
122

رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: نخستین 
بخش پیوند مغز اس��تخوان در بیمارس��تان امام رضا 
راه ان��دازی می ش��ود و نخس��تین عمل پیون��د مغز 
 اس��تخوان در همین ماه در اصفه��ان انجام می گیرد. 
غالمرضا اصغری اظهار داشت: با وجودی که اصفهان...

وزیر امور خارجه کشورمان گفت: جمهوری اسالمی 
ایران آماده رایزن��ی با فرانس��ه در حوزه های مختلف 
سیاس��ت خارج��ی از جمله مس��ایل منطقه اس��ت. 
»فرانسوا  سنه مو« س��فیر جدید فرانسه در جمهوری 
اسالمی ایران با محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ...

شهرداراصفهان خبر داد:

 رونمایی از
 »طرح داورترافیک«
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رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

نخستین بخش پیوند مغز استخوان 
راه اندازی می شود

ظریف در دیدار با سفیر جدید فرانسه؛

ایران آماده رایزنی با فرانسه 
در حوزه مسایل منطقه است
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شاعری که اغلب
 ساز مخالف می زند

آسیب جدی
 در کمین نوجوانان

 هجدهمین جشنواره خیرین 
مدرسه ساز اصفهان برگزار مي شود

میزان دقیق بدهی بابک زنجانی 
مشخص شد

سبزیجات خود را به جای باغچه 
در آشپزخانه بکارید!

شیوع تب برفکی
 درچهارمحال وبختیاری

حضرت آیت اهلل خامن��ه ای رهبر معظم انقالب 
اسالمی در دیدار هزاران نفر از معلمان و نومعلمان 
سراسر کشور ضمن تجلیل از تالش ها و زحمات 
جامعه معلمی، »تربیت نس��ل آین��ده ای با 
هویت مس��تقل، عزتمن��د، دین��ی و دارای 
شاخص های ممتاز و جریان ساز« را وظیفه 
اصلی و بس��یار خطیر آم��وزش و پرورش و 

 معلم��ان دانس��تند و تأکی��د کردن��د: اگر 
جامعه ای ب��ا چنی��ن ویژگی هایی ش��کل 
بگیرد، قطعا اقتص��اد مقاومتی و بدون نفت، 
برخورداری از فرهنگ مستقل، اصالح الگوی 
مصرف و روحیه ایستادگی و مقاومت در برابر 
زیاده خواهی ها معنا پیدا خواهد کرد.رهبر 

انقالب، کار معلمی را کاری دشوار ...

رهبر انقالب در دیدار معلمان:

ضرورت تربیت نسل آینده با هویت دینی

اصفهان
 شهر بی نظیر سنگ جهان

مشارکت کننده کشور ترکیه در نمایشگاه سنگ؛

اصفهان
 شهر بی نظیر سنگ جهان
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 به گللزارش مهللر، حضللرت آیللت اهلل خامنلله ای رهبللر معظللم انقللالب اسالمی 
در دیللدار هللزاران نفللر از معلمللان و نومعلمللان سراسللر کشللور ضمللن تجلیللل 
از تالش ها و زحمللات جامعه معلمللی، »تربیت نسللل آینده ای بللا هویت مستقل، 
عزتمنللد، دینللی و دارای شاخللص هللای ممتللاز و جریللان سللاز« را وظیفلله 
 اصلی و بسیللار خطیر آمللوزش و پللرورش و معلمان دانستنللد و تأکیللد کردند: اگر 
جامعه ای با چنین ویژگی هایی شکللل بگیرد، قطعا اقتصاد مقاومتللی و بدون نفت، 
برخورداری از فرهنگ مستقل، اصالح الگوی مصللرف و روحیه ایستادگی و مقاومت 
در برابر زیاده خواهی ها معنا پیدا خواهد کرد.رهبر انقالب، کار معلمی را کاری دشوار  
توصیف کردند و گفتند: کار مخلصانه و برای خدا، ماندگار و موجب نجات است و زمینه 

کار مخلصانه در شغل معلمی، کامال وجود دارد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، حرکت و آثار شهید آیت اهلل مطهری را نمونه درخشللانی 
از کار مخلصانه و با برکت برشمردند و افزودنللد: نتیجه اخالص آن عالم زمان شناس و 
نیازشناس، ماندگاری آثار برجسته  اوست، به گونه ای که ده ها سال پس از شهادتش، 

همچنان اهل فکر از آثار آن بزرگوار، بهترین بهره ها را می جویند.
رهبر انقالب تأکید کردند: البته اخللالص و قناعت جامعه معلمان نباید موجب غفلت 
مسئوالن از مسایل مادی و معیشللتی این جامعه سختکوش شود و همچنان که بارها 
گفته ایم و باز هللم می گوییم، هر هزینلله و بودجه  ای که در آمللوزش و پرورش صرف 
می شود، در واقع سرمایه گذاری است.رهبر انقالب اسالمی سپس به طرح بحث اصلی 
خود پرداختند و گفتند: موضوع اساسی این است که آموزش و پرورش نسل آینده را با 
چه ویژگی هایی می خواهد تربیت کند و کشور برای ادامه مسیر خود به چگونه نسلی 
نیاز دارد؟ حضرت آیت اهلل خامنه ای قبل از بیان ویژگی های مورد نیاز برای تربیت نسل 
آینده به یک نکته اشاره کردند و افزودند: ما برای تربیت نسل آینده در یک فضا و میدان 
خالی از رقیب قرار نداریم، بلکه با حریفی به نام »نظام سلطه بین المللی« مواجه هستیم.

 ایشان خاطرنشان کردند: ممکن است برخی تعجب کنند که چه ارتباطی میان آموزش 
و پرورش و »نظام سلطه بین المللی« وجود دارد، در حالی که واقعیت این است که نظام 

سلطه برای نسل جوان ملت ها به ویژه ملت ایران برنامه دارد.
رهبر انقالب اسالمی، آمریکا، سرمایه داران صهیونیسم و برخی دولت های مستکبر را 
مظهر »نظام سلطه بین المللی« دانستند و تأکید کردند: نظام سلطه می خواهد نسل 
آینده کشللورها، نسلی باشند که فکر، فرهنگ، نگاه و سلیقه مورد نظر او را در مسایل 
جهانی داشته باشند و در نهایت نخبگان، سیاستمداران و افراد تأثیرگذار همانگونه فکر 

و عمل کنند که او تمایل دارد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره بلله قدمت این برنامه فرهنگللی استعمار، گفتند: 
متفکران غربی بارها گفته اند که به جای کشورگشایی های استعماری قرن نوزدهم، 
بهترین و کم هزینلله ترین روش، تزریق فکر و فرهنگ خود به نسل جوان کشللورها و 

تربیت زبدگان و نخبگانی است که همچون سربازان نظام سلطه عمل خواهند کرد.
ایشللان برخی دولت های منطقه را نمونه بارز این برنامه ریللزی استکباری دانستند و 
افزودند: این دولت ها اکنون همان کاری را انجام می دهند که آمریکا می خواهد و حتی 
همه هزینه های آن را هم متقبل می شوند و هیچ امتیللازی نیز نمی گیرند و فقط در 

مقابل آن، آمریکایی ها، این دولت ها را حفظ می کنند و مانع از سقوط آنان می شوند.
رهبر انقللالب اسالمی با تأکید بر اینکلله حریف ما چنین برنامه ای بللرای نسل آینده 
کشللورمان دارد، لزوم ترویج فکر و فرهنگ و زبان بومی را خاطرنشان کردند و گفتند: 
متأسفانه در برخی مواقع به جای ترویج زبان فارسی، زبان انگلیسی ترویج می شود و 
اکنون کار به جایی رسیده که آموزش زبان انگلیسی به مهد کودک ها کشیده شده است.

حضرت آیت اهلل خامنه ای خاطرنشان کردند: این موضوع به معنای مخالفت با یادگیری 
زبان خارجی نیست بلکه بحث اصلی، ترویج فرهنگ بیگانه در کشور و در میان کودکان، 
نوجوانان و جوانان است. ایشان با تأکید بر اینکه کشورهای دیگر برای مقابله با ترویج 
زبان و فرهنگ بیگانه برنامه دارند، گفتند: متأسفانه در کشور ما برای مقابله با این موضوع 

برنامه خاصی وجود ندارد و میدان را برای گسترش فرهنگ بیگانه باز گذاشته ایم.
رهبر انقالب اسالمی با اشاره به ایجاد انواع موانع و سختی ها برای ترویج زبان فارسی 
 در برخی از کشللورهای غربی، افزودند: در شرایطی که آنها اجازه ترویج زبان فارسی را

 نمی دهند، ما زبان و فرهنگ آنها را ترویج می کنیم، آیا این کار واقعا عقالنی است؟
حضرت آیت اهلل خامنه ای خاطرنشللان کردند: این سخنان بلله معنای تعطیل کردن 
آموزش زبان انگلیسی در مدارس نیست، بلکه بحث اصلللی این است که بدانیم با چه 
حریفی مواجه هستیم و طرف مقابل چه برنامه ریزی های دقیقی برای تأثیرگذاری بر 

نسل آینده کشور دارد.
ایشان سپس به بیان شاخص ها و ویژگی های مورد نیاز برای تربیت نسل آینده کشور 

پرداختند و گفتند: مهم ترین شاخصه ای که باید در تربیت دانش آموزان مد نظر قرار 
گیرد، شکل گیری »هویت مستقل، عزتمند و دینی« در نسل آینده است.

رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند: باید نوجوانان و جوانان کشور را به گونه ای تربیت 
کنیم که به دنبال سیاست، اقتصاد و فرهنگ مستقل باشند و هرگونه وابستگی در این 
مسایل مذموم به شمار آید. حضرت آیت اهلل خامنه ای کشور را از لحاظ این موضوع، دچار 
آسیب دانستند و افزودند: عالقه بیش از حد به استفاده از تعابیر فرنگی یک نمونه از این 

آسیب دیدگی است که از دوران طاغوت برای ما به ارث رسیده است.
 ایشللان یکی از لوازم اصلی تحقق اقتصاد مقاومتی را شکللل گیری هویت مستقل در 
نوجوانان و جوانان دانستند و خاطرنشان کردند: تا زمانی که روحیه استقالل و مقاومت 
و ایستادگی وجود نداشته باشد، اگر مسئوالن صدها جلسه هم برای اقتصاد مقاومتی 

بگذارند، در نهایت کار به نتیجه کامل و صحیح نخواهد رسید.
رهبر انقالب اسالمی افزودند: اقتصاد مقاومتی، اقتصاد بدون نفت و فرهنگ مستقل، 

هنگامی معنا پیدا می کند که هویت مستقل در جامعه شکل بگیرد.
 حضرت آیت اهلل خامنه ای احیللای »شاخص های ممتاز و مفاهیللم جریان ساز« در 
دانش آموزان را یکی دیگر از وظایف سنگین معلمان و آمللوزش و پرورش دانستند و 
گفتند: ایمان، اندیشه ورزی، مشارکت و همکاری اجتماعی، و اصالح الگوی مصرف از 

جمله این شاخص های برجسته است که باید در نسل آینده رشد پیدا کنند.
ایشان با اشاره به مشکالت موجود در کشللور درخصوص الگوی مصرف، چند نمونه را 
بیان کردند و افزودند: مصرف کاالهای خارجی و قاچاق ده ها و صدها میلیاردی کاالهای 
لوکس،  نمونه هایی از الگوی مصرف غلط در کشور است که باید اصالح شوند و یکی از 

زیرساخت های اصلی برای اصالح آنها، فرهنگ سازی در نسل جوان است.
رهبر انقالب اسالمی، »تحمل مخالف« را یکی دیگر از شاخص های برجسته برای نسل 
آینده برشمردند و گفتند: تحمل مخالف در جامعه نهادینه نشللده است زیرا تا فردی 
مختصر طعنه ای می زند، با مشت به سینه او کوبیده می شود؛ این، یعنی عدم تحمل 
مخالف. حضرت آیت اهلل خامنه ای »ادب و مؤدب بودن« و »تدین و اشرافی بار نیامدن« 
را از دیگر شاخص های مورد نیاز برای تربیت دانش آمللوزان دانستند و تاکید کردند: 
نهادینه کردن این شاخص ها در نسل آینده و فرهنگ سازی درباره آنها از وظایف بزرگ 

معلمان و آموزش و پرورش است.
ایشللان با تأکید بر اینکه آموزش و پرورش به تنهایی نمی تواند این »وظیفه مقدس« 
را انجام دهد، به نقش بخش ها و دستگاه های مختلف اشاره کردند و افزودند: معاونت 

پرورشی آموزش و پرورش از جمله بخش هایی است که در این زمینه نقش تأثیرگذار 
و وظیفه سنگینی دارد و باید با اقدامات پرتللالش، هدفمند، هوشمند و سالم از لحاظ 
اعتقادی، سیاسی و اخالقی در این مسیر گام بللردارد و هرگونه کوتاهی در این زمینه 

ضربه به آموزش و پرورش و نسل آینده خواهد بود.
رهبر انقالب اسالمی صدا و سیما را یکی از دستگاه های دارای مسئولیت درخصوص 
نهادینه کردن شاخص های ممتاز در نسل آینده و فرهنگ سازی در این زمینه دانستند 
و با انتقاد از عملکرد رسانه ملی گفتند: سال گذشته هم درباره لزوم برنامه ریزی دقیق 
و صحیح صدا و سیما برای نسل جوان مطالبی بیان شد، اما متأسفانه عمل نشده است.

ایشللان افزودند: صدا و سیما باید با استفاده از افراد صاحب اندیشلله و متخصص، یک 
سرفصل کاری ویژه برای آموزش و پرورش داشته باشد.

حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به نامه یکی از دانش آموزانی که هفته پیش با ایشان 
دیدار داشتند و گالیه وی از نبود برنامه های مناسب و تأثیرگذار برای جوانان دبیرستانی 
در صدا و سیمابود گفتند: باید در رسانه ملی با شیوه هللای هنرمندانه و کارشناسانه، 
برنامه هایی برای اقناع فکری، روحی، دینی و علمی جوانللان تهیه شود و برنامه های 
کنونی در برخی شبکه ها به هیچ وجه با نیازها در این زمینه همخوانی ندارند. ایشللان 
وزارت ارتباطات را نیز یکی دیگر از دستگاه های مسئول در زمینه تربیت نسل آینده 
برشمردند و با اشاره به گستردگی فضای مجازی و سرعللت روزافزون تحوالت در این 
عرصه و ارتباط مستمر جوانان با فضای مجازی خاطرنشان کردند: کسی مخالف استفاده 
از فضای مجازی نیست بلکه موضوع اصلی این است که در چنین عرصه ای که لغزشگاه 
است باید زمینه استفاده صحیللح فراهم شود نه آنکه فضای مجللازی به صورت رها و 

غیرقابل کنترل باشد.
رهبر انقالب اسالمی با گالیه از وزارت ارتباطات و شورای عالی فضای مجازی گفتند: 
کسی به دنبال بستن فضای مجازی نیست، زیرا این کار عاقالنه نیست، اما چرا هنگامی 
 که کشللورهای دیگر برای حفاظللت از فرهنگ خللود، در استفللاده از فضای مجازی 

چارچوب هایی قرار می دهند ما فضای مجازی را رها کرده ایم؟
حضرت آیت اهلل خامنه ای، یکی دیگر از کارهای الزم در آمللوزش و پرورش را تزریق 
روحیه شادابی و جوانی در معلمان خواندند و از همین زاویه بر نوسازی نظام آموزشی 
کشور تأکید کردند. رهبر انقالب با اشاره به فرسوده و کهنه بودن نظام آموزشی، گفتند: 
نظام آموزشی کنونی برگرفته از نظام آموزشللی اروپاست و همچون »اثری موزه ای«، 

دست نخورده باقی مانده و کهنه شده است، در حالی که الزم است نوسازی شود.

ایشان، نوسازی نظام آموزشی به شیوه تقلیدی و رونویسی از دست غربی ها را کاری غلط 
برشمردند و افزودند: البته استفاده از تجربیات خوب است، اما صاحبان فکر و اندیشه 
باید در قالب طرح تحول آموزش و پرورش، نظام نوین آموزشی را طراحی  و اجرا کنند.

حضرت آیت اهلل خامنه ای، توجه به اهمیت مراکللز فنی و حرفه ای در »مهارت افزایی 
و کارآمدی نسل جللوان« را یکی از دیگر اولویت های آمللوزش و پرورش برشمردند و 
افزودند: طبق گزارش ها، ۱۲ هزار نللوع شغل در جامعه وجللود دارد، اما آیا باید همه 
دانش آموزان با استعدادهللای گوناگون، مسیر واحد و یکسانللی را در تحصیالت خود 

طی کنند؟
رهبر انقالب تأکید کردند: باید استعدادهای دانش آموزان شناسایی و پرورش داده شوند 
تا استعدادهای پرورش یافته بتوانند منشأ ابتکار در مشاغل و حرفه های گوناگون شوند.

انتقاد از »استفللاده  برخی نام ها و نشللان های مربللوط بلله دوران طاغوت همچون 
پیشاهنگان« یکی دیگر از محورهای سخنان رهبر انقالب خطاب به مسئوالن آموزش و 
پرورش بود. ایشان افزودند: در آموزش و پرورش با وجود عناوین و تشکل هایی همچون 
بسیج دانش آموزی و اتحادیه انجمن های اسالمی دانش آموزان، نباید از تعابیر و الفاظ 

گذشته که معانی خاصی را به دنبال خود منتقل می کنند، استفاده شود.
حضرت آیللت اهلل خامنه ای در ادامه به موضللوع مدارس دولتی و غیللر انتفاعی اشاره 
کردند و گفتند: آموزش و پرورش در قانون اساسی، مسئله ای »حاکمیتی« است، البته 
این به معنای قرار گرفتن همه بللار و وظایف بر دوش دولت نیسللت، اما دولت باید در 
آموزش وپرورش نقش آفرینی کند و بر همین اساس، تبدیل کردن روزافزون مدارس 
دولتی به مدارس غیر انتفاعی که بعضی از آنها نیز شهریه های سنگینی می گیرند، لزوما 
کار درست و سنجیده ای نیست.رهبر انقالب تأکید کردند: باید سطح و کیفیت مدارس 

دولتی آنچنان ارتقا یابد که رغبت خانواده ها به این مدارس افزایش پیدا کند.
حضرت آیت اهلل خامنلله ای با اشاره به سالمت فکری و عملللی وزیر محترم آموزش و 
پرورش بر لزوم استفاده از این فرصت برای انجام وظایف سنگین در این دستگاه تاکید 
کردند و گفتند: دانشگاه فرهنگیان یکی از مراکز بسیار مهم است که باید برای توسعه 

کمی و کیفی آن هر آنچه که می توان، سرمایه گذاری کرد.
ایشان در جمع بندی سخنان خود با تأکید بر اهمیت ساختن و قدرتمند کردن کشور 
و نقش برجسته معلمان در این مسیر، مهم ترین عنصر قدرت ساز را »علم« خواندند و 
خاطرنشللان کردند: قدرت، فقط به داشتن سالح نیست بلکه »علم، ایمان، شخصیت 

ملی، ایستادگی و هویت انقالبی«، عناصر تولید قدرت هستند.
رهبر انقالب خاطرنشان کردند: دشمن وقتی قدرت شما را ببیند، ناچار به عقب نشینی 
خواهد شد، اما وقتی در نشان دادن مبانی و عناصر قدرت خود در مقابل دشمن، مالحظه 

و اجتناب کنیم و یا بترسیم، دشمن »گستاخ« می شود.
ایشان با اشاره به طرحی که در کنگره آمریکا علیه رزمایش های دریایی ایران در جریان 
است، افزودند: امروز دشمنان حللرف هایی می زنند که بزرگ تر از دهانشللان است و 
مثال طراحی می کنند که »ایران در خلیج فارس نباید رزمایش نظامی داشته باشد«؛ 

درحالیکه این سخنان، غلط اضافی است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای همه این زیاده خواهی ها را از سوی ملت بزرگ و بیدار ایران 
قابل پاسخگویی دانستند و خاطرنشان کردند: خلیج فارس، خانه و محل حضور ملت 
ایران، و ساحل خلیج فارس و سواحل زیادی از دریای عمان متعلق به این ملت قدرتمند 
است، بنابراین ما باید در این منطقه حضور، رزمایش و اظهار قدرت داشته باشیم، و این 
آمریکایی ها هستند که باید بگویند چرا از آن سوی دنیا به اینجا آمده و رزمایش به راه 
می اندازند؟ رهبر انقالب تأکید کردند: اینگونه باید با قدرت های زیاده خواه مواجه شد 
و برخورد کرد. ایشللان، ماندگاری و قدرتمندتر شدن روزافللزون جمهوری اسالمی را 
نشانه شکست دشمنان خواندند و خاطرنشان کردند: قرآن به ما آموخته است که باید 

به گونه ای خود را آماده کنیم که دشمن، همواره ترس و واهمه داشته باشد.
پیش از سخنان رهبر انقالب اسالمی، وزیر آموزش و پرورش با گرامیداشت یاد شهیدان 
مطهری، رجایی و باهنر و با تبریک هفته معلم، تاکید کللرد: وزارت آموزش و پرورش 
تالش می کند از طریق فرهنگ سللازی، بستری مناسب برای تحقللق عملی اقتصاد 

مقاومتی فراهم کند.
 فانی با بیان اینکه برنامه های راهبردی آموزش و پرورش در طول برنامه ششم مبتنی 
بر اجرای سند تحول بنیادین خواهد بود، گفت: تدوین نقشلله راه سند تحول آموزش 
و پرورش، طراحی رشته های جدید، ارتقللای منزلت معلمان، تدوین برنامه راهبردی 
دانشللگاه های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی، تقویت مشارکت های مردمی و 
توسعه پژوهش سراهای دانش آموزی از مهم تریللن فعالیت های آموزش و پرورش در 

سال گذشته بوده است.

مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل با بیان اینکه پیروزی انتفاضه در 
گرو استمرار مبارزه علیه صهیونیست هاست، گفت: جنبش جهاد اسالمی در 

کنار حماس همواره مشعل مبارزه را روشن نگه داشته است.
علی اکبر والیتی  مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل در حاشیه دیدار 
با دبیرکللل وزارت خارجه فرانسه بللا اشاره به دیدار طوالنی کلله با این هیئت 
فرانسوی داشت، عنوان کللرد: روابط ما و فرانسه درازمدت و ریشلله در تاریخ 

طوالنی روابط دیپلماتیک ایران و اروپا دارد.
وی افزود: زمینه الزم در دو طرف برای توسعه روابط به طور بلند مدت فراهم 
است و در سفر اخیر آقای روحانللی به فرانسه، مقدمات خوبللی برای این امر 

فراهم شد.
 والیتی اداملله داد: آن طور کلله از اظهللارات دبیرکللل وزارت خارجه فرانسه 
برمی آید، فرانسه مصمم به تقویت روابط با جمهوری اسالمی ایران و همکاری 

منطقه ای و بین المللی شده است.
مشللاور مقام معظم رهبری در امور بیللن الملل گفت: بعللد از تحوالت اخیر و 
گسترش روابط ایران با اروپا، رویکرد فرانسه این است که بتواند حجم و سطح 
روابط را باال برده و همکاری های دو طرف در منطقه توسعه پیدا کند. وی ادامه 
داد: در حل مسایللل منطقه ای از جمله سوریه و لبنان دیدگاه های مشللترک 
داریم و به نظر می رسد فرانسه با توجه به ظرفیت ها و سوابق روابط مان جزو 

اولویت های سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران است.
والیتی با اشاره به اینکه در این دیدار از سللوی مقام فرانسوی بر توسعه روابط 
در سطوح مختلف و متقابل تاکید شد، خاطرنشان کرد: آقای »ماسه« تصریح 
کردند که رفت و آمد دو طرف صورت گرفته تا به اجرایی شدن تصمیمات منجر 
شود به خصوص تصمیماتی که در حوزه انرژی و اتومبیل سازی در سفر اخیر 

آقای روحانی مطرح شد.
وی گفت: ما نیاز به انتقال تکنولوژی فرانسه به کشور داریم و آنها نیز به انرژی 

ما نیاز دارند.
والیتی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دیدار اخیر خود با رمضان 
عبداهلل رییس جهاد اسالمی فلسطین در ایران اظهار داشت: در این دیدار بر عزم 
جنبش جهاد اسالمی برای استمرار مبارزه علیه صهیونیست و ادامه انتفاضه از 

سوی آقای رمضان عبداهلل تاکید شد.
وی گفت: جنبش جهاد اسالمی در کنار حماس همواره مشعل مبارزه را روشن 
نگه داشته و نقطه مقابل سازش کارانی بودند که حاضرند همه نوع امتیازی به 

صهیونیست بدهند بدون اینکه امتیازی برای فلسطین در نظر بگیرند.
مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل در پایان تصریح کرد: آقای رمضان 
عبداهلل، پیروزی را در استمرار مبارزات می دانند. این چیزی است که جمهوری 

اسالمی ایران هم بر آن تاکید دارد.

 پیروزی انتفاضه در گرو استمرار مبارزه 
با صهیونیسم است

خبر

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: فعالیت مستشاری 
نیروی های ایرانی در سوریه و عراق به منظور مقابله با داعش 
نمونه جهاد فی سبیل اهلل است. محسن رضایی دبیر مجمع 
تشللخیص مصلحت نظام در دیدارهای جداگانلله با آیات و 
علمای اعالم، حضرات زنجانی، مرتضوی، رضازاده، مروارید، 
سیدان و معصومی، با تشللریح اوضاع خللاص جهان اسالم و 
وضعیت جبهه مقاومت در سوریه، یمللن، بحرین و تحوالت 
اخیر عراق، به نفوذ جریان وهابیللت و تکفیری اشاره کرد و با 
برشمردن نمونه هایی از خشونت داعش، این رفتارهای غیر 
انسانی را که به نام اسالم صورت می گیرد، توطئه ای از جانب 

سردمداران صهیونیسم جهانی و رژیم عربستان خواند.
 وی با تجلیل از ایستادگی و ایثار پاسللداران و مدافعان حرم

 آل اهلل، آنان را حافظ امنیت منطقه خواند و فعالیت مستشاری 
نیروی های ایرانی در سوریلله و عراق را به منظللور مقابله با 
داعش، نمونه جهاد فی سبیل دانست کلله به تقویت جبهه 
مقاومللت در برابر زیللاده خواهی های رژیللم صهیونیستی و 

دشمنان اسالم منجر می شود.

رضایی در ادامه با تشللریح نقش روشنگری علما و روحانیون 
 در تبیین خطرات جریان تکفیری و داعش گفت: اما موضوع 
مهم تری کلله در این میللان مطرح است، بلله نقش تاریخی 
روحانیت باز می گردد که  علمللا و مراجع می توانند در بخش 
آگاهی بخشللی برای مردم و جوانان جهان اسالم روشنگری 
کنند و منابع نادرست عقیدتی جریانات تروریست تکفیری 
بر مال شود. رضایی با اشاره به اینکه، حوزه ها کار بزرگی را بر 
عهده دارند، یادآور شد: برخی مراجع عظام تقلید قم با درک 
حساسیت های موجود، روشنگری های خود را  شروع کردند 
تا ذهن مسلمانان منطقه را به این خطللر که به آبرو و حیات 
اسالم آسیب می زند، متوجه شود. مراجع و علمای ساکن در 
جوار مرقد منور امام رضا)ع( در مشهد نیز به واسطه اهمیت و 
 جایگاه حوزه علمیه مشهد و انبوه زائران حرم ثامن االئمه نقش

 ویژه ای در این روشنگری هللا ایفا خواهند کرد.علمای حوزه 
علمیه مشهد نیز ضمن آمادگی برای مقابله با جریان تکفیری و 
وحدت با علمای جهان اسالم بر خطر تکفیری ها تأکید نمودند 

و آن را یک فتنه علیه جهان اسالم محسوب کردند.

رییس جمهوری اسالمی ایران با تأکید بر تصمیم تهللران و سئول برای تبدیل روابط 
تجاری دو کشور به روابط راهبردی و ریشه دار اقتصادی گفت: دو طرف تصمیم گرفتیم 
سطح روابط اقتصادی خود را به سه برابر میزان موجود یعنی ۱۸ میلیارد دالر افزایش 
دهیم. حجت االسللالم حسن روحانللی رییس جمهوری اسالمی ایران پللس از پایان 
نشست مشترک هیئت های عالی رتبه ایران و کره جنوبی و امضای ۱9 سند همکاری، 
در نشست مشترک خبری با همتای کره ای خود گفت: روابط جمهوری اسالمی ایران 
و کره جنوبی به عنوان دو کشللور مهم در منطقه خاورمیانه و شرق آسیا بسیار حائز 
اهمیت است و دو کشللور طی 54 سال گذشته همواره از روابللط مثبت و سازنده ای 

برخوردار بودند.
وی با بیان این که ایللران و کره جنوبی از تمللدن دیرینه و کهن برخللوردار هستند، 
افزود: روابط دو کشللور در دهه های گذشته، دو ملت و بخش های اقتصادی دو کشور 
 را با یکدیگر آشناتر کرده اسللت. رییس جمهور با بیان این کلله در جریان سفر خانم 
»پارک گئون هی« به ایران توافقات مهمی انجام شده است، گفت: یکی از این توافقات 
تبدیل روابط تجاری دو کشللور به روابط راهبردی و ریشه دار است که برای ایجاد این 
تحول بزرگ، شرکت های کره جنوبی به سرمایه گذاری و فعالیت های مشترک اقتصادی 
با ایران مبادرت خواهند کرد و در کنار این فعالیت ها فناوری های پیشرفته وارد ایران 
خواهد شد. روحانی خاطرنشان کرد: برای ایجاد تحرک جدید اقتصادی بین تهران و 
سئول الزم است فعالیت های کارگزاری بانک های دو کشللور آغاز شود که در جریان 

مذاکرات خود در این مورد بحث و تبادل نظر کردیم. وی با اشاره به این که زمینه های 
بسیار فراوانی برای فعالیت کارآفرینان کره ای در بخش های مختلف از جمله نفت، گاز، 
صنعت، معدن و امور زیربنایی وجود دارد، اظهللار داشت: امروز ۱9 سند بین مقامات 
دولتی دو کشور به امضا رسید و اسناد متعدد دیگری نیز توسط بخش های خصوصی 
ایران و کره جنوبی به امضا خواهد رسید و دو طرف تصمیم گرفتیم رقم مبادالت تجاری 
خود را از حدود 6 میلیارد دالر کنونی به سه برابر یعنی ۱۸ میلیارد دالر افزایش دهیم.

رییس جمهور همچنین از توسعه روابط فرهنگی، علمی و فناورانه و فعالیت مشترک 
دو کشور در این زمینه خبر داد و گفت: گردشگری و توریسم و برقراری پرواز مستقیم 
سئول به تهران و نیز سرمایه گذاری بخش های کللره ای در زیرساخت های مربوط به 
توریسم در ایران از جمله ساخت هتل از موضوعاتی بود کلله در مذاکرات خود آن را 

مورد تأکید قرار دادیم.

روحانی در بخش دیگری از سخنان خود امنیت شبه جزیره کره و خاورمیانه را برای 
توسعه هر چه بیشتر روابط دو کشور بسیار حائز اهمیت دانست و تصریح کرد: ایران 
خواهان صلح و ثبات در شبه جزیره کره است و به طور اصولی با هر گونه ساخت سالح 
کشتار جمعی مخالفیم. خواست ما عاری شدن جهان از سالح کشتار جمعی و هسته ای 

به ویژه در شبه جزیره کره و منطقه خاورمیانه است.
وی اضافه کرد: در جریللان مذاکرات خود در زمینه برقراری صلللح و ثبات در منطقه 
خاورمیانه، پایان جنگ در یمن و آغاز مذاکرات یمنی - یمنی برای استقرار امنیت در 
این کشور، و نیز مبارزه  دولت عراق به منظور پایان دادن تروریسم در این کشور و آینده 

سوریه با یکدیگر بحث و تبادل نظر کردیم.
خانم »پارک گئون هی« نیز در این نشست خبری با اشاره به این که از زمان برقراری 
روابط دیپلماتیک تهران - سئول در سال ۱96۲ میالدی تاکنون این نخستین دیدار 
رییس جمهوری کره جنوبی از ایران است، اظهار داشت: زمانی که فصل جدیدی در 
توسعه روابط ایران با جامعه بین المللی آغاز شده این سفر مهم و تاریخی انجام می شود 
و دو طرف عالقه مند هستیم که مناسبات و همکاری های خود را در بخش های مختلف 
هر چه بیشتر گسترش دهیم. وی با اشاره به ترسیم چشم اندازی از روند توسعه روابط 
تهران – سئول گفت: در جریان این سفر نخستین بیانیه مشترک دو کشور صادر 
 خواهد شد و این می تواند راهنمای خوبی برای توسعلله روابط تهران – سئول 

باشد.

 فعالیت مستشاری ایران در سوریه
موجب تقویت جبهه مقاومت شده است

ظریف در دیدار با سفیر جدید فرانسه؛

ایران آماده رایزنی با فرانسه در حوزه مسایل منطقه است

وزیر امور خارجه کشللورمان گفللت: جمهوری اسالمی 
ایران آمللاده رایزنی بللا فرانسه در حوزه هللای مختلف 

سیاست خارجی از جمله مسایل منطقه است.
»فرانسوا  سنه مللو« سفیر جدید فرانسلله در جمهوری 
اسالمی ایران بللا محمدجواد ظریف وزیللر امور خارجه 
کشللورمان دیدار و رونوشت استوار ناملله خود را تقدیم 

کرد.
محمدجواد ظریف در این دیدار با اشللاره به سفر موفق 

حجت االسالم روحانی رییس جمهور به فرانسه در سال 
گذشته ابراز امیدواری کرد قراردادهایی که در جریان این 

سفر منعقد شده به طور کامل اجرایی شود.
»فرانسوا  سنه مللو« سفیر جدید فرانسلله در جمهوری 
اسالمی ایران نیز در این دیدار با ابراز خرسندی از اجرای 
برجام، بر عللزم فرانسه جهت اجرای تعهللدات در قالب 

برجام تاکید کرد.
سفیر جدید فرانسلله در تهللران همچنین بللا اشاره به 
رفت و آمد مقامات دو کشللور به پایتخت های یکدیگر، 
لزوم تحکیم مناسبات بیش از پیش دو کشللور را خاطر 

نشان کرد.
 »فرانسللوا  سنه مللو« ابراز امیللدواری کرد بلله موازات 
گسترش مناسبللات اقتصادی بین دو کشللور، تعامالت 
بانکی فی مابیللن نیز براساس نرم هللای بین المللی و در 
چارچوب برجللام تسهیل شود. وی همچنیللن بر تداوم 
گفت وگو و رایزنی بین فرانسه و جمهوری اسالمی ایران 

در خصوص مسایل منطقه  تاکید کرد.

رهبر انقالب در دیدار معلمان:

ضـرورت تـربیت نسـل آینـده بـا هـویت دینـی

روحانی پس از امضای ۱۹ سند همکاری:

ایران خواهان جهانی 
عاری از تسلیحات اتمی است
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مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی؛

عرضه بنزین دو نرخی، شاید از مهرماه
نایب رییس انجمن برنج اعالم کرد؛

کاهش 20 هزار ریالی قیمت برنج

مدیرعامل شرک��ت ملی پخ��ش فرآورده های نفتی 
با بیان اینک��ه پیام هش��دار قطع سهمی��ه گازوئیل 
ب��رای خودروهای فاق��د بیم��ه صادر ش��ده است، 
گفت:درصورت صدور مصوبه دول��ت، عرضه بنزین 

از نیمه دوم امسال دونرخی می شود.
سید ناصر سج��ادی درباره آخری��ن وضعیت عرضه 
بنزین در کش��ور گفت: تاکنون هیچ گونه مصوبه ای 
مبنی بر تغییر قیمت یا عرض��ه بنزین چندنرخی از 

سوی دولت تصویب و ابالغ نشده است.
وی با اعالم اینک��ه در صورت ص��دور مصوبه جدید 
امکان عرضه بنزین دونرخ��ی در سطح جایگاه های 
سوخت کش��ور وج��ود دارد، تصریح ک��رد: سامانه 
هوشمن��د سوخ��ت از زیرساخت ه��ا و برنامه ه��ای 
متع��ددی برخ��وردار بوده ک��ه در ص��ورت مصوبه 
 عرضه بنزین دونرخی، امکان اعمال تغییرات جدید 

در سامانه و عرضه بنزین چندنرخی وجود دارد.
این مقام مسئول همچنی��ن در خصوص زمانبندی 

عرضه بنزی��ن دونرخی اظه��ار داش��ت: پیش بینی 
می ش��ود در صورتی ک��ه مصوبه ای ص��ادر شود، از 
 نیم��ه دوم امس��ال امکان عرض��ه دونرخ��ی وجود 
داشته باشد، ام��ا تاکنون مصوب��ه ای مبنی بر عرضه 
بنزین دو یا چندنرخی به شرکت ملی پاالیش و پخش 

فرآورده های نفتی ابالغ نشده است.
سج��ادی در خص��وص قط��ع سهمی��ه گازوئی��ل 
 خودروهای فاقد بیمه شخ��ص ثالث هم توضیح داد: 
از هفته جاری پیام هشدار به خودروهای سنگین فاقد 

بیمه شخص ثالث ارایه شده است.
سجادی ایران با تاکید بر اینکه براساس ارزیابی های 
انجام شده هم اکنون حدود ۹۵ هزار دستگاه خودروی 
سنگین در کش��ور فاقد بیمه شخ��ص ثالث هستند، 
تاکید ک��رد: در مرحله دوم ه��م از خردادماه امسال 
 یک پیام هش��دار به ای��ن دست��ه از خودروسواران 
 در زم��ان سوختگی��ری ب��ا ک��ارت هوشمن��د ارایه 
خواهد شد. این مقام مسئول با تاکید بر اینکه تمامی 

خودروهای سنگین فاقد بیمه شخص ثالث حداکثر 
تا خردادماه فرصت دارند تا نسبت به رفع این مشکل 
اقدام کنند، یادآور ش��د: از خردادماه امسال و پس از 
ارایه دو مرحله هش��دار در زمان سوختگیری، کارت 

گازوئیل این دسته از خودروها غیرفعال خواهد شد.

نای��ب ریی��س انجم��ن برن��ج ای��ران از ابالغ 
دستورالعمل خری��د تضمینی برن��ج در فصل 
کاشت خبر دادو گفت: ح��دود هفت ماه پیش 
برنج پرمحصول و طارم ب��ه قیمت هر کیلوگرم 
 ۵0 ت��ا60 هزارریال از تولیدکنن��ده خریداری 
 می ش��د و ب��ا وقف��ه درعرض��ه 11۵هزارریال 
به فروش می رسید که ام��روز قیمت آن به ۹۵ 

هزار ریال رسیده است.
علی اکبریان ، با بیان اینک��ه برنج پس از گندم 
دومین ق��وت قالب م��ردم ایران اس��ت، افزود: 
انتظ��ار م��ی رود دولت بی��ش از پی��ش از این 
 تولید ملی حمای��ت کند ت��ا تولیدکنندگان و 

مصرف کنندگان این محصول متضرر نشوند.
نایب رییس انجم��ن برنج ای��ران دلیل گرانی 
برنج تولید داخل را وقفه در عرضه برنج توسط 
مدیریت فروشگاه ها و دالالن برای سود بیشتر 
عنوان کرد و گفت: قیمت ه��ر کیلو برنج به ۹۵ 

هزار ریال رسیده که نسبت به روزهای گذشته 
نرخ این محصول بین10 تا20 هزار ریال کاهش 

داشته است.
 نایب ریی��س انجمن برن��ج ایران یک��ی دیگر 
از دالی��ل گرانی برنج در ب��ازار را حضور دالالن 
در هنگام برداشت برن�ج ذک���ر ک�رد و اف�زود: 
با وج��ود برداش��ت برنج توس��ط کمباین های 
 مخصوص و درو شالی ب��ا رطوبت30 درصدی،

دیگر امک��ان نگه��داری برنج در انب��ار توسط 
کشاورزان وجود ندارد.

بنابراین محصول از زمان برداشت شالی و تبدیل 
آن به برنج فقط پنج روز زمان دارد تا خش��ک، 

تبدیل، بسته بندی و انبار شود.
علی اکبریان اف�زود: در همی��ن زمان است که 
بخش عمده برن�ج کشاورزان توس�ط مدیریت 
 فروشگ���اه ه���ا و دالالن ب��ا قیم���ت پایی�ن 
به سرعت خری���داری و انبار می شود و بخ�ش 

اندک��ی برن��ج ب��رای خودمصرف��ی در دست 
کشاورزان باقی می ماند. 

اکبریان گفت: اگر تبدیل برنج بیش از پنج روز 
زمان ببرد احتمال تغییر رنگ برنج وجود دارد 

که دیگر بازار پسند نخواهد بود.

خبر خبر 

مدیر فروش منطقه خاورمیانه شرکت toksel گفت: در هیچ کجای جهان 
مانند اصفهان نمی توانید این حجم از تراکم واحدهای سنگ را پیدا کنید.

کرای چاکار که از مش��ارکت کنندگان دوازدهمین نمایشگاه بین المللی 
 سنگ، مع��ادن و صنایع وابسته اصفهان از کش��ور ترکی��ه است، یک بار 
در سال 2006 به اصفهان سف��ر کرده و بازار اصفه��ان در زمینه صنعت 
سنگ و همچنین ظرفیت ه��ای این استان را از نزدی��ک و به دقت رصد 
 کرده است. او امسال با حضور مستقیم در نمایش��گاه اصفهان قصد دارد 

از این ظرفیت ها برای مجموعه خود بازارسازی کند.
وی در این باره گفت: هدف م��ا از حضور در نمایش��گاه اصفهان، معرفی 
فعالیت های این شرکت در زمینه صنعت سنگ است. ما به دنبال شریک 
تجاری در ایران نیستیم و هیچ شریک تجاری نیز در ایران نداریم، بلکه می 

خواهیم به صورت مستقیم با ایران وارد فعالیت اقتصادی شویم.
وی افزود: اصفهان شهر بسیار معروفی در زمینه صنعت سنگ است که 2 
هزار واحد و کارخانه سنگبری ثبت شده و 2 هزار واحد ثبت نشده دارد و در 
واقع وقتی از اصفهان حرف می زنیم از 4 هزار واحد فعال در زمینه صنعت 
سنگ صحبت می کنیم. شما در هیچ کجای دنیا نمی توانید چنین حجم 

از واحد را پیدا کنید و این یک مزیت بسیار بزرگ است.
مدیر فروش منطقه خاورمیانه شرکت toksel تاکید کرد: علت حضور ما 
در اصفهان همین است. شرکت تکسل، تبحر زی��ادی در زمینه فرآوری 
صنعت سن��گ دارد و مایل است ک��ه اطالعات و دانش فن��ی خود را نیز 
در اختیار مردم اصفه��ان قرار دهد. وی ادامه داد: ای��ن شرکت در زمینه 
 ساخ��ت ماشی��ن آالت فرآوری سن��گ، س��اب، پلیش و ب��رش فعالیت 
 می کن��د و ساخت ماشی��ن آالت این حوزه را ب��ا این برن��د معتبر انجام 

می دهد.
چاکار با اشاره به این که شرکت تکسل از س��ال 1۹72 تاسیس شده و از 
سال 1۹۹2 فروش و ص��ادرات خود را به اروپا، شم��ال و جنوب آمریکا و 
روسیه آغاز کرده است، اظهار داشت: ما به دنبال افزایش ارتباطات خود 

در دیگر کشورها و به خصوص ایران هستیم.
 وی تاکی��د می کن��د: ضعف صنع��ت سنگ اصفه��ان، قدیم��ی بودن و 
 فرسوده ب��ودن ماشی��ن آالت است و فع��االن این صنع��ت باید تعویض 
ماشین آالت خود را انجام دهند چراک��ه در غیر این صورت، فرصت های 
صادراتی بی نظیری که اکنون برای ایران پیش آمده است، از بین می رود.

شرکت ملی نفت ایران معتقد است بابک زنجان��ی 2/6 میلیارد یورو به این 
شرکت بدهکار است، اما قاضی صلواتی در دادنامه  صادره، متهم ردیف اول 
پرونده نفتی را ب��ه رد یک میلیارد و ۹67 میلی��ون و۵00 هزار یورو در حق 

شرکت نفت محکوم کرده است.
رسول کوهپایه زاده در پاسخ به این سوال که دادگ��اه در حکم خود، میزان 
رد مال زنجانی به شرکت نفت را چقدر اعالم ک��رده است، گفت: هر کسی 
اعم از موکل یا شرکت نفت می تواند ادعا داشته باشد اما مستند، رای دادگاه 
است هر چند که قطعی نش��ده باشد. وکیل مدافع بابک زنجانی اضافه کرد: 
در حکمی که قاضی صلواتی برای موکل صادر کرده، میزان بدهی مشخص 
 شده و موکل به رد یک میلی��ارد و ۹67 میلیون و۵00 ه��زار یورو محکوم 
شده است بنابراین شرکت نفت می تواند ادعا کند که بدهی اش10 میلیارد 
است و ما هم می توانیم ادع��ا کنیم بدهی نداریم، اما م��الک، حکم دادگاه 
است. وی ادام��ه داد: ارزش اموال داخلی موکلم در جلس��ه دادگاه از سوی 
معاون دادستان، دو هزار و600 میلیارد تومان اعالم کرد که با یک حساب و 
کتاب سرانگشتی مشخص می شود که این اموال،30 درصد بدهی موکل را 
پوشش می دهد، اما وکیل شرکت نفت بدون دقت و صحت گفته اگر اموال 
به فروش برسد، یک شش��م بده��ی را هم پوشش نمی ده��د. وکیل مدافع 
بابک زنجانی همچنین در خصوص پیگیری سهام شرک��ت » اونر ایر « که 
توسط » قدرت تنجل « امین اموال زنجانی به فروش رسیده است، گفت: با 
 وکالت اخیری که 18 فروردین موکلم به شرکت نفت داد، پیگیری دوستان 
با سرعت بیشتری انجام شد. متاسفانه وکیل شرکت نفت اخیرا بیان خالف 
واقعی داشته و گفته شرکت نفت با همک��اری وزارت امور خارجه و گرفتن 
وکالی خارجی درصدد است طلب خ��ود را از زنجانی وصول کند در حالی 
که خود زنجانی وکالت داد تا شرکت نفت بتواند در دادگاه های ترکیه اقامه 
دعوا کند؛ متاسفانه این گونه تلقین شده که گویی زنجانی همکاری نکرده و 
شرکت نفت راسا وارد شده است. کوهپایه زاده در خصوص آخرین وضعیت 
 تسویه بدهی موکلش از طریق انتق��ال پول به شماره حس��اب اعالم شده 
 از سوی بانک مرک��زی گفت: ما قبال می گفتیم چرخ��ه برداشتن تحریم ها 
به کندی می چرخ��د و بانک ها با احتی��اط با ما کار می کنن��د، اما دوستان 
می گفتند شما بهانه می گیرید. االن خود آقای سیف اذعان دارد و همه فعاالن 
بخش خصوصی که هیج خط سیاسی ندارند و خود بانک ها می گویند هنوز 
نتوانستیم پولی منتقل کنیم و بدهی هایی که بقیه به شرکت نفت داشتند 

هنوز وصول نشده است.

مشارکت کننده کشور ترکیه در نمایشگاه سنگ؛

اصفهان، شهر بی نظیر
 سنگ جهان

 قاضی صلواتی در دادنامه  صادره اعالم کرد؛

میزان دقیق بدهی بابک زنجانی 
مشخص شد مدیر دفتر فنی نگهداری و تعمیرات فوالد مبارکه گفت: 

کارکنان فوالد مبارکه توانستند از ابتدای سال 13۹4 با 
بومی سازی 302 تجهیز برای نخستین بار رکورد جدیدی 
را در بومی سازی به ثبت رسانده و بیش از320 میلیارد 

ریال صرفه جویی برای کشور به ارمغان آورند.
محمد رجایی با اش��اره به فرآیند بوم��ی سازی قطعات 
 در شرکت ف��والد مبارکه، اظه��ار داش��ت: این شرکت 
در راستای عمل ب��ه راهبرد اقتص��اد مقاومتی و تقویت 
تولید داخل توانسته با استفاده از مجموعه فعالیت های 
برنامه ریزی، مهندسی و ساخت و کنترل کیفیت، اقالم 
مورد نیاز خطوط تولید شرکت را با همکاری متخصصان 
توانمند داخلی برای نخستین بار در تاریخ صنعت کشور 

بومی سازی و بهره برداری کند.
 وی اقدام��ات اجرای��ی در شرک��ت فوالد مبارک��ه برای 
 بوم��ی س��ازی قطع��ات را هدفمن��د برشم��رد و افزود: 
با تشکیل کمیته های بومی سازی در تمام نواحی تولیدی 
 و به منظور استفاده از پتانسیل ه��ای موجود در نواحی 
با مش��ارکت کارکنان با تجربه همان مناطق در اقدامات 
بومی سازی و نیز ایجاد ساختار بومی سازی در مدیریت 
دفتر فنی نگهداری و تعمیرات توانستیم به اهداف از پیش 

تعیین شده دست پیدا کنیم.
مدیر دفتر فنی نگهداری و تعمیرات با تش��ریح گزارش 
عملکرد بومی سازی ریالی و تعدادی شرکت فوالد مبارکه 
در سال گذشته، بیان داشت: این بوم��ی سازی با هدف 
 جلوگیری از خ��روج ارز، ایجاد اشتغ��ال، تامین پایدار و 
با کیفیت محصوالت مورد نیاز در داخل کشور دنبال شده 
که در اقالم مربوط به مدیریت ماشین آالت، تجهیزات و 
قطعات یدکی با تعداد 4788 سفارش ثبت شده، تعداد 
کل متریال کدهای داخل��ی و خارجی 12 هزار و 4۹۹ و 
کل مبلغ خریداری شده 3 میلی��ون و 38۹ هزار و ۵46 
ریال، درصد ریالی داخلی این بومی سازی ۵4/7 و درصد 

تعدادی داخلی 64/1 محقق شد.
وی اضاف��ه ک��رد: در مدیریت م��واد مصرفی ب��ا تعداد 
ک��ل سفارشات داخل��ی و خارج��ی 101۹6، تعداد کل 
متریال کده��ا ) داخل��ی و خارجی ( 13 ه��زار و 417 و 
مبلغ خریداری شده یک میلی��ون و380 هزار و 3 ریال 
به 82/4 درصد ریال��ی و ۹8/8 درصد تع��دادی داخلی 
 رسیدیم، همچنین تعداد کل سفارشات داخلی و خارجی 
در مدیریت مواد اولیه و انرژی ب��ا 40۹سفارش، معادل 
تعداد 747 متریال کد شد که در ای��ن مدیریت نیز بالغ 
بر30 میلیون و ۹32 هزار و ۵4۵ ریال خریداری شد که 
از این مق��دار ۹0/4 درصد ریالی داخل��ی و 87/7 درصد 

تعدادی داخلی را شامل می شود.

رجایی در تش��ریح مهم ترین اقدام��ات اجرایی در سال 
۹4، یادآور شد: بومی سازی قطعات استراتژیک از جمله 
فن های پروسس واحد گندله سازی، سوپرمندریل نورد 
گرم، لوب های کمپرسور واح��د احیا، پایه و کوره باکس 
آنیلینگ نورد سرد و...، تهیه تع��داد 10۵ مدرک نهایی 
قطعه ) Final Book ( برای قطع��ات بومی سازی شده، 
تعامل فنی با 10۹ سازنده همراه با ایجاد سایت مجازی 
بومی سازی، ارتباط با سازندگان و نواحی و نیز اصالح و 
به روز رسانی شناسنامه های فنی در مرحله ساخت برای 

چهار هزار متریال کد از جمله اقدامات است.
وی ادامه داد: می توان به تهیه مدرک فنی ) دفترچه فنی، 
استاندارد و دیتاشیت ( برای بی��ش از 6 هزار متریال کد 
و بومی سازی تعداد پنج متری��ال کد در زمینه روانکارها 

نیز اشاره داشت.
مدیر دفتر فنی نگهداری و تعمیرات پیرامون بومی سازی 
قطعات و تجهیزاتی که برای اولین ب��ار در سال گدشته 
توس��ط این مدیری��ت اجرایی ش��ده، گف��ت: توانستیم 
تعداد 302 متریال کد را که پایان پی��دا کرده و در حال 
 تست گرم اس��ت را به انجام برسانیم ک��ه مجموع هزینه 
 بومی سازی آنه��ا برابر ب��ا 13 میلی��ارد و ۹32 میلیون 
و 3 ه��زار و460 تومان برآورد شده، البت��ه قیمت خرید 
خارج این قطع��ات 11 میلیون و 608 ه��زار و 33 یورو 
است که صرفه جویی معادل 32 میلیارد و۵00 میلیون 
 و 128 ه��زار و360 توم��ان برای ف��والد مبارکه حاصل 

شد.
 وی تصریح ک��رد: در همی��ن راستا تعداد م��درک فنی 
تهیه شده در سال گذشته برابر با 21 هزار و۵00 مدرک 
است و تعداد کل مدارک فنی مهی��ا شده از سال1380 

تاکنون به230 هزار مدرک رسیده که این امر نشان عزم 
واالی کارکنان فوالدمبارکه در حمایت از تولید داخل و 

قطع وابستگی است.
رجایی ب��ا اشاره به برخ��ی از قطعات مه��م بومی سازی 
شده در سال گذشته، یادآور ش��د: سوپرمندریل ناحیه 
نورد گرم با هزینه ح��دود 34 میلیارد ری��ال مقرر شده 
بود از خارج تهیه شود که با انجام بومی سازی این قطعه 
توانستیم عالوه بر ساخت این تجهیز در داخل کشور با 14 
 میلیارد ریال، ایران نیز در جمع معدود کشورهای سازنده 
کالف پی��چ قرار گی��رد. وی اضاف��ه کرد: ع��الوه بر این 
تجهیز کاورهای تلسکوپی مرب��وط به بستر ماشین های 
سنگزنی غلطک ه��ای فوالد سبا نیز ب��ا انجام مهندسی 
معکوس و بومی سازی توسط شرکت های داخلی انجام 
شده که توانستیم انحصار شرکت ه��ای آلمانی و صرفه 
 جویی700 میلی��ون ریالی ب��ه ازای هر ک��اور را شاهد 

باشیم.
مدیردفتر فنی نگهداری و تعمیرات افزود: با بومی سازی 
 بدنه کوره فوالدسازی و ن��ورد پیوسته سبا نیز توانستیم 
با حذف عوام��ل محدود کنن��ده در طرح ه��ای توسعه 
که همان��ا انحصار و تحری��م بودند، قیم��ت خرید خارج 
این تجهی��ز که بالغ ب��ر 6 میلیارد ریال ب��ود را به قیمت 
 ح��دود 3/۵ میلی��ارد ری��ال با ساخ��ت داخ��ل تامین 

کنیم.
وی یادآور شد: پای��ه و دیفیوزر کوره ه��ای باکس آنیل 
نیز یکی دیگ��ر از تجهیزات استراتژیک خ��ط تولید بود 
که شرک��ت فوالدمبارکه توانست ب��ا دستیابی به دانش 
 و تکنولوژی ساخت ای��ن تجهیز در داخل کش��ور آن را 

با حدود 2 میلیارد ریال در داخل تامین کند.

 یک کارشناس تج��ارت الکترونیک گفت: تج��ارت الکترونیک سالیانه 
در حدود 1۵ درصد فروش شرکت های بین المللی را افزایش داده است.

طوفان شاطرلو در همایش آموزشی آینده بازاریابی دیجیتال و تجارت 
الکترونیک در ای��ران در اتاق بازرگانی اصفهان، تصری��ح کرد: بازاریابی 
دیجیتالی در20 سال گذشته رشد چشمگیری داشته به ویژه در غرب که 
در طول10 سال گذشته با پیشرفت بسیاری همه شرکت های اقتصادی 

را متوجه خود کرده است.
وی افزود: بازارهای در حال ظهور  مانند آسیا همراه با  بازارهای اروپایی 

در صنایع بسیاری چون تجارت الکترونیک قدم برداشته اند.
شاطرپور خاطرنش��ان کرد: ایران نیز بازار نوظهوری است که در بخش 
 های مختلفی چون نرم افزار، تجارت الکترونیک و صنایع خدماتی انتظار

می رود که رشد سریعی داشته باشد.
وی با بررسی روند رشد استراتژی بازاریابی دیجیتالی در10 سال اخیر 
در شرکت های اروپایی، بیان ک��رد: یکپارچه سازی تبلیغات و بازاریابی 

دیجیتالی یکی از رویکردهای مهم این شرکت ها شده است.
این کارشناس بازاریابی دیجیتالی، رشد و پیش��رفت پلتفرم های ابری 

بازاریابی و قدرت امروزه آنها را مهم و اثرگذار برشمرد.
مشاور عالی اتاق بازرگانی اصفهان در ابتدای این همایش گفت: در فضای 
 رقابتی پس از برجام  شرکت های اقتص��ادی  استان اصفهان  نسبت به 
بهره گیری از تجارت الکترونیک و بازاریابی دیجیتالی  همت  بیشتری 

 کنند. علی نادری تصریح کرد: ب��ا حضور شرکت های اروپایی و آسیایی 
 در ایران پ��س از برداشته شدن تحریم ه��ا باید شرکت ها ب��ا ابزار روز 
در فضای تجارت بین الملل فعالیت کنند و شیوه های گذشته بازاریابی 
و تجارت نمی تواند به بقای یک شرکت در این فضای رقابتی کمک کند.

وی خاطر نش��ان کرد: اتاق بازرگانی اصفهان ب��ا برگزاری همایش های 
آموزشی منظم تالش می کند که اعضای اتاق ب��ا آخرین دستاوردها و 

تکنولوژی های بازاریابی و تجارت الکترونیک آشنا شوند.

رییس کانون کارفرمایی سنگ ایران گفت: ب��ا وجودی که ایران در استخراج 
 و فرآوری سنگ وضعیت مناسب��ی دارد، اما در بازرگانی آن دچار مش��کل و 

بی سواد است.
محسن غیاثوند در همایش رویکرد ص��ادرات محور صنعت سنگ که به بهانه 
نمایشگاه سنگ اصفهان در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد، با اشاره به اینکه 
بیش از۹0 درصد مش��کالت بنگاه های تولیدی همانند یکدیگر است، تاکید 
کرد: حل این مش��کالت نیازمند عزم ملی و تصمیم گیری در رده های باالی 
کش��ور است. وی با بیان اینکه ایران پس از کشور چین دومین مصرف کننده 
سنگ در دنیا محسوب می ش��ود، افزود: متاسفانه صنع��ت سنگ با گرایش 
تولید برای بازار داخل سیاست گذاری شده و این نگاه موجب شده تا از حداقل 
ظرفیت ها در حوزه صادرات بهره برداری نکنیم، در نتیجه موضوع رونق یا رکود 

ساخت وساز در صنعت سنگ نیز بسیار تاثیرگذار بوده است.
 به اعتقاد ریی��س کانون کارفرمایی سن��گ ایران، با ای��ن روش سنتی و نگاه 
به ساخت و ساز داخل، نمی توان پیش رفت و اکنون بیش از چندین میلیارد 
تومان سنگ در واحدهای سنگبری ذخیره شده در حالی که باید نگاه صادراتی 
را در کشور تقویت کرد. وی با انتقاد بر اینکه در تولیدات حوزه معدنی، فرآوری 
و بازرگانی فروش هنوز به استانداردهای جهانی دست پیدا نکرده ایم، تصریح 
کرد: با این شرایط صنعت سنگ نمی تواند به جایگاه اصلی خود دست پیدا کند 

و هنوز واحدهای فرآوری در بازاریابی شرایط الزم را ندارند.
غیاثوند با اشاره به اینکه در دولت نهم و دهم موضوع ایجاد 2 پایانه صادراتی 

سنگ در لرستان به عنوان پایلوت مط��رح شد، گفت: نقش پایانه ها این است 
 که در جوامع بازارهای هدف، کار بازاریاب��ی و فروش را انجام دهد و این طرح 
در هر 2 سفر هیئت دولت به تصویب رسی��ده، اما تاکنون به دلیل عدم فراهم 

کردن زیرساخت های الزم اجرایی نشده است.
وی تاکید کردک به دلیل اینکه ای��ن طرح پای��ه ای و زیربنایی است، بخش 

خصوصی به آن وارد نمی شود و نیازمند سرمایه گذاری دولت است.
رییس کانون کارفرمایی سنگ ایران با بی��ان اینکه در دنیا تا بازار فروش پیدا 
 نش��ود، تولید انجام نخواهد شد ، اظهار ک��رد: متاسفانه در ای��ران ابتدا تولید 
 با حجم باال انج��ام می شود و سپس به دنب��ال بازار می گردی��م همچنین ما 
در استخراج و فرآوری وضعیت مناسبی داریم، اما در بازرگانی با مشکل مواجه 

هستیم و بی سوادیم.
وی با تاکید بر اینکه ایران در ارایه خدمات به مشتریان داخلی ناتوان است و 
در این شرایط در ارایه خدمات به مشتریان خارجی نیز ناتوان هستیم، تصریح 
کرد: با روش های سنت��ی تولد نمی توان در بازاره��ای جهانی سنگ جایگاه 

خاصی کسب کنیم.
غیاثوند بیان ک��رد: در راستای گسترش بازارهای داخل��ی و خارجی نیازمند 
مشارکت بخش خصوصی هستیم و بر این اساس پرداختن به اخالق و تدوین 

سیستم جامع 2 بال پرواز صنعت سنگ است.
 به گفته وی، بنگاه های اقتصادی هرچقدر ه��م که قدرتمند باشند به تنهایی 

در بازارهای جهانی جایی نخواهند داشت.

یک کارشناس تجارت الکترونیک:

تجارت الکترونیک سالیانه حدود 15 درصد افزایش فروش جهانی دارد
رییس کانون کارفرمایی سنگ ایران:

در بازرگانی صنعت سنگ بی سوادیم

برای نخستین بار تحقق پیدا کرد؛

رکورد ثبت بومی سازی 302 قطعه در فوالدمبارکه اصفهان
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عكس روز (زيباترين جزيره هاى جهان)

شترهاى دوكوهان ،گونه بومى ايران هستند و در مقابل سرما 
ــيار باالترى دارند، اما جمعيت بسيار كمى از آن ها  تحمل بس
باقى مانده و همپاى يوزپلنگ ايرانى به شدت در معرض خطر 
ــود ذهن همه بى فاصله  انقراضند. صحبت از انقراض كه مى ش
سراغ يوزپلنگ ايرانى مى رود، در نوبت بعدى شايد گوزن زرد، 
گربه پاالس، سياهگوش، درناى سيبرى، پلنگ ايرانى، شاه روباه، 
روباه شنى و برخى انواع مارها جاى گرفته باشد. هيچ كس اما 
يادى از شتر دوكوهان نمى كند. حيوانى كه زمانى بومى ايران 
بوده است، در رده بندى هاى جهانى «به شدت در معرض خطر 
ــده و رده حفاظتى مشابه با يوزپلنگ  انقراض» دسته بندى ش

ايرانى دارد.
كمتر از 100 شتر دو كوهان در ايران

دكتر ايمان معماريان مى گويد: با توجه به شرايط آب و هوايى 
ــود كه  ــته، حدس زده مى ش ايران و ارتباطاتى كه وجود داش
شترهايى كه در آغاز در ايران بوده اند شتر دو كوهان باشند و 
نه شتر تك كوهان. در يك سرى كتاب هاى مذهبى مثل اوستا 
هم از شتر يادشده ولى نقش هايى كه روى سنگ ها هست نشان 
مى دهد كه شتر مورد اشاره در ايران شتر دو كوهان بوده است.

ــان مى گويد: يكى  ــك كلينيك حيات وحش پرديس دامپزش
ــتردوكوهان كه در تمام دنيا هم با آن از تهديدهاى اصلى ش
 رو به روست اختالط ژنتيكى است. يعنى بعد از اينكه اين شترها 
اهلى سازى شدند با شترهاى تك كوهان مخلوطشان كردند. 
ــفانه در ايران هم ما اين كار را ،حتى بيش از بقيه انجام  متأس
داديم و به همين دليل هم االن شترهايى در دشت مغان داريم 
كه خيلى هايشان شتر دو كوهان هستند از  فهرست جمعيتى 
ــتر دو كوهان در حال حذف است يا شايد حتى حذف شده  ش
باشد چون در سال هاى اخير اصال به اينكه با شتر تك كوهان 
مخلوط نشوند رسيدگى نشده و هرجايى كه فهرستى مى بينيد 

جمعيتى كه در ايران هست ذكر نشده است.
ــتر دو كوهان  ــه در جهان كال حدود 600 ش وى با اعالم اينك
باقى مانده است مى گويد: در ايران كمتر از 100 شتر دو كوهان 
باقى مانده كه به اين جمعيت كمتر از صدتا ،به دليل اختالط 
ژنتيكى كه با شتر تك كوهان پيدا كرده خيلى اشاره نمى شود.

معماريان مى گويد: مهم ترين جمعيت شترهاى دوكوهان در 

صحراى گبى مغولستان است. چين هم دارد. در قزاقستان هم 
ــت و هند هم تعداد خيلى كمى شتر در كشمير  خيلى كم اس
ــتراليا برده شده كه ژنشان حفظ شده  دارد. تعدادى هم به اس

است.
وضعيت شترهاى دوكوهان به اندازه وضعيت يوزپلنگ 

آسيايى بحرانى است
دامپزشك باغ وحش ارم با بيان اينكه شتر دوكوهان در اتحاديه 
بين المللى حفاظت از طبيعت (IUCN) «به شدت در معرض 
خطر انقراض» دسته بندى شده است مى گويد: اين دقيقا همان 
ــيايى ما دارد و به معناى  رده حفاظتى است كه يوزپلنگ آس
وضعيت بحرانى و احتمال بسيار باالى منقرض شدن در حيات 
وحش است. علت اصلى آن هم به جز از ميان رفتن زيستگاه ها 

و شكار، از بين رفتن ژنتيك اين حيوان است.
ــرايط فيزيولوژى و زيستى شترهاى دوكوهان  به گفته وى ش
بسيار متفاوت است. اين شترها مى توانند دماهاى خيلى پايين 
ــت كه زيستگاهشان با  را هم تحمل كنند و به همين دليل اس

شترهاى تك كوهان متفاوت است.
شترهاى يك و نيم كوهان جايگزين شترهاى دوكوهان 

مى شوند
ــراى جلوگيرى از  ــخ به اينكه چه اقداماتى ب معماريان در پاس
ــت مى گويد: در كشور ما كه  تركيب اين شترها انجام شده اس
اصال اقدامى انجام نشده ولى در كشورهاى ديگر اتفاقاتى افتاده 

ــال 2000 جلوى اين موضوع را  ــت. در چين از س اس
گرفتند. در مغولستان هم از سال 1998 خيلى جدى 
ــوى ورود تك  ــرى كردند و اصال جل از آن جلوگي

كوهانه ها را گرفتند و به همين دليل توانستند كه 
ژنتيك اين گونه شان را حفظ كنند اما در ايران 

متأسفانه اصال پيگيرى نشده و حتى همين 
ــم مى توانيد  ــراف تهران ه اط

ــدا كنيد كه  جاهايى را پي
ــترهاى دوكوهان را  ش
ــان قاطى  ــا تك كوه ب
ــك و نيم  مى كنند و ي
كوهان و نيم كوهان و 

تركيباتى مثل اين توليد مى كنند!
دامپزشك كلينيك حيات وحش پرديسان در پاسخ به اينكه چه 
مى توان كرد تصريح مى كند: متأسفانه خيلى وقت ها در سازمان 
محيط زيست اين گونه فكر مى كنيم كه فقط گونه هاى بومى 
ــتر دوكوهان به نحوى بومى خودمان  مهم هستند و البته ش
هم هست، اما به هر صورت اغلب به بحث ژنتيك و دستكارى 
ژنتيكى و … فكر نمى كنيم. دقت نمى كنيم كه مثال تركيب 
و تكثير شيرهاى آفريقايى كه زيرگونه مشخص ندارند چقدر 
مسئله ساز است يا مثال حفظ ژن ببرها و گربه سان هايى كه در 

باغ وحش ها هستند چه اندازه اهميت دارد.
وى تأكيد مى كند: شتر دوكوهان هم يكى از همين مثال هاست 
و براى كشور ما هم گونه بسيار بسيار با ارزشى است. ما اين گونه 
را در تاريخمان داريم، روى سنگ نوشته هاى باستانى مان داريم 
و معلوم است كه اين گونه دست كم از قرن 6 و 7 پيش از ميالد 
ــتر در جاده ابريشم هم براى بار بردن  در ايران بوده و از اين ش
ــترها در حال حاضر  ــده و حفظ ژنتيك اين ش استفاده مى ش

مهم ترين راه جلوگيرى از انقراضشان است.
ــى به اين  گونه  ــان در توضيح داليل بى توجهى عموم معماري
ــكل داريم  ــه ما آن قدر مش ــت ك مى گويد: يك دليل اين اس
ــل ديگر هم  ــم نمى آيد. دلي ــى اصال در آن به چش كه اين يك
ــى از آن  ــت كه ما در حال حاضر تقريبا جمعيت وحش آن اس

ــال جمعيت  ــم و عم اين شترها در حيات نداري
ــى هم وحش منقرض شده  و اين هاي

ــت كه در دشت  ــان اس مغ

ــته و اصال چندان گونه وحشى به  مى توان گفت دوباره برگش
شمار نمى روند. ولى به هر حال اين حيوان گونه بومى ما بوده 
ــكلى موجود  و در يك منطقه ما، صرف نظر از اينكه به چه ش

است، هنوز هست.
حفاظت شتر دوكوهان دشوار نيست

ــر به اندازه  ــوارى هاى تكثي وى با اعالم اينكه اين حيوان دش
ــد: خيلى راحت  ــدارد، مى گوي ــون يوزپلنگ ن گونه اى همچ
ــكالت براى اين حيوان جلوگيرى كرد و  مى توان از بروز مش
دشوارى هايى مثل تكثير يوزپلنگ ندارد اما نسبت به بسيارى 
از نشخواركنندگان كمى سخت تر است. نگهدارى از بچه اش 
ــت كه در كشور ما  ــى دارد اين در حاليس هم مشكالت اساس
ــكارچى طبيعى  اين گونه در منطقه اى زندگى مى كند كه ش
ــد و مى توان به حفاظتش ندارد و آسيب جدى به آن نمى رس
ــه حفظ گونه هايى  ــا تأكيد بر اينكه ما ب فكر كرد.معماريان ب
كه اندكى ايرانى نباشند زياد فكر نمى كنيم، تصريح مى كند: 
اكنون شير ايرانى ديگر در كشور ما وجود ندارد و به اروپا رفته 
است. حاال فرض كنيد حفظ ژن آن براى اروپايى ها مهم نباشد 
ــير آفريقايى تركيب كنند و تمام شود! شايد براى  و آن را با ش
آن ها مهم نبوده اما مى تواند براى ما خيلى مهم باشد كه هنوز 
شير ايرانى ما آنجا وجود دارد. اين موضوعات در همه جاى دنيا 
اهميت دارد و حفظ ژن هايى كه از طبيعت آمده اند براى كشور 
خودمان نيز مهم است. حال بايد ديد اين گونه بومى و تاريخى 
ايران با ويژگى هاى زيستى منحصر به فردى كه نسبت به ديگر 
ــدت در  ــتر دارد، مى تواند از گلوگاه تنگ «به ش گونه هاى ش
ــالمتى  معرض خطر انقراض» به س

عبور كند؟
ــط و قوانينى براى  ــا ضواب  آي
ــمند  ــه ارزش ــظ اين گون حف
ــا اينكه  ــد؟ ي تدوين خواهد ش
ــنگ  ــتانى س ــن نقش باس اي
ــورمان نيز  ــته هاى كش نوش
ــتر هاى يك  ــه زودى با ش ب
ــن  ــان جايگزي ــم كوه و ني

مى شود.

خبر

رييس مركز اموربين الملل و كنوانسيون هاى سازمان حفاظت محيط 
ــه ميان ايران و  ــت گفت: پيرو مذاكرات و همكارى هاى دو جانب زيس
اتريش در زمينه محيط زيست، نخستين گروه از مديران و كارشناسان 
پارك هاى ملى ايران به منظور بهره گيرى از دوره آموزشى در اين حوزه 

به كشور اتريش اعزام شدند.
ــروه از مديران و  ــتين گ ــر اعزام نخس ــفيع پور با اعالم خب  مجيد ش
ــه منظور ــور اتريش ب ــران به كش ــاى ملى اي ــان پارك ه كارشناس
 بهره گيرى از دوره آموزشى در اين حوزه، گفت: اين اقدام پيرو مذاكرات 
و همكارى هاى دو جانبه ميان ايران و اتريش در زمينه محيط زيست، 

صورت مى پذيرد.
ــاى  ــتان ه ــى از اس ــره ايران ــم 12 نف ــزود: تي ــور اف ــفيع پ ش
ــان،  ــالن، كرم ــتان، گي ــمالى، گلس ــان ش ــان، خراس اصفه
ــزام  ــش اع ــه اتري ــران ب ــارى و ته ــال و بختي ــمنان، چهارمح س

شدند.
ــوزش هاى نوين  ــه اى به آم ــرده يك هفت به گفته وى اين دوره فش
مرتبط با حفاظت از پارك هاى ملى كوهستانى و ويژگى هاى اين نوع
ــت آن اختصاص ــر مديري ــاى برت ــيوه ه ــاى طبيعى و ش  محيط ه

 دارد.
ــيون ها سازمان حفاظت محيط  رييس مركز اموربين الملل و كنوانس
زيست اظهار كرد: به دنبال مبادله يادداشت تفاهم همكارى هاى زيست 
ــهريورماه سال گذشته،  محيطى دو جانبه ج.ا.ايران و ج.اتريش در ش
زمينه سازى مناسبى براى استفاده از ظرفيت ها و انتقال تجارب اتريش 
ــيوه هاى نوين مديريت  در حوزه محيط زيست و به ويژه در زمينه ش

پارك هاى ملى و مناطق حفاظت شده صورت گرفت.
اين مقام مسئول ادامه داد: اين زمينه سازى ها، متعاقب حضور و ايراد 
سخنرانى وزير محيط زيست اتريش در مراسم افتتاحيه پانزدهمين 
ــت تهران، همچنين نشست هاى  ــگاه بين المللى محيط زيس نمايش
مشترك با مقام هاى مختلف كشور از جمله ديدار و گفت وگو با رييس 
سازمان حفاظت محيط زيست ايران، قوت گرفت و دو طرف بر اجرايى 
شدن يادداشت تفاهم همكارى زيست محيطى ميان دو كشور تاكيد 

كردند.
ــور براى  ــاره به مذاكرات صورت گرفته ميان دو كش ــفيع پور با اش ش
ــى از مهم ترين  ــتى، گفت: يك ــترش همكارى هاى محيط زيس گس
محورهاى همكارى، برگزارى دوره هاى خاص محيط بانان و مديران 
ــبختانه با اعزام  ــده بود كه خوش پارك هاى ملى و مناطق حفاظت ش
نخستين گروه از ايران براى بهره گيرى از دوره هاى آموزشى اتريش، 

اين همكارى ها شكل جديدى به خود گرفت.
 به گفته وى دومين دوره اين آموزش ها نيز كه مرتبط با اكوسيستم هاى 
آبى و شيوه هاى نوين و متناسب با اقليم هاى مختلف است به زودى و 

به ميزبانى اتريش برگزار خواهد شد.

اعزام نخستين گروه كارشناسان 
پارك هاى ملى ايران به اتريش

دريچه

با گذشت زمان تغيير و تكامل، اجتناب ناپذير است و حيوانات نيز براى بقا، 
خود را مطابق با محيط زيست تغيير داده و با آن سازگار مى شوند.

گاهى اوقات اين تغييرات به گونه اى است كه بشر در مورد چرايى و چگونگى 
ــود و يكى از اين موارد تغيير رنگ پوست  وقوع آنها با چالش روبه رو مى ش

دلفين هاست.
ــاب مى آيند چراكه رنگ  ــانه اى به حس دلفين هاى صورتى موجودات افس
پوست آنها در نگاه اول عجيب به نظر مى آيد. هرچند اين دلفين ها موجودات 
واقعى هستند و طبق گفته كارشناسان، رنگ دلفين هاى نر بالغ صورتى تر 

است.
ــاى آب هاى  ــده از دلفين ه ــا مان ــدود گونه هاى به ج ــى از مع ــو» يك «بل
ــود. به گفته  ــترى ظاهر مى ش ــت كه به رنگ صورتى و خاكس شيرين اس
ــگاه «داندى» در اسكاتلند، صورتى بودن پوست  «آنتونى مارتين» از دانش
اين دلفين ها به دليل خشونت شديد بين دلفين هاست تقريبا تمامى سطح 
بدن دلفين هاى بالغ نر با آثار به جا مانده از دندان دلفين هاى ديگر پوشانده 

شده است.
ــت كه «تيم كارو» از متخصصان دانشگاه كاليفرنيا گفت:  اين در حالى اس
رنگ صورتى پوست دلفين ها روشى براى هماهنگ شدن با ذرات گل و الى 
قرمز رنگى است كه به دنبال بارش شديد باران در برخى بخش هاى رودخانه 

آمازون به وجود مى آيند.

كارشناسان به دنبال انجام مطالعات بيشتر در مورد تغيير رنگ اين دلفين ها 
ــتند اما نادر بودن دلفين هاى صورتى انجام اين بررسى را سخت كرده  هس

است.
ــواع دلفين ها متفاوت  ــان دلفين هاى صورتى از ديگر ان  به گفته كارشناس
ــتند. آنها از خرچنگ ها، گربه ماده ها، ماهى هاى كوچك رودخانه اى و  هس

حتى الك پشت هاى كوچك تغذيه مى كنند.

ــت چهارمحال وبختيارى گفت: با افزايش  مديركل حفاظت محيط زيس
دامنه نفوذ ريزگردها كه از كشورهاى عراق و عربستان وارد مناطق جنوب 
ــت، ميزان ذرات معلق در هواى اين استان به مرز  ــده اس و غرب كشور ش

هشدار رسيد.
شهرام احمدى افزود: ميزان ذرات معلق 10 ميكرون ،به 114ميكروگرم 
ــتان  ــواى اس ــز در ه ــرون ني ــق 2/5 ميك ــب و ذرات معل در مترمكع
ــق 10ميكرون  ــت: ميزان ذرات معل ــود.وى اظهار داش 97 ميكروگرم ب
ــق 2/5ميكرون نيز  ــتان 224ميكروگرم در مترمكعب و ذرات معل دراس

199ميكروگرم است.
ــل مختلفى از جمله وزش باد و  وى گفت: بروز پديده گرد و غبار ،به دالي
خشكسالى بستگى داشته و ريزگردهاى موجود در استان منشا خارجى 
ــرايط افراد  ــدار به خانواده ها گفت: در اين ش دارد.احمدى، با اعالم هش
مسن ودانش آموزان، بيماران قلبى، عروقى و ريوى به جزء موارد ضرورى 
ــى وپياده روى در استان  از منزل خارج نشوند و همچنين حركات ورزش

انجام ندهند.
مديركل حفاظت محيط زيست استان گفت: ازابتداى سالجارى تا كنون 

هشت روز هواى استان به مرز هشدار رسيده است.
ــته 41روز به علت پديده گرد و غبار ناسالم و  ــال گذش احمدى افزود: س
ــت.به گزارش پايگاه هواشناسى استان چهارمحال  درمرز هشدار بوده اس

ــمه هاى گرد و خاك آسمان استان در  ــكيل چش وبختيارى، به علت تش
برخى ساعات غبارآلود(رقيق) خواهد بود.

ــال و بختيارى و وجود  ــتان چهارمح پيش از اين به دليل ارتفاع زياد اس
ــاى متعدد ريزگردها كمتر به بام  جنگل هاى زاگرس ميانى و رودخانه ه
ايران مى رسيد، اما خشكسالى هاى هشت ساله اخير ميزان روزهاى آلوده 

به ذرات معلق و ريزگرد را افزايش داده است.

ريزگردها در بام ايران به مرز هشدار رسيدچرا دلفين ها تغيير رنگ مى دهند؟

مائوئى - هاوايىسانتورينى، يونان  جزاير توركس و كايكوس

شترهايى كه در آغاز در ايران بوده اند شتر دو كوهان باشند و 
نه شتر تك كوهان. در يك سرى كتاب هاى مذهبى مثل اوستا 
هم از شتر يادشده ولى نقش هايى كه روى سنگ ها هست نشان 
مى دهد كه شتر مورد اشاره در ايران شتر دو كوهان بوده است.

ــان مى گويد: يكى  ــك كلينيك حيات وحش پرديس دامپزش
ــتردوكوهان كه در تمام دنيا هم با آن از تهديدهاى اصلى ش

 رو به روست اختالط ژنتيكى است. يعنى بعد از اينكه اين شترها 
اهلى سازى شدند با شترهاى تك كوهان مخلوطشان كردند. 
ــفانه در ايران هم ما اين كار را ،حتى بيش از بقيه انجام  متأس
داديم و به همين دليل هم االن شترهايى در دشت مغان داريم 
كه خيلى هايشان شتر دو كوهان هستند از  فهرست جمعيتى 
ــتر دو كوهان در حال حذف است يا شايد حتى حذف شده  ش
باشد چون در سال هاى اخير اصال به اينكه با شتر تك كوهان 
مخلوط نشوند رسيدگى نشده و هرجايى كه فهرستى مى بينيد 

جمعيتى كه در ايران هست ذكر نشده است.
ــتر دو كوهان  ــه در جهان كال حدود 600 ش وى با اعالم اينك
باقى مانده است مى گويد: در ايران كمتر از 100 شتر دو كوهان 
باقى مانده كه به اين جمعيت كمتر از صدتا ،به دليل اختالط 
ژنتيكى كه با شتر تك كوهان پيدا كرده خيلى اشاره نمى شود.

معماريان مى گويد: مهم ترين جمعيت شترهاى دوكوهان در 

بسيار متفاوت است. اين شترها مى توانند دماهاى خيلى پايين 
ــت كه زيستگاهشان با  را هم تحمل كنند و به همين دليل اس

شترهاى تك كوهان متفاوت است.
شترهاى يك و نيم كوهان جايگزين شترهاى دوكوهان 

مى شوند
ــراى جلوگيرى از  ــخ به اينكه چه اقداماتى ب معماريان در پاس
ــت مى گويد: در كشور ما كه  تركيب اين شترها انجام شده اس
اصال اقدامى انجام نشده ولى در كشورهاى ديگر اتفاقاتى افتاده 

ــال 2000 جلوى اين موضوع را  ــت. در چين از س اس
1998گرفتند. در مغولستان هم از سال 1998گرفتند. در مغولستان هم از سال 1998 خيلى جدى 
ــوى ورود تك  ــرى كردند و اصال جل از آن جلوگي

كوهانه ها را گرفتند و به همين دليل توانستند كه 
ژنتيك اين گونه شان را حفظ كنند اما در ايران 

متأسفانه اصال پيگيرى نشده و حتى همين 
ــم مى توانيد  ــراف تهران ه اط

ــدا كنيد كه  جاهايى را پي
ــترهاى دوكوهان را  ش
ــان قاطى  ــا تك كوه ب
ــك و نيم  مى كنند و ي
كوهان و نيم كوهان و 

ــتر در جاده ابريشم هم براى بار بردن  در ايران بوده و از اين ش
ــترها در حال حاضر  ــده و حفظ ژنتيك اين ش استفاده مى ش

مهم ترين راه جلوگيرى از انقراضشان است.
ــى به اين  گونه  ــان در توضيح داليل بى توجهى عموم معماري
ــكل داريم  ــه ما آن قدر مش ــت ك مى گويد: يك دليل اين اس
ــل ديگر هم  ــم نمى آيد. دلي ــى اصال در آن به چش كه اين يك
ــى از آن  ــت كه ما در حال حاضر تقريبا جمعيت وحش آن اس

ــال جمعيت  ــم و عم اين شترها در حيات نداري
ــى هم وحش منقرض شده  و اين هاي

ــت كه در دشت  ــان اس مغ

كه اندكى ايرانى نباشند زياد فكر نمى كنيم، تصريح مى كند: 
اكنون شير ايرانى ديگر در كشور ما وجود ندارد و به اروپا رفته 
است. حاال فرض كنيد حفظ ژن آن براى اروپايى ها مهم نباشد 
ــير آفريقايى تركيب كنند و تمام شود! شايد براى  و آن را با ش
آن ها مهم نبوده اما مى تواند براى ما خيلى مهم باشد كه هنوز 
شير ايرانى ما آنجا وجود دارد. اين موضوعات در همه جاى دنيا 
اهميت دارد و حفظ ژن هايى كه از طبيعت آمده اند براى كشور 
خودمان نيز مهم است. حال بايد ديد اين گونه بومى و تاريخى 
ايران با ويژگى هاى زيستى منحصر به فردى كه نسبت به ديگر 
ــدت در  ــتر دارد، مى تواند از گلوگاه تنگ «به ش گونه هاى ش
ــالمتى  معرض خطر انقراض» به س

عبور كند؟
ــط و قوانينى براى  ــا ضواب  آي
ــمند  ــه ارزش ــظ اين گون حف
ــا اينكه  ــد؟ ي تدوين خواهد ش
ــنگ  ــتانى س ــن نقش باس اي
ــورمان نيز  ــته هاى كش نوش
ــتر هاى يك  ــه زودى با ش ب
ــن  ــان جايگزي ــم كوه و ني

مى شود.

يك گونه ديگر در خطر انقراض؛

كسى از حال شترهاى 
دوكوهان خبر ندارد
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معاون اجتماعی سازمان بهزیستی كشور با بیان اینكه70 درصد مردم هنوز 
از خدماتی كه اورژانس اجتماعی ارایه می دهد، اطالع ندارند، گفت: مردم 
 می توانند هرگونه خش��ونت خانگی مانند كودك آزاری و همسرآزاری را 

به سامانه اورژانس اجتماعی با شماره تماس 123 اطالع دهند.
حبیب ا... مس��عودی فرید تصریح كرد: كارشناس��ان حاض��ر در اورژانس 
 اجتماعی می توانند نس��بت به شناس��ایی به موقع موارد خشونت خانگی 
با تماس های مردم یا آس��یب دیدگان، اقدام كرده و مددكاران كمك های 

الزم را در این زمینه انجام می دهند.
 وی گفت: مراكز اورژان��س اجتماعی اكن��ون به ویژه در مراكز اس��تان ها 
با مشكل مجوز استخدام نیروی كاری روبه رو هستند، به طور مثال در مراكز 
اس��تان ها برای راه اندازی اورژانس اجتماعی، مراكزی ایجاد كرده ایم، اما 

هنوز مجوز استخدام نیرو نداریم.
مسعودی فرید یادآور شد: برنامه آشنایی هرچه بیشتر مردم با شماره تماس 
 123 را امس��ال با جدیت و اهتمام بیش��تری دنبال می كنیم تا همه مردم 

در سراسر كشور خط تلفن یك، دو، سه را به خوبی بشناسند.
پیشگیری، راهكار دیگری برای كاهش خشونت خانگی 

معاون اجتماعی س��ازمان بهزیس��تی كش��ور گفت: برای كنترل و كاهش 
خش��ونت خانگی چندین راهكار داریم كه یكی از آنها در حوزه پیشگیری، 

شامل آموزش های پیش از ازدواج و زندگی خانواده است.
مسعودی فرید تاكید كرد: اجرای این گونه برنامه ها می تواند در كنترل و 

كاهش خشونت های خانگی بسیار كمك كننده باشد. 
 بر زمین ماندن الیحه حمایت از كودكان و نوجوانان 

معاون اجتماعی سازمان بهزیستی كشور گفت: برای كاهش خشونت های 
خانگی همچنین الزم است كه الیحه حمایت از كودكان و نوجوانان كه چند 

سالی در مجلس شورای اسالمی مانده، الیحه جدید آن هرچه زودتر مراحل 
تصویب خود را در كمیسیون قضایی مجلس طی كند.

مسعودی فرید افزود: در این الیحه، وظایف زیادی به سازمان های مختلف 
به ویژه سازمان بهزیستی اعطا شده است؛ سازمان بهزیستی با تصویب این 

الیحه، قدرت بیش��تری پیدا كرده و می تواند مداخ��الت بهتری در موارد 
خشونت علیه كودكان و نوجوانان داشته باشد.

 لزوم حمایت از سازمان بهزیستی 
معاون اجتماعی س��ازمان بهزیس��تی كش��ور گفت: برای كاهش و كنترل 
خشونت خانگی و دیگر آسیب های اجتماعی باید حمایت های ساختاری، 

نرم افزاری و اعتباری بیشتری از این سازمان صورت گیرد.
مس��عودی فرید تاكید كرد: اعتبار سازمان بهزیس��تی باید ساالنه افزایش 

پیدا كند.
 آمار خشونت های خانگی در كشور

 وی گفت: آماری از خشونت های خانگی در كش��ور نداریم، اما مطالعه ای 
در این زمینه در سال 88 انجام شده كه آمار آن منتشر نشد.

مس��عودی فرید افزود: تعریف های متفاوتی از خش��ونت خانگی بر اساس 
شاخص های » از ابتدای زندگی زناشویی تاكنون « یا » طی سال گذشته « 

یا » طی سه ماه گذشته « وجود دارد.
وی خاطرنشان كرد: خشونت های خانگی در همه جای دنیا كمابیش وجود 
دارد، به طور مثال در نیوزلن��د كمپینی وجود دارد به ن��ام »اوضاع خوب 

نیست« تا مردم بتوانند خشونت های خانگی را اطالع رسانی كنند.
مسعودی فرید بر ضرورت ایجاد یك سیستم جامع برای ثبت خشونت های 
خانگی در كشور تاكید كرد و گفت: البته در كنار این سیستم باید آموزش 

ارتقای سالمت روانی و اجتماعی مردم نیز مورد توجه قرار گیرد.

اخبار کوتاه

خبر

نكته

رییس پلیس آگاهی نیروی انتظام��ی گفت: پرونده های جنایی 
س��ال های گذش��ته با تش��كیل كارگروه جرایم خشن، كشف و 

بازخوانی می شوند.
سردار محمدرضا مقیمی افزود: در زمان حاضر در راستای اقدامات 
انجام شده در این كارگروه موفق به كشف پرونده هایی شدیم كه 
آنها را به دلیل كمبود امكانات و تجهیزات و نداشتن سرنخ های 

الزم، حل نكرده بودیم.
 مقیم��ی در ادام��ه اظهارك��رد: ب��ه عن��وان نمون��ه م��ی توان 
 به پرونده هایی اش��اره كرد كه طی یك تا 2 سال گذشته كشف 
شده اند این در حالی اس��ت كه پرونده های یاد شده به 15 تا20 

سال گذشته مربوط بود.
وی گفت: در آن زمان ) 15 تا20 س��ال پیش ( ب��ه دلیل كمبود 
امكانات و تجهیزات و نداشتن سرنخ های الزم، موفق به كشف این 
پرونده ها نش��ده بودیم، اما هم اكنون با تشكیل كار گروه جرایم 
خشن در پلیس آگاهی، پرونده های مربوط به سال های گذشته 
توس��ط كارآگاهان، دوباره بازخوانی و مورد بررس��ی قرار گرفته 
 اند و با توجه به تجهیزات و امكانات جدی��د پلیس آگاهی موفق 

به كشف آنها شده ایم.
وی درباره نقش كارآگاهان پلیس در كشف جرایم جنایی ادامه 
داد: قطعا در كش��ف این نوع جرایم، كارآگاهان نقش بی بدیلی 
دارند؛ پس نیروهای كارآمد و با تجربه در كش��ف جرایم جنایی، 

حرف نخست را می زنند.
رییس پلیس آگاهی با تاكید براینكه كارآگاهان باید مورد حمایت 
 قرار بگیرند، افزود: قطعا نیروهایی كه 25 س��ال تجربه كس��ب 
كرده اند برای حل پرونده های جنایی، ذهنی پردازش��گر دارند 
 و به راحتی موارد مش��اهده ش��ده را می توانند توصیف، تحلیل 
و در پایان ، فرضیه ه��ا را حل كنند؛ بنابراین بای��د از این نیروها 
 و تجربه های گرانبهای آنان نهایت اس��تفاده را ببریم و این مهم 

در پلیس آگاهی هم اكنون محقق شده است.
 ریی��س پلیس آگاهی ناج��ا، تصریح ك��رد: زمانی ك��ه قتلی رخ 
می دهد، قطعا در س��اعت های اولیه س��رنخ های مناس��بی به 
 دس��ت كارآگاهان م��ی افتد و دراین زمان اس��ت ك��ه آنان باید 
با فرضیه سازی مناس��ب به كشف قتل نزدیك ش��وند؛ بنابراین 
بسیاری از قتل ها طی 24 تا 72 ساعت كشف می شوند؛ پس الزم 
است كه در همه استان های كش��ور از نیروهای باتجربه در این 

حوزه برخوردار باشیم.
 مقیمی، خاطرنش��ان كرد: در صورت كمبود كارآگاهان باتجربه 
در استان ها، مجبوریم، پس از وقوع قتل بالفاصله اقدام به اعزام 
نیرو از مركز كنیم و همین امر باعث می شود تا زمان را از دست 
بدهیم و برخی س��رنخ ها نیز از بین برود و از ط��رف دیگر زمان 

كشف پرونده ها افزایش پیدا كند.

رییس پلیس آگاهی:

پرونده های جنایی سال های 
گذشته بازخوانی می شوند

خانواده در تمام فرهنگ ها كانون شكل گیری 
هویت فرد است. هیچ فردی جدا از خانواده اش 
قابل تعریف نیست  و خانواده ركن اصلی سازنده 
فرد و شخصیت اوس��ت. كانون مقدس خانواده بهترین مكان 
 برای تربیت جس��م و روان اس��ت. خانواده یك سیستم تلقی 
می ش��ود كه حداقل از یك زن و مرد تشكیل می شود. این دو 
نقش خود را به عنوان زن و شوهر در قبال یكدیگر ایفا می كنند. 
 در صورتی كه در خانواده فرزندانی هم وجود داش��ته باشند، 
این سیستم بزرگ تر و پیچیده تر ش��ده و نقش های دیگری 
همچون نقش والدینی نیز به نقش های گذشته اضافه می شود. 
خانواده پایه بنیادین اجتماع، س��لول س��ازنده زندگی انسان، 
خش��ت بنای جامعه، كانون اصلی حفظ س��نت ها، هنجارها 
و ارزش ه��ای اجتماعی اس��ت و ش��الوده اس��توار پیوندهای 

اجتماع��ی و رواب��ط خویش��اوندی و كانون��ی ب��رای ب��روز و 
 ظهور عواطف انس��انی و پ��رورش اجتماعی اس��ت. بنابراین 
خان��واده ه��ا بای��د عوامل��ی را كه موج��ب پیدایش، ش��كل 
گی��ری و تقوی��ت ارزش ه��ا و ارتباط��ات خان��واده و جامعه 
 می ش��وند، بشناس��ند. مدتی اس��ت كه موضوعی ب��ا عنوان 
آس��یب های نوپدید به ویژه آس��یب های ناش��ی از اینترنت، 
تلف��ن هم��راه، ماه��واره و بازی ه��ای رایان��ه ای از س��وی 
 مسئوالن و كارشناسان ذی ربط مطرح ش��ده است و بر لزوم 
برنامه ریزی و سیاس��ت گ��ذاری در حوزه پیش��گیری از این 
آس��یب ها تاكید می ش��ود. اما در ای��ران با توجه به س��رعت 
گس��ترش فناوری ه��ا و توس��عه اینترنت و فض��ای مجازی 
برنام��ه ری��زی و راه��كار موث��ری ب��رای مقابله با ای��ن گونه 
 آس��یب ها تدبیر نش��ده اس��ت و این موجب افزای��ش دامنه 

این گونه آسیب ها در سراسر كشور ش��ده است. والدین مدام 
از احس��اس ترس و نگرانی هایی درباره آین��ده فرزندان خود 
ترس دارند. اعتیاد به مواد مخدر و انحرافات جنس��ی از جمله 
ترس های آنهاست. جوانان امروز هیجان طلب و بی پروا هستند 
و سر نترسی دارند، آنها دوست دارند هر آنچه را كه می بینند، 

در عمل هم تجربه كنند.
شب نشینی های ممنوعه و اعتیاد: سرآغاز اكثر آسیب ها، 
دوره نوجوانی و جوانی اس��ت و معموال جمع دوستان و گروه 
همساالن بس��تر اصلی شروع یك آس��یب محسوب می شود. 
یكی از آس��یب های جدی كه جوان��ان و نوجوان��ان را تهدید 
می كند، اعتی��اد به مواد مخدر و مش��روبات الكلی اس��ت كه 
معموال در شب نش��ینی های دوس��تانه اتفاق می افتد. والدین 
نقش بس��زایی در جلوگی��ری از ورود بچه ها ب��ه وادی اعتیاد 
دارند؛ بسیاری از خانواده ها به واسطه مشغله های زیاد شغلی، 
نگرانی های معیش��تی، ع��دم آگاهی و ش��اید ب��ه دلیل عدم 
توانایی در برقراری ارتباط مناس��ب با فرزندان، وظیفه اصلی 
خود ب��ه عنوان ی��ك والد را تا ح��دودی فرام��وش كرده اند و 
نتوانس��ته اند به خوبی ایفای نق��ش تربیتی كنند و چه بس��ا 
 ع��دم مراقبت والدین باعث ش��ده اس��ت بس��یاری از جوانان 
به واسطه معاشرت با دوستان كم تجربه و هیجان طلب، خیلی 
راحت و به گونه ای كامال خاموش در دام اعتیاد گرفتار ش��وند. 
برای پیش��گیری و ممانعت از بروز این آسیب در فرزندان چه 

باید كرد؟
ابراز محبت و عالقه كنید: ش��ما به عنوان ی��ك والد، باید 
اولویت تربیتی خود را تغییر دهید. درس��ت است فرزند شما 
به امكانات رفاهی نیازمند اس��ت، اما آس��ایش مالی هیچ گاه 
نمی توان��د جبران كننده خأله��ای احساس��ی و عاطفی بین 
نوجوان و والدین باش��د. اگر ب��ه نیازهای عاطف��ی فرزندتان 
توجه ك��رده و اعتم��اد به نف��س او را تقویت كنید، بی ش��ك 
نوج��وان ق��وی و خودب��اوری را پ��رورش خواهی��د داد ك��ه 
 نه تنها نس��بت به محیط اط��راف خود ش��ناخت واقعی دارد، 
بلكه به واسطه ش��خصیت بسیار مس��تحكمش در مواجهه با 
وسوسه های اجتناب ناپذیر، بسیار مقاوم است. معموال چنین 
نوجوانی خطوط قرمز زندگی اش را می شناسد و هیچ وقت خود 
را در مرتبه ای نمی بیند كه به هیجانات و لذت های زودگذر دل 
خوش كند یا حتی درصدد یك بار امتح��ان كردن آنها برآید؛ 
چراكه خوب می داند هیجان و تجربه اول بسیار خطرناك است.

 بل�وغ جنس�ی زودرس: مواجهه پی��ش از موع��د كودك 
با تصاویر و محرك های مختلف جنس��ی، باعث بلوغ زودرس 
می ش��ود. بلوغ زودرس برای هر دو جنس مش��كالت فراوانی 
را ایجاد می كن��د كه از جمله آنها می توان به موارد زیر اش��اره 
كرد: رفتارهای جنس��ی زودهنگام، طرد توس��ط همساالن، 
بروز هیجانات منفی، واكنش های افراط��ی به تغییرات بدنی، 

انتظارات غیرواقع بینانه اطرافیان و والدین و ... . 

تماشای تصاویر مستهجن، كودك و نوجوان را بیشتر در معرض 
برقراری رابطه جنس��ی و در نتیجه خش��ونت و تجاوز جنسی 
قرار می دهد، چه بسا بس��یاری از متجاوزان جنسی از تصاویر 
و فیلم های محرك جنس��ی برای فری��ب و تحریك كودكان و 

همچنین متقاعدسازی آنان استفاده می كنند.
 امنی�ت روان�ی نوج�وان را تضمی�ن كنی�د: نوجوان��ان 
به شدت نیازمند امنیت روانی هس��تند و این به آن معناست 
 كه آنها باید از محبت و عش��ق والدین نسبت به خود مطمئن 

باشند. 
 نوجوانان ب��ه محبت بی قید و ش��رط والدین خ��ود نیاز دارند 
تا اعتماد به نف��س خود را پرورش دهن��د. نوجوانی كه امنیت 
خاطر دارد، یاد می گیرد و می داند كه هنگام گرفتاری كسانی 
هس��تند كه می تواند به آغوش امن آنها پناه ببرد، پس نیازی 
نمی بیند برای فرار از مشكالت به امنیت های زودگذر و موقتی 
چون مواد مخدر رجوع كند. والدین باید بدانند صرف دوست 
داشتن فرزند كافی نیست، بلكه الزم است محبت ابراز شود، به 

طوری كه یك نوجوان آن را لمس و احساس كند. 
پ��س نوج��وان خ��ود را در آغ��وش بگیری��د، او را ن��وازش 
 كنی��د و ببوس��ید، با او صحب��ت كنی��د و همدل و هم��راه او 

باشید.
به نوجوان اطالعات دهید: بسیاری از نوجوانان از حقیقت 
وقایع موجود در جامعه بی اطالع هستند و از آنجا كه طبیعت 
تنوع طلب و هیجان خواهی دارند، بس��یار متمایل هس��تند با 
تجارب جدید روبه رو ش��وند، اگرچه گاهی نیز ممكن اس��ت 
برخی از همس��االن جس��ور، آنها را ترغیب به انجام برخی از 

كارها كنند. 
چه بس��ا یك نوجوان به خاطر كم نیاوردن در مقابل دوستان و 
فرار از تحقیر و سرزنش دوس��تان یا ابراز وجود و قدرت نمایی 
به مصرف موادی چون س��یگار، مش��روبات الكل��ی، قلیان یا 
 مواد مخ��در رو آورده اس��ت. چه بس��ا با خود گفته اس��ت كه 
» مص�رف یك باره آن مرا معتاد نخواهد كرد و من قادر هست�م 
ه�ر زمان كه بخواهم مصرف آن را ت��رك كنم « و این هم�ان 
ان�دیشه غالبی است كه باعث شده است بسیاری از نوجوان�ان 
و جوانان ب�ا توس��ل ب�ر آن، در ورط�ه اعتی��اد و نابودی ف�رود 
آین�د. ب���رای مواجهه با وسوس��ه ه�ای لحظ��ه ای نوجوان و 
اجتن��اب از تكانه ه��ای اجتناب ناپذیر ای��ن دوران، بر والدین 
 واجب اس��ت كه ذهن و روح فرزندش��ان را ب��ا اطالعاتی غنی 

در این زمینه اشباع كنند. 
بهت�ر اس��ت درب�اره خصوصیات و ویژگی های دوستان خوب 
با فرزندت���ان صحبت كنی��د و او را با روش های��ی كه ممكن 
اس�ت فریب دوستان ناباب را بخورند، آش��نا سازند، بنابراین 
آگاه��ی دادن در م��ورد پیامدهای خطرناكی ك��ه پیش روی 
 نوج��وان و ج��وان مصرف كننده اس��ت ه��م خال��ی از لطف 

نیست.

معاون پیشگیری بهزیستی استان اصفهان:

ارایه خدمات مناسب
مددجو را به سعادت می رساند

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان:

112 واحد صنفی متخلف
در اصفهان پلمب شدند

با استفاده از دستورالعمل های علمی و ارایه خدمات مناسب می توان فرد مددجو 
را به سعادت رساند.

معاون پیشگیری بهزیستی استان اصفهان گفت: مددكاران نمی توانند برای همه 
مددجویان از یك روش و دستورالعمل یكسان و كلی استفاده كنند زیرا انسان ها 

دارای شخصیت ها، توانایی ها و استعدادهای متفاوتی هستند.
مجتبی ناجی افزود: مددكاران باید از درخواست ها، مشكالت و روحیات 
مددجویان خودآگاهی كافی داشته باش��ند تا بتوانند با این اطالعات 

راهنمایی و كمك مناسب را به فرد موردنظر ارایه دهند.
كارشناس ارش��د روانشناسی 
و مع�������اون پیش����گیری 
بهزیس��تی اس��تان اصفه��ان 
ادامه داد: با توج��ه به اهمیت 
بای��د   م��ددكاری صحی��ح 
از دس��تورالعمل های علم��ی 
بهره برد چراكه ارایه خدمات 
مناسب می تواند فرد مددجو 

را به سعادت برساند.

به دنبال اجرای طرح نظارت بر واحدهای صنفی در10 روز گذشته، 112 واحد 
صنفی متخلف در شهر اصفهان، شناسایی و پلمب شدند.

سرهنگ حسن یاردوستی اظهار كرد: در راس��تای ارتقای امنیت اجتماعی و 
س��اماندهی صنوف فاقد پروانه كس��ب، طرح نظارت و كنترل بر اصناف در10 
 روز گذشته، توس��ط ماموران پلیس امنیت عمومی در شهر اصفهان اجرا شد. 
وی افزود: در این طرح، از یك هزار و410 واحد صنفي، بازدید به عمل آمد كه از 
این تعداد، 112 واحد صنفي متخلف به علت نداشتن پروانه كسب و عدم رعایت 
قوانین و مقررات مربوطه با دستور مقام قضایی پلمب و برای 133 واحد متخلف 
دیگر نیز اخطاری��ه پلمب صادر 
شد. یاردوستی با اشاره به تداوم 
و تش��دید این گون��ه برنامه ها و 
 اقدامات كنترلي و نظارتي پلیس، 
 از عموم ش��هروندان خواس��ت، 
در ص��ورت مش��اهده هرگون��ه 
تخل��ف، موض��وع را ب��ه مرك��ز 
فوریت های پلیس��ی110 اطالع 

دهند.

آسیب جدی در کمین نوجوانان

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان اصفهان:

سارق اینترنتی از حساب 
همكالسی اش سرقت كرد

با موافقت نمایندگان مجلس شورای اسالمی؛

سالروز آغاز امامت حضرت ولیعصر)عج(
تعطیل رسمی شد

فردی كه به صورت اینترنتی، اقدام به سرقت از حساب همكالسی خود كرده بود، 
توسط كارشناسان پلیس فتا استان اصفهان، شناسایی و دستگیر شد.

 س��رهنگ جهانگیر كریمی اظهار كرد: در پي ش��كایت یكي از شهروندان، مبني 
بر اینكه فرد یا افرادی ناشناس، مبلغ 15 میلیون ریال از حساب او سرقت كرده اند، 
بررس��ي موضوع در دس��تور كار پلیس فتا قرار گرفت. وی افزود: پ��س از انجام 
تحقیقات و بررسي هاي تخصصي در فضای سایبر، سرانجام هویت فردی كه دست 
به این عمل مجرمانه زده بود، به دست آمد و در یك اقدام غافلگیرانه دستگیر شد. 
كریمی تصریح كرد: متهم كه هم دانشگاهي شاكي و از دوستان بسیار صمیمي 
او بود، در اعترافات خود اظهار داشت، همكالسي اش به وي بسیار اعتماد داشته و 
به همین خاطر كارت بانكي خودش را در اختیار او قرار داده است؛ وي نیز از این 
اعتماد سو اس��تفاده كرده و اطالعات بانكي او را یادداشت و در فرصتي مناسب از 
حساب او برداشت كرده اس��ت. كریمی با بیان اینكه درصد باالیي از پرونده هاي 
پلیس فتا برداشت غیر مجاز از حساب اشخاص است، اظهار كرد: تحقیقات نشان 
مي دهد بیشتر این برداشت ها، به دلیل اعتماد كردن و در اختیار قرار دادن كارت 
 بانكی، نزد دیگران رخ داده است. وی تاكید كرد: به شهروندان توصیه می كنیم كه 
به هیچ وجه، كارت بانكي خود را در اختیار دیگران قرار ندهند و چنانچه این كار را 

انجام دادند، حتما در اولین فرصت نسبت به تغییر رمز آن اقدام كنند.

نمایندگان مردم در خانه ملت موافقت كردن��د تا آغاز امامت حضرت ولیعصر 
)عج( به عنوان تعطیل رسمی انتخاب شود.

   نمایندگان در نشس��ت علنی مجلس ش��ورای اس��المی در جریان بررس��ی 
مواد الحاقی الیحه تنظیم برخی از احكام برنامه های توس��عه كش��ور با ماده 

الحاقی 38 آن موافقت كردند.
براین اساس در ماده الحاقی 38 آمده است؛ هشتم ربیع االول سالروز شهادت 
حضرت امام حسن عسگری)ع( و آغاز امامت حضرت ولی عصر)عج( به عنوان 

تعطیل رسمی تعیین می شود.
 گفتنی اس��ت؛ غالمرضا كاتب، كمال الدین پیرم��وذن و احمد توكلی هر یك 
در اخطارهای جداگانه ای عنوان كردند كه این تعطیلی به اقتصاد كشور ضربه 

می زند و بار مالی را برای دولت به همراه دارد.
به گفته كاتب، قرار بود در كمیس��یون مش��ترك این گونه تصویب ش��ود كه 

تعطیلی این روز جایگزین یكی از تعطیلی های رسمی شود.
از سوی دیگر احمد توكلی در اخطار خود به این نكته اشاره كرد كه این گونه 
تعطیالت رسمی در كشورهای دیگر مدیریت شده است كه ابوترابی فرد نایب 
رییس مجلس گفت در برخی از این كشورها دو روز در هفته تعطیلی رسمی 

دارند كه این موضوع در كشور ما مرسوم نیست.

معاون سازمان بهزیستی:

70 درصد مردم از خدمات اورژانس اجتماعی بی خبرند

مریم 
پدریان
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اخبار فرهنگى شهر

اخبار كوتاه سينما

كنسرت فريدون آسرايى در سالن نگين نقش جهان برگزار مى شود.
ــانس 18 و 21 در تاالر نگين  ــاه در دو س ــت م ــن برنامه روز 15 ارديبهش اي
ــرايى  ــود. فريدون آس ــزار مى ش ــهر برگ ــپاهان ش نقش جهان واقع در س
ــه فعاليت خود  ــت ك ــيقى پاپ اس از خواننده هاى مطرح و پرطرفدار موس
ــور كانادا طى همكارى  ــاله اش در كش در ايران را پس از دوران اقامت 14 س
ــاخت و انتشار ترانه هايى  با بهروز صفاريان آغاز كرد. نتيجه اين همكارى س
ــك پاپ طرفداران  ــه در ميان مخاطبان موزي همچون « گل هياهو » بود ك
ــالم، غريبه، از تو دورم، خاطرات گمشده و  بسيارى پيدا كرد.  سرگذشت، س

عشق يعنى، از ديگر آلبوم هاى منتشر شده اين خواننده است.

كارگاه عكاسى خالقه ژانر، انتخاب يا الزام با نمايش آثارى از مهدى ارسطويى 
در ارگ جهان نما افتتاح مى شود. اين كارگاه در پى اعالم فراخوان نمايشگاه 
ــوى مركز خالقيت و نوآورى شهردارى اصفهان، به ارايه  عكس خالقه از س

اطالعاتى در خصوص هنر عكاسى خالقانه مى پردازد.
ــطويى آموزش  در اين كارگاه كه ژانر، انتخاب يا الزام نام دارد، مهدى ارس
اصول و فنون هنر عكاسى را بر اساس عنصر خالقيت بر عهده دارد. حضور 
ــى حضور اعطا  ــركت كنندگان گواه ــوده و به ش ــن كارگاه رايگان ب در اي
ــاعت17:30 در ساختمان ارگ  مى شود. كارگاه عكاسى خالقه امروز از س

جهان نما، فاز 3 ، طبقه 2 واقع در ميدان امام حسين(ع) برگزار مى شود.

پنجمين همايش قرآنى اعضاى كودك و نوجوان مراكز فرهنگى هنرى كانون 
ــت بچه ها »، امروز در مجتمع كانون برگزار  ــتان با موضوع « قرآن، دوس اس

خواهد شد.
ــان و طرح  ــص و لقم ــه قص ــوره مبارك ــرى از س ــره گي ــا به ــرح ب اين ط
« تسنيم بهشت » با استفاده از جز سى ام قرآن كريم به صورت يك جزوه قرآنى 
براى اعضا آماده شد و كودكان و نوجوانان عالقه مند با كمك مربيان خود به 
حفظ اين سوره هاى مباركه پرداختند. در كنار اين طرح همچنين برنامه هاى 
ــعر، داستان، نقاشى، معرفى  متنوعى از جمله روخوانى قرآن، قصه گويى، ش
ــد. تقويت و پرورش حس دينى و روحيه خداشناسى  كتاب و ... نيز برگزار ش
در اعضا، استفاده از مفاهيم قرآن در مسير زندگى، ايجاد انگيزه و عالقه در اعضا 
نسبت به انجام وظايف دينى و تحكيم باورهاى كودكان و نوجوانان بر اساس 
ــط كانون استان  ــالمى از جمله اهداف اين طرح بود كه توس ارزش هاى اس

اصفهان برگزار شد و با استقبال خوب خانواده ها همراه بود.

سريال « قاعده بازى » به تهيه كنندگى محسن شايانفر و كارگردانى محمدرضا 
آهنج جلوى دوربين مى رود. تصويربردارى مجموعه تلويزيونى «قاعده بازى» 
به تهيه كنندگى محسن شايانفر و كارگردانى محمدرضا آهنج كه اين روزها 

در مرحله انتخاب عوامل است به زودى آغاز مى شود.
مجموعه درام اجتماعى « قاعده بازى » را حسين تراب نژاد به نگارش درآورده و 
تا كنون حضور امير كريمى به عنوان مدير تصويربردارى و غفار رضايى به عنوان 
طراح صحنه و لباس قطعى شده اند و گروه اين روزها به دنبال انتخاب لوكيشن 
مناسب و گزينش بازيگر هستند. يكى از ويژگى هاى اين سريال، پربازيگر بودن 
آن است و به نظر مى رسد چهره هاى مطرح سينما و تلويزيون در آن به ايفاى 
نقش بپردازند. مضمون فيلمنامه اين سريال پرداختن به حال و هواى پشت 
صحنه هاى فيلم است و به نظر مى رسد تا كنون در رسانه ملى چنين موضوعى 
ــايانفر براى تلويزيون،  مورد توجه قرار نگرفته است. آخرين فعاليت هاى ش
سريال هاى « خسته دالن » ساخته سيروس الوند و « ملكوت » به كارگردانى 

محمدرضا آهنج است كه ماه رمضان 91 از شبكه دو سيما روى آنتن رفت.

ــتم و آخرين بخش از مجموعه نمايش خانگى شهرزاد،  قسمت بيست و هش
هفته آينده پخش خواهد شد. قسمت بيست و هفتم مجموعه نمايش خانگى 
شهرزاد، دوشنبه سيزدهم ارديبهشت ماه در فروشگاه هاى عرضه محصوالت 
ــود. هفته آينده20 ارديبهشت نيز  فرهنگى و سوپر ماركت ها توزيع مى ش
قسمت بيست و هشتم و پايانى اين سريال مطابق دوشنبه هاى هر هفته پخش 
ــهرزاد هنوز وارد مرحله پيش توليد  خواهد شد. ساخت فصل دوم سريال ش
نشده و فيلمنامه آن در حال نگارش است. روابط عمومى اين سريال چندى 
پيش اعالم كرد شايعاتى كه برخى رسانه ها درباره داستان فصل دوم سريال 
ــر كرده اند، بى اساس و كذب  شهرزاد و حضور خانم فاطمه معتمدآريا منتش
است. سريال شهرزاد، مجموعه اى 28 قسمتى به كارگردانى حسن فتحى و 
تهيه كنندگى سيد محمد امامى، با سرمايه گذارى مشترك سيدمحمد امامى 
و سيدمحمدهادى رضوى است.شهرزاد سريال عاشقانه و تاريخى به كارگردانى 
ــهاب حسينى، ترانه عليدوستى،  حسن فتحى است كه هنرمندانى چون ش

مصطفى زمانى، پريناز ايزديار و على نصيريان در آن ايفاى نقش مى كنند.

ــت فيلم نامه اى به كارگردانى بهروز نورانى پور  سيد امير سيد زاده گفت: قرار اس
به نام « دايان » در خارج از ايران كليد بخورد.

سيد امير سيد زاده درباره كار جديدى كه قرار است به كارگردانى بهروز نورانى پور 
بسازد، گفت: قرار است يك فيلمنامه سينمايى با نام « دايان » كه بين المللى نيز 
ــود. اين تهيه كننده درباره محل  است به كارگردانى بهروز نورانى پور ساخته ش
ــور  ــينمايى عنوان كرد: « دايان » كامال در خارج از كش فيلمبردارى اين اثر س
ساخته خواهد شد و به دليل اينكه مى خواهيم همه چيز به صورت مستندگونه 
پيش برود از بازيگران چهره استفاده نخواهيم كرد و تالش داريم فيلم را هر چه 

بيشتر به واقعيت نزديك كنيم.
وى در ادامه افزود: براى ساخت اين اثر سينمايى موافقت با پروانه ساختش صادر 
شده است. به دليل مشاركت كشورهاى ديگر در اين پروژه قطعا پيش توليد آن 
به درازها خواهد كشيد و برآورد زمانى ما اين است كه اين « دايان » را در پايان 
تابستان و اواخر شهريور كليد بزنيم. جمهورى چك، اوكراين و يك كمپانى بزرگ 
آمريكايى كه نامش را در خبرهاى بعدى عنوان خواهم كرد در اين اثر سينمايى 

با ما همكارى خواهند داشت.
تهيه كننده فيلم سينمايى « مادر قلب اتمى » نيز، اظهار كرد: اين فيلم سينمايى 
كه نورانى پور آن را كارگردانى خواهد كرد در ارتباط با مسائلى است كه از بروز و 
ــتى از جمله داعش به وجود آمده است.  ظهور به وجود  آمدن گروه هاى تروريس
پديده اى همچون داعش در دنيا گريبانگير جامعه بشرى شده است و جنگ هايى 
را به انسانيت تحميل كرد و مباحثى از جمله مهاجرين آواره اى كه از دل جنگ 
ــينمايى به اين مباحث مى پردازيم.  ــت، در اين فيلم س بيرون آمدند مطرح اس
پيش توليد اين اثر سينمايى 3 ماه الى 3 ماه و نيم خواهد بود. كل فيلمبردارى اين 

پروژه در خارج از كشور انجام خواهد شد.

ــينمايى « باديگارد »جديد ترين اثر ابراهيم حاتمى كيا همچنان  فيلم س
با استقبال مخاطبان مواجه است.

فيلم سينمايى باديگارد به كارگردانى ابراهيم حاتمى كيا و تهيه كنندگى 
ــت به فروش بيش از 6  ميليارد تومانى دست  احسان محمد حسنى توانس
ــتان ها  ــان مربوط به شهرس ــدود 2 ميليارد توم ــد. از اين رقم ح پيدا كن

و 4 ميليارد تومان مروبط به فروش در تهران است.
ــينما و اكران هاى  ــهرهاى بدون س البته اين آمار فارق از اكران فيلم در ش
ــت كه اين فيلم برخالف تعدادى از ــت. اين در حالى اس دانشگاهى و... اس

ــبكه هاى  ــانه ها و ش ــال اكران، هيچ گونه تبليغى در رس  فيلم هاى در ح
ــور به تبليغات  ــطح كش ــته و صرفا در حيطه قانونى در س غيرمجاز نداش
ــناس  ــط افرادى ناش ــم چند مرتبه توس ــن تبليغات ه پرداخته كه همي
ــت در گروه  ــه تا 15 ارديبهش ــت. باديگارد ك ــده اس مورد تخريب واقع ش
ــتقالل روى پرده ها قرار دارد، بعد از اين تاريخ نيز در تهران و  سينمايى اس
شهرستان ها به اكران خود ادامه مى دهد. ضمن آن كه عالوه بر اين، اكران 
فيلم در شهرهاى بدون سينما و اكران هاى دانشگاهى ادامه خواهد داشت.  

« فريدون آسرايى » 
به نقش جهان مى آيد

افتتاح كارگاه عكاسى خالقه ژانر 
انتخاب يا الزام در ارگ جهان نما

برگزارى پنجمين همايش قرآنى 
اعضاى كانون استان اصفهان

پشت صحنه سوژه « قاعده باز» شد

آخرين قسمت « شهرزاد » 
هفته بعد توزيع مي شود

همراهى كمپانى آمريكايى با ايران 
براى ساخت فيلم دايان

« باديگارد » از مرز 6 ميليارد تومان 
عبور كرد

«رسوايى 2» فيلمى متفاوت و مخاطب پسند

ــت محمود اكرامى فر  ــاعر پاسداش بيست و چهارمين شب ش
ــتان سازمان هنرى  با حضور چهره هاى مختلف ادبى در نخلس

رسانه اى اوج برگزار شد.
معلم هايى كه 30  سال عذاب مى كشند و عذاب مى دهند

ــم با اشاره به اينكه  محمدرضا سنگرى در بخشى از اين مراس
ــم مى پردازد، گفت:  ــم در حقيقت به تكريم يك معل اين مراس
ــيم مى كنم؛ يك گروه محلم  ــه دسته تقس من معلم ها را به س
ــد خواب  ــت كه خوب بلدن ــانى اس ــتند كه به معنى كس هس
ــت و خوب  ــنگين گو، صندلى جو و... اس ــو، س كنند اينها پرگ
مى توانند دانش آموز را خواب كنند، يك گروه هم مألم هستند 
ــده اند  ــه اين عرصه وارد ش ــتن ب ــر ناخواس اين گروه نيز از س
ــراى آنها  ــاعت خود نگاه مى كنند و كالس ب ــته به س و پيوس
ــند و عذاب  ــال عذاب مى كش ــت و30 س مانند يك زندان اس

مى دهند.
وى افزود: يك گروه نيز معلم به معناى واقعى هستند كه دانش، 

روش، بينش و منش بزرگوارانه دارند. 
ــهيد مطهرى ديده ام كسى  ــتاد ش ــانه ها را در اس من اين نش
مى گفت كه شهيد مطهرى براى هر جلسه سخنرانى30 ساعت 
ــك روز مرحوم  ــت كه ي مطالعه مى كند. حتى در خاطرم هس
دكتر شهيدى وارد كالس شدند و به دانشجويان گفتند امروز 
ــت زيرا من براى هر كالس  درس نمى دهم و كالس تعطيل اس
ــده ام.  ــاعت مطالعه مى كنم و امروز موفق به اين كار نش 17 س
ــت و اين ويژگى ها را در او  محمود اكرامى  فر هم يك معلم اس

ــه با خود مى گفتم اى كاش او نثر را آنقدر كه  مى بينم. هميش
ــعر را جدى گرفته جدى مى گرفت هرچند شعر او بر نثرش  ش
سايه انداخته است. اكرامى فر دريافته حفره ها و نيازها در كجا 

است اگر بگذارند.
درسى كه آيت اهللا بهاءالدينى به يك شاعر داد

مجتبى رحماندوست، نماينده مردم در مجلس شوراى اسالمى 
ــم گفت: سال هاى 63 و 64 براى  در بخش ديگرى از اين مراس

اقامه نماز مغرب و عشا به محضر آيت اهللا بهاءالدينى رفتم.
ــيرازى با چند تن از فرماندهان  ــهيد صياد ش در حين نماز ش
به ديدار آن عارف بزرگ آمدند و بعد از نماز شهيد صياد گفتند 
ــد كه مرحوم  ــان آمده اند تا فيض ببرن ــى از فرمانده كه جمع
ــد و جمالتى مانند آن  بهاءالدينى فرمودند براى خدا كار كني
ــيرازى گفت خوب اين فرماندهان  كه بعد از آن شهيد صياد ش
ــوم بهاءالدينى  ــما آنها را موعظه كنيد كه مرح آمده اند كه ش
ــن نيز با توجه  ــم گفتم ديگر، حال م فرمود آنچه بايد مى گفت
به همين درسى كه مرحوم بهاءالدينى در آن ديدار به من داد 

مى خواهم به يك نكته اكتفا كنم.
وى افزود: من از همجوارى با اكرامى فر يك كلمه را دريافتم و 
ــان در كنار او احساس آرامش مى كند و اين  آن اين بود كه انس

كم چيزى نيست.
رحماندوست پس از پايان سخنانش با اشاره به بنرى كه براى 
پاسداشت اكرامى فر نصب شده بود، گفت: به جاى « پاسداشت 
محمود اكرامى فر » بايد مى نوشتيد «پاسدار محمود اكرامى فر» 

ــدارى كرده و نيازى به پاسداشت  زيرا او به واقع از ادبيات پاس
ندارد.

اكرامى فر منحصر در شعر نشده است
ــم  ــن مراس ــرى از اي ــش ديگ ــودب در بخ ــد م ــى محم عل
ــت: ماموريتى  ــود اكرامى فر گف ــت محم ــاره به ماموري با اش
ــتند  ــعر انقالب داش ــود اكرامى فر و تمام معلمان ش كه محم
ــعر ــتند و منحصر در ش ــدى هس ــد بع ــه چن ــت ك ــن اس اي

 نشدند.
ــد ما جدى بوده و  ــل هاى بع وى افزود:  اكرامى فر براى ما و نس
ــده جدى جلو آمده و  هست. اكرامى فر در هر حوزه اى وارد ش
ماندگار شده و امر را شوخى نگرفته است. شفقت علمى و پدرى 
او در ارتباط با جوانان به چشم مى آيد و اين ويژگى اى است كه 

در قيصر نيز بروز داشت.
شاعرى كه اغلب ساز مخالف مى زند

ــت و  ــش ديگرى از بيس ــانى در بخ ــى محدثى خراس مصطف
ــاعر گفت:  اكرامى فر نمونه خوبى است براى  چهارمين شب ش
ــاعرى حضور پررنگى در زندگى اش دارد،  اينكه نشان دهد ش
اما شعر شغل او نشده و ساحت قدسى شعر را به امور معيشتى 
نيالوده و اين را به نسل جوان نيز توصيه مى كند اينكه معلمى 
ــف و پرورش  ــأ كش ــت اما او منش ــغل او بوده يك بحث اس ش

استعدادهاى جوان در شعر بوده كه اين هم معلمى است.
وى افزود: اكرامى در جلسات سياست گذارى و مشورتى بسيارى 
حضور دارد و نكته جالب توجه اين است كه او اغلب ساز مخالف 

ــا خود همراه  ــايرين را ب ــتدالل كردن س مى زند، اما بعد از اس
مى كند و من اين را بارها ديده  ام.

اكرامى فر با اين افتخارات بايد مسـتقيم به جام جهانى 
برود

ــر در پرونده  ــى كه اكرامى ف ــاره به توفيقات عليرضا قزوه با اش
ــى كه اكرامى فر دارد بايد  كارى اش دارد، گفت: با اين افتخارات
مستقيم به جام جهانى برود زيرا فعاليت هايى كه او انجام داده 

كارهاى بزرگى بوده كه براى او افتخار محسوب مى شود.
ــتايى بودن خود مى بالد  وى افزود: اگر اكرامى فر هنوز به روس
به خاطر اين است كه شهرها درست بنا نشده و آداب شهروندى 
ــب يادآور  ــهرها اغل ــود و از اين روى ش ــت نمى ش در آن رعاي
ــاعران در اين روزگار همانند  ــت. رسالت ش سياست زدگى اس
ــيده ايم كه سياست،  ــت زيرا به جايى رس رسالت پيامبران اس
ــود درآورده و معناى خود  ــت خ ــگ را به خدم اخالق و فرهن
ــوختگى تبديل  ــاى واقعى به پدرس ــت داده و به معن را از دس
ــت از حكمت خالى شده است. متاسفانه  شده است زيرا سياس
گمشده جامعه ما اخالق و حكمت است و دولت بعدى بايد به 
اين مسئله توجه كند زيرا ما با سياست راه به جايى نبرده ايم و 
ــخنانش گفت: اكرامى فر متعلق  ــيده ايم. قزوه در پايان س نرس
به جريان شعر خراسان است كه شهيد احمد زارعى يكى از آن 
افراد است هم اكنون نيز جريان شعر خراسان سالم ترين جريان 

شعر كشور است.
شعرهاى اكرامى فر از زمره خاوريات است

مرتضى اميرى اسفندقه در بخش ديگرى از اين مراسم گفت: 
ــعر اكرامى فر مى شود  از فرم، صميميت، تركيب تازه و... در ش
صحبت كرد ولى يك وجه غالب نيز در شعر او وجود دارد آن هم 

تعليم تازه با استفاده از تركيب تازه است.
ــعر او برجستگى دارد و بسامد واژه  وى افزود: نقش مردم در ش
مردم در شعرش ايجاد يك ويژگى براى او كرده است شعر او از 
ــت اتوبوس ها، كاميون ها نوشته  زمره خاوريات است يعنى پش
مى شود و در قهوه خانه ها به چشم مى آيد و اين هم ويژگى ديگر 

اوست كه در بين مردم وجود دارد.
شعر بايد به قيافه شاعر بيايد

ــكر از  ــم ضمن تش ــان اين مراس ــر در پاي ــود اكرامى ف محم
برگزاركنندگان و شركت كنندگان در آن گفت:  روزى در جاده 
مى رفتم كه ديدم پشت « گل پخش كن » خاورى نوشته شده: 
ــت اگر بگذارند » من از ماشين پياده  ــاى تو زيباس « كه تماش
شدم و به راننده خاور گفتم اگر به جاى « كه »، « و » بگذاريم، 
بهتر نمى شود؟ راننده خاور با لهجه خراسانى گفت: « برو عمو 
ــم پس برو حالت را بكن.  من اين طور حال مى كنم »، من گفت
ــعر من هستم كه او گفت  ــاعر اين ش بعد به راننده گفتم كه ش

به قيافه ات نمى آيد. 
من آنجا فهميدم شعر براى حال مخاطب است و در ضمن شعر 

بايد به قيافه شاعر  بيايد. 
وى افزود: من در زندگى همزمان جاى چند نفر كار مى كردم و 
در زندگى بسيار دويده ام و معتقدم بايد كار كرد و خسته نشد. 
در پايان بيست و چهارمين « شب شاعر » از محمود اكرامى فر 

و همسرش تقدير به عمل آمد.

فخرالدين صديق شريف گفت: وقتى قصه « رسوايى 2 » را شنيدم و سناريوى 
آن را خواندم، فهميدم متفاوت است و مخاطب پسند خواهد بود. بازيگر سينما 
و تلويزيون با اشاره به ايفاى نقش در جديدترين اثر كارگردان « اخراجى ها » 
افزود: من در گذشته تجربه همكارى با ده نمكى را داشته ام. آن طور كه قصه را 
تعريف كردند و خودم سناريوى آن  را خواندم، متوجه متفاوت بودن آن شدم. 
ــر صورت مى تواند  ــگاه را دارد و در واقع به ه وى افزود: اين فيلم هم همان ن
مخاطبان خاص خودش را داشته باشد. صديق شريف در خصوص نقش خود 
در اين فيلم بيان كرد: نقش من در اين فيلم متفاوت از تمام نقش هايم است كه 
تابه حال بازى كردم. در اين فيلم نقش شهردار شهرى فرضى را بازى مى كنم 

كه اتفاقات فيلم در آن شهر مى افتد و اين شهردار درگير اتفاقاتى مى شود. 

ــخصيت هاى فيلم گفت: اصوال  ــه  ازاى بيرونى ش اين بازيگر در خصوص ما ب
در هر فيلمى كه ساخته مى شود، بايد شخصيت ها ملموس و باورپذير باشند و 
در جامعه خودمان بتوانيم آن ها را بپذيريم. بازيگر « اخراجى ها » در خصوص 
ــرى را برعهده مخاطب  ــوايى 2 » بر مخاطب گفت: بايد نتيجه گي تاثير « رس
بگذاريم. بيننده بايد فيلم را ببيند و نظر بدهد. مخاطب در فيلم با سابقه اى كه 

از كارگردان اين اثر در ذهن دارد، به پيام او پى مى برد.
صديق شريف با اشاره به استقبال بى نظير مردم از سينما در سال جديد گفت: 
من به  آينده سينما خوش بين هستم. اگر در عرصه سينما تنگ نظرى و سليقه 
ــينما متعلق به همه ژانرها و ساليق  شخصى را كنار بگذاريم و بپذيريم كه س
است. هم بايد فيلم كمدى داشته باشيم، هم اجتماعى، هم دفاع مقدس و ... . 
سينما به همه ژانرها نياز دارد و همه مخاطبان سينما محترم هستند. همه نوع 
اثر بايد فرصت بروز و ظهور داشته باشند. اگر فيلم خاصى مخاطب داشته باشد، 
بايد فرصت ساخت آن وجود داشته باشد. در سينما بايد آن قدر آزمون و خطا 
كرد تا به نتيجه رسيد. سينما از طريق همين فرصت ها و آزمون و خطاها رشد 
ــينما و فيلم ها را پذيرفته اند؛ اين ها اتفاقات خوبى  مى كند. وى افزود: مردم س
است. نبايد در سينما اتفاقى بيفتد كه فيلمى به  خاطر اينكه به سليقه شخصى 

يا گروهى نزديك نيست، از پرده پايين كشيده شود.
ــدن فيلم  ــينما را به دي ــن مخاطبان س ــان عنوان كرد: م ــر در پاي اين بازيگ
ــل آثار قبلى  ــم اين فيلم هم مث ــوايى 2 » دعوت مى كنم و فكر مى كن « رس

ده نمكى مورد استقبال قرار بگيرد.

ــرارداد بازيگران،  ــتاگرامى در مبلغ ق ــداد فالوئر اينس ــور تاثير تع پديده نوظه
از حرف هاى شنيدنى سينماست.

ــفته بازار فرهنگ و هنر به خصوص   هرچند كه اتفاقات عجيب و غريب در آش
ــت و انتظار هر پديده قابل و غير قابل تصورى مى رود،  سينما، دور از ذهن نيس

اما وقوع يك بدعت و پديده نوظهور توجه را بيشتر به خود جلب مى كند.
ــورمان،  ــبكه هاى اجتماعى در بطن فرهنگ كش  پس از ظهور و بروز و رواج ش
ــتفاده  ــى و فرهنگى مختلف به اس ــات اجتماع ــار و طبق گرايش افراد از اقش

از اين برنامه ها فراگير و سراسرى شد.
 پست هايى كه در فضاى اين شبكه گذاشته مى شد، با اليك و كامنت ( پسندها 
ــد و امكان فالو ( دنبال كردن ) افرادى كه پست  و نظرات ) متعدد مواجه مى ش
محبوب و مورد عالقه مى گذاشتند، فراهم بود. استقبال چهره هاى معروف دنياى 
فرهنگ و هنر، ورزش، سياست و ... موجب از بين رفتن فاصله ها و نزديك تر شدن 
عموم جامعه به ستاره ها شد. به  تدريج رقابت بر سر تعداد فالوئر، پسندكننده و 
ــهور در دنياى مجازى آغاز شد. به  تدريج تعداد  تعداد نظرات هر پست افراد مش
ــيارى ارزش ها و  ــتاگرام معيار بس ــهور در شبكه اينس فالوئرهاى يك فرد مش
قابليت ها و برترى هاى كاذب شد. حتى افرادى كه فعاليت هنرى آن ها در دنياى 
ــتاگرام گوى رقابت را از مجازها ربودند و فالوئرهاى  واقعى مجاز نبود، در اينس
ــت كه يكى از تهيه كنندگان سينما  ميليونى جذب كردند. ماجرا از اين قرار اس
از درخواست محيرالعقول تعدادى از بازيگران سينما خبر داده است. بازيگران 
ــتن قرارداد يك پروژه سينمايى به دفتر  مورد نظر زمانى كه براى مذاكره و بس

ــتمزد و قراردادشان را مطابق و  برخى از تهيه كنندگان دعوت شده اند، رقم دس
برحسب تعداد فالوئرهاى شان در شبكه اجتماعى اينستاگرام مطالبه كرده اند. 
ــور نيز از تعداد باالى  البته بسيارى از بازيگران مشهور، محبوب و هنرمند كش
فالوئرها برخوردارند ولى هيچ گاه از اين طريق برترى طلبى نكرده اند و لزوما اين 
تقاضا از تمام كسانى كه دنبال كننده باال دارند مطرح نشده؛ اما بحث بر سر اين 
است كه اين فالوئرهاى اينستاگرامى چه مرجع و منبع معتبرى هستند كه آمار و 
تعدادشان مى تواند چنين تاثيرى در مقبوليت اجتماعى و حتى رقم و تبصره هاى 
تشويقى قرارداد بازيگران مشهور داشته باشد؟!  مى توان گفت به ادعاى بازيگرانى 
كه مطابق با تعداد هواداران فضاى مجازى خود دستمزد مى طلبند، اين تعداد 
فالوئر پرشور به تماشاى تمام فيلم هاى شان مى روند و در نتيجه موجب افزايش 
ــوند. از طرفى وقتى يك تهيه كننده سينما  فروش فيلم و موفقيت گيشه مى ش
به اميد واهى موفقيت مالى فيلم به وسيله فالوئرها، زير بار چنين استدالل هاى 
غيرواقعى و آمار غيرقابل اثبات مى رود، در واقع با يك عملكرد غير حرفه اى هزينه 

اضافى به پروژه تحميل مى كند.
 حال ممكن است در خوش بينانه ترين حالت از بين ميليون ها فالوئر يك بازيگر، 
حداكثر سى تا چهل درصد آن ها عالقه مند به سينما باشند و تمام فيلم هايى را 
كه بازيگر دلخواه در آن ها بازى كرده، ببينند. اما باز هم استناد به تعداد فالوئرهاى 
ــرارداد او،  ــر در ميزان ق ــر گرفتن درصد باالت ــيفته يك بازيگر، براى در نظ ش
غيرمنطقى و غيرحرفه اى است؛ چون فالوئرهاى يك بازيگر از نظر فنى، حرفه اى 

و اصولى نمى توانند نظرات كارشناسى و منتقدانه حرفه اى داشته باشند.

فالوئرهايى كه براى بازيگران دستمزد مشخص مى كنند

پاسداشت محمود اكرامى فر در « شب شاعر » ؛

شاعرى كه اغلب ساز مخالف مى زند
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خبر خبر

ــت: مطالبه ها براى بهبود وضعيت  نماينده ولى فقيه در چهارمحال و بختيارى گف
ــت و نبايد بيان آن ها را به معناى سياه نمايى تعبير نمود؛ چراكه با  زندگى مردم اس
بيان آن ها توجهات و نگاه ها براى اقدام و عمل جدى معطوف مى شود. حجت االسالم 
محمدعلى نكونام در ديدار با معاون وزير كشور و رييس سازمان ثبت احوال كشور 
ــيارى از جمله برگزارى  اظهار كرد: چهارمحال و بختيارى در مسايل عديده و بس
ــاره به اينكه اين استان در  ــكوه نماز جمعه ظرفيت هاى بااليى دارد.وى با اش باش
ــهم كمى از عمران و آبادانى  ــال هاى قبل مورد بى توجهى قرار گرفته است و س س
ــى نيز سهوا و از  ــمت عمده اين بى توجهى ها عمدا و بخش نصيبش شده گفت: قس

روى غفلت بوده است. 
اين مسئول با بيان اينكه آغاز شكوفايى چهارمحال و بختيارى بعد از انقالب اسالمى 
ايران بوده خاطرنشان كرد: ولى كماكان در دوران بعد از انقالب و به واسطه مشكالتى 
ــت.نكونام افزود:  ــت باز هم مورد توجه جدى قرار نگرفته اس ــته اس كه وجود داش
ــتان است تا به حال محقق  متأسفانه آن چيزى كه مدنظر مردم و ظرفيت اين اس
نشده؛ چراكه در چهارمحال و بختيارى روستاها و مناطق دوردست و صعب العبور 
زياد است كه محروميت بااليى نيز دارند.وى با اشاره به اينكه تفاوت اين استان حتى 
در شهرهاى آن با استان هاى هم تراز خودش بسيار زياد است تصريح كرد: اين موضوع 
بارها به مسئولينى كه به اين استان مى آيند گفته شده ولى تاكنون تغييرات چندانى 
ــتيم.نماينده ولى فقيه در چهارمحال و بختيارى به برخى شهرهاى  ــاهد نيس را ش
شهرستان كوهرنگ كه با مشكالت زيادى مواجه هستند اشاره و خاطرنشان كرد: 
يكى از اين مشكالت بسته شدن راه هاى مواصالتى اين شهرستان است كه از پاييز 
ــت و مردم براى تردد مجبورند از  امسال كه بسته شده تا امروز بازگشايى نشده اس
مسيرهاى طوالنى استفاده كنند. نكونام ادامه داد: اينكه هر كدام از دولت ها بخواهند 
ــل نمايند كارى از پيش  ــال تغيير مى كنند عم با عقايد و افكار خود كه هر چند س
نخواهد رفت بلكه بايد پايبند به برنامه ها و سندهاى چندساله باشيم. وى در ادامه 
بيان داشت: مطالبه ها براى بهبود وضعيت زندگى مردم بسيار زياد است و نبايد بيان 
آن ها را به معناى سياه نمايى تعبير نمود چراكه واقعياتى است كه بايد مطرح شوند تا 

توجهات و نگاه ها براى اقدام و عمل جدى به سمت آن ها معطوف شود.

ــات  ــتاندار چهارمحال و بختيارى گفت: نمايندگانى كه گرايش اس
ــان  ــت دارند بايد در برابر خطاهاى دولت واكنش نش نزديك به دول

دهند.
ــگاه شهركرد اظهار  ــليمانى در آيين تجليل از اساتيد دانش قاسم س
داشت: نمايندگان مجلس دهم بايد به جاى غوغاساالرى و به حاشيه 
ــن مردم، دولت و  ــاندن مجلس براى حفظ وحدت و همدلى بي كش

مجلس بكوشند.
وى با اشاره به اينكه وظيفه نمايندگان فقط قانون گذارى است افزود: 
ــات نزديك به دولت دارند مى خواهيم كه  از نمايندگانى كه گرايش
ــد، قوانين بين المللى و  ــان دهن در برابر خطاهاى دولت واكنش نش
ــالم تدوين كنند و نظارت كافى نيز بر كار دولت  ــرع اس متكى با ش

داشته باشند.
ــس دهم بايد  ــا بيان اينكه مجل ــتاندار چهارمحال و بختيارى ب اس
مجلسى شايسته ساالر و ناظرى خوب براى عملكرد دولت باشد بيان 
ــار تأثيرگذار در مسايل اجتماعى  كرد: دانشجويان و اساتيد از اقش
ــتند؛ چرا كه همواره با نقدها، برنامه ها و راهكارهاى خود دولت  هس

را يارى كرده اند.
ــان كرد: اگر تصميمات پايه علمى نداشته باشد  سليمانى خاطرنش
ــتا براى  ــت در همين راس ــراه خواهند داش ــج زيانبارى به هم نتاي
ــتفاده ــگاهيان و متخصصان اس ــوان دانش ــتان از ت اداره علمى اس

كنيم.
ــتان را  ــدام و عمل اس ــاد مقاومتى، اق ــال اقتص وى برنامه هاى س
ــايى ــوت و ضعف شناس ــرد: نقاط ق ــح ك ــوان و تصري مطلوب عن
ــال بتوانيم به ــان س ــا در پاي ــده ت ــز فراهم ش ــاى الزم ني و ابزاره

ــت  ــكارى اس ــدى بي ــش 5 درص ــه كاه ــتان ك ــدف اس ه
دست يابيم.

نماينده ولى فقيه در استان:

بيان مطالبات براى بهبود زندگى مردم 
سياه نمايى نيست

استاندارعنوان كرد:

نمايندگان مجلس در برابر خطاهاى 
دولت واكنش نشان دهند

ــارى بيمارى  ــاير به چهارمحال و بختي با ورود عش
تب برفكى از طريق دام هاى عشاير وارد استان شده 
ــتان شيوع پيدا  ــتان هاى اين اس و در تمام شهرس

كرده است.
ــى و داراى واگير باال  ــك بيمارى عفون تب برفكى ي
ــخواركنندگان  ــارى، نش ــن بيم ــت. اي در دام هاس
ــز و نيز  ــفند و ب ــد گاو، گاوميش، گوس ــى مانن اهل
نشخواركنندگان وحشى از جمله آهو، گوزن و گراز 

را مبتال مى كند.
ــارى واگير  ــن بيم ــوان مهم تري ــى به عن تب برفك
ــث مرگ ومير در  ــود و باع ــوب مى ش دام ها محس
دام هاى جوان و بروز خسارات اقتصادى سنگين به 

دامدارى ها مى شود. 
ــبت به شرايط محيطى و  ويروس عامل بيمارى نس
ــوده و ماندگارى زيادى در  تغييرات دمايى مقاوم ب
محيط دارد به طورى كه در كود حيوان حدود 90روز 
ــرورى گاهى تا 70 روز زنده  و در لوازم و ادوات دامپ

مى ماند.
اين بيمارى باعث عوارضى ازجمله ورم پستان حاد، 
ــتن و كاهش اشتها و  ــقط جنين در دام هاى آبس س

باعث كاهش توليدات دامى مى شود. 
گاهى بروز اين بيمارى در دام سبب كاهش مقاومت 
ــروز عفونت هاى ثانويه  بدن در مقابل بيمارى ها و ب
مى شود، شدت بيمارى در دام هاى خالص و پر توليد 

بيشتر است.
ــور  ــتان هاى كش ــب برفكى در برخى اس بيمارى ت
ــيوع پيداكرده و خسارت هاى  ازجمله خوزستان ش

بسيارى براى دامداران ايجاد كرده است.
ــت بيمارى هاى  ــت و مديري ــئول اداره بهداش مس
ــال و  ــكى چهارمح ــى اداره كل دامپزش دام
ــارى تب  ــيوع بيم ــاره به اينكه ش ــارى با اش بختي
ــى  ــتان بررس ــه در اس ــورت روزان ــى به ص برفك
ــورت روزانه  ــار تلفات به ص ــود، ادامه داد: آم مى ش
ــتان اعالم  ــور از اين اس ــبكه دامپزشكى كش به ش

مى شود.
ــزان تلفات تب  ــلطانى ادامه داد: مي ــينعلى س حس
برفكى در اين استان تا كنون بسيار پايين بوده است.

ــتر  ــرد: هم اكنون اين بيمارى در بيش وى تأكيد ك
شهرستان هاى استان مشاهده شده است .

مسئول اداره بهداشت و مديريت بيمارى هاى دامى 
ــكى چهارمحال و بختيارى افزود:  اداره كل دامپزش
ــتان  ــارى تب برفكى به اس ــى ورود بيم عامل اصل
ــاير موجب ورود  ــت كه ورود عش ــاير اس كوچ عش
دام هاى آلوده و ويروس اين بيمارى به استان شده 

است. 
وى ادامه داد: با توجه به اينكه ويروس اين بيمارى 
از طريق باد، آب، حيوان آلوده و ... انتقال پيدا كند، 

سرعت شيوع بيمارى بسيار باالست.

مسئول اداره بهداشت و مديريت بيمارى هاى دامى 
ــكى چهارمحال و بختيارى بيان  اداره كل دامپزش
ــور  ــارى تب برفكى در كش ــديد بيم كرد: تلفات ش
ــويه جديد از  ــت كه سه س ــطه اين بوده اس به واس
ــور شده است و واكسن  بيمارى تب برفكى وارد كش
ــته و زمان بسيارى  ــويه هاى جديد وجود نداش س
زيادى براى توليد واكسن جديد در برابر اين سويه 

صرف شده است.
وى ادامه داد: پيشگيرى ها در خصوص بيمارى تب 
ــته تا آذرماه در اين استان كامال  برفكى سال گذش
انجام شده ، اما اوايل دى ماه سال 94 كه بيمارى وارد 
ــگيرى ها در خصوص  منطقه شده است، تمام پيش
ــويه قديمى بوده  بيمارى تب برفكى در خصوص س
ــويه هاى جديد كارآمد  ــگيرى ها در برابر س و پيش

نبوده است.
ــت بيمارى هاى  ــت و مديري ــئول اداره بهداش مس
ــكى چهارمحال و بختيارى  دامى اداره كل دامپزش
ــيله گردوغبار تا  ادامه داد: ويروس تب برفكى به وس
مساحت 250 كيلومتر به راحتى انتقال پيدا مى كند 
و همين امر موجب شيوع گسترده بيمارى در نقاط 

مختلف كشور شده است.
ــتان چهارمحال و بختيارى  مديركل دامپزشكى اس
ــب برفكى يكى  ــت: بيمارى ت در اين خصوص  گف
بيمارى ويروسى است كه داراى سويه هاى مختلفى 

است.
عبدالمحمد نجاتى تأكيد كرد: سويه جديد بيمارى 
تب برفكى از كشور تركيه وارد غرب كشور شده و به 

استان هاى ديگر انتقال پيداكرده است.
ــدن تهيه واكسن ــطه طوالنى ش وى افزود: به واس

ــويه جديد بيمارى تب برفكى، محدوديت هاى   س
ــيوع پيدا  ــور ش وارداتى و... اين بيمارى در كل كش

كرد.
وى اظهار داشت: هم اكنون ميزان تلفات اين بيمارى 
در استان چهارمحال و بختيارى از استان هاى ديگر 

كشور بسيار كمتر بوده است.
ــتان چهارمحال و بختيارى  مديركل دامپزشكى اس
ــكى به طور دائم  ــان دامپزش تأكيد كرد: كارشناس
ــد مى كنند و  ــتان بازدي ــرورش دام  اس از مراكز پ
ــارى فعاليت  ــا اين بيم ــدى  در مبارزه ب خيلى ج

مى نمايند.

با ورود عشاير به استان؛

شيوع تب برفكى درچهارمحال وبختيارى

ابالغ
207/ شــماره پرونده : 1641/94  نام اخطار شــونده ســيد ابوالقاسم 
شاهرخى فرزند ســيد يحيى مجهول المكان محل حضور شوراى حل 
اختالف اصفهان خ ارباب وقت حضور 95/3/16 ساعت 8/30 صبح علت 
حضور مطالبه نفقه دعوى مريم نوروزى به طرفيت شما جهت رسيدگى 
در شعبه حاضر شويد. م الف 3701 دفتر شعبه دوم شوراى حل اختالف 

مجتمع شماره يك شهرستان اصفهان 
مزايده

2/192 شــماره مزايده: 139504302132000003 به موجب پرونده 
اجرائى كالسه فوق ششدانگ يك باب خانه و مغازه پالك 3098 فرعى 
از 33 اصلى واقــع در بخش 9 حــوزه ثبت نطنز و ششــدانگ يك باب 
خانه پالك 7489 فرعى از 159 اصلى واقــع در بخش 9 ثبت بادرود كه 
مع الواســطه به آقايان حســن صفرى و يعقوب پرى بادى منتقل شده 
است، طبق سند رهنى شماره 1885 مورخه 1388/8/28 دفترخانه 51 
اردستان كفيل دفترخانه 19 اردستان در قبال مبلغ 663859593 ريال 
در رهن بانك كشاورزى اردســتان قرار گرفته و طبق نظر كارشناس 
رسمى به مبلغ 2/600/000/000 ريال جهت پالك 3098 حوزه نطنز و 
مبلغ 750000000 ريال جهت پالك 7489 حوزه بادرود ارزيابى شده و 
پالك 3098 حوزه نطنز با كيفيت و مصالح متوسط اجرا شده و با توجه 
به سال اخذ پروانه 1372 و سال مســاحت آن 1375 به عمران 19 سال 
مى باشد و در سال 1393 مجددا تغيير و با مصالح و كاشى تعمير شده 
است و وضعيت آن از محل خوبى در شهرستان نطنز برخوردار است 
شناژ نداشته و سقفهاى آن ضربى مى باشد كاربرى ملك مذكور مطابق 
پروانه اخذ شــده در زيرزمين به صورت انبارى در همكف نجارى در 
طبقه اول كه فعال ساخته نشده است مسكونى مى باشد ملك مذكور فعال 
مستاجر داشته ودر اختيار متســاجر مى باشد وضعيت كنونى ملك به 
لحاظ بنا در حدود 100 متر مربع و عرصه 45 متر مربع مى باشد كه با 
پروانه موارد زيرزمين و همكف 10 متر اختالف داشــته و از ضعلهاى 
شمال و شــرق و جنوب به قطعات مجاور و از ضلع غرب به پياده رو و 
خيابان و ميدان منتهى مى باشد ملك مذكور داراى انشعاب برق و گاز و 
آب مى باشد همچنين پالك 7489 حوزه بادرود حدود آن شماال به طول 
17 متر و 25 سانتى متر ديوارى است به ديوار خانه 7180 فرعى شرقا 
به خانه هاى پــالك 7349 و 7309 و 7310 فرعى به طول 10 متر  و نود 
پنج سانتيمتر جنوبا به طول 17 متر و 35 سانتى متر ديوار به ديوارپالك 
967 فرعى و كوچه بن بســت غربا به طول 11 متر ديوار به ديوار خانه 
پالك 7250 فرعى و داراى مساحت 189 متر و 86 سانتى متر و با مصالح 
بنايى و ســقف ضربى و اجراى و تيرآهن اجرا شــده است مى باشد، 
پالكهاى فوق از ساعت 9 الى 12 روز شــنبه مورخ 1395/3/1 در اداره 
ثبت واقع در اردستان از طريق مزايده به فروش مى رسد. مزايده از مبلغ 
2600000000 ريال براى پالك 3098 نطنز و مبلغ 750000000 ريال 
براى پالك 7489 بادرود و جمعا جهت هر دو پالك مبلغ 3350000000 
ريال شروع و به باالترين قيمت پيشنهادى نقدا فروخته مى شود. الزم به 
ذكر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب 
و يا حق اشتراك و مصرف در صورتى كه مورد مزايده داراى آنها باشد 
و نيز بدهى هاى مالياتى و عوارض شــهردارى و غيره تا تاريخ مزايده 
اعم از اينكه رقم قطعى آن معلوم شده يا نشده باشد به عهده برنده مزايده 
اســت و نيز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزينه هاى 
فوق از محل مازاد به برنده مزايده مسترد خواهد شد و نيم عشر و حق 
مزايده نقدا وصول مى گردد ضمنا چنانچه روز مزايده تعطيل رســمى 
گردد، مزايده روز ادارى بعد از تعطيلى در همان ســاعت و مكان مقرر 
برگزار خواهد شد.تاريخ انتشــار : 95/02/14 رييس اداره ثبت اسناد و 

امالك اردستان 
فقدان سند مالكيت

2/191 نظر به اينكه سند مالكيت 2 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ مزرعه 
سنجدستان پالك ثبتى شماره 105 اصلى عليا اردستان واقع در بخش 
17 اصفهان ذيل ثبت 17764 در صفحه 101 دفتر 248 امالك به نام مه 
لقا توكلى صادر و تسليم گرديده است، سپس نامبرده با ارائه درخواست 
كتبى به شماره وارده: 95030339862409-95/2/8 به انضمام دو برگ 
استشهاديه محلى كه امضاء شهود آن ذيل شماره: 18745-95/2/7 به 
گواهى دفترخانه 51 اردستان رسيده است مدعى است كه سند مالكيت 
آن به علت مسافرت مفقود گرديده است و درخواست صدور المثنى سند 
مالكيت ملك فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره يك اصالحى 
ذيل ماده 120 آيين نامه قانون ثبت در يك نوبت آگهى مى شود چنانچه 
كسى مدعى انجام معامله نسبت به ملك مرقوم يا وجود سند مالكيت نزد 
خود مى باشد از تاريخ انتشار اين آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود 
را كتبا ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا سند معامله به اين اداره تسليم و 
رسيد اخذ نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالكيت به ارائه كننده 
سند مسترد گردد بديهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسيد يا 
در صورت اعتراض اصل سند مالكيت يا سند معامله ارائه نشود اقدام به 
صدور سند مالكيت المثنى طبق مقررات خواهد شد. م الف 42 اداره ثبت 

اسناد و امالك اردستان
حصروراثت

1/184 آقاى على ســلطانيان داراى شناســنامه شــماره 21 به استناد 
شــهادتنامه و گواهى فوت و رونوشــت ورثه درخواســت به شماره 
22/95 تقديم اين دادگاه نموده چنين اشــعار داشته است كه شادروان 
محمد ســلطانيان تلك آبادى به شناســنامه شــماره 4395 در تاريخ 
94/12/23 در اقامتگاه  دائمى خود در گذشــته و ورثه حين الفوت وى 
عبارتند از1- على ســلطانيان تلك آبادى فرزند محمد ش.ش 21 نسبت 
فرزند. 2- فاطمه سلطانيان تلك آبادى فرزند محمد ش.ش 5004 نسبت 
فرزند. 3- حليمه ســلطانيان تلك آبادى فرزند محمد ش.ش 16 نسبت 
فرزند. 4- بتول مختاريان زواره فرزند على ش.ش 108 نســبت همسر 
پس از تشريفات قانونى و انتشار ســه نوبت آگهى در روزنامه و عدم 
وصول هر گونه اليحه يا اعتراض با ارائه وصبت نامه ســرى يا حسب 
گواهى متصدى مربوطه و مالحظه گواهينامه ماليات بر ارث به شماره 
440 سرانجام در تاريخ 95/2/4 وقت فوق العاده شعبه اول شوراى حل 
اختالف زواره بتصدى امضاء كننده زير تشكيل و پس از مالحظه پرونده 
گواهى مى نمايد كه ورثه در گذشــته منحصر به اشخاص ياد شده در 
باال بوده و وارث ديگرى ندارد و دارائــى آن را پس از پرداخت و انجام 
حقوق و ديونى كه برتر كه تعلق مى گيرد. م الف 38 شعبه اول شوراى 

حل اختالف زواره 
حصروراثت

1/190 آقاى جــواد مهرعلى افجانى داراى شناســنامه شــماره 15 به 
شرح دادخواســت به كالســه 60/95 از اين دادگاه درخواست گواهى 
حصروراثت نموده و چنين توضيح داده شادروان رضا مهرعلى افجانى 
بشناسنامه 21 در تاريخ 1395/1/20 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى 
گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- جواد مهرعلى 
افجانى به ش.ش 15 ت. ت 1361 فرزند پسر 2- سجاد مهرعلى افجانى 
به ش.ش 1080115412 ت. ت 1369 فرزند پسر 3- على مهرعلى افجانى 
به ش. ملى 5490134836 ت. ت 1380 فرزند پسر 4- عصمت مهرعلى 
افجانى ش.ش 227 ت. ت 1366 فرزند دختر 5- ليال سليمى ش.ش 3 ت. 
ت 1341 همسر. اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را 
در يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركســى اعتراضى دارد يا وصيتنامه از 

متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يك ماه  به دادگاه 
تقديم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م/الف 24 شوراى حل اختالف 

بخش كرون
فقدان سند مالكيت

2/183 نظر به اينكه سند مالكيت يك سى و ششم حبه مشاع (به استناد 
بهاء ثمنيه اعيانى آن) از هفتاد و دو حبه ششــدانگ مزرعه حسين آباد 
مير علينقى پالك ثبتى شــماره 11 اصلى گرمسير اردســتان واقع در 
بخش 17 ثبت اصفهــان ذيل ثبــت 20115 در صفحــه 511 دفتر 265 
امالك به نام آقــاى محمد جوادى فرزند عباس ثبت و صادر و تســليم 
گرديده است، سپس نامبرده با ارائه درخواست كتبى به شماره وارده: 
94030339766870-94/11/29 بــه انضمــام دو برگ استشــهاديه 
محلى كه امضاء شهود آن ذيل شــماره: 18651-94/11/28 به گواهى 
دفترخانه 51 اردستان رسيده اســت مدعى است كه سند مالكيت آن به 
علت جابجائى مفقود گرديده اســت و درخواســت صدور المثنى سند 
مالكيت ملك فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره يك اصالحى 
ذيل ماده 120 آيين نامه قانون ثبت در يك نوبت آگهى مى شود چنانچه 
كسى مدعى انجام معامله نسبت به ملك مرقوم يا وجود سند مالكيت نزد 
خود مى باشد از تاريخ انتشار اين آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود 
را كتبا ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا سند معامله به اين اداره تسليم و 
رسيد اخذ نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالكيت به ارائه كننده 
سند مسترد گردد بديهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسيد يا 
در صورت اعتراض اصل سند مالكيت يا سند معامله ارائه نشود اقدام 
به صدور سند مالكيت المثنى طبق مقررات خواهد شد. م الف 30 اداره 

ثبت اسناد و امالك اردستان
تحديد حدود اختصاصى

2/61 شــماره صادره: 214585 /1395/43 نظر به اينكه تحديد حدود 
ششدانگ يكباب ساختمان پالك شماره 135/131 مجزى شده از پالك 
43 فرعــى واقع در بخش 14 ثبــت اصفهان كه به موجب راى شــماره 
139460302025039397-1394/7/28 هيات ســوم مفروز و به نام 
احمد يزدانى فر فرزند جعفر على در جريان ثبت است و عمليات تحديد 
حدود قانونى آن به عمل نيامده اســت. اينك بنا به دستور قسمت اخير 
ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضــاى نامبرده تحديد حدود پالك مرقوم 
در روز چهارشنبه مورخ 1395/03/12 ساعت 9 صبح در محل شروع 
به عمل خواهد آمد، لذا به موجب اين آگهى به كليه مجاورين اخطار مى 
گردد كه در روز و ســاعت مقرر در اين آگهى در محل حضور يابند و 
اعتراضات مالكين يا مجاوريــن مطابق ماده 20 قانــون ثبت از تاريخ 
تنظيم صورت مجلــس تحديدى تا 30 روز پذيرفته خواهد شــد. تاريخ 
انتشــار: 1395/02/14 م الف 2996 رئيس منطقه ثبت اســناد و امالك 

غرب اصفهان 
تحديد حدود اختصاصى

2/36 شــماره صادره: 214547 /1395/43 نظر به اينكه تحديد حدود 
ششــدانگ يكباب ســاختمان پالك شــماره 40/3494 مجزى شده از 
پالك 648 فرعــى واقع در بخــش 14 ثبت اصفهان كه بــه موجب راى 
شــماره 139460302025040107-1394/8/9 هيات دوم مفروز و به 
نام خسرو رحيمى فرزند حســن در جريان ثبت است و عمليات تحديد 
حدود قانونى آن به عمل نيامده اســت. اينك بنا به دستور قسمت اخير 
ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضــاى نامبرده تحديد حدود پالك مرقوم 
در روز دوشنبه مورخ 1395/03/10 ســاعت 10 صبح در محل شروع 
به عمل خواهد آمد، لذا به موجب اين آگهى به كليه مجاورين اخطار مى 
گردد كه در روز و ســاعت مقرر در اين آگهى در محل حضور يابند و 
اعتراضات مالكين يا مجاوريــن مطابق ماده 20 قانــون ثبت از تاريخ 

تنظيم صورت مجلــس تحديدى تا 30 روز پذيرفته خواهد شــد. تاريخ 
انتشــار: 1395/02/14 م الف 2888 رئيس منطقه ثبت اســناد و امالك 

غرب اصفهان 
آگهى ارزيابى بهاى ثمنيه اعيانى

ســركار خانم مهروش ناســوتى نظر به اينكه شــما مالك بهاى ثمنيه 
اعيانى 18 حبه مشــاع از 72 حبه ششــدانگ پــالك 5798 فرعى واقع 
در زواره 16 اصلى دهســتان گرمســير بخش 17 ثبت اصفهان كه قبل 
از استانداردســازى 957 باقيمانده بوده مى باشــيد و از طريق اجراى 
قانون تعيين تكليف اراضى فاقد ســند رسمى راى شماره 828 مورخه 
93/09/06 ششدانگ يكباب خانه به استثناى بها ثمنيه اعيانى و همچنين 
راى شماره 928 مورخه 93/10/17 ششدانگ يكباب دكان به استثناى بها 
ثمنيه اعيانى به نام آقاى مصطفى صادقى فرزند اكبر صادر شده است 
و كارشناس رسمى دادگسترى طى برگ ارزيابى شماره 736 مورخه 
94/10/20 اعالم نموده ارزش بهاى ثمنيــه اعيانى 18 پالك مذكور كه 
فعال به صورت ششدانگ يكباب خانه و ششدانگ يكباب دكان درآمده 
جمعا برابر با 1475000 ريال مى باشد كه بابت آن مبلغ 147500 ريال 
به حساب سپرده اين اداره واريز گرديده اســت. لذا مراتب آگهى تا از 
تاريخ انتشار در ساعت ادارى به اين اداره مراجعه و نسبت به دريافت آن 
اقدام نماييد و چنانچه نسبت به ارزيابى فوق الذكر اعتراض داريد ظرف 
مدت يكماه به دادگاه صالحه مراجعه و طرح دعوى نموده و گواهى آن 
را به اين اداره ارائه نمائيد. در غير اين صورت بهاى ثمنيه اعيانى اسناد 
مالكيت 18 حبه مشاع از پالك مذكور كه فعال به صورت ششدانگ يكباب 
خانه و ششدانگ يكباب دكان در آمده حذف مى گردد. رئيس ثبت اسناد 

و امالك زواره 
ابالغ وقت رسيدگى

2/245 در خصوص پرونده كالسه 941452 خواهان نورمحمد نوراللهى 
با وكالت عليرضا مرادى دادخواستى مبنى بر مطالبه به طرفيت عليرضا 
راستى بروجنى تقديم نموده است وقت رســيدگى براى روز دوشنبه 
مورخ 95/3/24 ســاعت 8/30 صبح تعيين گرديده اســت بــا توجه به 
مجهول المكان بودن خوانده حســب تقاضاى خواهــان برابر ماده 73 
قانون آئين دادرسى مدنى مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت 
رسيدگى به اين شــعبه واقع در اصفهان ابتداى خيابان آتشگاه مجتمع 
شماره 2 شوراى حل اختالف مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم 
را اخذ نماييد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگى ابالغ شده تلقى و 
تصميم مقتضى اتخاذ مى شــود.م الف:3762 شــعبه 7 حقوقى مجتمع 

شماره 2 شوراى حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسيدگى

2/244 در خصوص پرونده كالسه 95-191خواهان فاطمه قاراخانى با 
وكالت غالمرضا اكبرى دادخواستى مبنى بر مطالبه مبلغ يكصد ميليون 
ريال وجه يك فقره چك به شــماره 179052 عهده بانك قرض الحسنه 
مهر ايران با لحاظ كليه خســارات قانونى  به طرفيت مرضيه سليمانى 
تقديم نموده است وقت رســيدگى براى مورخ 95/3/24  ساعت 10/30 
تعيين گرديده اســت با توجه بــه مجهول المكان بودن خوانده حســب 
تقاضاى خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگى 
به اين شــعبه واقع در خيابان ســجاد – اول ارباب – روبروى مدرسه 
نيلى  پور– جنب ســاختمان صبــا – پالك57 كدپســتى 8165756441 
شوراى حل اختالف اصفهان شعبه 32 شــوراى حل اختالف اصفهان 
مراجعه و نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت 
عدم حضور وقت رســيدگى ابالغ شــده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ 
مى شود. م الف: 3791 شعبه 32 مجتمع شماره يك شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان
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خون آشام ها موجوداتی با عالقه مندی های ساده هستند. 
آنها از حرکت دسته جمعی و حمله به طعمه های خود لذت 
می برند و صرفا از مغز خود یک فرمان را دریافت می کنند: 
اینکه به سمت طعمه مقابل رویشان حرکت نموده و آن را 
از پای در آورند. اما در این سیاره، جدای از خون آشام های 
خیالی که جایش��ان فعال فقط و فقط در فیلم های تخیلی 
و قصه هاست، مورچه های زامبی ش��ده ای وجود دارند که 
شرایطی بسیار پیچیده ای را پشت سر می گذارند. کنترل 
ذهن این مورچه ها به دس��ت نوعی قارچ انگلی می باش��د. 
اتفاقی که میان این میزبان و انگل فاق��د مغز رخ می دهد 
نبردی است که ش��اید پیچیدگی و جزییاتش به مراتب از 
هر فیلمی که در هالیوود ساخته شده بیشتر باشد. بسیاری 
از ما نمی توانیم برای مورچه ها دلسوزی کنیم. این موجود 
همان حشره ای است که گردش های بیرون از خانه مان را 
خراب می کند و حتی می تواند یک ش��هر را نابود کند. اما 
دیدن اینکه یکی از این حشره های نحیف و ظریف توسط 
یک قارچ آلوه شده اس��ت می تواند دل خیلی ها را به درد 
آورد. مورچه هایی که هدف این ق��ارچ  قرار می گیرند بعد 
از آلوده شدن درس��ت همانند انس��انی که اختیارش را از 
دست داده از محل سکونت خود خارج می شوند و از طریق 
پاتوژنی که ذهنش��ان را کنترل می کند دست به کارهایی 
عجیب می زنند. به گفته دیوید هاگس بوم شناس رفتاری 
در دانش��گاه پن، مورچه به خاطر حضور مواد ش��یمیایی 
مربوط به قارچ درون بدنش ترغیب می شود نواحی خاصی 
از بخش های زیرین برگ ه��ا را گاز بزند که عمدتا هم آوند 
اصلی برگ هایی است که به سمت ش��مال یا شمال غربی 

قرار دارند و حدودا 25 س��انتی متر باالتر از زمین هستند. 
او در ادامه می گوید: همه این اتفاق��ات دقیقا حوالی ظهر 
رخ می دهد، به همین خاطر می توان��د چنین رویدادی را 
پیچیده ترین نمونه از دستکاری انگلی رفتار میزبان قلمداد 
کرد. اما انتخاب زمان این کار )یعنی ظهر( نیز توسط قارچ 
صورت می گیرد که در واقع با در نظر داشتن ایده آل ترین 
ش��رایط دمایی و رطوبتی صورت می گی��رد. هاگس برای 
روشن شدن این مس��ئله تصمیم گرفت که این مورچه ها 
را به نواحی خشک تر و گرم تر انتقال دهد و در آنجا بود که 
متوجه شد با این کار، قارچ انگلی دیگر رشد نخواهد کرد. 
مورچه آلوده به ای��ن قارچ به محض آنکه ب��ا آرواره هایش 
بخش مورد نظ��ر گیاهی را که قارچ به او دس��تور داده گاز 
می گیرد، نابود شده و از قسمت پشت سر آن چیزی شبیه 
به یک س��اقه خارج می ش��ود که گرچه ای��ن کاله زیبایی 
خاصی دارد، ام��ا نامطلوب ترین کاله در این دنیاس��ت. با 
این کار، هاگ های قارچ از طریق ساقه خارج شده و از مغز 
مورچه روی همنوعان مورچه که روی زمین مش��غول کار 
هستند، می ریزد و به ساختار بیرونی بدن آنها چسبیده و 
فرآیندی را آغاز می کند که از آن تحت عنوان روند تهاجمی 
یاد می گ��ردد. هاگس می گوید: قارچ ب��رای آنکه به داخل 
بدن مورچه ها راه پیدا کند، فشار خود را افزایش می دهد. 
ما با انجام تحقیقات روی قارچ های انگلی گیاهان مختلف 
خصوصا برنج دریافته ایم که فشار وارده از طریق هاگ یک 
قارچ با فشاری که چرخ های یک فروند هواپیمای 747 دارد، 
برابر اس��ت. بنابراین هاگ ها حجم باالیی از فشار را درون 
خود ایجاد می کنند و وقتی این فش��ار به میزان مطلوبش 

رسید، منفجر شده و حفره ای را در داخل بدن مورچه ایجاد 
کرده و مواد ژنتیکی را به درون آن تزریق می کنند. به این 
ترتیب چرخه از ابتدا شروع می شود. طبق گفته هاگس در 
حال حاضر 160 گونه شناخته شده قارچ با قابلیت کنترل 
ذه��ن مورچه ها وج��ود دارد، اما احتمال م��ی رود 1000 
گونه کشف نش��ده دیگر از آنها در طبیعت باشد و باید در 
نظر بگیرید که اینها عالوه بر قارچ هایی است که حشرات 
مشخصی را هدف حمله قرار می دهند. اما رابطه میان قارچ 
و مورچه را می توان تصویرسازی بسیار خوبی از ارتباط انگل 
و میزبان دانست که به تازگی بر دانشمندان آشکار شده و در 
تالش برای درک آن هستند. جالب است بدانید فسیل های 
به دست آمده از برگ هایی که توسط همین مورچه ها گاز 
زده شده اند نشان می دهد که این رابطه قدمتی بس طوالنی 
دارد. دست کم از 48 میلیون سال قبل شکارچیان مورچه 
وجود داشته اند و هر کدام نیز به دنبال گونه خاصی از این 
حش��ره بوده اند. اما مورچه ها هم کامال تس��لیم سرنوشت 
خود نشده اند و مکانیزم های دفاعی مختلفی را برای مقابله 
با این ش��کارچیان به خدمت گرفته اند. هاگس می گوید: 
 انگل ها بای��د از جانوری به جان��ور دیگر منتقل ش��وند و 
نمی توانند این کار را در داخل النه مورچه ها انجام دهند. 
زیرا حش��رات اجتماعی برای زنده ماندن به نوعی سیستم 
ایمنی پیش گیری کننده مجهز ش��ده اند که بر پایه دفاع 
رفتاری استوار است؛ بنابراین، مورچه ها از ایمنی اجتماعی 
بهره می برند، یعنی برای پیشگیری از شیوع بیماری درون 
النه خود حشرات بیمار را دستگیر کرده و آنها را از محدوده 
ش��ان دور می کنند، ام��ا قارچ های انگلی ب��ا وجود همین 
مکانیزم های دفاعی هم به ش��دت مسری هستند و تالش 
می کنند که کل یک النه را از میان بردارند. در واقع چنانچه 
این قارچ ها کنترل نش��وند می توانند خ��ود و مورچه های 
میزبانش��ان را به س��مت انقراض پیش ببرند و این همان 
نقطه ای است که داستان خلقت در آن عجیب می شود. چه 
چیزی آنها را کنترل می کند؟ هاگس فهمیده که قارچ های 
انگلی خودش��ان نوعی قارچ انگلی دارن��د. هاگس به این 
قارچ ها قبرستانی درون جنگل می گوید. قارچ های انگلی 
مهاجم، باعث عقیم شدن قارچ های اول می شود. در حال 
حاضر هاگس مشغول مطالعه روی تعدادی از مورچه های 
آلوده به این قارچ در محیط آزمایشگاهی است تا تشخیص 
دهد که قارچ ها برای به دس��ت گرفتن کنت��رل ذهن این 
حشرات دقیقا از چه ماده ای استفاده می کنند. او می گوید: 
طبق مطالعات ما بالغ بر نیمی از گونه های مختلف حیات 
روی زمین از نوع انگلی هس��تند، اما تنها ش��مار اندکی از 
آنها هستند که می توانند ذهن طعمه خود را تحت کنترل 

درآورند.

محققان ژاپنی برای تولید گیاه در ساختمان دست به کار شدند؛

سبزیجات خود را به جای باغچه در آشپزخانه بکارید!
اسپیس ایکس ماموریت پذیرفت؛

فالکون ۹ بار دیگر پرتاب می شود
شاید ش��ما هم جزو افرادی باش��ید که به کش��اورزی و پرورش گیاهان 
خوراکی عالقه بسیاری دارند اما زندگی آپارتمانی این روزها در کالنشهرها 
مانع از این کار می ش��ود زیرا فضای کافی برای این ام��ر وجود ندارد. اگر 
اینگونه اس��ت، باید بدانید که خوش��بختانه تکنولوژی برای بس��یاری از 

مش��کالت آدمی راهکاری دارد و پیرو همین امر، یک ش��رکت ژاپنی 
 »Foop« نیز دس��تگاهی به ن��ام C’estec به ن��ام

را اخت��راع و تولید نموده که مش��کل 
ی��اد ش��ده را مرتف��ع م��ی نماید. 
»Foop« که مخف��ف دو واژه غذا و 
مردم اس��ت در واقع ی��ک دیوایس 
هوش��مند در اندازه یک تس��تر دو 
طبقه محس��وب می گردد و به افراد 

اجازه م��ی دهد تا گیاه��ان کوچک و 
سبزیجات را در آشپزخانه خود پرورش 

دهند. این دس��تگاه ممل��و از غالف های 
اس��فنجی مرطوب اس��ت که م��ی توانید 

همچنین بذرهای موردنظر را درون آنها کش��ت دهید. 
با اسمارت فون قادر خواهید ب��ود با جفت کردن این دس��تگاه 

خود، شرایط پرورش گیاه را پایش نموده و پیش بینی کنید که سبزیجات 
 موردنظرتان چه زمانی به رشد کامل خود خواهند رسید. به عالوه کاربر

 می تواند شرایط نوری، گرمایی و رطوبت داخل دستگاه را بنا بر نیاز تغییر 
و  گیاهان سالمی پرورش دهد. در داخل محفظه  این داده 

دستگاه، المپ های LED، فن های تنظیم دما، 
حسگرهای CO2 و یک پمپ دستی کوچک 
برای ایجاد هوا در آب برای رشد بهتر گیاه 
وجود دارد. در بخش بیرونی این محفظه 
نیز یک آیکون س��بزرنگ وج��ود دارد 
که 20 وضعیت مختلف از رشد گیاه را 
نمایش می ده��د. طراحی خمیده  این 
دستگاه نیز حالتی مینیمالیستی به آن 
بخشیده که به زیبایی بیشتر آشپزخانه هم 
کمک خواهد کرد. در آخر اش��اره کنیم که 

از   Foop  اواخر تابستان امسال با قیمت حدود 360 دالر
عرضه خواهد شد. البته این قیمت فقط برای یکصد واحد ابتدایی است و 
پس از آن ش��اید هزینه خرید آن افزایش یابد. در ضمن، اندازه و وزن این 

دیوایس نیز 498×326×320 میلی متر و 8 کیلوگرم اعالم شده است.

شرکت فضایی اس��پیس ایک�س اع�الم ک�رد، ق�رار اس���ت در ساع�ات 
اولی�ه روز پنجش��نبه موش��ک فالکون 9 با موتور جدی��د، حامل ماهواره 

مخابراتی باشد.
  ش��رک�ت اس��پیس ایک��س آمری��کا اع��الم ک��رد مراح��ل آزمای��ش

  موت��ور جدی��د فالک��ون 9 ب�ه پای���ان رس��یده و قرار اس��ت س��اعت 
1.21 دقیقه با مداد روز پنجش��نبه حامل ماهواره مخابراتی ژاپن به فضا 

باشد.
ش��رکت اس��پیس ایکس می خواهد راکت فالکون 9 ک��ه حامل ماهواره 
 Cape canaveral مخابراتی ژاپنی اس��ت را از س��کوی نیروی هوایی

آمریکا به فضا پرتاب کند.
 SKY Perfect JSAT گفتنی است این ماهواره مخابراتی توسط شرکت
که به عنوان بزرگ ترین اپراتور ماهواره در آسیا محسوب می شود، ساخته 

شده است.
ماهواره مخابراتی ش��رکت SKY Perfect JSAT ژاپن قرار است در مدار 
زمین و 22 هزار و 300 مایل باالتر از خط اس��توا قرار بگی�رد ت�ا ارس��ال 
برنامه های تلویزیونی، ارتباط��ات اینترنتی، خدم���ات مرتبط با تلف�ن 
هم�راه را در ژاپن، آسیا، اقیانوسیه، روس��یه و منطقه اقیانوس آرام برای 

حداقل 15 سال عهده دار شود.

خبرخبر

هر روز که می گذرد بر ش��مار گوش��ی های هوش��مند دارای حسگر 
اثرانگش��ت افزوده می ش��ود و این فناوری آنقدر فراگیر شده که دیگر 
شرکت های تولیدکننده موبایل تردیدی در مورد گنجاندن آن درون 
محصوالتشان ندارند و در مقابل بیشتر با این چالش دست وپنجه نرم 

می کنند که حسگر را کجای بدنه قرار دهند.
برای نمونه برخی از ش��رکت ها ب��ه این نتیجه رس��یده اند که بهترین 
قسمت برای قرارگیری حسگر یاد ش��ده در داخل دکمه های جلویی 

دستگاه یا بخش های برآمده پشت آن است.
حاال یکی از شرکت های تابعه ال جی به نام LG Innotek به ایده تازه ای 
برای این منظور دست یافته و پیشنهاد داده که این حسگر در قسمت 

زیر نمایشگر تعبیه گردد.
این واحد خبر داد که موفق به توس��عه و ساخت حسگر تازه ای شده و 
آن را در فضایی به ابعاد 0/03 میلیمتر در زیر شیش��ه محافظ گوشی 

هوشمند تعبیه نموده است.
به لطف این ایده، طراحان تلفن های هوشمند امکان خواهند یافت که 
حسگرهای تشخیص اثرانگشت را بدون نیاز به دکمه، پد یا بخش های 

برآمده روی دستگاه مورد نظرشان تعبیه نمایند.
ش��رکت ال جی اعالم ک��رده که نرخ تش��خیص اثرانگش��ت از طریق 
حسگرهایی که روی ماژول زیر شیش��ه تعبیه می گردند با نمونه هایی 
که درون دکمه ها جایگ�ذاری م�ی ش��وند، براب��ری می کند و انتظار 
می رود که با این روش، عملکرد نامناس��ب گوش��ی هوشمند تا اندازه 

قابل توجهی کم شود.
تولیدکنن�دگان ب�ا ای���ن روش امک�ان می یابن�د که دس��تگاه هایی 
ض��دآب و مق��اوم در برابر خش بس��ازند ی��ا حت��ی از ضخامت کلی 

محصوالتشان بکاهند.
البته LG Innotek هنوز هم اعالم نکرده است که آیا قصد استفاده از 
ماژول جدید را در محصوالت آتی اش دارد یا خیر اما یکی از سخنگویان 
این شرکت به خبرگزاری Korea Times گفته که هم اکنون با برخی 
از تولیدکنندگان گوش��ی های تلفن همراه وارد مذاکره ش��ده است تا 

حسگرهای جدید را ظرف یک سال به صورت تجاری عرضه نماید.

 گروهی از باس��تان شناس��ان که به کش��ف آثار باقی مانده از کشتی
 »لوئی چهاردهم« مشغول هستند، به تازگی عضو جدیدی به تیم خود 
افزوده اند. این نیروی جدید چیزی نیس��ت جز یک ربات انسان نمای 
غواص موسوم به OceanOne که توسط محققان دانشگاه استنفورد 

طراحی شده و توسعه یافته است.
 »اوش��ن وان« ویژگی های بارزی همانند دید انس��انی، بازخوردهای 
لرزش��ی و مغز مصنوعی دارد و برای همراهی تیم کاوشگران یاد شده 
انتخاب شده تا همگام با دیگر غواصان، گنجینه های پنهان در کشتی 

غرق شده اعماق دریای مدیترانه را کشف نماید.
جا دارد اش��اره نماییم که این رب��ات 1/5 متری در اص��ل برای انجام 
تحقیق و مطالع��ه در رابطه با صخره های مرجانی دریای س��رخ تولید 
ش��ده اس��ت زیرا انجام این تحقیقات نیازمند حس المسه قوی است 
و این صخره ها در عمقی غیرقابل تحمل برای انس��ان قرار دارند. اما با 
آشکار شدن هر چه بیشتر توانایی های رب�ات، باستان شناسان تصمیم 
 گرفتند ک��ه آن را برای انج�ام ای�ن مام�وریت نیز مورد اس��تفاده قرار

 دهند. بخش »دم« این ربات ش��امل باتری ها، کامپیوترها و آرایه ای 
متشکل از 8 پیشرانه است و قسمت جلویی این دستگاه هم که بسیار 
شبیه انسان ساخته ش��ده، دو چش��م برجس��ته و دو بازوی مفصلی 

هوشمند دارد.
بازوهای این ربات برای محیط های ش��کننده و زودآس��یبی همانند 
مرجان ها و کش��تی های ب��ه گل نشس��ته ای مانن��د La Lune که از 
350 س��ال پیش تا کنون در اعماق دریا مانده بسیار ایده آل محسوب 

می گردند.
حسگرهای فشار در هر یک از مچ های دس��ت ربات هم بازخوردهای 
لمس��ی را به فردی که کنترلش را به عه��ده دارد، مخابره می نماید تا 
آن ها بتوانند وزن شی ای را که در دستان »اوشن وان« است، تخمین 
بزنند. مغز ربات مورد بحث نیز با حسگرهای لمسی کار می کند تا این 
اطمینان را ایجاد نمایند که دست ها، کاالهای شکستنی و قیمتی را له 
نمی کند. همچنین باید اشاره کنیم که سیستم مسیریابی نیز به صورت 
خودکار موجب حفظ تعادل بدنه روبات در امواج و تالطم دریا می شود.

ال جی حسگر اثر انگشت را به زیر صفحه نمایش می برد؛

مراقب انگشت خود روی 
صفحه نمایش باشید

محققان دانشگاه استنفورد به آن دست یافتند؛

اقیانوس یک
به اعماق می رود

قارچی که کنترل ذهن مورچه ها در دست می گیرد؛

مورچهها،زامبیمیشوند

محقق��ان ایرانی موف��ق به طراح��ی و س��نتز نمونه های 
آزمایشگاهی نانوذرات، برای تشخیص زودهنگام بیماری 
سرطان شده اند. امروزه یکی از مشکالت اساسی در درمان 
س��رطان، تش��خیص زودهن��گام و دقیق آن اس��ت که با 
روش های تصویربرداری مولکولی امکان پذیر خواهد بود. 
در تصویربرداری مولکولی، فرآیندهای سلولی و مولکولی 
در بدن موجود زنده  سالم، بدون انجام نمونه برداری صورت 

می گیرد.
در مقایس��ه با تصویربرداری های تشخیصی رایج، این نوع 
تصویرب��رداری، ناهنجاری های ملکولی که پایه و اس��اس 
بیماری هستند را به جای بررسی اثرات نهایی این تغییرات 

مولکولی جست وجو می کند. 
روش های تصویربرداری مولکولی همچون تصویربرداری 
رزونانس مغناطیس��ی )MRI( و تصویرب��رداری نوری به 
طراحی ماده کنتراس��ت )عامل افزایش وض��وح تصویر( 
مناس��ب جهت تش��خیص س��ریع بیماری موردنظر نیاز 
دارند. از این رو پژوهش��گران دانشگاه صنعتی مالک اشتر 
در طرحی مش��ترک با پژوهش��گران بلژیکی توانستند با 
طراحی و س��نتز نانوذرات به تشخیص زود هنگام سرطان 

دست یابند.
این نانوذرات در روش های شناسایی MRI و تصویربرداری 
نوری کاربرد دارد و ضمن کاهش هزینه های سرس��ام آور 
درمان س��رطان و همچنین دردهای زجرآور ناشی از این 

بیماری، ش��انس تشخیص س��رطان در مراحل ابتدایی را 
افزایش می دهد. حس��ن فتاحی،مجری طرح گفت: هدف 
از این پژوه��ش، طراحی ماده کنتراس��ت نانوس��اختار با 

حساس��یت باال به منظور افزایش قابلیت تصویربرداری با 
هر دو روش MRI و تصویربرداری نوری جهت تش��خیص 
زودهنگام سرطان بوده است؛ برای این منظور، نمونه  ماده 

کنتراست  نانوساختار طراحی و س��نتز شده و عملکرد آن 
در راستای دستیابی به این هدف مورد ارزیابی قرار گرفته 
است. وی در خصوص روش مذکور در درمان سرطان عنوان 
کرد: تصویربرداری رزونانس مغناطیس��ی )MRI( یکی از 
روش های بس��یار ایمن و غیرتهاجمی تصویربرداری است 
که به کمک مواد کنتراست بسیار حساس مانند نانوذرات 
سوپرپارامغناطیس اکسید آهن می تواند به عنوان یکی از 
روش های تصویربرداری مولکولی مورد استفاده قرار گیرد. 
وی ادامه داد: این روش قابلیت ترکیب با تصویربرداری های 
نوری مانند تصویربرداری فلوئورس��انس را دارد که روش 
حاصله تحت عنوان تصویربرداری دوعامل شانس تشخیص 

سرطان را در مراحل ابتدایی بیماری افزایش می دهد.
فتاحی اف��زود: نتایج تصویرب��رداری MRI و محاس��بات 
مقادیر آسایش پذیری نشان داده است که ماده کنتراست 
دوعاملی تهیه شده از نانوذرات اکسید آهن، کارآیی بسیار 
باالتری نسبت به مواد کنتراست تجاری MRI دارد. وی در 
بیان مزیت های اس��تفاده از این روش نسبت به روش های 
تش��خیصی متداول عنوان کرد: در ای��ن روش، خاصیت 
س��وپر پارامغناطیسی ناش��ی از نانوذرات اکس��ید آهن از 
یک طرف و ماده فلوئوروفور متصل ب��ه نانوذرات از طرف 
دیگر، امکان تهیه  ماده  کنتراست دوعاملی را میسر کرده 
اس��ت. همچنین این نانوذرات اصالح شده قابلیت ردیابی 
و شناسایی زودهنگام س��رطان در دو روش تصویربرداری 

MRI و فلوئورسانس را ممکن کرده است.
فتاحی خاطر نشان کرد: لذا شناسایی سرطان در مراحل 
اولیه و امکان درمان سریع تر و موثرتر آن را فراهم می کند؛ 
در نتیجه، این ام��ر می تواند منجر ب��ه کاهش هزینه های 
درمان، هزینه های مرب��وط به نگهداری از ف��رد مبتال، از 
دست رفتن نیروهای کارآمد و از همه مهم تر کاهش میزان 

درد فرد مبتال به سرطان شود.
این محق��ق در پایان ب��ه روش س��اخت و بررس��ی ماده 
کنتراست طراحی شده اش��اره کرد و افزود: ابتدا نانوذرات 
س��وپر پارامغناطیس اکس��ید آهن با توزیع باریک اندازه  
ذرات با روش مقرون به صرفه  پلی ال، سنتز شده و سپس با 
طراحی و اصالح شیمیایی س��طح نانوذرات اکسید آهن با 
گروه های عاملی ویژه، رودامین B به عنوان ماده  کنتراست 
تصویربرداری فلوئورسانس بر سطح نانوذرات  متصل شد. 
تصویربرداری های MRI و فلوئورسانس، کارآیی باالی آن 

را جهت تشخیص سرطان نشان داد.
 Journal of the Iranian  نتای��ج ای��ن کار در مجل��ه
Chemical Society )جلد 13، س��ال 2016، صفحات 
87 تا 93( به چاپ رس��یده و حاصل همکاری مش��ترک 
دکتر حسن فتاحی و دکتر یونس موسائی اسکوئی، اعضای 
هیئت علمی دانش��گاه صنعتی مالک اشتر، پروین اقبالی، 
دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه محقق اردبیلی و 

محققان دانشگاه Mons بلژیک است.

توسط محققان کشور صورت گرفت؛

افزایش وضوح تصویر برای تشخیص سریع سرطان با نانوذرات
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 ام��ام جمع��ه نجف آب��اد گف��ت: تاکی��د و هش��دارهای چندی��ن باره 
رهبر معظم انقالب در خصوص موضوع مهم اقتصاد مقاومتی نشان از آن 
دارد که در بسیاری موارد آن گونه که شایسته است به این اصل پرداخته 
 نش��ده و یا در میدان عمل نتوانس��ته ایم کار چندان��ی را انجام دهیم. 
 حجت االس��الم مصطف��ی حس��ناتی در دیدار ب��ا تع��دادی از مدیران 
دس��تگاه های اجرایی اظهار داش��ت: همه باید در مسیر حل مشکالت 
کشور احساس مس��ئولیت کرده و با ش��ناخت راه صحیح در این مسیر 
قدم برداریم ب��ه طوری که در اصل اقتصاد مقاومت��ی همزمان با وظیفه 
کارشناس��ان جهت تش��ریح ابعاد مختلف آن، مردم و به ویژه مسئوالن 
نیز باید مواردی چ��ون مصرف صحیح بیت المال، اس��تفاده از تولیدات 
داخلی، استفاده بهینه از امکانات موجود و مدیریت صحیح را در دستور 
کار خود قرار دهند. وی در ادامه با اشاره به اقدامات بسیار خوب عمرانی 
و فرهنگی شهرداری نجف آباد در حدود 2 سال اخیر اضافه کرد: با وجود 
اینکه توانسته ایم به اذعان مدیران ارشد اصفهان به یکی از نقاط ممتاز 
اس��تان ارتقا پیدا کنیم ولی برخ��ی دغدغه ها همچون ب��ر هم خوردن 
نقشه شطرنجی بسیار زیبای طراحی شده توسط شیخ بهایی همچنان 
پابرجاست که به نظر می رسد همزمان با تالش بیشتر مدیریت شهری 
نجف آباد، همکاری مضاعف استان نیز بتواند گره از این کار مهم باز کند.

امام جمعه نجف آباد ادامه داد: بروز رس��انی طرح های جامع و تفصیلی 
شهر پس از نزدیک به دو دهه توقف کار س��خت و طاقت فرسایی است 
ولی عملکرد خوب مدیران شهرداری در سایر زمینه ها نشان از آن دارد 
که این مرحله سخت نیز با ادامه یک مدیریت جهادی قابل عبور کردن 
خواهد بود. وی تقویت و حمایت از ادارات را وظیفه شرعی و قانونی همه 
مسئوالن و مردم دانست و خاطرنشان کرد: البته این به آن معنا نیست که 
چشم بر روی اشکاالت آنها بسته و هیچ  انتقادی را بیان نکرد به طوری که 
در حال حاضر بسیاری از مشکالت مردم مربوط به اختالفات غیر منطقی 
دو یا چند دستگاه اجرایی اس��ت که فرمانداری به عنوان نماینده ارشد 

دولت در شهرستان بایستی جهت رفع آنها اقدامات الزم را انجام دهد.

 طی مراس��می ضریح مطهر امامزاده رقیه خاتون)س( نطن��ز غبار روبی و 
عطر افش��انی ش��د. رییس اداره اوق��اف و ام��ور خیریه شهرس��تان نطنز 
اظهار داش��ت: با برگزاری مراس��م با ش��کوهی ضریح مطهر امامزاده رقیه 
 خاتون)س( نطنز غبار روبی و عطر افشانی شد. حجت االسالم و المسلمین 
 مرتض��ی اکب��ری در ادامه تصری��ح ک��رد: این مراس��م صبح روز ش��نبه

 11 اردیبهشت ماه و با حضور خیل مردم مومن و والیتمدار شهرستان برگزار 
شد. وی در ادامه افزود: نسب این امامزاده شریفه به اعتقاد اهالی و بزرگان 

شهر به امام موسی بن جعفر )ع( می رسد.

امام جمعه نجف آباد:

 زمین ماندن اقتصاد مقاومتی 
نگران کننده است

ضریح امامزاده رقیه خاتون)س( 
نطنز غبارروبی شد
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اخبارکوتاه 

حجت االسالم احمد شرفخانی، معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف 
و امور خیریه کش��ور گفت: کنگره ملی امامزاده محمده��الل بن علی)ع( 
 طی روزهای شش��م و هفتم خرداد ماه س��ال جاری در ش��هر مقدس قم و

  آران و بیدگل برگزار می ش��ود. وی افزود: به عل��ت همزمانی تاریخ کنگره 
با انتخابات هیئت رییسه مجلس خبرگان رهبری، به منظور تسهیل حضور 
آیات عظام و مسئوالن کشوری در این کنگره، زمان آن به روزهای ششم و 
هفتم خرداد ماه موکول شد. معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف کشور 
خاطرنش��ان کرد: آیین افتتاحیه کنگره حضرت محم��د هالل بن علی)ع( 
همراه با رونمایی از کتاب ها، مباحث محتوایی کنگره و ارایه مقاالت با حضور 
علما و اندیشمندان در روز پنج شنبه 6 خرداد در سالن آمفی تئاتر مجتمع 
فرهنگی قرآنی امامزاده شاهزاده علی)ع( قم برگزار می شود. شرفخانی ادامه 
داد: مراسم اختتامیه این کنگره نیز جمعه هفتم خرداد در آستان مقدس این 
امامزاده الزم التعظیم در شهرستان آران و بیدگل برگزار خواهد شد. معاون 
فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه با اشاره به ارسال300 مقاله 
به دبیرخانه کنگره تصریح کرد: بعد از بررس��ی مقاالت ارس��ال شده، بیش 
از یک صد مقاله انتخاب و با تایید نهایی هیئت علمی و پژوهش��ی، به چاپ 
رسیده است. به گفته وی، خروجی مقاالت ارایه شده حدود 1۵ جلد کتاب 
درباره شخصیت این امامزاده عظیم الشان است که تاکنون هشت جلد آن 

چاپ شده و در مراسم افتتاحیه از آن ها رونمایی خواهد شد.
حجت االسالم شرفخانی با اشاره به این که سه جلد از این کتاب ها، مجموعه 
مقاالتی است که درباره شخصیت این امامزاده به چاپ رسیده است، گفت: 
یک جلد از این کتاب ها اشعاری در وصف حضرت هالل بن علی)ع( است و 
یک جلد کتاب دیگر نیز به معرفی شهدا، علما، شعرا و فرهیختگان آرمیده 

در جوار این امامزاده می پردازد.

مدیر اداره دامپزشکی شهرستان تیران و کرون گفت: طرح واکسیناسیون 
تب برفکی در تیران و کرون در حال اجرا است.

فضل ا... صالحی اظهار کرد: تب برفکی از جمله بیماری های ویروسی شایع 
در بین دام ها است که ویروس آن قابلیت جابه جایی تا شعاع70 کیلومتر 
 را دارد. وی با بیان اینکه تنها راه پیش��گیری از تب برفکی واکسیناسیون 
به موقع اس��ت، ادامه داد: در ص��ورت ابتالی دام به بیم��اری تب برفکی 
خسارت زیادی را بر دامدار تحمیل می کند. مدیر اداره دامپزشکی تیران 
و کرون با بیان اینکه اولین عالئم تب برفکی در اس��فندماه س��ال گذشته 
در روستای گنهران مشاهده شد، افزود: تاکنون 22 واحد کانون بیماری 
تب برفکی در شهرستان شناسایی شده است که اداره دامپزشکی اقدامات 
پیشگیری الزم را انجام داده است. صالحی اضافه کرد: این طرح از دی ماه 
سال گذشته شروع شده اس��ت و پیش بینی می شود تا اوایل خرداد سال 

جاری ادامه خواهد داشت.

همزمان با سالروز مبعث نبی مکرم اسالم حضرت محمد)ص( ویژه برنامه ای 
در جوار امامزاده عزالدین محمد)ع( مبارکه برگزار می شود.

  مس��ئول نمایندگی اوقاف و امور خیریه شهرس��تان مبارکه اظهار داش��ت: 
به مناسبت فرا رسیدن سالروز بعثت پیامبر اسالم حضرت محمد مصطفی)ص( 
 یک محفل انس با قرآن کری��م در جوار امامزاده عزالدی��ن محمد)ع( مبارکه 

برپا می شود.
علی مبشری در ادامه تصریح کرد: این محفل انس با قرآن کریم با حضور قاریان 
مطرح و برجسته کشوری روز پنجش��نبه 16 اردیبهشت ماه پس از اقامه نماز 

مغرب و عشا در جوار این امامزاده برگزار می شود.
وی در ادامه افزود: اجرای برنامه های متنوع فرهنگی، اجرای گروه بین المللی 

تواشیح سالم برای زائران و مجاوران از بخش های مختلف این برنامه است.
 علی مبشری در ادامه بیان کرد: نسب این امامزاده به روایت معتمدین و علما 
با هفت نسل به امام سجاد )ع( می رسد و در مرکز شهر مبارکه واقع شده است.

 کنگره   ملی حضرت  محمد 
هالل بن علی)ع( برگزار می شود

اجرای طرح واکسیناسیون تب برفکی 
در تیران و کرون

ویژه برنامه عید بزرگ مبعث 
در مبارکه برگزار می شود

 شهر سرخ فام قبال تبعیدگاه زندانیان سیاسی بود، 
جایی در حاش��یه کویر مرکزی ایران که تابستان ها 
دمای هوا آن به باالی۵0 درجه می رس��د، حاال این 

تبعیدگاه محل تفرج گردشگران شده است.
انارک همان تبعیدگاهی است که زندانیان سیاسی 
در زمان رژیم پهلوی، روزگار خود را در آن س��پری 
می کردند. ش��هری با تابستان های طوالنی و هوایی  
گرم  و خشک  که میزان بارندگی در آن بسیار کم و 
شدت  تبخیرش  فراوان  است، به همین خاطر انارک 

تبعیدگاه بود.
انارک به معنای انار کوچک است و در گذشته دور به 
آن نارسینه می گفتند، به معنی اناری در سینه کوه.

ب��رای رفتن به انارک بای��د اصفهان و بع��د نائین را 
پشت سر گذاش��ت. راه دسترس��ی، جاده ترانزیتی 
» طریق الرضا « اس��ت. حدود 72 کیلومتر در شرق 
نائین این ش��هر را که هنوز بافت سنتی و روستایی 
خود را با بادگیرهای کویری حف��ظ کرده می توان 
درحاش��یه جاده پیدا کرد. از بس که در این مسیر 
آبادی وجود ندارد، شهر با برج و باروهایش در چهار 
س��مت، خیلی خوب به چش��م می آی��د. برج هایی 
که بر اثر س��ال ها بی توجی درحال تخریب اس��ت.

انارک امروز هیچ شباهتی به تبعیدگاه دیروز ندارد، 
 بخش هایی از خیابان س��نگ فرش ش��ده و خانه ها 
به شکل قدیمی نماکاری شده اند، رباط قدیمی شهر، 
اقامتگاه بوم گردی شده و عده ای از ساکنان محلی 
تحت تاثیر رفت و آمد گردشگران، خانه های شان را 
به مهمانخانه تبدیل کرده اند. بیرون شهر سرویس 
بهداشتی و استراحتگاه های موقتی ساخته شده تا 
دست کم گردشگران گذری، درنگی در حاشیه جاده 

داشته باشند و به برج مقابل نظری بیاندازند، شاید 
هوس کردند یک شب را در همان شهر بگذرانند.

با این وجود، ان��ارک حدود پنج ده��ه پیش تاریخ 
دیگری داش��ت. در زمان پهلوی ش��خصیت هایی 
چون آیت اهلل مرتضی پس��ندیده، برادر امام خمینی 
)ره(، آیت اهلل مکارم ش��یرازی، آیت اهلل حاج ش��یخ 
محمد صادق صادق��ی گیوی معروف ب��ه خلخالی، 
آیت اهلل حبی��ب اهلل طاه��ری گرگانی ام��ام جمعه 
گ��رگان، آی��ت اهلل س��ید محمد ص��ادق روحانی، 
حجت االسالم والمسلمین سید هادی خسروشاهی 
و حجت االسالم والمسلمین محمدصادق کرباسچی 
تهرانی دوران تبعید خود را در این ش��هر س��پری 
 کردن��د و ظاهرا بیش��تر آن ها در فواص��ل مختلف 
 در یک خانه س��کونت داش��تند. ان��ارک، آن زمان 
در حاشیه  خلوت کویر بیشتر شبیه یک سراب بود 

تا پاتوق گردشگران.
آیت اهلل مکارم شیرازی بخشی از تجربه دوران تبعید 
خ��ود را در انارک این طور روایت کرده اس��ت: » در 
اطراف این ش��هر محروم، مع��ادن گرانبها از جمله 
معدن طال و حتی اورانیوم نیز وجود دارد ولی هرگز 
 س��همی از آنها به مردم نمی رس��د و از همه مهم تر 
در30 کیلومتری شهر ) وس��ط جاده انارک نایین ( 
یک پایگاه عظیم نیروی هوای��ی در کنار جاده قرار 
گرفته که موش��ک های نیرومند زمین به هوا دور تا 
دور آن را محاصره کرده بود و با هزینه هنگفتی اداره 

می شد و تنها آبادی وسط راه، همین است و بس. «
س��کونت در انارک  اختی��اری  و گاه اجب��اری  بوده 
است. دور بودن  شهر از مرکز قدرت  راه مهاجرت را 
برای انسان های آرامش طلب باز کرده است، عاملی 

 که در گذش��ته آن را محلی مناس��ب ب��رای تبعید 
کرده بود و امروز، مقصدی دلچسب برای گردشگران 
کرده اس��ت. انارک که در حاشیه دش��ت کویر قرار 
گرفته، از ش��مال به کویر نمک، از ش��رق به شمال 
 کویر ل��وت، از جن��وب ب��ه اردکان ی��زد و از غرب 
 به ش��هرهای اصفهان و اردس��تان منتهی می شود. 
در واقع این ش��هر یکی از دورازه های ورود به کویر 

ایران است.
شهر قدیمی اس��ت، اما س��ندی در تایید آن وجود 
ندارد. برخی معتقدن��د انارک از زمان ساس��انیان 
بنا ش��ده که نس��بت دادن معدن نقره » نخلک « را 
س��ندی برای این ادعا می دانند. برخی هم گفته اند 
بنای اولین خش��ت این ش��هر در زمان شاه عباس 
اول گذاشته ش��د. با این حال از آن تاریخ دراز، فقط 
قلعه و حصاری به جا مانده که بودجه  آن به دستور 
امیرکبیر ب��رای در ام��ان ماندن از دس��تبردهای 

راهزنان، تامین شد.
مس��جد قدیمی هم در شهر وجود داش��ته به اسم 
حاج محمدرض��ا که می گفتند قدم��ت محراب آن 
به س��ال 1181 هج��ری قمری، یعنی ۵۵6 س��ال 
پیش می رس��ید. در س��ال1360 مرمت ناآگاهانه 
مس��جد، تاریخ محراب را نابود کرد. کنار مس��جد 
حاج محمدرضا یک حمام عموم��ی هم وجود دارد 
 که موزه میراث فرهنگی ش��ده اس��ت. کمی باالتر 
با گ��ذر از بخش طبقاتی ش��هر می توان حس��ینیه 
قدیمی انارک را ه��م دید. با وج��ود چنین آثاری، 
اما بیشتر گردش��گران ترجیح می دهند راه قلعه را 
 پیش بگیرند تا یک لنداس��کیپ از تبعیدگاه سرخ 

با بادگیر های برافراشته داشته باشند.

تشکیل حلقه های صالحین با استفاده از کتب و آثار شهید مطهری
رییس ش��ورای اسالمی ش��هر کاش��ان گفت: اتحاد و همدلی منطقه ای باعث 

هم افزایی در منطقه فرهنگی کاشان می شود.
حسین حیدریان در نخستین نشست روسای ش��وراهای اسالمی و شهرداران 
شهرهای کاش��ان، آران و بیدگل، برزک، ابوزیدآباد، نوش آباد، نیاسر، مشکات، 
قمصر، جوشقان قالی، کامو و سفیدشهر اظهار کرد: اتحاد و همدلی منطقه ای 
باعث هم افزایی در منطقه فرهنگی کاشان می شود و اگر به این رکن اساسی توجه 
نکنیم نیروی انسانی و سرمایه گذاران به سمت کالن شهرها می روند و آنچه برای 

ما می ماند عقب ماندگی و عدم توسعه شهر است.
وی با بیان اینکه باید از فرصت ها اس��تفاده کنیم و در جهت توس��عه شهر گام 
برداریم، تصریح کرد: برای رسیدن به توسعه شهر باید یک هدف مشترک تعریف 

کنیم و از سرمایه داران به نحو مطلوب استفاده کنیم.
رییس شورای اسالمی شهر کاشان ادامه داد: دیگر زمان توسعه صنعت سخت 
مانند کارخانه ها گذشته است و صنایع فرهنگی حوزه گردشگری میراث ملموس 
و ناملموس، جزو صنایع نرم محسوب می شود و این صنعت در اختیار همه شهرها 

قرار دارد و باید از این فرصت ها برای سال های آینده منطقه استفاده کنیم. 
 حیدریان با اشاره به اینکه ش��ناخت فرصت ها و تهدیدها با کاهش نقاط ضعف 
در قالب سیاست های کالن میسر می شود، تاکید کرد: باید اهداف مشترک برای 
منطقه تعریف کنیم تا توسعه و رونق اجتماعی برای منطقه فرهنگی کاشان رقم 
بخورد. در ادامه شهردار کاشان بیان کرد: همه شهرداری های کشور با مشکالت 

مالی مواجه هستند و امیدواریم با کمک دولت بر مشکالت غلبه کنیم.

محمدناظم رضوی رکود در بازار مسکن را یکی از مشکالت اساسی بیان کرد و 
افزود: رکود مسکن مدتی طول می کشد که برطرف شود و در راستای تاکیدات 
رهبری بر تحقق اقتصاد مقاومتی باید فکر چاره ای برای برون رفت از این مشکل 

و ارایه خدمات به مردم داشته باشیم.
وی به مش��کالت حوزه راه در محورهای مواصالتی شهرستان کاشان و آران و 
بیدگل پرداخت و افزود: کنارگذر آران به کاش��ان و آزادراه اصفهان به کاش��ان 
با فرآیند کمبود بودجه و بروکراسی استان مواجه شد و باید برای جلوگیری از 

موازی کاری روی یک هدف و با یک استراتژیک به پروژه ها نگاه کنیم.
شهردار کاشان همچنین به خیابان کارگر که مرز بین دو شهرستان کاشان و آران 
و بیدگل است، اشاره کرد و گفت: در ش��رایط اضطراری و بحرانی راه دسترسی 
مشکل است و در طرح تفصیلی هماهنگی های الزم با راه آهن، راه و شهرسازی 

و اتصال به میدان شهدای نوش آباد دیده شده است.

 جانش��ین فرمانده س��پاه گلپایگان گفت: با توجه به هجمه های دشمنان 
 در راس��تای به انحالل کشاندن جوانان، لزوم تش��کیل حلقه های صالحین 

با استفاده از کتب و آثار شهید استاد مطهری مثمرثمر خواهد بود.
محمد بهارلو در همایش عقیدتی سیاسی سپاه و گرامیداشت سالروز شهادت 
استاد مطهری که در سالن بصیرت س��پاه ناحیه گلپایگان برگزار شده بود، 
اظهار داشت: امام راحل)ره( استاد مطهری را شخصیت و مغز متفکر جهان 
اسالم می دانست و در همین راستا وظیفه مدیران و مربیان عقیدتی سیاسی 

و همچنین طرح صالحین تبیین و تشریح کتب و آثار استاد مطهری است.
وی با بیان اینکه اس��تاد مطهری روح خودب��اوری و خوداتکایی را در ذهن 
شاگردان خود تبیین و تشریح می کرد، تصریح کرد: استاد مطهری هماهنگ 
با شرایط روز دنیا برنامه های عقیدتی و درس��ی خود را برای مقابله با فساد 
زمانه تدارک دید تا جایی که کمتر جوانی در آن برهه فساد طاغوت گرفتار 

شبیخون دشمنان می شد. معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسالمی اصفهان 
با بیان اینکه ش��هید مطهری الگوی مربیان و مدیران عقیدتی سیاس��ی و 
 حلقه های سیاسی اس��ت، تاکید داشت: باید بس��یجیان، دفاع همه جانبه 
از ارزش های انقالب که همان روح خودباوری، معنویت و ارتباط با خداست 

را درجامعه نهادینه و گسترش دهند.
وی تاکید داش��ت: مربیان عقیدتی سیاس��ی م��وارد اعتق��ادی را طوری 
برنامه ریزی کنند که اعتقادات معنوی نهادینه و تقویت شود و در حلقه های 

تربیتی صالحین نیز مربیانی هم طراز با این عالم پرورش دهید.
بهارلو اذعان داشت: در دوران دفاع مقدس رزمندگان با غیرت و عزت نفس 
 در مقابل دش��منان ایس��تادگی و مقاومت کردند؛ چنانچه همان معیارها 
در وجود جوانان نهادینه و تقویت شود، اقتصاد مقاومتی نیز در میدان عمل 
پیاده می ش��ود. در ادامه حمیدرضا یاوری جانشین فرمانده سپاه گلپایگان 
گفت: در راستای پیش��رفت تکنولوژی و پیشرفت اقتصاد مقاومتی مدیران 
عقیدتی سیاسی عمل کنند. وی با بیان اینکه همواره در جهت اعتالی دین 
و اسالم ناب محمدی مدیران عقیدتی سیاسی و مربیان حلقه های صالحین 
تالش شود، اذعان کرد: با توجه به هجمه های دشمنان در راستای به انحالل 
کشاندن جوانان، لزوم تشکیل حلقه های صالحین با استفاده از کتب و آثار 
 شهید استاد مطهری مثمر ثمر خواهد بود. در این همایش عقیدتی سیاسی 
از 32 نفر از مدیران عقیدت��ی، مربیان طرح صالحی��ن و فرماندهان پایگاه 

مقاومت بسیج سپاه گلپایگان تجلیل شد.

 آن سوی خبر

در مراس��می که با حضور جمعی از نویسندگان 
حوزه ک��ودک، مدی��ران آم��وزش و پ��رورش، 
مسئوالن ش��هر و فرهنگیان در سالن اجتماعات 
بنی��اد فرهنگی آی��ت اهلل خامن��ه ای نجف آباد 
 برگ��زار ش��د، از برتری��ن مش��ارکت کنندگان 

طرح های کتابخوانی تجلیل شد.
در این مراس��م که با حضور امام جمعه، شهردار 
و رییس شورای ش��هر با همراهی مدیر و جمعی 
از مس��ئوالن آموزش و پرورش برگزار ش��د، در 
کن��ار تقدی��ر از ش��اخص ترین فع��االن عرصه 
تدوی��ن و چاپ کت��اب به ویژه بخ��ش کودک و 
نوجوان، نمایندگان 72 مدرسه ای که گزارشات 
 خود پیرام��ون طرح های مطالعه کت��اب را ارایه 

کرده بودند جوایز خود را دریافت کردند.
 البت��ه همزمان ب��ا این برنام��ه توزی��ع بیش از 
2700 جل��د کتاب در س��طح مدارس ش��هر با 
مش��ارکت تع��دادی از فع��االن ای��ن عرص��ه 
 عملیاتی ش��د و بر طبق گفته مسئوالن قرار شد 
در برنامه ای جداگان��ه، نمایندگان تمامی 12۵ 
مدرس��ه ش��رکت کننده در طرح م��ورد تجلیل 
ق��رار گیرند. بخ��ش دیگ��ر همایش س��فیران 
 دانایی ک��ه ب��ا هم��کاری کتابخان��ه زهراییه و 

معاونت پرورش��ی آموزش و پرورش برگزار شد 
به تجلیل از دبس��تان دختران��ه » نیک دخت « 
اختصاص پیدا ک��رده بود که دان��ش آموزان آن 
با هم��کاری مدی��ران مربوطه ام��کان مطالعه و 
 معرفی بیش از ی��ک هزار و680 جل��د کتاب را 
در این مدت پیدا کرده بودند و در برنامه این روز 
نیز با اجرای س��رودی متفاوت، فضای حاکم بر 

جلسه را تغییر دادند.
 الزم به ذکر اس��ت، در این طرح، هر دانش آموز

ضم��ن مطالع��ه آث��ار مختل��ف خالص��ه ای از 
 مفه��وم کت��اب را ب��ه اش��کال گوناگ��ون برای 
همکالس��ی های خود عرضه می کن��د که این 
 ام��ر ب��ه نظ��ر کارشناس��ان بیش��ترین تاثیر را 
در عالق��ه من��د ک��ردن این قش��ر ب��ه فرهنگ 
 مطالع��ه و تقویت دیگ��ر مهارت ه��ای زندگی 
خواه��د داش��ت. در بخ��ش پایان این نشس��ت 
 نی��ز محمد رض��ا نوری��ان مدیر انتش��ارات مهر 
زه��را )س( در س��خنانی ب��ا تقدی��ر از ت��الش 
 های ص��ورت گرفته و بی��ان برخ��ی انتقادات و 
پیش��نهاد ه��ا، ب��ه تش��ریح مراح��ل مختلف 
آم��اده س��ازی ی��ک اث��ر مکت��وب ب��ه منظور 
چ���اپ در قال���ب ی���ک کت���اب پرداخ���ت. 

 نوری���ان در ای���ن خص���وص ب���ا اش���اره 
 به موفقیت های گس��ترده نویس��ندگان ش��هر 
در سال های اخیر و س��هم قابل توجه فرهنگیان 
 در بی��ن آنه��ا اظه��ار داش��ت: انتظار م��ی رود 
آموزش و پ��رورش در کنار هم��کاری بهتر برای 
برپایی نمایش��گاه کت��اب در مراکز آموزش��ی، 
پیرامون آثاری که کیفیت آنها به تایید وزارتخانه 

نیز رسیده حمایت های بهتری داشته باشد.
از جمله نویس��ندگان تجلیل ش��ده ای��ن برنامه 
می توان به محمدحس��ین خانی، زهرا موحدی، 
زه��را قربان��ی، مه��ری چوپانی، زیب��ا منجزی، 
فرش��ته س��روری، فرزانه نادری، مریم السادات 
فخی��م پ��ور، حمی��د عبداله��ی، حس��ین فرخ 
 مه��ر، عفت ف��راز من��د، محمد علی س��لطانی، 
جواد ملکیان، مریم منتظ��ری و رضوان کریمی 
اشاره کرد. اسامی سعیده امینی، مهری فرازمند، 
رس��ول ش��ریفی، محمد علی رضایی��ان، صمد 
جوادی، فضل ا... خلیلی، احمد انصاری، ش��یما 
منتظری، حبیبه ش��مس، امیر قیطاسی، بهزاد 
صالحی، قربانعلی رستمی و محسن صالحی اشاره 
کرد که اسامی آنها در همایش سفیران دانایی به 
عنوان فعاالن این عرصه جهت تقدیر قرائت شد.

همدلی منطقه ای باعث هم افزایی در کاشان می شود

تقدیر از برترین 
سفیران دانایی در نجف آباد

تبعیدگاهی
 برای گردشگران 
در حاشیه کویر 
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برخی مواد غذایی و خوراکی ها حاوی رنگ های مصنوعی هس��تند که 
مصرف آن ها توصیه نمی شود. سازمان غذا و داروی آمریکا اعالم کرد: 
اس��تفاده از رنگ های مصنوعی مضر برای س��المتی افراد به خصوص 
کودکان در 60 سال گذش��ته 5 برابر ش��ده، در صورت استفاده از این 

رنگ ها، کودکان دچار اختالالت رفتاری و بیش فعالی می شوند.
حقیقت این اس��ت که رنگ ه��ای مصنوعی بیش��تر در م��واد غذایی 

مخصوص کودکان یافت می شود. 
تحقیق انجام شده روی مواد عرضه شده در س��وپرمارکت های آمریکا 
نشان داد که 90 درصد از محصوالت غذایی مخصوص کودکان حاوی 
رنگ های غیرطبیعی اس��ت. معموال در قس��مت مواد تشکیل دهنده 
محصوالت حاوی رنگ مصنوعی عبارت »رنگ های مصنوعی« و »رنگ 
اضافه شده اس��ت« درج ش��ده که از جمله این مواد غذایی می توان به 
پاس��تیل ، آب نبات، آب میوه، پفک، کورن فلکس و مواد فرآوری ش��ده 
اشاره کرد. گفتنی است؛ بیشتر مواد حاوی این رنگ ها سرطان زا هستند 
و خطر ابتال به بسیاری از بیماری ها مانند چاقی، فشارخون و دیابت را 

افزایش می دهد.

متخصص طب گیاهی با اش��اره به خواص درمانی هندوانه، گفت: این 
میوه قند خون را تنظیم کرده و س��بب رقیق شدن خون، تقویت کلیه 

و کبد می شود.
محمد دریایی در رابطه با خواص درمانی هندوانه، اظهار داش��ت: این 
میوه به ویژه در فصل تابس��تان دارای امالح ویژه ای بوده و مصرف آن 

برای بدن می تواند بسیار مفید باشد.
وی افزود: هندوان��ه به دلیل داش��تن الکترولیت می توان��د جایگزین 
مناسبی برای آب از دست رفته بدن باشد که از طریق تعریق، این آب از 

بدن دفع شده و کلیه ها را تحت فشار قرار داده است.
 متخصص طب گیاهی با اشاره به اینکه هندوانه دارای امالحی همچون 
سدیم، پتاسیم و کلسیم است، ادامه داد: این امالح عامل مؤثری برای 
رقیق شدن خون به شمار رفته و برای کلیه و کبد نیز بسیار مفید است.

 دریایی با بیان اینکه مصرف هندوانه س��بب جلوگیری از بروز تشنگی 
به ویژه در فصل بهار و تابستان می شود، اضافه کرد: مصرف این میوه به 
دلیل تنظیم عملکرد کلیه ها، تعادل را در بدن حفظ می کند، همچنین 
فشار خون را کاهش داده و مزایای بسیار زیادی برای فرد مصرف کننده 
دارد.  وی خاطرنشان کرد: افرادی که مزاج صفراوی و سودایی داشته 
باشند، می توانند هندوانه را با شیر مخلوط کرده تا صفرا و سودا در بدن 
آنها کم شود. متخصص طب گیاهی بیان داشت: هندوانه به دلیل آنکه 
دارای ماده ای به نام لیکوپن است، آنتی اکسیدان به شمار رفته و میوه ای 
ضدسرطان محسوب می شود، همچنین قند آن برای بدن مضر نیست.

دریایی تصریح کرد: مصرف هندوانه قند خون را تنظیم می کند و مربای 
پوست آن نیز ضدنفخ است، البته افرادی که با مشکل نفخ شکم مواجه 
هستند، می توانند مقداری شربت سکنجبین روی هندوانه ریخته و آن 

را استفاده کنند.

چه غذاهایی سرشار از رنگ های 
مصنوعی هستند؟

پوست هندوانه را دور نریزید!

دانستنی ها

ساییدگی و پارگی، بیماری یا آسیب دیدگی زانو می تواند 
به غضروف اطراف اس��تخوان های زانو صدمه رس��انده 

وکارکرد درست آنها را مختل کند.
 اگر عالیم التهاب زانو ش��دید باشند، ش��اید پزشک به 
شما پیشنهاد تعویض مفصل زانو بدهد. جراحی تعویض 
مفصل زانو می تواند منجر به رهایی از دردهای ش��دید 
التهاب زانو )آرتریت( ش��ده و به ف��رد بیمارکمک کند 

راحت تر راه برود.
در طول جراح��ی تعویض مفصل زانو، ج��راح غضروف 
آس��یب دیده و اس��تخوان را از مفصل زانو بیرون آورده 
و به جای آنها مفصل مصنوعی که س��اخت انسان است، 
می گذارد. به این جراحی آرتروپالس��تی زانو می گویند 
که در حال حاض��ر، به یکی از ش��ایع ترین جراحی های 

استخوان در دنیا تبدیل شده است.
عالیم التهاب مفصل زانو: 

انواع ش��ایع التهاب مفصل، عبارتند از اوس��تئوآرتریت 
ی��ا آرت��روز، آرتری��ت روماتوئی��د و التهاب��ی ک��ه پس 
از صدم��ه ایج��اد می ش��ود. مه��م نیس��ت ش��ما ب��ه 
چه نوعی از ای��ن التهاب ه��ا مبتال هس��تید، اما عالیم 
اصلی التهاب زان��و عبارتن��د از درد، تورم و س��فتی در 
زان��و. در ط��ول زم��ان، مفص��ل س��فت تر می ش��ود، 
 ب��ه طوری ک��ه راه رفت��ن را س��خت ی��ا غیرممک��ن 

می سازد. 
شما ممکن است عالیم دیگری هم داشته باشید که این 
عالیم بستگی دارد به نوع التهابی که زانوی شما را درگیر 

کرده است.
 آرتروز زانو: 

غضروفی که در زیر مفصل زانو قرار گرفته، با افزایش سن 
ساییده می شود، بنابراین اس��تخوان ها روی هم ساییده 
می ش��وند. نتیجه آنکه، حرکات طبیعی زانو بیش��تر و 
بیشتر دردناک می ش��وند. به این »ساییدگی و پارگی« 
آرتروز زانو گفته می شود و در افراد باالی 50 سال شایع 

است.
آرتریت روماتوئید: 

این بیم��اری، نوعی وضعیت مزمن اس��ت ک��ه در آن، 
سیستم ایمنی بدن به اشتباه به مفاصل حمله کرده و 

باعث درد و تورم مفاصل می شود. در حالی که 

آرتروز زانو می تواند فقط یک زانو را درگیر کند، آرتریت 
روماتوئید تمایل دارد در هر دو طرف بدن رخ دهد. این 
بیماری همچنین دس��ت ها، مچ ها و پاه��ا را هم درگیر 
می کند. آرتریت روماتوئید عالیم دیگری هم دارد، مانند 

تب و خستگی.
آرتریت پس از آسیب و صدمه: 

در بعضی م��وارد، الته��اب زانو پس از یک آس��یب آغاز 
می شود، مانند شکس��تگی اس��تخوان زانو یا پاره شدن 

یکی از لیگامان ها. در این موارد ممکن 
است التهاب بالفاصله دیده نشود. 
اس��تخوان ها ی��ا لیگامان ه��ای 
آس��یب دی��ده در ط��ول زمان 
منجر به آس��یب غضروف شده و 

به دنبال آن، درد و س��فتی مفصل 
بروز می کند.

چه زمانی باید جراحی 
را در نظر گرفت؟ 

در صورت��ی 
ک��ه 
دیگر 

درمان های التهاب مفصل برای شما ثمری نداشته و هر 
یک از عالیم زیر را داشته باشید، جراحی تعویض مفصل 

زانو ممکن است به شما کمک کند. 
عالیمی مانند: 

 1( نمی توانید ب��رای مدت طوالنی یا خیل��ی خوب راه 
بروید. 2( نمی توانید روی صندلی بنشینید یا بلند شوید. 
3( زانوهای ش��ما به س��مت داخل یا خارج تمایل پیدا 
کرده اند، مثال پا پرانتزی شده اید. 4( در حال استراحت، 
درد متوسط تا شدید دارید. اگر 
قرار است تحت جراحی 
تعویض مفصل زانو 
ق��رار گیرید، باید 
بدانی��د که الزم 
س��ت  ا

تی  تغییرا
در منزل خود ایجاد 
دس��ته های  کنی��د: 
ایمنی در دو ط��رف توالت 
یا وان حمام قرار دهید تا در حین 
استفاده از آنها، به مش��کلی بر نخورید. هر 
نوع فرش یا مواردی مانند آنها را که ممکن اس��ت باعث 
لغزیدن و س��ر خوردن ش��ما در حین راه رفتن ش��وند، 

جمع آوری کنی��د. یک پای��ه برای 
زیر پای خود داش��ته باشید تا 

همیشه پای خود را 
باال نگاه 

داری��د. در ط��ول 
چن��د هفته نخس��ت 

پس از جراحی، باید از کس��ی 
بخواهید تا ب��رای انجام فعالیت های 

روزانه به شما کمک کند.
در طول جراحی چه اتفاقی می افتد؟ 

جراحی تعوی��ض مفصل زانو 1 تا 2 س��اعت طول 
می کش��د. در ای��ن حی��ن، ج��راح غضروف 
ن��و   و اس��تخوان آس��یب دیده را از زا
برمی دارد. سپس، مفصل مصنوعی فلزی 
را به دو انتهای استخوان ران 
و س��اق متص��ل می کند. در 

نهایت، یک جداکننده پالستیکی بین دو تکه فلزی قرار 
می گیرد تا به مفصل جدید این ام��کان را بدهد نرم تر و 

روان تر حرکت کند.
دوره نقاهت در بیمارستان: 

بسیاری از افراد پس از جراحی تعویض مفصل، چندین 
شب را در بیمارستان می گذرانند. در این مدت داروهای 
مختلفی به ش��ما داده می شود. ش��ما باید سعی کنید تا 
حد امکان زانوی خود را زود حرک��ت دهید. حرکت در 
اطراف، جریان خون را به سوی عضالت پا افزایش داده و 

به کاهش تورم کمک می کند.
بازگشت به خانه: 

زمان��ی ک��ه از بیمارس��تان مرخص ش��ده و ب��ه منزل 
بازگشتید، باید بتوانید به کمک واکر یا عصا راه بروید. اما 
در 3 تا 6 هفته نخس��ت، برای حمام کردن، غذا پختن و 

دیگر کارهای منزل به کمک نیاز دارید.
 اگر تنها زندگی می کنید، ش��اید الزم باشد تا زمانی که 
بتوانید کارهای روزانه خود را به تنهایی انجام دهید، در 

یک مرکز توانبخشی بمانید.
حرکت داشته باشید: 

 ب��رای آنک��ه بتوانید ب��ه بهترین نح��و با زان��وی جدید 
 خود کار کنی��د، بای��د دس��تورات پزش��ک را در مورد

 فعال ب��ودن در هفته های پس از جراح��ی به دقت اجرا 
کنید.

 اس��تراحت بیش از حد می تواند روند بهبود ش��ما را به 
تعویق اندازد. البته انجام بیش از اندازه کار هم درس��ت 
نیس��ت. در اطراف منزل خود حرکت کنی��د، کمی راه 
بروید و ورزش های پیش��نهادی فیزیوتراپیست خود را 

انجام دهید.
ورزش درمانی: 

ورزش درمانی برای تعویض مفصل ش��امل ورزش هایی 
برای افزایش انعطاف پذیری و قدرت است. شما می توانید 
این ورزش ه��ا را در مرکز فیزیوتراپی ی��ا در منزل انجام 
دهید، اما از پزشک خود حتما بپرسید که چگونه آنها را 

درست انجام دهید.
 مدت زمان انجام آنها را پزشک به شما توصیه می کند، اما 

حداقل تا 2 ماه پس از جراحی باید ادامه دهید.
دوره نقاهت چقدر طول می کشد؟ 

به طور معمول همه بیماران دوره نقاهت خود را با سرعت 
طی می کنند.

 پزش��ک به ش��ما خواهد گفت ک��ه زمان بازگش��ت به 
فعالیت ه��ای طبیعی تان چه زمانی اس��ت. در این جا به 
بعضی از این دس��تورالعمل ها اش��اره می کنیم: کارهای 
خانه: 3 ت��ا 6 هفته، فعالیت جنس��ی: 4 ت��ا 6 هفته، کار 
بیرون از منزل: 6 تا 8 هفته، ش��نا ک��ردن: 6 تا 8 هفته، 
 رانندگ��ی ک��ردن: 6 ت��ا 8 هفته ب��رای زانوی راس��ت. 
اگر زان��وی چپ تعویض ش��ده، بع��د از ی��ک هفته هم 

می توانید رانندگی کنید.

دریچه

شناس��ایی خوراکی هایی که سوخت و س��از بدن را باال می برد دغدغه 
همیشگی ماست.

بهترین راهکار برای کاهش وزن، افزایش سطح فعالیت بدنی همراه با 
رعایت یک رژیم غذایی تنظیم شده است. در اینجا گیاهانی را معرفی 

می کنیم که سوخت و ساز بدن را باال می برد:
 زیره: 

در درجه سوم گرمی و خشکی قرار دارد و می توان عرق آن را به اندازه 
یک استکان قبل از غذا میل کرد.

 دارچین: 
عالوه بر این که حرارت بدن را افزایش می دهد، مصرف دم کرده آن به 

هضم بهتر غذا کمک می کند.
 زنجبیل: 

آن را می توان به شکل مربا، عس��ل یا دم کرده استفاده کرد. زنجبیل به 
ویژه برای مبتالیان به دردهای مفاصل که با خوردن لبنیات دردشان 

تشدید می شود، مناسب است.
 پیاز: 

از سردی غذاها می کاهد و به افزایش متابولیسم بدن کمک می کند.
 سیر: 

عالوه بر این که س��بب افزایش حرارت بدن می شود، به کاهش چربی 
و رقیق کردن خون کمک می کند و طبع آن اواخر درجه س��وم گرمی 

و خشکی است.
 فلفل: 

این گیاه حرارت بدن را افزایش می  دهد و اضافه کردن آن به غذا سبب 
تقویت هاضمه می شود.

 آویشن و پونه: 
دارای اثر گرم کنندگی و ضد عفونی کننده بدن است.

 زردچوبه: 
این گیاه نیز گرمی و خش��کی زیادی دارد و به عن��وان افزایش دهنده 

متابولیسم می توان آن را به غذاها اضافه کرد.
 هل: 

آن را می توان همراه با چای دم کرد و نوشید.

با این گیاهان سوخت و ساز بدن
 را باال ببرید

بیشتر بدانیم

زبان خوراکی ها

کار شناسان طب سنتی معتقدند، اس��تفاده از تخم شربتی 
فواید زی��ادی برای ب��دن، از جمل��ه کاه��ش وزن، درمان 
بیماری های تنفسی، پیش��گیری از دیابت، رفع خستگی و 
تشنگی مفرط و درمان ناراحتی های گوارشی مانند نفخ دارد.

سید جواد علوی،کار شناس طب س��نتی، درباره فواید تخم 
شربتی اظهار داش��ت: دانه های گیاه ریحان کوهی، به تخم 
شربتی مشهور اس��ت، که دانه هایی لعاب دار هستند و فواید 

بسیاری از جمله فواید زیر را دارند:
فواید تخم شربتی برای جذب کلسیم

علوی گفت: تخم ش��ربتی حاوی پروتئین، آهن، پتاس��یم و 
کلسیم اس��ت که این دانه لعاب دار برای کسانی که مشکل 
جذب کلسیم دارند، مفید است، چرا که حاوی ماده معدنی، 
به نام »بورون« می باش��د و ای��ن ماده به انتقال کلس��یم به 

استخوان کمک می کند.
فواید تخم شربتی برای الغرشدن

این کار شناس طب سنتی ادامه داد: تخم شربتی فواید زیادی 
برای الغر ش��دن، درمان بیماری های تنفسی، افراد دیابتی، 
افراد مبتال به فشارخون باال، برای پیشگیری از دیابت، رفع 
خستگی، رفع تش��نگی مفرط، ناراحتی های گوارشی مانند 

نفخ، یبوست، سوءهاضمه و... دارد.
وی افزود: برای این کار بهتر اس��ت، صبح ناش��تا یک قاشق 
مرباخوری تخم شربتی را با یک لیوان آب گرم و عسل مخلوط 

کرده و بخورید و یک ساعت بعد از آن صبحانه صرف شود.
فواید تخم شربتی برای تنظیم فشارخون

علوی عن��وان ک��رد: تخم ش��ربتی در تنظیم فش��ارخون و 
متع��ادل نگه داش��تن آن بس��یار کمک کننده اس��ت، چرا 
که بس��یاری از افراد، بعد از خوردن غذا فشارخونش��ان باال 
 می رود، که خوردن تخم ش��ربتی به تعادل فشارخون کمک 

می کند.
وی بیان داشت: مصرف تخم شربتی، به دلیل اینکه یبوست 
را رفع می کن��د و غلظت خون را کاه��ش می دهد، به بهبود 
خلق و خوی افراد، خس��تگی ذهن��ی، ناراحتی های عصبی، 

سردردهای افسردگی و میگرن کمک می کند.
فواید تخم شربتی برای تقویت اعصاب

عل��وی خاطرنش��ان ک��رد: اگ��ر در ع��رق بادرنجبوی��ه و 
اسطوخودوس، یک قاش��ق چای خوری تخم شربتی ریخته 
و نیم ساعت قبل از خواب خورده شود، به رفع ناراحتی های 

عصبی، سردرد ها و بی خوابی کمک زیادی می کند.

کدو خواص فوق العاده ای دارد. کال��ری اندک و مواد مغذی 
چش��مگیر موجود در آن انگیزه زیادی ب��رای مصرف ایجاد 
می کند. در این مطلب نگاهی گذرا به این سبزی می اندازیم.

کدو کم کالری است
کدو از 94 درصد آب تشکیل ش��ده و یکی از سبزیجات کم 
کالری محسوب می شود. یک سهم غذایی )250 میلی لیتر 
معادل یک لیوان( کدوی خرد شده  خام کمتر از 20 کالری 
وارد بدن می کند و در عین حال 28 میلی گرم اس��یدفولیک 
دارد. این میزان حدود 7 در صد نیاز روزانه  یک فرد بزرگسال 
به این ویتامی��ن را تأمین می کند. ناگفت��ه نماند که همین 
میزان کدو حاوی 12 میلی گرم ویتامین C و 250 میلی گرم 

پتاسیم دارد.
کدو حاوی بتاکاروتن

کدو حاوی میزان قابل توجهی بتاکاروتن اس��ت. البته نه به 
اندازه  بتاکاروتن موجود در کدو تنبل. با این حال کدو سبز 

نیز منبع خوب این آنتی اکسیدان محسوب می شود.
 یادتان باشد که گرفتن پوس��ت کدو باعث از بین رفتن این 

آنتی اکسیدان می شود.
کدو یک سبزی چندمنظوره

طعم کدو به گونه ای اس��ت که می توان از آن در انواع غذاها 
استفاده کرد. کدو با گوجه فرنگی طعم خوبی ایجاد می کند و 
برای تهیه  الزانیای سبزیجات و غیره فوق العاده است. حتی 

می توانید آن را رنده کرده و با ماست میل کنید.
می شود کدو را خام خورد

کدو یکی از آن سبزیجات تر و تازه ای است که خام نیز مصرف 
می شود. کدوی خام برای تهیه ساالدها بسیار مناسب است. 
افرادی که رژیم گرفته اند می توانند آن را حلقه حلقه کرده و 

به عنوان میان وعده میل کنند.
کدو هر چه کوچک تر بهتر

برخی از کدوها بسیار بزرگ می شوند. البته می توان از آنها نیز 
اس��تفاده کرد. اما هرچه کدوها کوچک تر باشند بهتر است. 

چون هرچه بزرگ تر بشوند طعم خود را از دست می دهند.
مراقب باشید؛ کدو زود خراب می شود

در حین خری��د دقت کنید و کدوهای��ی را انتخاب کنید که 
سفت هستند و زمانی که آنها را در دست می گیرید سنگین 
به نظر می آیند. یادتان باش��د کدوها را ت��ازه به تازه مصرف 
کنید. چون نگهداری چند روزه  آنها در یخچال باعث می شود 

زود خراب شوند.

بدترین قس��مت یک بیماری شاید همیش��ه درد عضالنی 
و س��رفه کردن نباش��د. بلکه گیجی و منگ��ی، بی تعادلی، 
بی تفاوتی نسبت به اتفاقات محیط اطراف و خستگی مفرط 
می تواند بیش��تر آزاردهنده باش��د. محققان این موارد را به 
 )sickness behavior( »طور خالصه »رفتار بیم��اری
می نامند. یک مطالعه  جدید مکانیسم های مولکولی دخیل 
در این عالیم را آش��کار کرده و توضیح می ده��د که چرا ما 
وقتی مریض می شویم، احس��اس بی حالی و ناخوشایندی 

داریم.
با اینکه رفتار بیماری مثل بی حالی و کسلی ناخوشایند است، 
اما محققان معتقدند این عالیم هنگام آلودگی به ویروس یا 
باکتری سودمند هس��تند و باعث می شود بدن انرژی اش را 
صرف مبارزه  با عوامل  بیماری زا کند. ام��ا رفتار بیماری در 
بیماران سرطانی یا بیماران خودایمنی می تواند از عوارض 
جانبی ناخواس��ته  مولکول هایی به نام »اینترفرون« باشد. 
سلول های ما برای مقابله با عوامل بیماری زا این مولکول ها 

را آزاد می کنند.
این وضعیت سوالی را در ذهن محققان ایجاد کرده چون آنها 
می دانند که »سد خونی مغز«، سیگنال های سیستم ایمنی 
را مسدود می کند. س��د خونی مغز یک سیستم محافظتی 

است که از ورود اکثر پاتوژن ها و مولکول های ایمنی به مایع 
برون سلولی مغز جلوگیری می کند. البته دانشمندان چندین 
مکانیس��م را شناسایی کرده اند که نش��ان می دهد پیغام ها 
چگونه از این سد رد شده و بر رفتار تاثیر می گذارند. اما هنوز 
به طور دقیق نمی دانند که دستگاه ایمنی و مغز چگونه با هم 

ارتباط برقرار می کنند.
»مارکو پرینز«، یک آسیب ش��ناس عصبی و همکارانش از 
دانشگاه فرایبرگ در آلمان، یک ویروس بیماری زا را به بدن 
یک موش آزمایشگاهی وارد کردند. محققان میزان تاثیر این 
پاتوژن را بر بدن موش اندازه گیری نمودند. آنها برای این کار 
از تست استاندارد افسردگی جوندگان استفاده کردند. در این 
آزمایش جانور جونده درون یک ظرف آب قرار داده می شود. 
جوندگان معم��وال تالش می کنند از آب بی��رون بیایند، اما 
جانوران افسرده زود تسلیم شده و در آب می مانند. در این 
پژوهش، موش هایی که به ویروس آلوده شده بودند، دو برابر 

مدت زمان بیشتری در آب باقی می ماندند.
محققان پی بردند که این ویروس باعث ش��د که موش نوع 

خاصی از اینترف��رون به ن��ام اینترفرون بت��ا را تولید کند. 
اینترفرون بتا هم به نوبه  خود گیرنده  مولکول ها را در قسمت 

غشای محافظ مغز تحریک کرد.
پرینز و همکارانش می خواستند بفهمند که آیا این گیرنده ها 
باعث ایجاد رفتار بیماری می شود یا خیر. به همین منظور، 
موش های عادی را با جانورانی مهندسی شده مقایسه کردند 
که این گیرنده ها را نداشتند. محققان ابتدا مولکول هایی را 
به موش ها تزریق کردند که مث��ل ویروس ها، واکنش های 
ایمنی مش��ابهی را به دنبال داشتند. س��پس برای سنجش 
توانایی های ذهن��ی و حالت روحی جون��دگان دو آزمایش 
روی آنه��ا انجام دادند. در آزمایش ش��ناور ک��ردن در آب، 
موش های عادی در مقایس��ه با موش های مهندسی شده، 
50 درصد مدت زمان بیش��تری در آب غوطه ور ماندند. این 
نشان می دهد که اگر جانوران آن گیرنده ها را داشته باشند، 
آسیب پذیری بیشتری در مقابل افسردگی و بی حالی دارند. 
محققان آزمایش دیگری هم انجام دادند که در آن جانوران 
باید مکان س��کویی در آب را به خاطر می س��پردند. تزریق 

مولکول ها تاثیر بر عملکرد موش های فاقد گیرنده نداشت، 
اما عملکرد موش های عادی 50 درصد ضعیف تر شد.

پرینز و همکارانش دو بخش از مکانیسمی را مشخص کردند 
که سیگنال های ایمنی را از سد خونی مغزی رد می کند، اما 
آنها هنوز نمی دانس��تند کدام مولک��ول در مغز تغییر ایجاد 
می کرد. آنها متوجه شدند که سلول های رگ های خونی در 
 CXCL10 واکنش به اینترفرون بتا مولکول دیگری را به نام
را تولید کردند. مولکول CXCL10 واکنش های عصبی را 

تغییر داد و ظرفیت یادگیری حیوان را پایین آورد.
این پژوهش اهمیت زیادی دارد چون یک راه ارتباطی جدید 
بین دس��تگاه ایمنی و مغز را شناس��ایی می کند. داده های 
این تحقیق با مطالعه  دیگری که س��ال گذشته انجام شده 
بود، همخوانی دارد. در ای��ن پژوهش هم گیرنده  اینترفرون 
بتا به عنوان عامل��ی در رفتار بیماری معرفی ش��ده بود. اما 
حاال محققان فراتر رفته و نقش CXCL10 را هم آش��کار 

کرده اند.
محققان فکر می کنند آنها در مسیر درست قرار دارند. حاال 
یک سوال بزرگی که ذهن محققان را درگیر کرده این است 
که آیا می توان راه هایی برای جلوگیری از بروز رفتار بیماری 

در بیماران سرطانی یا بیماران خودایمنی پیدا کرد.

چرا هنگام بیماری بی حال می شویم؟

فواید فراوان کدو سبزنوشیدنی تخم شربتی و خواص آن

همه چیز در مورد  عمل تعویض مفصل زانو
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مفادآرا
2/25 آگهی موض��وع ماده 3 قانون و م��اده 13 آیین نامه قان��ون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی اداره ثبت اسناد کاشان

برابر آراء صادره هیأت موضوع قانون تعیی��ن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی 

مس��تقردر اداره ثبت اس��ناد و امالک کاش��ان تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است . لذا  مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا 
به شرح زیر به منظور اطالع عموم در2  نوبت به فاصله 15 روز آکهی میشود 0 
در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته 
باشند . می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 2 ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد کاشان تسلیم و پس از اخذ رس��ید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 

تسلیم اعتراض . دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم نمایند.
1- رای شماره 139460302034028806 هیأت دوم0 محمدعلی حسنی فرزند 
حسن بشماره شناسنامه 262 صادره از کاشان به شماره ملی 1262348382 
سه دانگمشاع از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 83/70 مترمربع بشماره 7 فرعی 

مجزی از 5 فرعی از پالک 3310- اصلی واقع دراراضی شهر بخش 1 کاشان.
2- رای ش��ماره 139460302034028807 هی��أت دوم0 اله��ه اخالقی قزاانی 
فرزند ابوالقاسم بشماره شناس��نامه 1602 صادره از کاش��ان به شماره ملی 
1262087694 سه دانگمشاع از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 83/70 مترمربع 
بش��ماره 7 فرعی مجزی از 5 فرعی از پالک3310- اصلی واقع دراراضی شهر 

بخش 1 کاشان
3- رای ش��ماره 139460302034028586 هیأت اول0 علی اکبر کندی فرزند 
قربانعلی بشماره شناسنامه 112 صادره از کاشان به شماره ملی 1262191191 
سه دانگمشاع از ششدانگ یکباب مغازه بمساحت 48/73 مترمربع بشماره 12 

فرعی مجزی از 1 فرعی از پالک7705- اصلی واقع در بخش 1 کاشان
4- رای شماره 139460302034028585  هیأت اول0 اعظم ترابی خالدی فرزند 
احمد بشماره شناسنامه 8620 صادره از تهران بشماره ملی 0075780879 سه 
دانگمشاع از ششدانگ یکباب مغازه بمساحت 48/73 مترمربع بشماره 12 فرعی 

مجزی  از1 فرعی  از پالک7705- اصلی واقع در بخش 1 کاشان.
5- رای ش��ماره 139460302034026658  هیأت دوم0 کریم کریمی بارونقی 
فرزند اسداهلل بشماره شناسنامه 3 صادره از کاشان بشماره ملی 1262841641 
سه دانگمشاع از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 262/15 مترمربع بشماره 11150 
فرعی مفروز از 6530 فرعی  از پالک2- اصلی واقع درصالح آباد بخش 2 کاشان.

6- رای ش��ماره 139460302034026657  هیأت دوم0 طیب��ه علیزاده نوش 
آبادی فرزند ابوالقاسم بشماره شناسنامه 57 صادره از نوش آباد بشماره ملی 
6199829298 سه دانگمشاع از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 262/15 مترمربع 
بشماره  11150 فرعی مفروز از  6530 فرعی  از پالک2- اصلی واقع در صالح 

آباد بخش 2 کاشان.
7- رای ش��ماره 139460302034026597هیأت دوم0 مهدی محلوجی فرزند 
جواد بشماره شناسنامه 1141 صادره از آران بیدگل بشماره ملی 6199368460 
سه دانگمشاع از ششدانگ یکبابخانه  بمساحت 109/93 مترمربع بشماره 11151  

فرعی مجزا از 6530 از پالک2- اصلی واقع در صالح اباد بخش 2 کاشان.
8-رای ش��ماره 139460302034026599هیأت دوم0 محمد کریمی بارونقی 
فرزن��د کریم بش��ماره شناس��نامه 52206 صادره از کاش��ان بش��ماره ملی 
1260512061 سه دانگمشاع از ششدانگ یکبابخانه  بمساحت 109/93 مترمربع 
بشماره 11151  فرعی مجزا از 6530 از پالک2- اصلی واقع در صالح اباد بخش 

2 کاشان.
9-رای شماره 139460302034002025هیأت اول0 حسین منصوری آرانی 
فرزند نصرت اله بش��ماره شناس��نامه 127 صادره از کاش��ان بش��ماره ملی 
6199746147 – ششدانگ یکبابخانه  بمساحت 102/50 مترمربع بشماره 535  

فرعی از پالک3و18- اصلی واقع درغیاث آباد بخش 2 کاشان.
10- رای ش��ماره 139460302034028404هیأت اول0 فاطمه اشتری بزرکی 
فرزند صفدرعلی بش��ماره شناس��نامه 2525 صادره از کاش��ان بشماره ملی 
1260921621 س��ه دانگمش��اع از شش��دانگ از یکبابخانه  بمساحت 109/70 
مترمربع بش��ماره 560  فرعی از پالک3و18- اصلی واق��ع درغیاث آباد بخش 

2 کاشان.
11- رای ش��ماره 139460302034028405هی��أت اول0 غالمعل��ی صادقی 
سه ده فرزند محمد بشماره شناس��نامه 709 صادره از کاش��ان بشماره ملی 
1261132181 س��ه دانگمش��اع از شش��دانگ از یکبابخانه  بمساحت 109/70 
مترمربع بش��ماره 560  فرعی از پالک3و18- اصلی واق��ع درغیاث آباد بخش 

2 کاشان.
12- رای شماره 139460302034030225هیأت اول0 زینب قمری هرتکه فرزند 
رستم بشماره شناسنامه 6 صادره از باختران بش��ماره ملی 3258023425- 
شش��دانگ یکبابخانه  بمس��احت 104/64 مترمرب��ع بش��ماره 565  فرعی از 

پالک3و18- اصلی واقع درغیاث آباد بخش 2 کاشان.
13- رای ش��ماره 139460302034031037هیأت اول0 علی اکبر خاری زاده 
مجردکاشان فرزند حسن بشماره شناسنامه 49288 صادره از کاشان بشماره 
ملی 1260482901- شش��دانگ یکبابخانه بمساحت 205/25 مترمربع بشماره 

570  فرعی از پالک3و18- اصلی واقع درغیاث آباد بخش 2 کاشان.
14- رای ش��ماره 139460302034025279هی��أت دوم0 حس��ین دی��م کار 
فرزند حبیب اله بش��ماره شناس��نامه 6410 صادره از کاش��ان بش��ماره ملی 
1260570541-  شش��دانگ یکباب س��اختمان  بمس��احت 279/47 مترمربع 
بش��ماره 9020  فرعی مجزی از 334 فرعی  از پالک 11- اصلی واقع درزیدی 

بخش 2 کاشان.
15- رای ش��ماره 139460302034025287هی��أت دوم0 حس��ین دی��م کار 
فرزند حبیب اله بش��ماره شناس��نامه 6410 صادره از کاش��ان بش��ماره ملی 
1260570541-  ششدانگ یکباب مغازه  بمساحت 78/58 مترمربع بشماره 9021  

فرعی مجزی از 334 فرعی  از پالک 11- اصلی واقع درزیدی بخش 2 کاشان.
16- رای ش��ماره 139460302034025288هی��أت دوم0 حس��ین دی��م کار 
فرزند حبیب اله بش��ماره شناس��نامه 6410 صادره از کاش��ان بش��ماره ملی 
1260570541-  ششدانگ یکباب ساختمان  بمساحت 52/58 مترمربع بشماره 
9022  فرعی مج��زی از 334 فرعی  از پالک 11- اصل��ی واقع درزیدی بخش 2 

کاشان.
17-رای ش��ماره 139560302034000361هیأت اول0 حسین زین العابدین 
کاشی فرزند محمد بش��ماره شناس��نامه 6276 صادره از کاشان بشماره ملی 
1260569179-  ششدانگ یکبابخانه  بمساحت 76/15 مترمربع بشماره 5520  
فرعی مج��زی از 3310 فرعی  از پالک13- اصلی واقع دردش��ت حکیم بخش 2 

کاشان
18- رای ش��ماره 139560302034000041هی��أت اول0 محمدقاس��م زاده 
عرب فرزند جواد بش��ماره شناس��نامه 545 صادره از کاش��ان بشماره ملی 
1261654358-  ششدانگ یکبابخانه بمس��احت 68/6 مترمربع بشماره 5521  
فرعی مجزی از 330 فرعی  از پ��الک13- اصلی واقع دردش��ت حکیم بخش 2 

کاشان
19- رای شماره 139460302034009929 هیأت اول0 اصغر میرزازاده فرزند 
علی بشماره شناسنامه 359 صادره از کاشان به ش��ماره ملی 1262193664 
-  ششدانگ باغچه خانه بمس��احت 223/05 مترمربع بشماره 20570 فرعی از 
پالک 15- اصلی واقع درناجی آباد بخش2 کاش��ان)خریداری مع الواس��طه از 

مالکین مشاعی ناجی آباد(
20-رای ش��ماره 139560302034000231 هیأت اول0 محس��ن اربابی لتحر 
فرزند ماش��االه بش��ماره شناس��نامه 109 صادره از کاشان به ش��ماره ملی 
1263552293- شش��دانگ یکبابخانه بمس��احت 121/30 مترمربع بش��ماره 

20589 فرعی مجزی از 3692 فرعی ازپالک 15- اصلی واقع درناجی آباد بخش2 
کاشان)خریداری مع الواسطه ازنرگس توتستانی(

21- رای ش��ماره 139460302034023771 هی��أت دوم0 احمدنعمت��ی 
ورکانی فرزند علی بش��ماره شناس��نامه 582 صادره از کاشان به شماره ملی 
1260873897- شش��دانگ یکبابخانه بمس��احت 124/75 مترمربع بش��ماره 
20622 فرعی از پالک 15- اصلی واقع درناجی آباد بخش2 کاش��ان)خریداری 

مع الواسطه از مالکین مشاعی ناجی آباد(
22- رای ش��ماره 139460302034026213 هی��أت دوم0 اله��وردی یزدانی 
یایش��هری فرزند محمود بشماره شناس��نامه 261 صادره از مراغه به شماره 
مل��ی 1551580691-  شش��دانگ قس��متی ازیکبابخان��ه بمس��احت 77/85 
مترمربع بش��ماره 20802 فرعی از پالک 15- اصلی واقع درناجی آباد بخش2 

کاشان)خریداری مع الواسطه از مالکین مشاعی ناجی آباد(.
23- رای ش��ماره 139460302034028384 هیأت اول0 طاهره میرزائی فرد 
کچورستانی فرزند قدرت اله بش��ماره شناس��نامه 16 صادره از اردستان به 
شماره ملی 1189562235- ششدانگ یکباب باغچه وعمارت بمساحت 515/1 
مترمربع بشماره 20902  فرعی مفروز از 14774  فرعی از پالک 15- اصلی واقع 

درناجی آباد بخش2 کاشان
24(رای ش��ماره 139460302034031192 هی��أت دوم0 س��عید خدابن��ده 
فرزند علیرضا بش��ماره شناس��نامه 820 صادره از کاش��ان به ش��ماره ملی 
1261938534- شش��دانگ یکبابخانه بمس��احت 114/68 مترمربع بش��ماره 
20993 فرع��ی مجزی از 3485 فرع��ی از پالک 15- اصلی واق��ع درناجی آباد 

بخش2 کاشان.
25-رای ش��ماره 139460302034030101 هیأت اول0 حامد صانعی ارمکی 
فرزند علیمحمد بش��ماره شناس��نامه 30712 صادره از تهران به شماره ملی 
0059478136 - ششدانگ یکبابخانه بمساحت 68/40 مترمربع بشماره 21024 

فرعی ازپالک 15- اصلی واقع درناجی آباد بخش2 کاشان.
26- رای ش��ماره 139460302034029782 هی��أت اول0 محس��ن صباغ��ی 
فرزند غالمعلی بش��ماره شناس��نامه 2797 صادره از کاش��ان بش��ماره ملی 
1263340490- شش��دانگ زمین محصور بانضمام اتاق بمس��احت 348/80 
مترمربع بش��ماره 21025 فرعی ازپالک 15 - اصلی واقع درناجی آباد بخش2 

کاشان.
27-رای شماره  139460302034029875 هیأت دوم0 مهدی پورشیری فرزند 
حسین شماره شناسنامه 48298 صادره از کاشان بشماره ملی 1260472991- 
ششدانگ یکبابخانه بمساحت 100 مترمربع بش��ماره 21029 فرعی مفروز از 

7396 فرعی ازپالک15 - اصلی واقع درناجی آباد بخش2 کاشان.
28-رای ش��ماره 139460302034000317 هی��أت اول0 مرتض��ی ع��رب 
شورابی فرزند ناصرقلی ش��ماره شناس��نامه 612 صادره از کاشان بشماره 
ملی 1262077796- ششدانگ یکبابخانه بمس��احت 70/80 مترمربع بشماره 
21331 فرعی مفروز از 1821 فرعی ازپالک15 - اصلی واقع درناجی آباد بخش2 

کاشان)خریداری از محسن قادری(
29-رای ش��ماره 139460302034020759 هیأت اول0 فرهاد مرادی یزدلی 
فرزند ماش��االه بش��ماره شناس��نامه 49 صادره از کاش��ان به ش��ماره ملی 
6199853253 سه دانگمشاع از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 160/85 مترمربع 
بشماره 6148  فرعی مجزی از 250 فرعی از پالک 23- اصلی واقع در درب فین 

بخش2 کاشان)خریداری مع الواسطه ازفاطمه بخشی(
30-رای ش��ماره 139460302034020762 هی��أت اول0 س��کینه خات��ون 
خاجه فرزند صدیف بشماره شناس��نامه 3 صادره از کاش��ان به شماره ملی 
1262610419 سه دانگمشاع از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 160/85 مترمربع 
بشماره 6148  فرعی مجزی از 250 فرعی از پالک 23- اصلی واقع در درب فین 

بخش2 کاشان)خریداری مع الواسطه ازفاطمه بخشی(
31-رای ش��ماره 139460302034027484 هیأت اول0 امیرحس��ین عباسی 
حسن آبادی فرزند ماشااله بشماره شناسنامه 10 صادره از کاشان به شماره 
ملی 1262953863- شش��دانگ یکبابخانه بمساحت 221/90 مترمربع بشماره 
6164  فرعی مجزی از 3705 فرعی از پالک 23- اصلی واقع در درب فین بخش2 

کاشان)خریداری مع الواسطه ازعماد االسالمی(.
32- رای ش��ماره 139560302034000319 هیأت اول0 امیرحسین عسگری 
فرزند حس��ن بش��ماره شناس��نامه 482 صادره از کاش��ان به ش��ماره ملی 
1261551591- شش��دانگ چهاردیواری مش��تمل براعیان بمساحت 297/6 
مترمربع بش��ماره 6279  فرعی از پالک 23- اصلی واق��ع در درب فین بخش2 

کاشان)خریداری وراث حسین زارع(
33- رای ش��ماره 139460302034009951 هی��أت اول0 محم��ود یزدی��ان 
فینی فرزند حسینعلی بش��ماره شناس��نامه 20 صادره از کاش��ان به شماره 
ملی1262814863 سه دانگمش��اع از شش��دانگ یکبابخانه بمساحت 336/06 
مترمربع بش��ماره 9820 فرع��ی مج��زی از 848و1237و1236 فرعی ازپالک 
33- اصلی واقع در فین علیا بخش2 کاشان )خریداری از حسینعلی یزدیان( 34( 
رای ش��ماره 139460302034009953 هیأت اول0 مری��م یزدیان فینی فرزند 
حسینعلی بشماره شناسنامه 3305 صادره از کاشان به شماره 1261009320 
سه دانگمشاع از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 336/06 مترمربع بشماره 9820 
فرعی مجزی از 848و1237و1236 فرعی ازپالک 33- اصلی واقع در فین علیا 

بخش2 کاشان )خریداری از حسینعلی یزدیان(
35- رای ش��ماره 139460302034030616 هیأت دوم0 محمد گلناری فرزند 
حبیب بشماره شناسنامه 6  صادره از کاش��ان به شماره ملی 1262928907-  
ششدانگ یکدرب باغ مش��تمل برخانه بمس��احت 1286/82 مترمربع بشماره 
10444  فرعی مجزی از 322 فرعی از پ��الک 33- اصلی واقع در فین علیا بخش 

2 کاشان .
36- رای شماره 139460302034030591 هیأت دوم0 ماشااله فالح فر فرزند 
عباس بشماره شناسنامه 3520 صادره ازکاشان به شماره ملی1261011481 
سه دانگمشاع ازششدانگ یکباب باغچه مشتمل برساختمان بمساحت 338/90 
مترمربع بش��ماره 10446 فرعی مجزی از 346 فرعی ازپالک 33- اصلی واقع 

درفین علیا بخش 2 کاشان )خریداری اقدس ناصری(.
37- رای شماره 139460302034030592 هیأت دوم0 مژگان دبیرمقدم فرزند 
آقاعباس بشماره شناسنامه 709 صادره ازکاشان بشماره ملی 1261687035 
سه دانگمشاع از ششدانگ یکباب باغچه مشتمل برساختمان بمساحت 338/90 
متر مربع بش��ماره 10446 فرعی مجزی از 346 فرعی ازپالک 33- اصلی واقع 

درفین علیا بخش2کاشان )خریداری اقدس ناصری (.
38-رای ش��ماره 139460302034026613 هیأت اول0 جم��ال جمالی فرزند 
اصغر بشماره شناسنامه 7 صادره از کاش��ان به شماره ملی 1262565049-  
ششدانگ یکبابخانه بمساحت 295/80 مترمربع بشماره 6450  فرعی مجزی از 
133 فرعی از پالک 34- اصلی واقع در فین بزرگ بخش 2 کاشان)خریداری از 

زهرا توکلیان(
39- رای ش��ماره 139460302034030602 هی��أت اول0 فت��ح ال��ه تقاعدی 
فینی فرزند حسین بش��ماره شناسنامه 123 صادره از کاش��ان به شماره ملی 
1262745047-  ششدانگ یکبابخانه بمساحت 58/50 مترمربع بشماره 6515  
فرعی مج��زی از 1171و 1172 فرعی از پالک 34- اصلی واق��ع در فین بزرگ 

بخش 2 کاشان.
40- رای ش��ماره 139460302034029528 هیأت اول0 رضا رس��ولی فینی 
فرزند غالمحس��ین بشماره شناس��نامه 47 صادره از کاش��ان به شماره ملی 
1262861845-  ششدانگ یکباب باغ مشتمل برساختمان بمساحت 2439/43 
مترمربع بشماره 59  فرعی از پالک 39- اصلی واقع در مزرعه مال احمد بخش 

2 کاشان.
41- رای ش��ماره 139460302034029475 هی��أت دوم. صفر زارع حس��ن 

آبادی فرزند ماشاله بشماره شناس��نامه 776  صادره از کاشان به شماره ملی 
1260950182- شش��دانگ یکبابخانه بمس��احت 353 مترمربع بشماره 1433 
فرعی مفروز از 616و617 فرعی از پالک 40- اصلی واقع در حس��ن آباد بخش 

2 کاشان.
42- رای شماره 139460302034024270 هیأت دوم. غالمرضا قمصری حسن 
آبادی فرزند ابراهیم بشماره شناسنامه 1631  صادره از کاشان به شماره ملی 
1261042891-  ششدانگ یکبابخانه بمساحت 93/95 مترمربع بشماره6549 

فرعی مجزی از 1309 فرعی از پالک 45- اصلی واقع درلتحر بخش 2 کاشان. 
43- رای ش��ماره 139460302034029763  هیأت اول0 حس��ین عس��گری 
لتحری فرزند حبیب اله بشماره شناس��نامه 0 صادره از کاشان به شماره  ملی 
1250132762 سه دانگمشاع از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 127/90 مترمربع 
بش��ماره 6617 فرعی مجزی از 274 فرعی از پالک 45- اصل��ی واقع در لتحر 

بخش2  کاشان )خریداری مع الواسطه از رضاعسگری لتحری(.
44- رای شماره 139460302034029764  هیأت اول0 هانیه غفوری قمصری 
فرزند محمد بشماره شناسنامه 0 صادره از کاشان به شماره  ملی 1250392780 
سه دانگمشاع از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 127/90 مترمربع بشماره 6617 
فرعی مجزی از 274 فرع��ی از پالک 45- اصلی واقع در لتحر بخش2  کاش��ان 

)خریداری مع الواسطه از رضاعسگری لتحری(.
45- رای شماره 139460302034004797  هیأت اول0 یاسر ابراهیمی فرزند 
حسن بشماره شناسنامه 34 صادره از کاشان به شماره  ملی 1262500648- 
ششدانگ یکبابخانه بمس��احت100/8  مترمربع بشماره 13740 فرعی از پالک 

49- اصلی واقع درصفی آباد بخش2  کاشان )خریداری از محمد شیرقربانی(.
46-رای ش��ماره 139460302034019695  هیأت دوم0 س��یدمهدی تهمتنی 
فرزند سیدمحمود بش��ماره شناسنامه 308 صادره از کاش��ان به شماره  ملی 
1261855817 سه دانگمشاع از شش��دانگ یکبابخانه بمساحت124  مترمربع 
بشماره 13779 فرعی مجزی از 1481 فرعی از پالک 49- اصلی واقع درصفی 

آباد بخش2  کاشان  )خریداری از ناصرپورعسگری(.
47-رای ش��ماره 139460302034019697  هیأت دوم0 مرضیه حسین زاده 
فرزند غالمرضا بش��ماره شناس��نامه 23 صادره از کاش��ان به ش��ماره  ملی 
12624754911 سه دانگمشاع از شش��دانگ یکبابخانه بمساحت124  مترمربع 
بشماره 13779 فرعی  مجزی از 1481 فرعی از پالک 49- اصلی واقع درصفی 

آباد بخش2  کاشان  )خریداری از ناصرپورعسگری(.
48-رای ش��ماره 139460302034002028 هیأت اول0 زهرا جهرمی محمدی 
فرزند یداله بشماره شناسنامه 14 صادره از نائین به شماره ملی 1249716871 
- ششدانگ یکبابخانه بمساحت85/1  مترمربع بشماره 13789 فرعی مجزی از 
1480 فرعی از پالک 49- اصلی واقع درصفی آباد بخش2  کاشان  )خریداری مع 

الواسطه از محمدآقا باغ چای(
49-رای ش��ماره 139460302034023875  هیأت دوم0 مرتضی جاویدپناه 
فرزند مه��دی بش��ماره شناس��نامه 913 صادره از کاش��ان به ش��ماره  ملی 
1261956214 س��ه دانگمشاع از ششدانگ یکباب س��اختمان بمساحت65/88  
مترمربع بش��ماره 13824 فرعی مجزی از 369 فرعی از پالک 49- اصلی واقع 

درصفی آباد بخش2  کاشان)خریداری از علی اکبر ابوالحسنی قزاانی(
50- رای شماره 139460302034023876  هیأت دوم0 مجتبی جاویدپناه فرزند 
مهدی بشماره شناسنامه 4869 صادره از کاشان به شماره  ملی 1263361201 
سه دانگمشاع از ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت65/88  مترمربع بشماره 
13824 فرعی مجزی از 369 فرعی از پالک 49- اصلی واقع درصفی آباد بخش2  

کاشان)خریداری از علی اکبر ابوالحسنی قزاانی(
51-رای ش��ماره 139460302034030572 هی��أت اول0 مه��رداد اف��کاری 
جبارآبادی فرزند یاور بش��ماره شناس��نامه 482 صادره از کاش��ان کدملی 
3252946157 سه دانگمشاع از ششدانگ یکبابخانه بمساحت104/6 مترمربع 
بشماره 13925 فرعی مجزی از 1430 فرعی از پالک 49- اصلی واقع درصفی 

آباد بخش2  کاشان  )خریداری از حاج احمد فخاری(
52- رای شماره 139460302034030573 هیأت اول0 ناهید محمدزاده عرب 
فرزند حسن بشماره شناسنامه 8221 صادره از کاشان کدملی 1260588548 
سه دانگمشاع از ششدانگ یکبابخانه بمساحت104/6 مترمربع بشماره 13925 
فرعی مج��زی از 1430 فرعی از پ��الک 49- اصلی واقع درصف��ی آباد بخش2  

کاشان  )خریداری از حاج احمد فخاری(.
 53- رای ش��ماره 139460302034031185 هیأت اول0 علی حاجی حس��نی 
فرزن��د امراله بش��ماره شناس��نامه 294 صادره از کاش��ان به ش��ماره  ملی 
1261933273 – چهاردانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت92 مترمربع بشماره 
13950 فرعی مج��زی از 12296 فرعی از پالک 49- اصل��ی واقع درصفی آباد 

بخش2  کاشان  )خریداری از حاج مسلم غیبی(
54- رای ش��ماره 139460302034031187 هی��أت اول0 راضیه گلیاس��یان 
فرزند غالمرضا بش��ماره شناسنامه 5564 صادره از کاش��ان به شماره  ملی 
1263368158 – دو دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت92 مترمربع بشماره 
13950 فرعی مج��زی از 12296 فرعی از پالک 49- اصل��ی واقع درصفی آباد 

بخش2  کاشان  )خریداری از حاج مسلم غیبی(
55- رای شماره 139460302034026748 هیأت اول0 محمود بی غمی فرزند 
اکبر بشماره شناسنامه 2275 صادره از کاشان به شماره ملی 1260634949 
– ششدانگ یکبابخانه بمس��احت73/79 مترمربع بشماره 13877 فرعی مجزی 
از 1427 فرعی از پالک 49- اصلی واقع درصفی آباد بخش2  کاشان  )خریداری 

مع الواسطه از رحمت اله گیالسی(
56- رای ش��ماره 139460302034028574 هیأت اول0 مرتضی عفتی فرزند 
علی بشماره شناسنامه 2364 صادره از کاشان به شماره  ملی 1260635813- 
ششدانگ یکبابخانه بمساحت73/49 مترمربع بشماره 13895 فرعی مجزی از 
1425 فرعی از پالک 49- اصلی واقع درصفی آباد بخش2  کاش��ان  )خریداری 

از سیدرضا آل یاسین(
57- رای ش��ماره 139460302034031181 هیات دوم0  حمیدرضا مهیاری 
فرزند حس��ین بش��ماره شناس��نامه 3784 صادره از کاشان به ش��ماره ملی 
1263350364 سه دانگمشاع از ششدانگ یکبابخانه بمساحت94/20 مترمربع 
بشماره 13949 فرعی مجزی از 1343 فرعی از پالک 49- اصلی واقع درصفی 

آباد بخش2  کاشان)خریداری مع الواسطه از ورثه مرحوم باغچائی(.
58- رای شماره 139460302034031182 هیات دوم0  فاطمه منصوری فرزند 
جواد بشماره شناسنامه 7125 صادره از کاشان به شماره ملی 1263383769 
سه دانگمشاع از ششدانگ یکبابخانه بمساحت94/20 مترمربع بشماره 13949 
فرعی مج��زی از 1343 فرعی از پ��الک 49- اصلی واقع درصف��ی آباد بخش2  

کاشان)خریداری مع الواسطه از ورثه مرحوم باغچائی(
59- رای ش��ماره 139460302034021652 هی��ات دوم0 محم��د رنجوری 
مشکانی فرزند عزت اله بشماره شناس��نامه 1941 صادره از کاشان به شماره 
ملی 0491352182- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 99/34 مترمربع بشماره 270 
فرعی از پالک 52 - اصلی  واقع دراراضی صفی آباد بخش 2 کاشان)خریداری 

مع الواسطه از مالکین مشاعی مزرعه صفی آباد(
60- رای ش��ماره 139460302034027501 هی��ات دوم0 محم��د عمی��دی 
فرزند میرزاحسین بش��ماره شناس��نامه 503 صادره از همدان به شماره ملی 
4031214413- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 111/25 مترمربع بشماره 274 
فرعی از پالک 52 - اصلی  واقع دراراضی صفی اباد بخش 2 کاشان)خریداری 

مع الواسطه از مالکین مشاعی مزرعه صفی آباد(
61- رای ش��ماره 139460302034026641 هیات اول0 سعیدس��لمانی پور 
فرزند محمود بش��ماره شناس��نامه 1036 صادره از کاش��ان  به شماره ملی 
1261764668- ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت 95/40 مترمربع بشماره 

278 فرعی از پالک 52 - اصلی  واقع دراراضی صفی آباد بخش 2 کاشان.

62- رای ش��ماره 139460302034026640 هی��ات اول0 زه��ره خاری زاده 
مجرد فرزند ابراهیم بشماره شناس��نامه 45975 صادره از کاشان  به شماره 
ملی 1260449823- شش��دانگ یکباب ساختمان بمس��احت 95/40 مترمربع 
صفی آباد  بشماره 278 فرعی از پالک 52 - اصلی  واقع دراراضی  

بخش 2 کاشان.
63-رای ش��ماره 139460302034027527 هی��ات دوم0 علیرض��ا درویش 
زاده  فرزند حسین بشماره شناس��نامه 1453 صادره از کاشان  به شماره ملی 
1261753739 – ششدانگ یکبابخانه  بمس��احت 135 مترمربع بشماره 2888 
فرعی مجزی از 422 فرعی ازپالک53 – اصلی واقع دریحیی آباد بخش 2 کاشان. 
64- رای ش��ماره 139460302034031179 هی��ات دوم0 حس��ین قربانیان 
قهرودی فرزند رضا بشماره شناسنامه 1757 صادره از کاشان  به شماره ملی 
1260858571 – شش��دانگ یکباب مغازه  بمس��احت 30/90 مترمربع بشماره 
2902 فرعی مجزی از 176 فرعی ازپالک53 – اصلی واقع دریحیی آباد بخش 2 

کاشان )خریداری ازاحمد حسین پور(
65- رای ش��ماره 139460302034031180 هی��ات دوم0 حس��ین قربانیان 
قهرودی فرزند رضا بشماره شناسنامه 1757 صادره از کاشان  به شماره ملی 
1260858571 – ششدانگ یکباب مغازه بمساحت 30/90 مترمربع بشماره 2903 
فرعی مجزی از 176 فرعی ازپالک53 – اصلی واقع دریحیی آباد بخش 2 کاشان 

)خریداری ازاحمد حسین پور(
66- رای ش��ماره 139460302034032650 هی��ات دوم0 اکب��ر معم��اری 
مقدم فرزند علی بشماره شناس��نامه 4448 صادره از کاش��ان  به شماره ملی 
1260559866 – ششدانگ یکباب مغازه  بمساحت 21/76 مترمربع بشماره2906 
فرعی مجزی از 380/531 فرعی ازپالک53 – اصلی واقع دریحیی آباد بخش 2 

کاشان )خریداری از ورثه عباس نوابی آرانی(
67- رای ش��ماره 139460302034031753 هیات دوم0 ابوالفضل هاش��می 
باقرآبادی فرزند حسین بشماره شناسنامه 265 صادره از کاشان بشماره ملی 
1262307181 سه دانگمشاع از ششدانگ یکبابخانه  بمساحت 195/57 مترمربع 
بش��ماره 2908 فرعی مجزی از 1325 و 1450 فرعی ازپ��الک53 – اصلی واقع 

دریحیی آباد بخش 2 کاشان )خریداری از احمدهاشمی وغیره(
68- رای شماره 139460302034031754 هیات دوم0 زینب صادقی کله فرزند 
محمد بشماره شناسنامه 1098 صادره از کاشان بشماره ملی 1261911792 
سه دانگمشاع از ششدانگ یکبابخانه  بمساحت 195/57 مترمربع بشماره 2908 
فرعی مجزی از 1325 و 1450 فرعی ازپالک53 – اصلی واقع دریحیی آباد بخش 

2 کاشان )خریداری از احمد هاشمی (.
69- رای شماره 139460302034022725 هیات اول0 حسین مومن راوندی 
فرزند غالمرضا  بش��ماره شناس��نامه 8 صادره از کاش��ان  به ش��ماره ملی 
1263243983- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 173/40 مترمربع بشماره 5164 
فرعی مجزی از 3269 فرعی  از پالک 1 - اصلی  واقع در راوند بخش 4 کاش��ان 

)خریداری از علی اکبر یزدی(
70- رای ش��ماره 139460302034027471 هیات دوم0 حسن مبین راوندی 

فرزند علی  بشماره شناسنامه 53 صادره از
کاشان بش��ماره ملی 1263122353- شش��دانگ یکبابخانه بمساحت 649/70 
مترمربع بشماره فرعی 5181 مجزی از 1480  فرعی از پالک 1 - اصلی  واقع در 

راوند بخش 4 کاشان )خریداری از حسن کریمیان راوندی(
71- رای ش��ماره 139460302034027472 هی��ات اول0 غالمرض��ا مبی��ن 
راوندی فرزند حسن  بشماره شناس��نامه 1723 صادره ازکاشان بشماره ملی 
1261206347- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 173/15 مترمربع بشماره فرعی 
5182 مجزی از 1480  فرعی از پالک 1 - اصلی  واقع در راوند بخش 4 کاش��ان 

)خریداری از حسن کریمیان راوندی(
72- رای شماره 139460302034026899 هیات اول0 مهدی رشیدی راوندی 
فرزند ماشااله  بشماره شناس��نامه 47277 صادره از کاش��ان  به شماره ملی 
1260462870- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 306/74 مترمربع بشماره فرعی 
5185 مجزی از 1866/2174 فرعی از پالک 1 - اصل��ی  واقع در راوند بخش 4 

کاشان. 
73-رای ش��ماره 139460302034028846 هی��ات اول0 غالمرض��ا مومنی 
راوندی فرزند عباس بش��ماره شناس��نامه51 صادره از کاشان به شماره ملی 
1263097820- ششدانگ یکباب سیخه بمس��احت 197/52 مترمربع بشماره 
5190 فرعی مجزی از شماره 1962 فرعی  ازپالک 1 – اصلی واقع در راوند بخش 

4 کاشان )خریداری از سروناز مبین (
74- رای ش��ماره 139460302034030568 هی��ات دوم0 عب��اس آخوندی 
راوندی فرزند حسین بش��ماره شناس��نامه 1734 صادره از کاشان به کدملی 
1261206452 - ششدانگ یکبابخانه بمساحت 138/5 مترمربع بشماره 5197 
فرعی مجزا از ش��ماره 1825 فرعی  ازپالک 1 – اصلی واق��ع در راوند بخش 4 

کاشان )خریداری از حسین آخوندی راوندی(
75- رای ش��ماره 139460302034019618 هیات دوم0 مجتبی حسین زاده 
خزاقی فرزند محمد  بشماره شناسنامه 47539 صادره از کاشان به شماره ملی 
1260465519 سه دانگمشاع از شش��دانگ یکباب ساختمان بمساحت 264/57 
مترمربع بش��ماره فرعی 1725 مجزا از 941 فرعی از پالک 4 - اصلی  واقع در 

خزاق بخش 4 کاشان. 
76-رای ش��ماره 139460302034019616 هیات دوم0 لی��ال کاظمی خزاقی 
فرزند سیدرضا  بش��ماره شناس��نامه 429 صادره از کاش��ان به شماره ملی 
1261188373 سه دانگمشاع از شش��دانگ یکباب ساختمان بمساحت 264/57 
مترمربع بش��ماره فرعی 1725 مجزا از 941 فرعی از پالک 4 - اصلی  واقع در 

خزاق بخش 4 کاشان. 
77- رای ش��ماره 139460302034030580 هیات دوم0 مرتضی مقنی باشی 
فرزند علی بشماره شناسنامه 8 صادره از کاشان بشماره ملی1262814227- 
شش��دانگ یکبابخانه و حص��ار بمس��احت 203/10 مترمربع بش��ماره 239 
فرعی مج��زی از 176 فرعی از پ��الک 14 - اصل��ی واق��ع در بارونق بخش 5 

کاشان)خریداری از علی مقنی باشی(
78-رای ش��ماره 139460302034008534 هی��ات دوم0 عباس��علی حمامی 
جوشقانی فرزند سلطانعلی بشماره شناسنامه 1705 صادره از کاشان بشماره 
ملی 1261181557- ششدانگ یکبابخانه بمساحت  180/37 مترمربع بشماره 
3389 فرعی مجزی از شماره 1414 فرعی از پالک 34- اصلی  واقع در جوشقان 

استرک بخش 5 کاشان)خریداری از احترام صابری(.
79-رای شماره 139460302034028204 هیات دوم0 محسن گلی نیاسر فرزند 
حسین  بشماره شناسنامه 18 صادره از کاشان  به شماره ملی 1262946263- 
ششدانگ یکبابخانه بمس��احت 56/70 مترمربع بشماره 3726 فرعی مجزی از 

2176 فرعی از پالک 35- اصلی  واقع درنیاسر بخش 6 کاشان.
80- رای شماره 139460302034028361 هیات اول0 میالد تخت کش نیاسر 
فرزند محمدرضا  بش��ماره شناسنامه 334 صادره از کاش��ان  به شماره ملی 
1263580491- شش��دانگ ی قطعه زمین محصور مشتمل بر اعیان بمساحت 
425/03 مترمربع بش��ماره  فرعی 7  از پالک 42 - اصلی  واقع درمهاباد نیاسر 

بخش 6 کاشان.
81-رای ش��ماره 139460302034032146 هی��ات اول0 زه��را درس��تان 
فرزند نصراله  بش��ماره شناس��نامه 1482 صادره از کاش��ان  به شماره ملی 
1261067290- شش��دانگ یکبابخانه بمس��احت 147 مترمربع بشماره فرعی 

3556 مجزی از1351 فرعی از پالک 167- اصلی واقع در مرق بخش 6 کاشان.
بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات  

سند مالکیت صادرخواهد شد0
تاریخ انتشار نوبت اول : 1395/2/14          تاریخ انتشارنوبت دوم : 1395/2/30

 محمد سلمانی  رئیس اداره ثبت اسناد وامالک کاشان



خبر

هجدهمين جشنواره خيرين مدرسه ساز استان اصفهان، هفتم خرداد در 
اردوگاه شهيد بهشتي اصفهان برگزار مي شود.

مديرعامل مجمع خيرين مدرسه ساز است��ان اصفهان ترويج فرهنگ كار 
نيك مدرسه سازي و تجليل و تكريم بخشي از خدمات خيريني كه با نثار 
مال خود در مسير مقدس مدرسه سازي گ��ام برداشته اند از جمله اهداف 

اين جشنواره برشمرد.
وي اظهار كرد: ظرفيت كار خيران در اصفه��ان بسيار زياد است به طوري 

كه در هر بخشي كه اعالم نياز شده خيرين بسياري وارد عمل شده اند.
مديرعامل مجمع خيرين مدرسه ساز اصفهان افزود: هم اكنون يك سوم 
مدارس استان غيراستاندارد اس��ت و نيازمند عزم جدي و ورود خيرين به 

اين عرصه است.
وي همچنين احداث شهرك هاي جديد و پيش بيني نكردن فضاي آموزش 
در آن شهرك ها را ني��ز عرصه اي ديگر ب��راي ورود خيرين به كار مقدس 

مدرسه سازي برشمرد.
عبد يزدان يادآوي كرد: با وجود اين مش��كالت، جاي افتخار است كه در 
شهر اصفهان، مدارس تازه احداث شده چهره شهر را بسيار زيبا كرده است.

وي با اشاره به برگزاري جشنواره خيرين مدرسه ساز استان اصفهان افزود: 
در اين جشنواره عالوه بر تجليل از خيرين مدرسه ساز از ديگر خيريني نيز 
كه در عرصه هاي ديگر از جمله فضاهاي ورزشي، سالن هاي چند منظوره، 

نماز خانه و ديگر بخش ها وارد شده اند تجليل صورت خواهد گرفت.
وي هدف از تشكيل مجمع خيرين مدرسه ساز استان را توسعه آموزش و 
پرورش و گسترش فرهنگ در سطح جامعه به ويژه در مناطق كمتر نيمه 

برخوردار براي كمك به دولت عنوان كرد.
مجمع خيرين مدرسه ساز استان اصفهان در سال 1378 به منظور جذب 
هر چه بيشتر خيرين و ساماندهي كمك هاي مردم در حوزه مدرسه سازي 

تشكيل شد.
اين مجمع هم اكنون در استان بالغ بر 800 نفر عضو دارد كه تعداد 200 نفر 

از آنان را بانوان خير تشكيل مي دهند.
در 16 شهرست��ان استان نمايندگي يا شعبه مجام��ع خيرين مدرسه ساز 
تش��كيل شده و كمك افراد خي��ر و نيكوكار را در ح��وزه شهرستان خود 

ساماندهي مي كنند.

 هجدهمين جشنواره خيرين 
شهردار اصفهان از رونمايی »طرح داور ترافيك« برای نخستين مدرسه ساز اصفهان برگزار مي شود

بار خبر داد و گفت: در اين طرح شهروندان و همياران كمپين 
ترافيك شهر اصفهان، همانند داوران با رصد اشكاالت سر زده 

احتمالی از سوی رانندگان به آنها كارت زرد نشان می دهند.
مهدی جمالی ن��ژاد ، با اشاره به برگ��زاری مراسم رونمايی از 
نشان و شعار كمپين ترافيك شهر اصفهان اظهار داشت: اين 
مراسم همزمان با مبعث حضرت رس��ول اكرم )ص( شامگاه 
چهارشنبه و با حضور سردار اشتری، فرمانده نيروی انتظامی 
جمهوری اسالمی ايران در مجموعه فرهنگی باغ غدير برگزار 
می شود. وی ب��ا اشاره ب��ه اهميت توجه ب��ه موضوعات مهم 
فرهنگی و ترافيكی در سطح شهر و اهميت ايجاد اين كمپين 
بيان كرد: اصفهان شهری است كه از ورای گنبد دوار مسجد 
شيخ لطف اهلل و از پس كرانه های زاينده رود، چشم نواز ديدگان 
دوستداران خود بوده است. فرهنگ غنی و مردمانی مهربان، 
فرهنگ دوس��ت و فرهنگ س��از به عنوان سرماي��ه اجتماعی 
باارزش، اين شهر را شايسته آن قرار داده كه پايتخت فرهنگ 

و تمدن ايران اسالمی ناميده شود.
شهردار اصفهان با تاكيد بر اينكه نمايش توجه مردم اصفهان 
به فرهن��گ و قانون م��داری، زيبايی اين شه��ر را دوچندان 
می كن��د، ادامه داد: اصفه��ان بايد نمايش��گاهی از احترام به 
قوانين راهنمايی و رانندگ��ی، ويترينی از شك��وه احترام به 
عابرپي��اده، منظری زيب��ا از احترام به پلي��س و جلوه گاهی 
پرافتخار از مردمی كه قانون را دوس��ت دارند، قلمداد شود و 

فعاليت های فرهنگی در اين راستا بايد اجرايی شود.
جمالی نژاد بابيان اينكه كالنشهر اصفهان با داشتن جمعيتي 
بالغ ب��ر 2 ميلي��ون نفر، روزبه روز در ح�ال گس�ترش است، 
تصريح كرد: اين موضوع باي��د مدنظر قرار گيرد كه مردم اين 
شهر، مهربانانه به هوای شهر خود توجه می كنند و با توجه به 
آن، ضرورت توجه به مباحث فرهنگ سازی زندگي شهری و در 
رأس آن فرهنگ ترافيك كه بر سالمت و ايمني شهروندان 

اثرگذار است، ب�يش از پ�يش مدنظر قرار می گيرد.
رويکرده�ای مه�م برای ايج�اد کمپي�ن ترافيک 

اصفهان
وی تصريح ك��رد: همكاری ب��رای حركت در مسي��ر ارتقای 
فرهنگ ترافي��ك با شكل گي��ری اراده مردم��ی و اجتماعی 
اهميت قابل توجه دارد و رسي��دن اصفهان به جايگاه شهری 
آرام، قانون مدار و پاك با شهروندانی سالم، رويكردهای مهمی 
است كه با فعاليت كمپين ترافيك شه��ر از سوی شهرداری 

اصفهان مورد توجه جدی قرار گرفته است.
شهردار اصفهان ادامه داد: از آنجا كه ارتقای فرهنگ ترافيك 
در شهر اصفهان يك منفعت عمومی را متوجه شهر می كند، 
دستگاه های مختلف اجرايی و فرهنگ��ی نيز گام های بلندی 

برای همكاری در اين زمينه برداشته اند.

جمالی نژاد به همكاری دستگاه های مختلف شهر برای اجرای 
اين طرح اشاره كرد و افزود: فرماندهی انتظامی استان، پليس 
راهور، اداره ك��ل محيط زيس��ت، اداره كل فرهن��گ و ارشاد 
اسالمی، ص��دا و سيما، رسانه ه��ای گروهی، ح��وزه هنری، 
مجامع دانشگاهی و تشكل های اقتصادی استان از جمله اتاق 
بازرگانی و سمن های زيست محيطی و ترافيكی در اين زمينه 

حضور فعالی دارند.
وی ادامه داد: اين دستگاه ها به همراه تشكل های دانشجويی و 
مردمی با محوريت شهرداری اصفهان برای تحقق شهر پاك و 
قانون مدار دست در دست هم داده اند تا شاهد يك اتفاق ويژه 

فرهنگی- ترافيكی در ديار نصف جهان باشيم.
شه��ردار اصفه��ان در پاسخ ب��ه سوال��ی درب��اره مهم ترين 
رويكرده��ای پوي��ش مردمی ترافي��ك اصفهان بي��ان كرد: 
شناسايی و حمايت از تشكل های مردمی در سطوح شهری و 
محل�ه ای، استفاده از ظرفيت مساجد به منظور فرهنگ سازی، 
آغاز نهضت درون سازمانی بهبود رفتارهای ترافيكی و استفاده 
از ظرفيت های رسانه ای مكتوب و مجازی از جمله رويكردهای 

تشكيل اين كمپين به شمار می رود.
جمالی ن��ژاد افزايش حس تعلق شهروندان به شهر به عنوان 
زيرس�اخت روان�ي اج�رای طرح های ارتقای فرهنگ ترافيك 
را از ديگر اهداف تشكيل اين كمپين برشمرد و اظهار داشت: 
رصد مجامع مديريت حمل و نقل و ترافيك شهری جهان برای 

حضور و عضويت شهرداری اصفهان در آن ها به منظور تبادل 
اطالعات و تجربيات نيز از ديگر رويكردهای اين كمپين است.
 حمايت از فعاليت های اجتماعی در س�طح ش�هر 

اصفهان
شهردار اصفهان ب��ا اشاره به آم��ار تأسف برانگيز تصادفات در 
شهر اصفهان گفت: سال گذشته در تصادفات شهری اصفهان 
موتورسواران 44 درصد و عابران پياده 49 درصد كشته شدگان 
را به خود اختصاص دادند كه لزوم گرايش سمت و سوها برای 
برنامه ريزی در راستای كاهش سوانح اين دو قش��ر به صورت 
جدی احساس می ش��ود. وی بابيان اينكه يك��ی از مهم ترين 
اهداف اين پويش مردم محور، حمايت از فعاليت های اجتماعی 
و هم افزايی بين بخش��ی برای ارتقای فرهنگ ترافيك است، 
تصريح كرد: هدف اين است كه با اجرای اين طرح و همراهی 
دستگاه های مختلف، پاكی و زيبايی هوا در كنار آرامش روی 
شهر زيبای خدا گسترده شود و در اتفاق��ی بزرگ گامی بلند 

و به دور از شعار برای ارتقای فرهنگ ترافيك برداشته شود.
 رونمايی »طرح داور ترافيک« در اصفهان

جمالی نژاد از رونمايی »طرح داور ترافيك« برای نخستين بار 
خبر داد و افزود: در اين طرح شهرون��دان و همياران كمپين 
ترافيك شهر اصفهان، همانند داوران با رصد اشكاالت سر زده 
احتمالی از سوی رانندگان به آن ها كارت زرد نشان می دهند 
و قرار است اين طرح نيز همزمان ب��ا مراسم روز چهارشنبه، 

رونماي��ی و عملياتی ش��ود. وی در بيان جزيي��ات اين طرح 
خاطرنش��ان كرد: در اين طرح رانندگانی ك��ه از آنان يكی از 
تخلفات پارك دوبل، پ��ارك در محل توق��ف مطلقا ممنوع، 
توقف روی خط كشی عابر پياده، سد معبر، توقف در ايستگاه 
وسايل نقليه عمومی و بستن راستگرد، سر بزند، همانند اخطار 
مسابقه فوتبال، توسط داوران ترافيكی كه آموزش های الزم 
را ديده اند، كارت زردی دريافت می كنند. شهردار اصفهان با 
اشاره به آثار اجرای اين طرح تصريح كرد: در اين كارت، آنان 
با علت درياف��ت كارت زرد، ميزان جريم��ه تخلف در صورت 
برخورد توسط عوامل انتظامی و آث��ار و نتايج ناشی از تخلف 
انجام شده شان با تصويری از نمای باال آشنا می شوند. وی بيان 
كرد: اميد آن داريم كه با مطالبه مردمی و حمايت شهروندان 
از اين طرح، شاهد تصحيح و كاهش رفتارهای ترافيكی خالف 

در سطح شهر زيبايمان باشيم.
 استراتژی های فرهنگ سازی کمپين ترافيک شهر

جمالی نژاد درباره استراتژی های فرهنگ سازی پويش مردمی 
ترافيك شه��ر ادام��ه داد: فرهنگ سازی استفاده از كمربند 
ايمني، عبور از خطوط عابر پياده، استفاده از وسايل حمل 
و نقل عمومي و فرهنگ سازی استفاده از كاله ايمني ب��رای 
موتورسواران در كنار فرهنگ سازی استفاده حداقلي از بوق 
در راستای تخفيف آلودگي صوتي از جمله استراتژی های ما 

در اين زمينه قلمداد می شود.
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مهدی جمالی نژاد خبر داد:

رونمایی »طرح داور ترافیک« در اصفهان 

يک آهنگساز و نوازنده تار بيان داشت؛

 مردم از اجراهای موسيقی در اصفهان 
با خبر نمی شوند

مديرکل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان:

برنامه هاي هفته اصفهان در سال 95
رنگ و بوي تازه اي داشت

رييس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

نخستين بخش پيوند مغز استخوان
راه اندازی می شود

مه��ران اعظمی كي��ا ، با اشاره ب��ه وضعيت 
موسيقی در اصفهان اظهار كرد: در اصفهان 
اجراهای بسياری برگزار می شود و می توان 
گفت كه وضعيت موسيق��ی در حال حاضر 
مطلوب اس��ت، اما متأسفان��ه اطالع رسانی 
مناسبی انجام نمی شود و م��ردم از اجراها با 
خبر نمی شوند. وی افزود: تبليغات عمومی 
كه قديم در شهر ديده می شد ديگر نيست و 
اطالع رسانی و تبليغات تنها در فضای مجازی 
صورت می گيرد كه آن هم مزايا و معايب خود 
را دارد. البته مهم اين است كه در دوره های 
اخير فعاليت در موسيقی بهتر و فعال تر شده 

است.
اين آهنگس��از و نوازنده تار ادام��ه داد: در 
كالس های آهنگسازی و نوازندگی بيش��تر 
مسايل را به صورت تئوری طی می كنند اما 
يك آهنگساز بايد بعد از گذراندن دوره ها به 
صورت تجربی وارد بازار ك��ار شود تا بتواند 
اطالعات الزم را كس��ب و روی كاغذ بياورد 

و با يك گروه آن چيزی ك��ه دوست دارد و 
مردم می خواهند اج��را كند. وی با اشاره به 
بازار كارگروه های موسيقی گفت: بازار كار را 
مردم تشخيص می دهند، اگر كسی بخواهد 
گروه تش��كيل بدهد و يا آهنگ توليد كند 
امكانات آن فراهم است اما اين مردم هستند 
كه بايد از كاری استقبال كنند و به نظر من 
برای اينكه يك كار بازده خوبی داشته باشد، 
كيفيت در آن حائز اهميت است و در درجه 
دوم وقتی از تجربه كاف��ی بهره مند باشيد 
می دانيد در چه سالنی با چ��ه نفرات، ساز، 
قطعه و زمانی می توانيد اثری منتشر كنيد. 
اعظمی كيا با اشاره به اينكه اصفهان يكی از 
بهترين شهرها در رشد و پرورش موسيقی 
است، گفت: اصفهان از قدي��م بهترين ها را 
داشته است. در نوازندگ��ی آقايان شهناز و 
كساي��ی بوده اند و بنابراي��ن می توان گفت 
اصفهان جزو شهرهای موسيقی پرور بوده و 

در حال حاضر نيز اين چنين است.

مديرك��ل فرهن��گ و ارش��اد اسالم��ي استان 
اصفهان گفت: وي ��ژه برنامه هفت��ه نكوداشت 
اصفهان در ارديبهشت 95 رنگ و بوي ديگري 
داشت و به واقع از لحاظ كم��ی و كيفی با ادوار 

گذشته متفاوت بود.
 حجت االس��الم حبيب رض��ا ارزان��ي ب��ا اشاره
  ب��ه برنامه ه��اي هفت��ه نكوداش��ت اصفه��ان
  اظه��ار ك��رد: فرهن��گ و تم��دن تاريخ��ي

بي نظي��ري  شخصيت ه��اي  و  اصفه��ان    
ن��د،  ك��ه در نصف جه��ان زندگ��ي كرده ا

  اين شهر تاريخ��ي را به يك شه��ر منحصر به 
 ف��رد در عرص��ه مل��ي و جهاني تبدي��ل كرده

 است.
 وي با تقدي��ر از فعاليت هاي شهرداري اصفهان

 در هفته نكوداش��ت ادامه داد: تي��م مديريت 
شهري اصفهان در اي��ن هفته تمام تالش خود 
را به منصه ظهور گذاشت و در راستاي نمايش 
زيبايي هاي نصف جه��ان همه نيروي خود را به 

كار گرفت.

 وي در بخ��ش ديگ��ري از صحبت ه��اي خود 
فناوري هاي نوين را يك��ي از ملزومات زندگي 
مردم ام��روز اصفهان دانست و اف��زود: زندگي 
امروزي الزامات مختلف��ي دارد و شهروندان در 

راستاي آن گام بر مي دارند.
ارزاني اضافه كرد:  فرهنگ نوآوری از ديرباز در 
مردم اصفه��ان رايج بوده كه اي��ن موضوع بايد 

تقويت و بازسازي شود.

رييس دانشگاه علوم پزشكی اصفهان گفت: نخستين 
بخش پيوند مغز استخ��وان در بيمارست��ان امام رضا 
راه اندازی می شود و نخستين عمل پيوند مغز استخوان 

در همين ماه در اصفهان انجام می گيرد.
غالمرضا اصغری اظهار داش��ت: با وجودی كه اصفهان 
اولين مركز پيوند مغز استخوان را در كش��ور طی ده ها 
 سال پيش داشته اس��ت اما اين مركز تعطي��ل و از آن 
سال ها تاكن��ون پيوند مغز استخ��وان در تهران انجام 
می گرفت.وی بيان داش��ت: به دليل اهميت پيوند مغز 
استخوان و مشكالتی كه بيماران نيازمند اين پيوند برای 
انتقال به تهران داشتند تالش كرديم كه در اصفهان نيز 

بخش پيوند مغز استخوان را راه اندازی كنيم.
 وی اع��الم ك��رد: در ح��ال حاض��ر در بيمارست��ان

 امام رضا )ع( جنب بيمارستان سيد الش��هدا كه محل 
بستری بيماران سرطانی است، مقدمات كار برای انجام 
پيوند مغز استخوان انج��ام گرفته و كادر پزشكی برای 
انجام اين پيوند مش��خص شده اس��ت. وی اعالم كرد: 
امروزه پيوند مغز استخوان برای بسياری از بيماری های 

پيشرفته از جمله سرطان قابل استفاده است.

مدير گروه علوم تشريحی دانشگاه علوم پزشكی اصفهان 
نيز در ارتباط با پيوند مغز استخوان در اصفهان گفت: 
مركز پيوند مغز و استخوان است��ان اصفهان در حدود 
سال 70 تا 73 برای اولين بار در سطح كشور در اصفهان 
راه اندازی ش��د و بر اثر بی تدبيری ع��ده ای به تعطيلی 

كشيده شد.
ابراهيم اسفندياری اظهار داشت: در آن زمان 27 بيمار 
سرطانی با پيوند مغز استخوان درمان كامل شدند و از 
مرگ نجات يافتند. وی با بيان اينكه تنها يك مركز پيوند 
مغز استخوان در سطح كشور و آن هم در تهران وجود 
دارد، اعالم كرد: در آن زمان دكتر طالب آزرم با دست 
خالی و بدون تجهيزات پيشرفته برای نخستين بار در 
كش��ور تكنولوژی پيوند مغز و استخوان را در اصفهان 

پايه گذاری كرد كه در نطفه خفه شد.
اسفندياری بيان كرد: با توجه به اينكه اين علم در كشور 
نوپاست در ح��ال حاضر تنها يك مرك��ز درمانی برای 
معالجه اين بيماران وجود دارد و ب��ه طبع آن بيماران 
زيادی از سراسر ايران روزانه به تهران سفر می كنند و در 

ليست انتظار قرار می گيرند.

امس��ال روز دوم برگ��زاری نمايش��گاه بين الملل��ی كتاب ته��ران )جمعه 17 
ارديبهشت( روز اصفهان نامگذاری شده و پروژه »سياره شهر فيروزه ای« در اين 
روز با حضور وزير فرهنگ، شهردار اصفهان، ريي��س و اعضای شورای اسالمی 
شهر اصفهان و مديران كش��وری در مح��ل جديد نمايش��گاه ها )شهر آفتاب( 

رونمايي مي شود.
  چندي است گفتم��ان جديد شهر اصفهان كه مقدمه س��از ايجاد مكتب جديد 
نصف جهان است از سوي شهرداري اين شهر تاريخي مطرح شده است؛ در تعريف 
اين گفتمان تأكيد شده كه خالقيت، فناوري هاي نوين و دانش محوري سه پايه 
اساسي مكتب جديد اصفهان بوده و از اين پس حركت هاي شهري بر اساس اين 
سه پايه شكل مي گيرد. پس از تغيير تيم مديريت شهري اصفهان دو مركز مهم 
يعني مركز فناوري هاي نوين شهري و مركز خالقيت و نوآوري به عنوان دو مركز 
تازه تأسيس در كش��ور، براي نخستين بار در نصف جهان شكل گرفت. تازه ترين 
اقدام شهرداري اصفهان و مركز فناوري هاي نوين شه��ري، پروژه »سياره شهر 
فيروزه ای« است با اين توضيح كه 12 دستگاه اتوبوس فرسوده شهر اصفهان كه 
از رده خارج شده بودند، با طراحي جديد و مناسب با سليقه كودكان و نوجوانان 
طراحی و در كاربري جديد به سينما و كتابخان��ه تبديل شده است. هدف از اين 
پروژه فرهنگي كه در قالب طرح »هر هفته چن��د افتتاح« به بهره برداری خواهد 

رسيد، ارتقای سطح مطالع��ه به ويژه كمك به افزايش سرانه مطالعه اقش��ار كم 
درآمد جامعه عنوان شده است.رييس مركز فناوری های نوين شهری شهرداری 
گفت: قسمتي كه در اين اتوبوس ها به كاربري سينم��ا اختصاص يافته، داراي 
32 صندلي و مجهز به ص��داي دالبي و امكان پخ��ش فيلم های 3 بعدی است. 
محمدرضا نيل فروشان افزود: عنوان اين سينما »سينما انقالب« بوده و توسط 
خانه انقالب اسالمي در نقاط مختلف شهر اصفهان مورد استفاده قرار مي گيرد. 
وی با اش��اره به اينكه دو اتوب��وس از اين اتوبوس ها در نمايش��گاه كتاب تهران 
رونمايی می شود، ادامه داد: بخش ديگر اين اتوبوس ها با كاربري كتابخانه است 
كه ظرفيت 38 نفر دارد و تحت عنوان كتاب ن��وردي معرفي شده است؛ بخش 
سايت رايان��ه اي اين اتوبوس ها ني��ز 8 نفر و كتابخانه سي��ار آنها كه مخصوص 

كودكان 5 تا 12 ساله است، 18 نفر ظرفيت دارد.
پروژه سياره شهر فيروزه اي تاكنون از سوي دستگاه هاي مرتبط با اين موضوع 

مورد تقدير قرار گرفته و به عنوان يك نوآوري فرهنگي عنوان گرفته است.
حجت االسالم حبيب رضا ارزاني، مديرك��ل فرهنگ و ارشاد اسالمي اصفهان نيز 
درباره اين پروژه گفت: اين نوآوری فرهنگی می توان��د در بسياری از موقعيت ها 
و مناسبت ها مورد استفاده قرار گرفته و به اقشار محروم جامعه در ارتقای سطح 

مطالعه كمك كند.

مهندس وحيد حيدريان گف��ت: شهرداری اصفهان  به منظ��ور استفاده از 
قابليت هاي سيستم تعيين موقعيت جهاني )GPS( و تعيين موقعيت دقيق 
در سطح شهر در يك سطح، مبناي واحد با دقت سانتيمتري،  سامانه تعيين 
  )Network Real Time Kinematic- NRTK( موقعيت كينماتيك شبكه

را با احداث سه ايستگاه دائمی در فاز اول راه اندازی نمود.
وي با بيان اينكه اين سامانه باعث ايجاد تح��ول در حوزه اطالعات مكانی و 
برداشت های نقش��ه برداری شهرداري خواهد شد، افزود: اين سامانه براي 
به روزرساني نقش��ه ها، عمليات عمراني، شهرسازي، نقش��ه برداري توسط 
كاربران شه��رداري، پيمانكاران و ساير سازمان ه��اي مرتبط در شهر قابل 

استفاده مي باشد.
مديرعامل سازمان فاوا شهرداري  با تش��ريح اهداف اجراي اين پروژه بيان 
داشت: هدف از راه اندازی اي��ن سامانه فراهم نمودن امك��ان برداشت آنی 
مختصات نقاط در حريم شهر اصفهان با دقت دو سانتيمتر براي كليه كاربران 
عام و خاص در كاربرده��اي شهری و عمرانی،  همچني��ن استانداردسازی 

فرآيند برداشت اطالعات مكانی در مجموعه شهرداری اصفهان می باشد.
وي ادامه داد: مطالع��ات اوليه شام��ل نيازسنجی راه ان��دازی اين سامانه، 
مطالعات تطبيقی ساير كشور ها و همچنين مكان يابی محل های مناسب 

جهت طراحی شبك��ه و احداث ايستگاه های دائم��ی GPS، در قالب پروژه 
مطالعات پايه GPS  شهر اصفهان با همكاری دانشگاه اصفهان در ابتداي سال 
1393 آغاز شده و  با تالش و پيگيري مديران و كارشناسان مديريت اطالعات 
مكاني اين سازمان و حوزه هاي مديريت فاوا، معاونت شهرسازي و معماري، 
و معاونت عمران شهري شهرداري اصفه��ان در پايان سال گذشته به اتمام 
رسيده است. مهندس حيدريان در پايان خاطر نشان كرد:  در حال حاضر با 
خريد و نصب تجهيزات سخت افزاری و نرم افزار شبكه)برای سه ايستگاه(، 
ايجاد زيرساخت مورد نياز ايستگاه ها در محل های مورد نظر طراحی شده، 
و  نصب و راه اندازی تجهيزات مربوط به سامانه GPS RTK شهر اصفهان با 

قابليت ارسال تصحيح موقعيت شبكه راه اندازی گرديده است.

مديرعامل سازمان فناوري اطالعات و ارتباطات شهرداري؛

راه اندازی فاز نخست سامانه GPS RTK شبکه شهر اصفهان
همزمان با برگزاری نمايشگاه بين المللی کتاب تهران؛

پروژه »سياره شهر فيروزه ای« با حضور وزير ارشاد رونمايی می شود
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ــت استفاده   يكى از مهم ترين مواردى كه كى روش روى آن اصرار داش
ــكل  ــفر برون مرزى با آنها بود، اما اين مش ــربازها در تيم ملى و س از س
ــكالت جديدى در اين راه  ــرمربى تيم ملى مش ــده و ظاهرا س حل نش

خواهد داشت.
ــران و خارج كردن  ــى روش در تيم ملى اي ــه جوانگ رايى ك ــا توجه ب ب
تيم ملى از دايره بسته برخى نامداران، سرمربى تيم ملى روى جوان ترها 
و در اختيار داشتن آنها حساب ويژه اى باز كرده بود، اما به نظر مى رسد 

اين جوانگ رايى با چالش هايى جدى مواجه شده است.
ــازمان نظام وظيفه و سردار كمالى جانشين اداره سرمايه هاى انسانى  س
ستاد كل نيروهاى مسلح اعالم كرده اند كه هنوز قانون جديدى مصوب 
ــراى تيم هاى نظامى  ــرباز فوتبال تنها مى توانند ب ــده و بازيكنان س نش

به ميدان بروند.
ــيون فوتبال  ــه اين ترتيب بايد منتظر چالش جدى كى روش با فدراس ب
ــربازها بازيكنان زيادى  ــود. او با اين قانون در صورت عدم همراهى س ب
ــكل و  ــت خواهد داد و با توجه به اينكه كى روش بابت اين مش را از دس
ــتن زمين تمرين و لباس تمرين و بازى هاى تداركاتى استعفا  البته نداش

داده بود بايد منتظر مشكالت جديدترى هم باشيم.
ــربازها بايد  ــكالت خروجى س كارلوس كى روش اعالم كرده بود كه مش

مرتفع شود كه اين اظهار نظر كار او را سخت و سخت تر خواهد كرد. 
ــت دهه آخر  ــه قرار اس ــت به ايران ك ــى روش در بازگش ــد ك ــد دي باي

ارديبهشت ماه باشد، با اين موضوع چگونه كنار خواهد آمد.

سربازهاى تيم ملى همچنان پشت خط؛

مشكلى كه كى روش را آزار خواهد داد

على كريمى جا پاى فرهاد مجيدى 
مى گذارد

دعوت فدراسيون جهانى 
از بانوى قايقران ايران

واكنش منفى قلعه نويى و ستاره استقالل 
براى آشتى كنان

خط حمله سرخ ها آتشين است؛
بررسى آمارى عملكرد دو مهاجم 

پرسپوليس

فرهاد مجيدى به تهران برگشته تا براى تماشاى بازى استقالل و تراكتورسازى 
ــگاه آزادى برود و به حمايت از تيم محبوبش بپردازد. در همين رابطه  به ورزش
ــپوليس مقابل راه آهن  ــت در بازى آخر پرس ــنيديم على كريمى هم قرار اس ش
به آزادى برود و از نزديك شاهد قهرمانى احتمالى قرمزها باشد. كريمى معموال به 
آزادى نمى رود ولى وقتى احساس كند حضورش به نفع پرسپوليس است قضيه 

فرق مى كند. 
ــم دارد.  ــه ليگ برتر ه ــرايط و نتايج اين هفت ــه ش ــتگى ب البته اينها همه بس
ــك  ــد بدون ش ــپوليس در هفته آخر ليگ زياد باش ــى پرس اگر امكان قهرمان
ــرداد ميناوند، ــد پنجعلى، مه ــرى نظير محم ــى هاى قديمى ديگ پرسپوليس

 افشين پيروانى، احمدرضا عابدزاده و... هم به آزادى خواهند رفت. 
فقط على پروين است كه گفته جشن قهرمانى را در خانه برگزار مى كند.

ركسانا رازقيان، ملى پوش قايقرانى بانوان از طرف فدراسيون جهانى قايقرانى 
ــد. رازقيان كه در قايقرانى اساللوم بانوان  ــاللوم دعوت ش به كاپ جهانى اس
ــج خوبى گرفت  ــهميه المپيك نتاي ــب س فعاليت مى كند در رقابت هاى كس
ــد. عالوه بر دعوت او براى حضور در كاپ  ــه دعوت ش و به كاپ جهانى فرانس
ــترش  ــعه و گس ــى قايقرانى كه براى توس جهانى، او در تمرين اردوى آموزش

اساللوم بانوان برگزار مى شود نيز شركت مى كند.

رويارويى استقالل و تراكتورسازى در يكى مانده به هفته آخر ليگ بار ديگر 
باعث شده تا حاشيه هاى بين رحمتى و قلعه نويى شروع شود.

ــاى ــازى منه ــتقالل و تراكتورس ــى اس ــده روياروي ــه آين ــنبه هفت يكش
 حساسيت هاى جدولى از يك بعد ديگر هم حساس است و آن روبه رو شدن 
ــت كه باعث شده اطرافيان  امير قلعه نويى و سيد مهدى رحمتى با هم اس
ــى و قلعه نويى  ــه روح رحمت ــد. در حالى ك ــى را آغاز كنن اين دو تحركات
از برخى جريانات بى خبر است، اما برخى اطرافيان اين دو بحث آشتى كنان

ــيده  ــئله به گوش هر دو رس ــاره مطرح كرده اند و وقتى اين مس آنها را دوب
ــرايط نه رحمتى تمايلى براى بهبود  واكنش منفى نشان داده اند. در اين ش
ــد رفتارهاى رحمتى را  ــى دارد و نه قلعه نويى مى توان روابطش با قلعه نوي
ــود نيز مانند آشتى كنان هاى  فراموش كند و حتى اگر مراسمى برگزار ش

على دايى و على كريمى، نمادين خواهد بود.

ــتون هم فوق العاده  ــت، اما بنگس طارمى آقاى گل ليگ برتر تا اين لحظه اس
كار كرده اين موضوع را آمار دقايق و گل هاى زده او ثابت مى كند.

ــود دارد و مهاج  ــم هدف وج ــچ تنها يك مهاج ــتم برانكو ايوانكووي در سيس
ــاده به اين  ــت هاى فوق الع ــاد و رفت و برگش ــرعت زي مان كنارى بايد با س
ــاه و عليپور انجام  مهاجم كمك كنند كه اين كار را معموال احمدزاده، عاليش
مى دهند و بنگستون روى نيمكت نگاه مى كند، اما همين بنگستون تاكنون 
ــت در همان دقايق كمى كه به ميدان آمده. در آنسو طارمى كه  7 گل زده اس
مثل مارماهى در هجده قدم حريف مى پيچد و پنالتى مى گيرد و گل مى زند

 16 گل زده است.
ــتند؟ پاسخ به اين  ــت كه كدام يك از اين دو مهاجم بهتر هس پرسش اين اس
ــتون640 دقيقه بازى كرده و  ــى كرد. بنگس ــش را مى توان با آمار بررس پرس
هفت گل زده است، اما طارمى 1994 دقيقه به ميدان رفته و 16 گل زده است. 
طارمى با اين آمار، هر 124/6دقيقه يك گل زده است، اما بنگستون هر 91/4 
دقيقه يك گل زده است. در واقع آمار گلزنى بنگستون تقريبا مى شود هر بازى 
يك گل اما طارمى با اين محاسبات هر يك بازى و سى دقيقه يك گل به ثمر 
رسانده است. آمار طارمى عالى اما آمار بنگستون فوق العاده است. البته واقعيت 
ــتفاده مربى از اين بازيكنان  اين است كه اين آمار فقط رياضى است و نوع اس
بيشتر بايد مورد نظر قرار بگيرد، چرا كه برخى بازيكنان هستند كه به عنوان 
بازيكن ذخيره به ميدان مى آيند و عالى عمل مى كنند و همان بازيكنان اگر 
از اول در مسابقات به ميدان بروند ممكن است در نهايت آمار گلزنى هاى شان 

ضعيف تر باشد.

ــپاهان كنار  ــتيماچ از س ــان مربيگرى ايگور اس ــى كه در زم هادى عقيل
گذاشته شد، پيامى در صفحه اجتماعى اش منتشر كرده است.

ــكل من چه بود  ــت: « جناب آقاى فالنى بى آنكه بدانى مش  عقيلى نوش
ــده  ــكل ايجاد ش ــردى آيا اكنون كه براى تو مش مرا داورى و قضاوت ك
ــه دليلش را  ــاوت كنم بى آنك ــو را داورى و قض ــدى اجازه دارم ت و در بن

بدانم؟ 
ــتم بگويم؟ ولى من همانند تو نيستم و مراقب  آيا مي توانم هرچه خواس

ارزش هاى خود هستم و به آن پايبندم. »

لنز دوربين

پست معنادار هادى عقيلى

سيرى در دنياى ورزش

شيشه عمر فوتبـال  عربستان 
در دست ايــران

 آگهى مناقصه 95/5
ــرآورد   ــه اصفهان با ب ــرات تابع ــى اداره مخاب ــى و تخصص ــات عموم ــام خدم ــر دارد انج ــان در نظ ــتان اصفه ــرات اس ــركت مخاب ش
ــغ 94,000,000 ريال  ــه مبل ــركت در مناقصه ب ــپرده ش ــال ) و با س ــاه ميليون ري ــيصد و پنج ــارد و س 2,350,000,000 ( دو ميلي
را بصورت مناقصه يك مرحله اى به پيمانكار واگذار نمايد. لذا از كليه اشخاص حقيقى و حقوقى واجد شرايط كه داراى گواهينامه صالحيت 

ايمنى پيمانكارى و تاييديه صالحيت از اداره كل تعاون , كار و رفاه اجتماعى در كد فعاليت مربوطه مى باشند دعوت بعمل مى آيد.
ــش واريزى به ــتن في ــت داش ــه با در دس ــناد مناقص ــى و اس ــتعالم ارزياب ــت اس ــت درياف ــت 95/2/25 جه ــخ 95/2/14 لغاي از تاري
ــركت واقع  ــزى 13000801127192) به اين ش ــه واري ــارى 1640740762 بانك ملت ( شناس ــاب ج ــغ 50,000 ريال به حس  مبل
ــايت ــتر به آدرس س ــب اطالعات بيش ــداركات و جهت كس ــاق 216,مديريت ت ــماره 2 , ات ــاختمان ش ــاال , س ــان چهارباغ ب در خياب

 اينترنتى شركت  WWW.TCE.ir و WWW.TCI.ir مراجعه و يا با شماره تلفن  36660141 تماس حاصل نمايند. 
ــاير  ــده را به همراه س ــاى تكميل ش ــد پاكته ــت دارن ــناد فرص ــت دريافت اس ــس از آخرين مهل ــه پ ــا دو هفت ــان حداكثر ت متقاضي

مدارك الزم به دبيرخانه ساختمان شماره يك مخابرات اصفهان واقع در خيابان چهارباغ باال تحويل و رسيد دريافت نمايند.
توضيح اينكه : 

1- آخرين مهلت تحويل پاكتها و تاريخ بازگشايى آنها برابر اطالعات مندرج در اسناد مناقصه مى باشد.
2- سپرده شركت در مناقصه ميتواند ضمانتنامه بانكى و يا چك تضمينى باشد.

3- پاكت پيشنهاد قيمت آن دسته از مناقصه گرانى بازگشايى ميشود كه در كميته فنى و بازرگانى امتياز الزم را كسب كرده باشند.
4- ارجاع كار به شركتهاى ايرانى و يا مشاركت شركتهاى ايرانى – خارجى صرفا به شرط داشتن حداقل 51٪ سهم ارزشى كار براى طرف 

ايرانى ميسر خواهد بود.

شركت مخابرات استان اصفهان

نوبت اول
شركت مخابرات استان اصفهان 

(سهامى خاص)

ــاير ملى پوشان براى حضور  ــميرا ارم، ملى پوش جوان تيم تيراندازى معلوالن كه در كنار س  س
در بازى هاى پارالمپيك ريو آماده مى شود ابراز اميدوارى كرد در اين رقابت ها 

به مدال طال دست پيدا كند.
ارم با اينكه حدود سه سال است كه به رشته تيراندازى روى آورده، اما در همين 
مدت كم توانسته به جايگاه خوبى دست پيدا كند و با كسب سهميه پارالمپيك 

ريو به عنوان يكى از اعضاى ثابت تيم ملى معرفى شود.
ــان در پارالمپيك است و  ــت يابى به خوشرنگ ترين نش وى گفت: آرزويم دس
دوست دارم بتوانم در تپانچه خفيف هم به جايگاه خوبى برسم. بعد از پارالمپيك 
قصد دارم براى راهيابى به مقطع دكترا تالش كنم. سميرا ارم خاطر نشان كرد: 
از كودكى هر وقت در اخبار ورزشى مى ديدم كه ورزشكارى از كشورمان روى سكو 
مى رود و پرچم ايران به اهتزاز در مى آيد، حس عجيبى داشتم و اشك در چشمانم 
جمع مى شد. وقتى در كرواسى براى اولين بار خودم روى سكو رفتم و اين حس 

را تجربه كردم، بسيار خوشحال بودم و اصال نمى توان اين حس را توصيف كرد.

رييس فدراسيون بسكتبال به شدت از رفتار بازيكنان در جريان مسابقات ليگ برتر انتقاد كرد.
محمود مشحون، خطاب به ملى پوشان ، گفت: نزديك ترين نتايج و بهترين ليگ را داشتيم، 
ولى شما زشت ترين رفتارها را در اين ليگ نشان داديد. با رفتارهايى كه من از بازيكنان در 
اين ليگ ديدم تمام زيبايى هاى بسكتبال زير سوال رفت. با اين كه بسكتبال رشته ورزشى 
ــت و فرهنگ حرف اول را در آن مى زند ثابت كرديد كه نه  دانشجويى و دانش آ مو ز ى اس
تنها اين فرهنگ در شما وجود ندارد، كوچك ترين اطالعى از آن هم نداريد. او ا دا مه  داد: 
ــتم. در كجاى دنيا وقتى داور سوت  كسى را تهديد نمى كنم، اما بى نهايت عصبانى هس
ــن اتفاق ها هم  ــب بازى مى پرد. مقصر اصلى اي ــك خيمه ش مى زند بازيكن مثل عروس
سرپرست تيم ها سپس مربيان و بعد از آن شما هستيد كه باعث شده من اينقدر عصبانى 
باشم و اين طور به شما گوشزد كنم. مشحون افزود: سالى100 ،200 ،300، 400 و500 
ــد؟ دعا كنيد كه  ــن رفتارها را انجام دهي ــى گيريد كه در زمين اي ميليون تومان پول م
من و كادر من سال آينده در فدراسيون نباشند كه اگر باشند و كوچك ترين رفتارى مثل 

امسال در شما ببينيم ديگر بسكتبال ملى و باشگاهى را نخواهيد ديد. 

آرزويم دستيابى به طالى پارالمپيك است اولتيماتوم جدى رييس فدراسيون بسكتبال به ملى پوشان

ــازمان ليگ و در راس آن مهدى تاج در راه درآمدزايى ليگ برتر در دو سال  س
ــات يك تحول بزرگ را  ــراردادى160 ميليارد تومانى به ظاهر مقدم اخير با ق
فراهم كردند؛ اما در نهايت تنها 36 ميليارد تومان از كل مبلغ قرارداد را دريافت 
كردند. به نظر مى رسد با تشكيل ائتالف عجيب وزير ورزش و اصفهانى ها در راه 
انتخاب رييس جديد فدراسيون فوتبال، پرطرفدارترين ورزش مملكت، آينده نه 
چندان روشنى را پيش روى داشته باشد. تشكيل فدراسيون فوتبال با محوريت 
اصفهان شايد روى كاغذ شرايط را براى گروهى خاص مساعد كند؛ اما در عمل 
مشكلى جديد خواهد بود براى ورزشى كه خود گرفتار حواشى فراوان و دربند 

اخذ تصميمات عجيب و غريب است.
ائتالف دو نايب رييس اصفهانى فدراسيون فوتبال ( محمود اسالميان و مهدى 
ــاور وزير و مديركل حوزه رياست وزارت ورزش)  تاج ) با بهرام افشارزاده (مش
در حالى قصد دارد پايه هاى تشكيل فدراسيونى را بنا نهد كه برخى گمانه ها 
ــت.  ــيدن به اين هدف اس حكايت از اقداماتى خارج از دنياى فوتبال براى رس
ــده تا برخى نگرانى ها ايجاد شود كه تصميم بزرگ اهالى  همين نيز موجب ش

فوتبال تحت تاثير موضوعاتى بيرونى قرار گيرد. 
واضح است كه سازمان ليگ فوتبال به عنوان بخشى تاثيرگذار در دو بعد فنى 
ــتم اصفهانى،  ــال هاى اخير تحت مديريت سيس ــال ايران طى س و مالى فوتب
ــده مردودى اش  ــت. امتحانى كه هنوز پرون ــش را « بد » پس داده اس امتحان
ــن نيز باعث  ــت و همي ــد روى ميز افكار عمومى باز اس در مبحث ايجاد درآم
ــد و نگرانى بسيارى را در پى  شده تا آينده مالى فدراسيون با ابهام مواجه باش

داشته باشد.

ــازمان ليگ و در راس آن مهدى تاج در راه درآمدزايى ليگ برتر در دو سال  س
ــات يك تحول بزرگ را  ــراردادى160 ميليارد تومانى به ظاهر مقدم اخير با ق
فراهم كردند؛ اما در نهايت دريافت تنها 36 ميليارد تومان از كل مبلغ قرارداد 
ــت اصفهانى ها  ــازمان اقتصادى مديري ــاختار و س ــى بود كه س نتيجه ضعيف
در فوتبال ( محمدرضا ساكت نيز عمال نفر دوم اين تشكيالت در دوران حضور 

تاج بوده است ) را زير سوال برده است.

 روزهاى خوش مديران هزينه باز نخواهد گشت
ــام رقباى دو تيم  ــز و بپاش هاى زياد، تم ــال قبل بود كه با بري همين چند س
اصفهانى حاضر در سطح اول فوتبال ايران، دست هاى شان را به عالمت تسليم 
ــرخابى ها به سپاهان و ذوب آهن نمى رسيد  باال بردند. طبيعى هم بود. زور س
چون اصوال پول گروه هاى صنعتى را نداشتند. به همين دليل هم ستاره هاى 
فوتبال به جاى حضور در تيم هاى پرطرفدار پايتخت راهى تيم هايى مى شدند 

كه با بيشترين هزينه در خدمت شان بودند.
ــان را خوب بلند و  ــران اصفهانى كارش ــد كه مدي تا اينجاى كار عنوان مى ش
ــان همواره مدعى كسب عنوان قهرمانى ليگ برتر،  به همين دليل تيم هاى ش
ــتند. ولى گروه صنعتى كه  ــيا هس جام حذفى و حضور در ليگ قهرمانان آس
ــيد، ديگر مديرى از ديار زاينده رود نبود كه  پول هايش را از فوتبال بيرون كش

قدرت مديريتش را در بخش ايجاد درآمدها به رخ بكشد.
ــكار شد كه  ــت اقتصاد مقاومتى آش ــرايط و در پيش گرفتن سياس با تغيير ش
مديران اصفهانى تنها زمانى قادر به نتيجه گيرى هستند كه منابع مالى فراوان 
در خدمت شان باشد. به اين ترتيب بود كه « مديران هزينه » هرگز نتوانستند 
ــرايطى است كه  در بخش درآمد زايى كارى از پيش ببرند و نمونه اين ادعا ش

همين حاال سازمان ليگ با سرپرستش مهدى تاج گرفتار آن است. 
ــيون فوتبال در دوران  ــن چالش را ايجاد كرده كه فدراس همين موضوع نيز اي
ــت تدبيرى درست و پايدار براى  حضور اصفهانى ها در راس آن، خواهد توانس
ــاهد وضعيت كنونى در سازمان ليگ،  رفع مشكالت فوتبال داشته باشد يا ش

اين بار در مقياسى وسيع تر در كل فوتبال كشور خواهيم بود.

مديران پرهزينه فوتبال بر مسند قدرت 
مى نشينند؟

ــيا، امروز و فردا به پايان  ــى ليگ قهرمانان آس دور گروه
ــتانى مجوز حضور  ــچ تيم عربس ــد، اما هنوز هي مى رس
ــاورده و بايد در اين هفته   ــت ني در مرحله بعد را به دس

با نمايندگان ايران بازى كنند.
ــارى برگزار  ــيا هفته  ج ــم ليگ قهرمانان آس هفته  شش
ــود و تكليف تيم هاى صعود كننده به مرحله بعد  مى ش
ــت در مرحله  ــس از حذف نف ــد. پ ــخص خواهد ش مش
پلى آف، ايران با سه نماينده در اين مسابقات شركت كرد 

و عملكرد نسبتا موفقى هم داشتند.
ــم و پس از  ــه  پنج ــازى در هفت ــن و تراكتورس ذوب آه
شكست نمايندگان عربستانى مجوز صعود به مرحله بعد 
را گرفتند و فقط سپاهان كه حال و روز خوشى هم ندارد 

از اين ر قا بت ها كنار رفت.
ــتان  ــب ديرينه ايران، يعنى عربس ــوى مقابل رقي در س
ــابقات حاضر است، اما هنوز  با چهار نماينده در اين مس

نتوانسته اند صعودشان به مرحله بعد را قطعى كنند.
ــتان  ــاف نمايندگان عربس ــه  مص ــن هفت ــه بارز اي نكت
با ايران است و آنها براى صعود به مرحله بعد حتما بايد 
ــه نماينده  ــت دهند، اما اگر س نمايندگان ايران را شكس
ــتانى ها كسب  ــاوى از عربس ايران بتوانند حتى يك مس

كنند، عمال سه نماينده عربستان حذف خواهند شد.
در صورت پيروزى نمايندگان ايران مقابل عربستانى ها، 
ــه دولت و  ــود ك ــم گيرتر مى ش اين موفقيت وقتى چش
ــى، حاضر  ــتان به داليل واه ــا ل عربس ــيون فو تب فدراس

ــار نماينده  ــدند و اگر چه ــازى در ايران نش به ب
ــود نكنند در  ــد صع ــه بع ــور به مرحل ــن كش اي
ــده امتياز كمى  ــال آين ــيا س ــگ قهرمانان آس لي
ــت و شايد  ــيم بندى تيم ها خواهند داش در تقس
ــركت  ــده در اين بازى ها ش ــا چهار نماين ديگر ب

نكنند.
تراكتورسازى ايران – الهالل عربستان

ــا 12 امتياز  ــل از بازى ب ــز قب ــان تبري سرخپوش
صعود خود به مرحله بعد را به عنوان تيم نخست 
ــم اين تيم را  ــد و در بازى رفت ه ــى كرده ان قطع
ــارج از خانه را  ــه امتياز بازى خ در قطر برد تا س
ــه  در عمان  ــازى اين هفت ــب كند. تراكتورس كس
ــخص شد  كه به عنوان ميزبان تيم هاى ايران مش
ــب پيروزى  ــى رود و در صورت كس ــه ميدان م ب
ــروزى احتمالى  ــالل و پي ــاوى مقابل اله ــا تس ي
پاختاكور ازبكستان مقابل الجزيره امارات، الهالل 
به رده سوم سقوط مى كند و به  اين  ترتيب حذف 

خواهد شد.
سپاهان – االتحاد

سپاهان تنها تيم حذف شده ايران در دور گروهى 
ــه امتياز در قعر گروه قرار دارد، اما  ــت و با س اس
ــدارد و  ــدان خوبى ن ــت چن ــاد هم وضعي االتح
ــت. طاليى پوشان ايران  ــش امتياز سوم اس با ش
در دو هفته  گذشته ليگ برتر دو تيم نسبتا خوب 
نفت تهران و گسترش فوالد را شكست داده اند و 
با كسب تساوى مقابل االتحاد، مانع صعود نماينده 

عربستان به مرحله بعد مى شوند.

النصر عربستان -  ذوب آهن ايران
ذوب آهن قبل از اين بازى با 11 امتياز صعودش 
ــينى  به مرحله بعد را قطعى كرد و براى صدرنش
ــا النصر با پنج  ــاوى نياز دارد، ام ــا به يك تس تنه
ــاز كمتر  ــه امتي ــت و س ــوم اس امتياز در رده س
از لخويا هشت امتيازى دارد. از طرفى تفاضل گل 
ــل گل 5 + دارد و  ــت و لخويا تفاض النصر 6- اس
ــد نماينده عربستان بتواند10 گل  به نظر نمى رس
ــا بازنده ديدار بنيادكار  به ذوب آهن بزند و لخوي

ازبكستان باشد.
الهالل عربستان – الجيش قطر

ــى آف مقابل  ــت در مرحله پل ــذف نف ــس از ح پ
ــروه ندارد.  ــده اى در اين گ ــش، ايران نماين الجي
ــاز صعودش  ــا10 امتي ــروه الجيش ب ــن گ در اي
ــه مرحله بعد را قطعى كرد و در صدر قرار دارد.  ب
العين امارات هم هفت امتيازى است و در صورت 
ــين گروه فرصت  ــف قارشى، قعرنش شكست نس
ــاب  ــالل را نخواهد كرد. با اين حس صعود به اله
ــانس كمى براى صعود  ــتانى ش نمايندگان عربس
ــا كه نمايندگان  ــد و با حذف نمايندگان آنه دارن
ــتقيمى در اين اتفاق دارند، انتقام  ايران تاثير مس
ــد. اين وضعيت  ــكنى آنها گرفته خواهد ش كارش
ــان  اهميت تالش دو چندان تيم هاى ايرانى را نش

مى دهد. 
ــال  ــى كارى فوتب ــد از سياس ــد بع ــا مى توانن آنه
ــه نمايندگان  ــى خوبى ب ــتان، درس فوتبال عربس

سعودى بدهند.
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مفاد آرا
2/225 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سندر سمی 
برابر آراء ص��ادره هیات های اول و دوم موض��وع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی بخش 14 ثبت اصفهان تصرفات مالکان��ه و بالمعارض متقاضیان 
محرز گردیده است. لذا مش��خصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به 
ش��رح زیر به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نس��بت 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 و امالک محل تسلیم و 
پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 

خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

1- رای شماره 6300 مورخ 94/10/30 آقای محمد اشکش فرزند خانعلی 
به شماره کالسه 2411 و به شماره شناسنامه 54 صادره از خمینی شهر 
به شماره ملی 1142230821 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
320 متر مربع مفروز و مجزی ش��ده از پالک 690 فرع��ی از 99 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 317743 

دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است. 
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

2- رای ش��ماره 7828 مورخ 94/11/28 آقای مه��دی رضایی آدریانی 
فرزند نصراله به ش��ماره کالسه 6655 و به ش��ماره شناسنامه 3085 
صادره از خمینی شهر به شماره ملی 1140683594 نسبت به ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 152/85 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 
398 فرعی از 107 اصلی واق��ع در اصفهان بخش 14 ح��وزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل س��ند 117939 ثبت در صفحه 415 دفتر 184 و ثبت 

صفحه 519 دفتر 30 امالک  مالحظه و محرز گردیده است. 
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

3- رای ش��ماره 6200 مورخ 94/10/27 آقای رجبعل��ی رحیمی اندانی 
فرزند کرمعلی به شماره کالسه 1975 و به شماره شناسنامه 62 صادره 
از خمینی شهر به ش��ماره ملی 1141479672 نسبت به 3 دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب مغازه  و طبقه فوقانی به مساحت 39/20 متر مربع مفروز 
و مجزی ش��ده از پالک 17 فرعی از 110 اصلی واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک خمینی ش��هر شامل س��ند 31363 مورخ 83/10/10 

دفترخانه 38 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

4- رای شماره 6201 مورخ 94/10/27 خانم فاطمه طاهری اندانی فرزند 
رمضان به شماره کالسه 0826 و به شماره شناسنامه 2912 صادره از 
اصفهان به شماره ملی5649201706  نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب مغازه  و طبقه فوقانی به مساحت 39/20 متر مربع مفروز و مجزی 
ش��ده از پالک 17 فرعی از 110 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 102845 مورخ 76/12/24 دفترخانه 73 

مالحظه و محرز گردیده است.

الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 
5- رای ش��ماره 7090 مورخ 94/11/17 آقای عباسعلی قدیمی خوزانی 
فرزند قدمعلی به شماره کالسه 0376 و به ش��ماره شناسنامه 22620 
صادره از خمینی شهر به شماره ملی 1140225774 نسبت به 2/5 دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب مغازه به مس��احت 28/20 متر مربع مفروز و 
مجزی شده از پالک 1189 فرعی از 85 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 115 دفتر 613 امالک 

مالحظه و محرز گردیده است. 
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

6- رای ش��ماره 7089 مورخ 94/11/17 آقای قدمعل��ی قدیمی خوزانی 
فرزند رجبعلی به شماره کالسه 0377 و به ش��ماره شناسنامه 11126 
صادره از خمینی شهر به شماره ملی 1140364261 نسبت به 3/5 دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب مغازه به مس��احت 28/20 متر مربع مفروز و 
مجزی شده از پالک 1189 فرعی از 85 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 327 دفتر 263 امالک 

مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

7- رای شماره 4631 مورخ 94/09/27 آقای اصغر خسروی فروشانی 
فرزند غالمرضا به ش��ماره کالسه 1760 و به ش��ماره شناسنامه 118 
صادره از خمینی شهر به شماره ملی 1141667509 نسبت به ششدانگ 
یکباب خانه به استثنای ثمنیه اعیانی 4 دانگ به مساحت 205/95 متر مربع 
مفروز و مجزی ش��ده از پالک 324 فرعی از 72 اصلی واقع در اصفهان 
بخ��ش 14 حوزه ثبت ملک خمینی ش��هر ش��امل س��ند 134580 مورخ 

91/07/02 دفترخانه 63  مالحظه و محرز گردیده است. 
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

8- رای ش��ماره 4632 مورخ 94/09/27 آقای غالمحس��ین خاکساری 
رنانی فرزند غالمعلی به شماره کالسه 1409 و به شماره شناسنامه 110 
صادره از اصفهان به ش��ماره ملی 1290060185 نس��بت به ششدانگ 
یکباب کارگاه به مس��احت 400/04 متر مربع مفروز و مجزی ش��ده از 
پالک 1211 فرع��ی از 99 اصلی واقع در اصفهان بخ��ش 14 حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 307 دفتر 378 امالک  مالحظه و 

محرز گردیده است. 
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

9- رای شماره 6290 مورخ 94/10/30 آقای سیف اهلل رحیمی فرزند علی 
به شماره کالسه 3804 و به شماره شناس��نامه 290 صادره از خمینی 
شهر به شماره ملی 1141617609 نسبت به 3 دانگ مشاع از  ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 241/40 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 
727 فرعی از 112 اصلی واق��ع در اصفهان بخش 14 ح��وزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل سند 86460 مورخ 74/06/22 دفترخانه 63 مالحظه 

و محرز گردیده است. 
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

10- رای شماره 6293 مورخ 94/10/30 خانم زینت کمالی اندانی فرزند 
حسن به شماره کالسه 1070 و به شماره شناسنامه 76 صادره از خمینی 
شهر به شماره ملی 1141672261 نسبت به 3 دانگ مشاع از  ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 241/40 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 
727 فرعی از 112 اصل��ی  واقع در اصفهان بخ��ش 14 حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر ش��امل وکالتنامه 12836 مورخ 93/08/17 دفترخانه 322 

مالحظه و محرز گردیده است. 
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

11- رای شماره 6304 مورخ 94/10/30 آقای سعید رحیمی فرزند سیف 
اله به شماره کالسه 1071 و به شماره شناسنامه 1130145700 صادره 

از خمینی شهر به ش��ماره ملی 1130145700 نسبت به 2 دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 145/35 متر مربع مفروز و مجزی شده 
از پالک 746 فرعی از 112 اصل��ی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر ش��امل ثبت در صفحات 556 و 281 دفاتر 552 و 664 

امالک مالحظه و محرز گردیده است. 
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

12- رای شماره 6301 مورخ 94/10/30 خانم زینت کمالی اندانی فرزند 
حسن به شماره کالسه 3805 و به شماره شناسنامه 76 صادره از خمینی 
شهر به شماره ملی 1141672261 نسبت به 2 دانگ مشاع از  ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 145/35 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 
746 فرعی از 112 اصلی واق��ع در اصفهان بخش 14 ح��وزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل ثبت در صفحات 556 و 281 دفاتر 552 و 664 امالک 

مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

13-رای شماره 6307 مورخ 94/10/30 خانم زهره کاظمی فرزند محمود 
به شماره کالسه 1072 و به ش��ماره شناسنامه 1130341038 صادره 
از خمینی شهر به ش��ماره ملی 1130341038 نسبت به 2 دانگ مشاع از  
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 145/35 متر مربع مفروز و مجزی شده 
از پالک 746 فرعی از 112 اصل��ی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر ش��امل ثبت در صفحات 556 و 281 دفاتر 552 و 664 

امالک مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

14-رای شماره 6087 مورخ 94/10/26 آقای احسان شفیعی دستگردی 
فرزند قاسم به شماره کالس��ه 3381 و به شماره شناسنامه 76 صادره 
ازخمینی شهر به ش��ماره ملی 1142228177 نسبت به ششدانگ یکباب 
خانه به مس��احت 187/5 متر مربع مفروز و مجزی ش��ده از پالک 981 
فرعی از 98 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
مع الواسطه از مالک رس��می مصطفی کدخدایی و نجف علی کدخدایی و 
طی قولنامه عادی و عدم دسترس��ی به مالک رس��می مالحظه و محرز 

گردیده است. 
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

15- رای ش��ماره 6047 مورخ 94/10/25 آقای سعید جبل عاملی فرزند 
اکبر به شماره کالسه 1771 و به شماره شناسنامه 666 صادره از خمینی 
شهر به شماره ملی 1141083817 نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان 
مسکونی و مغازه متصله به مس��احت 99/65 متر مربع مفروز و مجزی 
شده از پالک 492 فرعی از 99 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل سند 41902 مورخ 87/01/21 دفترخانه 35 ثبت 

در صفحه 338 دفتر 515 امالک مالحظه و محرز گردیده است. 
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

16- رای ش��ماره 7087 مورخ 94/11/17 خانم فاطمه رضایی آدریانی 
فرزند قربانعلی به شماره کالسه 4030 و به ش��ماره شناسنامه 4190 
صادره از خمینی شهر به ش��ماره ملی 1140690205 نسبت به 2 دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه  به مس��احت 345/03 متر مربع مفروز و 
مجزی شده از پالک 415 فرعی از 107 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل قباله ازدواج 257112 شماره ترتیب 

14085 مورخ 75/02/29 دفترخانه 53 مالحظه و محرز گردیده است. 
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

17- رای شماره 7088 مورخ 94/11/17 مصطفی حاجی باقری فروشانی 
فرزند عباس به شماره کالس��ه 4028 و به ش��ماره شناسنامه 12942 
صادره از خمینی شهر به ش��ماره ملی  1140505602نسبت به 4 دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه  به مس��احت 345/03 متر مربع مفروز و 
مجزی ش��ده از پالک 415 فرعی از 107 اصلی واق��ع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل س��ند 142975 مورخ 82/03/03 
دفترخانه 73 و س��ند 51599 مورخ 70/03/09 دفترخانه 59  مالحظه و 

محرز گردیده است. 
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

18-رای ش��ماره 1657 م��ورخ 94/12/21 خانم اعظ��م دهقانی حبیب 
آبادی فرزند رحمت اله به شماره کالس��ه 0428 و به شماره شناسنامه 
62 صادره از اصفهان به شماره ملی 1286823196 نسبت به ششدانگ 
یکباب خانه  به اس��تثنای ثمنیه اعیانی به مس��احت 95 متر مربع مفروز 
و مجزی ش��ده از پالک 1/1 فرعی از 99 اصلی واق��ع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک خمینی ش��هر شامل س��ند 49583 مورخ 69/05/13 

دفترخانه 59 مالحظه و محرز گردیده است. 
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

19-رای ش��ماره 1626 م��ورخ 94/12/20 آق��ای رس��ول س��عیدی 
ورنوس��فادرانی فرزند نعمت اله به شماره کالس��ه 4404 و به شماره 
شناسنامه 166 صادره از خمینی شهر به ش��ماره ملی 1141029480 
نسبت به ششدانگ یکباب کارگاه س��نگتراش  به مساحت 399/50  متر 
مربع مفروز و مجزی ش��ده از پالک 250 فرع��ی از 119 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 18322 مورخ 

47/06/03 دفترخانه 300  مالحظه و محرز گردیده است. 
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

20- رای شماره 2323 مورخ 94/12/27 آقای غالمرضا حاجی حیدری 
فرزند حسن به شماره کالسه 6692 و به شماره شناسنامه 1404 صادره 
از خمینی شهر به شماره ملی 1141251140 نسبت به ششدانگ یکباب 
خانه نیمه تمام به مس��احت 218 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 
116 فرعی از 327 اصلی واق��ع در اصفهان بخش 14 ح��وزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل سند 21545 مورخ 91/11/15 دفترخانه 73 مالحظه 

و محرز گردیده است. 
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

21-رای شماره 7783 مورخ 94/11/27 خانم زهره سبحانی فروشانی 
فرزند عبدالرضا به شماره کالسه 0310 و به شماره شناسنامه 12892 
صادره از خمینی شهر به ش��ماره ملی 1140505106 نسبت به 3 دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه  به مس��احت 267/22 متر مربع مفروز و 
مجزی ش��ده از پالک 1266 فرعی از 120 اصلی واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک خمینی ش��هر شامل س��ند 87432 مورخ 91/06/02 
دفترخانه 46 و ثبت در صفحه 525 دفتر 554 و صفحه 456 دفتر 500 و 

صفحه 32 دفتر 171 امالک مالحظه و محرز گردیده است. 
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

22- رای شماره 7784 مورخ 94/11/27 آقای محمد علی آقائی فروشانی 
فرزند محمد مهدی به شماره کالسه 0309 و به ش��ماره شناسنامه 64 
صادره از خمینی شهر به ش��ماره ملی 1141611627 نسبت به 3 دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه  به مس��احت 267/22 متر مربع مفروز و 
مجزی ش��ده از پالک 1266 فرعی از 120 اصلی واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک خمینی ش��هر شامل س��ند 87432 مورخ 91/06/02 
دفترخانه 46 و ثبت در صفحه 525 دفتر 554 و صفحه 456 دفتر 500 و 

صفحه 32 دفتر 171 امالک مالحظه و محرز گردیده است. 
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

23- رای ش��ماره 6042 م��ورخ 94/10/25 آقای علیرضا مش��هدیان 
خوزانی فرزند رجبعلی به شماره کالس��ه 1241 و به شماره شناسنامه 
11927 صادره از خمینی شهر به ش��ماره ملی 1140372319 نسبت به 
شش��دانگ یکباب خانه  به مس��احت 145/97 متر مربع مفروز و مجزی 
شده از پالک 8 فرعی از 114 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 272 دفتر 277 امالک مالحظه و 

محرز گردیده است. 
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

24- رای ش��ماره 6996 مورخ 94/11/14 آقای غالمحس��ین موذنی نیا  
فرزند خداداد به شماره کالسه 0235 و به شماره شناسنامه 162 صادره 
از خمینی شهر به شماره ملی 1140856421 نسبت به ششدانگ یکباب 
ساختمان  به مس��احت 142/50 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 
32 فرعی از 115 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل سند 207379 مورخ 90/07/25 دفترخانه 73 مالحظه و محرز 

گردیده است. 
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

25- رای ش��ماره 4085 م��ورخ 94/09/14 خان��م پ��وران منصوری 
ورنوس��فادرانی  فرزند نصراله به ش��ماره کالس��ه 6588 و به شماره 
شناسنامه 2860 صادره از خمینی ش��هر به شماره ملی 1141197251 
نسبت به 3 دانگ مش��اع از شش��دانگ یکباب خانه به مساحت 195/69 
متر مربع مفروز و مجزی ش��ده از پالک 1346 فرعی از 85 اصلی واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی ش��هر ش��امل سند رسمی  
106303 مورخ 77/06/28 دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است. 

الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 
26- رای شماره 4084 مورخ 94/09/14 آقای حسینعلی نجفی خوزانی  
فرزند ابوالقاسم به ش��ماره کالسه 6587 و به ش��ماره شناسنامه 489 
صادره از خمینی شهر به ش��ماره ملی 1141651734 نسبت به 3دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مس��احت 195/69 متر مربع مفروز و 
مجزی ش��ده از پالک 1346 فرعی از 85 اصلی واق��ع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک خمینی ش��هر شامل س��ند 46529 مورخ 77/05/19 

دفترخانه 21 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

27- رای ش��ماره 4872 مورخ 94/09/30 آقای حسین نصر اصفهانی  
فرزند ناصر به شماره کالس��ه 0816 و به ش��ماره شناسنامه 58175 
صادره از اصفهان به ش��ماره ملی 1281008222 نس��بت به ششدانگ 
یکباب کارگاه به مساحت 405 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک  88 
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 
229616 مورخ 94/07/06 دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است. 

الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 
28- رای ش��ماره 2232 م��ورخ 94/12/27 خانم فاطم��ه داوری دولت 
آبادی فرزند حسین به شماره کالسه 0515 و به شماره شناسنامه 381 
صادره از اصفهان به شماره ملی 1286532299 نسبت به 3 دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه به مس��احت 101/50 متر مربع مفروز و مجزی 
شده از پالک 187/3 فرعی از 82 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 44308 مورخ 92/07/13 دفترخانه 139 

مالحظه و محرز گردیده است. 
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

29- رای شماره 2231 مورخ 94/12/27 آقای مرتضی کریمی خوزانی 
فرزند رضا به ش��ماره کالس��ه 0514 و به شماره شناس��نامه 43867 
صادره از اصفهان به شماره ملی 1280864265 نسبت به 3 دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه به مس��احت 101/50 متر مربع مفروز و مجزی 
شده از پالک 187/3 فرعی از 82 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 44308 مورخ 92/07/13 دفترخانه 139 

مالحظه و محرز گردیده است. 
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

30- رای ش��ماره 7864 م��ورخ 94/11/28 آق��ای ع��زت اهلل گیالن��ی 
ورنوسفادرانی  فرزند عبدالحسین به شماره کالسه 2559 و به شماره 
شناسنامه 374 صادره از خمینی شهر به ش��ماره ملی 1140985337 
نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 170/88 متر 
مربع مفروز و مجزی ش��ده از پالک 279 فرع��ی از 118 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 219007 مورخ 
92/06/13 دفترخان��ه 73 ثبت در صفح��ه 512 و 515 دفتر 637  امالک 

مالحظه و محرز گردیده است. 
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

31- رای ش��ماره 7865 م��ورخ 94/11/28 خان��م بت��ول گیالنی اصل 
ورنوس��فادرانی  فرزند محمد به ش��ماره کالس��ه 2558 و به ش��ماره 
شناس��نامه 334 صادره از دولت آباد به ش��ماره مل��ی 6609560064 
نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 170/88 متر 
مربع مفروز و مجزی ش��ده از پالک 279 فرع��ی از 118 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 219007 مورخ 
92/06/13 دفترخان��ه 73 ثبت در صفح��ه 512 و 515 دفتر 637  امالک 

مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

32- رای شماره 8441 مورخ 94/04/25 آقای علی محمود صالحی  فرزند 
علی مومن به شماره کالسه 2863 و به ش��ماره شناسنامه 51 صادره 
از فریدن به ش��ماره ملی 5759500643 نس��بت به 4/5 دانگ مش��اع از 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 182/90 متر مربع مفروز و مجزی شده 
از پالک 824 فرعی از 99 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل سند رسمی 320136 مورخ 52/08/19 دفترخانه 73 

مالحظه و محرز گردیده است. 
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

33- رای شماره 1025 مورخ 95/02/04 خانم مریم محمدی  فرزند محمد 
به شماره کالسه 1128 و به شماره شناسنامه 883 صادره از فریدن به 
شماره ملی 5759409662 نسبت به 1 دانگ مش��اع از ششدانگ یکباب 
خانه به مس��احت 182/90 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 824 
فرعی از 99 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
ش��امل س��ند 220136 مورخ 92/08/19 دفترخانه 73 مالحظه و محرز 

گردیده است. 
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

34- رای ش��ماره 1026 مورخ 95/02/04 آقای فرزاد محمود صالحی  
فرزند علی به شماره کالسه 1129 و به شماره شناسنامه 1271478846 
صادره از اصفهان  به ش��ماره ملی 1271478846 نس��بت به 0/5 دانگ 
مشاع از شش��دانگ یکباب خانه به مس��احت 182/90 متر مربع مفروز 
و مجزی ش��ده از پالک 824 فرعی از 99 اصلی واقع در اصفهان بخش 

14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل س��ند 220136 مورخ 82/08/19 
دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است. 

الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 
35- رای ش��ماره 4865 مورخ 94/03/29 خانم فاطم��ه پرنده خوزانی  
فرزند ناصر به شماره کالسه 5421 و به شماره شناسنامه 1589 صادره 
از خمینی شهر به ش��ماره ملی 1141324873 نسبت به 2/5 دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه به مس��احت 203/23 متر مربع مفروز و مجزی 
شده از پالک 115 فرعی از 113 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل سند مالکیت مشاعی صفحات 20، 105، 243 

دفاتر 379 و 564 امالک  مالحظه و محرز گردیده است. 
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

36-رای ش��ماره 4864 مورخ 94/03/29 آقای حمید مختاری خوزانی  
فرزند خداداد به شماره کالسه 5488 و به شماره شناسنامه 414 صادره 
از خمینی شهر به ش��ماره ملی 1141707497 نسبت به 3/5 دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه به مس��احت 203/23 متر مربع مفروز و مجزی 
شده از پالک 115 فرعی از 113 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل سند مالکیت مشاعی صفحات 20، 105، 431 

دفاتر 379 و 564 امالک  مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

37- رای شماره 7844 مورخ 94/11/28 خانم فاطمه طحان  فرزند علی 
به شماره کالسه 2360 و به شماره شناسنامه 14448 صادره از خمینی 
شهر به شماره ملی 1140143239 نسبت به شش��دانگ یکباب خانه به 
اسثنای بهای ثمنیه اعیانی به مساحت 78/87 متر مربع مفروز و مجزی 
شده از پالک 112 فرعی از 116 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 22904 مورخ 73/05/03 دفترخانه 35 

مالحظه و محرز گردیده است. 
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

38-رای ش��ماره 7856 م��ورخ 94/11/28 خانم منصوره هاش��م پور 
فروشانی  فرزند حیدر به شماره کالس��ه 0091 و به شماره شناسنامه 
216 صادره از اصفهان به شماره ملی 1284285456 نسبت به ششدانگ 
یکباب خانه به استثنای بهای ثمنیه اعیانی  به مساحت 148/63 متر مربع 
مفروز و مجزی شده از پالک 663 فرعی از 107 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 65294 مورخ 68/07/24 

دفترخانه 63 مالحظه و محرز گردیده است. 
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

39- رای ش��ماره 0985 مورخ 95/01/30 آقای الیاس هارون الرشیدی  
فرزند رضی به شماره کالسه 1453 و به شماره شناسنامه 968 صادره 
از فریدونشهر به ش��ماره ملی 1129214176 نسبت به ششدانگ یکباب 
خانه دو طبقه  به مساحت 83 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 2437 
فرعی از 99 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
شامل ثبت در صفحه 435 دفتر 538 امالک مالحظه و محرز گردیده است. 

الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 
40- رای شماره 1226 مورخ 95/02/08 آقای محمد مهدی عادلی احمد 
آبادی  فرزند حسین به شماره کالسه 0132 و به شماره شناسنامه 6800 
صادره از خمینی شهر به شماره ملی 1140630350 نسبت به ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 176/00 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 2 
فرعی از 58 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
شامل ثبت در صفحه 336 دفتر 585 امالک مالحظه و محرز گردیده است. 

الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 
41- رای شماره 1223 مورخ 95/02/08 آقای محمد مهدی عادلی احمد 
آبادی  فرزند حسین به شماره کالسه 3292 و به شماره شناسنامه 6800 
صادره از خمینی شهر به شماره ملی 1140630350 نسبت به ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 356/60 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 2 
فرعی از 58 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
شامل ثبت در صفحه 336 دفتر 585 امالک مالحظه و محرز گردیده است.

الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 
42- رای شماره 2264 مورخ 94/12/27 آقای غالمرضا قورچانی  فرزند 
عباس به شماره کالسه 0360 و به شماره شناس��نامه 11155 صادره 
ازخمینی شهر   به شماره ملی 1140364561 نسبت به  ششدانگ یکباب 
خانه به مس��احت 126/80 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 608 
فرعی از 114 اصلی واقع در اصفهان بخ��ش 14 حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل ثبت در صفحه 515 دفتر 358 امالک مالحظه و محرز گردیده 

است. 
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

43-رای شماره 3104 مورخ 94/02/31 خانم کبری بدیهی سدهی  فرزند 
محمد تقی به شماره کالسه 4892 و به شماره شناسنامه 12337 صادره 
از خمینی شهر به شماره ملی 1283233754 نسبت به ششدانگ یکباب 
خانه و طبقه فوقانی به مساحت 113/15 متر مربع مفروز و مجزی شده 
از پالک 1307 فرعی از 99 اصل��ی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل سند مالکیت مشاعی صفحه 134 دفتر 228 امالک 

مالحظه و محرز گردیده است. 
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

44- رای شماره 5717 مورخ 94/10/17 آقای علی اعالیی ورنوسفادرانی 
فرزند محمد علی به شماره کالس��ه 0692 و به شماره شناسنامه 1131 
صادره از خمینی شهر به شماره ملی 1141248409 نسبت به ششدانگ 
یکباب خانه دو طبقه به مساحت 164/55 متر مربع مفروز و مجزی شده 
از پالک 23 فرعی از 121 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل سند 90310 مورخ 91/12/24 دفترخانه 46 مالحظه 

و محرز گردیده است. 
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

45-رای شماره 9996 مورخ 94/06/31 آقای حسن بنائیان مفرد  فرزند 
اکبر به شماره کالسه 3429 و به شماره شناسنامه 645 صادره از خمینی 
شهر به شماره ملی 1285628942 نسبت به ششدانگ یکباب کارگاه به 
مساحت 97/33 متر مربع مفروز و مجزی ش��ده از پالک 928 فرعی از 
99 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 
سند رس��می 79108 مورخ 94/01/19 دفترخانه 112 مالحظه و محرز 

گردیده است
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

46-رای شماره 7816 مورخ 94/11/27 آقای س��عید زمانی فروشانی 
فرزند احمد رضا به شماره کالس��ه 2591 و به شماره شناسنامه 1666 
صادره از خمینی شهر به ش��ماره ملی 1141219311 نسبت به 3 دانگ 
مشاع از شش��دانگ یکباب خانه به مس��احت 93/97 متر مربع مفروز و 
مجزی شده از پالک 299/1 فرعی از 122 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 4153 مورخ 92/03/04 دفترخانه 

388 مالحظه و محرز گردیده است.
ادامه در صفحه 15
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الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 
47- رای شماره 7819 مورخ 94/11/27 خانم زهره آقاجانیان فروشانی 
فرزند غالمرضا به شماره کالس��ه 2590 و به شماره شناسنامه 2558 
صادره از خمینی شهر به ش��ماره ملی 1142253775 نسبت به 3 دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مس��احت 93/97 متر مربع مفروز و 
مجزی شده از پالک 299/1 فرعی از 122 اصلی واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک خمینی شهرش��امل س��ند 4153 مورخ 92/03/04 

دفترخانه 388 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

48- رای شماره 6224 مورخ 94/10/27 آقای نبی اهلل رضایی خوزانی 
فرزند محمد علی  به شماره کالسه 3340 و به شماره شناسنامه 10498 
صادره از خمینی شهر به شماره ملی 1140357931 نسبت به قسمتی از 
پالک 85/1182 که با پالک 85/1172 توامًا تشکیل یکباب خانه را میدهد  
به مساحت 142/50 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 1182 فرعی 
از 85 اصلی واق��ع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی ش��هر 
شامل س��ند 113033 مورخ 78/05/07 دفترخانه 73 مالحظه و محرز 

گردیده است. 
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

49- رای شماره 6223 مورخ 94/10/27 آقای نبی اهلل رضایی خوزانی 
فرزند محمد علی  به شماره کالسه 3340 و به شماره شناسنامه 10498 
صادره از خمینی شهر به شماره ملی 1140357931 نسبت به قسمتی از 
پالک 85/1172 که با پالک 85/1182 توامًا تشکیل یکباب خانه را میدهد  
به مساحت 118/41 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 1172 فرعی 
از 85 اصلی واق��ع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی ش��هر 
ش��امل ثبت در صفحات 138 و 144 و 353 و 551 و 545 و 554 و 548 

دفاتر 21 و 325 و 329 امالک مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

50- رای شماره 4790 مورخ 94/03/28 آقای محمد رضا فخاری  فرزند 
حسین به شماره کالسه 3225 و به ش��ماره شناسنامه 747 صادره از 
خمینی شهر به شماره ملی 1141084627 نس��بت به ششدانگ یکباب 
خانه و طبقه فوقانی به مساحت 149 متر مربع مفروز و مجزی شده از 
پالک 261 فرعی از 115 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل سند رسمی 227011 مورخ 93/12/07 دفترخانه 73 

مالحظه و محرز گردیده است. 
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

51- رای ش��ماره 5570 مورخ 94/10/16 آقای سید مصطفی احمدی 
فروش��انی  فرزند س��ید مهدی به ش��ماره کالس��ه 6475 و به شماره 
شناس��نامه 64 صادره از خمینی شهر به ش��ماره ملی 1141390744 
نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ دو باب مغازه  به مساحت 131/31 
متر مربع مفروز و مجزی ش��ده از پالک 11 فرعی از 77 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 44531 مورخ 

56/11/10 دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است. 
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

52- رای ش��ماره 5569 م��ورخ 94/10/16 آقای س��ید محمد احمدی 
فروش��انی  فرزند س��ید عبداهلل به ش��ماره کالس��ه 6474 و به شماره 
شناسنامه 786353 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 1141373726 
نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ دو باب مغازه  به مساحت 131/31 
متر مربع مفروز و مجزی ش��ده از پالک 11 فرعی از 77 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 44531 مورخ 

56/11/10 دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است.

الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 
53- رای شماره 6093 مورخ 94/10/26 آقای حسینعلی لطفی فر  فرزند 
حسن به شماره کالسه 1311 و به شماره شناس��نامه 296 صادره از 
خمینی شهر به شماره ملی 1140945114 نس��بت به ششدانگ یکباب 
مغازه به مساحت 60/48 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 2245 
فرعی از 87 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 ح��وزه ثبت ملک خمینی 
شهر مع الواسطه از مالک رسمی محمدرضا جورکش طی سند 11019 
مورخ 32/11/25 دفترخانه 61 و ارائه قولنامه عادی و عدم دسترسسی 

به مالک رسمی مالحظه و محرز گردیده است. 
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

54- رای شماره 6084 مورخ 94/10/26 آقای قدیرعلی عسگری رنانی  
فرزند حسن به شماره کالسه 0009 و به شماره شناسنامه 292 صادره 
از اصفهان به ش��ماره ملی 1289835373 نس��بت به ششدانگ یکباب 
مغازه به مساحت 25/65 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 1040 
فرعی از 99 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 ح��وزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل سند 20555 مورخ 48/11/08 دفترخانه 73 مالحظه و محرز 

گردیده است. 
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

55- رای شماره 6082 مورخ 94/10/26 آقای قدیرعلی عسگری رنانی  
فرزند حسن به شماره کالسه 0007 و به شماره شناسنامه 292 صادره 
از اصفهان به ش��ماره ملی 1289835373 نس��بت به ششدانگ یکباب 
مغازه به مساحت 25/93 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 1040 
فرعی از 99 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 ح��وزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل سند 20555 مورخ 48/11/08 دفترخانه 73 مالحظه و محرز 

گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

56-رای شماره 6083 مورخ 94/10/26 آقای قدیرعلی عسگری رنانی  
فرزند حسن به شماره کالسه 0011 و به شماره شناسنامه 292 صادره 
از اصفهان به ش��ماره ملی 1289835373 نس��بت به ششدانگ یکباب 
مغازه نانوایی به مساحت 43/11 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 
1040 فرعی از 99 اصل��ی واقع در اصفهان بخ��ش 14 حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل سند 20555 مورخ 48/11/08 دفترخانه 73 مالحظه 

و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

57- رای شماره 6076 مورخ 94/10/26 آقای قدیرعلی عسگری رنانی  
فرزند حسن به شماره کالسه 0013 و به شماره شناسنامه 292 صادره 
از اصفهان به شماره ملی 1289835373 نس��بت به ششدانگ سه باب 
مغازه و طبقه فوقانی مسکونی به مساحت 132/09 متر مربع مفروز و 
مجزی ش��ده از پالک 1040 فرعی از 99 اصلی واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل س��ند 20555 مورخ 48/11/08 

دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

58- رای شماره 7903 مورخ 94/11/28 آقای حس��ین نقدعلی  فرزند 
عبدالرضا به شماره کالسه 0708 و به ش��ماره شناسنامه 71 صادره 
از خمینی شهر به شماره ملی 1141667037 نسبت به ششدانگ یکباب 

مغازه به مساحت 78/40 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 3487 
فرعی از 72 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 ح��وزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل سند 32225 مورخ 79/12/17 دفترخانه 35 مالحظه و محرز 

گردیده است. 
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

59- رای ش��ماره 1788 م��ورخ 93/12/21 خان��م معصوم��ه زمانی 
فروش��انی  فرزند محمدعلی به ش��ماره کالس��ه 0914 و به ش��ماره 
شناسنامه 285 صادره از خمینی ش��هر به شماره ملی 1141561042 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 127/48 متر مربع مفروز و 
مجزی شده از پالک 930 فرعی از 72 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند رسمی 41416 مورخ 86/07/10  

مالحظه و محرز گردیده است. 
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

60- رای ش��ماره 7079 مورخ 94/11/17 خانم ناهی��د رحیمی اندانی  
فرزند حس��ین ب��ه ش��ماره کالس��ه 1036 و به ش��ماره شناس��نامه 
1130243338 صادره از خمینی شهر به ش��ماره ملی 1130243338 
نسبت به 76 و 67/116 سهم مشاع از 349 سهم به مساحت 329 مشاع 
متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 285 فرعی از 105 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 8897 مورخ 

92/08/12  مالحظه و محرز گردیده است. 
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

61- رای شماره 7075 مورخ 94/11/17 آقای حیدر علی کاظمی اندانی 
فرزند باقر به شماره کالسه 4395 و به شماره شناسنامه 87 صادره از 
خمینی شهر به شماره ملی 1141584591 نسبت به 124 و 23/29 سهم 
مشاع از 349 سهم به مس��احت 329متر مربع مفروز و مجزی شده از 
پالک 285 فرعی از 105 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل حصر وراثت 1578 مورخ 86/10/02 و سند 5942 

مورخ 87/11/21 مالحظه و محرز گردیده است. 
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

62- رای ش��ماره 7076 مورخ 94/11/17 خانم مهی��ن اصغری اندانی  
فرزند عبدالکریم به شماره کالس��ه 4396 و به شماره شناسنامه 112 
صادره از خمینی شهر به ش��ماره ملی 1141554437 نسبت به 127 و 
73/116 سهم مشاع از 349 سهم به مس��احت 329 متر مربع مفروز و 
مجزی ش��ده از پالک 285 فرعی از 105 اصلی واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 34192 مورخ 59/06/16 و 
330301 م��ورخ 94/09/24 دفترخانه ه��ای 63 و 73 مالحظه و محرز 

گردیده است. 
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

63- رای شماره 3028 مورخ 94/08/24 خانم اکرام حاجی باقری  فرزند 
عبدالمجید به شماره کالسه 6707 و به شماره شناسنامه 7771 صادره 
از خمینی شهر به شماره ملی 1142302611 نسبت به ششدانگ یکباب 
خانه به مس��احت 208/10 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 20 
فرعی از 114 اصلی واقع در اصفه��ان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل سند  181005 مورخ 87/04/11 دفترخانه 73 ثبت در صفحه 

465 و 13 دفتر 411 و 87 امالک   مالحظه و محرز گردیده است
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

64- رای ش��ماره 4619 مورخ 94/09/27 خان��م نرگس رحیمی اندانی 
فرزند صفر  به ش��ماره کالس��ه 0329 و به ش��ماره شناسنامه 2223 
صادره از خمینی شهر به شماره ملی 1141121794 نسبت به ششدانگ 
یکباب خانه دو طبقه به مساحت 102/00 متر مربع مفروز و مجزی شده 
از پالک 345 فرعی از 105 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر ش��امل س��ند 7661 مورخ 84/12/21 دفترخانه 139 

مالحظه و محرز گردیده است. 
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

65- رای شماره 5730 مورخ 94/10/17 خانم مرضیه دهقانی خوزانی  
فرزند محس��ن به شماره کالس��ه 0297 و به ش��ماره شناسنامه 963 
صادره از خمینی شهر به شماره ملی 1142237818 نسبت به ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 88/40 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 
505/1 فرعی از 85 اصلی واقع در اصفهان بخ��ش 14 حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل سند 38408 مورخ 91/03/09 دفترخانه 139 و سند 
16247 مورخ 94/08/30 دفترخانه 322 مالحظه و محرز گردیده است. 

الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 
66- رای شماره 7100 مورخ 94/11/17 آقای جواد کمالی اندانی  فرزند 
عبدالرحمن  به شماره کالس��ه 5389 و به ش��ماره شناسنامه 35905 
صادره از اصفهان به شماره ملی 1282286447 نسبت به 3 دانگ مشاع 
از شش��دانگ یکباب خانه و طبقه فوقانی به مساحت 238/80 متر مربع 
مفروز و مجزی شده از پالک 704 فرعی از 112 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر ش��امل ثبت در صفحه 204 دفتر 
409 دفتر 237 و صفحه 218 دفتر 227 و صفحه 298 دفتر 391 امالک 

مالحظه و محرز گردیده است. 
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

67- رای شماره 7101 مورخ 94/11/17 خانم زهرا کریمی اندانی  فرزند 
شکراهلل  به شماره کالسه 0307 و به شماره شناسنامه 161 صادره از 
خمینی شهر به ش��ماره ملی 1141646315 نس��بت به 3 دانگ مشاع از 
شش��دانگ یکباب خانه و طبقه فوقانی به مس��احت 238/80 متر مربع 
مفروز و مجزی شده از پالک 704 فرعی از 112 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر ش��امل ثبت در صفحه 204 دفتر 
409 دفتر 237 و صفحه 218 دفتر 227 و صفحه 298 دفتر 391 امالک 

مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

68- رای شماره 6091 مورخ 94/10/26 آقای محمود هارون رشیدی  
فرزند سلطان حسین  به شماره کالس��ه 1007 و به شماره شناسنامه 
957 صادره از فریدونش��هر به ش��ماره ملی 1129214060 نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 148 متر مربع مفروز و مجزی شده از 
پالک 616 فرعی از 99 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر به صورت مع الواسطه از مالک رسمی آقای مختار محمدی 
سند 13410 مورخ 47/11/01 دفترخانه 63 و قولنامه عادی مالحظه و 

محرز گردیده است. 
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

69- رای ش��ماره 6052 مورخ 94/10/26 آقای محمد س��دهی  فرزند 
حسین  به شماره کالسه 1832 و به شماره شناسنامه 16637 صادره 
از خمینی شهر به شماره ملی 1140165224 نسبت به ششدانگ یکباب 
خانه دو طبقه  به مس��احت 185/85 متر مربع مفروز و مجزی شده از 
پالک 231 و 330 فرعی از 173 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 98 و 155 دفتر 247 و 193 

امالک مالحظه و محرز گردیده است. 

الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 
70- رای ش��ماره 7094 م��ورخ 94/11/17 خانم زه��را پیمانی  فرزند 
حسینعلی  به ش��ماره کالس��ه 0602 و به شماره شناس��نامه 12267 
صادره از خمینی شهر به ش��ماره ملی 1140498843 نسبت به 2 دانگ 
مشاع از شش��دانگ یکباب خانه به مساحت 170/26 متر مربع مفروز و 
مجزی شده از پالک 146 فرعی از 120 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک خمینی شهر ش��امل سند 62452  دفترخانه 46 مالحظه 

و محرز گردیده است. 
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

71- رای ش��ماره 7093 مورخ 94/11/17 آقای محمد حس��ین پیمانی 
فروش��انی  فرزند صفرعلی  به ش��ماره کالس��ه 0608 و به ش��ماره 
شناس��نامه 99 صادره از خمینی شهر به ش��ماره ملی 1141640783 
نسبت به 4 دانگ مش��اع از شش��دانگ یکباب خانه به مساحت 170/26 
متر مربع مفروز و مجزی ش��ده از پالک 146 فرعی از 120 اصلی واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی ش��هر شامل سند 62452  

دفترخانه 46 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

72- رای ش��ماره 6072 مورخ 94/10/26 خانم سیده معصومه دادور  
فرزند سید هرمز  به شماره کالسه 3261 و به شماره شناسنامه 1962 
صادره از فارسان به ش��ماره ملی 5558764929 نسبت به ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 112/30 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 
535 فرعی از 99 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل سند 131660 مورخ 89/12/04 دفترخانه 63 ثبت مالحظه 

و محرز گردیده است. 
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

73- رای شماره 4569 مورخ 94/09/26 آقای عباسقلی حمیدی دستنائی  
فرزند حیاتقلی  به شماره کالسه 0134 و به ش��ماره شناسنامه 1872 
صادره از شهرکرد به ش��ماره ملی 6339317741 نسبت به ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 346/43 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 
1115 فرعی از 99 اصل��ی واقع در اصفهان بخ��ش 14 حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل سند 34029 مورخ 53/09/09 دفترخانه 73 مالحظه 

و محرز گردیده است. 
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

74- رای شماره 4397 مورخ 94/09/22 آقای سید یحیی حسینی  فرزند 
سید تراب  به شماره کالس��ه 2330 و به شماره شناسنامه 7 صادره از 
فریدن به ش��ماره ملی 5759872443 نسبت به شش��دانگ یکباب خانه 
به مس��احت 250 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 676 فرعی از 
99 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر مالک 
رسمی حسین محمدی ثبت در صفحه 467 و 58 امالک مالحظه و محرز 

گردیده است. 
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

75- رای شماره 0493 مورخ 95/01/23 آقای مرتضی آقائی فروشانی   
فرزند حسنعلی  به شماره کالس��ه 0016 و به ش��ماره شناسنامه 51 
صادره از خمینی شهر به ش��ماره ملی 1141549913 نسبت به 3 دانگ 
مشاع از شش��دانگ یکباب خانه به مساحت 168/76 متر مربع مفروز و 
مجزی ش��ده از پالک 236 فرعی از 107 اصلی واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل س��ند 48722 مورخ 93/12/17 

دفترخانه 139 مالحظه و محرز گردیده است. 
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

76- رای ش��ماره 6334 مورخ 94/10/30 آقای محمد آقائی فروشانی   
فرزند مرتضی  به شماره کالسه 4707 و به شماره شناسنامه 17390 
صادره از خمینی شهر به ش��ماره ملی 1142388621 نسبت به 3 دانگ 
مشاع از شش��دانگ یکباب خانه به مساحت 168/76 متر مربع مفروز و 
مجزی ش��ده از پالک 236 فرعی از 107 اصلی واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 209725 مورخ 90/12/01 

دفترخانه 72 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

77- رای ش��ماره 7083 مورخ 94/11/17 خانم زهرا مجیری خوزانی  
فرزند علی اصغر به شماره کالسه 0944 و به شماره شناسنامه 18752 
صادره از خمینی شهر به ش��ماره ملی 1140187058 نسبت به 3 دانگ 
مشاع از  ششدانگ یکباب خانه به مس��احت 218/05 متر مربع مفروز 
و مجزی ش��ده از پالک 123 فرعی از 84 اصلی واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 930706 مورخ 80/07/01 

دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است. 
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

78- رای ش��ماره 7082 مورخ 94/11/17 آقای مجتب��ی بیگی  فرزند 
محمود به شماره کالس��ه 3195 و به شماره شناس��نامه 191 صادره 
از خمینی ش��هر به شماره ملی 1141674343 نس��بت به 3 دانگ مشاع 
از  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 218/05 متر مربع مفروز و مجزی 
ش��ده از پالک 123 فرعی از 84 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 930706 مورخ 80/07/01 دفترخانه 

73 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

79- رای شماره 7268 مورخ 94/11/20 خانم زهره خان احمدی  فرزند 
رجبعلی به شماره کالسه 1525 و به شماره شناسنامه 13656 صادره 
از خمینی شهر به شماره ملی 1140135309 نسبت به ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 127/40 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 1039 
فرعی از 87 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 ح��وزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل ثبت در صفحه 409 دفتر 84 امالک مالحظه و محرز گردیده 

است. 
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

80- رای شماره 4102 مورخ 94/09/14 رجبعلی امینی خوزانی  فرزند 
عباس به شماره کالس��ه 0810 و به شماره شناس��نامه 44 صادره از 
خمینی شهر به ش��ماره ملی 1141493888 نس��بت به 1/5 دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 270/25 متر مربع مفروز و مجزی 
شده از پالک 197/1 فرعی از 82 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 144 مورخ 94/07/12 دفترخانه 139 

مالحظه و محرز گردیده است. 
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

81- رای شماره 6060 مورخ 94/10/26 خانم ماهتاب موسوی  فرزند 
س��ید محمد زکی به شماره کالسه 0256 و به ش��ماره شناسنامه 159 
صادره از رامهرمز به ش��ماره ملی 1911084224 نسبت به ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 153/22 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 
1845 فرعی از 99 اصل��ی واقع در اصفهان بخ��ش 14 حوزه ثبت ملک 
خمینی ش��هر ش��امل ثبت در صفحه 238  الی 244 دفتر 125 امالک مع 
الواسطه از مالک رسمی رمضان شیروی  مالحظه و محرز گردیده است. 

الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 
82- رای ش��ماره 6338 م��ورخ 94/10/30 آق��ای رجبعلی جورکش 
ورنوس��فادرانی  فرزند حسن به ش��ماره کالس��ه 1803 و به شماره 
شناس��نامه 46 صادره از خمینی شهر به ش��ماره ملی 1140975404 
نسبت به شش��دانگ یکباب خانه به مس��احت 351 متر مربع مفروز و 
مجزی شده از پالک 458 فرعی از 117 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 164 دفتر 203 امالک 

مالحظه و محرز گردیده است. 
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

83- رای ش��ماره 6057 مورخ 94/10/26 خانم اک��رم مختاری فرزند 
غالمرضا به شماره کالسه 3036 و به شماره شناسنامه 1065 صادره 
از خمینی شهر به شماره ملی 1141097648 نسبت به ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 160/07 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 1619 
فرعی از 87 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 ح��وزه ثبت ملک خمینی 
شهر ش��امل ثبت در صفحه 233 و184 دفتر 179و90 امالک مالحظه و 

محرز گردیده است. 
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

84- رای شماره 5992 مورخ 94/10/23 خانم لیال یزدانی  فرزند محمود 
به شماره کالسه 1734 و به ش��ماره شناسنامه 485 صادره از خمینی 
شهر به شماره ملی 1141127164 نسبت به شش��دانگ یکباب خانه و 
طبقه فوقانی به مس��احت 132/30 متر مربع مفروز و مجزی ش��ده از 
پالک 506 فرعی از 84 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل سند 43363 مورخ 72/08/07 دفترخانه 46 مالحظه 

و محرز گردیده است. 
آگهی اصالحی: 

85- پیرو رای ش��ماره 1388 مورخ 94/05/17 چ��ون در آگهی مورخ 
94/09/04 ن��ام خانوادگی مالک اش��تباهًا به جای فخاری اس��فریزی 

مختاری شده است بدینوسیله اصالح میگردد.  
نوبت انتشار نوبت اول: 95/02/14
نوبت انشار نوبت دوم:95/02/28

نبی اله یزدانی-رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خمینی شهر
ابالغ

2/203 شماره پرونده: 95-130 ش3 نام اخطار شونده آقای سید یحیی 
فتحی فرزند س��ید رحیم مجهول المکان محل حضور س��جاد اول حاج 
رحیم ارباب شعبه 3 وقت حضور: 95/3/19 ساعت 8/30 علت حضور: 
در وقت فوق جهت رسیدگی نفقه در ش��ورا حاضر شوید. م الف 3704 
دفتر شعبه سوم ش��ورای حل اختالف مجتمع ش��ماره یک شهرستان 

اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

2/204 در خصوص پرونده کالس��ه 95-113 خواهان مهدی ش��ریفی 
کلیشادی دادخواستی مبنی بر الزام به انجام تعهد مبنی بر انتقال مالکیت 
به طرفیت بابک برهانی، عباس خلیلی گرکانی تقدیم نموده اس��ت وقت 
رس��یدگی مورخ 95/3/17 س��اعت 18/30 تعیین گردیده است با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان برابر ماده 73 
قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این ش��عبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع 
شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و 
تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:3759 ش��عبه 27 حقوقی مجتمع 

شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

2/205 در خصوص پرونده کالسه 94-1272 خواهان شهرام حیدری 
دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت جعفر نادری بلداجی تقدیم 
نموده است وقت رسیدگی برای روز یکش��نبه مورخ 95/3/16 ساعت 
4/30 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این ش��عبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 
شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می شود.م الف:3771 شعبه 31 حقوقی مجتمع شماره 2 

شورای حل اختالف اصفهان
احضار

2/206 ش��ماره درخواست: 9510460353300006 ش��ماره پرونده: 
9409980358600297 شماره بایگانی ش��عبه: 950051 نظر به اینکه 
در پرونده 950051 شعبه 107 کیفری دو اصفهان حسب شکایت آقای 
علی آداودی فرزند حبیب علیه آقای بابک عمادی فرزند محمد حسن به 
اتهام خیانت در امانت مطرح نموده که در وقت رسیدگی مورخه 95/3/16 
ساعت 9 صبح در این شعبه می باشد نظر به اینکه متهم مجهول المکان 
می باشد حسب ماده 174 قانون آئین دادرس��ی دادگاههای عمومی و 
انقالب مصوب س��ال 1392 در امور کیفری مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا نامبرده از تاریخ نشر آگهی ظرف 
مدت یکماه به ش��عبه مربوطه مراجعه تا ضمن اعالم نشانی کامل خود 
جهت پاسخگویی به اتهام وارده ودفاع از خود احضار گردد. در صورت 
عدم حضور در دادگاه تصمیم مقتضی اتخ��اذ خواهد داد. م الف 3809 

شعبه 107 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )107 جزایی سابق( 
فقدان سند مالکیت

2/189 ش��ماره صادره: 1395/43/213662 نظر ب��ه اینکه آقای حمید 
رضائی با تسلیم یک برگ استشهادیه شهود شماره: 834880 به تاریخ 
95/1/19 دفترخانه 25 اصفهان، مدعی مفقود شدن سند مالکیت سیصد 
و بیست و شش سهم و نود و هشت صدم سهم مشاع از ششصد و دو 
سهم و نود و هشت صدم سهم شش دانگ پالک شماره: 6/1757 )که قبال 
به شماره های 383 و 830 بوده و در اجرای استاندارد سازی تبدیل به 
شماره 1757 فرعی گردیده ( واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که در ذیل 
ثبت 1015 صفحه 260 دفتر جلد 2329 تحت شماره چاپی 707264 در 
اثر تجمیع پالک به نامبرده انتقال یافته و اظهار داش��ته که سند مالکیت 
مرقوم در اثر اسباب کشی مفقود گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت 
المثنی نموده است لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 
آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می ش��ود چنانچه کسی مدعی 
انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود س��ند مالکیت نزد خود می 
باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید 
اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند 
مسترد گردد بدیهی اس��ت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در 
صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا س��ند معامله ارائه نشود اقدام به 
صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف 3575 اداره 

ثبت اسناد و امالک غرب استان اصفهان
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مواد الزم برای سوپ شیر:
ق��ارچ250 گرم، پیاز 1 عدد، س��یر2 حب��ه، هویج1 عدد، آرد1 قاش��ق 
 غذاخوری، ش��یر 4 لیوان، خام��ه صبحانه1پاکت، عص��اره مرغ 2 عدد، 

کره 25 گرم.
طرز تهیه سوپ شیر:

قارچ را ریز خرد کرده با کره تفت می دهیم بعد پیاز و س��یر رنده شده را 
اضافه کرده، کمی تفت می دهیم. کمی فلفل س��فید اضافه می کنیم و 
بعد هویج رنده شده و بعد آرد را کمی که تفت دادیم شیر را با یک لیوان 
آب مخلوط کرده و عصاره مرغ را در آن حل می کنی��م و به مواد اضافه 

می کنیم.
کمی که غلیظ شد، حرارت را خاموش کرده خامه را با مقداری از سوپ 
رقیق و هم دما می کنیم و به سوپ اضافه می کنیم. سوپ آماده شده را 

در ظرف مناسب کشیده و با کمی جعفری خرد شده تزیین می کنیم.
نکاتی برای پخت سوپ شیر:

اگر از طعم فلفل دلم��ه ای خوش تان می آید نص��ف 1 عدد فلفل دلمه 
ای را ریزخرد کرده و به سوپ اضافه کنید. این سوپ کمی رقیق است. 

زمان پخت آن نیم ساعت است و واقعا خوشمزه هست. 
برای چاشنی، لیمو را برش زده دور تا دور ظرف سوپ فرو کنید.

انسان ها جاده، کشتی، قطار، ماشین و هواپیما می سازند تا بتوانند 
سفر کنند. هزاران سال است که انس��ان ها سفر می کنند و گرچه 
حاال مسافت های طوالنی تر را در زمان های کوتاه تر طی می کنند، 
اما نیاز آنها به دیدن جاهای جدید و یاد گرفتن چیزهای تازه هنوز 
تغییری نکرده است. سفر در خون ماست و ما به آن برای رشد خود 

احتیاج داریم چون این کاری است که سفر با ما می کند:
سفر شما را چاره جو می کند

 اگرچه س��فر در هتل های مجلل و رفتن به رس��توران های خوب 

و لذت بردن از هم��ه امکانات تفننی که مقصد ش��ما در خود دارد 
خوشایند اس��ت، اما اگر نمی توانید این طور به س��فر بروید به این 
معنی نیست که نباید سفر بروید، لذت ببرید و رشد کنید. فقط الزم 

است بر اساس بودجه خود خرج کنید. 
 وقت��ی با بودج��ه کم س��فر می کنی��د، یاد م��ی گیرید چ��ه طور 
 از ه��ر موقعیتی بیش��ترین اس��تفاده را ببرید. اگر یک ش��ب هتل 
در پاریس در بودجه ش��ما نمی گنجد، پیشنهاد کنید که یک شب 
 آنجا کار کنید. اگر غذای رس��توران نزدیک به ش��ما گران اس��ت 
در ساعات آخر کار آنها بروید و موادی که دیگر استفاده نمی کنند 

ارزان تر بخرید. چاره جو باشید.
سفر شما را باهوش تر می کند

مخصوصا اگر ب��رای تحصیل س��فر ک��رده اید هدف اصلی س��فر 
 شما این اس��ت که با هوش بیش��تری برگردید. اما در قرار گرفتن 
در فرهنگ ه��ای جدید چی��زی وج��ود دارد که باعث می ش��ود 
 ش��ما اطالعات جدید را بهتر یاد بگیری��د. یادگیری در یک محیط 
بین المللی همیشه به خاطر ترکیب فرهنگ ها چالش بر انگیز است، 
اما این دقیقا چیزی است که آن را لذت بخش تر و موثر تر می کند.

حتما شما هم دوست دارید خانه ای تمیز و دور از 
لکه و کثیفی داشته باش��ید. اگر شما هم از جمله 
خانم های خانه داری هس��تید که ب��ه تمیزی و 
نظاف��ت خانه اهمیت م��ی دهید و دای��م از مواد 
شوینده و به خصوص از سفیدکننده ها و وایتکس 
اس��تفاده می کنید، پیش��نهاد می کنیم به جای 
استفاده از این مواد سراغ ش��وینده های طبیعی 

بروید که کم عارضه و دوستدار طبیعت هستند.
1- به جای خیس کردن ظرف های چینی درون 
وایتکس برای جرم گیری، آنها را درون مخلوطی از 
آب و سرکه سیب قرار دهید. کافی است برای هر 

لیتر آب یک لیوان سرکه در نظر بگیرید.
2- برای از بین رفتن لکه های چربی موجود روی 
دستمال ها و دستگیره های آش��پزخانه بهترین 

روش آن اس��ت که دس��تمال ها را به مدت یک 
س��اعت درون مخلوطی از آب و نوش��ابه گازدار 

خیس کنید.
3- برای تمیز کردن شیشه های داخل منزل نیز 
می توانید به جای اس��تفاده از شیش��ه شورهای 
ش��یمیایی از محلول آب و الکل صنعتی استفاده 
کنید. کافی اس��ت دو لیوان آب را با نصف لیوان 
ال��کل مخلوط کنید و ب��ا کمک آن شیش��ه ها را 

پاک کنید. 
4- برای تمی��ز کردن دیواره داخل��ی مایکروویو 
می توانید لیموترش را از وس��ط نص��ف کنید و با 
خارج کردن هسته های آن، از آن برای پاک کردن 
دیواره های چرب مایکروویو استفاده کنید. بعد از 
این کار با دستمال مرطوب سطح آن را پاک کنید.

تاریخ ایران آکنده از خش��ونت و حادثه اس��ت، 
 تاخت و تازه��ا، فاتحان، جنگ ه��ا و انقالب ها. 
چرا که ایران تاریخي طوالني تر از بیشتر کشورها 
دارد و از بسیاري از آن ها بزرگ تر است، چیزي 
بیش از یک اتفاق س��اده. اما تاری��خ ایران بیش 
از اینهاس��ت. دین ها، عوامل موثر، جنبش هاي 
 روش��نفکري و اندیش��ه ها بس��یاري چیزها را 
در ایران و همچنین خارج از ایران و گوشه و کنار 
دنیا تغییر داده اس��ت. امروز ای��ران باز خواهان 
توجه اس��ت و موقعیت جدید سوال هایي جدید 
مطرح مي سازد: آیا ایران قدرتي مهاجم است یا 
قرباني؟  آیا ایران از دیر باز توسعه طلب بوده است 
یا منفعل و دفاعي؟ آیا تش��یع ایران اهل سکوت 
و رضاس��ت یا خش��ونت و انقالب؟ تنه��ا تاریخ 

مي تواند به این سوال ها پاسخ گوید. ایران یکي از 
کهن ترین تمدن هاي دنیاست.

این س��رزمین از هم��ان آغ��از از متفکرترین و 
پیچیده تری��ن تمدن ه��اي دنی��ا بوده اس��ت. 
 جنبه های��ي در تم��دن ای��ران وج��ود دارد که 
به نحوي از آن ها تقریبا زندگي هر انساني را روي 

کره خاکي تحت الشعاع قرار داده است.
کتاب حاض��ر در هفت فصل: ریش��ه ها، بیداري 
ایرانیان، اسالم و گس��ترش آن، تشیع وصفویه، 
س��قوط صفویان، بحران در پادش��اهي قاجار و 
سلسله پهلوي و انقالب اس��المي نگاهي تازه به 

تاریخ معاصر ایران دارد. 
نش��ر ققنوس  اثر حاضر را در350 صفحه رقعی 

روانه بازار نشر کرده است.

آیین قربانی کردن در مقبره چنگیز خان مغول سفر شما را تبدیل به آدم بهتری می کند )1(

این شامپوی معروف یک شبه سرتان را طاس 
می کند

 ش��امپوی مع��روف » ون « در آمریکا اف��راد زیادی را
یک ش��به طاس کرده اس��ت. گاهی اوق��ات تبلیغات 
دروغین و اشتباه سبب ترغیب افراد به خرید محصوالتی 
می شود که حاصلی جز پش��یمانی ندارد. فردی به نام 
چازدین ک��ه متخصص مو و زیبای��ی در لوس آنجلس 
است اخیرا ش��امپوی محبوبی را طراحی و تبلیغ کرد 
و این شامپو در بسیاری از شبکه های تلویزیونی تبلیغ 
شد. تنها یک ماه پس از تبلیغات گسترده و فروش زیاد 
این محصول در آمریکا، افرادی که آن را مصرف کردند 
از اثرهای جانبی و وحشتناک آن بر موهای خود شکایت 
و اب��راز نارضایتی کردند. از جمل��ه اثرهای خطرناک و 
نگران کننده اس��تفاده از این شامپو ریزش مو، طاسی، 
حساسیت، آکنه، جوش، شکنندگی مو، قرمزی، تورم، 

سفید شدن مو و از دست دادن رنگ طبیعی موها  است.  
این در حالی است که قیمت این شامپو بسیار گزاف بوده 
و این سو تفاهم را در ابتدا به وجود آورد که کیفیت این 
شامپو نسبت به شامپوهای دیگر بهتر است در صورتی 
 که این امر خالف واقعی��ت از آب درآم��د. افرادی که 
 بر اثر استفاده از این شامپو موهای خود را از دست دادند 
پس از قطع مصرف آن با گذش��ت س��ه هفت��ه هنوز 
نتوانسته اند ش��اهد رویش مجدد موهای خود باشند و 

از این برند شکایت کردند.

این بیماری به سراغ زنان می آید!
 میزان باالیی از مرگ و میر ناش��ی از س��کته مغزی 

در زنان نسبت به مردان گزارش شده است.
 س��کته مغزی از جمله اختالالتی اس��ت که ساالنه 
 صدها هزار نف��ر را در سراس��ر جهان ب��ه کام مرگ 
 می کش��اند.  بنا بر گزارش انجمن ملی پیش��گیری 
از سکته  مغزی؛ س��االنه 55 هزار زن بیش��تر از مرد 
قربانی سکته مغزی می شوند به طوری که این اختالل 
به سومین بیماری کشنده در جهان تبدیل شده است. 
بررسی ها نش��ان می دهند، اگر چه مردان بیشتر از 
زنان در معرض خطر ابتال به سکته مغزی قرار دارند 
اما زنان بیشتر از مردان قربانی این اختالل می شوند. 
سکته های گذرا و مقطعی هشدار جدی سکته مغزی 
است. بهتر است در صورت بروز س��کته های خفیف 
حتما به پزش��ک مراجعه کنید. بارداری، قرص های 

ضدب��ارداری، میگ��رن، دارووهای هورمون��ی و ابتال 
 به مش��کالت مغزی از جمله عوامل خطرس��از بروز 
سکته مغزی در زنان است و این عوامل تهدید کننده 
تنها مخت��ص به زنان اس��ت. گفتنی اس��ت؛ دیابت، 
 چاقی، بیم��اری های قلب��ی عروقی، ک��م تحرکی، 
فشار خون، کلسترول و استعمال دخانیات خطر بروز 

سکته مغزی را در زنان و مردان افزایش می دهد.

گوگل در روز 100 میلی�ارد کلمه را ترجمه 
می کند

امروزه کمتر کسی پیدا می شود که با سرویس ترجمه 
گوگل google translate، آشنایی نداشته باشد یا 
حداقل یک بار با آن کار نکرده باشد. این سرویس یک 
مترجم قدرتمند با قابلیت های خوبی از جمله عکس 
برداش��تن از متن و ترجمه آن، تلفظ کلمه و نوشتن 
آن است. اگر شما به طور مداوم بنا به موقعیت کاری 
 خود در حال س��فر به کش��ورهای مختلف هس��تید، 
بدون ش��ک بهره گیری از یک مترجم همراه می تواند 
در فائق آمدن بر مشکالت زبان های مختلف یاری تان 
رساند. در این بین بدون شک سرویس ترجمه گوگل 
یکی از اصلی ترین گزینه های بازار محسوب می شود 

 که ب��ه تازگی ده س��اله خواهد ش��د.  این س��رویس 
هم اکنون به صورت آفالین بر روی دستگاه های قدرت 
گرفته از پلتفرم اندروید، به ص��ورت آنالین از طریق 
وب سایت یا از طریق افزونه های مختلف توسعه پیدا 

کرده برای مرورگر گوگل کروم قابل استفاده است. 
بدون شک اصلی ترین هدف مترجم های نرم افزاری، 
 کاهش فاصله میان م��ردم نقاط مختل��ف جهان که 
به زبان های گوناگون صحبت می کنند است؛ در همین 
 راس��تا نیز س��رویس ترجمه گ��وگل را می توان یکی 
از اصلی ترین فعاالن این عرصه دانست که در طول روز 
بیش از100 میلیارد کلمه را ترجمه می کند. در حال 
حاضر این س��رویس از 103 زبان زنده دنیا پشتیبانی 

می کند.

در مدارا، 
فزونى و بركت است، و هر كس از 

مدارا محروم باشد، از خير، محروم شده است.

امام موسی کاظم علیه السالم:
 هر که م��ی خواهد که ق��وی ترین مردم باش��د 

بر خدا توکل کند.
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چنگیز خان مغول، خان مغول و سردار جنگی بوده که با فتح 
قسمت زیادی از آسیا  و همچنین اروپای شرقی، امپراتوری مغول 
را پایه گذاری کرد. یکی از این مراسم های ویژه منطقه مغول نشین 

شمال چین، آیین ها و مراسم ویژه ای برگزار می شود. یکی از این 
مراسم های ویژه، مراسم آیین قربانی کردن در مقبره چنگیز خان 

مغول است که به طور ساالنه برگزار می شود.

یک روستای کوچک اسپانیایی به نام » تراسموس « قرن ها پیش 
از سوی کلیسا طلسم شد؛ آن طلس��م آنقدر قوی است که فقط 
شخص پاپ توان برداشتن آن را دارد! ماجرای جالب این روستا 
را در ادامه بخوانید. چگونه ممکن است که یک روستای کوچک 
اسپانیایی آن هم تنها با 62 نفر جمعیت توسط کلیسا طرد شود؟ 
اصال چرا کلیسا باید طلسمی چنان قوی روی آن بگذارد که فقط 

خود پاپ توان برداشتن آن را داشته باشد؟
روزگاری10 ه��زار نف��ر در تراس��موس زندگ��ی می ک��رد، اما 
امروزه تنها 62 س��کنه دارد تراس��موس یدی طوی��ل در تاریخ 
جادوگری دارد. تمام ماج��رای جادوگری تراس��موس از قلعه  
نیمه مخروبه روستا که قدمت آن به قرن 12 برمی گشت شروع 

می شود. در قرن 13، س��اکنین قلعه به کاری ناشایست دست 
زدند: ضرب سکه های جعلی. حتی برای اینکه اهالی تراسموس 
متوجه صدای تراش��یدن و چکش کاری قلعه نشوند، شایعه ای 
پخش شد که جادوگران و ساحران شب ها مشغول تکان دادن 
زنجیرها و دیگ ها هس��تند تا معجونی جادویی را آماده کنند.

تراسموس آن روزها انباری بزرگ از آهن و نقره و چوب و منابع 
آبی در اختیار داشت. این روستا متعلق به کلیسا نبود. از طرفی 
هم بر اساس یک حکم س��لطنتی، از پرداخت مالیات و عوارض 
به صومعه » وروئال « معاف ش��ده بود؛ مسئله ای خشم کلیسا را 
به همراه داش��ت. پس شایع تراس��موس به عنوان پناهگاه امن 
جادوگران و س��احران به سرعت از مرزهای روس��تا فراتر رفت. 

همین مس��ئله موجب ش��د تا راهب صومعه وروئ��ال از فرصت 
استفاده کرد تا مردم روستای تراسموس را تنبیه  کند؛ بنابراین 
او از اسقف  اعظم  تاراس��ونا، بزرگ ترین ش��هر مجاور روستای 
تراسموس، درخواست کرد تا تمام روستا را طرد کند. معنای آن 
این بود که مردم روستا دیگر برای اعتراف یا انجام مراسم دینی 
 نمی توانند وارد کلیس��ای کاتولیک ش��وند. مردم تراسموس - 
با ترکیبی از یهودیان، مس��یحی ها و اعراب - ک��ه پول و ثروت 
زیر زبان شان مزه کرده بود، حتی توبه نکردند؛ این کار در واقع 
تنها راه برداشته دستور کلیسا مبنی بر » تکفیر کردن روستای 
تراس��موس « بود. اختالفات بین وروئال و تراسموس تا چندین 
سال به قوت خود استوار ماند! در نهایت اما صومعه وروئال تصمیم 
گرفت تا بی اجازه مسیر آب روستا را به نفع خود تغییر دهد و از 
این طریق، برای استفاده از آن هیچ پولی نپردازد. پدرو مانوئل 
خیمنس داورئا، حاکم روستای تراس��موس، در واکنش به این 

کار ارتشی را تش��کیل و به س��مت صومعه اعزام کرد. اما پیش 
از وقوع هرگونه درگیری، مش��کل برای دادرس��ی نزد » پادشاه 
فردیناند دوم « مطرح شد و او حکم داد که اقدامات تراسموس 

قابل توجیه هست. 
 راهب صومعه وروئال پس از ش��نیدن ش��ایعات علیه روستای 

تراسموس اقدام کرد.
 آن کلیس��ا هیچ گاه با شکس��ت در برابر ارتش تراسموس کنار 
نیامد و با کس��ب اجازه از پ��اپ ژولیوس دوم در س��ال 1511 
میالدی، تمام روس��تای تراسموس را طلس��م کرد. آن ها برای 
طلسم کردن روس��تای تراس��موس، مزامیر 108 را از » کتاب 
مزامیر « ]مزامیر یا زبور داوود، یکی از بخش های تنخ یهودی[ 
خواندند. این روشی که کلیس��ا برای طلسم تراسموس استفاده 
کرد، در حقیقت قوی ترین سالح کلیسا برای اجرای یک طلسم 
بود. آن ها مدعی شدند که پدرو مانوئل، حاکم تراسموس و مردم 

تراسموس به دلیل وجود جادوگران کور شده اند و از آنجایی که 
مجوز طلسم از پاپ گرفته شده، فقط خود او می تواند آن طلسم 
را بردارد. نکته جالب این است که هیچ یک از پاپ ها تاکنون آن 

طلسم را برنداشته اند. 
سال های پس از اقدام کلیسا به هیچ وجه برای تراسموس خوب 
پیش نرفت. قلعه کذایی تراسموس در سال1520 میالدی آتش 

گرفت و تنها مخروبه  ای از آن به جای ماند. 
 پس از اخراج یهودیان از اسپانیا در قرن 15، تراسموس به شدت 
س��یر نزولی در پیش گرفت. جمعیت تراسموس از10 هزار نفر 
 به 62 نفر کاهش پیدا کرد که تنها نیمی از آن ها به طور دائمی 
در آنجا زندگی می کنند. روستای تراسموس امروزه جز یک کافه 

دیگر هیچ چیزی ندارد: نه مدرسه و نه حتی یک مغازه. 
 اکثر خانه ها نیازمند مرمت هس��تند؛ خیابان ها را هم س��کوت 

مرگبار فرا گرفته است.

ماجرای جالب روستایی که نفرین شد!

نحوه  صحیح  استفاده
 از شوینده های طبیعی )1(

امپراتوري اندیشه 
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