه مى كنند  كار واحد خانواده هايى كه براى مش
از اعتماد بيشترى برخوردارخواهند بود. مراكزتخصصى مشاوره و ازدواج و 
تحكيم خانواده كه دراين نشست شركت داشتند برمسائلى مانند داشتن 
امنيت و جايگاه حرفه اى و تخصصى، داشتن تبليغات ازطريق رسانه ها 
براى شناسايى بيشتربه مردم همچنين حمايت هاى بيمه اى و مالياتى و 
قرار گرفتن موضوع مشاوره روانشناسى و مشاوره ازدواج و تحكيم خانواده 
در طرح پزشك خانواده از جمله مسائلى بود كه از سوى آنها مورد توجه 

و مطرح شد. 
اين مراكز براساس ماده 43 قانون برنامه پنجم كشور و در قالب تفاهمنامه 
وزارت ورزش و جوانان با همكارى نظام مشاوره و روانشناسى كشور شكل 

گرفته است.

معاون فنى و درآمد سازمان تامين اجتماعى جزييات مشكل قطع 
بيمه تعدادى از تاكسيرانان را تشريح كرد.

ــوالى در خصوص مشكل بيمه اى  محمدحسن زدا، در پاسخ به س
ــتگى به  ــت: اين موضوع بس ــار داش ــيران ها، اظه ــداد از تاكس تع
ــى به طور مثال  ــازمان تامين اجتماع دو حالت دارد: يك زمان س
به دليل نداشتن اعتبار تصميم مى گيرد تاكسيران جديد بيمه نكند، 

اما يك زمان تاكسيرانى مشكل ايجاد مى كند.
ــركت به عنوان  وى ادامه داد: در حال حاضر قراردادهايى باچند ش
كارگزاران براى پرداخت حق بيمه و ارائه ليست بيمه تاكسيران ها 
منعقد شده كه آنها به عنوان كارفرما حق بيمه را دريافت و به حساب 

سازمان تامين اجتماعى واريز كنند. 
اين شركت ها نقش واسطه بين سازمان تامين اجتماعى و سازمان 
ــه را با تاخير  ــد و در برخى موارد حق بيم ــيرانى پيدا كرده ان تاكس
به حساب سازمان تامين اجتماعى واريز مى كنند، از جايى كه تمام 
اقدامات در سازمان به صورت الكترونيكى انجام مى شود وقتى ليست 
بيمه و حق بيمه به موقع به سازمان نرسد به طور اتوماتيك مشكل 

بيمه اى ايجاد مى شود.
ــازمان تامين اجتماعى تصريح كرد: سازمان  معاون فنى و درآمد س
تامين اجتماعى به هيچ وجه مشكلى در رابطه با بيمه تاكسيرانان 
ندارد و اين مشكالت بايد از جانب شركت هاى كارگزار واسط حل 

شود.
ــيرانى در حال مذاكره  ــازمان تاكس وى افزود: در حال حاضر با س
هستيم و پيشنهاداتى براى حل اين مشكل به آنها ارائه داديم. بدهى 
ــركت هاى كارگزار به تامين اجتماعى زياد شده ما پيشنهاد  اين ش
تقسيط بدهى به شرط پرداخت به روز براى ماه هاى جارى و آتى را 
ــل  ــه زودى ح ــكالت ب ــن مش ــم اي ــم و اميدواري ــا دادي ــه آنه ب

شود.

خدمات مشاوره درمراكز 
تخصصى ازدواج و تحكيم خانواده 

استاندارسازى مى شود

معاون فنى و درآمد سازمان تامين اجتماعى؛ 

جزييات مشكل قطع بيمه 
تعدادى از تاكسيرانان

شكى نيست كه افزايش جريمه هاى رانندگى مى تواند 
تا حدودى از حجم تخلفات رانندگى و آمار تصادفات 
بكاهد، اما واقعيت اين است كه افزايش جريمه ها، تنها 

اهرم بازدارنده نيست و به تنهايى جواب نمى دهد.
گرچه دولت با هدف جلوگيرى از تخلفات رانندگى، 
دوباره بحث افزايش جريمه ها را پيش كشيده است، 
اما بايد توجه داشت كه افزايش جريمه هاى رانندگى، 
ــرى از تخلفات  ــراى جلوگي ــى ب ــرط الزم و كاف ش
رانندگى نيست، بلكه بايد در كنار افزايش جريمه ها، 

به بسيارى از مسائل ديگر نيز توجه شود.
ــگ عمومى جامعه كار  به طور مثال، بايد روى فرهن
ــى و فرهنگى گسترده اى  شود و فعاليت هاى آموزش
ــوش به قوانين  ــردم به طور خودج صورت گيرد تا م
ــد و از تخلفات  ــى احترام بگذارن راهنمايى و رانندگ
ــور ما چنين  رانندگى دورى كنند. هم اكنون در كش
ــن راهنمايى و  ــى براى رعايت قواني نگاه خودجوش
ــاهد هستيم كه بسيارى از  رانندگى وجود ندارد و ش
موتورسواران و راننده ها، مرتكب تخلف مى شوند و به 
قوانين احترام نمى گذارند. واقعا براى كشور ما جالب 
نيست كه خارجى ها با ديد بسيار بدى به رانندگى در 

ايران نگاه كنند.
ــور  ــدارى كه با وزير كش ــر در دي ــن اواخ مثال همي
ــئول از شيوه رانندگى  روسيه داشتيم، اين مقام مس
ايرانى ها ابراز شگفتى مى كرد و مى گفت كه ايرانى ها 
ــد، طورى كه ما گاهى  خيلى ناجور رانندگى مى كنن
در خودرو كه نشسته ايم، چشم هاى مان را مى بنديم 

تا صحنه هاى ناگوار رانندگى در ايران را نبينيم. 
در چنين شرايطى واضح است كه بايد فرهنگ سازى 
ــترى صورت گيرد تا هم راننده هاى ما به قوانين  بيش
ــرام بگذرانند و  ــتر احت ــى و رانندگى، بيش راهنماي

هم آبروى ايران در مجامع جهانى، خدشه دار نشود.
ــر آموزش  ــى، تاثي ــن هدف ــيدن به چني ــراى رس ب
ــر افزايش  ــتر از تاثي ــيار بيش ــازى، بس و فرهنگ س
جريمه هاست و اين نكته اى است كه بايد دولتمردان 
ــند. اگر االن شاهد  ــته باش به آن توجه ويژه اى داش
هستيم كه بستن كمربند ايمنى در فرهنگ رانندگى 
ايران، نهادينه شده است، اين اتفاق به دليل آموزش 
ــت آمده است و براى  ــازى مداوم به دس و فرهنگ س
ــد اين حجم از  ــاير قوانين رانندگى نيز باي رعايت س

فرهنگ سازى ها انجام شود.

ــيانه  ــتار وحش ــت با كش مي گويند كاري كه مغول نتوانس
از پسش برآيد، ايرانيان در گذر زمان و به راحتي آب خوردن 
ــياري از فرهنگ و آيين هاي باستاني ايراني  انجام دادند. بس
ــوي خود  ــب و غريب از س ــواردي عجي ــردن م ــا اضافه ك ب
ايراني ها آنقدر متفاوت شده كه فقط نامي از آن باقي مانده. 
مراسم چهارشنبه سوري هم از آن دست سنت هايي است كه 
از اين موج تغييرات در امان نمانده است. قاشق زني، پايكوبي 
و سوزاندن بوته هاي خشك و پريدن از روي آن مدت هاست 
جاي خود را به ترقه، نارنجك و فشفشه هاي رنگارنگ چيني 
داده است. سال هاست جشني كه در آن پدران مان براي دفع 
شر و بال آرزو مي كردند خود شر شده و شب عيد، عده اي را به 

بيمارستان مي فرستد و برخي را هم به آن دنيا.
چهارشنبه آخر سال و رسم هر ساله هشدار پليس

هر چند امسال، چهارشنبه آخر سال، با انفجار مواد انبار شده 
ــكوني و قرباني شدن پدر50 ساله خانواده،  در يك منزل مس
ــمي  ــاز كرد، اما به صورت رس ــر كار خود را آغ 45 روز زودت
ــد  ــد همين موضوع باعث ش ــت روز ديگر از راه مي رس هش
مطابق رسم هر ساله باز هم پليس براي پيشگيري از حوادث 
ــروي انتظامي  ــدار دهد. ديروز فرمانده ني احتمالي آن هش
ــوري گفت:« اين افراد  ــدار به متخلفان چهارشنبه س با هش
ــتور مقام قضايي تا پايان تعطيالت بازداشت خواهند  با دس
ــتري توليد كنندگان را نيز از اين  ــين اش بود.» سردار حس
ــت و با بيان اينكه افرادي كه اقدام  هشدار بي نصيب نگذاش
ــيب زا كنند، طبق  ــد و توزيع موادمحترقه آس به تهيه، تولي
ــهروندان نيز  ــود، افزود: « از ش ــان برخورد مي ش قانون با آن
ــد. »  ــالع دهن ــه پليس اط ــوارد را ب ــن م ــم اي مي خواهي
ــزي هاي پليس  ــم از برنامه ري ــروي انتظامي ه فرمانده ني
ــت كه  ــم از خانواده ها خواس ــت و ه ــب گف ــن ش ــراي اي ب
ــتي كه  ــدار و درخواس ــود را كنترل كنند. هش فرزندان خ

ــوري تكرار مي شود، اما  ــنبه س هر سال مانند شب چهارش
در نهايت تاثير چنداني در آمار حوادث اين شب ندارد.

آماري كه هر سال باالتر مي رود
ــار حوادث  ــانه ها آم ــدار مي دهد، رس ــال پليس هش هرس
ــال را منتشر مي كنند، تلويزيون  ناشي از چهارشنبه آخر س
ــد، آگاهي مردم  ــان مي ده ــاي دلخراش آن را نش صحنه ه
ــال بعد روز از نو و روزي  ــود، اما س بيشتر از سال قبل مي ش
ــم نارنجك و ترقه  ــده و نه خاني رفته، باز ه از نو، نه خاني آم
ــاس آمار تا  ــال. بر اس ــم جشن آخر س ــود همه مراس مي ش
ــال 91 تعداد مصدومان چهارشنبه سوري كمتر از 2 هزار  س
ــت.  ــال 92 ، 35درصد افزايش داش ــا اين آمار س نفر بود، ام
ــنبه آخر سال در سال بعد  تعداد مصدومان حوادث چهارش
ــيد. آماري كه از سوي وزارت  يعني سال 93 به 206 نفر رس
ــت دو برابر و400 نفر اعالم شد. هرچند اين حوزه نيز  بهداش
با همه شفافيت، دچار تناقض آمار از سوي مراكز مختلف است، 
اما اعالم آمار10درصد سوختگي ساالنه كشور كه مربوط به 
شب چهارشنبه سوري است نشان از حادثه ساز بودن آن دارد. 

هشدارها كارساز نيست 
ــه  ــك در كوچ ــه و نارنج ــداي ترق ــل ص ــاه قب ــك م از ي
ــود و در شب چهارشنبه  پس كوچه هاي شهر شنيده مي ش
ــاس ماده 24 قانون مبارزه  سوري به اوج خود مي رسد. براس
ــا فروش مواد محترقه  با قاچاق كاال و ارز، نگهداري، حمل ي
ــط كاال جريمه هاي  ــر ضب ــده و عالوه ب ــوب ش جرم محس
ــال  ــر ارزش كاال و دو تا پنج س ــنگيني از دو تا هفت براب س
ــت. هر چند پليس در تمام سال و  حبس پيش بيني شده اس
ــراي جلوگيري از  ــدات ب ــاه از انجام تمهي ــژه بهمن م به وي
ــان مي گويد،  ــور و رصد قاچاقچي ورود مواد محترقه به كش
ــود منبع  ــرور مردم ب ــه روزي عامل س ــمي ك اما اين مراس

ــايش را  ــده و آس ــودجويان ش ــد س درآم

ــت و  ــود اس ــت. فروش مواد محترقه پرس از مردم گرفته اس
ــا مي توان  ــا اين تمهيدات تنه ــه اجناس قاچاق ب مانند بقي
ــس كار خود را  ــون و پلي ــش داد. قان ــار ورودش را كاه آم
مي كند، رسانه ها هشدار مي دهند، مراكز درماني و امدادي 
از شب قبلش در حالت آماده باش مي مانند، اما ناهنجارهاي 
ــرار دارد و  ــال همچنان بر ماندنش اص ــنبه آخر س چهارش
ــان مي دهد يك پاي كار  ــود. اين نش ــاله تكرار مي ش هرس
ــا كاري از پيش  ــه تنه ــلبي ن ــد و برخوردهاي س ــي لنگ م
ــنيدن آمار حوادث آن نيز  نمي برد و حتي مردم نسبت به ش
مانند ساير آسيب هاي اجتماعي عادت كرده و خنثي شده اند.
ناهنجـاري فرهنگـي بـا راه حـل فرهنگي درسـت 

مي شود
آيين ها در انسجام ملي و وحدت آفريني ميان مردم نقش مهم 
ــنت ها بايد حفظ شوند، اما در كنار آن  و موثري دارد. اين س
ــيب هاي گذر ايام نيز از آن زدوده شود. تجربه نشان  بايد آس
ــدار و برخوردهاي سلبي نه تنها  ــت التيماتوم و هش داده اس
ــد كه حتي گاهي نتيجه را برعكس  نتوانسته است موثر باش
كرده است. كارشناسان علوم اجتماعي بر اين باورند برخورد با 

ناهنجارهاي فرهنگي راهكار فرهنگي هم مي خواهد. 
ــوزش هاي  ــع و آم ــه موق ــي ب ــاني همگان ــالع رس ــا اط ب
ــت  بدع ــيت،  ــه حساس از هرگون دور  ــه  ب ــح،  صحي
ــاي ـــنت هــ ــته و س ــار گذاش ــروزي را كن ــاي ام ه

اصيـــل ايرانـــي اسالمي را جايگزين  كنيم.  
مراكز آموزشـي و رسـانه ها  در اين ميان بيش از ساير نهادها 
نقش دارنــــــد. رســـانه ها مي تواننـــــد با ترويج صحيح 
فرهنـــــگ گذشتگان و بـــــــا آگاهي بخشي نسل جديد 
را با فرهنگ غني و پرمحتواي 
ــنا  ــالمي آش ايراني -  اس
ــانه ها  كنند. در كنار رس
ــه دليل  ــي ب مراكز آموزش
اينكه از كودكي در كنار فرد 
هستند مي توانند نماد هاي 
فرهنگي زندگي ايرانيان را 

به جامعه بشناسانند.

زمان و نحوه كار داروخانه ها در نوروز

ــات نحوه فعاليت  ــازمان غذا و دارو جزيي رييس س
داروخانه هاى دولتى، خصوصى و بيمارستانى در ايام 
تعطيالت نوروز را اعالم كرد و از فعاليت كامل1000 

داروخانه شبانه روزى در كشور در اين ايام خبر داد.
دكتر رسول دينارند درباره نحوه تهيه و تامين دارو 
براى بيماران خاص در ايام نوروز 95، گفت: معموال 
در همه كشور داروخانه هاى كشيك فعالند و در ايام 

تعطيل اين داروخانه ها خدمات را ارائه مى دهند.
ــى و دارويى  ــه ارائه خدمات درمان وى با بيان اينك
در كشور تعطيل بردار نيست، افزود: بر اين اساس هم 
بيمارستان ها و هم داروخانه ها بايد خدمات رسانى 
ــال نيز  ــد. در ايام تعطيالت نوروز امس را انجام دهن
ــش فعاليت مى كنند،  ــاى روزانه كمابي داروخانه ه
اما داروخانه هاى منتخب و شبانه روزى كامال فعالند.
ــه تعداد  ــه در مناطقى ك ــه داد: البت ديناروند ادام
ــت، معموال  ــبانه روزى اندك اس ــاى ش داروخانه ه
ــيك در ايام  ــه صورت كش ــاى روزانه ب داروخانه ه
تعطيل نوبت بندى كرده و كار ارائه خدمات را انجام 
مى دهند. بنابراين همه دانشگاه هاى علوم پزشكى 
كشور، اطالع رسانى الزم را در استان و شهر مربوطه 

خود انجام مى دهند تا مردم بدانند كدام داروخانه ها 
در ايام تعطيل خدمت رسانى مى كنند.

ــت: داروخانه هاى  ــذا و دارو گف ــازمان غ رييس س
ــتند،  ــا منتخب هس ــبانه روزى ي ــى كه ش خصوص
خدمات را ارائه مى دهند. بنابراين دسترسى بيماران 
ــان هيچ گاه قطع نمى شود.  به داروهاى مورد نيازش
ــه صورت  ــرف دارو ب ــه مص ــه ب ــى ك ــه مردم البت
ــه بيمارى هاى مزمن و  طوالنى مدت نياز دارند و ب
ــان را قبل  ــتند، داروهاى ش صعب العالج مبتال هس
ــد و در روز اول يا دوم  ــه مى كنن ــالت تهي از تعطي
ــت، براى گرفتن دارو  نوروز كه همه جا تعطيل اس
ــزود: بنابراين در زمينه  اقدام نمى كنند. ديناروند اف
ــاص و صعب العالج كمتر دچار  داروهاى بيماران خ
مشكل مى شويم. عمدتا در ايام تعطيل بحث درباره 
افرادى است كه به صورت اورژانسى به دارو نياز پيدا 
مى كنند؛ يعنى كسانى كه دچار معضالتى مى شوند، 
ــد دارو تهيه  ــا مراجعه مى كنند يا باي به اورژانس ه
ــراد نيز در زمان  ــه داروى اين اف كنند. ما براى تهي
تعطيالت مشكلى نداريم و ارائه خدمات طبق روال 

عادى انجام مى شود.

امنيت اصفهان در ايام نوروز 
با مديريت دستگاه قضايى تامين مى شود

ــان گفت:  ــتان اصفه ــترى اس ــس كل دادگس ريي
ــاه و  ــت و رف ــن امني ــتاى تامي ــر الزم در راس تدابي
ــهروندان و ميهمانان نوروزى در اصفهان  آسايش ش

انديشيده شده است.
ــه به نزديكى  ــروى وفا اظهار كرد: با توج احمد خس
ــعت و  ــتان اصفهان با وس ــه اس ــوروز و اينك ــام ن اي
ــاله  ــتى بودن آن، هر س عظمت جغرافيايى و توريس
ــوص در ايام  ــان به خص ــم زيادى مهم پذيراى حج
ــتاى تامين امنيت  ــت، تدابير الزم در راس نوروز اس
ــهروندان و ميهمانان انديشيده  ــايش ش و رفاه و آس

شده است.
وى با اشاره به اينكه در سال گذشته نيز با برنامه ريزى 
و هماهنگى الزم شاهد تحقق اين مهم بوديم، افزود: 
ــتگاه هاى اجرايى و امنيتى استان،  ــال نيز دس امس

برنامه هاى خود را آماده و اجرايى كرده اند.
ــتان اصفهان، همچنين  ــتگاه قضايى اس رييس دس
ــان آن را  ــر جرايم خاص و مجرم نظارت و كنترل ب
ــتور كار اعالم و تصريح كرد: دادگسترى كل  در دس
ــتان اصفهان ضمن مديريت در كنترل و نظارت  اس

ــن، با افرادى كه  بر مجرمان سابقه دار و جرايم خش
ــايش عمومى را مورد تعرض  به هر نحو امنيت و آس
ــدون هيچ گونه  ــه قرار دهند، با قاطعيت و ب و خدش

مالحظه برخورد خواهد كرد.
ــده انتظامى  ــردار آقاخانى، فرمان ــت، س گفتنى اس
ــل پليس براى  ــز از آمادگى كام ــتان اصفهان ني اس
ــده رود، پارك ها  ــيه زاين برقرارى نظم و امنيت حاش
ــورت ويژه در ايام  ــهر به ص و تفرج گاه ها و محالت ش
ــژه اين ايام خبر  ــب اجراى طرح هاى وي نوروز در قال

داده است.

ــتري توليد كنندگان را نيز از اين  ــين اش بود.» سردار حس
ــت و با بيان اينكه افرادي كه اقدام  هشدار بي نصيب نگذاش
ــيب زا كنند، طبق  ــد و توزيع موادمحترقه آس به تهيه، تولي
ــهروندان نيز  ــود، افزود: « از ش ــان برخورد مي ش قانون با آن
ــد. »  ــالع دهن ــه پليس اط ــوارد را ب ــن م ــم اي مي خواهي
ــزي هاي پليس  ــم از برنامه ري ــروي انتظامي ه فرمانده ني
ــت كه  ــم از خانواده ها خواس ــت و ه ــب گف ــن ش ــراي اي ب
ــتي كه  ــدار و درخواس ــود را كنترل كنند. هش فرزندان خ

ــا فروش مواد محترقه  با قاچاق كاال و ارز، نگهداري، حمل ي
ــط كاال جريمه هاي  ــر ضب ــده و عالوه ب ــوب ش جرم محس
ــال  ــر ارزش كاال و دو تا پنج س ــنگيني از دو تا هفت براب س
ــت. هر چند پليس در تمام سال و  حبس پيش بيني شده اس
ــراي جلوگيري از  ــدات ب ــاه از انجام تمهي ــژه بهمن م به وي
ــان مي گويد،  ــور و رصد قاچاقچي ورود مواد محترقه به كش
ــود منبع  ــرور مردم ب ــه روزي عامل س ــمي ك اما اين مراس

ــايش را  ــده و آس ــودجويان ش ــد س درآم

ــاي ـــنت هــ ــته و س ــار گذاش ــروزي را كن ــاي ام ه
اصيـــل ايرانـــي اسالمي را جايگزين  كنيم.  

مراكز آموزشـي و رسـانه ها  در اين ميان بيش از ساير نهادها 
نقش دارنــــــد. رســـانه ها مي تواننـــــد با ترويج صحيح 
فرهنـــــگ گذشتگان و بـــــــا آگاهي بخشي نسل جديد 
را با فرهنگ غني و پرمحتواي 

ــه دليل  ــي ب مراكز آموزش
اينكه از كودكي در كنار فرد 
هستند مي توانند نماد هاي 
فرهنگي زندگي ايرانيان را 

به جامعه بشناسانند.

چهـارشنبه سوري نياز به فرهنگسازي دارد نه اولتيمـاتوم

قسمت پايانىانتقاد كن، اما جنبه هم داشته باش! 
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مستند

مستند »رویاهای دم صبح« مهرداد اسکویی که در نشست بازنمایش 
مستندهای برگزیده نهمین جشنواره سینمای حقیقت در نگارستان 
امام خمینی اکران شــد، مانند آثار قبلی اســکویی به انســان های 

آسیب پذیر جامعه پرداخته است.
در این اثر اسکویی به سراغ دختران نوجوانی رفته که در کانون اصالح 

و تربیت تهران نگهداری می شوند.
آنچه این مستند را از آثار مشــابه متمایز کرده، توانایی اسکویی در 
نزدیک شدن زیاد به این دخترهاست. در واقع در اکثر آثار اینچنینی، 
این افراد آسیب دیده با حالتی معذب در برابر دوربین قرار می گیرند 
و از مشکالتی که داشته اند، می گویند. در این اثر اما به نظر می رسد 
اســکویی با تکیه بر تجربیات زیادش در ساخت مستند، مدت ها در 
کنار دخترهای این کانون زندگی کرده، به طوری که آنها او را دایی 
مهرداد صدا می زنند و از شخصی ترین مسایل شان برای او می گویند.

دوربین اسکویی به راحتی به جمع دخترها می رود و آنها بدون این 
که بابت وجود آن معذب شوند، در برابر آن با همدیگر حرف می زنند.

اسکویی حتی توانسته به دفتر خاطرات این دخترها هم سرک بکشد 
و نوشته های خصوصی آنها به راحتی به او ارایه می شود.

در این اثر، کارگردان به جای تمرکز کردن بر زندگی تعداد معدودی 
از این شخصیت ها، به شــکلی گذرا زندگی و مصایب هر کدام از آنها 
را نشان می دهد و بیش از بیان مسایل آنها در خلوت هر یک، بر بیان 
مشکالت شان در جمع آنها تاکید دارد. برای مثال در صحنه ای این 
دخترها عروسک گردانی می کنند و هر کدام براساس مشکالت شان، 
دیالوگی به جای عروسکی که در دست دارند، می گویند. بیننده که 
قبال با مشکالت هر کدام از این دخترها به شکلی کلی و ابتدایی آشنا 
شــده، در این صحنه می تواند به خوبی دیالوگ های هر یک را درک 

کند.
 در واقع در این مستند آشنا شدن با شــخصیت ها در خلوت آنها، به 
شکلی کوتاه و برای ایجاد پیش زمینه ای ذهنی برای مخاطبی است 
که قرار است در صحنه های دسته جمعی شخصیت ها، رفتار هر یک را 

براساس آنچه در زندگی بر سرش گذشته، بهتر تحلیل کند.

امین نادری، مدیر سوره مهر الکترونیک، با اشاره به فعالیت های انجام شده از سوی 
این واحد از انتشارات سوره مهر گفت: تاکنون تعداد ۷۵ عنوان کتاب با موضوعات 
انقالب اسالمی و دفاع مقدس در ژانرها و قالب های گوناگون روی سایت آمازون و 

گوگل بوک قرار گرفته است.
وی با اشــاره به اســتقبال از این آثار افزود: هــدف از قرار دادن ایــن کتاب ها در 
سایت هایی مانند آمازون و گوگل بوک، تسهیل در دسترسی به این قبیل کتاب ها 

برای مخاطبان است.
  طبق آمــاری که تاکنــون اعالم شــده، کتاب هــای »نورالدین پســر ایران« و 

»زیتون سرخ« بیشترین مخاطب را از میان تمامی عناوین داشتند.
مدیر سوره مهر الکترونیک در ادامه از رونمایی نسخه جدید از سایت انتشارات سوره 
مهر خبر داد و یادآور شد: چهره بصری ســایت بازطراحی شده و آماده است. فعال 
مشغول رفع یک سری از نواقص هســتیم که امیدواریم در نمایشگاه کتاب تهران 

بتوانیم از این نسخه جدید رونمایی کنیم.
انتشارات سوره مهر تاکنون عناوین متعددی را روی سایت های آمازون و گوگل بوک 
قرار داده است که می تواند به مخاطبان فارســی زبان در دسترسی آسان به منابع 

کمک کند.
 از این عناوین می توان به مجموعه ای از ســروده ها مانند »ضد«، ســه گانه فاضل 
نظری، »فیض بوک« اثر ناصر فیض و...  در حوزه خاطرات دفاع مقدس آثاری مانند 
»آن بیست و سه نفر«، »دختر شــینا«، »نورالدین پسر ایران«، »زندان الرشید«، 

»کالک های خاکی« و... اشاره کرد.

دریچه

پر فروش ترین کتاب ایرانی 
در آمازون 

نگاهی به مستند »رویاهای دم صبح«

نوجوانانی در برزخ کانون 
اصالح و تربیت

ایده ای در حال فراموشی؛

جشن جهانی نوروز ۹۵ ،هنوز میزبان ندارد
 جشــن جهانی نوروز که چند دوره در کشــورهای مختلف با حضور ســران 
کشــورهای عضو پرونده میراث ناملموس و جهانی نوروز برپا شده بود، امسال 

برای دومین بار میزبان ندارد.
نوروز آیینی است که همزمان با آمدن بهار در کشورهای مختلف جشن گرفته 
می شود و از آنجا که مردم کشــورهای مختلف درتکاپوی برپایی این جشن 
جهانی هستند، پرونده میراث جهانی آن نیز توسط ایران در سازمان یونسکو به 
ثبت رسید و نام جشن جهانی نوروز را به خود گرفت. نوروز در بیشتر کشورهای 
خاورمیانه، آســیای میانه، قفقاز، شــبه قاره هند و بالکان، ایران، افغانستان، 
تاجیکستان، ترکمنستان، ترکیه، جمهوری آذربایجان، قرقیزستان، قزاقستان، 
ازبکستان، پاکستان و کردستان عراق جشــن گرفته می شود؛ هر کدام هم با 

آیین ها و مراسم های خاص خودشان.
همین گستردگی آیین ها و همبستگی میان آنها بود که موجب شد سازمان ملل 
رای به جهانی شدن این میراث ناملموس بدهد. به همین دلیل هر ساله نه تنها 
در کشورهای مختلف جشن نوروز برپا می شد بلکه کشورهای مختلف تصمیم 
گرفتند پس از جهانی شدن آن، هر یک میزبان برگزاری جشنی با حضور سران 

کشورهایی شوند که در حوزه برپایی این جشن مشترکاتی را با هم دارند.
در همین راستا جمهوری اسالمی ایران مراسم ویژه ای را در سال های ۱۳۸۹ 
و ۱۳۹۰ تدارک دید و از مقام های بلندپایه کشــورهای همسایه برای شرکت 
در آن دعوت کرد. اولین دوره جشن جهانی نوروز هفتم فروردین سال ۸۹ در 
ایران برگزار شد و سران کشورهاي ایران، افغانستان، تاجیکستان، ترکمنستان 

و عراق و وزیر امور خارجه جمهوري آذربایجان و معاون نخست وزیر ترکیه نیز 
در آن حضور داشتند. در برگزاری دومین دوره جشن جهانی نوروز در سال ۹۰، 
امامعلی رحمان رییس جمهوری تاجیکستان پیشنهاد داد تا کشورش میزبان 
سومین دوره این جشن جهانی باشــد و به این ترتیب سران کشورهای حوزه 

نوروز، سال ۱۳۹۱ را با شرکت در جشن شهر آغاز کردند.
ترکمنستان در سال ۹۲ نیز میزبان این جشن شد و در سال۹۳ جشن جهاني 

نوروز در کابل پایتخت افغانستان برگزار شده بود.
دولت افغانستان برای انجام میزبانی از مهمانان نوروز، پروژه ای را برای بازسازی 
بخشی از منطقه تفریحی پغمان در غرب کابل دست گرفته بود. حامدکرزای نیز 
در صفحه فیس بوک خود از پیشرفت کار این پروژه عکس هایی منتشر کرد، اما 
برای سال ۹۴ هیچ کشوری داوطلب برپایی جشن نشد. به همین دلیل یونسکو 

جشنی را در مقر اصلی خود برگزار کرد.
برای سال ۹۵ نیز هیچ کشوری اعالم آمادگی نکرده تا میزبان برپایی این جشن 
جهانی باشــد به همین دلیل گویا بازهم یونسکو قرار است که این جشن را در 

مقر اصلی خود برگزار کند.
در این باره، فرهاد نظری مدیرکل ثبت آثــار تاریخی و فرهنگی گفت: برپایی 
مراسم جهانی نوروز با همکاری کشــورهای دیگر در حیطه اختیارات روسای 
جمهور است. چون آنها هستند که تصمیم به میزبانی می گیرند. بنابراین آیین 
ملی نوروز که توســط معاون رییس جمهور و رییس سازمان میراث فرهنگی 

برگزار می شود ربطی به جشن جهانی ندارد.

 در مراسم اختتامیه بخش علمی و دانشــگاهی پنجمین جشنواره مد و لباس 
فجر، از اساتید رشته های مرتبط با مد و لباس تقدیر به عمل آمد.

دکتر انســیه زاهدی،  معاون پژوهشی دانشــگاه الزهرا در ابتدای این مراسم 
گفت: مانند ســال های پیش در بخش علمی دانشــگاهی با استقبال زیادی 
مواجه شدیم. زاهدی ادامه داد: در بخش علمی دانشگاهی نوآوری ها و نیازهای 
کشور مورد توجه قرار گرفته است و با تحلیل وضع موجود در مد و لباس کشور، 
نیازهایی مانند سایزبندی، استانداردهای بومی اندام ایرانی و... را مورد توجه 
قرار دادیم. نگرش شورای راهبردی به مقوله ساماندهی مد و لباس، یک تحلیل 
کامل و سیستمی اســت و از پارچه تا طراحی، تولید و توزیع را دربرمی گیرد. 
در بخش دانشگاهی نیز سعی شــده حول وضع موجود سیاست گذاری برای 
ساماندهی مد و لباس اقداماتی انجام شود. وی با اشاره به اینکه نمایندگان همه 
دانشگاه ها سعی می کنند به یک وحدت نظر و هماهنگی در بخش علمی برسند 
گفت: قصد داریم برنامه های درسی را طوری ارتقا دهیم که در نهایت بتوانیم در 
منطقه و جهان موقعیت خوبی به دست آوریم. هم اکنون به هماهنگی خوبی 
میان همه دانشگاه هایی که رشــته های مرتبط با مد و لباس دارند رسیدیم و 
تمامی دروس را با هدف ارتقای علمی این رشــته ها و دســت یابی به توانایی 

حرفه ای دانش آموخته در بازار کار، بررسی کردیم.
پس از آن غالمرضا اکرمی، رییس دانشــگاه هنر تهران با ابراز خوشــحالی از 
برگزاری جشنواره مد و لباس فجر گفت: لباس یکی از ارکان فرهنگی است و 
از اهمیت بسیار باالیی برخوردار اســت. اگر از نگاه فرهنگی به این مقوله نگاه 
کنیم، اولین رکن فرهنگ، زبان است و رکن دوم لباس است که مشخصه هر 
فرهنگ است. ما از زمان هخامنشیان دارای لباس خاص بودیم و فرهنگ غنی 

در این زمینه داریم. اکرمی ادامه داد: ایران دارای تنوع فرهنگی است و دلیل 
اصلی آن اقلیم و جغرافیای ۴ فصل ایران است. بسیاری از کشورها دارای پوشش 
یکنواخت هستند، اما کشــور ما در مناطق مختلف دارای لباس های متنوع و 
زیباست. همان طور که ایران در زمینه ادبیات و معماری دارای منابع ارزشمند 
و متعدد اســت در لباس هم منابعی دارد که می توانیم از آنها استفاده کنیم و 
طرح های جدیدی بر مبنای آنها ایجاد نماییم. کمبود منابع مکتوب در زمینه 
لباس به خاطر این اســت که لباس موضوعی مردمی است و توجه چندانی به 
آن نشده اســت، اما با توجه به فرهنگ غنی خود می توانیم حرف زیادی برای 
گفتن داشته باشیم. رییس پنجمین جشنواره مد و لباس فجر افزود: در سال 
۹۵ قصد داریم نگرش سه گروه مسئوالن، دســت اندرکاران و مردم را به مد و 
لباس ایرانی اسالمی تغییر دهیم. مسئوالن به عنوان تصمیم گیران کشور باید 
با این مقوله آشنایی کامل پیدا کنند و بدانند که مد یک ضرورت است و نه یک 
موضوع تشریفاتی. گروه دوم دست اندرکاران حوزه مد و لباس شامل طراحان 
لباس، تولیدکنندگان، نساجان، توزیع کنندگان و...هستند. این افراد باید بدانند 
که دیگر با روش های سنتی نمی توانند کاری از پیش ببرند. تغییر نگرش این 
دسته مهم تر از مسئوالن است و ســطح آگاهی جامعه باید باال برود تا بتوانند 

پاسخ جامعه را بدهند.
قبادی افزود: گروه سوم مردم هستندکه باید در زمینه مد و لباس مطالبه گری 
داشته باشند. مصرف کننده باید از آنچه در جامعه عرضه می شود اقناع نشود. 
دانشجو هم باید از آنچه توسط اســتاد به او آموخته می شود اقتاع نشود. این 
مطالبه گری باید در حوزه مد و لباس شکل بگیرد تا بتوانیم روز به روز پیشرفت 

کنیم.

ستاره اسکندری با بیان اینکه خودش را فرزند تلویزیون می داند 
و معتقد است محبوبیتش به خاطر تلویزیون است، در عین حال 
به نقد یک سری اتفاقات در تلویزیون پرداخت و از رییس سازمان 
صدا و سیما خواست تا یک آسیب شناسی در رسانه ملی انجام 
شود تا دلیل عدم حضور افرادی که خود زاده  تلویزیون بودند، اما 

سال هاست که کار نمی کنند، مشخص شود.
وی با هشدار نسبت به اینکه تلویزیون باید حواسش جمع باشد، 
تاکید کرد: اگر خوراک خوب به دست مردم برسد دیگر کسی 

سراغ سریال های بی سر و ته ماهواره نمی رود.
این بازیگر ابتدا درباره مهم ترین اتفاقاتی که در ســال ۹۴ در 
تلویزیون افتاد اظهار کرد:  به عنوان بازیگری که اصوال از تئاتر 
برخاستم ولی خودم را فرزند تلویزیون می دانم به دلیل اینکه 
دیده شدنم، شــهرتم و محبوبیتم به خاطر تلویزیون است، به 
خودم این اجازه را می دهم تا یک سری اتفاقات را در تلویزیون نقد 
کنم؛ البته نقد من مفهومش کوبیدن تلویزیون نیست؛ چراکه 
شخصا معتقدم ،چه بهتراست که افراد خودی و آشنا تلویزیون 
را نقد کنند. من بعد از سه سال به تلویزیون آمدم و کار می کنم 
و علتش هم این است که در تلویزیون مجموعه اتفاقاتی افتاد و 
به نظرم بودجه تلویزیون صرف اتفاقات دیگری شد، در نتیجه 
بخش عمده ای از ســریال ها از بودجه تهی شدند. اسکندری 
تصریح کرد: یکی از دالیل ایــن اتفاقات حضور تهیه کنندگان 
ناکارآمد و غیرمتخصص در تلویزیون بــود. به هر حال همه ما 
از تلویزیون خاطرات خوش و سریال های به یادماندنی در ذهن 
داریم. در بخشــی از آنها مثل مجموعه هایی چون »نرگس«، 
»مرگ تدریجی یک رویا« و »فاکتــور ۸« خودم نیز کار کردم 
که به نظرم کارهای قابل قبول و قابل دفاع جدی بودند و حرفی 
برای گفتن داشتند و جریان سازی کردند، اما بعد از آن، متاسفانه 
تولید کارها به دست تهیه کنندگانی افتاد که اصل ماجرایشان 
پول درآوردن یا عکس یادگاری گرفتــن در کنار چهار چهره 
بود. متأســفانه کم کم ســریال ها از کیفیت تهی شدند و همه 

چیز خیلی مصرفی شده اســت. اکنون خواه تلویزیون بپذیرد 
و خواه نپذیرد با این روندی که در پیش دارد آمار تماشاچیان 
پایین آمده است. مردم ما به قدری تشنه سریال های خوب 
هستند که وقتی به عنوان مثال شبکه ای مثل شبکه نمایش 
خانگی مجموعه هایی چون »شهرزاد«، »دندون طال« و... 
را تولید می کند، مردم حاضرند پول بدهند تا سریال های 
ایرانی را نگاه کنند. برخی ها می گویند مردم این روزها به 
سریال های ترکی گرایش پیدا کرده اند اما من می گویم 
این طور نیست. اگر خوراک خوب به دست مردم برسد 
اصال کسی ماهواره نگاه نمی کند؛ آن هم با آن سریال های 
 مســتهجن، بی ربط و بی ســر و ته ترکی کــه به نظرم

 ۹۰ درصد آنها احمقانه هســتند.وی در ادامه خطاب به 

رییس سازمان صدا وسیما و مدیران شبکه های 
تلویزیونی گفت: با حضور فعال شبکه نمایش خانگی، تلویزیون 
باید به این نتیجه برسد که در شرایطی که کار خوب بسازد مردم 
هم تمایل نشان می دهند؛ به عنوان مثال آقایان داوود میرباقری 
و حسن فتحی از کارگردانانی هستند که از دل همین تلویزیون 
بیرون آمده اند و به نظرم باید یک آسیب شناســی انجام شود. 
آقای دکتر سرافراز به عنوان رییس سازمان صداوسیما و حتی 
مدیریت های شبکه ها باید این آسیب شناسی را داشته باشند که 
به عنوان مثال چه اتفاقی می افتد؟ آدم هایی که زاده  تلویزیون 
هســتند و خود را فرزند تلویزیون می دانند، ترجیح می دهند 
خارج از تلویزیون کار  کنند. به نظرم کمی رو راست بودن با خود 
و پذیرفتن اینکه بودجه تلویزیون کمی دچار سوءمدیریت شده، 
خوب است؛ ضمن اینکه لزوما یک کار خوب با پول بزرگ ساخته 
 نمی شود؛ به عنوان مثال سریال های فاخری مثل »سربداران«،  
»بوعلی سینا«، »گرگ ها« و »رعنا« لزوما کارهای پرهزینه ای 
نبودند.بازیگر سریال های »مرگ تدریجی یک رویا«، »داستان 
یک شــهر«، »نرگس« و... در پی همین صحبت هایش تأکید 
کرد: این خیلی اتفاق مهمی است که مدیریت ها واقعا این انگیزه 
را داشته باشند که قرار است فرهنگ ســازی کنند و به مردم 
آموزش بدهند. من به یاد دارم آن زمان که سریال »نرگس« از 
تلویزیون پخش می شد واقعا خیابان ها خالی می شد و من بارها 
با آژانس محل زندگی ام تماس می گرفتم و درخواست اتومبیل 
داشتم و آنها می گفتند که هیچ راننده ای در این ساعت حاضر 
نیست بیرون بیاید. پس اگر خوراک خوب به مردم بدهیم آنها 
هم تشنه کارهای خوب می شوند. اسکندری سپس به خطوط 
قرمز تلویزیون اشاره کرد و گفت: خطوط قرمزی در تلویزیون 
وجود دارد و در برخی مدیریت ها می بینیم که پررنگ تر می شود، 
به نظرم اتفاق خوبی نیست؛ چراکه مردم با تلویزیون احساس 
فاصله می کنند؛ یعنی در واقع تلویزیون به یک جزیره جدایی 
تبدیل می شود که انگار ما در آن زندگی نمی کنیم؛ البته منظورم 

این نیست که همیشه باید تلخی های کامل در تلویزیون نشان 
داده شود، اما واقعیت این است که در جامعه ما بیماری، اعتیاد، 
فقر، طالق و کودکان کار وجود دارد و ما هر روز و هر شب با این 
مشکالت مواجه هستیم. هزار و یک مسئله وجود دارد و خیلی 
خوب است که تلویزیون این را بپذیرد و به عنوان واقعیت های 
جامعه به آن نگاه کنــد و بتواند با فیلمنامه های خوب و جذاب 
به عنوان مثال اگر قصه  به هم ریختگی بنیــاد خانواده روایت 
می شود، بتواند آسیب شناســی کند و راهکار نشان بدهد. وی 
یادآوری کرد: من در تلویزیونــی کار کردم که اولین زن معتاد 
سیمای جمهوری اسالمی ایران را در »داستان یک شهر« اصغر 
فرهادی در سال ۷۸ بازی کردم. همچنین اولین زن الکلی در 
سریال »مرگ تدریجی یک رویا« به کارگردانی فریدون جیرانی 

را بازی کردم؛ بنابراین ما باید بگوییم این مشکالت هستند ولی 
عاقبت هایشان چه می شود. همه این مسایل مهم هستند. فقط 
در دوره انتخابات من نبینم که افراد جامعه با هر پوششــی در 
تلویزیون راجع به رأی دادن صحبــت می کنند بلکه من باید 
در دل زندگی هم این مسایل را ببینم، البته بحثم فقط حجاب 
نیست. بحثم این است که مردم آنچه را که دارند در تلویزیون 
نمایان کنند یا بخواهند که نمایان شود. این صحبت ها نقدهایی 
است که من از تلویزیون دارم و سال هاســت این اتفاق افتاده 
که بازیگران یا کارگردانانی را کنار می گذارند و به لیست سیاه 
می روند فقط به دلیل اینکه می گویند حرف هایی می زنند که بر 
ضد تلویزیون است، در صورتی که اصال و ابدا ضدیت با تلویزیون 
نیســت. وی همچنین بیان کرد: هیچ مدیومی به اندازه رسانه 
ملی با مردم صمیمی نیســت. من این حرف هــا را بارها تکرار 
می کنم که به واسطه تلویزیون اســت که در دل های مردم جا 
دارم و با من صمیمی هستند، اما تلویزیون باید حواسش باشد 
که تهیه کنندگی کارهایش را به دست چه کسانی می سپارد. 
در حال حاضر شــما با هــر بازیگری که صحبــت می کنید از 
تهیه کنندگانش طلبکار اســت، در صورتی که سالیان گذشته 
اینگونه نبود و تهیه کنندگان خانه و ماشین شان را می فروختند 
تا پول عوامل را بدهند. چنین روحیه ای در تهیه کنندگان قدیم 
ما وجود داشت، اما در حال حاضر بچه ۲۰ ساله،  خانم بیست و 
اندی ساله، تهیه کننده می شود. به نظرم هر چیزی راه خودش 
را دارد. تهیه کنندگانی که من می شــناختم و قدیم با آنها کار 
می کردم همه آدم هایی بودند که ذره ذره و پله پله باال آمدند تا 
اینکه بخواهند صرف اینکه پدرش فالنی است و دخترخاله اش 
فالنی است، تهیه کننده شوند. به نظرم این اتفاقی است که خواه 
تلویزیون بپذیرد یا نپذیرد با ریزش تماشاچی مواجه می شود و 
حیف است تریبونی که می شــود به بهترین نحو از آن استفاده 
کرد و می توان برای ساختن جامعه ای که رشد کند و به جلو برده 

شود، مدام حسرت کارهای گذشته را بخوریم.

سریال زعفرانی
بازیگر سریال نوروزی »زعفرانی« در بخشی دیگر از گفت و گوی 
خود درباره لزوم کامل بودن فیلمنامه ها برای ساخت سریال ها 
معتقد است: زمانی که یک قصه کامل با تمام جزییات در اختیار 

بازیگر باشد، قطعا تأثیر خوبی بر ایفای نقش خواهد گذاشت.
اسکندری با تاکید بر اینکه باید زودتر به فکر کارهای مناسبتی 
بیفتیم، خاطرنشان کرد:  زمانی که به سریال »زعفرانی« دعوت 
شدم، یک قصه کامل با تمام جزییات کامل در اختیارم گذاشته 
شده بود و شش قسمت از این فیلمنامه آماده بود. قسمت های 
بعدی هم داغ داغ به دســتمان می رســید که تقریبا ۸۰ الی 
۹۰ درصد شبیه به آن چیزی اســت که برایمان تعریف شده 
بود ولی من اصوال در شــگفتم که ما همه سال ها می دانیم که 

مناســبت هایی مثل عید نوروز، ماه رمضان و محرم داریم، اما 
کارهایی که باید در این مناسبت ها ساخته شوند، چرا از پیش تر 
همه چیزشان تمام و کمال نیست؟ همیشه یک سری اتفاقات 
ما را شگفت زده می کند؛ یعنی همه چیز از قبل کامل نیست و 
این طبیعتا خواه ناخواه کمی بر کیفیت کار تأثیر می گذارد، اما 
خوشبختانه آقای محمدی، کارگردان سریال »زعفرانی« و آقای 
ایرج محمدی، تهیه کننده این مجموعه سعی می کنند همه چیز 
خیلی حرفه ای اتفاق بیفتد، بنابراین به عنوان مثال من خودم در 
این پروژه به گونه ای هستم که اصال در اضطراب عجیب و غریب 
قرار نمی گیرم و به نظرم »زعفرانی« تا االن خوب پیش رفته و 

روند تولید معقولی دارد.
وی همچنین درباره رقابت میان سریال های طنز نوروز امسال 
اظهار کرد: من سریال »زعفرانی« را یک سریال طنز نمی دانم، 
بلکه یک ســریال، با حال خوب می دانم. به نظرم این مجموعه 
یک کار ساده، صمیمی و فرح بخش ، مناسب ایام نوروز است. 
»زعفرانی« یک کار شیرین است تا اینکه طنز باشد. به اعتقاد من 

کار طنز تعاریف دیگری دارد. 
سریال »زعفرانی« کاری اســت که قصه دارد، سر و ته دارد و 
پرســوناژ ها در دل زندگی معمولی هســتند ضمن اینکه این 
مجموعه تأکیدی بر خنداندن تماشاچی ندارد بلکه یک موقعیت 

سبک بال است.
بازیگر نقش نســرین دربــاره تجربه مادر بودنش در ســریال 
 نوروزی »زعفرانی« توضیح داد: من پیش از این هم در سریال

 »هفت سین« کار آقای یداهلل صمدی که آن هم چندین سال 
پیش در ایام نوروز پخش شد، تجربه مادر بودن را داشتم و این 

دومین تجربه مادر بودنم است. 
من از آن دسته بازیگرانی هستم که خیلی مقید به سن و سال، 
زیباتر شدن و جوان تر بازی کردن نیستم و ترجیح می دهم در 
کارهای خوب حضور پیدا کنم. به نظرم »زعفرانی« یک کار قابل 

دفاع و شریف است.

مستند »قلمرو سلطان« روح اهلل موسوی که در سلسله جلسات بازپخش 
مستندهای برگزیده نهمین جشنواره فیلم مستند سینما حقیقت، در 
نگارستان امام خمینی اصفهان نمایش داده شــد، ماجرای مردی که 
شغلش کشتن پرندگانی اســت که در فرودگاه، جلوی دید خلبان های 

هواپیماها را می گیرند.
او با وجود شــغلش تالش می کند تا جایی که ممکن است پرندگان را 

نکشد و پرنده هایی را که در دام صیادان گیر افتاده اند نجات دهد.
ایده اصلی این مســتند، ایده خوب و جذابی است و می تواند اثری قابل 
توجه درباره یک شــخصیت متناقــض ارایه دهد. با این همه اشــکال 
 اصلی در این مســتند، نــوع روایت کردن این شــخصیت بــا تدوین 

است.
می دانیم که بسیاری از فیلم های مستند روی میز تدوین شکل می گیرند 
و فیلمساز می تواند به شیوه های متنوع راش ها را در کنار هم قرار دهد. در 
این اثر ابتدا مردی را می بینیم که پرنده های شکارشده را نجات می دهد، 
بعد او را در حال انجام وظیفه در محل کارش می بینیم و سپس دوباره به 
کارهای او برای نجات پرندگان برمی گردیم. چنین ترتیبی باعث شده 
ایده اصلی این مستند به درستی به مخاطب منتقل نشود، در حالی که 
بهتر بود ابتدا با شخصیت در محل کارش آشنا می شدیم و توضیحاتی 
درباره شغل ویژه او که چندان شناخته شده نیست، داده می شد تا ذهن 

مخاطب با آن مانوس شود. 
سپس مستندساز می توانســت به تاثیر شــغل این مرد بر روحیاتش 
بپردازد و به این اشاره کند که او نه تنها تالش می کند کمتر پرنده ای را 
در فرودگاه بکشد، بلکه در طول روز هم برای فرار از عذاب وجدان ناشی 

از شغلش پرندگان را از دام صیادان نجات می دهد.
با همه اینها مستندساز به خوبی توانسته به درونیات شخصیت نزدیک 
شود و با گرفتن پالن های بسته از چهره او در حال شکار و نجات پرندگان 
و ثبت زمزمه های او در لحظاتی که بین کشتن و نکشتن پرندگان تردید 

دارد، مخاطب را به ذهنیات او بیش از پیش نزدیک کند.

مدیر گروه سینمایی موسسه نگارســتان امام خمینی )ره(گفت: موسسه تنظیم و 
نشر آثار امام خمینی)ره( که از سال ۷۵ تاکنون فعالیت های قابل توجهی را در زمینه 
حمایت از انجمن های مختلف سینمایی انجام داده، تالش دارد تا بسترهای مناسبی 
را جهت شکوفایی و رشد استعدادهای جوانان اصفهانی در حوزه هنرهای نمایشی 
و سینمایی فراهم کند. استکی افزود: در همین راستا یک کارگاه آموزشی فیلمنامه 
نویسی از سوی این موسسه برگزار می شــود که در آن هنرجویان با اصول نگارش 
فیلمنامه آشنا می شوند. وی خاطرنشان کرد: مدت زمان برپایی این کارگاه ۳ ماه است 
و اساتید مجرب و متخصصی جهت تدریس در آن انتخاب شده اند که برخی از تهران 
و برخی از میان هنرمندان و اساتید اصفهان هستند. وی درباره نحوه پذیرش در این 
کارگاه عنوان کرد: ثبت نام در این کارگاه از ۱۵ اسفندماه آغاز شده و تا پایان فروردین 
ماه ادامه خواهد داشت که افراد پس از ثبت نام در یک آزمون ابتدایی شرکت می کنند 
تا استعدادشان برای شرکت در این کارگاه توسط اســاتید مورد ارزیابی قرار گیرد. 
استکی افزود: حضور در کالس برای شرکت کنندگان رایگان است. به این ترتیب که 
در ابتدا مبلغی از آنان اخذ می شود و در صورتی که آنان در تمامی جلسات کارگاه ها 

شرکت کنند این مبلغ در پایان به آنان عودت داده می شود.
عالقه مندان می توانند جهت ثبت نام در این کارگاه به نگارستان امام خمینی)ره( واقع 

در میدان فیض مراجعه نمایند.

نگاهی به مستند »قلمرو سلطان« ؛

سالخی می گریست، به قناری 
کوچکی دل باخته بود

باحضور اساتید مجرب برگزار می شود؛

کارگاه آموزشی فیلمنامه نویسی 
در نگارستان امام خمینی)ره(

بخش علمی جشنواره مدولباس فجر، برگزیدگان خود را شناخت

        اخبار          

صداوسیما سال ۹۵ چگونه باشد؟

می خواهم تلویزیون را نقد کنم نه اینکه بکوبم  
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اخبار کوتاه

مدیر کل جهاد کش��اورزی اس��تان چهارمحال و بختیاری از تولید 
ساالنه ۲۰۰ هزار اصله نهال میوه در این استان خبر داد.

ذبیح اهلل غریب، با اش��اره  به این موضوع  اظهار داش��ت: این تعداد 
اصله نهال در مرکز تولید نهال پایه رویشی شهرستان سامان تولید 

می شوند.
وی افزود: این مرکز تولید نهال در روس��تای ش��وراب صغیر سامان 
 قرار دارد و وس��عت این مرکز تولیدی بیش از س��ه ه��زار متر مربع

 است.
مدیر کل جهاد کشاورزی اس��تان چهارمحال و بختیاری با اشاره به 
اینکه شهرستان س��امان چهارمحال و بختیاری مهم ترین منطقه 
تولید محصوالت باغی چهارمحال و بختیاری به شمار می رود، اظهار 
داشت: هم اکنون بیشترین محصول بادام، گردو و هلوی چهارمحال 

و بختیاری در شهرستان سامان تولید می شود.
وی ادامه داد: اش��تغال بیش��تر مردم این منطقه باغداری اس��ت و 
باغداران این منطقه با تولید محصوالت مرغوب توانسته اند جایگاه 

ارزشمندی در کشور پیدا کنند.
مدیر کل جهاد کشاورزی اس��تان چهارمحال و بختیاری افزود: هم 
اکنون هلوی تولیدی این منطقه یکی از بهترین نوع هلوی کش��ور 
است که قیمت باالیی را نسبت به دیگر رقم های این میوه  درکشوربه 

خود اختصاص داده است.

 مدی��رکل تأمی��ن اجتماع��ی چهارمح��ال و بختی��اری گف��ت: 
 تأمین اجتماع��ی می تواند نقش مهمی در تحق��ق اقتصاد مقاومتی

 ایفا کند و تأثیر زیادی بر اجرای آن داشته باشد.
 »غالم رض��ا محم��دی« در کارگاه گفتمان س��ازی مباح��ث بیمه 
 و تأمین اجتماع��ی مبتنی بر اقتص��اد مقاومتی، با اش��اره به اینکه 
سرعت تغییرات اقتصادی در دنیای پیرامون در حال افزایش است، 
اظهار کرد: این تغیی��رات می تواند حیات و ممات س��ازمان تأمین 
اجتماعی را تحت تأثیر قرار دهد که الزم است مطابق با سیاست های 
ابالغی مقام معظ��م رهبری در بهمن م��اه 9۲ برای ای��ن تغییرات 

برنامه ریزی کنیم.
وی با اعالم اینکه تأمی��ن اجتماعی به عنوان دومی��ن تولیدکننده 
درمان در کشور شناخته می شود، افزود: این سازمان نیمی از بخش 
 س��المت و هفت درصد از بازار س��رمایه کش��ور را در اختیار دارد و

 11 درصد از لوایح مجلس ش��ورای اس��المی با این سازمان مرتبط 
است.

تولید ۲۰۰ هزار  اصله  نهال  میوه 
در استان

نقش مهم تأمین اجتماعی
 در تحقق اقتصاد مقاومتی

دکتر مرتضی هاش��م زاده، رییس دانش��گاه علوم پزشکی 
چهارمح��ال وبختیاری در نشس��ت خبری، ضمن اش��اره 
به ارتق��ای کیفیت و کمی��ت در زمینه بهداش��ت و درمان 
 اس��تان گفت: از ابتدای دولت یازدهم تا کنون توانسته ایم 
برنامه هایی را اجرا کنیم که ماحصل فعالیت هایمان تحول 

در برخی حوزه ها بوده است.
دکتر هاش��م زاده اف��زود: از ابتدای دولت یازدهم 7رش��ته 
در مقاطع فوق  لیس��انس و دکترای تخصص��ی راه اندازی 
کردیم و ش��اخص ترین فعالی��ت در این م��دت راه اندازی 
دانش��کده دندانپزش��کی با هدف آموزش دندانپزش��کان 
 متبح��ر که ی��ک افتخ��ار برای کش��ور و اس��تان اس��ت ،

 می باش��د.وی اضافه کرد:هدفمان،  ارتقای کیفی آموزش، 
 توس��عه فضاها و تجهیزات آموزش��ی و درمانی  اس��ت که
  ان ش��اءاهلل در س��ال آتی نی��ز 5پژوهش��کده را ب��ه ثبت

 می رسانیم و راه اندازی دانش��کده فناوری های نوین را در 
برنامه داریم.

چهارمحال وبختیاری از هزار و ۲۲۰ تخت بیمارستانی 
بهره می برد

دکتر مرتضی هاشم زاده گفت: علوم پزشکی استان میزبان 
۲43۰نفر دانشجو در 3۰رش��ته مختلف و 8مقطع متفاوت 
و از 6دانشکده  و 4مرکز تحقیقات مصوب و یک مرکز رشد 

بهره می برد.
به گفته وی، اس��تان چهارمحال وبختیاری در حال حاضر 
دارای 8بیمارس��تان با هزار و ۲۲۰ تخت فع��ال، 11پایگاه 
ش��هری و ۲6 پایگاه جاده ای اورژانس به هم اس��تانی های 
 عزی��ز خدمت رس��انی می کن��د که ع��الوه بر ای��ن مراکز 
خانه های بهداش��ت در سراس��ر اس��تان به ارای��ه خدمات 

بهداشتی می پردازند.
دکتر هاش��م زاده، آمار پزشکان اس��تان را 18۰نفر پزشک 
عموم��ی و 11۰نف��ر متخصص عن��وان کرد و گف��ت: بالغ 
بر ه��زار و 6۰۰ نفر پرس��تار در بیمارس��تان های اس��تان 
فعالیت می کنند ک��ه نزدیک به 74۰۰نفر پرس��نل اداری 
و غی��راداری در س��اختار بهداش��ت و درم��ان چهارمحال 
 وبختی��اری مش��غول ب��ه فعالی��ت هس��تند . دکت��ر 
مرتضی هاش��م زاده، دانش��گاه علوم پزش��کی اس��تان را 
در تی��پ بندی، تیپ 3 عن��وان کرد و گف��ت: از آنجا که در 
تیپ بندی ، نظ��م و پارامترهای خاصی وج��ود ندارد ولی 
دانش��گاه هایی که در قبل از انقالب از رشته های تخصصی 
بهره مند بودند را دانش��گاه های تیپ یک اع��الم کردند و 
بقیه دانش��گاه ها را با در نظرگرفتن تعداد دانش��جو، عضو 
هیئت علمی و فضاهای آموزش��ی و درمان��ی به تیپ های 
دو و س��ه تقس��یم بندی کردند که اس��تان ما در تیپ سه 

قرار دارد. علوم پزش��کی چهارمحال وبختی��اری همچنان 
رتبه برتر پژوهش کش��ور را یدک می کشد.رییس دانشگاه 
علوم پزش��کی ب��ه برخی مقام های کس��ب ش��ده اش��اره 
ک��رد و گفت: دانش��گاه علوم پزش��کی ش��هرکرد به مدت 
 1۲سال رتبه اول پژوهش کش��ور را از آن خود کرده است.

دکتر هاش��م زاده اظهار داش��ت: در حوزه ه��ای دیگر نیز 
همچنان فعال هس��تیم و در س��ال گذش��ته نیز مقام برتر 

آموزش را کسب کردیم.
   مجم�ع خیرین س�امت چهارمحال وبختی�اری  از  

فعال ترین مجمع های کشور است
وی از نقش مه��م خیرین در وضعیت س��المت مردم گفت 
و اضافه کرد: با توجه به مش��کالت اعتب��اری که گریبانگیر 
وزارتخانه و دانشگاه اس��ت ، می طلبد که برخی  اعتبارات 
از طری��ق خیرین  تامین ش��ود ک��ه خوش��بختانه حدود 
7۰پروژه بهداش��تی و درمانی در اس��تان توس��ط خیرین 
در حال س��اخت اس��ت. وی گف��ت: در ح��ال حاضر یک 

پروژه بیمارس��تان ، بیم��اران خاص در جوار بیمارس��تان 
 هاجر ب��ا حمای��ت مال��ی  خیرین محت��رم در ح��ال اجرا 
می باشد که این بیمارس��تان در شش طبقه و ۲5۰تخت با 
زیربنایی بالغ بر 15هزار مترمربع در حال س��اخت اس��ت. 
علوم پزش��کی ش��هرکرد، 75۰میلی��ارد ری��ال از بیمه ها 
طلبکار اس��ت. دکتر مرتضی هاش��م زاده بیش��ترین طلب  
را از بیم��ه س��المت عن��وان کرد و گف��ت: دانش��گاه علوم 
پزش��کی چهارمحال وبختیاری ت��ا پایان بهمن ماه س��ال 
جاری ، مبلغی  بال��غ بر 75۰میلی��ارد ری��ال از اداره های 
بیمه طلبکار اس��ت که بیش��ترین مبلغ مربوط به اداره کل 
بیمه س��المت و قس��متی دیگر آن مربوط به طلب از اداره 
کل تامین اجتماعی بوده و مبلغ بس��یار ناچیز از بیمه های 
دیگر اس��ت. به گفته وی، متاس��فانه زمانی ک��ه عهده دار 
مدیریت علوم پزشکی استان ش��دم مبلغ بدهی های علوم 
پزش��کی مبلغی معادل 95۰میلیارد ریال بود که توانستیم 
 بس��یاری از این بده��ی را تس��ویه ک��رده و در صورتی که

 بیمه های طرف قرارداد ب��ه تعهدات مالی خود عمل کنند، 
می توانیم بدهی های دانشگاه را به صفر برسانیم.

 نظ�ام تح�ول س�امت در اس�تان، رضایتمن�دی 
9۰درصدی داشته است

دکترمرتضی هاش��م زاده به نظام تحول سالمت اشاره کرد 
و گفت: این نظام، آرامشی را در حوزه درمان به وجود آورد 
که مردم برای درمان بیماران خود از پرداخت حداقل هزینه  
رضایت داشته و توانس��ته در اجرای این طرح رضایتمندی 

9۰درصدی را از مردم کسب  کند.
 وی اضاف��ه ک��رد: البت��ه در این ط��رح با ضع��ف هایی نیز 
روبه رو هس��تیم مثل کمبود دندانپزشک و برخی موارد که 

در حال مرتفع کردن آنهاهستیم.
دغدغه فعلی ما، آموزش و پیشگیری از بیماری هاست

دکتر هاشم زاده به دغدغه های بهداشت و درمان نیز اشاره 
کرد و گفت: در حال حاضر مهم ترین دغدغه فعلی دانشگاه 
علوم پزشکی استان چهارمحال وبختیاری وضعیت موجود 
بیماری هاست که باید آموزش هایی داده شود و این امراض 
به مردم معرفی و راه های عدم ابت��ال را نیز به همه بگوییم، 
اگر بتوانیم آموزش ها و پیشگیری های الزم را انجام دهیم، 
می توانیم تا ان��دازه ای آمار بیماری ه��ا را نزد مردم کاهش 

دهیم.
رییس دانشگاه علوم پزشکی ش��هرکرد کاهش سن ابتال به 
سرطان را بسیار نگران کننده دانست و گفت: متاسفانه در 
کش��ور و همین طور به موازات آن در اس��تان چهارمحال و 
بختیاری س��ن س��رطان کاهش یافته که عمده دلیل این 
وضعیت، تغییر ذائقه مردم است و خانواده ها در مصرف مواد 
غذایی دقت نمی کنند چون بس��یاری از مواد غذایی بسته 
 بندی شده و موجود در بازار مردم را مستعد ابتال به سرطان 
می کنند.وی گفت: با ش��رایطی که برخی خان��واده ها در 
 س��بد غذایی خود از غذاهای آماده و س��رطان زا اس��تفاده 
می کنند باید هشدار داد و توجه کنند که خود و فرزندانشان 
با هر بار مصرف این مواد به ابتال به سرطان نزدیک می شوند 

و باید هر چه سریع تر سبک غذایی  خود را تغییر دهند.
 18۰نفر بازرس بهداش�تی در طرح س�امت نوروزی 

فعالیت می کنند
دکتر هاشم زاده اعالم کرد: با فرارس��یدن سال نو هر ساله 
از ابتدای اس��فند ماه طرح سالمت نوروزی با هدف بازرسی 
بهداشتی از رستوران ها، هتل ها، آجیل فروشان، قنادی ها، 
آرایشگاه های مردانه و زنانه و سایر اماکن حساس و مرتبط 
توس��ط 18۰نفر بازرس بهداش��تی در 16اکیپ از س��اعت 
8صبح تا 8ش��ب حتی روزهای تعطیل بررسی و با هرگونه 

مسئله غیربهداشتی سریعا برخورد می شود.

رییس دانشگاه علوم پزشکی استان:

رتبه اول پژوهش کشور برای دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد طی 12سال

مفاد آرا
11/472 ش�ماره:1394/16/184107-94/11/26 آگهی موضوع ماده 3 و ماده 

13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در اداره ثبت اس��ناد و امالک فریدونشهر تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد 
تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به اداره ثبت اسناد محل تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند:
1-برابر رای ش��ماره 139460302013000867 م��ورخ 94/10/24 هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی خانم مدینه پایمرد فرزند خدامنده به ش��ماره شناسنامه 2929 صادره 
از بشارت در یک باب خانه به مساحت 321/60 مترمربع پالک 99 فرعی از 223 
اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 223 اصلی واقع در فریدونشهر، 
شهر برف انبار، محله س��نگباران خریداری از مالک رسمی آقای علی بهارلوئی 

یانچشمه محرز گردیده است.
2- برابر رای ش��ماره 139460302013000872 م��ورخ 94/10/28 هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای صیدال دویستی فرزند احمدعلی به شماره شناسنامه 17 صادره 
از فریدونشهر در یک باب خانه به مس��احت 307/70 مترمربع پالک 17 فرعی از 
61 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 61 اصلی واقع در فریدونشهر، روستای 
زمستانه خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای نوروز جزی موگوئی محرز 

گردیده است.
3- برابر رای ش��ماره 139460302013000876 م��ورخ 94/10/29 هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند 
رس��می مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدون ش��هر تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای فیروز موالئی فرزند جابر به ش��ماره شناسنامه 209 
صادره از فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت 75/20 مترمربع پالک 9 فرعی 
از 69 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 69 اصلی واقع در فریدونشهر، روستای 

کاهگان خریداری از مالک رسمی آقای جابر موالئی محرز گردیده است.
4- برابر رای شماره 139460302013000896- 94/11/10 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای روح اله لچینانی فرزند احمد به شماره شناسنامه 340 صادره از فریدونشهر 
در یک باب خانه به مس��احت 206/90 مترمربع پالک 2580 فرعی از 238 اصلی 
مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 238 اصلی واقع در فریدونشهر خریداری 

مع الواسطه از مالک رسمی آقای علی اکبر لچینانی محرز گردیده است.
5- برابر رای شماره 139460302013000942-94/11/19 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای اله داد حیدری دهسوری فرزند احمد آقا به شماره شناسنامه 3 صادره از 
فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت 193/20 مترمربع پالک 34 فرعی از 227 
اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 227 اصلی واقع در فریدونشهر، 
روستای دهسور خریداری مع الواسطه از مالک رس��می آقای احمدآقا حیدری 

محرز گردیده است.

6- برابر رای شماره 139460302013000944-94/11/19 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای عزیز سیاوش��ی فرزند امامقلی به شماره شناسنامه 607 صادره 
از فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت 375 مترمربع پالک 35 فرعی از 227 
اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 227 اصلی واقع در فریدونشهر، 
روستای دهس��ور خریداری از مالک رس��می آقای نعمت اله خداپرست محرز 

گردیده است.
7- برابر رای شماره 139460302013000956-94/11/24 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
خانم ش��هربانو رحیمی فرزند فوقانعلی به ش��ماره شناس��نامه 70 صادره از 
فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت 190/30 مترمربع پالک 36 فرعی از 227 
اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 227 اصلی واقع در فریدونشهر، 
روستای دهس��ور خریداری از مالک رس��می آقای سید حس��ن مهدوی محرز 

گردیده است.
8- برابر رای شماره 139460302013000958-94/11/24 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای س��ید حسن مهدوی فرزند س��ید جعفر به شماره شناس��نامه 7 صادره از 
فریدونش��هر در یک باب خانه به مس��احت 368 مترمربع پالک 37 فرعی از 227 
اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 227 اصلی واقع در فریدونشهر، 
روس��تای دهس��ور از مالکیت آقای جعفر مهدوی به متقاضی ارث رسیده است 

محرز گردیده است.
9- برابر رای شماره 139460302013000964-94/11/24 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای منصور معصومی فرزند اسفندیار به ش��ماره شناسنامه 3484 
صادره از فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت 184/70 مترمربع پالک 2584 
فرعی از 238 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 238 اصلی واقع در 
فریدونشهر خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای ملک محمد جانی محرز 

گردیده است.
10- برابر رای شماره 139460302013000967-94/11/24 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای یعقوب س��هرابی پور فرزند ظهراب به شماره شناس��نامه 537 صادره از 
فریدونش��هر در یک باب خانه به مس��احت 482/90 مترمربع پالک 19 فرعی از 
61 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 61 اصلی واقع در فریدونشهر، روستای 
زمس��تانه خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای س��هراب دویستی محرز 

گردیده است.
11- برابر رای شماره 139460302013000969-94/11/24 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای حمیدرضا جوزی فرزند غالم به شماره شناسنامه 1120063337 صادره از 
فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت 107/40 مترمربع پالک 100 فرعی از 223 
اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 223 اصلی واقع در فریدونشهر، 
شهر برف انبار، محله س��نگباران خریداری مع الواس��طه از مالک رسمی آقای 

طاطاوس باغومیان محرز گردیده است.

12- برابر رای شماره 139460302013000971-94/11/24 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای سید رضا مطلبی فرزند سید عباسعلی به شماره شناسنامه 729 صادره از 
فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت 209/40 مترمربع پالک 17 فرعی از 26 
اصلی مفروز و مجزی ش��ده از پالک 1 فرعی از 26 اصلی واقع در فریدونشهر، 
روستای خلیل آباد خریداری از مالک رسمی آقای سید عباسعلی مطلبی چقائی 

محرز گردیده است.
13- برابر رای شماره 139460302013000973-94/11/25 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای رحمت اله گگونانی فرزند عبدالعلی به ش��ماره شناس��نامه 194 صادره از 
فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت 71/70 مترمربع پالک 2583 فرعی از 238 
اصلی مفروز و مجزی ش��ده از پالک 1 فرعی از 238 اصلی واقع در فریدونشهر 
خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای مصطفی رحیمی آخوره علیائی محرز 

گردیده است.
14- برابر رای شماره 139460302013000975-94/11/25 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای سید رضا مطلبی فرزند سید عباسعلی به شماره شناسنامه 729 صادره از 
فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت 364/70 مترمربع پالک 16 فرعی از 26 
اصلی مفروز و مجزی ش��ده از پالک 1 فرعی از 26 اصلی واقع در فریدونشهر، 
روستای خلیل آباد خریداری از مالک رسمی آقای سید عباسعلی مطلبی چقائی 

محرز گردیده است.
15- برابر رای شماره 139460302013000977-94/11/25 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای گشتاس��ب خدارحمی فرزند خداکرم به ش��ماره شناس��نامه 1 صادره از 
فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت 594/80 مترمربع پالک 18 فرعی از 26 
اصلی مفروز و مجزی ش��ده از پالک 1 فرعی از 26 اصلی واقع در فریدونشهر، 
روستای خلیل آباد خریداری از مالک رسمی آقای عبدل کرمی ازونبالغی محرز 

گردیده است.
16- برابر رای شماره 139460302013000990-94/11/25 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای مجید روس��تائی فرزند علی رضا به شماره شناس��نامه 1292 صادره از 
فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت 225/20 مترمربع پالک 247 فرعی از 230 
اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 90 فرعی از 230 اصلی واقع در فریدونشهر، 

وحدت آباد )خود متقاضی مالک رسمی می باشد( محرز گردیده است.
17- برابر رای شماره 139460302013000992-94/11/26 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای سید رسول مطلبی فرزند س��ید عباسعلی به شماره شناسنامه 4 صادره از 
فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت 367/10 مترمربع پالک 19 فرعی از 26 
اصلی مفروز و مجزی ش��ده از پالک 1 فرعی از 26 اصلی واقع در فریدونشهر، 
روستای خلیل آباد خریداری از مالکین رسمی آقایان سید رضا و سید منصور 

هر دو مطلبی محرز گردیده است.
18-برابر رای شماره 139460302013000994-94/11/26 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می 

مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی خانم زهرا بانو موحدی فرزند مختار به ش��ماره شناسنامه 28 صادره 
از فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت 138/80 مترمربع پالک 2585 فرعی 
از 238 اصلی مفروز و مجزی ش��ده از پ��الک 1 فرعی از 238 اصل��ی واقع در 
فریدونشهر خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای عباسقلی اصالنی آخوره 

علیائی محرز گردیده است.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

نسبت به صدور سند مالکیت اقدام خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: چهارشنبه 94/12/5 
تاریخ انتشار نوبت دوم:پنج شنبه 94/12/20

محسن مقصودی – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک فریدونشهر
حصر وراثت

12/407 آقای حس��ن زینعلی مهابادی دارای شناس��نامه ش��ماره 33 به شرح 
دادخواست به کالسۀ 631/94 ش2 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان عباسعلی زینلی مهابادی بشناسنامه 404 
در تاریخ 1393/9/1 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به 6 پس��ر به نامهای 1- حسن زینعلی مهابادی به شماره 
شناسنامه 33 و 2- علی زینلی مهابادی به شماره شناسنامه 257 و 3- حمیدرضا 
زینلی مهابادی به شماره شناسنامه 1180050282 و 4- حسین زینلی مهابادی به 
شماره شناسنامه 44 و 5- اکبر زینلی مهابادی به شماره شناسنامه 2 و 6- محمد 
زینلی مهابادی به ش��ماره شناس��نامه 75 و دو دختر به نامهای 1- زهرا زینلی 
مهابادی به شماره شناسنامه 60 و 2- فاطمه زینلی مهابادی به شماره شناسنامه 
80 و یک همس��ر دائمی به نام معصومه زارعی مهابادی به ش��ماره شناسنامه 
22 والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

م الف:948 شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف اردستان 
مزایده 

12/408 شماره:76/94 اجرای احکام مدنی شورا دادگاه عمومی بخش زواره در 
نظر دارد در اجرای مفاد اجراییه در پرونده کالس��ه مدنی شورا که به موجب آن 
آقای محمودرضا جعفری فرزند اکبر محکوم به پرداخت 24/500/000 ریال اصل 
خواسته در حق محکوم له آقای محمد مهدی عصاری و پرداخت نیم عشر دولتی 
به مبلغ 1225000 ریال در حق صندوق دولت می باشد با توجه به اینکه محکوم 
علیه طوعا در صدد اجرای مفاد اجراییه برنیامده است فلذا اموال وی را به شرح 
ذیل از طریق مزایده به فروش می رساند: 1- یک عدد موتورسیکلت هوندا 125 به 
رنگ مشکی به شماره انتظامی 68634-629 و شماره موتور 352386 و شماره 
تنه 9410230 که موتورسیکلت در حال حاضر دارای روغن ریزی بوده و کیلومتر 
آن هم خراب بوده و چراغ راهنمای عقب ندارد راهنمای جلو سمت راست سالم و 
سمت چپ آن شکسته می باشد قیمت کارشناسی شده موتورسیکلت فوق الذکر 
9/500/000 ریال می باشد متقاضیان خرید می توانند در روز مزایده در جلسه 
مزایده حضور یافته و تا پنج روز قبل از تاریخ مزایده موتورسیکلتی را که آگهی 
شده مالحظه نمایند. موتورسیکلت فوق به شخصی واگذار می گردد که باالترین 
پیشنهاد را ارائه نماید برنده مزایده باید 10% بها را فی المجلس به عنوان سپرده به 
قسمت اجرا تسلیم نماید و مابقی آن را ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده پرداخت 
نماید و در صورتی که مابقی بهای موتورسیکلت را نپردازد سپرده او پس از کسر 
هزینه مزایده به نفع دولت ضبط می گردد. تاریخ مزایده: روز س��ه ش��نبه مورخ 
1395/01/17 س��اعت 10 صبح. مکان مزایده: اجرای احکام مدنی شورا دادگاه 
عمومی بخش زواره.م ال��ف:949 محمدرضا قنائیان ب��ادی – مدیر دفتر اجرای 

احکام مدنی شورا دادگاه عمومی بخش زواره
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ماده ای جدید که سیاهی آن قابل سنجش نیست؛
باالتر از سیاهی دقیقا چه رنگی است؟

شرکت NEC به روش جدیدی برای اهراز هویت دست پیدا کرد؛
رمز عبور شما در گوش تان است

دانش��مندان بریتانیایی در س��ال ۲۰۱۴ به خاطر ساخت س��یاه ترین ماده جهان 
خبرساز شدند، اما اکنون سیاه ترین ماده جهان چهره ای سیاه تر به خود گرفته است. 
دانش��مندان بریتانیایی در س��ال ۲۰۱۴ به خاطر ساخت س��یاه ترین ماده جهان 
خبرساز شدند،  ماده ای به نام وانتابلک که شدت س��یاهی آن به حدی بود که تنها 
۰/۰35 درصد از نور مرئی را بازمی تاباند. جذب نشدن تنها ۰/۰35 درصد از نور مرئي 
به این معني بود ک��ه ماده جدید خط مرز میان مرئي و نامرئي بودن اس��ت. اکنون 
سیاه ترین ماده جهان چهره اي سیاه تر به خود گرفته است،  تا حدي که دانشمندان 
مي گویند هیچ طیف سنجي در جهان به اندازه اي قدرتمند نیست تا بتواند میزان 
جذب نور این ماده را محاس��به کند. وانتابلک در مرکز نانوسیس��تم هاي دانشگاه 
سوري ساخته شده است. دانشمندان مي گویند س��طح این ماده به اندازه اي سیاه 
است که طیف سنج هاي موجود نمي توانند شدت س��یاهي آن را محاسبه کنند و 
حتي با تابندن پرتو لیزري بسیار قدرتمند روي سطح آن هیچ نوري به سمت بیننده 
بازتابیده نمي شود. به گفته دانشمندان تاکنون در جهان ماده اي به این سیاهي ابداع 
نشده است، درحدي که طیف سنج ها نیز نتوانند نور بازتابیده شده توسط آن را در 
طیف فروسرخ ردیابي کنند. وانتابلک ترکیبي از میلیون ها نانولوله کربني است که 
بزرگي هریک از آنها ۲۰ نانومتر است،  یعني35۰۰ برابر کوچک تر از قطر موي انسان. 
به گفته دانشمندان یک سانتیمتر مربع از این ماده حاوي هزار میلیون نانولوله کربني 
اس��ت. زماني که نور با این ترکیب برخورد مي کند،  وارد منفذ هاي میان نانولوله ها 
مي شود و به دلیل آنكه در میان این منافذ دچار نوسان مي شود،  به سرعت جذب ماده 
شده و قدرت فرار را از دست مي دهد. نبود نسبتا مطلق بازتابش نور منجر به ایجاد 

سیاهي مطلق سطح ماده مي شود. درست مانند این است که در میان جنگلي قدم 
بزنید که درختان آن به جاي۱۰ تا۲۰ متر،  ارتفاعي برابر سه کیلومتر داشته باشند،  
تصور اینكه این جنگل تا چه اندازه تاریک خواهد بود چندان دش��وار نیست. گفته 

مي شود این ماده مي تواند هنر را متحول سازد. 
مجسمه ساز مش��هور،  آنیش کاپور مي گوید فضایي آغش��ته به وانتابلک مي تواند 
دلهره آور باشد. تصور کنید در فضایي به شدت سیاه راه مي روید،  در چنین فضایي 
تمامي حواس شما، اینكه کجا هستید، چه هستید و در چه زماني هستید،  از بین 
خواهد رفت. آنیش کاپور حق ویژه استفاده از این ماده در آثار هنري خود را خریداري 

کرده است.

در حال حاضر تلفن هوشمند از طریق چند راه مختلف می تواند هویت کاربر 
 خود را شناسایی کند. متداول ترین راه، استفاده از حسگر اثر انگشت است 
در حالی که برخی موبایل ها نظیر پرچمداران لومیا، از سنس��ور شناسایی 

عنبیه چشم کاربر استفاده می کنند.
 امروز ولی ش��رکت NEC خبر از تكنول��وژی دیگری می دهد ک��ه موبایل، 
می تواند از طریق فرم اختصاصی گوش هر شخص، هویت او را شناسایی کند. 
نحوه طنین انداز ش��دن یک آوا در گوش هر شخص متفاوت است. این طور 
که مشخص شده، نحوه طنین انداز شدن یک آوا در مجرای گوش اشخاص 
پروسه ای است که به اشكال مختلف انجام شده و برای هر شخص متفاوت 
است. شرکت ژاپنی NEC ایربادهایی را توسعه داده که دارای میكروفون هم 
هستند و توس��ط همین میكروفون، نحوه طنین انداز شدن آوا را در گوش 

کاربر مقیاس گیری کرده و او را شناسایی می کنند.
نكته جذاب این تكنولوژی، این است که پروسه شناخته شدن کاربر و احراز 
هویت او، کمتر از یک ثانیه زمان می ب��رد و در ۹۹ درصد موارد نیز عملكرد 
صحیح��ی دارد. » ش��یگكی یاماگات��ا « ) Shigeki Yamagata ( یكی از 
مدیران ارش��د NEC در رابطه با این تكنولوژی می گوید:  » اس��كن مجرای 
گوش، به گونه ای عمل می کند که نیاز نیس��ت خود کاربر، بخشی از بدنش 
را در برابر اسكن ها قرار داده و س��پس عملیات احراز هویت انجام شود. این 
سیستم به گونه ای کامال طبیعی عمل کرده و در هنگام حضور در محل کار، 
 ش��خص می تواند ایرباد را درون گوش خود قرار داده، احراز هویت ش��ود و 

به مكالمه بپردازد. « NEC امیدوار است این تكنولوژی تا سال ۲۰۱۸ به شكل 
تجاری، در گجت ها مورد استفاده قرار گیرد.

البته این طور که به نظر می رس��د، شرکت یاد ش��ده تكنولوژی مورد بحث 
 را توس��عه می دهد تا در زمان های خاص از آن استفاده ش��ود؛ برای مثال، 
زمانی که یک ش��خص تصمیم دارد مكالمه تلفنی محرمانه ای با ش��خص 

دیگری داشته باشد.
بر همین اساس، NEC اش��اره نكرده که تكنولوژی توسعه یافته از سوی او، 
اینک قادر است جایگزین سنسورهای شناسایی اثر انگشت در موبایل های 

امروزی شود.

شورای عالی فضای مجازی به عنوان نقطه  کانونی سیاستگذاری 
فضای مجازی کشور وارد پنجمین سال فعالیت خود شد. مروری 
بر کارنامه فعالیت این ش��ورا از بی نظمی در برقراری جلسات آن 
حكایت دارد. ۱۷ اسفندماه س��ال۹۰ مقام معظم رهبری دستور 
تش��كیل ش��ورای عالی فضای مجازی به ریاست رییس جمهور 
 را صادر و اعض��ای حقوقی و حقیقی این ش��ورا را تعیین کردند. 
در آن زمان این حكم ب��ه جا و به موقع برگ روش��نی از اهمیت 
فضای مج��ازی و تاثیر آن در زندگی ف��ردی و اجتماعی را پیش 
روی مس��ئوالن قرار داد، با این حال بررسی کارنامه فعالیت این 
شورای در ۴ سال گذشته نشان می دهد که اهمیت آن مورد توجه 
 قرار نگرفته اس��ت و عالوه بر بی نظمی در برقراری جلسات آن، 
 به اولویت های مد نظر در ماموریت های این ش��ورای عالی، هنوز 

آن طور که باید جامه عمل پوشانده نشده است.
برگزاری نیمی از جلسات موظفی در ۴ سال

هم اکنون با گذشت چهار سال از زمان تشكیل شورای عالی فضای 
مجازی و ورود به پنجمین سال فعالیت، برآوردها نشان می دهد، 
یكی از معضالت این شورا، به عدم برگزاری به موقع جلسات این 
شورای سیاستگذار و تصمیم گیر در عرصه فضای مجازی کشور 
باز می گردد. این درحالی است که براساس حكم تشكیل شورا، 
برگزاری جلسات آن هر 3 هفته یكبار، با توجه به تحوالت پرشتاب 
فضای مجازی و اهمیت آن در ابعاد مختلف زندگی افراد جامعه، 
مورد تاکید قرار گرفته است، اما بررسی ها نشان می دهد که طی ۴ 
سال گذشته به رغم آنكه حداقل برگزاری ۴۸ جلسه مورد انتظار 

بود، اما در عمل تقریبا نیمی از این وظیفه محقق شده است.
پاسخ دبیر شورای درباره بی نظمی در جلسات

فیروزآبادی دبیر ش��ورا در پاسخ به س��وال دلیل عدم برگزاری 
 منظم جلس��ات، می گوید: به ه��ر حال اعضای این ش��ورا اکثرا 
از مقامات عالی رتبه کشوری و لشكری تشكیل شده اند و به دلیل 
مسئولیت ها و وظایفی که عالوه بر عضویت در شورای عالی فضای 

 مجازی برعهده دارند، بعضا هماهنگ کردن برگزاری جلس��ات 
با آنها با مش��كالتی هم��راه اس��ت. وی اف��زود: در این خصوص 
تمهیداتی در نظر گرفته ایم که امیدواریم بتوانیم یک روز مشخص 
را در ایام هفته به این کار اختصاص دهیم و ماهی یک جلس��ه را 

حداقل در سال ۹5 داشته باشیم.
چه کسانی عضو شورای عالی فضای مجازی هستند؟

در اهمیت این شورا همین بس که روسای 3 قوه عضو آن هستند و 
حكم شان را مقام معظم رهبری ابالغ می کنند. براساس این حكم، 
اعضای حقوقی این شورا را رییس جمهور )رییس شورای عالی (، 
رییس مجلس، رییس قوه قضائیه، رییس س��ازمان صداوسیما، 
دبیر شورا و رییس مرکز، دادستان کل کشور، وزیر ارتباطات، وزیر 
فرهنگ و ارشاد اسالمی، وزیر علوم، وزیر اطالعات، وزیر آموزش 
و پرورش، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، معاون علمی و 
فناوری رییس جمهور، رییس کمیسیون فرهنگی مجلس، رییس 
س��ازمان تبلیغات اسالمی، فرمانده کل س��پاه پاسداران انقالب 
اسالمی و فرمانده نیروی انتظامی تشكیل می دهند. براساس حكم 
مقام معظم رهبری در ورود به دومین دوره فعالیت ۴ ساله شورای 
عالی فضای مجازی، افرادی چون حجت االسالم سید سعیدرضا 
عاملی، حجت االس��الم حمید ش��هریاری، رضا تقی پور، مهدی 
اخوان بهابادی، مس��عود ابوطالبی، کامیار ثقفی، رسول جلیلی، 
سیدعزت ا... ضرغامی و محمدحس��ن انتظاری، اعضای حقیقی 

این شورا را تشكیل می دهند.
وظایفی که بر دوش شورا گذاشته شد

در ۱۷ اسفند سال۹۰ و پس از دستور مقام معظم رهبری مبنی 
 بر تش��كیل ش��ورای عالی فضای مجازی،۴۰ دس��تور کاربردی 
در جزیی ترین مسائل مرتبط با فضای مجازی به عنوان نقشه راه 
در اختیار اعضاء و دبیرخانه این ش��ورا قرار گرفت که موضوعات 
مهم و مورد تاکیدی چون شبكه ملی اطالعات و پیوست فرهنگی 
فضای مجازی از جمله آنها بود. با این وجود با گذش��ت ۴ سال، 

بس��یاری از این پروژه های مهم تاکنون در کشور تعیین تكلیف 
نشده است. اما دبیر این شورا در مورد تحقق اهداف و برنامه های 
مدنظر آن در ۴ سال گذشته می گوید: مهم ترین اهدافی که تحقق 
پیدا کرد بیشتر اهداف تكوینی و شكل گرفتن مرکز ملی فضای 
مجازی ب��ود. فیروزآبادی می افزاید: اساس��نامه ها و آیین نامه ها 
مشخص شده و برنامه های مرکز ملی فضای مجازی در این زمینه 
استخراج شد که مبتنی بر فرمان مقام معظم رهبری در دوره اول 
 بود و این برنامه ها به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسید. 
به گفته وی ش��ورای عالی فضای مجازی مصوبات��ی را در رابطه 
با طرح جامع توس��عه فضای مجازی س��الم و ایمن، شبكه ملی 
اطالعات، س��اماندهی پیامک های انبوه و خدمات ارزش افزوده 
پیامكی، فرآیند تولید و ص��ادرات نرم افزار و حمایت از بازی های 
رایانه ای داخلی انجام داد. فیروزآبادی در دفاع از عملكرد این مرکز 
به عنوان بازوی اجرایی ش��ورای عالی معتقد است که این مرکز 
 اقداماتی به صورت عملی طی این س��ال ها انجام داد که در واقع 
به عنوان یک تجربه باید مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. به طور 
مثال در رابطه با VPNها این مرکز اقداماتی انجام داد و پروژه هایی 
هم در حوزه های موضوعات مصوب در این مرکز به انجام رسید. 
عالوه بر۴۰ دستور کاربردی در ۴ سال نخست فعالیت شورای عالی 
فضای مجازی، در شهریورماه امسال نیز رهبر انقالب در حكمی 
 با اعالم آغاز دومین دوره فعالیت این شورا و تاکید بر اهمیت آن 
در مواجهه هوشمندانه و مقتدرانه با تحوالت این عرصه،۱۰ محور 
 مهم وظای��ف و ماموریت ه��ای جدید این ش��ورا را ابالغ کردند. 
در این حكم، انحالل شوراهای عالی مصوب در گذشته که موازی 
شورای عالی فضای مجازی هستند، تثبیت و تقویت جایگاه مرکز 
ملی فضای مجازی به عنوان بازویی ب��رای تحقق تصمیمات آن 
شورا، ارتقای ایران به قدرت سایبری در تراز قدرت های تاثیرگذار 
جهانی، اهتمام ملی و همه جانبه و س��رمایه گذاری جدی در امر 
ایجاد و توس��عه انواع فناوری ها و صنایع کامال پیشرفته و رقابتی 
و نیز تسریع در راه اندازی ش��بكه ملی اطالعات، مورد تاکید قرار 
گرفت. در همین حال اهتمام ویژه به سالم سازی و حفظ امنیت 
همه جانبه فضای مج��ازی، ترویج هنجارها،  ارزش ها و س��بک 
زندگی اسالمی ایرانی و ممانعت از رخنه ها و آسیب های فرهنگی 
و اجتماعی در این عرصه، احراز جایگاه و س��هم مناس��ب برای 
اقتصاد دانش بنیان در فضای مجازی در چارچوب سیاست های 
اقتصاد مقاومتی، توسعه محتوا و خدمات کارآمد و رقابتی منطبق 
 بر ارزش ه��ا و فرهنگ اس��المی – ایرانی در تمام��ی قلمروهای 
مورد نیاز جامعه و تدوین و تصوی��ب نظام های امنیتی، حقوقی، 
قضایی و انتظامی مورد نیاز در فضای مج��ازی از دیگر وظایف و 

ماموریت های این شورا اعالم شده است.
کارنامه دولت ها در روند فعالیت شورا

نخستین جلسه شورای عالی فضای مجازی در آخرین روزهای 
اس��فند۱3۹۰ به ریاس��ت احمدی نژاد برگزار ش��د و پس از آن 
رییس جمهور وقت، مهدی اخوان بهاب��ادی را که قائم مقام وزیر 
ارتباطات وقت بود به دبیری این ش��ورا منصوب کرد. جلس��ات 
ش��ورای عالی فضای مجازی که طب��ق حكم رهب��ری قرار بود 
 هر 3 هفته یكبار با حض��ور اعضا برگزار ش��ود در دولت محمود 
احمدی نژاد آن چنان که باید منظم برگزار نش��د و رییس دولت 

دهم تا مرداد سال ۹۲ که دولت را تحویل داد تنها موفق به تصویب 
آیین نامه داخلی شورا، شرح وظایف و اختیارات اعضا، طرح های 
کالن مرکز ملی فضای مجازی و سیاست های حاکم بر راه اندازی 
نقاط تبادل ترافیک داخلی شد. در این دوران، برگزاری جلسات 
شورای عالی فضای مجازی درگیر حاشیه هایی به دلیل اختالفات 
میان مرکز ملی فض��ای مجازی به ریاس��ت بهابادی ب��ا وزارت 
 ارتباطات بود و به نوعی می توان گفت وظایف شورا در این دوران 
به فراموشی سپرده شد و اختالفاتی چون دعوا برسر مكان ایجاد 
مرکز ملی فضای مجازی و پژوهشگاه ذیل آن، مسئولیت این شورا 
را به حاش��یه برد. با روی کار آمدن دولت یازدهم، جلسه شورای 
عالی فضای مجازی به ریاست حس��ن روحانی پس از ۹ ماه وقفه 
 در آبان م��اه ۹۲ برگزار ش��د. پس از آن، محمدحس��ن انتظاری 
به عنوان دبیر شورا منصوب شد. تعامل سازنده این شورا با وزارت 
ارتباطات، رفع اختالفات گذش��ته و نیز رفع م��وازی کاری ها در 
حوزه سیاس��تگذاری فضای مجازی برای این دوران پیش بینی 
می شد. اما تداوم برگزاری جلسات شورا به ریاست حسن روحانی 
نیز دوام نیاورد. شاید بتوان تصویب کلیات شبكه ملی اطالعات 
را مهم ترین موضوعی عنوان کرد که طی چند جلس��ه تشكیل 
ش��ورای عالی فضای مجازی در دور نخس��ت و به ریاست حسن 
روحانی به س��رانجام رس��ید. با این وجود همچنان به دلیل بروز 
اختالفات داخلی، برگزاری جلسات شورای عالی فضای مجازی 
در دور نخست فعالیت این شورا، ش��كل منظمی پیدا نكرد و در 
نهایت ص��دور حكم مقام معظ��م رهبری در تابس��تان ۹۴ برای 
فعالیت دومین دوره این شورا، سبب شد تا با تغییر دبیر این شورا 
و جایگزینی فیروزآبادی به جای انتظاری، اوضاع رو به بهبود رود.
افق پیش روی شورای عالی فضای مجازی در سال ۹۵

بر خالف عدم برگزاری منظم جلسات شورا و اجرایی نشدن تمامی 
ماموریت های آن طی سال های اخیر، فیروزآبادی، دبیر شورا افق 
روشنی را در مورد فعالیت های آن در سال ۹5 ترسیم می کند و 
می گوید: ما در سال ۹5 سعی خواهیم کرد حوزه های دیگر این 
شورا به عنوان نقطه کانونی فضای مجازی کشور مورد توجه قرار 
گیرد که این ماموریت هم بیشتر توسط مرکز ملی فضای مجازی 
هدایت خواهد ش��د. فیروزآبادی با بیان این ک��ه مهم ترین این 
ماموریت ه��ا در حوزه های رصد و هماهنگی خواه��د بود، ادامه 
داد: در بعضی از حوزه ها نیاز به هماهنگی بین واحدهای مختلف 
دولت و حكومت است که باید این هماهنگی انجام شود. همچنین 
در حوزه رصد فضای مج��ازی باید بتوانیم اطالع��ات دقیق تر و 
به روزتری را براساس شاخص هایی که تعیین می کنیم با فوریت 
در این مرکز داشته باش��یم و در اختیار اعضای شورا قرار دهیم. 
بنابراین تالش خواهیم کرد در این دو ح��وزه پررنگ تر فعالیت 
 کنیم. وی می گوید: همچنین مصوبات اولوی��ت داری در رابطه 
با الزامات شبكه ملی اطالعات، پیوس��ت فرهنگی و در خصوص 
نظام رگوالتوری در دستور کار خواهیم داشت. دبیر شورای فضای 
مجازی در پایان افزود: به بیان دیگر3۰ طرحی که در مرکز ملی 
فضای مجازی در حال تدوین است، با توجه به آماده شدن طرح ها 
 در نوبت موضوعات ش��ورای عالی فضای مجازی قرار می گیرند. 
 در رابطه با مس��ائلی هم که مس��ائل روز اس��ت خ��ارج از نوبت 
در شورای عالی فضای مجازی بررسی های الزم را انجام می دهیم.

پنجره ای جدید برای رصد اجرام آسمانی نصب شد؛

جیمز وب به دو آینه مجهز شد
استیو وازنیاک هم به صدا درآمد؛

مجادله اپل با FBI با ارزش است
انگلستان در جاده های خود آزمایش کرد؛

کامیون ها خودران شدند!
ناسا دومین آینه »تلكسوپ فضایی جیمز وب« 
 را نصب کرد. س��ازمان ناس��ا در مرک��ز فضایی 
» Goddard Space Flight « دومی��ن آین��ه 
»تلس��كوپ فضایی جیمز وب« را ب��ا موفقیت 
نصب کرد. این تلسكوپ پیشرفته ترین تلسكوپ 
 فضایی اس��ت که تا کنون به دست بشر ساخته 
ش��ده اس��ت و می تواند پنجره ای جدید برای 
 رصد اج��رام آس��مانی باش��د. قطر نخس��تین 
آین��ه ای که بر روی این تلس��كوپ نصب ش��د، 
 تقریبا سه برابر بزرگ تر از تلسكوپ هابل است و 
بر خالف تلسكوپ هابل نور زیادی در آن متمرکز 
می ش��ود.  این در حالی است که تلسكوپ هابل 
از ۱۸ آینه کوچک تشكیل شده و مجموعا سطح 
آن 6/5 متر اس��ت. نصب آینه دوم این امكان را 
مهیا می کند که نور ه��ای موجود در آینه اول را 
به یكسری ابزار علمی که در پشت آینه دوم قرار 
 گرفته اس��ت، منعكس کند. آینه دوم محدب و 
 از موادی به نام بریلیم ساخته شده و الیه نازکی 

از طال آن را در بر گرفته است تا انعكاس نور مادون 
قرمز را در آن افزایش دهد. این آینه ها در شرایط 
خاصی تولید ش��ده اند که در مقاب��ل جو خارج 
 زمین و سرمای شدید مقاوم و ضریب انحراف آنها 
ی��ک ده ه��زارم م��وی انس��ان اس��ت. مجموع 
 آین��ه اول و دوم تلس��كوپ هابل ۱3 متر اس��ت 
این درحالی اس��ت که آینه اول تلسكوپ جیمز 
 وب ۲۲ مت��ر و آین��ه دوم آن ۷/6 مت��ر اس��ت. 
قرار است تس��لكوپ فضایی جیمز وب در سال 

۲۰۱۸ میالدی به فضا پرتاب شود.

پ��س از ایس��تادگی اپ��ل در برابر FBI، اس��تیو 
وازنی��ک، یك��ی از بنیان گ��ذاران ش��رکت اپل 
 گفت ک��ه اگر جاب��ز زنده ب��ود، از تی��م کوک و 
ایس��تادگی اش در برابر خواسته اشتباه مقامات 

دولتی حمایت می کرد.
 وازنی��اک ام��روز در براب��ر دوربی��ن یك��ی از 
برنامه های تلویزیونی ق��رار گرفت و عنوان کرد 
که در این رویارویی حقوقی، به شكل کامل طرف 

اپل را می گیرد.
 اس��تیو وازنیاک ابت��دا توضیح داد ک��ه اگر اپل 
به دول��ت آمری��كا آنچه م��ی خواه��د را بدهد، 
 س��ایر کش��ورها نیز از این ش��رکت درخواست 
خواهند کرد تا امكان رمزگشایی از آیفون را برای 

آنها نیز فراهم کند.
همان گون��ه که پی��ش از این تیم کوک اش��اره 
کرده بود، اکنون استیو وازنیک نیز دوباره تاکید 
 iOS کرد که توس��عه نس��خه ای اختصاص��ی از
برای دولت آمریكا موسوم به Govt.OS، بسیار 

خطرناک اس��ت و اگر این کدها به دست هكرها 
 افتند، ه��ر کاربر آیفون در سراس��ر ک��ره زمین 
در خطر خواهد بود و هر آیفونی که دزدیده شود، 

قابل رمزگشایی می شود.
وازنی��اک همچنین داس��تان کوتاه��ی از زمان 
های قدیم تعری��ف می کند و م��ی گوید که در 
گذش��ته، دو بار پیش آمده که کدهایی نوش��ته 
 که حالت ویروس مانند برای کامپیوترهای اپل 
داشته اند و می توانس��تند به شكل خودکار بین 

مک ها، گسترش پیدا کنند.
او می گوید هر دو بار، از کاری ک��ه انجام داده و 
خطر احتمالی که به وجود آورده، وحشت کرده 

و کدها را نابود کرده است.
در نهایت الزم به اشاره اس��ت که او به این علت 
که خودش از موسسان اپل بوده، با این کمپانی 
 همراه��ی نمی کن��د و قبال س��ابقه داش��ته که 
در مواردی، با سیاس��ت اتخاذ شده از سوی اپل 

مخالفت کند.

 در اواخ��ر س��ال ج��اری می��الدی، انگلس��تان به 
کامیون های خودران اجازه ت��ردد در بزرگراه های 
این کش��ور را خواهد داد ت��ا روند ارس��ال کاالها را 
تس��ریع بخش��یده و موجب کاهش حجم ترافیک 
 بش��ود. ب��ر اس��اس گزارش ه��ا، بزرگ��راه M6 در

 Carlisle ب��ه عنوان مس��یر آزمایش��ی این طرح 
 برگزیده شده زیرا یكی از آرام ترین و کم ترددترین 
اتوبان های این منطقه به شمار می رود و یک راننده 
 قادر خواهد بود چندین کامیون خودران را بدون نیاز 
به هدای��ت در ورودی ها و خروجی ه��ا مدیریت و 
ناوبری کند. جا دارد اش��اره کنیم ک��ه هنوز معلوم 
نیس��ت چه نوع وس��یله نقلی��ه ای در ج��اده های 
انگلس��تان م��ورد آزمایش ق��رار خواهن��د گرفت، 
 ام��ا کامی��ون ه��ای خ��ودران Daimler در صدر 
مدل های موردنظر قرار دارند. این کمپانی قبال یک 
 مرس��دس بنز Actros مبتنی بر واقعیت افزوده را 
در اتوب��ان ۸ آلمان م��ورد آزمایش ق��رار داده بود و 
برای اس��تفاده از آنها در جاده های آمریكا نیز چراغ 

سبز گرفته است. دولت انگلس��تان به شدت در پی 
 هوش��مند کردن جاده های کش��ورش اس��ت و از 
این رو از تمامی صنایع و دانش��گاه ها برای توس��عه 
فناوری ه��ای مربوط به این ام��ر تقاضای همكاری 
کرده اس��ت. در حال حاضر ش��رکت هایی همانند 
جگ��وار لن��درور، ه��وآوی و وداف��ون ب��ه تعدادی 
 از دانشگاه های کش��ور مورد بحث پیوس��ته اند تا 
 با هم��كاری یكدیگ��ر برخ��ی از تكنول��وژی های 
 ماش��ین های خ��ودران همانن��د LTE، وای فای،

  LTE-V و DSRC را م��ورد آزمای��ش ق��رار دهند. 
در راستای همین امر، پروژه دیگری نیز در »وست 
یورکش��ایر« به منظ��ور کنترل حرکت و س��رعت 
وسایل نقلیه در خیابان ها، از دوربین های اینفرارد 
برای مانیت��ور وضعیت ترافی��ک و اعالم محدودیت 
سرعت های متغیر استفاده می کند. سازمان راه در این 
رابطه معتقد است که تست جدید، بهبودهای بزرگی 
را در سفرهای داخل و برون شهری به دنبال خواهد 

داشت و موجب کاهش مصرف سوخت خواهد شد.

خبر

به لطف تالش محققان موسسه تكنولوژی سوئیس واقع در لوزان، آنها 
که اعضای بدن خود را از دس��ت داده اند ممكن است روزی، اندام های 
مصنوعی با قابلیت تشخیص اشكال و حس کردن بافت های مختلف را 
دریافت کنند. دانشمندان این مرکز موفق به ساخت نوعی بند انگشت 
مصنوعی ش��ده اند که قادر اس��ت بافت های مختل��ف را حس کند و 
حتی س��طوح س��خت را از نرم تفكیک کند. این تیم برای تست اندام 
 Dennis Aabo Sorensen مصنوعی ساخته شده خود از فردی به نام
 کمک گرفت که دس��ت چپ خود را در جریان یک تصادف از دس��ت 
داده بود. این فرد ب��رای مدتی با تیم پژوهش��گران مرک��ز تكنولوژی 
سوئیس در تهیه انگشت مصنوعی یاد ش��ده مشارکت کرد و به همین 
 خاطر الكتروده��ای مورد نیاز ب��رای اس��تفاده از این ان��دام پیش تر 
در ب��ازوی چ��پ وی کار گذاش��ته ش��ده بودند. س��ال گذش��ته تیم  
پژوهشگران سوئیسی از این الكترودها برای اتصال یک دست مصنوعی 
به بدن Sorensen اس��تفاده کردند که هم می تواند شكل و هم نرمی 
اجسام مختلف را تشخیص دهد. این بار اما آنها الكترودهای مورد نیاز 
خود را در داخل انگشت س��اخته شده کار گذاش��تند و در ادامه آن را 
 روی سطوح پالستیكی مختلفی کشیدند که طرح های گوناگونی روی 
هر کدام از آنها حک ش��ده بود. Sorensen بعد از انجام این آزمایش 
اعالم کرد که بافت های مختلف را با اس��تفاده از انگشت اشاره طراحی 
شده حس کرده و توانسته در ۹6 درصد از موارد تفاوت میان سطوح زبر 
و نرم را به درستی تشخیص دهد. البته بد نیست بدانید که دانشمندان 
) از جمله در موسسات علمی ایتالیا ( این تست را روی افرادی که قطع 
عضو نداشتند نیز انجام دادند و از کاله های EEG برای این منظور کمک 
 گرفتند. آنها در آزمایشات خود فعالیت مغزی سوژه ها را در زمانی که 
 با انگشت خود و سپس انگشت مصنوعی س��طوح پالستیكی را لمس 
می کردند مورد ارزیابی و مقایس��ه قرار دادند. به این ترتیب آنها ثابت 
کردند که اندام ساخته شده قادر است همان بخش هایی از مغز را فعال 
کند که انگشت واقعی انس��ان می تواند. تیم س��ازنده این انگشت باور 
 دارد که دستاوردها اخیر عالوه بر اینكه به ساخت اندام های مصنوعی 
با قابلیت لمس محیط می انجامد ممكن است روزی به ربات های جراح، 

صنعتی و ربات های نجات دهنده قدرت لمس مصنوعی بدهد.

محققان موسسه تکنولوژی سوئیس؛

انگشتی مصنوعی
که لمس می کند

کارنامه ۵ ساله شورای فضای مجازی؛

وظایفمجازیکهبایدواقعیمیشد
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ــهر كوشك گفت:  ــوراى اسالمى ش نايب رييس ش
باغات اين شهر بزرگ ترين ظرفيت سرمايه گذارى 
ــت، همچنين اين باغات  ــگر اس براى جذب گردش
ــرط  ــى اصفهان را دارد به ش حكم ريه هاى تنفس
آن كه حقابه تاريخى آن همانند دوران هاى گذشته 

تامين شود.
ــهر داراى باغات  ــرد: اين ش ــى مهرابى اظهار ك عل
زيادى است كه به « باغ شهر كوشك » نيز معروف 
است و حقابه تاريخى آن در تقسيم نامه زاينده رود

ــى از  ــه نام بخش ــيخ بهايى ب ــار ش ــا همان طوم ي
ــده است و در مسير جاده  « بلوك ماربين » ذكر ش

نجف آباد اصفهان قرار دارد.
وى افزود: كوشك تا قبل از ايجاد كانال هاى بتونى 
ــه نام هاى « ديميتيان » و  آبيارى داراى دو مادى ب
«كوشك» و پنج رشته قنات بود البته وسعت باغات 
ــت و باغدارى  آن حدود يك هزار و200 هكتار اس

بيش از زراعت در آن رواج داشته و دارد.
ــك  ــهر كوش ــالمى ش ــوراى اس ــخنگوى ش س
ــتان  ــر مجموعه شهرس ــك زي با بيان اينكه كوش
خمينى شهر است، افزود: از نظر جمعيتى با تعداد 
14 هزار نفر كوشك سومين شهر در اين شهرستان 

تلقى مى شود.
ــغل اصلى مردم شهر  مهرابى تصريح كرد: البته ش
كشاورزى و دامدارى است كه خشكسالى هاى اخير 
ــته، البته مشاغل كارگاهى  تاثير منفى برآن گذاش
ــاده نجف آباد- اصفهان  گوناگونى نيز در اطراف ج

ــور نيروى كار در آن  وجود دارد، اما فعاليت و حض
زياد چشم گير نيست.

ــك بهترين  ــات كوش ــان كرد: باغ ــر نش وى خاط
موقيعت براى جذب گردشگران است، زيرا مى توان 
ــى در اين منطقه  ــتوران هاى خوب باغ تاالرها و رس
گسترش داد، البته نكته اى كه نبايد فراموش كرد 
ــالى، درختان گالبى و هلو  ــت كه خشكس اين اس
ــك را از بين برد و در حال حاضر عمق برخى  كوش
از چاه ها حدود150 متر نيز افزايش پيدا كرده كه 
ــيب هاى جدى به  ــن آب هايى آس ــارى با چني آبي

درختان وارد كرده است.
ــهر كوشك، اظهار  نايب رييس شوراى اسالمى ش
ــجد جامع قديمى از دوران  ــهر مس كرد: در اين ش
ــجد  ــفانه اين مس ــت كه متاس صفوى وجود داش
ــازى شد ولى دو  ــال هاى قبل تخريب و نوس در س
حمام قديمى با قدمت چند صد ساله نيز وجود دارد 
و هنوز از آن استفاده مى شود كه با حفظ معمارى 

قابليت تبديل به موزه تاريخى شهر را دارد.
ــه كيلومتر از  ــت س ــى، تصريح كرد: قرار اس مهراب
ــا همكارى  ــف آباد ب ــاده اصفهان نج دو طرف ج
ــتان جهت ايجاد واحدهاى تجارى  ــئوالن اس مس
اختصاص پيدا كند، همچنين حدود شش كيلومتر 
ــتاى  ــهر، درچه و روس ــى ش ــاى خمين از زمين ه
ــت و تا  ــراف اين جاده اس ــه در اط ــه اميريه ك قلع
سه راهى آتشگاه يا همان سه راه درچه امتداد دارد 
ــرار مى گيرد  ــازى ق نيز داخل اين طرح تجارى س

ــتان  ــراى اين مناطق شهرس ــترى ب تا درآمد بيش
كسب شود. وى افزود: با توجه به بافت قديمى شهر 
ــهردارى صرف آزادسازى  كوشك عمده فعاليت ش
ــود كه هزينه زيادى به خود  ــعه معابر مى ش و توس
ــه به وضعيت  ــد از طرفى با توج اختصاص مى ده
مالى شهروندان اين كار به كندى پيش مى رود كه 
در صورت كمك مالى از طرف مسئوالن استان اين 

كار سرعت بيشترى خواهد گرفت.
سخنگوى شوراى اسالمى شهر، اظهار كرد: احداث 
ــهر كوشك از  ــگاه بزرگ كوثر در ورودى ش فروش
ــت،  ــرمايه بخش خصوصى اس طرح هاى جذب س
ــعت ــروش ميوه با وس ــازار ف ــز ب ــن مرك همچني

ــه از ديگر  ــداد 25 غرف ــر مربع و تع ــزار مت  يك ه
پروژه هاى مهم اجرا شده است.

ــازار ميوه  ــى از داليل احداث ب ــزود: يك مهرابى اف
در كنار جاده ارتباطى اصفهان- نجف آباد، تجمع 
ــيه  ــى در حاش ــد وانت هاى ميوه فروش بيش از ح
ــى منجر  ــكالت ترافيك ــر و ايجاد مش ــوار الغدي بل

به حادثه هاى خطرناك و كندى عبور و مرور بود.
ــى  ــك بخش ــادآورى اينكه باغات كوش ــا ي وى ب
ــت،  ــان اس ــرب اصفه ــى غ ــاى تنفس از ريه ه
ــكارى مقامات  ــورت هم ــان كرد: در ص خاطرنش
ــتانى جهت برقرارى مجدد حقابه كشاورزان و  اس
صدور مجوز ساختمان در باغات كوشك اين توان 
وجود دارد كه مجددا باغ هاى كشاورزى احيا شود تا 

به دنبال آن پاكسازى هوا نيز اتفاق افتد.

اخبار

رييس اداره ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى شهرستان كاشان، 
از چاپ و انتشار كتاب عروسك هاى نوروزى خبر داد.

ــط ــراى مخاطب كودك و نوجوان توس ــن جاورى افزود: اين كتاب ب محس
ــان نوشته و منتشر  ــباب بازى و عروسك كاش ــهرابى مدير موزه اس  امير س
شده است. وى، با تاكيد بر اينكه در بين عروسك هاى  كهن و سنتى ايران 6 
عروسك مرتبط با نوروز در مناطق مختلف ايران شناسايى شدند، گفت: در 
اين كتاب 6 عروسك در قالب ترانه هاى كودكانه سروده شده اند و كودكان را 
با مناسبت، روش ساخت و فضاى مراسمى و كاركردى عروسك ها در نوروز 

آشنا مى كنند.
ــان گفت: تصويرگر اين مجموعه  ــباب بازى كاش ــك و اس مدير موزه عروس
ــرايش ترانه ها همكارى  ــروى و حميرا محب على در ويرايش و س هما خس

داشتند. 
ــز ــت مرك ــا حماي ــه ب ــن مجموع ــت: اي ــان داش ــهرابى اذع ــر س  امي
 ميراث ناملموس تهران و سازمان ميراث فرهنگى صنايع دستى و گردشگرى 
منتشر شد و در دو برنامه « پنل تخصصى عروسك هاى بومى و نوروزى » و 

«همايش ملى نوروز »به شركت كنندگان اهدا شد.
ــوروزى در نوروز 95  ــك هاى ن ــاخت عروس اجراى برنامه ويژه معرفى و س
ــان براى كودكان و خانواده ايشان انجام  در موزه اسباب بازى و عروسك كاش

مى شود.

ــاى موجود، ــاس آماره ــهرضا گفت: بر اس ــت ش ــت مركز بهداش   سرپرس
جوانان 20 تا 24 سال با 14/7 درصد حادثه ديدگان شهرستان در 9 ماهه اول 

امسال، رتبه اول آسيب پذيرى را به خود اختصاص داده اند.
ــوع 148306 نفر جمعيت  ــرد: از مجم ــوى اظهار ك ــيد حجت ا... موس س
شهرستان، 2425 نفر به علت انواع مصدوميت، به مراكز درمانى شهرستان 
ــر و 25 درصد از  ــن تعداد، 75 درصد از جنس مذك مراجعه كرده اند كه از اي

جنس مونث بوده اند.
سرپرست مركز بهداشت شهرضا گفت: در گروه سنى20 تا 24 سال با 14/7 
درصد بيش ترين و در گروه سنى سالمندان باالى60 سال با 9 درصد كم ترين 

موارد آسيب پذيرى مشاهده شده است.
موسوى، در خصوص ميزان فراوانى مناطق وقوع حوادث مختلف در شهرستان 
اظهار كرد: 77 درصد موارد مصدوميت ها مربوط به مناطق شهرى،10درصد 
ــتا  ــهر و روس ــتايى و 13 درصد مربوط به خارج از ش مربوط به مناطق روس

بوده است.
ــهرضا تصريح كرد:  ــوع حوادث در ش ــوص اولويت محل هاى وق وى در خص
ــد، محيط كار با 10/1  ــد، كوچه و خيابان با 34/8 درص منازل با 37/7 درص
درصد و كم ترين آن ها در اماكن ورزشى و تفريحى و اماكن آموزشى به ترتيب 

با 1/1 درصد و 1/2 درصد، به وقوع پيوسته است.

ــرون گفت:  ــتان تيران و ك ــدن و تجارت شهرس رييس اداره صنعت، مع
ــفند ماه در تيران برپا  ــگاه ويژه نوروز با تخفيف ويژه از 13 تا 29 اس فروش

شده است.
ــگاه ويژه نوروز  ــار كرد: اين فروش ــى در تيران و كرون اظه محمود دهقان

با تخفيف 15 الى20 درصدى اجناس خود را به فروش مى رساند.
وى تصريح كرد: در اين فروشگاه كاالهايى همچون ميوه، لوازم بهداشتى، 
آجيل، مواد شوينده، لوازم سفره هفت سين، پوشاك، كفش و ساير كاالها 

به فروش مى رسد.

مدير ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى گلپايگان با اشاره به تسهيالت 
ــردن خدمات به  ــت: براى هرچه بهتر ارائه ك ــفرهاى نوروزى اظهار داش س
مسافران و گردشگران نوروزى10 كميته زيرمجموعه ستاد تسهيالت نوروزى 
ــت  ــدى نوبخ ــت. مه ــده اس ــكيل ش ــگان تش ــتان گلپاي در شهرس
ــى و اماكن مذهبى  ــود آثار تاريخ ــتان گلپايگان با وج با بيان اينكه شهرس
ــان كرد: با توجه به اين كه60  ــت، خاطر نش ــگر محور اس ــهر گردش يك ش
ــافران  ــتند، اما براى مس ــتان هس ــوروزى بومى شهرس ــافران ن درصد مس
ــات و هتل  ــدى امكان ــت درجه بن ــا الوي ــه ب ــر بومى 7 مدرس ــوروزى غي ن
ــم. نوبخت  ــوروزى در نظر گرفته اي ــافران ن ــراى اقامت مس جهانگردى را ب
ــرك از ــاد و پرتح ــن فضايى ش ــات و تامي ــيج امكان ــا بس ــرد: ب تصريح ك
 25 اسفند تا 15 فروردين سال 95  آماده استقبال از مسافران و گردشگران 
ــت: در ايام نوروز پنج هزار  ــتيم. وى اذعان داش ــتان هس نوروزى در شهرس
ــه راهنماى گردشگرى  ــم و10 هزار نقش ــتند جاده ابريش ــرده مس لوح فش
به صورت رايگان بين مسافران نوروزى توزيع مى شود. مدير ميراث فرهنگى، 
صنايع دستى و گردشگرى گلپايگان ادامه داد: نمايشگاه و بازارچه صنايع دستى 
گلپايگان از 25 اسفندماه تا 15 فروردين سال 95 در محل ارگ تاريخى گوگد، 
ــاره به مكان هاى  ــتان جنگلى داير مى شود. وى با اش مناره سلجوقى و بوس
گردشگرى و تاريخى گلپايگان ارگ تاريخى گوگد، اظهار كرد: مناره سلجوقى، 
مسجد جامع، قلعه وداغ، امام زاده هفده تن و... از جمله مكان هاى گردشگرى 
و تاريخى گلپايگان است كه در ايام نوروز تمهيدات ويژه اى براى اين مكان ها 

انديشيده شده است.

ــا بيان اينكه ــزدارى آران و بيدگل ب ــس اداره منابع طبيعى و آبخي ريي
ــد آران و بيدگل را  ــه عنوان كمربن ــد به طول90 هكتار ب  نوار ريگ بلن
ــدن مجدد اين  ــش بينى ها از فعال ش فرا گرفته، گفت: تحقيقات و پي
ــهرها و  ــه هاى روان به داخل ش نوار ريگ بلند و در نتيجه حركت ماس
ــتاهاى آران و بيدگل و اطراف آن حكايت دارد. رضا شفيعى  افزود:  روس
ــوار ريگ بلند و  ــدن مجدد اين ن ــش بينى ها از فعال ش تحقيقات و پي
ــهرها و روستاهاى آران و  در نتيجه حركت ماسه هاى روان به داخل ش

بيدگل و اطراف آن حكايت دارد.
وى از بين رفتن پوشش گياهى و خشك شدن آن در اثر قطع بى رويه و 
غير مجاز درختان تاغ را دليل اصلى فعال شدن احتمالى نوار ريگ بلند 
ــدن حركت اين نوار ريگ بلند  ــت و اظهار كرد: در صورت فعال ش دانس

شرايط زندگى در آران و بيدگل سخت مى شود.
رييس اداره منابع طبيعى و آبخيزدارى آران و بيدگل افزود: از سال 1349 
تاكنون120 هزار هكتار از كانون هاى بحرانى فرسايش بادى با زحمات 
ــى  جنگل بانان اداره منابع طبيعى آران و بيدگل نهال كارى و مالچ پاش
ــرايط را براى حيات مردم آران و بيدگل و در امان ماندن را ه ها و  شد و ش

زمين هاى كشاورزى از بادها و توفان هاى شن فراهم كرده است.
شفيعى تصريح كرد: وظيفه مهم و در اولويت اداره منابع طبيعى در حال 
حاضر حفاظت از اين عرصه ها است كه در اجراى اين مهم نيز نيروهاى 
حفاظتى به صورت شبانه روزى در بخش هاى مختلف شهرستان در حال 
ــال نيز در راستاى جلوگيرى از  گشت و مراقبت هستند. وى گفت: امس
ــه هاى روان در كانون بحرانى فرسايش بادى شمال سفيد  حركت ماس
ــا اعتبار حدود  ــهر آران و بيدگل عمليات صد هكتارى نهال كارى ب ش
ــى و آبخيزدارى ــد. رييس اداره منابع طبيع پنج ميليارد ريال انجام ش
 آران و بيدگل با اشاره به نبود اعتبارات كافى و كمبود نيرو در بحث كاشت 
ــزود: اداره منابع طبيعى  نهال و حفاظت از عرصه هاى منابع طبيعى اف
آران و بيدگل ظرفيت توليد و نهال كارى هزار هكتار از كانون هاى بحرانى 

شهرستان را به صورت ساالنه دارد.

كتاب عروسك هاى نوروزى ايران
 منتشر شد

جوانان، بيشترين گروه آسيب پذير
 در شهرضا هستند

برپايى فروشگاه نوروزى
 در تيران و كرون

10 كميته، آماده استقبال از مسافران
 و گردشگران نوروزى در گلپايگان

پوشش 90 هكتارى نوار ريگ بلند 
در آران و بيدگل

اخبار كوتاه

آن سوى خبر

ــكيل  ــا بيان اينكه تش ــالمى دهاقان ب ــاد اس ــس اداره فرهنگ و ارش ريي
ــاط مذهبى  ــازمان هاى مردم نهاد براى ايجاد نش انجمن هاى هدفمند و س
در جامعه موثر است، گفت: براى تحقق اين هدف300 كانون فرهنگى هنرى 

در مساجد دهاقان فعاليت مى كنند.
ولى ا... توكلى با حضور در جلسه شوراى فرهنگ عمومى شهرستان دهاقان 
با اشاره به اهميت و ضرورت نشاط اجتماعى اظهار داشت: نشاط اجتماعى 

نياز كنونى جامعه بوده كه با همكارى همه دستگاه ها حاصل مى شود.
ــتفاده از ظرفيت هاى مذهبى و مشاركت آموزش و پرورش و  وى افزود: اس
ــد و ترويج نشاط اجتماعى و اسالمى را  دانشگاه ها مى تواند زمينه هاى رش
در بين جوانان جامعه ترويج دهد تا شاهد جامعه اى سالم و با نشاط اسالمى 

باشيم.
ــالمى دهاقان با بيان اينكه سبك زندگى  ــاد اس رييس اداره فرهنگ و ارش
اسالمى يك نياز ضرورى و اساسى محسوب مى شود، تصريح كرد: تشكيل 
انجمن هاى هدفمند و سازمان هاى مردم نهاد و همكارى با ساير دستگاه ها در 
برگزارى برنامه هاى متنوع، شاد و براساس احكام اسالمى مفيد و موثر است.

وى از فعاليت300 كانون مساجد در سطح شهرستان دهاقان خبر داد و بيان 
كرد: وجود كانون هاى مساجد، انجمن هاى تئاتر، گويندگان، موسيقى و شعر 
ــاد دهاقان را در برپايى برنامه ها ى شاد و متنوع در مناسبت هايى  اداره ارش
ــبت ها همراهى كرده و در اكثر  مانند دهه فجر، اعياد شعبانيه و ساير مناس

مناسبت ها و اعياد مذهبى و ملى فعال هستند.
توكلى خاطرنشان كرد: جلسات شوراى فرهنگ شهرستان دهاقان در طول 
سال جارى به صورت منظم و ماهانه برگزار شده كه با پيشنهادات و نظرات 
سازنده اى همراه بوده است و در سال آينده بررسى مصوبات در دستور كار 

قرار مى گيرد. 

نشاط اجتماعى مطابق با روحيات جوانان ضرورى است
ــاره به عملكرد مناسب اين جلسات  فرماندار دهاقان نيز در اين جلسه با اش
ــتاى بهبود و توسعه  ــت: برپايى و تشكيل جلسات ادارى در راس اظهار داش
زمينه هاى فرهنگى، اجتماعى و اقتصادى شهرستان بوده و انتظار مى رود كه 
همه جلسات با مصوبات مفيد همراه باشد.على اصغر قاسميان افزود: جامعه 
و جوانان به نشاط اجتماعى اسالمى نياز دارند زيرا نشاط اجتماعى سالمت 

اجتماع را به دنبال دارد.
وى شناخت روحيات جوانان را مهم تلقى كرد و خاطرنشان كرد: بررسى و 
شناخت روحيه جوانان و نوجوانان مسئوالن را در برنامه ريزى ها و برگزارى 

برنامه  هايى براساس سليقه آنان يارى مى كند.
فرماندار دهاقان تصريح كرد: وجود برنامه هاى شاد مذهبى نشاط پيامدهايى 
ــد مى دهد. وى بيان كرد:  ــالمى را در بين جوانان رش مطابق با مضامين اس
شاد بودن در دين اسالم تاكيد شده و بنا بر روايات و احاديث شادى و نشاط 
در اعياد مذهبى يك نياز محسوب مى شود كه بايد با برپايى برنامه هاى شاد 
و مفرح در مناسبت هاى ملى و مذهبى بيشتر به آن پرداخته شود. قاسميان 
ــنهاد هاى سازنده سعى بيشترى  افزود: در سال آينده با ارايه نظرات و پيش
در پيشبرد اهداف فرهنگى شهرستان صورت گرفته و مصوبات تحت بررسى 

قرار مى گيرد.

ورزش هاى برفى روستاهاى چنارود چادگان، عاملى براى جذب گردشگر بهينه سازى فضاى سبز كاشان در دستور كار شهردارى 

ــان تالش مى كند تا فضاى  ــان با بيان اينكه شهردارى كاش شهردار كاش
جنگل كارى شده را براى استفاده اى بهينه و مناسب تر در اختيار شهروندان 
قرار دهد، گفت: بهينه سازى فضاى سبز كاشان در دستور كار شهردارى 

قرار دارد.
 بوستان پرستار با مساحت20 هزار متر مربع و با اعتبارى بالغ بر10 ميليارد 

ريال هم زمان با هفته منابع طبيعى افتتاح شد.
سيد محمد ناظم رضوى در آيين روز درختكارى و افتتاح بوستان پرستار 
ــور براى هر نفر ــرانه فضاى سبز در كش ــان اظهار داشت: متوسط س كاش

ــرانه فضاى سبز  ــت كه متوسط س ــت و اين در حالى اس  15 متر مربع اس
ــهروند 28 مترمربع و همچنين فضاى سبز كاشان  در كاشان براى هر ش

حدود 815 هكتار است.
وى با بيان اينكه اين بوستان مجهز به تاسيسات روشنايى، آبنما و وسايل 
ــت، گفت:7000 اصله درخت و درختچه و گياهان زينتى كه  ورزشى اس
متناسب با اقليم آب و هواى كاشان است در اين بوستان كاشته شده است.

شهردار كاشان به دغدغه هاى شوراى شهر و شهردارى اين شهر اشاره كرد و 
افزود: با توجه به تامين منابع آبى، اقليم گرم و خشك كاشان و آسيب هايى 
ــبز كاشان  ــازى فضاى س ــعه و بهينه س كه در اين زمينه وجود دارد توس

در دست اجرا است.

ــان تالش مى كند تا فضاى جنگل كارى  وى با بيان اينكه شهردارى كاش
شده را براى استفاده اى بهينه و مناسب تر در اختيار شهروندان قرار دهد، 
اظهار داشت: بوستانى40 هكتارى در مجاورت بلوار امام رضا (ع) به همراه 
ــانى در حال ساخت  وسايل ورزشى جهت حفظ سالمت شهروندان كاش

است.
ــوروزى تدابيرى  ــكان مهمانان ن ــاره به اينكه براى اس ناظم رضوى با اش
انديشيده است، گفت: اقدامات صورت گرفته در بلوار امام رضا (ع) كاشان 

براى استفاده مهمانان نوروزى هفته آينده به پايان مى رسد.
ــد.  ــان نيز رو نمايى ش ــكان كاش ــم از كتاب پزش ــيه اين مراس در حاش
ــم اظهار داشت: كتاب  ــگاه علوم پزشكى كاشان در اين مراس رييس دانش
ــان چاپ مى شود كه  ــتين بار در تاريخ پزشكى كاش ــكان براى نخس پزش
ــرى در اين كتاب به چاپ  ــى از قرن هاى 7 و 8 هجرى قم اطالعات طبابت

رسيده است.
محمد حسين اعرابى افزود: در اين كتاب اطالعات پزشكان، متخصصان، 
ــان و آران و بيدگل به  مراكز درمانى، بيمارستان ها و خيرين سالمت كاش
چاپ رسيده است. وى با بيان اينكه تيراژ اين كتاب3500 جلد است، گفت: 
ــال وطن خواه و  ــان على نژاد و لي اين كتاب در 371 صفحه به همت احس

با هزينه اى بالغ بر يك ميليارد ريال به چاپ رسيده است.

رييس ارشاد دهاقان:

فعاليت  300  كانون فرهنگى هنرى در مساجد دهاقان 
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ــتاهاى چنارود چادگان، پتانسيل خوبى براى  ورزش هاى برفى در روس
جذب سرمايه گذار و گردشگر دارند.

ــتند  ــتان چادگان در تالش هس ــئوالن شهرس ــت كه مس ــال هاس س
ــتان را تبديل به قطب متفاوتى در شهرستان هاى  تا بتوانند اين شهرس
ــكى روى برف جزو اقدامات مهم  ــگر پذير كنند. ايجاد پيست اس گردش

اين شهر براى جذب گردشگر بيشتر بوده است.
ــارى مانند ويال هاى  ــت كه برترين پروژه هاى معم ــال هاس چادگان س
حاشيه رودخانه زاينده رود را در خود جاى داده و اكنون نوبت به ساخت 

يك پيست اسكى در بخش چنارود رسيده است.
ــش از30 تن برف  ــاالنه بي ــا مرتفع چنارود چادگان به طور س در كوه ه
ــتان بتواند جاذبه متفاوتى را  از آسمان بر زمين مى نشيند تا اين شهرس

براى گردشگران رقم بزند.
ــن ــرد بي ــول س ــارود در فص ــش چن ــتاهاى بخ ــى روس ــاى داخل دم

3 تا منفى30 درجه سانتيگراد بوده و در نقاط مختلف متغير است.
كوروش موگويى بخشدار بخش چنارود چادگان، با اشاره به آغاز مطالعات 
جانمايى حداقل يك سايت اسكى در بخش چنارود مى گويد: كوه هاى 
ــانك ها جزو مواردى  ــتاهاى كوگانك، لگاله، اصفهانك ها و خرس روس
ــت و در آينده نزديك بخش  ــتند كه مطالعه روى آنها آغاز شده اس هس

چنارود به يكى از قطب هاى ورزش اسكى در كشور تبديل خواهد شد.
ــى، گرچه بيش از يك قرن سابقه ندارد،  اسكى به عنوان يك رشته  ورزش
ــاص خود، طرفداران  زيادى را  اما در همين مدت به دليل ويژگى هاى خ
جلب كرده است، به طورى كه ساالنه ميليون ها نفر به صورت حرفه اى يا 

تفريحى به پيست هاى اسكى مراجعه مى كنند.
ــتان هاى اصفهان چهارمحال  براى نمونه، شهرستان هاى سردسير اس
ــور حتى با كمبود امكانات و  ــمال غرب كش و بختيارى و استان هاى ش
ــكى بازان فراوانى از سراسر كشور هستند و  تجهيزات مدرن، ميزبان  اس
اين باعث شده است، سهم توريسم زمستانى در اقتصاد اين مناطق بسيار 
ــتن كوه هايى چون سبالن، سهند،  ــور ايران با داش چشمگير باشد. كش
ارتفاعات البرز و زاگرس و البته روستاهاى بخش چنارود چادگان تاكنون 
از اين منابع خدادادى در راستاى رونق دادن به  ورزش هاى زمستانى بهره  

چندانى نگرفته است.
پيست هاى اسكى  در ايران به دليل نوع برف خشكى كه در كشور مى بارد، 
ويژگى هاى خاصى دارند كه شرايط مطلوبى را براى  اسكى بازان به وجود 
ــه در انجام  ــدى از اين  ورزش، چ ــود اين، ميزان بهره من مى آورند. باوج
ــابقات و چه در پر كردن اوقات فراغت و يا جذب گردشگران، ناچيز  مس

بوده است.

نايب رييس شوراى اسالمى شهر كوشك:

حقـابه تاريخـى باغـات كوشـك تـامين شود
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طب سنتی

درمان خوراکی:
صرع حمله غیرقابل کنترل 
و رفتار غیرطبیعی حسی، 
حرکتی یا روانی اس��ت که 
توسط فعالیت غیرطبیعی 

مغز ایجاد می شود.
عالیم:

رنگ پریدگی، تهوع، ترس، 
اس��تفراغ، س��ردرد، نبض 
س��ریع، رفتارهای عجیب 

و غریب و ....
ن�کات قاب�ل توج�ه در 
مواجهه با بیمار صرعی:

1� دست و پای بیمار را بگیرید تا در اثر تکان های شدید ضربه نبیند.
2� پارچه تمیز جه��ت جلوگی��ری از گاز گرفتن زبان، داخ��ل دهان او 

بگذارید.
3� سر بیمار را یک طرف برگردانید تا دچار خفگی نشود.

4� لباس تنگ بیمار را شل کنید.
5� به هیچ وجه آب سرد بر سر و صورت مریض نپاشید.

6� بیمار را پس از به هوش آمدن سریع از جا بلند نکنید، بگذارید کمی 
استراحت کند.

درمان خوراکی:
گالبی، انجیر، نان گندم، دانه انار مخلوط با عس��ل، کاهو، موز، غذاهای 

پرفیبر، قارچ، ریحان.
درمان گیاهی:

1� گل بنفشه، گل نیلوفر، گل پنیرک و پوست خشخاش همه را کوبیده 
خمیر کنید و روی سر ببندید یا اینکه کدو، خیار یا تاج ریزی را کوبیده 

برسر بمالید.
2� دم کرده 0/2 تا یک گرم زعفران ضد صرع است.

 3� دم کرده 2 ت��ا 4 گرم بادرنجبوی��ه در یک فنج��ان آب جوش مفید
 است.

4� دم کرده مقداری علف چای در ی��ک فنجان آب جوش جهت درمان 
صرع مفید است.

5� دم کرده 0/2 تا یک گرم سداب جهت درمان صرع مفید است.
درمان با عرقیات:

روزی 2 الی 3 فنجان یکی از عرقیات زیر را میل کنید:
عرق بادرنجبویه، سیر، بارهنگ و عرق گشنیز.

درمان با آب میوه ها:
آب انجیر، پرتقال، موز و آب هویج.

موارد پرهیز:
 لبنی��ات، غذاهای دیرهض��م و مرطوب مثل ماس��ت، هندوان��ه، خرما،
 ترشی جات، گوشت ماهی،  انگور، کافئین، نوشابه، شکر، سیرابی و کاهو.

صرع و طب سنتی
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رژیم غذایی پرچرب و پرکالری، اس��ترس مزمن، کم خوابی، نشس��تن 
طوالنی مدت در طول روز، تنبل کردن مغز،استعمال سیگارو زندگی در 
مجاورت بزرگراه و خیابان های شلوغ، هفت عادت اشتباهی هستند که 

سبب پیری زودرس مغز می شوند.
برخی افراد با وجود سن باال، از قدرت حافظه و تمرکز باالیی برخوردارند 
و بعضی دیگر به محض ورود به دهه شش��م زندگی، به مرور با مشکالت 
حافظه مواجه می شوند. عالوه بر مسایل ژنتیکی، برخورداری از مغز سالم 
و قدرت تفکر تا پایان عمر، به ترک عادت های غلط مرتبط است. کنترل 
ژن بر عهده ما نیس��ت ولی می توان با چندراهکار ساده، سالمت مغز را 

کنترل کرد. عادت های مخرب مغز به شرح زیر هستند:
1-رژیم غذایی پرچرب و پرکالری

مطالعات نش��ان می دهد که رژیم غذایی حاوی چربی، شکر و غذاهای 
فرآوری شده، به مرور زمان مغز را فرسوده می کنند. مصرف شکر به اندازه 
ای در کاهش حافظه و قابلیت تفکر موثر اس��ت که محققان، آلزایمر را 
دیابت نوع 3 نامیده اند که مس��تقیما با نوع تغذیه مرتبط است. بهترین 
رژیم برای محافظت از مغز، رژیم مدیترانه ای، شامل چربی های مفید، 

میوه، سبزیجات، آجیل و ماهی است.
2-زندگی در مجاورت بزرگراه و خیابان های شلوغ

آلودگی هوا مهم ترین دلیل پیری زودرس مغز اس��ت. تحقیقات نشان 
می دهد که زندگ��ی در مجاورت بزرگراه و خیابان های پرتردد، س��بب 
انباشتگی آلودگی در ریه وخون می ش��ود و این حالت احتمال یک نوع 
آسیب مغزی به نام س��کته مغزی خاموش را افرایش می دهد. عالوه بر 
این، آلودگی هوا به مرور زمان حجم مغز را کاهش می دهد و مهم ترین 

نشانه پیری زودرس مغز است.
3- استرس مزمن

زندگی پر اس��ترس، بزرگ ترین جنایت ممکن علیه مغز است. استرس 
سبب کوتاه شدن تلومر )انتهای رشته DNA( و پیری زودرس سلول ها 
و مغز می شود. به عالوه هورمون هایی که بر اثر استرس ترشح می شوند، 

به مغز آسیب وارد می کنند.
4- کم خوابی

کم خوابی به مرور زمان سبب کاهش حجم مغز و بروز آلزایمر می شود. 
 خواب مهم ترین فرآیندی اس��ت که در آن س��لول های مغز بازس��ازی 

می شوند.
5 – نشستن طوالنی مدت در طول روز

نشستن طوالنی مدت و کم تحرکی، مهم ترین دلیل بیماری های قلبی، 
دیابت، سرطان و مرگ زودرس است. به عالوه نشستن زیاد مناطق مغز 

مرتبط با حافظه را منقبض و سبب کاهش عملکرد مغز می شود.
6 – تنبل کردن مغز

مطالعه، بازی های فکری، یادگیری زبان جدید، به خاطر سپردن اشعار 
و به طور کلی فعالیت هایی که س��بب فعال ش��دن مغز می شوند برای 

سالمت مغز ضروری است.
7-دخانیات و الکل

تقریبا تمام افراد از تاثیر س��وء مصرف س��یگار و الکل بر بدن و مغز آگاه 
هس��تند.تا آخرین ثانیه عمر به مغز نیاز داری��م، در حفظ و نگهدری آن 

کوشا باشید.

هفت عادتی که مغز را زود پیر می کند

با توجه به اینکه این روزها هوا سرد است، بد نیست چند 
نوشیدنی گرم کننده و نیروبخش را به شما معرفی کنیم. 
نوشیدن این دمنوش ها بی تردید روزهای لذت بخشی 

را برای شما رقم می زنند.
دمنوش سیب

یکی از ذخایر خوب برای دمنوش های زمستانی پوست 
میوه هاست. پوست سیب و دارچین و زنجبیل دمنوش 
مناسبی اس��ت که اگر آن را مثل چای دم کنید و مدت 
 نیم س��اعت بگذارید دم بکش��د، دمنوش��ی مناس��ب و 
انرژی بخش و سرشار از ویتامین برای زمستان خواهید 

داشت.

دمنوش مرکبات
نس��بت مس��اوی از پوس��ت لیمو، پرتقال، چای سبز و 
آویشن خشک را در یک قوری آب جوش 10 دقیقه دم 

کنید و در آخر کمی آب لیمو در آن بچکانید.
از خ��واص ای��ن دمن��وش م��ی ت��وان ب��ه خاصی��ت 
ضدسرماخوردگی، کم کردن فشار و غلظت خون، کمک 
به عملکرد مطلوب کبد، انرژی زایی و برطرف کنندگی 
خستگی اش��اره کرد. ضمن اینکه دمنوش میوه ای، در 
مقایسه با دمنوش گیاهی ویتامین بیشتری دارد، غنی از 
آنتی اکسیدان است و به افزایش سطح ایمنی بدن کمک 

می کند و مقوی اعصاب می باشد.
چای دارچین

این نوشیدنی را می توانید با س��ه قطعه دارچین چوبی 
در یک قوری به مدت طوالنی دم کنید. نیم ساعت یا 45 
دقیقه منتظر باشید،سپس به این نوشیدنی بسیار گرم و 
نیروبخش و ضد سرماخوردگی که کمی هم طعم تندی 
دارد، مقداری لیموی تازه اضافه کنید و با اندکی عس��ل 

آن را بنوشید.

چ��ون این ادویه چاش��نی غذاه��ای خانگی اس��ت، در 
دسترس ترین دمنوش محسوب می شود. دارچین، درد 
کمر، پا و مفاصل را کاهش می دهد و از دلهره و بوی بد 
دهان می کاهد و موجب افزایش فش��ارخون شده و رفع 
کننده سردمزاجی اس��ت. این دمنوش محرک اعصاب 
اس��ت و به دلیل طبیعت گرم و خش��کی که دارد، قوای 
جس��مانی را افزایش می دهد. البته انواع دمنوش زیره 
سیاه، گزنه، س��نبل الطیب، نعنا، زنجبیل و هل نیز این 

خواص را دارند. 
دمنوش برگ و میوه» به«

می توان گفت دمنوش برگ و میوه  »به« خوشرنگ تر و 
دلچسب تر از چای و نسبت به سایر دمنوش ها معطرتر و 
بهترین نوع آن است. این دمنوش، سرفه خشک را درمان 
می کند، آرامبخش، باعث تقویت قوای مغزی و نیز مقوی 
قلب و کاهش دهنده استرس و نشاط آور است. از خواص 
دیگر آن تقویت قلب، کبد، معده، اعصاب، رفع کننده بوی 
بد دهان، ضدسرماخوردگی و التیام دهنده سردردهای 

مزمن است و به هضم غذا کمک می کند. 

دمنوش گل گاوزبان
تجویز دمنوش��ی س��نتی مانند گل گاوزب��ان می تواند 
مرهمی قوی برای س��رفه های فصل س��رما باشد. این 
دمنوش، آرامبخش و نشاط آور است، رنگ رخساره را باز 
می کند، تنگی نفس، گلودرد، دلهره و وحشت را از بین 

می برد و از غم و غصه می کاهد.
مصرف گل گاوزبان با عسل برای رفع تنگی نفس تجویز 
می شود و چون گفته شده حاوی منیزیم است از سرطان 
پیشگیری می کند. از دیگر خواص گل گاوزبان، تقویت 

قلب و اعصاب و جلوگیری از تپش قلب می باشد. 
همچنین تقویت کننده کلیه و پیشگیری کننده از ورم و 
عفونت است و به دفع سنگ کلیه کمک می کند. مصرف 
این دمنوش برای زنان باردار و کودکان توصیه نمی شود.   

دمنوش مخلوط انرژی زا
این دمن��وش می تواند حاوی گش��نیز، ه��ل، دارچین، 
زنجبیل، میخک و جینسینگ باشد. جینسینگ نیروزا 
و مقوی اس��ت و به عنوان گیاه جوانی در جهان شهرت 
دارد و در بهبود حافظه و نش��اط و تقویت قوای ذهنی و 
جسمی مؤثر است. میخک مقوی مغز است و از سرطان 

جلوگیری می کند. 
زنجبیل نیروبخش و مقوی مع��ده و هل، معطر و مقوی 

بدن و دارچین نیز شادی آور است.

ویتامین B12 باعث افزایش سوخت و ساز بدن می شود. 
محققان به یک دستاورد جدید دیگر درباره کاهش وزن 
دست یافته اند ، و آن هم اثرات ویتامین B12 بر کاهش 
وزن است. جزییات کامل درباره این ویتامین از خواص تا 

عالیم کمبود آن را بخوانید:
ویتامین B12 ویتامین انرژی اس��ت؛ چرا ک��ه واقعا به 
بدن انرژی مضاعفی می دهد. نقش این ویتامین در رفع 
خستگی بدن و س��رعت بخش��یدن به متابولیسم است. 
گلبول های قرمز خون نیز مس��ئول تولی��د هموگلوبین 
هستند. هموگلوبین اکس��یژن را از ریه به سرتاسر بدن 

منتقل می کند.
تزریق ویتامین B12 و کاهش وزن

 بس��یاری از مردم این ویتامین را در عضله ش��ان تزریق
 می کنند. تزریق در عضله به جذب بهت��ر این ویتامین 
کمک می کند. این افراد اکثرا از احساس خستگی مزمن 
رنج می برند. عده ای از این افراد معتقدند که با تزریق این 

ویتامین کاهش وزن داشته اند.
اما تزریق این ویتامین به طور مستقیم باعث کاهش وزن 
نمی ش��ود. پس چه علتی باعث کاهش وزن این دس��ته 

می شود؟
فاکتورهای زیادی وج��ود دارند. ویتامی��ن B12 باعث 

افزایش سوخت و ساز بدن می شود که این مسئله باعث 
کاهش وزن خواهد ش��د. این گونه افراد معموال کسانی 
هستند که تمایل به حفظ سالمتی و آگاهی از سالمتی 
بدن خود را دارند. بنابراین رژیم ه��ای گیاه خواری و یا 

تناسب اندام را رعایت می کنند.
 از طرف��ی کوباالمی��ن باعث ان��رژی بخش��یدن به بدن 
می ش��ود و به ای��ن اف��راد ان��رژی الزم ب��رای ورزش و 
فعالیت های بدنی و همچنین حفظ رژیم غذایی ش��ان 
را می ده��د. همچنین ای��ن ویتامین نق��ش مهمی در 
کاهش اس��ترس و افس��ردگی دارد، یعنی باعث کاهش 
 م��واردی که ارتب��اط زی��ادی ب��ه افزای��ش وزن دارند

 می ش��ود. در کنار منفعت های زیادی که دریافت این 
ویتامین برای بدن دارد ممکن است برخی عوارض جانبی 
را برای برخی افراد که دارو و ی��ا مواد دیگری را همزمان 
مصرف می کنند و یا دارای شرایط بدنی خاصی هستند 
به همراه داشته باش��د. بنابراین حتما قبل از تزریق آن با 

پزشک مشورت کنید.

ویتامین B12, رفع خستگی بدن
ویتامین B12 در رفع خستگی بدن و سرعت بخشیدن 

به متابولیسم بدن کمک می کند.
B12 کمبود ویتامین

کمبود ای��ن ویتامین یک خطر جدی برای س��المتی به 
ش��مار می آید. در حالت طبیعی بدن به میزان الزم این 
ویتامین را جذب می کند، اما در مواردی مانند بیماری و 
یا پیری ممکن است این ویتامین به درستی جذب بدن 
نشود و بدن کمبود آن را احساس کند. کاهش وزن یکی از 
عالیم کمبود این ویتامین است. در موارد شدید تر ممکن 
است منجر به آسیب دائمی عصبی در صورت عدم درمان 
نیز بشود. مقادیر کافی این ویتامین برای حفظ سالمتی 
و کارکرد درست بدن بس��یار ضروری است و فرد مبتال 
به کمبود ویتامین B12 با دریافت کپس��ول و یا تزریق 

عضالنی تحت درمان قرار خواهد گرفت.
B12 رژیم غذایی و ویتامین

زمانی که رژیم غذای��ی خاصی را دنبال م��ی کنید باید 

مطمئن ش��وید که رژیم متعادلی داری��د و تمامی مواد 
مغذی مورد نیاز بدنت��ان از طریق این رژی��م به بدنتان 
خواهد رسید. کوباالمین یکی از این مواد مغذی است که 

باید در رژیم غذایی تان گنجانده شود.
B12 منابع غنی ویتامین

گوشت، مرغ، شیر و س��ایر محصوالت لبنی، تخم مرغ ، 
ماهی و … از منابع غنی این ویتامین هستند. 

از آنج��ا ک��ه محص��والت حیوان��ی از مناب��ع اصلی این 
 ویتامین به شمار می روند، بنابراین افرادی که رژیم های 
گیاه خواری را انتخاب کرده اند باید توجه بیش��تری به 
دریافت این ویتامین از طریق مکمل های غذایی داشته 

باشند.

دریچه

بیشتر بدانیم

در برخی موارد که بیماری و عفونت بدن ش��دید اس��ت 
نیاز زی��ادی به مصرف آنت��ی بیوتیک ه��ا آن هم تحت 
نظر پزش��ک وجود دارد؛ اما در مواردی ک��ه مربوط به 
سرماخوردگی و ناخوشی های روزمره است می توانید به 

درمان های طبیعی اعتماد کنید.
 خدای نکرده بیمار ش��ده اید؟ خیلی از م��ا عادت داریم 
که ب��ا اولین س��رماخوردگی و ی��ا مش��کالت دیگر راه 
مطب دکت��ر و ی��ا داروخانه را م��ی گیریم و به س��راغ 
مصرف آنت��ی بیوتی��ک م��ی روی��م. البت��ه در برخی 
م��وارد ک��ه بیم��اری و عفونت بدن ش��دید اس��ت نیاز 
زیادی ب��ه مص��رف آنت��ی بیوتیک ه��ا آن ه��م تحت 
نظر پزش��ک وج��ود دارد، ام��ا در مواردی ک��ه مربوط 
 ب��ه س��رماخوردگی و ناخوش��ی ه��ای روزمره اس��ت 
می توانید ب��ه درمان های طبیعی اعتم��اد کنید؛ چون 
مصرف آنتی بیوتیک ها عوارض زیادی دارند و در بسیاری 
از موارد، کارایی الزم برای مقابله با ویروس ها را ندارند. 
 در این مطلب شما را با چند آنتی بیوتیک طبیعی آشنا 

می کنیم. لطفا با ما همراه باشید.
روغن ارگانو یا پونه کوهی

گیاه ارگانو که به پون��ه کوهی نیز معروف اس��ت بدون 
ش��ک یکی از آنتی بیوتیک های طبیعی قوی محسوب 
می ش��ود. نتایج بررسی ها نش��ان می دهد که این گیاه 
قدرت تخریب باکتری های پنوموکوک، استافیلوکوک، 
استرپتوکوک و انتروکوک را به ترتیب به میزان 96،92، 

83، 78 درصد دارد. 
روغن ارگانو برای مقابله با وی��روس ها، عفونت ها و تب 
مورد اس��تفاده قرار می گیرد. نتای��ج پژوهش هایی که 
در دانش��گاه Georgetown به چاپ رس��یده اس��ت 
نش��ان می دهد که این روغن به ان��دازه  آنتی بیوتیک 
کالس��یک قدرت درمانی دارد. محقق��ان معتقدند که 
روغ��ن ارگانو برای درم��ان 25 نوع باکت��ری مختلف از 
جمله باکتری هایی که نس��بت به آنتی بیوتیک مقاوم 
ش��ده اند و همچنین باکتری های عام��ل عفونت های 
روده ای، عفون��ت های مج��اری ادراری، ت��ب تیفوئید 
)حصبه(، وبا، زخ��م ه��ا و عفونت های پوس��تی مفید 
هس��تند. قدرت ضدویروس��ی این گیاه ب��رای مقابله با 
آنفوالنزا، س��رماخوردگی، س��رخک و اوریون از شهرت 
خوبی برخوردار است. پونه کوهی باعث کاهش التهاب و 
درد شده و نیش حشراتی مانند زنبور را خنثی می کند.

فلفل کاین
این ادویه  تند، از دوره  باس��تان به خاطر قدرت درمانی 
و آنتی بیوتیکی آن مورد استفاده قرار می گیرد. امروزه 
 نیز علم ثابت کرده که اس��تفاده از فلفل کاین مانند یک 
آنتی بیوتیک طبیعی عم��ل می کند. ای��ن فلفل برای 
درمان عفونت شایع زنانه به نام وولووژاینیت مؤثر عمل 

می کند.
 نتایج پژوهش ها نش��ان می دهند که این ادویه دارای 

خاصی��ت ضدقارچی و آنت��ی بیوتیک��ی مؤثری جهت 
مقابله با این بیماری می باشد. برای استفاده می توانید 
فلفل کاین را در روغن زیتون رقی��ق کنید و روی محل 
 مورد نظر بزنید. بهتر اس��ت از دکترهای طب س��نتی یا 

عطاری ها روش استفاده را جویا شوید.
گیاه سرخارگل یا اکیناسه

گیاه س��رخارگل گیاهی از آمریکای شمالی است. مردم 
 ای��ن نواحی از گل ه��ا و ریش��ه  این گیاه ب��رای درمان

 زخ��م ها از ه��ر نوعی که باش��د اس��تفاده م��ی کنند. 
اکیناس��ه با عفونت ها مقابله کرده و ب��ه بهبود و تقویت 
 سیستم ایمنی بدن در تولید لنفوسیت ها کم می کند.
  س��لول های لنفوس��یتی کوچ��ک ترین س��لول های

 بافت های رابط هس��تند ک��ه نقش محافظت��ی دارند 
 و وظیفه ش��ان تولی��د آنت��ی بادی ه��ا و ش��رکت در

 واکنش های ایمنی بدن است. 
 به ای��ن ترتیب گیاه اکیناس��ه م��ی تواند مان��ع از بروز 
بیماری ها و همچنین تس��ریع درمان ش��ود. این گیاه 
سیس��تم ایمنی بدن را به طور طبیعی تقویت کرده و با 
عفونت های باکتریایی و ویروس��ی مقابله می کند. این 
گیاه می تواند برای مقابل��ه با تب، عفونت گوش و عالیم 
آنفوالنزا مفید باش��د. اکیناس��ه برای مقابل��ه با باکتری 

خطرناکی مانند استافیلوکوک مؤثر است و باعث تسکین 
مشکالت تنفسی، گوارشی و دس��تگاه ادراری می شود. 
همچنین برای کاهش التهاب و تورم پوست و پاکسازی 
لنف مؤثر عمل م��ی کند. چند قط��ره از تنتور این گیاه 

باعث بهبود گلودرد می شود.
گیاه آستراگالوس یا گون

آس��تراگالوس ی��ک گیاه بوم��ی چینی اس��ت. بیش از 
2000 سال پیش در کش��ورهای آس��یایی از این گیاه 
برای تقویت سیستم ایمنی بدن و پیشگیری از آنفلوانزا 
و سرماخوردگی استفاده می کردند. این گیاه با تحریک 
تولید موادی به نام انترفرون )ماده افزایش دهنده قدرت 
دفاعی بدن( با بروز بیماری ها و عفونت ها مقابله می کند. 
گون خواص ضدالتهابی و آنتی باکتریایی دارد. این گیاه 
حاوی آنتی اکسیدان بوده و سیستم ایمنی بدن را تقویت 
می کند. برای کاهش فش��ارخون و پیشگیری از دیابت 

نیز می توانید به این گیاه اعتماد کنید.
لیموترش

لیموترش یکی از مرکبات پرخاصیت است؛ چون سرشار 
 از ویتامین C ب��وده و سیس��تم ایمنی ب��دن را تقویت 
می کند. این میوه برای مقابله با ویروس های زمستانی 
مانند آنفلوانزا، س��رماخوردگی و یا آنژین مؤثر اس��ت. 

لیموترش تب را کاهش می دهد و نوشیدن مخلوط آب 
لیموترش و آب به صورت ناشتا بهره مندی از خواص آن 

را افزایش می دهد.
سرکه

سرکه یک ماده  اسیدی با خاصیت آنتی باکتریال قوی 
است که برای مقابله با عفونت گوش مؤثر عمل می کند. 
می توانید اندکی سرکه طبیعی مخلوط شده با کمی آب 
را به مجرای گوش بریزید. این روش طبیعی برای مقابله 

با عفونت گوش مفید است.
عسل

عسل یک ماده معجزه گر طبیعی برای پوست است. موم 
عسل نیز حاوی ترکیباتی است که برای مقابله با گلودرد، 
آنژین و عفونت های کوچک دهانی مفید است. در صورت 
سرماخوردگی حتما عسل را با کمی آب گرم و لیموترش 

مخلوط کرده و میل کنید.
چای سبز

چای س��بز نیز یک آنتی بیوتیک طبیعی اس��ت که به 
دلیل دارا بودن اپی گالوکاتچین گاالت، اکثر باکتری ها 
 را ناکار می کند. از آنجایی که چای سبز قدرت شکست

 س��لول های چربی را داراس��ت، ارزش مصرف روزانه را 
دارد.
سیر

 س��یر ی��ک م��اده غذای��ی چندارزش��ی اس��ت. س��یر
 آنت��ی بیوتیکی طبیعی اس��ت که درم��ان کننده اکثر 
بیماری ها مانند برونش��یت و حتی ذات الریه می باشد. 
توصیه می کنیم در روزهای سرد سال به صورت روزانه 

خام این ماده غذایی را به همراه غذا میل کنید.
عصاره هسته گریپ فروت

عصاره هس��ته گریپ فروت یک آنت��ی بیوتیک طبیعی 
اس��ت که به صورت قطره یا کپس��ول عرضه شده است. 
 این ماده سرشار از فالوونوئیدهاس��ت و یکی از بهترین

 درمان ه��ای طبیعی التهاب های دس��تگاه گوارش��ی 
محسوب می شود.

عصاره برگ زیتون
عصاره برگ زیتون خواص آنتی اکسیدانی و ضدالتهابی 
دارد. این ماده باعث به تأخیر انداختن پیری سلول های 
بدن ش��ده و بروز بیماری های مربوط به س��المندی را 
نیز به تأخیر می اندازد. عصاره برگ زیتون یک مس��کن 

طبیعی نیز محسوب می شود.
گیاه مریم گلی

مریم گلی را ج��زو اجداد آنتی بیوتیک ه��ا می دانند. از 
دوره  باستان از این گیاه پرخاصیت استفاده های درمانی 
زیادی می ش��ود. مریم گلی سرش��ار از آهن، کلسیم و 
ویتامین های A بوده و یک ماده ضدعفونی کننده است. 
در نتیجه برای مقابله با ویروس های زمستانه مؤثر عمل 
می کند. به اعتقاد محققان این گیاه باعث افزایش طول 

عمر نیز می شود.

نکته ها

چرک خشک کن های طبیعی

دمنوش های انرژی زا

B12 نکاتی مهم درباره ویتامین
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مفاد آرا
12/33 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
برابرآراء ص��ادره هیات موضوع قانون تعیین تکلی��ف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرضا تصرفات مالکانه 
و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک 
مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15روز 
در روزنامه های زاینده رود و اصفهان امروز چاپ اصفهان آگهی میش��ود و 
درصورتی که اشخاص نسبت به صدور س��ند مالکیت متقاضیان اعتراضی 
دارند میتوانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهی نس��بت ب��ه بندالف(بمدت دو ماه 
ونس��بت به بندب(بمدت یکماه اعتراض خود را به اداره ثبت اس��ناد و امالک  
شهرضا تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند وگواهی طرح دعوا را به اداره 
ثبت اسناد و امالک شهرضا ارائه نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
بندالف(

شماره های فرعی از یک اصلی ابنیه
1.رای شماره 10108 – 94/10/22 – فاطمه صغری مومنیان فرزند عوض به 
شناسنامه شماره 237 شهرضا و شماره ملی 1198899115 سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 666 به مساحت ششدانگ 81/65 

مترمربع.
2.رای ش��ماره2329-94/03/11- ثریاس��بزواری فرزنداحمدبه شناسنامه 
شماره5186شهرضاوش��ماره ملی1199886815یکدانگ مشاع ازششدانگ 
یکب��اب انبارمف��روزی ازپالک1387/2و1897ب��ه مس��احت شش��دانگ 

39/67مترمربع.
3.رای ش��ماره2330-94/03/11- نعم��ت ال��ه دهق��ان فرزندرس��ول ب��ه 
شناس��نامه شماره1226شهرضاوش��ماره ملی1198968915پنجدان��گ 
مش��اع ازشش��دانگ یکباب انبارمفروزی ازپالک1387/2و1892به مساحت 

ششدانگ39/67مترمربع.
4.رای ش��ماره 5837 – 94/5/28 و رای اصالحی ش��ماره 8780– 94/9/5– 
محمود بازیاری فرزند رضا به شناسنامه شماره 10 حوزه 1 مرکزی شهرضا 
و شماره ملی1199575623 ششدانگ یک باب مغازه به استثناء بهاء یک چهارم 

اعیانی مفروزی از پالک 1476 به مساحت 60/26 مترمربع.
5.رای ش��ماره 10174 – 94/10/24 – غالمرضا شیرعلی فرزند محمدعلی به 
شناسنامه شماره 71 شهرضا و شماره ملی1199011509 ششدانگ قسمتی 
از یک باب مغ��ازه مفروزی از پالک 1502 به مس��احت 19/75 مترمربع که به 
انضمام قس��متی از کوچه متروکه متصرفی متقاضی جمعا تش��کیل یک باب 

مغازه را داده است.
6.رای ش��ماره10381- 94/10/04- عبدالرضاش��املی فرزندفی��ض اله به 
شناس��نامه شماره55شهرضاوش��ماره ملی1199402753ششدانگ یکباب 

مغازه مفروزی ازپالک3412/2به مساحت 24مترمربع.
7.رای ش��ماره 905 – 94/2/5 – رقیه عس��گری فرزند فیض اله به شناسنامه 
شماره 724 شهرضا و شماره ملی 1199215945 یک دانگ مشاع از ششدانگ 

یک باب خانه مفروزی از پالک 4399 به مساحت ششدانگ 104/17 مترمربع.
8.رای ش��ماره 906 – 94/2/5 – سیدحس��ین میرطالب��ی فرزن��د ابراهیم به 
شناسنامه شماره 804 شهرضا و شماره ملی 1199132128 پنج دانگ مشاع 
از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 4399 به مساحت ششدانگ 104/17 

مترمربع.
                                                   شماره های فرعی از 2- اصلی فضل آباد 

9.رای ش��ماره 10045 – 94/10/21 – داری��وش غضنفری فرزند مس��یح به 
شناسنامه شماره 1124 شهرضا و شماره ملی 1199082333 دو دانگ مشاع 
از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 59 به مساحت ششدانگ 217/88 

مترمربع.
10.رای ش��ماره 10046 – 94/10/21 – زهرا مللی فرزند رضا به شناسنامه 
شماره 306 حوزه 3 شهرضا و شماره ملی 1199384704 چهار دانگ مشاع 
از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 59 به مساحت ششدانگ 217/88 

مترمربع.
11.رای شماره 5299 – 94/5/14 – رمضانعلی رحمتی فرزند محمدحسن به 
شناسنامه شماره 535 حوزه 3 شهرضا و ش��ماره ملی 1199407550 چهار 
 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 78 به مساحت ششدانگ

 105/65 مترمربع.
12.رای شماره 5300 – 94/5/14 – فاطمه سودائی فرزند نبی اله به شناسنامه 
شماره 1324 حوزه 1 شهری شهرضا و شماره ملی 1199848190 دو دانگ 
مش��اع از شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 78 به مساحت ششدانگ 

105/65 مترمربع.
13.رای شماره 9463 – 94/9/30 – محمدرضا حسن پوری فرزند حسینعلی 
به شناسنامه شماره 20495 ش��هرضا و شماره ملی1198484829 سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 88 و 89 به مساحت ششدانگ 

205/78 مترمربع.
14.رای ش��ماره 9464 – 94/9/30 – فاطم��ه س��بزواری فرزند ش��کراله به 
شناسنامه شماره 1978 قمشه و ش��ماره ملی 1199328030 سه دانگ مشاع 
از شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 88 و 89 به مس��احت ششدانگ 

205/78 مترمربع.
15.رای ش��ماره 10040 – 94/10/21 – مصطفی ش��بانی فرزن��د ولی اله به 
شناسنامه شماره 350 شهرضا و شماره ملی 1199269476 پنجاه و یک حبه 
و سه - هفتم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از 

پالک 111 به مساحت ششدانگ 149/56 مترمربع.
16.رای ش��ماره 10042 – 94/10/21 – عاطفه س��لیمانی فرزند عبدالکریم به 
شناسنامه شماره 3121حوزه 6 اصفهان و شماره ملی1289754276 بیست 
حبه و چهار- هفتم حبه مش��اع از 72 حبه شش��دانگ یک ب��اب خانه دو طبقه 

مفروزی از پالک 111 به مساحت ششدانگ 149/56 مترمربع.
17.رای ش��ماره 10071 – 94/10/21 – احم��د غضنفری فرزند یوس��ف به 
شناسنامه شماره 718 شهرضا و شماره ملی 1199050921 ششدانگ یک باب 

خانه دو طبقه مفروزی از پالک 258 به مساحت 206/80 مترمربع.
18.رای ش��ماره 10057 – 94/10/21 – مرتض��ی آقائ��ی فرزن��د ابراهیم به 
شناسنامه شماره 442 شهرضا و شماره ملی 1199249491 ششدانگ یک باب 

مغازه نیمه تمام مفروزی از پالک 378 به مساحت 50/41 مترمربع.
19.رای ش��ماره 9115 – 94/9/22 – مس��لم قربانی بوانی فرزن��د محمد به 
شناسنامه ش��ماره 13 حوزه 1 مرکزی قمشه و ش��ماره ملی 1199674656 
شش��دانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 436 به مس��احت 143/02 

مترمربع.
20.رای ش��ماره 10061 – 94/10/21 – عب��اس عل��ی بکی فرزند حس��ن به 
شناسنامه شماره 1782 شهرضا و شماره ملی 1199326070 ششدانگ یک 

باب خانه مفروزی از پالک 476 به مساحت 153/93 مترمربع.
21.رای ش��ماره 10050 – 94/10/21 – روح ال��ه آقائی فرزن��د علی اکبر به 

شناسنامه شماره 264 حوزه 2 بروجن و شماره ملی6299941480 سه دانگ 
مشاع از ششدانگ قسمتی از یک باب خانه مفروزی از پالک 753/3 به مساحت 
ششدانگ 122/40 مترمربع که به انضمام قسمتی ازپالک 753/4 جمعا تشکیل 

یک باب خانه را داده است.
22.رای ش��ماره 10055 – 94/10/21 – پریسا س��رحدی فرزند قدرت اله به 
شناسنامه و شماره ملی 1190048809 شهرضا سه دانگ مشاع از ششدانگ 
قسمتی از یک باب خانه مفروزی از پالک 753/3 به مساحت ششدانگ 122/40 
مترمربع که به انضمام قس��متی ازپالک 753/4 جمعا تشکیل یک باب خانه را 

داده است.
23.رای ش��ماره7131-94/06/30- محمودرضابکیان��ی فرزندامرال��ه ب��ه 
شناس��نامه شماره1185شهرضاوش��ماره ملی1199098256س��ه دان��گ 
مش��اع ازشش��دانگ یکب��اب خان��ه مف��روزی ازپالک757ب��ه مس��احت 

ششدانگ337/20مترمربع.
24.رای شماره7134-94/06/30- فروزان سبزواری فرزنداکبربه شناسنامه 
شماره1315شهرضاوشماره ملی1199177891سه دانگ مشاع ازششدانگ 

یکباب خانه مفروزی ازپالک757به مساحت ششدانگ337/20مترمربع.
25.رای ش��ماره 9831 – 94/10/13 – رض��وان مصلحی فرزن��د ابراهیم به 
شناسنامه شماره 1340 شهرضا و شمارهملی1199009512 سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 846 به مساحت ششدانگ 204/90 

مترمربع.
26.رای ش��ماره 9832 – 94/10/13 – نجم��ه کاظمین��ی فرزند فض��ل اله به 
شناسنامه و شماره ملی 1190157251 شهرضا سه دانگ مشاع از ششدانگ 

یک باب خانه مفروزی از پالک 846 به مساحت ششدانگ 204/90 مترمربع.
27.رای شماره 9975 – 94/10/19 – محسن خلیلی شهرضا فرزند حیدرعلی 
به شناسنامه شماره 163 شهرضا و شماره ملی 1199135518 سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 862 به مساحت ششدانگ 

108/90 مترمربع.
28.رای ش��ماره9976 – 94/10/19 – مرضی��ه دهق��ان زاد فرزن��د احمد به 
شناسنامه شماره 21015 شهرضا و شماره ملی1198490020 سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 862 به مساحت ششدانگ 

108/90 مترمربع.
29.رای ش��ماره 10049 – 94/10/21 – حمیدرض��ا نعی��م فرزند حس��ن به 
شناسنامه شماره 468 شهرضا و شماره ملی 1199060992 ششدانگ یک باب 

خانه سه طبقه مفروزی از پالک 953 به مساحت 243/23 مترمربع.
30.رای ش��ماره 4775 – 94/4/24 واصالحی ش��ماره94/11/29-11030- 
نرجس خاتون جهان بخش فرزند اس��فندیار به شناسنامه شماره 727 حوزه 
1 روستائی سمیرم سفلی و ش��ماره ملی 5129474521 س��ه دانگ مشاع از 
شش��دانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 965به مساحت ششدانگ 

222/18مترمربع.
31.رای ش��ماره 4776 – 94/4/24 واصالحی ش��ماره94/11/29-11031- 
راحله سادات اسحقی همگینی فرزند س��یدمجتبی به شناسنامه و شماره ملی 
5410297131 مبارکه سه دانگ مش��اع از شش��دانگ یک باب خانه دو طبقه 

مفروزی از پالک 965 به مساحت ششدانگ 222/18 مترمربع.
32.رای شماره 9063 – 94/9/17 –ابراهیم جعفرپور فرزند محمد به شناسنامه 
شماره 183 شهرضا و شماره ملی1199102806 سه دانگ مشاع از ششدانگ 
قس��متی از یک باب خانه مفروزی از پالک 965 به مساحت ششدانگ 211/14 
مترمربع که به انضمام قس��متی از راه متروکه جمعا تش��کیل یک باب خانه را 

داده است.
33.رای شماره 9064 – 94/9/17 – مهناز شاملی فرزند نعمت اله به شناسنامه 
شماره 619 شهرضا و شماره ملی 1199140074 سه دانگ مشاع از ششدانگ 
قس��متی از یک باب خانه مفروزی از پالک 965 به مساحت ششدانگ 211/14 
مترمربع که به انضمام قس��متی از راه متروکه جمعا تش��کیل یک باب خانه را 

داده است.
34.رای شماره 10065 – 94/10/21 – بهرام تاکی شهرضا فرزند نعمت اله به 
شناسنامه شماره 475 حوزه 6 شهرضا و شماره ملی 1199345881 ششدانگ 

یک باب خانه مفروزی از پالک 1149 به مساحت 149/35 مترمربع.
35.رای ش��ماره10171- 94/10/24- عل��ی مصلح��ی فرزندهیب��ت ال��ه به 
شناسنامه شماره224شهرضاوش��ماره ملی1199210943ششدانگ یکباب 
خانه دوطبقه نیمه تمام به اس��تثناءبهاءثمنیه اعیانی مفروزی ازپالک1153به 

مساحت148مترمربع.
36.رای شماره 9844 – 94/10/13 – احمد پوینده پور شهرضا فرزند سیف اله 
به شناسنامه شماره 501 شهرضا وشماره ملی1199091413ششدانگ یک 

باب خانه قدیمی مفروزی از پالک 1278 به مساحت 210/90 مترمربع.
37.رای شماره 9879 – 94/10/14 – فاطمه مجاهدی فرزند اصغر به شناسنامه 
و شماره ملی 1190340925 شهرضا به والیت پدرش سه سهم و هشتصد و 
هشتاد و سه - یکهزار و پانصدم سهم مشاع از سیزده سهم و سیصد و هفتاد 
و یک - پانصدم سهم ششدانگ یک باب مغازه با ساختمان فوقانی آن مفروزی 
از پالک 1327 باقیمانده که به شماره 13371 تبدیل شده به مساحت ششدانگ 

127/35 مترمربع.
38.رای ش��ماره 9881 – 94/10/14 – مجتب��ی مجاه��دی فرزن��د اصغر به 
شناسنامه و ش��ماره ملی 1190086476 شهرضا ده س��هم و بیست و سه - 
یکصد و پنجاهم سهم مشاع از سیزده سهم و سیصد و هفتاد و یک - پانصدم 
سهم ششدانگ یک باب مغازه با ساختمان فوقانی آن مفروزی از پالک 1327 
باقیمانده که به ش��ماره 13371 تبدیل ش��ده به مساحت شش��دانگ 127/35 

مترمربع.
39.رای شماره 1044 – 94/9/21 – فریبا اسحاقی فرزند حجت اله به شناسنامه 
شماره 313 شهرضا و ش��ماره ملی1199181838 شش��دانگ یک باب خانه 
مفروزی از پالک 1328 که به ش��ماره 14328 تبدیل شده به مساحت 169/90 

مترمربع.
40.رای شماره 4217 – 94/4/13 – اکبر نصیرپور فرزند رضا به شناسنامه 
شماره 378 شهرضا و ش��ماره ملی 1199344915 شش��دانگ یک باب خانه 
دو طبقه مفروزی از پالک 1335 که ش��ماره واقعی آن 761 و 762 می باشد به 

مساحت 222/75 مترمربع.
41.رای ش��ماره 9845 – 94/10/13 – فاطم��ه منص��ورزاده فرزند احمد به 
شناسنامه شماره 271 حوزه 1 شهری س��میرم و شماره ملی 1209622572 
شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1482 و 1713 به مساحت 255/70 

مترمربع.
42.رای ش��ماره 9354 – 94/9/28 – خ��داداد رادمه��ر فرزن��د غالمرضا به 
شناسنامه شماره 17757 شهرضا و شماره ملی 1198457481 ششدانگ یک 
باب خانه قدیمی دو طبقه مفروزی از پالک 1484 به مساحت 206/20 مترمربع.

43.رای شماره 10127 – 94/10/23 – سیدحمیدرضا رهنمائی فرزند سیداحمد 
به شناسنامه شماره 147 قمشه و شماره ملی 1199333379 ششدانگ یک باب 

خانه دو طبقه مفروزی از پالک 1534 به مساحت 217/5 مترمربع.
44.رای ش��ماره 8940 – 94/9/14 – رحم��ت اله جعفری فرزند اس��کندر به 
شناسنامه شماره 1196 شهرضا و شماره ملی 1199237698 سه دانگ مشاع 

از ششدانگ یک باب خانه به استثناء بهاء ثمنیه اعیانی مفروزی از پالک 1717 
به مساحت ششدانگ 193/20 مترمربع.

45.رای شماره 8941 – 94/9/14 – زهرا جعفری فرزند اسکندر به شناسنامه 
شماره 602 شهرضا و شماره ملی 1199271993 سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب خانه به اس��تثناء بهاء ثمنیه اعیانی مفروزی از پالک 1717 به مساحت 

ششدانگ 193/20 مترمربع.
46.رای ش��ماره 10126 – 94/10/23 – حبیب اله حاجت مند فرزند عبدالکریم 
به شناسنامه شماره 1231 شهرضا و شماره ملی 1199238041 ششدانگ یک 

باب خانه مفروزی از پالک 1762 به مساحت 244 مترمربع.
94- رضاخ��ادم فرزندحس��ن ب��ه  /07 /16 47.رای ش��ماره7577- 
شناس��نامه شماره27حوزه3شهرضاوش��ماره ملی1199389463س��ه 
دانگ مش��اع ازشش��دانگ یکباب خانه مف��روزی ازپالک1780به مس��احت 

ششدانگ130/60مترمربع.
7578- 94/07/16- محبوبه ماهرفرزندعبدالرضابه شناسنامه   .48
شماره555شهرضاوش��ماره ملی1199214256سه دانگ مشاع ازششدانگ 

یکباب خانه مفروزی ازپالک1780به مساحت ششدانگ130/60مترمربع.
49.رای ش��ماره 4886 – 94/4/30 – اش��رف صف��ی فرزند عبدالرس��ول به 
شناسنامه شماره 374 شهرضا و شماره ملی1199090141 سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 2882 به مساحت ششدانگ 109/63 

مترمربع.
50.رای شماره4887 – 94/4/30 – محمدحسین مصدقیان فرزند محمدحسن 
به شناسنامه و شماره ملی1190003066شهرضاسه دانگ مشاع از ششدانگ 

یک باب خانه مفروزی از پالک 2882 به مساحت ششدانگ109/63 مترمربع.
51.رای ش��ماره 1602 – 94/2/21 – کهزاد آهنگ فرزند فرهاد به شناسنامه 
شماره 283 حوزه 3 سمیرم و ش��ماره ملی 1209166747 ششدانگ یک باب 

خانه مفروزی از پالک 3745 به مساحت 300 مترمربع.
52.رای ش��ماره 9984 – 94/10/19 – مس��یح اله قربانی بوانی فرزند محمد 
به شناسنامه شماره 6 حوزه مرکزی ش��هرضا و شماره ملی 1199629200 
شش��دانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 3768 به مساحت 220/38 

مترمربع.
53.رای شماره7403- 93/08/22- معصومه همت فرزندمصطفی به شناسنامه 
وشماره ملی1190001195شهرضادودانگ مش��اع ازششدانگ یکباب خانه 
مفروزی ازپالک13162و13793و13794که قبال13160و964باقیمانده بوده 

به مساحت ششدانگ151/30مترمربع.
54.رای ش��ماره7404- 93/08/22- ابراهی��م طبیبی��ان فرزندحس��ین ب��ه 
شناس��نامه شماره995شهرضاوش��ماره ملی1199235687چهاردان��گ 
مشاع ازشش��دانگ یکباب خانه مفروزی ازپالک13162و13793و13794که 

قبال13160و964باقیمانده بوده به مساحت ششدانگ151/30مترمربع.
55.رای ش��ماره 10224 – 94/10/26 – عل��ی ش��یخی فرزند اس��فندیار به 
شناسنامه شماره 172 لردگان و شماره ملی4669005261 ششدانگ قسمتی از 
یک باب خانه مفروزی از پالک 13354 به مساحت 307/5 مترمربعکه به انضمام 

ششدانگ پالک 9549 جمعا تشکیل یک باب خانه را داده است.
56.رای شماره 10072 – 94/10/21 – مریم صادقی فرزند عبداله به شناسنامه 
شماره 45 حوزه 1 مرکزی شهرضا و ش��ماره ملی 1199643769 سه دانگ 
مش��اع از شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از پالک های13560و14026که 
قبال13336و1699باقیمانده بوده است به مساحت ششدانگ 288/40 مترمربع.

57.رای ش��ماره 10073 – 94/10/21 – رحم��ت ال��ه صفاهان��ی فرزن��د 
عباسعلی به شناسنامه ش��ماره 9 حوزه 1 روستائی ش��هرضا و شماره ملی 
1199602213 س��ه دانگ مشاع از شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 
های13560و14026که قبال13336و1699باقیمانده بوده اس��ت به مساحت 

ششدانگ 288/40 مترمربع.
58.رای شماره8518- 94/08/27- افشین ایرجی نیافرزندعلی یاربه شناسنامه 
شماره211حوزه2سمیرم وشماره ملی1209477998ششدانگ یکباب خانه 

مفروزی ازپالک13604به مساحت120مترمربع.
59.رای ش��ماره 10172 – 94/10/24 – امراله یوس��فی موسی آبادی فرزند 
قربانعلی به شناسنامه شماره 2 حوزه 2 شهرضا و شماره ملی 5129910801 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 14301 به 

مساحت ششدانگ 180/30 مترمربع.
60.رای شماره 10173 – 94/10/24 – عاطفه عسکری فر فرزند غالمرضا به 
شناسنامه شماره 1567 سمیرم سفلی و شماره ملی 5129463129 سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 14301 به مساحت 

ششدانگ 180/30 مترمربع.
شماره های فرعی از 3- اصلی موغان

61.رای ش��ماره 4717 – 94/4/24 – حبی��ب ال��ه گرامی فرزن��د نعمت اله به 
شناسنامه شماره 19116 شهرضا و شماره ملی 1198471069 ششدانگ یک 

باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 347 به مساحت 136/75 مترمربع.
62.رای ش��ماره 4855 – 94/4/29 – اصغ��ر محم��دی فرزن��د صفرعلی به 
شناسنامه شماره 1206 حوزه 1 مرکزی سمیرم و شماره ملی1209335069 
شش��دانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 371 به مس��احت 176/90 

مترمربع.
63.رای ش��ماره 10139 – 94/10/23 – محس��ن ش��یرعلی فرزند حبیب اله 
به شناس��نامه ش��ماره 908 حوزه 3 شهرضا و ش��ماره ملی 1199398276 
ششدانگ قسمتی از یک باب خانه نیمه تمام به استثناء بهاء ثمنیه اعیانی 27حبه 
ونه- سزدهم حبه مش��اع مفروزی از پالک 527 به مساحت 170/24 مترمربع 
که به انضمام قسمتی از جوی متروکه جمعا تشکیل یک باب خانه نیمه تمام را 

داده است.
64.رای ش��ماره 7140 – 94/6/30 – ایران خانم بکیان فرزن��د عبدالعظیم به 
شناسنامه شماره 15018 شهرضا و شماره ملی 1198430117 ششدانگ یک 

باب خانه مفروزی از پالک 930 به مساحت 364/60 مترمربع.
65.رای ش��ماره 9457 – 94/9/30 – مصطفی ش��یرعلی فرزن��د عزیزاله به 
شناسنامه شماره 1182 شهرضا و ش��ماره ملی 1199082910 نه حبه مشاع 
از 72 حبه ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 942 به مساحت ششدانگ 

200 مترمربع.
66.رای شماره 9458 – 94/9/30 – طلعت کمیلی پور فرزند احمد به شناسنامه 
شماره 394 شهرضا و ش��ماره ملی 1198793767 بیست و یک حبه مشاع از 
72 حبه شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 942 به مساحت ششدانگ 

200 مترمربع.
67.رای ش��ماره 9459 – 94/9/30 – مریم خادم فرزند یحیی به شناس��نامه 
شماره 486 شهرضا و ش��ماره ملی1199138746 بیست و چهار حبه مشاع 
از 72 حبه ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 942 به مساحت ششدانگ 

200 مترمربع.
68.رای شماره 9460 – 94/9/30 – زهرا سبزواری شهرضا فرزند محمدحسن 
به شناسنامه شماره 19846 شهرضا و شماره ملی 1198478365 هجده حبه 
مش��اع از 72 حبه شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 942 به مساحت 

ششدانگ 200 مترمربع.

69.رای شماره 10334 – 94/11/3 – عباس��علی اسکندری فرزند نعمت اله به 
شناسنامه شماره 61 شهرضا و شماره ملی 1199165344 سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 1006 به مساحت ششدانگ 

187/10 مترمربع.
70.رای شماره 10335 – 94/11/3 – عزت خاکسار جاللی فرزند غالمرضا به 
شناسنامه شماره 907 شهرضا و شماره ملی1199162061 سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 1006 به مساحت ششدانگ 

187/10 مترمربع.
71.رای ش��ماره 10339 – 94/11/4 – ع��زت خاکس��ار جالل��ی فرزن��د 
غالمرضا به شناس��نامه شماره 907 شهرضا و ش��ماره ملی 1199162061 
شش��دانگ یک باب مغازه ب��ا س��اختمان احداثی ب��ر روی آن مف��روزی از 

پالکهای1042و1043باقیمانده و3897به مساحت 27/33 مترمربع.
72.رای شماره7572-94/07/16- محمدحسن سالک شهرضافرزنداحمدبه 
شناس��نامه شماره141شهرضاوش��ماره ملی1199087815س��ه دان��گ 
مش��اع ازشش��دانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزی ازپالک1047به مس��احت 

ششدانگ128/70مترمربع.
73.رای ش��ماره7573-94/07/16- فرزان��ه صادق��ی فرزندعل��ی ب��ه 
شناس��نامه شماره395شهرضاوش��ماره ملی1199168696س��ه دان��گ 
مش��اع ازشش��دانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزی ازپالک1047به مس��احت 

ششدانگ128/70مترمربع.
74.رای شماره 10129 – 94/10/23 – اس��معیل موسوی فرزند سید یداله به 
شناسنامه شماره 1800 حوزه 1 مرکزی سمیرم و شماره ملی 1209230666 

ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1112 به مساحت 233/50 مترمربع.
94- کم��ال انصاریپورفرزندول��ی  /10 75.رای ش��ماره10292- 30/
ال��ه ب��ه شناس��نامه شماره724شهرضاوش��ماره ملی1199252311س��ه 
دانگ مش��اع ازشش��دانگ یکباب خانه مف��روزی ازپالک1204به مس��احت 

ششدانگ359/47مترمربع.
76.رای ش��ماره10293- 94/10/30- مرضی��ه یونس��ی فرزندمحمدعل��ی 
ب��ه شناس��نامه شماره489شهرضاوش��ماره ملی1199213594س��ه 
دانگ مش��اع ازشش��دانگ یکباب خانه مف��روزی ازپالک1204به مس��احت 

ششدانگ359/47مترمربع.
77.رای ش��ماره10626-94/07/14- مری��م س��میعی فرزندفض��ل ال��ه به 
شناسنامه شماره121حوزه6شهرضاوشماره ملی1199342343در4/5حبه 
مش��اع از72حبه شش��دانگ یکباب خانه مفروزی ازپالک1295به مس��احت 

ششدانگ364/50مترمربع.
78.رای شماره 10038 – 94/10/21 – ش��مس الملوک احمدیان فرزند اسداله 
به شناسنامه شماره 897 شهرضا و شماره ملی1198940719 ششدانگ یک 
 باب ساختمان سه طبقه تجاری - مسکونی مفروزی از پالک 1320 به مساحت

 714/30 مترمربع.
79.رای ش��ماره7169- 94/06/30- صدیقه میرعلی مل��ک فرزندحیدرعلی 
ب��ه شناس��نامه شماره1043شهرضاوش��ماره ملی1199096830دودانگ 
مش��اع ازشش��دانگ یکباب خانه مفروزی ازپالک1321و1322به مس��احت 

ششدانگ223مترمربع.
80.رای شماره7170- 94/06/30- خسرومهدیان فرزندقاسمعلی به شناسنامه 
شماره5حوزه1روس��تائی شهرضاوش��ماره ملی1199552176چهاردانگ 
مش��اع ازشش��دانگ یکباب خانه مفروزی ازپالک1321و1322به مس��احت 

ششدانگ223مترمربع.
81.رای ش��ماره 7957 – 94/7/30 و رای اصالحی شماره 9247 – 94/9/24 
– محمد میرزائی فرزندحس��ن به شناسنامه شماره197 ش��هرضا و شماره 
ملی1199267945 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 

1327 به مساحت ششدانگ 175/98 مترمربع.
82.رای شماره 9300 – 94/9/26 – فهیمه عمرانپور شهرضا فرزند حسن به 
شناسنامه شماره 3485 حوزه 1 ش��هری قمشه و شماره ملی 1199869805 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1327 به مساحت 

ششدانگ 175/98 مترمربع.
83.رای ش��ماره 9218 – 94/9/23 – علیرض��ا باغس��تانی فرزن��د حیدر به 
شناسنامه و شماره ملی 1190088551 شهرضا ششدانگ یک باب خانه قدیمی 

مفروزی از پالک 3693 که قبال 964/1 بوده به مساحت 122/27 مترمربع.
84.رای شماره8939-94/09/14- رمضانعلی عرب ویسی فرزندامیربیگ به 
شناسنامه شماره84شهرضاوشماره ملی1198957492ششدانگ یکباب خانه 
سه طبقه مفروزی ازپالک4247به مساحت245/30مترمربع.درازاء246سهم 

مشاع از1186سهم ششدانگ انتقال عادی ازطرف بابک شجاعی.
شماره های فرعی از 21 - اصلی رشکنه

85.رای ش��ماره 10030 – 94/10/21 – فضل اله حیدرپ��ور فرزند ولی اله به 
شناسنامه شماره 401 حوزه 3 شهرضا و شماره ملی1199406211 سه دانگ 
مشاع از شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 100 به مساحت ششدانگ 

150/03 مترمربع.
86.رای شماره 10031 – 94/10/21 – عزت نادری زیارتگاهی فرزند مظاهر 
به شناسنامه شماره 560 شهرضا و شماره ملی1199231339 سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 100 به مساحت ششدانگ 150/03 

مترمربع.
87.رای ش��ماره 10124 – 94/10/23 – رمض��ان صفائ��ی فرزند قاس��م به 
شناسنامه شماره 10 حوزه 1 روستائی شهرضا و شماره ملی 1199441430 

سی و هفت حبه و پنج - بیست وسوم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ :
الف:قسمتی از یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 474 به مساحت ششدانگ 
60/47 مترمربع که به انضمام قسمتی از پالک 475 جمعا تشکیل یک باب خانه 

دو طبقه را داده است. 
ب:قسمتی از یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 475 به مساحت ششدانگ 
62/80 مترمربع که به انضمام قسمتی از پالک 474 جمعا تشکیل یک باب خانه 

دو طبقه را داده است. 
88.رای ش��ماره 10125 – 94/10/23 – یدال��ه رمضانی فرزند عباس��علی به 
شناسنامه ش��ماره 41 سمیرم س��فلی و ش��ماره ملی 5129884906 سی و 

چهارحبه و هجده- بیست وسوم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ :
الف:قسمتی از یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 474 به مساحت ششدانگ 
60/47 مترمربع که به انضمام قسمتی از پالک 475 جمعا تشکیل یک باب خانه 

دو طبقه را داده است. 
ب:قسمتی از یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 475 به مساحت ششدانگ 
62/80 مترمربع که به انضمام قسمتی از پالک 474 جمعا تشکیل یک باب خانه 

دو طبقه را داده است. 
89.رای ش��ماره 6291 – 94/6/10 – محمدرضا اب��اذری فرزند مصطفی به 
شناسنامه شماره 6832 شهرضا و شماره ملی1199903272 سه دانگ مشاع 

از ششدانگ :
الف:شش��دانگ قس��متی از یک باب خانه مفروزی از پالک 475 به مس��احت 
شش��دانگ 114/90 مترمربع که به انضمام قسمتی از پالک 476 جمعا تشکیل 

یک باب خانه را داده است.                                                                   ... ادامه در صفحه 14 



خبر

 رییس اتحادیه صنایع دســتی اصفهان گفت: در ایام نوروز شهرداری 
اصفهان برای آشــنایی مســافران با هنرها و صنایع دســتی، اقدام به 
 برنامه ریزی بــرای حضــور هنرمنــدان در باجه های اطالع رســانی 

کرده است.
عباس شیردل اظهار داشــت: در باجه های اطالع رسانی نوروز موجود 
در ســطح شــهر اصفهان، هنرمندان مختلف صنایع دســتی در این 
باجه ها حضور پیــدا کرده و در حیــن طراحی هنر صنایع دســتی به 
 شکل زنده نحوه ســاخت صنایع دستی را به مســافران نوروزی نشان 

می دهند.
وی بیان داشــت: هدف از انجام این طرح آشنایی مســافران نوروزی 
به صورت زنده با طرز ســاخت و تهیه هنرهای ســنتی و صنایع دستی 

اصفهان است.
نرخ صنایع دستی افزایش نمی یابد

رییس اتحادیه صنایع دســتی اصفهان با اشاره به قیمت گذاری صنایع 
دســتی برای ایام نوروز و سیاســت های معین در این خصوص تصریح 
کرد: در ایام نوروز هیچ گونه افزایش قیمتی در صنایع دســتی اصفهان 

نخواهیم داشت.
وی با بیان اینکه در صورت نیاز و اگر درخواستی از اتحادیه صنایع دستی 
باشد، چادرهایی به منظور فروش صنایع دستی در نقاط خاص از جمله 
باغ فدک که مسافران نوروزی مستقر هستند یا در مناطق پرتردد اصفهان 
برپا می شود، گفت: تاکنون هیچ گونه درخواستی به ما نرسیده و مسافران 
 نوروزی تنها می توانند از میدان نقش جهان صنایع دستی خود را تهیه 

کنند.
زمینه فروش صنایع دســتی دیگر استان ها در اصفهان فراهم 

شده است
وی بــا بیــان اینکه مینــا، قلــم زنــی و خاتم ســه هنــر پرفروش 
اصفهــان در ایــام نــوروز اســت، اعــالم کــرد: فــروش صنایــع 
 دســتی به صــورت ویژه آغــاز شــده و تــا پایان نــوروز نیــز ادامه 

دارد.
شــیردل با اظهــار اینکــه تمــام صنایع دســتی برچســب قیمت 
دارد و به طــور قطع شــاهد هــرج و مرج قیمــت ها در ایــن حوزه 
نخواهیم بود، گفــت: تمام فروشــگاه  های صنایع دســتی اصفهان از 
ســوی هنرمنــدان اصفهانــی اداره خواهــد شــد و هیــچ صنایــع 
 دســتی وارداتــی و جنس خارجــی در این ایــام به فــروش نخواهد

 رسید.
وی بــا اشــاره بــه دیگــر تمهیــدات ایــن اتحادیــه بــرای فروش 
صنایع دســتی بومی در ایــام نــوروز، گفــت: در این راســتا زمینه 
 فــروش صنایع دســتی دیگــر اســتان ها در اصفهــان نیــز فراهم 

شده است.

رییس اتحادیه صنایع دستی اصفهان خبر داد:

نمایش نحوه ساخت صنایع دستی 
در باجه های اطالع رسانی نوروز

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان با اشاره 
به برگزاری حراج بزرگ آثار هنری اصفهان در سال آینده 
گفت: در ۳۰ سفره خانه و هتل اصفهان، نمایش صحنه ای 

در مکانی مشخص اجرا می شود.
حجت االســالم حبیب رضا ارزانی در نشســت خبری 
با اصحاب رســانه با اشاره به سیاســت ها و راهکارهای 
پیشــروی اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســالمی استان 
اصفهان، اظهار داشت: برای تدوین برنامه های افق 14۰4 
در 1۰ بخش از جمله مباحث قرآنی، هنری، سینمایی، 
مطبوعات، فرهنگ عمومی از متخصصان خواسته شد تا 
فرصت ها، تهدیدها و آسیب های عرصه مربوط را تدوین 
کنند و قرار است چشــم انداز نهایی افق 14۰4 تا پایان 

خردادماه سال آینده نهایی شود.
وی افزود: تهاجم فرهنگی و جنگ نرم به صورت زیرکانه 
و هوشمندانه انجام گرفته است بنابراین ما برای مقابله 
با این تهاجم و جنگ باید برنامه ریزی مناســب و مدون 

داشته باشیم و به فعالیت های کنونی بسنده نکنیم.
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمی اصفهان با اشاره به 
ســخنی از آیت اهلل جوادی آملی مبنی بــر اینکه تمدن 
جدید تدین جدیــد می خواهد، بیان کــرد: اگر اعتقاد 
داریم تمدن و زیست مردم تغییر کرده است باید کیفیت 
ارایه قالب ها و الگوهای ارایه دین متفاوت باشــد، عشق 
به ارزش ها و سنت ها در کشور رایج است، اما باید توجه 
داشت که پاسداشت ارزش ها و دوست داشتن ارزش های 
ملی و مذهبی به تنهایی کفایت نمی کند و الزم است در 

این باره برنامه ریزی دقیق صورت پذیرد.
وی با بیان اینکــه در حوزه فرهنگ نبایــد از ابزارهای 
غیررقابتی اســتفاده کرد، تصریح کرد: بــرای مقابله با 
تهدیدها از ابزار رقابتی که ابرازهمان حوزه است استفاده 
شود و کنار گذاشتن آن ابزار یا حوزه کار صحیحی نیست.

حجت االســالم ارزانی با بیــان اینکه در حــال حاضر 
طبقه بندی محصوالت فرهنگی، هنری صورت نگرفته، 
گفت: در حوزه تولید و ارایه محصول باید زنجیره ارزشی 
حفظ شــود تا بتوان یک محصول ارزشــی تولید کرد، 
بنابراین نهادهای دولتی، غیردولتی، رســانه ها و مردم 
نوعی همدلی در حوزه تولید ایجاد کنند برای مثال اگر 
قرار اســت محصول فرهنگی همانند عروسک های دارا 
و سارا تولید شود الزم اســت تا قبل از تولید، انیمیشن، 
پویانمایی، کارتونی و حتی فیلم در این باره ساخته شود 
و در نهایت این محصول به عنــوان محصولی جذاب در 

بازار ارایه شود.
وی بیان کرد: وظیفه اصلی اداره کل فرهنگ ارشــاد و 
اســالمی اصفهان هدایت، حمایت و نظارت است و باید 
رویکرد اجرایی و مجری بودن به سمت هدایت، حمایت 
و نظارت تغییــر کند، اگر قرار اســت برنامه ای همچون 
برگزاری جشــن ها، همایش ها و کنفرانس ها توسط این 
اداره کل انجام شــود حتما در راستای هدایت، حمایت 

و نظارت باشد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی اصفهان گفت: با توجه 
به سیاست های اصل 44 و سایر سیاســت ها باید اداره 
کل فرهنگ و ارشــاد اســالمی اصفهان از تصدی گری 

خارج شود.
حجت االســالم ارزانی گفت: 17۰۰ کتاب در اســتان 
اصفهان در سال جاری مجوز دریافت کرده اند و اصفهان 
رتبه چهارم کشــوری را در این عرصــه دارد، در بخش 
انتخاب »شهر دوستار کتاب« شــهر اصفهان و کاشان 
جزو 15 کاندیداهای شهر کتاب قرار داشتند، در بخش 
انتخاب »روستای دوســتار کتاب« یکی از روستاهای 

فریدن جزو 1۰ روستای برتر شناخته شد.
وی افزود: دوســاالنه جایزه کتاب سال اصفهان در سال 
جاری برگزار نشد؛ چراکه مدل برگزاری آن جامع و کامل 
نیست و جایزه سال کتاب سال آینده در قالب دوساالنه 
برگزار می شــود. در بخــش دوم امور چــاپ، تجلیل از 
پیشکسوتان عرصه چاپ، تشکیل شورای آموزشی چاپ 
برای دست یابی به استاندارهای ملی و بین المللی، افتتاح 
چاپ ماتریس و صدور پروانه تأسیس چاپخانه  از جمله 

اقدامات این بخش به شمار می رود.
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمی اصفهان بیان کرد: 
بزرگداشت روز صایب، تأسیس مؤسسات فرهنگی و ادبی، 
حمایت از انجمن های داستان خوانی و برگزاری سلسله 
نشست های شعر آیینی در ۳ شهرستان، برگزاری همایش 

بین المللی ادیان توحیدی با حضور وزیر ارشاد، شرکت در 
نمایشگاه مطبوعات تهران و کسب رتبه نخست،  برگزاری 
دوره آموزشی خبرنگاران، صدور مجوز کانون های آگهی 
تبلیغات و برگزاری کالس های آموزشی از دیگر برنامه ها 
و اقدامات اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســالمی به شمار 

می رود.
وی با بیان اینکه 4۰۰ مؤسســه فرهنگــی و هنری در 
اصفهان وجــود دارد، تصریح کرد: از ایــن تعداد 2۰۰ 
مؤسسه فعال هســتند. در بخش مفاخر، انجمن مفاخر 
استان اصفهان تشکیل جلســه داده است و »مقام ادبی 
استان اصفهان« به همت دانشــگاه اصفهان و همکاری 

اداره کل ارشاد استان در سال آینده برگزار می شود. 
حجت االســالم ارزانی بیان کرد: تدویــن و تألیف چاپ 
دانشــنامه خبرنگاران در 2 جلد از مشروطه تا انقالب و 
از انقالب بزرگداشــت حافظ با همکاری اداره کل ارشاد 
شیراز در سال آینده و بازنگری و نهایی شدن اساسنامه 
خانه مطبوعات اســتان از جمله برنامه های این اداره در 

سال آینده به شمار می رود.
وی گفت: در ممیزی کتــاب اصفهان، تنگ نظری وجود 
ندارد و فقط دقت نظر اعمال می شود؛ یعنی اگر محتوای 
کتاب با خطوط قرمز ناســازگار نباشــد مجوز دریافت 

می کنند البته ممکن است محتوای کتاب مفید نباشد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اســالمی اصفهان به 8۰ ساله 

شــدن هنرســتان هنرهای زیبا در ســال آینده اشاره 
کرد و افــزود: مراســم فاخری بــرای ایــن مجموعه 
در ســال آینده برنامه ریــزی می شــود و از هنرمندان 
 کشــوری که فارغ التحصیل این هنرســتان هســتند 

تجلیل می شود.
وی با بیــان اینکه6۰۰ مرکــز فعال قرآنی در اســتان 
اصفهان وجود دارد، بیان کــرد: از این تعداد ۳۰۰ مرکز 
در اداره کل ارشاد پرونده دارند، همچنین تشکیل مجمع 
خیران قرآنی استان، برگزاری جشــنواره قرآنی کشور 
»مدهامتان«، تشــکیل شورای توســعه فرهنگ قرآنی 
و فعال شــدن ســه کمیته آموزش تخصصی به ریاست 
دانشگاه اصفهان، کمیته آموزش های عمومی به ریاست 
اداره کل آموزش و پرورش و کمیتــه تبلیغ و ترویج به 
ریاست اداره کل فرهنگ و ارشاد از جمله اقدامات اداره 
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی اســتان اصفهان در بخش 

قرآنی است.
حجت االسالم ارزانی با بیان اینکه ۳۰ درصد از مجوزها 
در حوزه موســیقی در ســال جاری به موســیقی پاپ 
اختصاص داشته است، گفت: در حوزه موسیقی اینکه از 
سیاست زدگی پرهیز شــده، با رها شدن آن هم مخالف 

هستیم.
وی جایگاه اســتان اصفهان را در عرصه موسیقی عالی 
دانســت و خاطرنشــان کرد: در حالی کــه در برخی از 
استان ها مجوز برگزاری یک کنسرت هم داده نشده است، 
ما سعی کرده ایم فضای متعادلی را بر اساس فرآیندها و 

دستورالعمل های موجود ایجاد کنیم.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اســالمی اصفهان به رتبه دوم 
اســتان اصفهان در بخش تولید آثار سینمایی در سال 
جاری اشــاره کرد و افزود: جشــنواره فیلم فجر تنها در 
تعدادی از استان ها برگزار می شود، سال گذشته استان 
اصفهان این جشــنواره را برگزار نکرد، امســال با وجود 
مشکالت مالی فراوان تمام بسته های فیلم های جشنواره 
فیلم فجر در سینماهای اصفهان اکران شد، از سوی دیگر 
در سال 92 تنها 6 سینما در اصفهان فیلم های جشنواره 
را اکران کردند، اما امسال 2۰ سینما به اکران فیلم های 
جشنواره پرداختند که این تعداد در سال آینده افزایش 

می یابد.
وی با بیان اینکــه حراج بزرگ آثار هنــری اصفهان در 
سال آینده برگزار می شود، تصریح کرد: حضور نقاشان 
چهره در محوطه پل خواجــو،  فعال کردن ظرفیت های 
تئاتر اصفهان، رسمیت بخشیدن به فعالیت های هنری 
کنونی و صدور مجوز برای اجرای نمایش های صحنه ای 
در ۳۰ ســفره خانه و هتل در مکانی مشخص، از جمله 
فعالیت های دیگر اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســالمی 

استان اصفهان محسوب می شود.
وی خاطرنشــان کرد: آوازخوانی زیــر پل های تاریخی 
نیازمند تدوین مدل است، این موضوع یک موضوع سنتی 

است که برای رسمی کردن آن نیازمند مدل هستیم.
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شــهردار اصفهان گفت: میراث معنوی، دریچــه ای نوین در 
گردشگری است که کشــور را در دیپلماسی گردشگری ارتقا 

می دهد و جاذبه های کشور و اصفهان را دو چندان می کند.
مهدی جمالی نژاد اظهار کــرد: نوروزگاه یک هم افزایی میان 
شهرداری و میراث فرهنگی ایجاد کرده و به ما نشان داده  که 
میراث فرهنگی فقط اثر و کالبد نیست بلکه حافظه مشترک 

المان ها و نمادها و میراث ناملموس نیز هست.
شــهردار اصفهان ادامــه داد: میراث معنوی، حــس تعلق را 
در کشــور شــکوفا می کند و نشــان دهنده فرهنگ، آداب، 
رسوم و سنت غنی ایران اســت و خیلی خوشحالیم که امروز 
 می توانیم دستاوردهای سال ها فرهنگ این کشور را به نمایش

 بگذاریم.
جمالی نژاد با اشاره به اینکه شهر رویاها محل وقوع رویاهای 
ســنتی و دیرینه آیین نوروز خواهد شــد، گفت: نمایشــگاه 
و کارگاه های صنایع دســتی، نمایشگاه ســوغات اصفهان و 
چگونگی تولید محصوالت سنتي، بازی های بومی و محلی و 

ورزش های زورخانه ای در این مکان اجرا خواهد شد.
وی تاکید کــرد: شــهرداری هیچگاه در فکــر تصدی گری 
در بخش گردشــگری نیســت و آنچه ما به این موضوع ورود 
می کنیم فقط کمک اســت و اصال بحــث درآمدزایی مطرح 

نیست.
شهردار اصفهان اظهار کرد: ما 1۰۰۰ خانه تاریخی در اصفهان 
 داریم کــه می توانند به هتل و ســفره خانه تبدیل شــوند و

 فوق العاده عالقه داریم که این خانه ها را به هتل تبدیل کنیم و 
این قول را می دهم که هرکس درخواست تحویل خانه تاریخی 

داشت می تواند به شهرداری اطالع دهد.
دو میلیون مسافر به اصفهان می آیند

همچنین احمد مصور، مسئول ستاد تسهیالت سفر اصفهان، 
 اظهار کرد: ســتاد تســهیالت ســفر اصفهان کار خود را با 
 11 کمیتــه از اول مهرماه ســال جاری آغاز کرده اســت و

 بر اساس تحلیل گزارش ها و نســبت به سال گذشته چیزی 
 نزدیک به دو میلیون مســافر نوروزی وارد اصفهان خواهند

 شد.
وی افزود: کاشــت 2۳۰ هــزار اصله درخــت در اصفهان به 
اتمام رسیده اســت و در خصوص میادین ورودی سعی شده 
که میدان های در دست تعمیر مثل اســتقالل و 25 آبان در 
فضاسازی های انجام شــده کارگاه ها تا حد امکان از معرض 

دید خارج شوند.
مسئول ستاد تسهیالت سفر اصفهان ادامه داد: ۳۰ کیوسک 
اطالع رسانی در سطح شــهر اصفهان در نظر گرفته شده که 

1۰ کیوسک اینترنتی بوده و مسافران می توانند از محصوالت 
دیجیتالی این کیوسک ها استفاده کنند.

 مصور تصریح کرد: در ســال جــاری هر مســافری که وارد
 اصفهان شــود می تواند با شــماره گیری تلفن 1۳7 به ستاد 
گردشــگری اصفهان متصل شــده و راهنمایی های الزم را 
 دریافت کند، این تلفن به سه زبان زنده دنیا به مسافران کمک 

مي کند.
وی با اشــاره به اینکه شــش ورودی برای اصفهان در نوروز 
95 در نظر گرفته ایم، گفت: اصفهان کارت را به عنوان درگاه 
الکترونیکی برای مســافران فراهم کرده ایم و توزیع اصفهان 

کارت به صورت گسترده در شهر اصفهان انجام خواهد شد.
معاون خدمات شهری اصفهان اظهار کرد: اصفهان در هر شب 
می تواند میزبان 18۰ تا 2۰۰ هزار نفر باشــد و اولویت اسکان 
نیز به ترتیب با هتل ها و مهمان پذیرهاست که چیزی حدود 
16 هزار تخت دارند و پس از آنها منازل استیجاری که تاکنون 

12 هزار خانه استیجاری ثبت نام کرده اند.
مصور اضافه کرد: آموزش و پرورش نیز 55۰ مدرسه با  55۰۰ 
کالس را برای اسکان در نظر گرفته است و هنگام تکمیل تمام 
ظرفیت گفته شده، اگر مسافری باقی ماند و جایی برای اسکان 

نداشت کمپ گردشگری فدک وارد فاز اسکان می شود.

جمالی نژاد: 

میراث معنوی، جاذبه  پنهان 
گردشگری است

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان:

چوگان، در میدان نقش جهان احیا مي شود
دولت به دنبال سرمایه گذاری؛

امسال رکود، از خانه بیرون نیامد

مدیرکل میــراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشــگری اســتان اصفهان گفت: هدف از 
برگزاری نوروزگاه در کشــور، آشنایی مردم با 
مراســم و آیین های نوروزی است که به مرور 
زمان دستخوش تغییر شده است و در اولویت 
دوم بحث گردشــگری آن مطرح می شــود. 
فریدون الهیاری اظهار کرد: نوروزگاه همزمان 
با چند اســتان دیگر در اصفهان نیــز برگزار 
می شود. وی با بیان اینکه عالوه بر حفاظت از 
میراث ملموس حفاظت از میراث ناملموس نیز 
باید جدی گرفته شود، افزود: اصفهان با توجه 
 ICCN به اینکه در سال گذشــته جشنواره
را برگزار کرده و یکی از اســتان های پیشگام 
در حفاظت از میراث ناملموس اســت، باید به 
مســئله میراث ناملموس نــوروز توجه جدی 
کند. مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری اســتان اصفهان با اشاره به اینکه 
12 کشــور در ثبت نوروز دخالت داشــته اند، 
ادامه داد: آداب و سنت های نوروزی که سال ها 
در این کشــور مطرح بوده اند و مدت هاســت 

فرصت ظهور و بروز پیدا نکرده اند در نوروزگاه 
به نمایش در می آید و ما ســه نقطه کاخ موزه 
چهلستون، راه شــاهی و میدان نقش جهان را 
برای این منظور در اصفهان در نظر گرفته ایم. 
وی با اشاره به اینکه برگزاری بازی چوگان در 
میدان نقش جهان در آییــن نوروزگاه در نظر 
گرفته شده است، ادامه داد: چوگان یک ورزش 
ایرانی اســت که در زمان صفویه به شدت در 
ایران محبوبیت داشــته و میدان نقش جهان 
یکی از مهم ترین خاســتگاه های این ورزش 
است؛ همچنین به دلیل اینکه ایران خود را برای 
ثبت جهانی این بازی آماده می کند این اتفاق 

در اصفهان باید به نحو احسنت برگزار شود.
مدیرکل میــراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشگری اســتان اصفهان خاطرنشان کرد: 
نمایشــگاه بازی چــوگان در مــوزه هنرهای 
تزیینی برپا خواهد بــود. همچنین از روز 24 
تا  28   اســفند ماه این مراســم  در کاخ موزه 
چهلستون و از 28 اسفند تا پایان 1۳ فروردین 
سال آینده، شــهر رویاها میزبان نوروزگاه می 

شــود. الهیاري ادامه داد: بــراي ثبت میراث 
ناملمــوس مطالعــات و پژوهش در ســطح 
استان ها ضعیف اســت و تالش می کنیم این 

مشکل را در اصفهان برطرف کنیم.
وي تصریح کرد: سامانه 1۰۰۰۳۳118 سامانه 
پیامکي اطالع از ظرفیــت هتل های اصفهان 
است که مســافران با ارســال عدد یک تا پنج 
نسبت به خالي بودن ظرفیت هتل های یک تا 

پنج ستاره اصفهان اطالع حاصل کنند.

در حالــی به روزهــای پایانی ســال نزدیک 
می شویم که بازار مســکن در تمام فصول در 
رکود کامل به سرمی برد و تنها در بخش بازار 
رهن و اجاره شــاهد افزایش بودیم که این امر 

مردم را اجاره نشین تر کرد.
مسکن بیشتر به نام یک کاالی گران بها در نزد 
عموم شناخته شــده، اما باوجودی که بخش 
عمده ای از مردم نیاز اساسی به خرید مسکن 
دارند و این امر از آمار باالی رهن و اجاره قابل 
استنباط اســت، کمتر شاهد روآوری به خرید 
خانه هســتیم. به طوری که بازار مســکن در 
اصفهان در طول ســال 94 در رکود کامل به 

سرمی برد.
رییس اتحادیه و مشــاوران امــالک اصفهان 
اگرچه اعتقاد دارد خریدوفروش مســکن در 
اصفهان امســال رونق جزیی داشته، اما بر این 
نکته هم تأکید دارد که در اصفهان نتوانستیم از 
حالت رکود که نزدیک به سه سال است بر بازار 
مســکن رخنه کرده خارج شویم.سخنان وی 
در حالی بود که احمد تولی رییس انبوه سازان 

مسکن اصفهان ،سال 94 را سراسر با رکود بازار 
خریدوفروش مسکن و زمین عنوان کرد.

۵۰  درصد ساخت وساز مسکن در سال ۹۴ 
کاهش یافته است

رســول جهانگیری، رییس اتحادیه مشاوران 
امالک اصفهان، با اشاره به اینکه طی دو تا سه 
سال گذشــته 5۰ درصد ساخت وساز مسکن 
کاهش یافتــه و این امــر به دلیل رکــود بازار 
فروش خانه است، اعالم کرد: اگرچه طی چند 
سال گذشته شــاهد ساخت وساز مسکن مهر 
بودیم، اما عمال این ساخت وسازها در شهرهای 
حاشــیه ای اصفهان صورت گرفتــه بنابراین 
تأثیری در رونق اقتصادی استان نداشته است.
 وی گفت: باید ســاالنه بالغ بــر یک میلیون و

 4۰۰ هزار مسکن در سطح کشور ساخته شود، 
اما این رقم در کل کشــور به ساالنه 4۰۰ هزار 

خانه رسیده است.
جهانگیری با اظهار اینکه بارونق بازار مسکن، 
چند صد شغل می توان ایجاد کرد و شاهد رونق 
اقتصادی شهر اصفهان خواهیم بود، ادامه داد: 

به منظور رونق بازار مســکن هرسال سیستم 
تشــویقی برای ســرمایه گذاران و انبوه سازان 
مسکن ایجادشــده که طبق مصوبات شورای 
اسالمی شهر اصفهان برای نخستین بار امسال 
۳5 درصد تخفیف به انبوه ســازان مسکن که 
 اقدام به ساخت وســاز کرده انــد تعلق خواهد 

گرفت.
عضــو کمیســیون شهرســازی ،معمــاری، 
عمران و خدمات شــهری شــورای اسالمی 
شهر اصفهان اظهار داشــت: هنوز از وضعیت 
رکــود بازار مســکن خــارج نشــدیم و الزم 
 اســت که تیم اقتصادی کشــور برنامه ریزی 

کنند.
جهانگیری اعالم کرد: یکی از دالیل رکود بازار 
مسکن در این ســال به دلیل جو روانی بود که 
در پی توافقات کشورهای 1+5 و رفع تحریم ها 
پیش آمد و بــه دنبال آن مردم چشــم انتظار 
کاهش قیمت بودند و این تفکر باعث شده که 

کمتر کسی زیر بار خرید مسکن برود.

مدیرکل ارشاد اصفهان خبر داد

اجراینمایشهایصحنهای
در۳۰سفرهخانهوهتلاصفهان
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درگیری ها و حواشی به اوج رسید؛

این والیبال در سبد خانواده جایی ندارد

 حرف های هواداران درباره رونالدو 
مرا دیوانه می کند

 شاگردان یحیی؛ 
با اخالق ترین تیم لیگ

 در آخریــن هفتــه از لیــگ برتــر فوتبــال ایــران سیری در دنیای ورزش
در سال 94، اســتقالل برای تثبیت صدرنشینی خود 
در تهران بــه مصاف پدیده مــی رود و صبای تحت 
 هدایت علی دایی در آخرین روز از مســابقات ســال، 

رو در روی پرسپولیس برانکو قرار می گیرد.
 هفته بیســت و ســوم لیــگ برتــر فوتبــال ایران 
 در شــرایطی امــروز و فــردا برگــزار می شــود که 
بازی های این هفته آخرین دیدارهای سال 94 هستند 
و پس از این بازی ها، مســابقات به مدت ســه هفته 
 تعطیل می شود و پس از این بازی ها، اردوی تیم ملی 
 آغاز مــی شــود. البته پیــش از اردوی تیــم ملی، 
 ســه نماینده آســیایی ایران در لیگ قهرمانان آسیا 

به میدان می روند.
پنج شنبه، 20 اسفند

امروز، شــش دیدار در شهرهای مختلف ایران برگزار 
می شود:

هفته  دیدار  نخســتین  – سپاهان:  سیاه جامگان 
را دو تیمــی برگزار می کنند که شــرایط مســاعدی 
 در جــدول رده بنــدی ندارند و هر کــدام از دو تیم 
 با انگیــزه متفاوتی به میــدان می آیند. شــاگردان 
فرهــاد کاظمی تا قبل از این دیدار در رتبه چهاردهم 
 جــدول جای گرفته اند و با پیروزی مقابل ســپاهان 
نــه چندان آماده شــانس این را دارند که ســال 94 
 را با فرار از منطقه ســقوط به پایان برســانند. البته 
ســیاه جامگان در نیم فصل دوم بســیار خوب عمل 
کرده و جــزو تیم های باالی جــدول نیم فصل دوم 
محســوب می شــوند، اما هفته گذشته مقابل حریف 
خوزســتانی و باالی جدولی خود با حساب دو بر یک 
شکســت خوردند تا نتوانند به روند بی شکستی خود 

ادامه دهند.
در ســوی مقابل مدافــع عنوان قهرمانــی لیگ برتر 
 قــرار دارد کــه تقریبا هیچ نشــانی از تیــم قهرمان 
لیگ چهاردهم در آن دیده نمی شود. سپاهان قبل از 
این بازی در رتبه یازدهم جدول قرار گرفته و در عین 
ناباوری خطر ســقوط را هم حس می کند. از طرفی 
آن هــا پس از دیدار با نماینده مشــهد باید در لیگ 
قهرمانان آســیا به مصاف لوکومتیــو بروند و پیروزی 
در ایــن بازی می تواند پیش زمینه ای برای موفقیت 
مقابل نماینده ازبکستان باشــد. سپاهانی ها کماکان 

هادی عقیلی را به دلیل بی انضباطی در اختیار 
ندارند.

نفت تهران - گســترش فــوالد تبریز: 
 نفتی ها که به تازگی مربی تیم شان را از دست 
 داده انــد و در ســوگ او بــه ســر می برند، 

 در هفته گذشــته این مســابقات مقابل 
ذوب آهن با یک گل شکست خوردند 

تا با یــک رتبه نــزول، در جایگاه 
هفتم جــدول قــرار بگیرند، اما 
هنــوز هم از شــانس کســب 
آسیا  قهرمانان  لیگ  ســهمیه 
شرطی  به  هستند؛  برخوردار 
که از هشت دیدار باقی مانده 
خود نهایت استفاده را ببرند.
تیــم دوم تبریــز، برخالف 
ســال  در  گذشــته  فصل 
94 بــه زعم کارشناســان 
نمایش  و  خــوب  عمکلرد 
درخشانی داشته و فوتبال 
 زیبایــی را ارائــه می کند. 

 گذشتهشــاگردان کمالوند در هفته 
اســتقالل اهواز را با چهار گل در تبریز شکست 

دادند و با توجه به دیدارهای باقی مانده لیگ برتر 
می توانند سهمیه لیگ قهرمانان آسیا را در صورت 

پیروزی در اکثر بازی های باقی مانده به دست بیاورند.
چهره ویژه این بازی، داور مســابقه اســت که پس از 
چند هفتــه محروم بودن از قضاوت به دلیل مردودی 
در تســت های داوری، توانســته در تست های کمیته 
داوران موفق شــود و مجوز داوری را هم به دســت 

بیاورد.
تراکتورســازی تبریــز – فوالد خوزســتان: 
تراکتورســازی هم از دیگر تیم هایی است که پس از 
پایان لیگ برتر در ســال 94، باید در لیگ قهرمانان 
آســیا به میدان برود. البته آن ها از شــانس کســب 
سهمیه آســیا هم برخوردار هستند و توانستند هفته 
گذشــته در ورزشــگاه آزادی یک امتیاز ارزشمند را 
مقابل پرســپولیس در دیــداری نســبتا جنجالی و 
پربرخورد کســب کنند. تراکتورسازی در حال حاضر 
در جایگاه ششــم جدول قرار دارد و نفت و گسترش 

فوالد را در تعقیب خود می بیند.

اما حریف تراکتورســازی، فوالد احیا شــده اســت. 
شاگردان اســکوچیچ هر چقدر در نیم فصل نخست 
بد و ضعیف بودند، توانســته اند با پیروزی های خود 
در نیم فصل دوم، صدرنشــین بازی های برگشت لقب 
بگیرند. به نظر می رســد صبوری مدیران و هواداران 
فوالد جواب داده و ایــن تیم باالخره به هویت اصلی 
خود بازگشــته اســت. هرچند آن ها هنوز هم خطر 

سقوط را حس می کنند و البته که 
نمی توانند در لیگ برتر به توفیقی 

دست پیدا کنند.
ملوان انزلی - استقالل خوزستان:

ملوان کماکان با رفتن اســتیلی می بــازد و این برای 
 هــوادران این تیــم نگــران کننده اســت. هرچند 
در زمان کناره گیری اســتیلی گفته شد که سرمربی 
 جدیــد و بومی تیــم بــه زودی معرفی می شــود.

 آن ها پس از موفقیت نســبی در نیم فصل نخســت، 
در بازی های برگشــت بسیار ضعیف ظاهر شده اند و 
 با منطقه خطر تنها یــک امتیاز فاصله دارند. هرچند 
بر اســاس آمار کمیته داوران، ملوان بیشترین ضرر را 
از داوری ها کــرده و بخش اعظمی از امتیازهای این 

تیم به این وسیله سوخته است.
دیگر تیم این بازی، یعنی 

استقالل خوزستان 

هم از شانس صدرنشینی در پایان سال 94 برخوردار 
 اســت. آن ها بر خالف تصور عده ای که معتقد بودند 
تیم ویسی در نیم فصل دوم افت خواهد کرد، به روند 
رو به رشــد خــود ادامه داده اند و به نظر می رســد 
قصد ندارند دست از ســر مظلومی و تیمش بردارند. 
پیــروزی مقابل تیم آشــفته ای مانند ملوان می تواند 
آن ها را در صورت مســاوی اســتقالل تهران به صدر 

جدول بفرستد.
ذوب آهن اصفهان – سایپا تهران:

نقطه اشــتراک دو تیم در انگیزه شــان است. هر دو 
تیم از شــانس قهرمانی و البته کســب سهمیه آسیا 
 برخــوردار هســتند. البتــه شــاگردان گل محمدی 
 پــس از این بازی باید در آســیا به میــدان بروند و 
 در بازی قبل خود در لیگ برتر هم دست پر از تهران 
بازگشــته اند تا از نظــر روحی و روانــی در بهترین 
شــرایط قرار داشــته باشــند. آن ها در بــازی رفت 

 هم پیــروزی را به دســت آورده اند، امــا طبق آمار 
 ذوب آهن در بازی های خانگی مانند بازی 

عمــل  زهــردار  خانــه  از   خــارج 
نمی کند.

 شکست هفته قبل سایپا مقابل 
حدودی  تا  خوزستان  فوالد 

برای ایــن تیم می تواند 

در 
فصل  پایان 

گــران تمام شــود، 
امــا آن ها هنــوز هم از 
شانس موفقیت در لیگ 
برخـــوردار  پانزدهم 

هستند و در ایــــن 
هفتـــه از بازی ها، 
برای دومین هفته 
متوالــی در خارج 

 از خانــه بــه میدان 
می روند تا حداقل از 
این بازی دست پر به 
تهران بازگردند تا سه 

هفته آینده را با خیال 
بازدید  و  دیــد  به  راحت 

عید نوروز بپردازند.
تهــران  اســتقالل 

مشــهد:  پدیــده   –
آبی هــای پایتخــت در حال 

حاضــر صدرنشــین لیــگ برتر 
فوتبال ایران هســتند و مــی توانند با 

 پیروزی مقابل پدیده ســال 94 را با صدرنشینی 
به پایان برســانند و در نوروز هم برای انجام بازی 
تدارکاتی مقابل همارابی راهی ســوئد شوند. تنها 
 نکته نگــران کننده برای مظلومی آمار نه چندان 
موفقیت آمیز استقالل مقابل پدیده است که هر سه 
 دیدار دو تیم با تساوی به پایان رسیده و به نظر 

می رسد مشهدی ها راه کسب تساوی مقابل استقالل 
را بلدند. اســتقالل برخالف بازی قبل برای این بازی 
محرومی ندارد و فقط بازیکنانی مانند خسرو حیدری 
و یعقــوب کریمی که پیش از بــازی مصدوم بودند، 
تنهــا نگرانی مظلومی هســتند. در طــرف دیگر این 
 میدان پدیده ای قرار دارد که نه خطر سقوط به لیگ 
پایین تر را حس می کند و به احتمال زیاد هم شانس 
کسب سهمیه آســیا را ندارد، اما آن ها همواره مقابل 
اســتقالل موفق ظاهر شده اند. پدیده هفته گذشته و 
در مشــهد ملوان را شکست داد و اگر مشکالت مالی 
را کنــار بگذاریم، در وضعیــت مطلوبی از نظر روحی 

قرار دارند.
جمعه، 21 اسفند

دو دیدار باقی مانده از سال 94 فردا برگزار می شود:
صبــای قم – پرســپولیس تهران: بدون شــک 
مهم تریــن بــازی این هفتــه را تیم دایــی و برانکو 
 برگــزار مــی کننــد. شــرایط دو تیــم نســبت به 
 نیم فصل نخســت کامال عوض شــده است. صبا که 
در نیم فصل نخست در رتبه پنجم، ششم قرار داشت 
تا رتبه نهم نزول کرده اســت. این بازی ضمن تقابل 
اســتاد و شــاگرد، می تواند زمینه ســاز بازگشت صبا 
 به باالی جدول باشــد. شــاگردان برانکو ایوانکوویچ 
هفته گذشــته نتوانستند در تهران به پیروزی برسند 
تا رتبه ســوم را از دست بدهند و این هفته هم مقابل 
تیم سرســختی قرار می گیرند و به نظر نمی رســد 
کار راحتی داشــته باشــند. آن ها در این بازی همه 
بازیکنــان مهم خود را در اختیــار دارند و می توانند 
با پیروزی مقابل ســرمربی پرسپولیســی صبا، سال 
 94 را در باالی جدول به پایان برســانند. بازی رفت 
دو تیم در ورزشــگاه آزادی تا دقایق پایانی با برتری 
1-0 صبا ادامه داشــت، اما در دقایق واپســین بازی 
 شاگران برانکو گل تســاوی را زدند. البته بازی رفت 
دو تیــم اولیــن رونمایی از پرســولیس بدون هادی 

نوروزی در آزادی بود.
قعرنشــیین ها  تقابل  راه آهن:  اهواز-  اســتقالل 
 را نباید بــدون اهمیت خواند. دو تیــم در رتبه های

 15 و 16 جدول قرار دارند و از شانس بیشتری برای 
سقوط برخوردار هستند. بختیاری زاده و شاگردانش 
هفته گذشــته در ادامه نتایج ضعیف این فصل مقابل 
گســترش فوالد شکست ســنگینی را متحمل شدند 
و در بــازی رفــت هم شکســت ســنگینی را مقابل 

لوکومتیورانان خوردند. 
 پیــروزی در این بازی برای اســتقالل اهواز می تواند 
به منزله آبروداری باشــد؛ وگرنه با توجه به شــرایط 
موجود به نظر نمی رسد آبی ها در لیگ شانزدهم هم 

حضور داشته باشند.
 راه آهنی هــا هــم بــا ســرمربی جدید خودشــان 
هفته گذشــته در آزادی مقابل استقالل شکست 
خوردند تا وضعیت این تیم بدتر از گذشته شود. 
آن ها به نظر با تیم نســبتا خوبــی در این هفته 
مواجه شده اند و می توانند با یک پیروزی مقابل 
نماینده خوزستان کماکان امیدوار به بقا در لیگ 

برتر بمانند.

ریاست پرحاشــیه ناصر طالبی در فدراسیون اسکی با استعفای وی و قبول آن 
از ســوی وزارت ورزش و جوانان به پایان رســید. ریاست پرحاشیه ای که البته 

مقصران زیادی در ناکامی و بی فرجام ماندن آن دخیل بودند.
پس از ریاســت حدود سی ساله ساوه شمشــکی ها در اسکی و اعتراضاتی که 
 در طی ســالیان سال و برخی انحصارطلبی ها به وجود آمده بود همه به دنبال 

یک ناجی در اسکی بودند. 
ناصــر طالبی در بدو ورود درهای تیم ملی را بــه روی همه باز کرد و از برخی 
اعزام های خانوادگی هم جلوگیری کرد. او برای ادامه کار خود یا باید مهره های 
گذشته را راضی نگه می داشت و در کنار خود از آنها استفاده می کرد و یا اینکه 
دست به ریسک بزرگی بزند و با حذف ارکان اصلی فدراسیون گذشته که عموم 
هیات ها با آنها مخالف بودند فضایی جدید در اســکی ایران باز کند. فضایی که 

البته هرگز محقق نشد.
اگرچه همه امیدوار به بروز تغییرات در فدراسیون اسکی بودند، اما این فدراسیون 
به یک باره از تمام نیروهای متخصص تهی شد تا جایی که طالبی ماند و اندک 

افرادی که اغلب تخصصی در اسکی نداشتند.
 کم کم حتی همین بومی های اســکی که عموما دل خوشــی از هم نداشتند 

در برابر طالبی متحد شدند و مسابقات اسکی را تحریم کردند. 
اسکی ایران دو سال مانده به المپیک فرصت ها را یکی یکی از دست می داد و 

در این بین شاید وزارت ورزش و جوانان مقصر اصلی این اتفاقات بود. 
طالبی مهره عدالت خواهی بود که در اسکی سوخت شد. 

 » ابراهییــم حمدتو « دو دســت ندارد، اما برای نخســتین بــار در بازی های 
پارالمپیــک ریو ۲016 به میدان خواهد رفت و نیز در نظر دارد در۲0۲0 توکیو 

هم حضور داشته باشد.
 » هیچ چیز غیرممکن نیســت « و به نظر می رســد این قضیــه در مورد این 
ورزشــکار مصری مصداق پیدا کرده اســت. این ورزشــکار 4۲ ساله زمانی که 
 تنها10 ســال سن داشت در حادثه قطار دســتان خود را از دست داد، اما این 

باعث نشد که وی در نهایت یک پینگ پنگ باز حرفه ای نشود. 
شرایط جسمانی ابراهیم به گونه ای است که وی با دهان راکت خود را می گیرد. 
وی به هنگام سرویس، توپ تخم مرغی را با انگشتان پا از روی سطح زمین باال 
می اندازد و با دهان بــازی را ادامه می دهد. ابراهیم که دو مدال نقره قهرمانی 
 تنیس روی میز معلوالن آفریقا را در کارنامه دارد، امســال برای نخســتین بار 

در پارالمپیک ریو ۲016 شرکت خواهد کرد. 
 وی در خصوص این رقابت ها گفت: » بســیار خوشــحالم که بــه ریو راه پیدا 
کرده ام و آرزویم این اســت که در این مسابقات برنده شوم و پرچم مصر را باال 
ببرم. « ابراهیم در ادامه گفت: » هیچ کس نباید به خاطر مشکالت متوقف شود. 
باید برای آنچه می خواهید مبارزه کنید. هیچ چیز غیرممکن نیست. به شرطی 

که کار کنید و موانع را پشت سر بگذارید. «
 در حالی که بســیاری از ورزشکاران از سالمت جســمانی باالیی برخوردارند و 
 از نعمــت خداوندی خود بهره نمی برند و یا به نحو نادرســت از آن اســتفاده 

می کنند. این ورزشکار مصری می تواند برای همه الگوی مناسبی باشد.

ســرمربی تیم ملی فوتســال ایران می گوید برنامه مصوب لیگ برای تیم ملی 
مناسب نیست و با 15 روز نمی توان تیم را برای مسابقات جام جهانی آماده کرد.

سیدمحمد ناظم الشریعه درباره برنامه هیات رییسه سازمان لیگ فوتسال مبنی 
بر شروع لیگ از 15 تیرماه و فرصت دو هفته ای به تیم ملی قبل از جام جهانی، 
 گفــت: یک تیم بــا اردوی دو هفته ای نمی تواند برای جام جهانی آماده شــود. 
 ما باید بازیکنان را مدت زمان بیشــتری در اختیار داشته باشیم. برای مسابقات 
جام ملت های آسیا بازیکنان را حدود۲0 روز در اختیار داشتیم و همه نتیجه آن 
را دیدند. وی افزود: جام جهانی شــوخی نیست. هم مسابقات ما سخت تر است 
 و هم با قهرمانی در آســیا، انتظارات از ما باال رفته اســت. باید طبق برنامه های 
 آماده ســازی تیم ملی پیش رفت. من قطعا جلســه ای با ســیدرضا افتخاری 

) رییس کمیته فوتسال ( خواهم داشت تا در این باره با وی صحبت کنم.
 ســرمربی تیم ملــی تاکید کرد: اگــر برنامه های ما محقق نشــود، از ما انتظار 
نداشــته باشــند در جام جهانی نتیجــه بگیریم. باید برای تیــم ملی اردوها و 

تورنمنت های آماده سازی مناسبی قبل از جام جهانی در نظر گرفت.
ناظم الشــریعه در پاسخ به این سوال که » آیا شروع لیگ از 15 تیرماه مناسب 
خواهد بود یا خیر؟ « گفت: لیگ باید زودتر شروع شود. باور کنید لیگ برای ما 

هم مهم است تا بازیکنان در شرایط مسابقه قرار بگیرند. 
وی ادامه داد: نه تنها تیم ملی، که برنامه لیگ باید برای تاسیســات دریایی هم 
مناســب باشد. تاسیسات هم نماینده ایران در آسیا است. باید برای این تیم هم 

وقت بگذاریم.

پایان ریاست پرحاشیه ناصر طالبی؛

پروژه مخالفان به نتیجه رسید
این ورزشکار دنیا را شگفت زده می کند؛

تنیس روی میز بدون دو دست
ناظم الشریعه:

با 15 روز نمی توان برای جام جهانی آماده شد
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 درگیری های متوالی، فحاشــی ها و اتفاقات تلخی که در دیدارهای 
لیگ برتر والیبال رخ داده، بار دیگر ثابت کرده که این ورزش در مسیر 

نادرستی گام برداشته است.
اتفاقاتی که در دیدار دوم تیــم های والیبال پیکان و بانک ســرمایه 
 در فینال لیگ برتر رخ داد تاســف جامعه ورزش را به دنبال داشــت. 
ملی پوشــان با یکدیگر گالویز شدند و ســرمربیان نیز از خجالت هم 
 در آمدند. این خالصه آنچه بود که در پایان دیدار دوم پرســتاره ترین

 تیم های لیگ برتر رخ داد. دیداری که با برتری ۳ بر صفر بانک سرمایه 
خاتمه پیدا کرد.

این اتفاقات در حالی رخ داد که خبری از تماشاگران نبود. یک روز قبل 
فضای ســالن خانه والیبال از توهین ها و درگیری های به وجود آمده 
بین طرفداران دو تیم به بدترین شــکل ممکــن در آمده بود تا جایی 
 که فدراسیون والیبال برای تلطیف بخشــیدن به اوضاع حضور آنها را 
در دومین بازی فینال ممنوع کرد غافــل از اینکه اتفاقات جرقه های 
اصلی داخل زمین و زیر تور رخ می دهد، نه روی ســکوها. نه خبری از 

احترام است و نه جوانمردی.
 لیگ برتر والیبال در این فصل شــرایط خوبی را در سالن ها نداشت. 
از روز نخست که در ارومیه شاهد برخی مسایل روی سکوها بودیم تا 
کنون که دیدار نهایی در حال برگزاری است اخالق در حال رنگ باختن 
است و برخورد جدی را در این زمینه از سوی فدراسیونی ها ندیده ایم.

نکته جالب اینکه همواره پای ثابت یکی از اتفاقات رخ داده ملی پوشان 
این رشته بوده اند که به نظر از مصونیتی خاص نزد مسئوالن فدراسیون 
 برخوردار هستند و همین عامل باعث شــده تا آنها خودسرانه دست 
به هر کاری در زمین بزنند. آنها قراردادهای میلیاردی منعقد می کنند 
و از فشارهایی که به خاطر دستمزدها به فوتبالیست ها وارد می شود 
دور هستند، اما به همان سرعت که دستمزدهای شان باال رفته، اخالق 

را هم فراموش کرده اند.
والیبال از سال های دور در ســبد خانواده ها حضور داشت و در کنار 
بسکتبال به عنوان ورزشی دانشجویی و خانوادگی از آن یاد می شد، اما 
آنچه که اکنون در لیگ ایران جریان دارد جایی در سبد خانواده ندارد.

 لیگ برتر والیبال با ســرعت تمام در مســایل حاشــیه ای به دنبال 
پیشی گرفتن از فوتسال اســت و این زنگ خطری بزرگ برای والیبال 
است. به طور حتم چشم پوشی ها و برخورد نه چندان محکم فدراسیون 
با ملی پوشــان و البته در کنار آنها قراردادهای میلیاردی که بازیکنان 
 دریافت مــی کنند آینده این رشــته را به مخاطره می انــدازد و باید 

تا دیر نشده فکری برای مقابله با این بی اخالقی ها کرد.

کاپیتان تیم فوتبال رئال مادرید نسبت به اظهارات هواداران این تیم 
در خصوص جدایی رونالدو واکنش نشان داد.

  ســرخیو راموس در خصوص اظهارات هواداران رئال مادرید گفت: 
آن ها بایــد در مورد این قضیه کمی بیشــتر فکر کننــد. من به نظر 
هواداران احترام می گذارم چراکه عشــق آن ها بسیار مهم است، اما 
وقتی اوضاع خوب پیش نمی رود آن ها باید بازیکنان را حمایت کنند.

وی اضافه کرد: همه بازیکنان بهترین را برای رئال مادرید می خواهند. 
به شخصه برای من دیوانه کننده است که آن ها فکر می کنند رونالدو 

باید رئال مادرید را ترک کند. رونالدو یک بازیکن تاریخی است.

 تیــم فوتبــال ذوب آهــن اصفهــان بــا دریافــت تنهــا ۲8 کارت زرد،
 با اخالق ترین تیم لیگ پانزدهم است.

تیم فوتبــال ذوب آهن اصفهان درحالــی در پانزدهمیــن دوره لیگ برتر 
 تنهــا ۲8 کارت زرد دریافت کــرده که تنهــا ۲ بازیکن این تیــم بیش از

 ۲ اخطار دریافت کرده اند.
 رشــید مظاهری بــا 4 کارت زرد ناشــی از وقت کشــی و  خطــا درون 
 محوطه جریمــه  و هادی محمدی بــا ۳ کارت بیشــترین دریافت کننده 
کارت زرد در تیم ذوب آهن هســتند که هر۲ هم یک بار طعم محرومیت را 
چشیده اند. در ذوب آهن اصفهان 7 بازیکن ۲ اخطاره به نام های مهدی نژاد 
 مهدی، مرتضی تبریزی، اکبر صادقی، احســان پهلوان، مهدی مهدی پور،

مســعود حسن زاد و هاشــم بیک زاده هســتند که در آســتانه ۳ اخطاره 
شــدن و محرومیت هســتند. به غیر از این نفرات در سبزپوشان اصفهانی، 
 7 بازیکن تک کارته دیگر هم هستند که اســامی آن ها به شرح زیر است:

علی حمام، حق وردی، ولید اســماعیل، دانیال اسماعیلی فر، کاوه رضایی، 
 احمدکامدار و مارکا آیوبل. همچنین این نکته را باید اظهار کرد که شاگردان 
 یحیــی گل محمدی همــراه بــا ۳ تیم دیگــر تابــه حــال کارت قرمز 

دریافت نکرده اند.

  محسن مســلمان از معدود پرسپولیسی هایی اســت که اینستاگرام را 
تحریم نکرده و هر از گاهی برای دوستدارانش پستی به اشتراک می گذارد.

او در آخرین پستش تصویر زیر را منتشــر کرد و به مهدی طارمی برای 
انتخاب شدن به عنوان بهترین بازیکن سال 94 تبریک گفت.

لنز دوربین

تبریک اینستاگرامی مسلمان
 به مهدی طارمی 

هفته بیست وسوم لیگ برتر فوتبال؛

استقالل – پدیده، استقالل با صدرنشینی به سوئد می رود؟
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ب:ششدانگ قسمتی از یک باب خانه مفروزی از پالک 476 به مساحت ششدانگ 
93/80 مترمربع که به انضمام قسمتی از پالک 475 جمعا تشکیل یک باب خانه 

را داده است.
90.رای شماره 6292 – 94/6/10 – آرزو جاوری فرزند ولی اله به شناسنامه و 

شماره ملی 1190135027 شهرضا سه دانگ مشاع از ششدانگ :
الف:شش��دانگ قس��متی از یک باب خانه مفروزی از پالک 475 به مس��احت 
ششدانگ 114/90 مترمربع که به انضمام قس��متی از پالک 476 جمعا تشکیل 

یک باب خانه را داده است.
ب:ششدانگ قسمتی از یک باب خانه مفروزی از پالک 476 به مساحت ششدانگ 
93/80 مترمربع که به انضمام قسمتی از پالک 475 جمعا تشکیل یک باب خانه 

را داده است.
91.رای ش��ماره 10132 – 94/10/23 – محس��ن احمدیان فرزن��د محمود به 
شناسنامه شماره 201حوزه 3 شهرضا و شماره ملی1199383651 سه دانگ 
مش��اع از شش��دانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 531 به مساحت 

ششدانگ 127/08 مترمربع.
92.رای ش��ماره 10133 – 94/10/23 – زه��را احمدی��ان فرزن��د نصراله به 
شناسنامه شماره 993 شهرضا و شماره ملی 1199203580 سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 531 به مساحت ششدانگ 

127/08 مترمربع.
93.رای شماره 9114 – 94/9/22 – سیداسماعیل نوابی فرزند سیدمحمود به 
شناسنامه شماره 7 حوزه 1 روس��تائی شهرضا و شماره ملی1199642878 

ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 728 به مساحت 138/50 مترمربع.
شماره های فرعی از 23 - اصلی سود آباد

94.رای شماره7960- 94/07/30- علی ستوده فرزندحبیب اله به شناسنامه 
شماره767شهرضاوشماره ملی1199201324ششدانگ یکباب خانه دوطبقه 

مفروزی ازپالک13/2به مساحت147/20مترمربع.
95.رای شماره 10162 – 93/10/23 – مصطفی پوینده فرزند باقر به شناسنامه 
شماره 689 شهرضا و شماره ملی 1198989106 چهار دانگ مشاع از ششدانگ 

یک باب خانه مفروزی از پالک 14 به مساحت ششدانگ 240/70 مترمربع.
96.رای ش��ماره 10163 – 93/10/23 – پری��وش تاکی فرزن��د غالمرضا به 
شناسنامه شماره 202 شهرضا و ش��ماره ملی1199349593 دو دانگ مشاع 
از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 14 به مساحت ششدانگ 240/70 

مترمربع.
97.رای شماره 10120 – 94/10/23 – ابراهیم جمی فرزند عبداله به شناسنامه 
شماره 1133 شهرضا و شماره ملی 1199055077 سه دانگ مشاع از ششدانگ 

یک باب خانه مفروزی از پالک 14 به مساحت ششدانگ 194 مترمربع.
98.رای ش��ماره 10121 – 94/10/23 – معصوم��ه رفیع��ی فرزن��د ایرج به 
شناسنامه شماره 239 شهرضا و شماره ملی1199211095 سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 14 به مساحت ششدانگ 194 مترمربع.

99.رای ش��ماره 5854 – 94/5/29 – سیدمجتبی چاوشی فرزند سیداصغر به 
شناسنامه شماره 8472 حوزه 1 شهری شهرضا و شماره ملی 1199919675 
شش��دانگ یک باب خانه دو طبقه مف��روزی از پالک 15 به مس��احت 187/64 

مترمربع.
100.رای ش��ماره10221- 94/10/26- حمیدرضاس��بحانی فرزندحبی��ب 
ال��ه ب��ه شناس��نامه ش��ماره861حوزه1مرکزی س��میرم وش��ماره 
ملی1209369362شش��دانگ یکب��اب خان��ه مف��روزی ازپالک22/1ب��ه 

مساحت155/40مترمربع.
101.رای شماره 10069 – 94/10/21 – منیره مظلومی زاده فرزند فضل اله به 
شناسنامه شماره 359 شهرضا و شماره ملی 1199168335 سه دانگ مشاع 
از شش��دانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 37 به مساحت ششدانگ 

259/75 مترمربع.
کفی��ل  محمدحس��ین   –  94 /10 /21  –  10070 ش��ماره  102.رای 
فرزن��د محمدعل��ی ب��ه شناس��نامه ش��ماره 93 ح��وزه 3 ش��هرضا و 
ش��ماره مل��ی1199403131 س��ه دان��گ مش��اع از شش��دانگ ی��ک 
 ب��اب خان��ه دو طبق��ه مف��روزی از پ��الک 37 ب��ه مس��احت شش��دانگ

 259/75 مترمربع.                                                                                                             
103.رای ش��ماره 10331 – 94/11/3 – فضل اله گالبی شهرضا فرزند علی 
به شناسنامه شماره 1045 قمشه و ش��ماره ملی 1199276421 ششدانگ 

یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 100 به مساحت 225/07 مترمربع.
104.رای شماره9376- 94/09/28- مرتضی آقاسی فرزندعلی به شناسنامه 
شماره3015شهرضاوش��ماره ملی1199865109شش��دانگ یکباب خانه 

مفروزی ازپالک121باقیمانده و1519و1521به مساحت151/97مترمربع.
105.رای ش��ماره 9364 – 94/9/28 – حمید ایزدی فرزن��د زین العابدین به 
شناسنامه شماره 18 حوزه 1 مرکزی شهرضا و شماره ملی 1199633070 
ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 149 به مساحت 225/45 مترمربع.

106.رای ش��ماره 9301 – 94/9/26 – محمدعلی امیری فرزند غدیرعلی به 
شناسنامه شماره 1061 شهرضا و شماره ملی 1199845566 ششدانگ :

الف:قس��متی از یک باب خانه مف��روزی از پالک 228 به مس��احت 82/77 
مترمربع که به انضمام قس��متی از پالک 1365 جمعا تشکیل یک باب خانه را 
داده است.درازاء83سهم مشاع از600سهم مش��اع از1600سهم ششدانگ 
انتقال عادی مع الواسطه ازطرف فرخنده ملکی پور.                                                                             
ب:قسمتی از یک باب خانه مفروزی از پالک 1365به مساحت 80/03 مترمربع 

که به انضمام قسمتی از پالک 228 جمعا تشکیل یک باب خانه را داده است. 
107.رای شماره 9438 – 94/9/30 – انوشه مجیری فرزند محمداسماعیل به 
شناسنامه شماره 228 قمشه و شماره ملی 1199334189 سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 228 به مساحت ششدانگ 

118/17 مترمربع.
108.رای ش��ماره 9439 – 94/9/30 – محمدرضا نصیریان فرزند یداله به 
شناسنامه شماره 1218 قمشه و شماره ملی 1199237914سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 228 به مساحت ششدانگ 

118/17 مترمربع.
شماره های فرعی از 32 - اصلی دست قمشه

109.رای ش��ماره 9366 – 94/9/28 – س��حر موس��وی فرزند ابراهیم به 
شناسنامه شماره 94 حوزه 1 مرکزی سمیرم و شماره ملی 1209921197 
ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 116 به مساحت 134/89 مترمربع.

110.رای شماره 10136 – 94/10/23 – نصرت فاطمی فرزند ابوالقاسم به 
شناسنامه شماره 699 شهرضا و شماره ملی 1198867094 ششدانگ یک 

باب خانه مفروزی از پالک 161 به مساحت 209/89 مترمربع.
شماره های فرعی از 33 - اصلی مهر قویه

111.رای ش��ماره 10130 – 94/10/21 – زه��ره ش��جاعی واجنان��ی 
فرزندمحمدرضابه شناسنامه شماره 1169 حوزه1شهری قمشه و شماره 

ملی1199846643 سه دانگ مشاع از ششدانگ:
الف:قسمتی از یک باب خانه مفروزی از پالک 3 به مساحت 11/96 مترمربع 

که به انضمام قسمتی از پالک 4 جمعا تشکیل یک باب خانه را داده است. 
ب:قسمتی از یک باب خانه مفروزی از پالک 4 به مساحت 129/09 مترمربع 

که به انضمام قسمتی از پالک 3 جمعا تشکیل یک باب خانه را داده است. 
112.رای ش��ماره 10131 – 94/10/21 – رضا طاوس��ی ش��هرضا فرزند 
محمدرضا به شناسنامه ش��ماره 1402 قمشه و شماره ملی 1199259098 

سه دانگ مشاع از ششدانگ:
الف:قسمتی از یک باب خانه مفروزی از پالک 3 به مساحت 11/96 مترمربع 

که به انضمام قسمتی از پالک 4 جمعا تشکیل یک باب خانه را داده است. 
ب:قسمتی از یک باب خانه مفروزی از پالک 4 به مساحت 129/09 مترمربع 

که به انضمام قسمتی از پالک 3 جمعا تشکیل یک باب خانه را داده است. 
113.رای ش��ماره 1342 – 94/2/13 – محمدرضا میرش��کار مقدم فرزند 
سهراب به شناس��نامه شماره 400 شهرضا و ش��ماره ملی 1199212709 

ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 8 بهمساحت 181/90 مترمربع.
114.رای ش��ماره 5658 – 94/5/26 – طاه��ره پورغالم فرزن��د امراله به 
شناسنامه شماره 424 شهرضا و شماره ملی 1198912103 ششدانگ یک 

باب خانه مفروزی از پالک 12 به مساحت 243/24 مترمربع.
115.رای شماره 9360 – 94/9/28 – محمدمهدی دوالی فرزند مصطفی به 
شناسنامه شماره 512 قمشه و شماره ملی 1199271098 سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 252 به مساحت ششدانگ 152/80 

مترمربع.
116.رای ش��ماره9361 – 94/9/28 – زه��را تصدیق��ی فرزن��د اصغر به 
شناسنامه شماره 24 حوزه 1 روستائی شهرضا و شماره ملی1199681245 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 252 به مساحت 

ششدانگ 152/80 مترمربع.
شماره های فرعی از 50 - اصلی اله آباد

94 – فاطم��ه عب��اس پورفرزن��د  /9 117.رای ش��ماره 4727 – 24/
عباس��علی ب��ه شناس��نامه ش��ماره 1055 ح��وزه 12 ته��ران و ش��ماره 
مل��ی0046636821 دو دان��گ مش��اع از شش��دانگ ی��ک ب��اب خان��ه 
دو طبق��ه مف��روزی از پالکه��ای 36 باقیمان��ده ک��ه ب��ه ش��ماره 
مس��احت شش��دانگ ب��ه   1469 و   1467 و  ش��ده  تبدی��ل   2302 

 325/50 مترمربع.
118.رای شماره 4728 – 94/9/24 – عبدالحس��ین پورغالم فرزند رضا به 
شناسنامه ش��ماره 362 شهرضا و ش��ماره ملی1198985836 چهار دانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالکهای 36 باقیمانده که 
به شماره 2302 تبدیل شده و 1467 و 1469 به مساحت ششدانگ 325/50 

مترمربع.
119.رای شماره8985-94/09/16- جوادیزدانی فرزندخلیل به شناسنامه 
شماره935شهرضاوشماره ملی1199203009ششدانگ یکباب خانه دوطبقه 

مفروزی ازپالک129به مساحت129/21مترمربع.
120.رای شماره 7977 – 94/7/30 – محسن بگی فرزند حسن به شناسنامه 
ش��ماره 601 ش��هرضا و ش��ماره ملی 1199130095 س��ه دانگ مشاع از 
شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1253 به مساحت ششدانگ 258 

مترمربع.
121.رای شماره 7978 – 94/7/30 – س��ودابه نصیری فرزند محمدحسن 
به شناسنامه شماره 972 شهرضا و ش��ماره ملی1199294918 سه دانگ 
 مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1253 به مساحت ششدانگ

 258 مترمربع.
122.رای ش��ماره 9377 – 94/9/28 – محمود براهیمی فرزند محمدابراهیم 
به شناس��نامه ش��ماره 6070 حوزه 1 ش��هری ش��هرضا و ش��ماره ملی 
1199895652 در38/4 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یک باب خانه مفروزی 

از پالک 1253 به مساحت ششدانگ 255/27 مترمربع.
123.رای ش��ماره 9378 – 94/9/28 – عاطفه براهیمی فرزن��د فضل اله به 
شناسنامه و ش��ماره ملی 1190103389 شهرضا در33/6 حبه مشاع از 72 
 حبه شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1253 به مساحت ششدانگ

 255/27 مترمربع.
124.رای ش��ماره 9143 – 94/9/22 – س��ید محمدمه��دی طبائیان فرزند 
سیدابوالقاس��م ب��ه شناس��نامه ش��ماره 1429 ش��هرضا و ش��ماره ملی 
1199322547 دو دانگ مشاع از شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 

1456 به مساحت ششدانگ 94/01 مترمربع.
125.رای شماره 9144 – 94/9/22 – الهام کریمی فرزند ولی اله به شناسنامه 
شماره 6295 حوزه 1 شهری شهرضا و ش��ماره ملی 1199897906 چهار 
دانگ مشاع از شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1456 به مساحت 

ششدانگ 94/01 مترمربع.
شماره مفروزی از 68/1 - اصلی میرآبادکه به شماره 225 - اصلی تبدیل 

شده است
126.رای ش��ماره 10033 – 94/10/21 – عصمت اسحاقی شهرضا فرزند 
علی اکبر به شناسنامه شماره 1196 شهرضا و شماره ملی1199055700 

ششدانگ یک باب خانه به مساحت 200/48 مترمربع.
شماره های فرعی از 100 - اصلی فیض آباد

127.رای ش��ماره 417 – 94/1/23 – عبدالرضا باقری فرزند ش��نبه علی به 
شناسنامه شماره 42 حوزه 2 سمیرم و شماره ملی1209848775 سه دانگ 
مشاع از شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1 به مساحت ششدانگ 
102/05 مترمربع.درازاءیکدوم از102/05س��هم مش��اع از84000س��هم 
شش��دانگ انتقال عادی مع الواسطه ازطرف سیدمس��عودرضامدنی احدی 

ازورثه سیدحسام مدنی.
128.رای ش��ماره 418 – 94/1/23 – صف��ورا ن��وری فرزن��د منوچهر به 
شناس��نامه ش��ماره 492 ح��وزه 2 مرک��زی س��میرم و ش��ماره مل��ی 
1209983540سه دانگ مشاع از شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 
1 به مس��احت شش��دانگ 102/05 مترمربع.درازاءیکدوم از102/05سهم 
مش��اع از84000س��هم شش��دانگ انتقال ع��ادی م��ع الواس��طه ازطرف 

سیدمسعودرضامدنی احدی ازورثه سیدحسام مدنی.
129.رای شماره 8442 – 94/8/25 – سیدسراج الدین تقوی فرزند سیدحسین 
به شناسنامه شماره 300 شهرضا و ش��ماره ملی 1199059315 سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب خانه به استثناء بهاء ثمنیه اعیانی مفروزی از پالک 

88 به مساحت ششدانگ 220/30 مترمربع.
130.رای شماره 8444 – 94/8/25 – فرشته اکبری فرزند علی به شناسنامه 
شماره 192 حوزه 6 شهرضا و شماره ملی 1199366471 سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب خانه به اس��تثناء بهاء ثمنیه اعیانی مفروزی از پالک 88 به 

مساحت ششدانگ 220/30 مترمربع.
131.رای ش��ماره 2687 – 94/3/30 – اس��داله صمدی فرزند عبدالحسین 
به شناس��نامه ش��ماره 17 حوزه 1 روستائی سمیرم س��فلی و شماره ملی 
5129857674 شش��دانگ یک باب مغازه مفروزی از پالک 189 به مساحت 

143/56 مترمربع.
132.رای ش��ماره 2764 – 94/3/31 – اس��داله صمدی فرزند عبدالحسین 
به شناس��نامه ش��ماره 17 حوزه 1 روستائی سمیرم س��فلی و شماره ملی 
5129857674 شش��دانگ یک باب انبار مفروزی از پالک 189 به مس��احت 

198 مترمربع.
133.رای شماره 10063 – 94/10/21 – محمد اسحاقی فرزند رحمت اله به 
شناسنامه شماره 21188 شهرضا و شماره ملی 1198491752 ششدانگ 
قسمتی از یک باب خانه مفروزی از پالک 492 به مساحت 110/65 مترمربع 

که به انضمام قسمتی از پالک 493 جمعا تشکیل یک باب خانه را داده است.
134.رای ش��ماره10302-94/10/30- مس��یح نصی��ری فرزندنورعل��ی 
وش��ماره  س��میرم  ش��ماره566حوزه1مرکزی  شناس��نامه  ب��ه 

ملی1209261571شش��دانگ یکباب خانه نیمه تمام مفروزی ازپالک496به 
مساحت 148/50مترمربع.درازاء145/5سهم مشاع از14520سهم ششدانگ 

انتقال عادی مع الواسطه ازطرف محمودفرهمند.
135.رای شماره 8481 – 94/8/25 – محمد احمدی فرزند احمد به شناسنامه 
ش��ماره 2621 حوزه 2 س��میرم و ش��ماره ملی 1209547678 ششدانگ 
یک باب خان��ه دو طبقه مفروزی از پ��الک 497 به مس��احت 120 مترمربع.

درازاء120سهم مشاع از16438/5سهم ششدانگ انتقال عادی مع الواسطه 
ازطرف محمودفرهمند.

136.رای ش��ماره10591-94/11/13- ابراهیم بهرامی فرزندحس��نعلی به 
شناسنامه شماره1697شهرضاوشماره ملی1199282944ششدانگ یکباب 

خانه نیمه تمام مفروزی ازپالک497به مساحت243/10مترمربع.
137.رای شماره 9079 – 94/9/17 – شعبان )محمد(ونکی فرزند حسین به 
شناسنامه شماره 3686 حوزه 2 مرکزی سمیرم و شماره ملی1209558416 
ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 498 به مساحت 163/08 مترمربع.

138.رای ش��ماره 10332 – 94/11/3 – فتح اله عموهادی فرزند آیت اله به 
شناسنامه شماره 715 قمشه و شماره ملی1199252220 ششدانگ یک باب 

کارگاه تریلرسازی  مفروزی از پالک 513 به مساحت 355 مترمربع.
شماره فرعی از 106 - اصلی ارش آباد

139.رای ش��ماره1539-94/02/20- فریباجمش��یدی فرزندغالمرضابه 
شناس��نامه شماره251حوزه3شهرضاوش��ماره ملی1199377600س��ه 
دان��گ مش��اع ازشش��دانگ یکباب خان��ه مف��روزی ازپالک8به مس��احت 

ششدانگ226/23مترمربع.
140.رای ش��ماره1540-94/02/20- محمدرضارس��تمی فرزندحس��ن 
ب��ه شناس��نامه شماره845شهرضاوش��ماره ملی1199094854س��ه 
دان��گ مش��اع ازشش��دانگ یکباب خان��ه مف��روزی ازپالک8به مس��احت 

ششدانگ226/23مترمربع.
بندب(

شماره فرعی از 21 - اصلی رشکنه
رای ش��ماره4110-94/04/10واصالحی ش��ماره94/11/27-10917- 
علیرضاصالحی فرزندهمت علی به شناس��نامه شماره982قمشه وشماره 
ملی1199254894ششدانگ قس��متی ازیکباب خانه مفروزی ازپالک671به 
مساحت135مترمربع که به انضمام قس��متی ازجوی متروکه جمعاتشکیل 
یکباب خانه راداده اس��ت ک��ه دررای وآگهی اولیه ش��ماره فرعی اش��تباه 

قیدگردیده اینک تجدیدآگهی می گردد.
تاریخ انتشار نوبت اول:94/12/05

تاریخ انتشارنوبت دوم:94/12/20        
م الف:732  سیدمهدی میرمحمدی -  رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرضا

تحدیدحدوداختصاصی  
نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه دوطبقه پالک شماره 5225 
 مف��روزي از پ��الک 516 و 518 و 518/1 فرعي واقع در موغان س��ه اصلي

 بخش یک ثبتي شهرضاکه طبق سوابق و پرونده ثبتي به نام محمدرجائیان 
 فرزند عباس در جریان ثبت اس��ت و عملی��ات تحدید ح��دود قانوني آن به 
عمل نیامده اس��ت اینک بنابه دس��تورتبصره ذیل ماده 13 آیین نامه قانون 
 تعیین نکلیف وضعیت ثبتي اراضي و س��اختمانهاي فاقد سند رسمي و طبق 
 تقاض��ای نامبرده تحدید ح��دود پالک مرق��وم در روز چهارش��نبه مورخ

 01/ 95/02 ساعت 9 صبح درمحل شروع و بعمل خواهد آمد0 لذا به موجب 
این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرردر این 
آگهي در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجل��س تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد 
ش��د. تاریخ انتش��ار  20 / 12 /  94 میرمحمدي – رئیس اداره ثبت و اسناد و 

امالک شهرضا 
مزایده 

12/374 ش��ماره آگه��ی:139403902004000287 ش��ماره پرون��ده: 
8804002004000024 آگه��ی مزایده پرونده ش��ماره بایگانی:8800125 
ششدانگ آپارتمان )طبقه چهارم( پالک ش��ماره 2250/8499 )هشتهزار و 
چهارصد ونود و نه فرعی از دو هزار و دویست و پنجاه اصلی( به مساحت 
97/31 مترمرب��ع و انب��اری 2250/8479واقع در طبقه همکف به مس��احت 
5/38 مترمربع با قدرالس��هم از عرصه مشاعی و مشاعات طبق قانون تملک 
آپارتمانها و قدرالسهم از سایر مشاعات و تاسیسات و غیره واقع در بخش 
6 ثبت اصفهان به آدرس: اصفهان – س��پاهان ش��هر – بلوار شاهد – بلوار 
بهمن – مجتمع مسکونی رز – شماره 112- طبقه چهارم – واحد دی چهار که 
س��ند مالکیت آن در صفحه 256 دفتر 151 امالک به نام آقای مجتبی احمدی 
فرزند روح اله ثبت و صادر شده است و طبق نامه 36036-88/10/30 اداره 
ثبت منطقه جنوب اصفهان حدود اربعه بدین شرح می باشد: شماال: اول در سه 
قسمت درب اختصاصی و دیواریست اشتراکی با راه پله 8484 که قسمت دوم 
غربی است به حواله های 1/50و1/75و1/35 متر دوم دیواریست اشتراکی 
با آپارتمان 8497 به ط��ول 6/55 متر غربا: پنجره و دیواریس��ت به فضای 
حیاط مش��اعی 8465 فرعی به طول 10/30 متر جنوبا: پنجره و دیواریست 
به فضای حیاط مش��اعی 8465 فرعی به طول 10 متر غربا: اول دیواریست 
اشتراکی با آپارتمان 8500 فرعی به طول 5/45 متر دوم در دو قسمت پنجره 
و دیواریست به نورگیر که قسمت اول شمالی است به طولهای 0/60و3 متر 
* حدود انباری* شماال: دیواریس��ت به حیاط مشاعی 8465 فرعی به طول 
1/47 متر شرقا: دیواریست اشتراکی با انباری 8480 به طول 3/90 متر جنوبا: 
درب و دیواریس��ت به پارکینگ 8460 به طول 1/47 متر غربا: دیواریس��ت 
اشتراکی با انباری 8478 فرعی به طول 3/90 حقوق ارتفاقی طبق قانون تملک 
آپارتمانهاست. که طبق نظر کارشناسان رسمی دادگستری پالک فوق واقع 
در طبقه چهارم یک مجتمع مس��کونی پنج طبقه )ضلع جنوب شرقی مجتمع( 
مجتمع دارای آسانسور به مساحت 97/31 مترمربع دو خوابه – هال – حمام 
و سرویس بهداشتی – آش��پزخانه اوپن – کف سرامیک سی در سی ایرانی 
– بدنه رنگ و نقاشی و ابزار در سقف – دربهای داخلی چوبی – پنجره های 
خارجی آلومینیوم – سیس��تم گرمایش بخاری گازی – سرمایش کولرآبی 
– انباری ملک به مس��احت 5/38 مترمرب��ع با درب فلزی و ک��ف موزاییک 
ضمنا پارکینگ اختصاصی در طبقه همکف مجتمع واقع گردیده است دارای 
انشعابات آب و گاز مشترک و برق میباشد و دارای بیمه می باشد طبق سند 
رهنی شماره 172499-84/6/1 دفترخانه 56 اصفهان در رهن بانک پارسیان 
شعبه دکتر نوربخش اصفهان واقع می باشد از ساعت 9 الی 12 روز سه شنبه 
مورخ 95/1/31 در اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع در خیابان هشت 
بهشت شرقی – چهارراه اول س��مت چپ به مزایده گذارده می شود. مزایده 
از مبلغ پایه 2/450/000/000 ریال )دو میلیارد و چهارصد و پنجاه میلیون 
ریال( ش��روع و به هر کس خریدار باش��د به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً 
فروخته می شود.الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب و برق 
و گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اش��تراک و مصرف در صورتی که مورد 
مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره 
تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده 
برنده مزایده است. ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد وجوه 
پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد می گردد 
ضمنًا این آگهی در یک نوبت در روزنامه زاین��ده رود چاپ اصفهان مورخ 
94/12/20 درج و منتشر می گردد و در صورت تعطیلی روز مزایده به روز 

بعد موکول می گردد. توضیحًا جهت شرکت در جلسه مزایده مبلغ پایه مزایده 
طی چک تضمین شده بانک ملی همراه تقاضای کتبی و ارائه کارت شناسایی 
معتبر الزامی است. ضمنًا برنده مزایده باید مابقی مبلغ خرید را تا پایان وقت 
اداری همان روز طی فیش مخصوص در حس��اب اداره ثبت اسناد و امالک 

سپرده نماید.م الف:35710 اجرای اسناد رسمی اصفهان
مزایده 

12/273 اجرای احکام مدنی ش��عبه 4 دادگاه خانواده اصفهان در نظر دارد 
در خصوص پرونده اجرایی کالس��ه 940353ج/4 له خان��م مریم اخوان و 
علیه آقای علیرضا ظفرقندی مبنی بر مطالبه مهریه به میزان 350 عدد س��که 
تمام بهارآزادی )محاسبه شده به نرخ روز به تاریخ 94/12/2 جمعا به مبلغ 
3/459/750/000 ریال( و 100 مثقال طالی س��اخته شده 18 عیار )محاسبه 
ش��ده به نرخ روز به تاریخ 94/12/2 جمعا به مبل��غ 492/011/600 ریال( و 
سرویس برلیان مبلغ هفتاد و دو میلیون و هش��تصد و سی و دو هزار ریال 
و مبلغ 56/900/000 ریال بابت س��فر حج و هدی��ه کالم ا... مجید به مبلغ ده 
میلیون ریال و طاقه ش��ال به مبلغ 11/380/000ریال و آینه و شمعدان نقره 
به مبلغ 45/530/000 ریال و مبلغ 45/760/000 ریال بابت )هزینه دادرسی و 
حق الوکاله وکیل و هزینه کارشناسی و نشر آگهی( و حق االجرای دولتی به 
مبلغ 100/250/000 ریال جلسه مزایده ای در روز سه شنبه مورخ 95/1/24 
ساعت 9 صبح جهت فروش 336/582 حبه مشاع از 60 حبه مشاع از 72 حبه 
از پالک ثبتی 2633/66 بخش یک ثب��ت اصفهان به ارزش 4/197/763/600 
 ریال همچنی��ن مقدار 802% حبه مش��اع از 72 حبه پالک ثبت��ی مذکور بابت 
حق االجرا اولی به مبلغ 100/250/000 ریال در حق صندوق دولت به فروش 
می رسد در محل این اجرا واقع در خ.نیکبخت – 200 متر جلوتر از دادگستری 
جنب بیمه پارسیان – س��اختمان اجرای احکام طبقه اول – شعبه چهارم با 
مشخصات ذیل بابت طلب محکوم له برگزار و به فروش می رسد. اوصاف 
ملک براساس نظریه کارشناس: محل معرفی شده با توجه به نامه بازداشت 
ملک و کپی برگ سند قطعی غیر منقول ارائه شده توسط خواهان به مساحت 
حدود 150 مترمربع بانضمام ششدانگ انباری واقع در زیرزمین به مساحت 
9/23 مترمربع و شش��دانگ پارکینگ مش��اعی و حیاط مش��اعی بانضمام 
قدرالسهم مشاعات مربوطه دیگر که تحت ش��ماره 2249 دفتر 202 صفحه 
350 به نام علیرضا ظفرقندی می باش��د و آپارتمان مذکور واحد 4 واقع در 
طبقه 4 از یک مجموع��ه 6 واحدی هفت طبقه با اس��کلت بتنی و قدمت حدود 
13 سال س��اخت که دارای 3 اتاق خواب – آشپزخانه با کف سرامیک و بدنه 
کاشی کابینت چوبی سالن با کف سرامیک و نمای داخل دیوارها رنگ – درب 
و پنجره بیرونی آلومینیوم و داخلی چوبی – نماد بیرونی آجرنما و سیستم 
سرمایش کولر آبی و گرمایش��ی پکیج و دارای انشعابات آب و گاز مشترک 
مجموعه و برق مجزا می باش��د که با توجه به موارد ف��وق الذکر موقعیت و 
محل ملک –مساحت عرصه و اعیانی – قدمت اعیانی – ارزش انشعابات و با 
در نظر گرفتن جمیع عوامل موثر در قیمت گذاری ارزش ششدانگ آپارتمان 
مذکور در زمان بازدید مبلغ 9/000/000/000 ری��ال معادل نهصد میلیون 
تومان و ارزش پنج دانگ براب��ر با 7/500/000/000 ری��ال و ارزش مقدار 
مورد مزایده )33/582حبه( به می��زان 4/197/763/600 ریال برآورد اعالم 
می گردد و همچنین مقدار 802% حبه مشاع از 72 حبه پالک ثبتی مذکور بابت 
حق االجرا اولی به مبلغ 100/250/000 ریال در حق صندوق دولت به فروش 
می رس��د. متقاضیان می توانند 5 روز قبل از مزایده از ملک مورد نظر واقع 
در )خ.پل ش��یری – کوچه ویالی غربی – مجتمع ارکیده – طبقه4- واحد4( 
بازدید نموده و جهت شرکت در مزایده 10 درصد از مبلغ مورد مزایده را به 
حساب سپرده دادگستری به شماره 2171290210008 واریز و با ارائه فیش 
واریزی به این اجرا در جلسه مزایده شرکت نمایند مزایده از مبلغ کارشناسی 
 شروع پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود.م الف:35057 

اجرای احکام شعبه 4 دادگاه خانواده اصفهان
حصر وراثت

12/403 خان��م معصومه رفائی دارای شناس��نامه ش��ماره 12 به ش��رح 
دادخواست به کالسۀ 699/94 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان رضا خدائی بشناسنامه 5 در تاریخ 
94/10/5 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر اس��ت به:1- معصومه رفائ��ی ش.ش 12 ت.ت 1320/3/12 فرزند 
غالمحسین )همسر( 2- س��میرا خدائی ش.ش 7 ت.ت 1363/4/20 )فرزند( 
3- پری خدائی ش.ش 884 ت.ت 66/4/20 )فرزن��د( 4- زهرا خدائی ش.ش 
اختصاص��ی ت.ت 1368/5/20 )فرزند( 5- احت��رام خدائی ش.ش 14 ت.ت 
1346/7/12 )فرزند( 6- خسرو خدائی ش.ش 11 ت.ت 1353/11/12 )فرزند( 
7- مهدی خدائ��ی ش.ش 37 ت.ت 1360/11/21 )فرزن��د( 8- محمد خدائی 
ش.ش 3 ت.ت 1344/1/5 )فرزند( 9- اکرم خدائی ش.ش 7 ت.ت 1359/1/1 
)فرزند( 10- اصغر خدائی ش.ش 278 ت.ت 1349/11/12 )فرزند( س��اکن 
روستای علی آباد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
سه نوبت پی در پی ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف سه 
ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد ش��د. م الف:373 شورای 

حل اختالف بخش کرون
حصر وراثت

12/404 آقای عباس فدائی دارای شناسنامه شماره 1080054367 به شرح 
دادخواست به کالسۀ 403/94 شعبه اول حقوقی و حسبی شورای حل اختالف 
تیران از این شورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان علی فدائی بشناس��نامه 132 در تاریخ 94/7/24 اقامتگاه 
دائمی خود ب��درود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت 
به:1- عباس فدائی ش.ش 1080054367 به عنوان فرزند ذکور متوفی و 2- 
فاطمه فرقانی تیرانی ش.ش 667 به عنوان همسر متوفی و به غیر از نامبردگان 
متوفی وارث دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال 
گواهی صادر خواهد شد. م الف:374 شعبه اول حقوقی و حسبی شورای حل 

اختالف تیران
ارزیابی بهای ثمنیه اعیانی 

12/406 شماره:1394/37/198713-94/12/17 سرکار خانم حاجیه بیگم 
سلطان نیریان زواره فرزند علم الهدی نظر به اینکه جنابعالی مالک بهای ثمنیه 
اعیانی هشت س��هم و پنجاه و نه هفتاد و دو صدم سهم مشاع از 1440 سهم 
ششدانگ مزرعه امیران پالک 45-اصلی گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان می 
باشید و به نامتان در جریان ثبت اس��ت و کارشناس رسمی دادگستری طی 
برگ ارزیابی شماره 94/264 مورخه 1394/12/09 اعالم نموده ارزش بهای 
ثمنیه اعیانی مقدار مذکور که فعال به ص��ورت 9 قطعه زمین درآمده برابر با 
8862187 ریال می باشد و بابت آن مبلغ 8862187 ریال به حساب سپرده این 
اداره واریز گردیده است لذا مراتب آگهی تا از تاریخ انتشار در ساعت اداری 
به این اداره مراجعه و نس��بت به دریافت آن اقدام نمایید و چنانچه نسبت به 
ارزیابی فوق الذکر اعتراض دارید ظرف مدت یکماه به دادگاه صالحه مراجعه 
و طرح دعوی نموده و گواهی آن را به این اداره ارایه نمایید در غیر اینصورت 
بهای ثمنیه اعیانی مق��دار فوق از پالک مذکور حذف م��ی گردد.م الف:945 

فدایی – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زواره
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ویژه اصفهان

مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان گفت: در10 ماهه سال جاری، 53 
نفر در استان اصفهان بر اثر غرق ش��دگی و 29 نفر بر اثر برق گرفتگی جان 

خود را از دست دادند.
دکتر علی س��لیمان پور اظهار کرد: از ابتدای فروردین تا پایان دی ماه سال 
جاری، جسد 29 متوفی ش��امل 25 مرد و چهار زن که بر اثر برق گرفتگی 
جان خود را از دس��ت داده بودند، ب��رای معاینه به مراکز پزش��کی قانونی 
استان اصفهان ارجاع ش��د. وی افزود: این تعداد در مدت مشابه سال قبل، 
 37 جسد شامل 34 مرد و سه زن بود که کاهش 21 درصدی تلفات ناشی 

از برق گرفتگی را در سال جاری نشان می دهد.
مدیرکل پزش��کی قانونی اس��تان اصفهان تصریح کرد: همچنین در مدت 
مذکور، 53 نفر در استان اصفهان بر اثر غرق ش��دگی جان خود را از دست 

دادند که 46 نفر از آنها مرد و هفت نفر زن بودند.
سلیمان پور خاطرنشان کرد: تعداد غرق شدگان در10 ماهه سال قبل،50 

نفر شامل 42 مرد و هشت زن در استان اصفهان بوده است.

معاون اجتماعي فرماندهي انتظامي استان اصفهان گفت: 2 سارق حرفه اي 
 منزل در اصفهان دس��تگیر و 2 میلیارد و230 میلیون ریال اموال مس��روقه 

از مخفیگاه آنان کشف شد.
سرهنگ جهانگیر کریمی اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت منزل 
در ش��هر اصفهان به روش تخریب قفل منازل، دستگیری عامل یا عوامل این 

سرقت ها در دستور کار ماموران پلیس آگاهي اصفهان قرار گرفت.
وي افزود: ماموران با انجام اقدامات خاص موفق ش��دند، 2 سارق حرفه اي را 

شناسایي و دستگیر کنند.
معاون اجتماعی فرماندهي انتظامي اس��تان اصفهان تصریح کرد: در بازرسي 
از مخفیگاه س��ارقان، مبلغ330 میلیون ریال وجه نق��د و تعداد زیادي اموال 

مسروقه به ارزش یك میلیارد و900 میلیون ریال کشف شد.
 کریمي با اش��اره به اینکه هر 2 س��ارق غیر بوم��ی بودند، خاطرنش��ان کرد: 
این سارقان در بازجویي هاي انجام شده به 18 فقره سرقت از منازل شهروندان 
اعتراف کردند. وی اظهار کرد: در این خصوص، پرونده تش��کیل و هر 2 متهم 

برای سیر مراحل قانوني به مراجع قضایي تحویل داده شدند.
معاون اجتماعي فرماندهي انتظامي استان اصفهان خطاب به شهروندان تاکید 
کرد: حتي االمکان من��ازل خود را خالي نگذاری��د و آن را به تجهیزات ایمني 
پیشگیري از سرقت مجهز کنید و در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوك، 

آن را به پلیس اطالع دهید.

جانشین فرمانده انتظامی اس��تان اصفهان با اش��اره به سرعت باالی 
تغییر و دگرگونی در س��بك زندگی مردم گفت: پلیس نیز به فراخور 
این تغییرات در پنج س��ال آینده برای حفظ امنیت جامعه با تحوالت 

عظیمي روبرو خواهد شد.
 سرهنگ حس��ین حس��ین زاده اظهار کرد: امروز یکی از مهم ترین و 
برجسته ترین ماموریت نیروي انتظامی در جامعه، آموزش همگانی و 

آگاه سازی به قشرهای مختلف است.
وی با تحس��ین معاونت اجتماعی در تربیت کارشناس��ان، مدرسان و 
مربیان آموزش همگانی و اعزام آنها در بین جوامع هدف، تصریح کرد: 
این اقدام بسیار هوش��مندانه نش��ان داد که کار نیروي انتظامي فقط 
اسلحه در دست گرفتن، گشت زدن، دستگیری سارق و مواردی از این 
دست نیست بلکه می تواند در کارهای آموزشي و فرهنگي نیز پیشتاز 
باشد. جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان افزود: باید اذعان کرد، 
حضور کارشناس��ان و مربیان آموزش همگانی پلیس اصفهان در بین 
مردم، توانسته از بار ماموریت های جزیی نیروهای انتظامی که به دلیل 
برخی سهل انگاری ها و بی توجهی های شهروندان انجام می شد، بکاهد.

 حس��ین زاده، شفاف س��ازی براي مردم را تفاوت مهم س��ازمان های 
دانش بنیان با سازمان هایي که به صورت سنتی عمل می کنند، عنوان 
کرد و گفت: امروز، نیروی انتظامي با مردم صادق است و کارشناسان 
انتظامي با هوشمندي بدون اینکه براي مردم ایجاد نگراني و تشویش 
 کنند، واقعیت هاي جامعه، تهدیدات و آس��یب ه��ا را براي آنها تبیین 
مي کنند. وی به پلیس آینده اشاره و تصریح کرد: تغییرات و دگرگوني 
 در دنیا با سرعت و ش��تاب بیش��تري پیش مي رود و پلیس نیز قطعا 
در پنج سال آینده بنا به نوع و سبك زندگي مردم جامعه دچار تحوالت 
عظیمي خواهد شد. جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان با بیان 
 اینکه پلیس موفق، پلیس��ی اس��ت که هر روز در حال تغییر و تحول، 
 اهل مطالعه و کس��ب علم و به روز باش��د، افزود: در آین��ده، پلیس با 
چالش هاي جدي در زمینه مهاجرت، اعتیاد به مواد مخدر، قاچاق کاال 
و جرایم در فضاي مجازي روبرو می شود که براي امنیت جامعه نیازمند 

آموزش، پژوهش و تالش بیشتر هستیم.
حس��ین زاده اظهار ک��رد: مهاجرت هاي غی��ر قانوني از کش��وري به 
 کش��ور دیگر، دنیا را وارد یك چالش جدي کرده و اگر تا دیروز نگران 
مواد مخدر صنعت��ي در جامعه بودیم، امروز خبرهای��ي از مواد مخدر 
 صوتی ش��نیده می ش��ود. وی با بیان اینکه در زمینه قاچ��اق کاال نیز 
با چالش جدي روبرو هس��تیم، تقاضا براي مصرف ای��ن نوع کاالها را 
دلیل اصلي ورود آن دانس��ت و خاطرنشان کرد: این حوزه نیازمند کار 
فرهنگي بس��یار زیاد اس��ت تا به مردم تفهیم کنیم که مصرف کاالی 
قاچاق توس��ط آنان به زیرس��اخت های امنیتی، اجتماعی، فرهنگی، 
 اقتصادی و بهداشتی کشور آسیب می زند و حتي سالمت آنها را به خطر 

مي اندازد.

در 10 ماهه سال جاری

53 نفر در استان اصفهان بر اثر 
غرق شدگی جان خود را از دست دادند

معاون اجتماعی فرماندهي انتظامي؛

کشف 2 ميليارد ریال اموال 
مسروقه در اصفهان 

جانشين فرمانده انتظامی استان اصفهان:

 مواد مخدر صوتی  
معضلی دیگر  در جامعه امروز

مام��وران کالنتری 123 نیاوران در حال گش��ت زنی 
در خیابان کامرانیه جنوبی خیابان بیات بودند که در 
کوچه به سانتافه س��فید رنگی که در کنار خیابان به 
صورت روشن پارك کرده بود مشکوك شدند و زمانی 
که خود را به یك قدمی خودروی مرموز رساندند با 2 

جوان روبرو شدند.
2 پس��ر ج��وان زمانی ک��ه خ��ودروی پلی��س را در 
 یك قدمی خ��ود دیدند تصمی��م به ف��رار گرفتند و 
با س��رعت به س��مت خودروی پلیس حرکت کردند. 
اتومبیل سفید به سرعت وارد کوچه شد و در این زمان 
فریادهای کمك دختری به گوش رسید و دختر جوان 
که در وضعیت سخت و پوشش نامناسبی قرار داشت 
در عقب خودرو را باز کرده و خود را به بیرون پرت کرد.

2 جوان در انتهای کوچه با مسیر بن بست روبرو شدند 
و در این صحن��ه به صورت دنده عق��ب حرکت کرده 
و در حالی که نزدیك بود دختر ج��وان را زیر بگیرند 
مسیرشان را تغییر داده و با حرکت مارپیچ توانستند از 

دست ماموران فرار کنند.
ماموران در این صحن��ه به کمك دخت��ر جوان رفته 
و با ش��نیدن اظه��ارات وی در برابر تراژدی س��یاهی 
قرار گرفتند. مرج��ان که هنوز ترس در چش��مانش 
دیده می ش��د به ماموران گفت: س��اعت ی��ك بامداد 
در خیابان خودروی��م را خاموش ک��ردم و زمانی که 
خواس��تم آن را روش��ن کنم ب��ه خاطر تمام ش��دن 
باتری در خیاب��ان منتظر مان��دم تا ی��ك نفر کمکم 
 کن��د که ای��ن 2 ج��وان س��وار ب��ر خودروی ش��ان 
به س��متم آمدند و زمانی که دیدن��د باتری خودرویم 
تمام ش��ده ادعا کردند که باید به خانه بروند تا س��یم 

کابل اتصال باتری را با خود بیاورند.
وی ادامه داد: 2 پس��ر جوان پس از دقایقی پیشنهاد 
دادند تا سوار بر خودروی شان ش��وم تا با هم به خانه 
برویم و کابل اتصال را بیاوریم ابتدا مخالفت کردم اما 
آنها گفتند در این موقع شب یك دختر تنها در خیابان 
برایش مزاحمت ایجاد می کنند که به حرفهای ش��ان 
اعتماد کردم و س��وار بر خودروی شان شدم. مرجان 
در حالی که اش��ك می ریخت گفت: در بزرگراه بودیم 
که یکی از آنها با تهدید چاقو به عقب آمد و مرا تسلیم 
خواسته ش��ومش کرد سپس دوس��تش که پوریا نام 
دارد به سراغم آمد و بهنام پش��ت فرمان نشست و در 
حال حرکت وی نی��ز مرا با تهدید چاقو تس��لیم نیت 

سیاهش کرد.
دختر جوان افزود: س��پس 2 جوان ط��الو پول هایم 
را گرفتن��د و در خیابان کامرانیه کن��ار خیابان پارك 
کردند تا بار دیگر با هم مرا تس��لیم نیت ش��وم ش��ان 
کنن��د، هن��وز لحظاتی نگذش��ته بود ک��ه خودروی 
 گش��ت پلیس آم��د و توانس��تم خ��ودم را از خودرو 

به بیرون پرت کنم.
بدی��ن ترتی��ب بازپرس حس��ین پور از ش��عبه پنجم 
دادس��رای امورجنایی ته��ران دس��تور داد تا تیمی 
از مام��وران اداره 16 پلی��س آگاه��ی ته��ران برای 
دس��تگیری این 2 جوان ش��یطان صف��ت وارد عمل 
ش��وند. کارآگاه��ان در ای��ن مرحل��ه دخت��ر جوان 
را ه��دف تحقیق ق��رار دادند و پی بردن��د که مرجان 
زمانی که س��وار بر اتومبیل س��فید ش��ده گواهینامه 
 پوری��ا را ک��ه روی کنس��ول وس��ط خ��ودرو ب��وده 

مشاهده کرده و مشخصات وی را به یاد دارد.

همین س��رنخ کافی ب��ود تا تجس��س های پلیس��ی 
 ب��رای دس��تگیری پوریا کلی��د زده ش��ود و ماموران 
ب��ا گذش��ت 7 م��اه موف��ق ش��دند ش��ماره تماس 
این ج��وان را به دس��ت آورن��د و در تماس ب��ا پوریا 
 و اس��تفاده از ترفنده��ای پلیس��ی از وی خواس��تند 
تا به اداره 16 پلیس آگاه��ی مراجعه کند که باالخره 

پوریا با حضور در پلیس آگاهی دستگیر شد.
پوریا زمانی که دی��د در برابر اتهام س��یاه قرار گرفته 
ابتدا هر گونه آش��نایی ب��ا دختر ج��وان را نپذیرفت، 
اما خیلی زود لب به اعتراف گش��ود و ادعای عجیبی 
را پی��ش روی ماموران ق��رار داد. پوریا 28 س��اله که 
تحصیل کرده اس��ت به ماموران گفت: ش��ب حادثه 
با دوس��تم برای خوش گذرانی در خیاب��ان بودیم که 
با این دختر جوان که س��وار بر خودرویش بود آش��نا 
 ش��دیم و از او خواس��تیم س��وار بر خودروی ما شود 

تا بیشتر با هم آشنا شویم. 
وی افزود: برای خوردن شام به رستوران رفتیم و پس 
از آن سوار بر خودرو شدیم و این دختر خودش همراه 
مان شد تا اینکه پلیس به س��مت مان آمد و ما نیز از 

ترس پا به فرار گذاشتیم.
پوریا ادام��ه داد: م��ن در وضعیت مال��ی خوبی قرار 
دارم و هی��چ ط��ال و پول��ی نی��ز از دخت��ر ج��وان به 
 س��رقت نبرده ام و نمی دانم چرا از دس��ت ما شکایت 
ک��رده اس��ت. بن��ا ب��ه ای��ن گ��زارش، بازپ��رس 
حس��ین پور پس از ش��نیدن ادعاهای پس��ر جوان با 
 صدور بازداش��ت موق��ت ب��رای پوریا دس��تور داد تا 
با دستگیری همدس��ت وی تحقیقات پلیسی صورت 

گیرد.

اخبار

تجاوز به دختر جوان دراتومبیل

 مردی که در س��رقت خودرو با همدستی پس��ر عمویش، راننده را 
به قتل رسانده بود، پس از 12 سال با رضایت اولیای دم از چوبه دار 

نجات پیدا کرد.
رسیدگی به این پرونده از سوم مهر س��ال 82 و در پی کشف جسد 

مردی در جاده برقان در دستور کار تیم جنایی کرج قرار گرفت.
ماموران پس از حضور در محل متوجه ش��دند جسد متعلق به مرد 
میانسالی است که براثر خفگی جان باخته و آثار درگیری هم روی 

دست و صورت او دیده می شود.
با انتقال جسد به پزشکی قانونی و بررسی پرونده افراد ناپدید شده، 
هویت او به نام علی اصغر 45 ساله شناسایی شد. تحقیق از خانواده 
مقتول نش��ان داد، علی اصغر با خودروی پیکان خود در سطح شهر 
مسافرکشی می کرد. روز حادثه هم برای کار از خانه خارج و ناپدید 

شده بود.
با کشف این سرنخ، احتمال قتل با انگیزه سرقت خودرو مطرح شد و 
مشخصات خودروی پیکان در اختیار گشتی های پلیس قرار گرفت 
و ماموران با تحقیق در این زمینه توانس��تند مردی به نام مهران را 
دس��تگیر کنند. مهران در بازجویی ها گفت: یکی از دوستانم به نام 
صادق چند روز قبل این خودرو را به من تحویل داد و خواس��ت آن 

را بفروشم.
در ادامه، صادق دستگیر شد و در بازجویی ها گفت: من و پسر عمویم 
به نام حسین نقشه سرقت را طراحی و اجرا کردیم. علی اصغر مقاومت 
کرد که حسین او را به قتل رساند. 45 روز پس از این جنایت، حسین 
در یکی از شهرهای جنوبی شناسایی و دس��تگیر شد. او هم پس از 

انتقال به پلیس آگاهی به قتل اعتراف کرد.
با تکمی��ل تحقیقات، متهم��ان در دادگاه کیفری محاکمه ش��دند 
و قضات حس��ین را به قصاص، پنج س��ال حبس و 74 ضربه شالق 

محکوم کردند. صادق نیز به زندان محکوم شد.
با تایید حکم مج��ازات عامالن این جنایت در دیوان عالی کش��ور، 
حس��ین در یك قدمی چوب��ه دار قرار گرف��ت. با گذش��ت بیش از 
 12 س��ال از این جنایت، اولیای دم ب��ا مراجعه به دادس��را قاتل را 

بخشیدند.
صبح دیروز حسین از جنبه عمومی جرم پای میز محاکمه قرار گرفت 
و در دفاع از خود گفت: زمان قتل من در بم کار می کردم که صادق، 
پسرعمویم با من تماس گرفت و با حرف هایش مرا وسوسه کرد برای 
سرقت به کرج برویم. طبق نقشه خودروی مقتول را دربستی کرایه 

کرده و به سمت زندان قزل حصار رفتیم. 
در آنجا ابت��دا صادق با علی اصغر درگیر ش��د و با چاق��و چند ضربه 
 به او زد. بعد من از پش��ت س��ر گلوی مقتول را گرفت��م و او را خفه 

کردم.
وی ادامه داد: بیش از 12 سال است که در زندان هستم و برای کسب 
رضایت اولیای دم150 میلیون تومان ب��ه خانواده مقتول پرداخت 

کردیم.
پس از آخرین دفاعیات قاتل، قض��ات دادگاه برای صدور حکم وارد 
 شور ش��ده و او را به10 س��ال زندان به اتهام قتل و پنج سال زندان 

به اتهام سرقت محکوم کردند.

بخشش سارق جنایتکار
جنایت راننده تریلر به خاطر سوء ظنمرگ نوجوان 13 ساله در پی انفجار مواد محترقهمرگ تلخ زن 50 ساله در مطب پزشک پس از 12 سال

ریيس پليس پيشگيری خبر داد:

کاهش 5 درصدی سرقت 
در طول سال ۹۴

مادر50 ساله ای قربانی تخلف دکتری ش��ده که دو سال پیش مجوزش 
لغو شده بود.

هفته گذشته یك مادر50 ساله تهرانی که از درد آرتروز در ناحیه گردن 
رنج می برد به توصیه اطرافیان به مطبی در مناطق شمالی تهران مراجعه 
کرد. پزشك برای برطرف شدن درد، استفاده از سلول درمانی را پیشنهاد 
می دهد و بیمار بی خبر از این که این تنها یك فریب برای کسب درآمد و 
کالهبرداری است، به ناچار برای خالصی از درد قدیمی  خود، به گفته های 
پزشك نما اعتماد و قبول می کند که در مطب عمل سلول درمانی انجام 
شود. پزشك  نما ابتدا از مریض خون می گیرد و بعد از جداسازی اجزای 
آن مجدد خون را به گردن بیمار تزریق می کند. اما نکته در اینجاست که 
وی برای تسکین درد گردن و برای این که بیمار تاثیرات آنی این عمل را 
احساس کند، اقدام به تزریق همزمان لیدوکائین که یك بی حس کننده 
 موضع��ی اس��ت، می کن��د و تزری��ق بی��ش  از ان��دازه ای��ن دارو باعث 
بی حس شدن عضالت گردنی و ایجاد خفگی و در نهایت منجر به مرگ 
 مغزی وی می ش��ود. فرزندان این مادر در عملی انسان دوس��تانه اقدام 

به اهدا ی اعضای بدن این مادر و نجات جان بیماران دیگر کردند.
حجت مقیمی، مدیرکل صالحیت های حرفه ای و امور پروانه های سازمان 
نظام  پزشکی در این باره گفت: در س��ال 92 پروانه مطب این پزشك نما 

به دلیل تخلفات و پرونده هایی که داشته  باطل  شد.

فرمانده انتظامی شهرس��تان صحن��ه گفت: بر اثر انفج��ار مواد محترقه 
 یك نوج��وان 13 س��اله در شهرس��تان صحنه ج��ان خود را از دس��ت 

داد.
 س��رهنگ ف��رزاد اکب��ری اظه��ار داش��ت: پ��س از اع��الم مرک��ز 
فوریت های پلیس��ی مبنی ب��ر وقوع یك فق��ره انفجار م��واد محترقه، 
 ماموران ای��ن فرمانده��ی به هم��راه اکیپ ام��دادی در مح��ل حاضر

 شدند.
س��رهنگ اکبری در ادامه گفت: در اثر این انفجار یك نوجوان 13 ساله 
که به ش��دت دچار س��وختگی شده بود س��ریعا به بیمارس��تان منتقل 
 و با وج��ود تالش پزش��کان پس از ی��ك هفته ج��ان خود را از دس��ت

 داد.
فرمانده انتظامی شهرس��تان صحنه افزود: بنا به نظر کارشناس��ان علت 
وقوع این انفجار ب��ازی کردن این نوجوان با ماده منفجره اکلیل س��رنج 

بوده است.
س��رهنگ اکب��ری از والدی��ن خواس��ت ب��ا توجه ب��ه نزدیك ش��دن 
به ایام چهارش��نبه س��ال ضم��ن آگاه س��ازی فرزندان خود ب��ا عواقب 
ب��ازی ب��ا م��واد منفج��ره نس��بت ب��ه کنت��رل آنه��ا دقت بیش��تری 
 داش��ته باش��ند ت��ا ش��اهد چنی��ن ح��وادث تل��خ و ناگ��واری 

نباشند.

ماموران آگاهی تهران هنگام گش��تزنی در خیابان خاوران به تریلر اس��کانیایی 
مشکوك و با بررسی پالك آن متوجه شدند، دستور توقیف تریلر و بازداشت آن 
از سوی دادسرای زابل صادر شده است. به همین دلیل تریلر توقیف و راننده آن 
بازداشت شد. راننده به نام محمد عظیم در بازجویی ها گفت: نمی دانم چرا این 
تریلر توقیف و خودم بازداشت شده ام. تریلر متعلق به عمویم نادر است و من با 

آن بار جابه جا می کردم.
در تماس با پلیس زابل مشخص ش��د، صبح 23 مهر امسال مردی به نام حلیم 
در این شهر ناپدید شده و چند ساعت بعد جسد او را در حالی که با گلوله کشته 
 ش��ده بود پیدا کرده اند. مام��وران با تحقیق��ات محلی فهمیدن��د، قاتل مردی 
به نام رحمت اس��ت که تص��ور می کرده مقتول با همس��رش ارتب��اط پنهانی 
 دارد. به همین خاطر او را به حاش��یه ش��هر کشانده و با ش��لیك گلوله به قتل 

رسانده است.
 رحمت پس از این جنایت، متوجه اش��تباه خ��ود در قتل مرد بی گناه ش��ده و 
با تریلر اسکانیای خود از شهر فرار کرده بود. راننده تریلر دیروز برای تحقیقات 
به شعبه ششم بازپرسی دادسرای امور جنایی تهران منتقل شد. راننده بازداشت 
ش��ده در بازجویی ها گفت: تریلر متعلق به عمویش نادر اس��ت و با آن بار حمل 
می کند و از ماجرای قتل خبری ندارد. در این مرحله بازپرس پرونده به کارآگاهان 
جنایی پلیس آگاهی تهران دستور داد درباره گفته های این مرد تحقیق کنند تا 
در صورتی که گفته هایش صحت داشته و در این جنایت نقش نداشته، آزاد شود.

 رییس پلیس پیش��گیری گفت: در طول س��ال 94 با اجرای برنامه های 
پیش��گیری و فعالیت قرارگاه س��رقت ش��اهد کاهش 5 درصدی سرقت 

بوده ایم.
سردار علی ش��رفی در نشس��ت خبری خود با اصحاب رسانه گفت: همه 
 تالش های پلیس بر این اس��ت که ش��اهد کاهش میزان جرایم باش��یم 
 در بحث س��رقت خوش��بختانه با کاهش رو برو ب��وده ایم، ام��ا در بحث 

جیب بری و سرقت مغازه در طول سال 94 با افزایش رو برو بوده ایم.
ش��رفی گف��ت: از نظ��ر پلی��س س��رقت احش��ام بدترین نوع س��رقت 
 اس��ت زیرا احش��ام همه دارای��ی دامدار اس��ت از ای��ن رو ب��ا دامداران 
رایزنی های��ی صورت گرفته اس��ت که بتوانن��د با اس��تفاده از تجهیزات 
 و دوربین های مداربس��ته نس��بت به افزایش ایمنی دام��داری ها اقدام 

کنند.
رییس پلیس پیشگیری ناجا در ادامه با اشاره به اینکه یك درصد سرقت 
منزل کاهش داشته اس��ت، گفت: در طول سال 94 سرقت کابل برق 31 

کاهش داشته است.
وی درباره نزاع و درگیری گفت: آمار ها نشان از افزایش 16 درصدی نزاع 
و درگیری در بین افراد جامعه دارد. از این رو یك بسته آموزشی همگانی 
برای مردم در نظر گرفته ایم و در کنار آن برای کارمندان و پرسنل ناجا هم 

برنامه های آموزشی داشته ایم.
وی گفت: 43 درصد کش��فیات برای پلیس پیشگیری است40 درصد از 

کشف سالح های ممنوعه هم سهم پلیس پیش��گیری است و 22 درصد 
کشف مواد مخدر هم بر عهده پلیس پیشگیری است.

شرفی افزود: 75 درصد سارقان دس��تگیر شده و 66 درصد از قاچاقچیان 
کاال و 81 درص��د از دس��تگیری معت��ادان متجاهر هم از س��وی پلیس 

پیشگیری انجام شده است.
ریی��س پلیس پیش��گیری ناجا درب��اره رعای��ت حقوق ش��هروندی نیز 
گفت: حفظ حقوق ش��هروندی جزو مطالبات مردم و از دس��تورات مقام 
معظم رهبری اس��ت از این رو اج��رای طرح » مکن��ا « در همه کالنتری 
ها اجرا می ش��ود و تا امروز در 533 کالنتری طرح مکن��ا ادامه داده می 
 ش��ود و 341 کالنتری نمره قبولی و نش��ان کیفیت را از نیروی انتظامی 

گرفته اند.
 وی گفت: بیش از س��ه هزار کالنتری در سطح کش��ور داریم و امیدواریم 
با حمایت هایی که صورت می گیرد این طرح در همه کالنتری ها اجرایی 

شود.
رییس پلیس پیش��گیری ناجا با اش��اره به اجرای طرح تکریم مجرمان و 
 دستگیر ش��دگان نیز گفت: پلیس مکلف است بس��تری را فراهم کند تا 
به محض دس��تگیری مجرم یا متهم خانواده وی را در جریان قرار بدهد، 
 برای وی وکیل درنظر بگیرد و اگر در حال طی دوران درمان اس��ت حتما 

به روند درمانی آن رسیدگی کند.
 س��ردار ش��رفی در ادامه گفت: 53 درص��د از تحت نظ��رگاه های پلیس 

به صورت آن الین قابل رصد و کنترل هستند.
وی با اعالم اینکه امسال برای توانمند سازی پلیس 9 دوره آموزشی کوثر 
طراحی و اجرا ش��د، گفت: نزدیك به 4 هزار نفر از مدیران تحت آموزش 

قرار گرفتند.
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در مدارا، 
فزونى و بركت است، و هر كس از 

مدارا محروم باشد، از خير، محروم شده است.

 امام جواد عليه السالم:
نعمتى كه سپاسگزارى نشود مانند گناهى است 

كه آمرزيده نشود.
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معرفی کتاب

برای مدیران،  اثری ارزشــمندکه  برگرفته از گفتارها و گزیده های کالم رهبر 
 فرزانه انقالب اســالمی حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای ) مدظله العالی ( 
در مقوله های مختلف مدیریت است و عنوان پرفروش ترین کتاب سال سروش 

را در سال گذشته و امسال به خود اختصاص داده است.
ایــن اثــر گرانقــدر در ۹ فصل بــه نــگارش در آمده اســت. فصــل اول با 
عنــوان مدیــران؛ اهمیــت و جایــگاه در نظــام اســالمی، تاثیــر مدیران 
 در سرنوشــت جامعه و اهمیــت آن را در نظام اســالمی مــورد ارزیابی قرار 

می دهد.
فصل دوم با نام مدیران؛ معنویت، هشدارهایی را برای این نهاد اجتماعی بازگو 
می کند تا به واسطه آن بتواند در مسیر درست و اسالمی قدم بردارد و فصل سوم 

اخالقیات یک مدیر موفق و مورد تایید اسالم را معرفی می کند.
در فصل چهارم با عنــوان گزینش همکاران، مقام معظم رهبری شــیوه های 
انتخاب همکاران کارشــناس و خصوصیت هایی که باید همکاران یک ارگان 
داشته باشند را برمی شمارند و در این بین بر عنصر تقوا و تعهد و اخالص تاکید 

ویژه ای دارند.
 نظارت بر زیر مجموعــه، عنوان فصل پنجم این کتاب اســت کــه در آن به 
 مدیران هر سازمان تاکید می شود که سلســله مراتب خود را به دقت زیر نظر 
 داشــته باشــند و عملکرد و رفتار آنــان را زیر ذربیــن قرار دهند تا شــاهد 

پیشرفت های بیشتر آن سازمان باشیم.
فصل ششــم با عنوان مدیران انقالبی، بازگو کننده مدیرانی اســت که باید به 

آرمان های نظام جمهوری اسالمی و اصول قانون اساسی اعتقاد داشته و آن را 
سرلوحه کار خود قرار دهند و فصل هفتم وظایف و ویژگی ها یک مدیر موفق 

را نشان می دهد.
 فصل هشتم به آســیب شناســی موانع موجود بر ســر راه مدیران هر کشور 
می پردازد و در فصل آخر نامه امام علی )ع( به مالک اشتر به عنوان یک الگوی 
برجسته برای مدیران تدوین شده تا با استناد به آن بتوانند بهترین مسیر را برای 

کامیابی بیشتر انتخاب کنند.

برای مدیران

 

آشپزی

گوناگون

    

غذای خوشمزه گیالنی کباب ترش یکي از کباب هاي محلی شمال کشور است 
و در شهرهای مختلف استان هاي گیالن و مازندران تهیه مي شود ولی در اصل 

محصول انحصاری  گیالنی هاست.
مواد الزم :400 گرم  گوشــت راسته گوساله یا گوســفند،2 قاشق سوپخوری  
سبزی خرد شده ) مخلوط گشنیز، جعفری و نعنا (،2  /1 پیمانه  رب انار،1 عدد 
درشت  پیاز،100 گرم  گردوی چرخ شده، سیر چند حبه ) رنده شود (، نمک و 

فلفل و روغن زیتون به مقدار الزم.
طرزتهيه:

1. سیر ها را ریز خرد کنید. پیاز را هم پوســت کنده ، رنده کنید. همه مواد الزم 
 را در قابلمه ای بریزید و با هم مخلوط کنید سپس تکه های خرد شده گوشت را 
در مواد بریزید و بعد از اینکه گوشت را به مواد خوب آغشته کردید، دو  سه ساعت 

قابلمه را در یخچال قرار دهید تا طعم مواد حسابی به خورد گوشت برود.
2.  بعد از این مدت، تکه های گوشت را سیخ کرده و روی آتش کباب کنید.

روش دیگر:
- همزمان با رب انار می توانید مقداری هم آب انار به مخلوط مواد اضافه کنید.

- برای درســت کردن جوجه ترش هم از همین مواد طعــم دهنده می توانید 
استفاده کنید. فقط تفاوت آن با کباب ترش این است که شما می توانید از همان 

ابتدا به مواد طعم دهنده نمک هم اضافه کنید.
 - اگر امکان کباب کردن گوشــت را ندارید، بعد از اینکه آن را طعم دار کردید، 
 گوشــت را در تابه ای بریزید و بعــد از اینکه کمی در روغن تفــت دادید، مواد 

طعم دهنده را هم اضافه کنید.
فوت و فن:

- برای اینکه گوشت کباب سفت نشــود، نمک را در مراحل پایانی کباب کردن 
به گوشت بزنید.

- گیالنی ها به جای مخلوط سبزی های نام برده شده، از چوچاق که یک سبزی 
محلی است استفاده می کنند.

3- ملبورن – استراليا: سومین شهر خوب دنیا برای زندگی، دومین 
شهر پر جمعیت استرالیا اســت. ملبورن به عنوان شهر بازرگانی، هنر، 

آموزش، تفریح و توریسم استرالیا شناخته می شود.
 این شهر به علت قرار گرفتن بســیاری از مراکز مهم فرهنگی دنیا در آن 

به عنوان پایتخت فرهنگی استرالیا شناخته شده است.
 4- تورنتو – کانادا: بزرگ ترین شــهر کانادا و مرکز اســتان اونتاریو، 
در لیست بهترین شــهرهای دنیا، مقام چهارم را به دست آورده است. 

 این شــهر با وجود جمعیت زیاد ســاکنین ) اولین در کانادا و پنجمین 
 در آمریکای شمالی (، دارای فضای بسیار مناسب شهری و معماری مدرن

است. 
همچنین یکی از فعال ترین شهرهای دنیا از لحاظ فعالیت های اقتصادی 
است و یکی از مراکز اصلی ارتباطات ماهوارهای و مخابراتی، رسانه، هنر، 

فیلم سازی، توریسم و صنایع هوا- فضا در دنیاست.
 5- کالگری – کانادا: چهارمین شــهر پرجمعیت کانادا و مرکز انرژی 
این کشور محسوب می شود. بسیاری از کمپانی های نفت و گازی دنیا 
 در این شهر مشغول به فعالیت هســتند و یکی از بهترین آمار شاغالن 
در دنیا را به خود اختصاص داده است و به همین دلیل، مقصد بسیاری 

از مهاجرین به کاناداست.
این شــهر به عنوان یکی از مراکز ورزش های زمســتانی دنیا و یکی از 
 بهترین مکان های دنیا برای اکوتوریسم شــناخته شده است. آینده رو 
به رشــد و ظرفیت های باالی اقتصادی یکی دیگر از چشــم اندازهای 

زندگی در این شهر است.
 6-هلســينکی – فنالند: پایتخــت و مرکز فنالند امســال مکان 
 ششم بهترین شــهرهای دنیا را به خود اختصاص داده است. این شهر 
شمالی ترین منطقه کره زمین است که دارای جمعیت باالی یک میلیون 
نفر است. هلسینکی یکی از مراکز مورد توجه اقتصادی، هنری و فرهنگی 

در دنیاست.

کباب ترش 
غذای خوشمزه گيالنی

شهرهای برتر جهان برای زندگی )2(

خانه داری
به استقبال باسلوق: 

باسلوق یا راحت الحقوم به دلیل ماندگاری باال و نگهداری ساده از بهترین 
پیشنهادها برای ایام عید است. ســعی کنید حتی االمکان شیرینی های 

خامه ای و تر را از لیست خریدتان حذف کنید.
 خودتان شیرینی های ســاده و باب میل خودتان را توی آشپزخانه تهیه 
کنید. آب، پودر نشاسته، شکر، گالب، کره و پودر نارگیل مواد اولیه تهیه 
باسلوق هستند. کافی است کمی با آشپزخانه تان مهربان باشید. آن وقت 
روی خوش طعم ها و مزه ها را می بینید. میوه هایــی را برای عید در نظر 

بگیرید که در طوالنی مدت کمتر خراب شوند.
 در ایام عید کــه بازه های طوالنی مدتی بیرون از خانه هســتید حاال چه 
در مهمانی باشید چه به گردش رفته باشید، میوه های درون یخچال کمتر 
مصرف می شوند. پس سعی کنید انواعی از آنها مانند سیب، پرتقال، موز و 
خیار را تهیه کنید که با گذشت زمان کمتر خراب می شوند. توت فرنگی و 
میوه هایی شبیه به آن که به سرعت خراب می شوند گزینه های خوبی برای 

این ایام نیستند.
از ميوه ها مراقبت کنيد

هر میوه ای را اگر به روش مخصوص به خــودش نگهداری کنید، دور ریز 
کمتری خواهید داشت. به عنوان مثال اگر نگران سیاه شدن موزها هستید 
 انتهای هر موز را پالســتیک بپیچید و آن را درون یک پالســتیک جدا 
از دیگر میوه ها قرار دهید. سعی کنید هیچ وقت ســیب را در کنار سایر 

میوه ها نگهداری نکنید. برای اینکه خیلی زود باعث خراب شــدن بقیه 
میوه ها می شود.گذاشــتن ســیب کنار میوه ها وقتی جواب می دهد که 
می خواهید میوه ای نارس را رسیده کنید. مثال کیوی های ترش و سفت 
نرسیده در مجاورت سیب ها خوب رسیده می شوند. اما برای نگهداری خیار 
بدون آنکه آنها را بشویید در قابلمه فلزی چیده و در آن را ببندید و سپس 

درون یخچال نگهداری کنید.

 راهنمای خرید ميوه شب عيد 
و آجيل  شب عيد )3(

 معموال یک هواپیما اگر خوش شــانس بوده و سقوط را تجربه نکند، بعد از 
بازنشستگی باید راهی قبرستان هواپیماها شده و اوراق شود. اما برخی از این 

غول های آهنی سرنوشت جذاب تری در انتظارشان بوده است.
تغییر کاربری ساخته های دست بشر به جای اوراق کردن آن ها در گوشه ای 
از شهر می تواند اتفاق خوبی باشد، به شرط آن که هزینه های خرج شده را هم 
به خوبی بازگرداند. یکی از تغییر کاربری هایی که اتفاقا می تواند به بازگشت 
هزینه هم کمک کند، تبدیل غول های هوایی دنیا به مکانی برای غذا خوردن 

و یا استراحت کردن است!
هواپیماها معموال عمر مشــخصی دارند و با اینکه در برخی خطوط هوایی 
مسافری و غیر آن گاهی هواپیماهایی با عمرهای زیاد دیده می شود، اما یکی 
از بحث های اصلی در هواپیماها، سرویس و چک کردن ابزارهای آن هاست 
که عمرشان را طوالنی تر می کندو با این حال باالخره روزی فرا می رسد که 
 هواپیمایی عمرش تمام شــود و هرچه سرویس هم شــود، باز نتواند بپرد، 
در این صورت بــا غول آهنی اوراق شــده ای روبرو هســتیم که به دردی 
نمی خورد و باید از بین برود، در بیشــتر موارد بخــش های مختلف را جدا 
می کنند تا در صنعت های دیگر از آن ها استفاده کنند، اما گاهی ایده های 
جالبی به وجود می آید که در بیشــتر مناطق مورد استفاده قرار می گیرد و 

می تواند همین قراضه ها را به جاذبه گردشگری تبدیل کند.
هتل جامبو: ابتدای سال 200۸ در ســوئد یک بوئینگ ۷4۷ بعد از اینکه 
عمر خودش را کرده بود، تبدیل به معضلی برای این کشــور شد! آن ها به 
دالیل زیست محیطی نه می توانســتند آن را قراضه کنند و نه جایی برای 

نگهداری این غول آهنی داشتند. اما ایده هتل و رستوران بسیار مبتکرانه و 
هیجان انگیز بود که با تغییراتی در داخل هواپیما آن را به هتلی برای اقامت 

مهمانان بدل کنند.
هواپیما به فرودگاه آرالندا در استکهلم سوئد برده شد و همان جا با پایه های 
بتنی آن را ثابت کردند و در سال 200۹ رسما » هتل جامبو « با 2۹ اتاق زیبا 

کارش را شروع کرد.
البته این هتل ســوئیت هم دارد به همراه رستوران و کافه ای که در تمامی 
ساعات به مهمانان سرویس می دهد. گران ترین اتاق هتل همان سوئیت آن 
است که شامل کابین هواپیما می شود. همچنین گذراندن یک شب در آن 
بین۳00 تا یک میلیون و۵۶0 هزار تومــان هزینه دارد. این هتل به عنوان 
یکی از هتل های گران قیمت با امکانات منحصر به فرد دنیا شناخته می شود.

چمدان هوایی: یکی دیگر از این هتل  های هواپیمایی معروف به چمدان 
هوایی است که سال ها در خطوط هوایی شــرق آلمان مسافران را جابه جا 
کرده است و حاال در جایی نزدیکی هلند دوباره سرپا شده و به عنوان هتل 
مورد استفاده قرار گرفته است. این چمدان هوایی حمام لوکسی به همراه 
سونا، دوش آب گرم و تراسی مشرف به باند فرودگاه توخه دارد، همچنین 

اینترنت رایگان و تلویزیون هایی با کیفیت فول اچ دی از دیگر امکانات این 
هواپیما هستند. 

هواپيما متل: هواپیمایی باقی مانده از دوران جنــگ جهانی و متعلق به 
متفقین در دهه۵0 میالدی، حاال با داشتن چهار تخت در دو اتاق مجزا یکی 

از متل های کوچک واقع در نیوزلند است.
هتل کاستاریکا با بوئينگ ۷2۷: این هتل هیجان انگیز در کاستاریکا با 
بازسازی بدنه یک بوئینگ ۷2۷ ساخته شده که دو اتاق خواب دارد و تراس 
زیبایی را در کنار درختان برای آن راه اندازی کرده اند. تلویزیون فول اچ دی، 
حمام خصوصی و آشپزخانه ای کوچک با تجهیزات کامل از دیگر امکانات 

این هتل است.
چين هم دست به کار شد!

یک بوئینگ ۷۳۷ در مرکز خریــدی در یوآن چین قرار اســت تبدیل به 
رستوران شود. چینی ها این هواپیما را به قیمت پنج میلیون دالر از اندونزی 
 خریدند تا از آن رستوران به وجود بیاورند. طراحی این رستوران- هواپیما 

به شکلی است که حال و هوای هواپیمایی بودن آن حفظ شود. 
قرار است این رستوران در ژوئن 201۶ افتتاح شود. 

فوکر 1۰۰ رستوران تبریزی ها شد
دو سال قبل هم اخباری مبنی بر تبدیل یک هواپیما به رستوران در تبریز 
منتشر شد، هواپیمای اف100 که چندین بار از باند خارج شده بود و به نظر 

می رسید عمر پریدن های آن به پایان رسیده باشد.
این فوکر100 در تاریخ 1۹۹4 میالدی ساخته شــده و در خدمت ناوگان 
هوایی کره بوده و پس از آن هواپیمایی آسمان خریداری کرده و در شهریور 
سال ۸۹ به علت عمل نکردن ترمز و ســر خوردن در باند به داخل کانالی 
افتاده و از ناحیه دماغه  آسیب دیده بود و پس از خریداری توسط یک شخص 
و توســط متخصصان بومی با باز کردن بال ها، دم و موتور ها و سایر قطعات 
به یکی از تاالرهای پذیرایی تبریز انتقال داده شده تا هم اکنون بال ها و دم 
 سوار شده و قابل مشاهده بوده و به عنوان رســتوران هوایی از آن  استفاده 

کنند.
این رستوران و کافی شاپ سال گذشته در تبریز افتتاح شد.

اتفاقی که در تبریز رخ داده، یکی از مهم ترین تصمیماتی است که در دیگر 
کشور ها روی می دهد. 

اما به واســطه محدودیت های کشــورمان برای واردات هواپیمای با عمر 
کم، به جز یک مورد که سال ها پیش رخ داده، تاکنون عملیاتی نشده بود، 
اما این اتفاق می تواند آغازی برای ایجاد ده ها رســتوران غول پیکر با بدنه 
هواپیماهای مستهلک در کشور باشــد. البته در تهران و ابتدای جاده کرج 
 هم چنین رستورانی مدتی فعالیت می کرد که البته دیگر امروز خبری از آن 

نیست. 

تبدیل غول های آهنی به رستوران و هتل؛

هواپیمـاهایی که عـاقبت به خیـر شدند!
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