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رهبــر معظم انقاب اســامی بــا تاکید بــر اهمیت 
»وظیفه شناســی« و »موقعیت شناسی« در کار تبلیغ 
و بیان مسائل دینی خاطرنشــان کردند:اولین وظیفه 
روحانیون »مقابله با نقشــه دین زدایی و عفت زدایی« 
اســت. به گزارش تســنیم؛ حضرت آیت ا...خامنه ای 
رهبر معظم انقاب اســامی صبح دیــروز در ابتدای 

جلســه درس خارج فقه در ســال تحصیلــی جدید 
حوزه های علمیه، با اشاره به وجود برنامه های گسترده 
برای انحراف ذهن و دل مــردم و جوانان از اصل دین، 
اولین و مهم ترین وظیفه روحانیون را مقابله با نقشــه 
»دین زدایی و عفت زدایی« خواندنــد و تاکید کردند: 

حوزه های علمیه و روحانیون باید...

در جلسه درس خارج فقه مطرح شد:
حوزه های علمیه و روحانیون

فضای مجازی را بشناسند

روسیاهاِن عصبانی!
به بهانه بازتاب پیام رهبر معظم انقالب درباره حج و حاکمان سعودی؛

مهدی احمدی فــر به عنــوان رییس جدید حــوزه هنری 
اصفهان منصوب شد.

محسن مؤمنی رییس حوزه هنری سازمان تبلیغات اسامی 
با صــدور حکمی، رییس حــوزه هنری اســتان اصفهان را 
منصوب کرد.به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، مهدی 
احمدی فر طی حکمی از سوی محسن مؤمنی رییس حوزه 
هنری سازمان تبلیغات اســامی به مدت سه سال به سمت 

رییس حوزه هنری استان اصفهان منصوب شد.
در قسمتی از این حکم آمده است؛ امید است در طول دوران 
مدیریت شــما با تاکید به ســند راهبردی و سیاســت های 
اباغی حوزه هنری، شــاهد تولید آثار فاخــر هنری، ترویج 
فرهنگ و هنــر انقاب اســامی و حمایــت از هنرمندان 
متعهد و تربیت هنرمنــدان جوان و عاقه منــد به انقاب 
شکوهمندمان باشــیم و به  ویژه انتظار می رود حوزه هنری 
این استان در کنار دیگر ماموریت های انقابی خود، پایگاه و 

مروج هنرهای سنتی کشور نیز باشد.
احمدی فر فارغ التحصیل رشته پزشکی از دانشگاه اصفهان 
و دارای ســوابق مدیریتی در حوزه های مختلف پزشکی و 
فرهنگــی بوده اســت. از ســوابق پیشــین وی می توان به 
مدیریت شبکه بهداشت شهرستان برخوار، واحد تحقیقات 
صدا و ســیمای اصفهان، مدیریت شــرکت سروش، مشاور 
ســامت مدیرکل صدا و سیمای اســتان اصفهان و مشاور 
رسانه ای رییس دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان اشاره کرد.

پیش از احمدی فر، ریاســت حوزه هنری اصفهان به عهده 
سید مهدی ســیدین نیا بود که با توجه به قبول مسئولیت 
سیدین  نیا در ســتاد مرکزی، هدایت حوزه هنری اصفهان 
 به پیشــنهاد مدیرکل امور اســتان ها و مجلــس به مهدی

 احمدی فر واگذار شد. ســیدین نیا که پیش از این به مدت 
۱۲ ســال رییس حوزه هنری اصفهان بود، بــه عنوان مدیر 

پروژه بزرگ »شهر هنر اصفهان« منصوب شد. 
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رییس اتاق تعاون استان اصفهان:

پول های خرد، طال و پول های 
کالن، دالر می شوند
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ایران 0 - چین 0

بازی نچسب!
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کاروان »شهدای منا« در ریو؛

اصفهانی ها در پارالمپیک
به خط شدند
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رییس جدید حوزه هنری اصفهان منصوب شد؛

سیدین نیا رفت
احمدی فر آمد

خبر آخر
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پیشنهاد سردبیر: 
حوزه های علمیه و روحانیون فضای مجازی را بشناسند

در حاشیه

اخباريادداشت

باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: گزارش دبیر شورایاران منطقه ۱۴ موجب شد تا سرخو 
از او برنجد و اعتراض کند که تقی پور در جواب ســرخو گفت: دو هفته مشــغول لجن 
پراکنی بودید. محسن ســرخو در پی گزارش دبیر شــورایاران منطقه ۱۴ با ناراحتی و 
صدای بلند به طالیــی به عنوان رییس جلســه اعتراض کرد و خواســتار دفاع از اعضا 
 شد.او گفت: شما به عنوان رییس نباید اجازه توهین به اعضا را می دادید.  در این هنگام 
تقی پور وارد بحث شــد و با صدای بلند خطاب به سرخو، گفت: شــما حق حرف زدن 
ندارید، دو هفته است که مشــغول لجن پراکنی هســتید و فضا را آلوده کردید.در این 

هنگام طالیی برای میان داری وارد ماجرا شد. 

 مهدی و طاهره طالقانی فرزندان مرحوم آیت ا... طالقانی در آســتانه سالروز فوت پدر، 
در بخشی از صحبت هایشان به سیگار کشیدن پدرشان اشــاره کردند.مهدی طالقانی 
گفت:» از ۱8 سالگی سیگار می کشــیدم البته ۱2 سالی اســت که خوشبختانه دیگر 
 سیگار نمی کشــم چون ریه ام خراب است. پدرم می دانست من ســیگاری هستم اما 
نمی خواست به روی من بیاورد.«طاهره طالقانی درباره سانسور سیگار آیت ا... طالقانی 
در روزنامه شرق، بیان کرد: من معتقدم نباید سانسور می کردند یا اگر به نظرشان عکس 
خوبی نبود، عکس را عوض می کردند. من بعد از اتفاقی که در روزنامه شرق افتاد گفتم 

افراد را یک جانبه نباید دید همانطور که هستند باید به جامعه معرفی کرد .

حجت االسالم والمســلمین سید مهدي طباطبایي، اســتاد اخالق گفت: »دشمن 
مي خواهد بین هاشــمي و حضرت آقا، اختــالف بیندازد. به نظرم هــر دو نظام را 
مي خواهند؛ اما مردم بد مي فهمند، البته نه مردم بلکه چند نفر کودکانه مي فهمند 
و عمل مي کنند؛ پارچه خیــس را اگر بخواهیم آبش را بگیریــم، باید یکي به چپ 
و دیگري به راســت بچرخاند. وي افزود: حال اگر کودکي آنجا باشــد مي گوید چرا 
عکس هم پارچه را مي چرخانید. خدا شاهد اســت همه همت آقاي هاشمي براي 
حفظ رهبري است؛ ایشــان ده بار گفته اگر نظر رهبري خالف نظرم باشد تبعیت 

مي کنم؛ البته وظیفه اش هم همین است. 

دبیرکل جبهه پیروان خط امــام)ره( و رهبری گفت: 
از جهان اسالم توقع داشتیم گروه حقیقت یابی برای 
پیدا کردن ریشه های جنایت منا پیدا کنند؛ چراکه ما 
هنوز عمدی بودن آن را منتفی نمی دانیم.محمدرضا 
باهنر با اشاره به سالگرد حادثه منا به عنوان لکه ننگ 
و نشانه جنایت های آل ســعود، گفت: آل سعود امروز 
به صورت رسمی دســت در دســت بدترین دشمن  
اســالم یعنی رژیم نامشروع صهیونیســتی گذاشته 
و مسئولیت جنگ های نیابتی اســتکبار را در منطقه 
به عهده گرفته اســت.دبیر کل جبهــه پیروان خط 
امام)ره( اضافه کرد: آل ســعود دالر نفتی اش را برای 
کشــتار فجیع مســلمانان به کار گرفته و پنجه های 
خونینــش در خاورمیانــه و آفریقا پخش شــده و با 
پررویی تمام قتل های فجیع در منــا و چند روز قبل 
در مســجدالحرام را هنوز نپذیرفته است؛ بنابراین ما 
از جهان اسالم توقع داشتیم گروه حقیقت یابی برای 
پیدا کردن ریشه های این جنایت پیدا کنند. ما هنوز 
عمدی بودن آن را منتفــی نمی دانیم و معتقدیم این 
کلیدی برای جنایت های بعــدی در یمن و بحرین و 

لیبی و سوریه و عراق بوده است.

اکبر ترکان معتقد اســت که جامعــه روحانیت مبارز 
تهــران هیچ وقت تابع آیــت ا... مصباح یــزدی نبوده 
است.مشاور رییس جمهور در پاسخ به سوالی در مورد 
ســخنان اخیر ســخنگوی جامعه روحانیت مبنی بر 
عدم مشورت با آیت ا... مصباح گفت: جامعه روحانیت 
مبارز تهران همیشه مشی مســتقل خود را داشته و از 
قدیم تابع اشــخاصی مثل افرادی که آقای مصباحی 
فرمودند، نبودند. روحانیت مبارز تهران برای خود شأن 
و منزلتی دارد و  با تشــخیص خود عمل می کند. آن 
آقا که شــما نامش را بردید جزو روحانیت مبارز تهران 
نیست.ترکان اضافه کرد: جامعه روحانیت مبارز تهران 
در انتخابات، رأی خودشــان را دارند ولی فرمایشــات 
آقای مصباحی مقدم نشــان دهنده این است که یک 
حرکت عمیق عقالیی شــروع شده اســت.وی افزود: 
 من در فرمایشــات آقــای مصباحی مقــدم  عالمت و

 پیام هایی می بینم که نشــان از بازگشت اعتبار سابق 
جامعه روحانیت مبارز تهــران دارد؛ بنابراین معتقدم 
باید صبر کنیم، چون آقایان در جامعه روحانیت مبارز 
تهران گفتند احتمال حمایــت از دکتر روحانی وجود 

دارد و این بحث منتفی نیست. 

باهنر:

عمدی بودن حادثه منا را 
منتفی نمی دانیم

ترکان:

گفته اند احتماال از روحانی 
حمايت می کنند 

انتخاباتدیدگاه پارلمان
سوءاستفاده از امضای دو نماينده علیه مطهری؛

بی اخالقی شده است
تذکر قاسمی به دولت:

کاش فاجعه منا را انقالبی تر 
پیگیری می  کردند

دو نماینده مجلــس با ارســال نامه ای به هیئت رییســه 
مجلس، نسبت به سوءاســتفاده از امضای آنها برای سلب 
صالحیت علــی مطهــری اعتــراض کردند.بــه گزارش 
خبرآنالین، عبــدا... رضیان با اشــاره به انتشــار اخباری 
درخصوص جعل امضای او پای نامه ای که توســط گروهی 
از نمایندگان به منظور ســلب صالحیــت از علی مطهری 
از حضور در هیئت رییســه تهیه شــده بود، اعــالم کرد: 
بی اخالقی و اقدام ناشایســتی که صورت گرفته بود، لزوما 
جعل امضا نبود، بلکه مسئله این بود که یکی از نمایندگان 
پیش از آن که حواشــی مربوط به ســخنان آقای مطهری 
پیش بیایــد، نامه ای در محکومیــت جنایت های منافقین 
برای امضا آوردند که ارتباطی به شــکایت از آقای مطهری 
نداشــت.نماینده مردم قائم شــهر در مجلس دهم با بیان 
اینکه »به عنوان یک حقوقدان نسبت به وظایف نمایندگان 
بنا بر قانون اساسی آگاهی دارم«، گفت: چنین شکایتی از 
آقای مطهری به منظور سلب صالحیت ایشان از حضور در 
هیئت رییسه بر اســاس اظهارنظری که داشته اند، وجاهت 
قانونی ندارد.وی بیان کرد: اصولگرایان از نماینده بابلســر 

نیز به همین شیوه امضا گرفته اند. 

سعید قاسمی در مراسم گرامیداشت شهدای منا اظهار 
داشت: آن قدر که برای کنسرت دغدغه وجود دارد برای 
شــهدای منا دغدغه وجود ندارد، اگر به اندازه کنسرت 
دغدغه در این حوزه وجود داشــت تکلیف شهدای منا 

امروز انقالبی تر از این اتفاقات روشن شده بود.
وی بیان کرد: نمایندگان نیز صدای رســایی در زمینه 
۵۰۰ شــهید واالمقام منا نداشــتند. باید تا رسیدن به 
حقوق حقه این ۵۰۰ شــهید منا مســیر را طی کنیم، 
به دلیل انحرافات فکری، امروز پروژه نفوذ شکل گرفته 
اســت. از نظر ما حج با برائت، بســیار ارزشمند است.

تحلیلگر مســائل سیاســی با بیان اینکه اعالم کردند 
پروفسور حاتمی در فاجعه جرثقیل به شهادت رسیده 
اســت، درحالی  که این دروغ محض بود و ایشان ربوده  
شده بودند و پیکر ایشان سالم پیدا شد ادامه داد: عده ای 
برخالف تشکیل کمیته حقیقت یاب و وجود ۵۰۰ شهید 
منا، با حماقــت تمام اعالم می کننــد این قصه عمدی 
نبوده و سهوی بوده و ما هیچ مطالبه ای نداریم.قاسمی 
خاطرنشان کرد: حج از دیدگاه اسالم تنها و تنها با برائت 

معنا پیدا می کند.

دیدگاه

رهبر معظم انقالب اسالمی با تاکید بر اهمیت »وظیفه شناسی« و 
»موقعیت شناسی« در کار تبلیغ و بیان مسائل دینی خاطرنشان 
کردند:اولیــن وظیفه روحانیــون »مقابله با نقشــه دین زدایی و 

عفت زدایی« است.
به گــزارش تســنیم؛ حضــرت آیت ا...خامنه ای رهبــر معظم 
انقالب اســالمی صبح دیروز در ابتدای جلســه درس خارج فقه 
در ســال تحصیلی جدید حوزه هــای علمیه، با اشــاره به وجود 
برنامه های گســترده برای انحراف ذهن و دل مــردم و جوانان از 
اصل دین، اولین و مهم ترین وظیفه روحانیون را مقابله با نقشــه 
»دین زدایی و عفت زدایی« خواندند و تاکیــد کردند: حوزه های 
علمیه و روحانیون باید با شــناخت فضای مجازی و اســتفاده از 
فرصت هــای آن، معــارف و مفاهیم اســالمی را تبییــن کنند.

حضرت آیت ا... خامنه ای با تاکید بر اهمیت »وظیفه شناســی« و 
»موقعیت شناسی« در کار تبلیغ و بیان مسائل دینی خاطرنشان 
کردند: اگر وظیفه به درســتی شناخته نشــود، علم، تقوا و حتی 
شــجاعت نیز اثر مثبت و مــورد انتظاری نخواهد داشــت.رهبر 
انقالب اسالمی، »بصیرت« را به معنای شناخت نیازها و واقعیات 
جامعه خواندند و افزودند: »بصیرت« یعنــی بدانیم جوان امروز 
چه نیازهایی دارد و بر لوح دل آماده و مشتاق او، چه چیزی نقش 

بسته یا باید نقش ببندد؟
ایشان با اشاره به هزینه های گزاف و برنامه ریزی های فراوان علیه 
ایمان و اعتقادات مردم گفتند: دشــمن از طریــق تولید و ترویج 
شــبهات و همچنین تولید محتــوای ضد عفت و حیــا، به دنبال 
انحراف جوانان مومن و ســالم از اصل دین و دریــدن پرده های 

حیاست و امروز این کار در بستر فضای مجازی انجام می شود.
حضرت آیت ا... خامنه ای، مقابله با این نقشه را اولین و مهم ترین 
وظیفه روحانیت خواندند و خاطرنشــان کردند: حوزه های علمیه 
و دانایان مذهب باید قابلیت مواجه شــدن با لشکر عظیم دشمن 
را در خود ایجاد کنند. ایشان با اظهار تاســف از ناآشنایی برخی 
مبلغان دینی با ابزارهای جدید رایانــه ای و همچنین عدم درک 
درســت از اهمیت مســئله فضای مجازی در برخی مســئوالن، 
افزودند: فضای مجازی، به صــورت توأمان دارای منافع و مضرات 
بی شماری اســت که باید با اســتفاده از فرصت های آن، مفاهیم 
اسالمی را در ســطح گســترده ترویج کرد و در همین خصوص، 
شــورای عالی فضای مجازی بــا هدف تمرکز در فکــر، تصمیم و 
اقدام تشکیل شــد. حضرت آیت ا... خامنه ای، شناسایی شبهات 
روز و پاســخ به آنهــا را از جمله کارهای مهــم حوزه های علمیه 
برشــمردند و افزودند: این کار هیچ منافاتی با فقاهت ندارد، زیرا 
فقه، منحصر به احکام عملی نیست، بلکه »فقه ا... االکبر« در واقع 
همان معارف اسالمی است و باید برای پاسخ به شبهات دینی نیز 

همانند کاوش های دقیق و پردامنه فقهی، اقدام و عمل کرد.

وزارت حج عربستان هشدار داده است که عدم پیروی از قوانین 
وضع شده در جریان مناســک حج تبعات قضایی و تنبیهاتی را 
برای کلیه زائران به همراه دارد.به گزارش فارس، دولت عربستان 
سعودی اعالم کرده اســت، هر زائری که برنامه های مقرر شده 
در برگزاری مراســم رمی جمرات را نقض کند دستگیر و تحت 
پیگرد قضایی قــرار می گیرد. به نوشــته روزنامــه نیجریه ای 
»پریمیم تایمز« دولت عربســتان اطالع داده که برای اجتناب 
از وقوع حوادث ســال گذشــته در منا و در جریان مناسک حج 
 که 2۰۰۰ زائر کشــته شــدند، تدابیــری را انجامیده اســت.

بر این اساس، مقامات دولت نیجریه و دیگر کشورهای آفریقایی 
با »شــیخ محمد« نماینده وزارت حج عربستان سعودی دیدار 
کردند. این در حالی است که دستکم ۱۴۵ زائر نیجریه ای سال 
گذشته در جریان مناسک حج کشته شــدند.مقام سعودی در 
این دیدار تاکید کرد که اگر زائری در مراسم رمی جمرات تنها و 
بدون گروه رویت شود،دستگیر و با باالترین تنبیه ها مواجه می 
شود.رمی جمرات پرتاب کردن ســنگ ریزه به سوی جمره در 
حج است که از مهم ترین ارکان مناســک حج به شمار می رود.

در جریان برگزاری مراسم حج در سرزمین منا در سال گذشته 
صدها نفر کشــته و زخمی شدند و ســازمان حج و زیارت ایران 
اعالم کرد که شمار کشته شــده ها از ۱۳۰۰ نفر گذشته و بیش 
از 2۰۰۰ نفر زخمی شده اند. ســازمان حج و زیارت ایران جان 

باختن ۱۳۳ نفر از حجاج ایرانی را تایید کرد.

ابوالفضل عــرب پور، خیاط مشــهور لبــاس روحانیــت که لباس 
بســیاری از علمای قم و روحانیان سیاســتمدار را دوخته اســت، 
دار فانــی را وداع گفت.ابوالفضــل عرب پور صفری پــس از تحمل 
دو هفته رنــج بیماری به علــت ســابقه بیماری قلبــی و کهولت 
ســن در بیمارســتان کامکار قم درگذشــت. مراسم تشــییع روز 
گذشــته برگزار شــد . »ابوالفضل عرب پور« خیــاط  قدیمی لباس 
 طالب بوده و اولین لبــاس روحانیت آیت ا... جــوادی آملی، لباس 
امام خمینی)ره(، آیت ا... بروجردی، آیت ا... گلپایگانی، امام موسی 

صدر، آیت ا... کوه کمره ای، آیت ا... خوانساری و...را دوخته است.

در جلسه درس خارج فقه مطرح شد:

حوزه های علمیه و روحانیون فضای 
مجازی را بشناسند

هشدار سعودی ها به زائران حج

خیاط مشهور لباس روحانیت
درگذشت

درگیری لفظی میان عضو اصولگرا و اصالح طلب شورای شهر؛

تقی پور: دوهفته لجن پراکنی کرديد!
نبايد سانسور می کردند!

خاطرات فرزندان آيت ا... طالقانی از سیگار
حجت االسالم والمسلمین طباطبايی:

همه همت هاشمی، حفظ رهبری است 

ديدار رؤسای مجالس
ايران و فرانسه

عکس روز

روز گذشــته پایگاه خبــری دیلی کالر 
نوشــت که تولید نفت ایران پس از لغو 
تحریم های چند ساله آمریکا علیه تهران توسط باراک اوباما 
افزایش یافته اســت.  بر اســاس آمارها ایران تقریبا به سطح 
تولیدش در ســال 2۰۱۱ رســیده که این امر منجر به ایجاد 
درگیری با رقبای این کشــور در منطقه شده است. افزایش 
تولید نفت ایران موجب می شــود روابط تلــخ میان تهران و 
ریاض حتی از این هم بدتر شــود. تحریم ها علیه ایران سبب 

شــده بود قیمت نفت عربســتان باالتر رفته و افزایش سهم 
بیشتر این کشور در بازار جهانی نفت را در پی داشته باشد. 

پیام رهبرمعظم انقالب اســالمی به مناســبت فرارســیدن 
حــج و رونمایــی از چهره روســیاه ســعودی ها، بــاز هم 
حاکمان ســعودی را بــه تکاپو انداخــت . مشــابه چنین 
شرایطی را ســال قبل نیز مشــاهده کردیم؛ چنین روزهایی 
بود که فاجعه منــا رخ داد و پس از آن حادثــه تلخ، به گفته 
مسئوالن ســازمان حج و زیارت کشــورمان، سعودی ها در 

 یک بی احترامی آشــکار، تصمیم داشــتند جنــازه مطهر 
»مهاجران الی ا...« را در عربســتان به خاک بسپارند و روی 
بی لیاقتــی خود ســرپوش بگذارند. آنها حاضــر به مالقات 
با مســئوالن کشــورمان نبودند و به بهانه هــای مختلف از 
رویارویی فرار می کردنــد تا اینکه رهبر معظــم انقالب در 

دانش آموختگــی،  مراســم 
تحلیف و اعطای سردوشــی 
دانشــگاه های  دانشــجویان 
افســری ارتــش جمهــوری 
اســالمی ایران در دانشــگاه 
علوم دریایی امام )ره( نوشهر 
حضور یافتند و با ســعودی ها 
در ماجرای منــا، اتمام حجت 
کردند. فرمانده کل قوا در این 
 مراسم با اشاره به فاجعه منا به 
سعودی ها هشــدار دادند که 
بیش از این از »خویشتنداری 
ایران« سوء اســتفاده نکنند: 
»کوچــک ترین بــی حرمتی 
به ایرانیان با پاســخ ســخت 
 مــا مواجــه خواهــد شــد.

خــود  از  کنــون  تــا  مــا   
 خویشتنداری نشان دادیم، اما 
ســعودی ها بایــد بدانند که 
ایران آنقــدر قدرتمند بوده و 
از چنان توان باالیی برخوردار 
اســت که آنها نمی توانند در 
هیچ عرصــه ای بــه مواجهه 

 با ما بپردازند.« »پاســخ ســخت« به ترجیع بند رجزخوانی 
ایرانی ها در برابر ســعودی ها در فضای مجازی تبدیل شد. 
آن روزها هشــتگ های »پاســخ سخت و خشــن« یکی از 
پرکاربردترین هشتگ ها در اینستاگرام شده بود. این هشدار 
چنان قاطعانه بود که ســعودی ها بالفاصلــه هیئت ایرانی 
را به حضور پذیرفتنــد و جنازه حاجیان ایرانــی را با رعایت 

تشریفات به ایران تحویل دادند. 
و حاال این روزها در آســتانه ســالروز فاجعــه خونین منا ؛ 
رهبر معظــم انقالب در پیامی روشــنگرانه، با بــه کاربردن 
این عبارت که »حاکمان ســعودی روســیاهانی گمراهند« 
 و »نبایــد گریبــان حاکمــان ســعودی را رهــا کــرد« ، 
ولوله ای عظیم در جهان اســالم و به ویژه میــان امت های 
عربی به وجود آوردند. پیام رهبری معظم ، بازتابی گســترده 

در رسانه های عربی داشت. 
کمپیــن »منا-را-فراموش-نمــی کنیم« در شــبکه های 
اجتماعی ایران شــکل گرفــت و در مقابل خبر رســید که 
لشــکر توئیتری آل ســعود قصد دارد، بــرای فرافکنی و در 
واکنش به پیام رهبر معظم انقــالب، حضرت آیت ا... العظمی 
خامنه ای)مد ظله العالی(، هشــتگ #ایران_سبب_کارثة_

منی )ایران؛ مســبب فاجعه منا( را ترند کند و همه کاربران 
ســعودی را دعوت به همکاری در این هشتگ کرد. این اقدام 
کاربران ســعودی وابســته به دربار، درحالی صورت گرفت 
که بیشتر رسانه های ســعودی طی دو روز گذشته؛ پیام حج 
رهبر معظم انقالب را با محوریت ســلب مسئولیت اداره حج 
از عربستان پوشــش داده و تاکید کردند که رهبر عالی ایران 
با اشــاره به بی کفایتی عربســتان، مدیریت حج را زیر سوال 

برده اند.
 روز گذشــته یــک مفتــی وهابی ســعودی هــم در ادامه 
یاوه گویی مقام های سعودی در اظهاراتی جنون آمیز مدعی 
شد که ایرانی ها مسلمان نیســتند.این شیخ وهابی ادعا کرد 
که خصومت ایرانی ها با مســلمان از زمان های قدیم وجود 
داشته است.آل شیخ در ادامه اظهارات مضحک خود مدعی 
شــد که مســلمانان به عربســتان درباره خدمت رسانی به 
حرمین شــریفین اطمینان دارند. این مفتی وهابی سعودی 
در حالی این اظهارات جنــون آمیز را مطرح می کند که گویا 
یادش رفته در حج سال گذشــته هزاران نفر از حجاج بر اثر 

سوءمدیریت عربستان کشته و مصدوم شدند!
در آســتانه منــای خونین؛ تنش میــان ایران و عربســتان 
به باالترین حد ممکن رســیده اســت. همیــن تنش باعث 
شــده تا حتی رییس جمهور روســیه هم در حاشیه نشست 
 گروه جــی 2۰ بــا ســوال خبرنگارانــی مواجه شــود که 
می خواهند نظر وی درباره روابط ایران و عربســتان را جویا 
شــوند و البته والدیمیر پوتین در پاســخ به این سوال گفت 
که: »در روابــط ایران و ســعودی ها دخالتــی نمی کنیم« 
 پوتیــن در حالی گفتــه در روابــط این دو کشــور دخالت
  نمی کند که روز گذشــته روزنامه سعودی »العرب« نوشت :

»محمد بن سلمان، جانشــین ولیعهد عربستان طی دیداری 
که با والدیمیر پوتیــن، رییس جمهوری روســیه در محل 
برگزاری نشست سران گروه جی2۰ داشــت، طرح افزایش 

قیمت نفت در ازای پرونده سوریه را ارائه داد.«
العرب در ادامه مدعی شــد: »هدف محمد بن سلمان از این 
مسئله -که قبال نیز با روس ها مطرح شده بود- مقابله با نفوذ 
ایران در منطقه و مقابله با تهدیدی اســت که از سوی ایران 

متوجه کشورهای حوزه خلیج ]فارس[ شده است.«
بد نیســت بدانیــد؛ این دومین باری اســت که عربســتان 
سعودی به روسیه پیشنهاد رشوه به این کشور، مقابل پرونده 
ســوریه می دهد. اخیرا عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان 
هم به مســکو گفته بود که ریاض حاضر است تا روسیه را به 
دوران اوج خود در زمان شــوروی سابق برساند به شرطی که 
همکاری الزم با عربســتان در پرونده هــای منطقه از جمله 
پرونده ســوریه صورت دهد. بار قبل که پیشــنهاد مضحک 
الجبیر رســانه ای شــد؛ خیلی هــا از جملــه روس ها این 
پیشنهاد را به تمسخر گرفتند . اما ســعودی ها دست بردار 
نیستند. عربستان عصبانی است و بازگشت ایران به بازارهای 
 جهانی، سیاست خارجی ســعودی را خصمانه تر از همیشه 

کرده است...

به بهانه بازتاب پیام رهبر معظم انقالب درباره حج و حاکمان سعودی؛

روسیاهاِن عصبانی!

يک مفتی وهابی 
 سعودی هم در ادامه 

 ياوه گويی
 مقام های سعودی 

 در اظهاراتی 
جنون آمیز مدعی 

شد که ايرانی ها 
مسلمان نیستند.

اين شیخ وهابی ادعا 
کرد که خصومت 

ايرانی ها با مسلمان 
از زمان های قديم 
وجود داشته است

عربستان سعودی عصبانی است؛ بازگشت ايران به بازارهای جهانی، سیاست خارجی سعودی را خصمانه تر از 
همیشه کرده است. اين را تحلیلگران آمريکايی هم فهمیده اند.

سمیه 
پارسادوست
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يادداشت ويژه

پرداخت وام۱۰۰میلیاردی
به يک فوتبالیست!

قیمت انواع
بورد هوشمند، وايت بورد ديجیتال

پیشنهاد سردبیر:
پرداخت وام۱۰۰میلیاردی به يک فوتبالیست!

ابوالفضل ابوترابی عضو فراکسیون فرزندان شاهد مجلس دهم از 
پرداخت وام 100 میلیاردی به یک فوتبالیست خبر داد.

ابوترابی نماینده مردم نجف آباد،تیــران و کرون پرداخت بیش 
از 4500 میلیــارد تومان تســهیالت با وثیقه جعلــی را یکی از 
تخلفات مالی صورت گرفته در بانک دی دانســت و اضافه کرد: 
»خواهر زاده ســابقه دار یکی از مدیران ارشــد این مجموعه با 
همراهی معاون پارلمانی سابق و مدیر کل پیشین بانک در تبانی 
با یکدیگر، میلیارد ها تومــان از ســرمایه های متعلق به جامعه 
ایثارگری کشــور را تضییع کــرده اند که در یکــی از این موارد 
100 میلیارد تومان تسهیالت را در ازای دریافت سفته و درصد 
سود پایین در اختیار یک فوتبالیســت قرار داده اند.« به گزارش 
تابناک، سهم 37 نفری فرزندان شاهد از مجموع 1400 کارمند 
بانک دی، دیگر انتقاد ابوترابی به فعالیت این مجموعه وابسته به 
بنیاد شهید بود که با تشریح آن اظهار داشــت: » با وجود بیکار 
ماندن تعداد قابل توجهی از فرزندان شهید کشور در استان های 
مختلف، این امر بــه هیچ وجه پذیرفتنی نبوده و الزم اســت در 
خصوص آن تجدید نظر اساســی صورت گیرد.«عضو کمیسیون 
شــوراها و امور داخلی مجلس که در نهمین دوره مجلس با ارائه 
بیش از 20 طرح به عنــوان فعال ترین عضو بهارســتان در امر 
قانون گذاری انتخاب شد در پایان خاطر نشــان کرد: » در حال 
حاضر طرح مهمی را ارائه کرده ایم تا در صورت تصویب آن، خود 
جامعه ایثارگران در سطح شهرستان، استان و کشور مدیران این 
بنیاد را به صورت مستقیم و در قالب برگزاری انتخابات برای یک 

دوره 3 ساله انتخاب کنند.

1،750،000
تومان

2،000،000
تومان

GSboard X88Neo  جی اس بورد

1،450،000
تومان

1،580،000
تومان

eBoard TT84 84inch ای بورد

1،380،000
تومان

1،400،000
تومان

Progress P70 IRD

بازار

مشــاور معاون اجرایی رییس جمهور گفــت: ادعای پرداخت 
یارانه 250 هــزار تومانی در حالی مطرح می شــود که دولت با 

حجم بزرگی از بدهی انباشته مواجه است.
محســن بهرامی ارض اقــدس، در مورد وعده هــای تبلیغاتی 
مبنی بر پرداخــت یارانه 250 هــزار تومانی به مــردم گفت: 
مطابــق محاســباتی کــه مــا در ســال ۸۹ در مــورد قانون 
هدفمندی یارانه هــا انجام دادیــم، دولت مکلف بــود مطابق 
مصوبه مجلــس که بــه تایید شــورای نگهبان رســیده، 30 
درصــد از درآمدهــای حاصــل از گــران کــردن حامل های 
 انرژی را بــه صورت یارانه نقــدی به مردم پرداخــت کند. وی

 ادامــه داد: مقــرر شــد 30 درصد دیگــر نیز بــه واحدهای 
 تولیدی کــه به خاطــر ایــن قانون آســیب دیدنــد و هزینه 
تمام شــده آنها باال می رفت اختصاص داده شــود و در نهایت 
باقیمانــده آن بــرای جبــران افزایــش مخارج خــود دولت 
اختصــاص داده شــود چون به هر حــال دولت نیــز خود یک 
کارفرمــای بزرگ محســوب می شــود و هزینه هــای جاری 
باالیــی دارد. عضو هیئــت نماینــدگان اتاق بازرگانــی ایران 
افــزود: متاســفانه، دولت وقــت با زیر پــا گذاشــتن قانون و 
 در غیــاب نظــارت مجلــس و ســایر نهادهایــی کــه باید بر 

اجرایی شــدن مصوبات نظارت داشــته باشــند، هیــچ کدام 
از این مصوبــات را اجرا نکــرد و در واقع فقط مشــغول دادن 
یارانه به مــردم و پوشــش هزینه های خودش شــد. وی ادامه 
 داد: دولت، ماهانــه 45 هزار میلیــارد تومان یارانــه پرداخت 
می کنــد در حالی کــه مابــه التفــاوت هزینه هــای انرژی 
 در آن زمــان کمتــر از 15 هــزار میلیــارد تومان می شــد. 
دولت وقت، با صرف هزینه های بســیار برای اجرای این قانون، 
مرکز آمار ایجاد و شــروع به گرفتن اطالعــات از درب خانه ها 
کرد اما در آخر به همه یارانه  را پرداخت. ارض اقدس ادامه داد: 
همین اشتباه سبب شد که امروز حذف افراد مازاد و کسانی که 
نیاز به یارانه ندارند جزو معضالت اساسی دولت یازدهم باشد اما 
نکته جالب اینجاســت همان افرادی که مرتکب این اشتباهات 
فاحش شــدند، به مردم وعده پرداخت یارانه 250 هزار تومانی 
می دهند.وی افزود: ایــن ادعاها در حالی مطرح می شــود که 
امروز، قوه مجریه به پیمانکاران، بانک ها و مســکن مهر بدهکار 
اســت. از طرف دیگر آن زمان که شــروع به دادن یارانه کردیم 
قیمت نفــت 120 دالر و میزان صــادرات آن 2 میلیون و 500 
هزار بشــکه بود اما در حال حاضر قیمت نفت زیر 40 دالر است 
و میزان صادرات نیز در سال های گذشــته کاهش یافته است. 
 پس با هیچ منطقــی نمی توان این ادعا را عملــی کرد و همین 
نشــان می دهد که این حرف تا چه حد پوپولیستی، غیر قانونی 

و غیر شرعی است.

همزمان بــا اعمال کاهــش 20 درصدی تعرفــه اینترنت 
مصوب ســازمان تنظیم مقــررات و ارتباطــات رادیویی، 
شــرکت مخابرات ایــران، در قالب جشــنواره » اینترنت 
 خــوب«، تعرفــه اینترنــت پرســرعت را تــا 45 درصد

کاهش داد.
تعرفه مصوب اینترنت پرســرعت یکساله شرکت مخابرات 
در حجم 5 گیگ، 134 هزار است که با 25 درصد تخفیف 
جشــنواره، به 100 هزار ریال کاهش یافت. همچنین برای 
حجم 10 گیگ، با بیــش از 30 درصد تخفیف از 247 هزار 
ریال به 170 هزار ریال، در حجــم 20گیگ، با 2۹ درصد 
تخفیف از 424 هزار ریال به 300 هزار ریال، در حجم 50 
گیگ با 34درصد تخفیــف، از ۹04 هزار ریال به 600هزار 
ریال و درحجم 100 گیگ، با بیــش از 45 درصد تخفیف 
از یک میلیون و 650 هــزار و 400 ریال به ۹00 هزار ریال 

کاهش یافت.
کاهش تعرفــه های اینترنت پرســرعت مخابــرات ایران 
سراســری اســت و همه مشــترکان تلفن ثابــت، اعم از 
مشــترکان قدیمی اینترنت در صورت تمایل و مشترکان 

جدید را شامل می شود.

معاون روابــط کار وزیــر تعــاون کار و رفاه اجتماعــی با بیان 
اینکه بعد از گذشــت ســه دهــه، تغییر چندانی در معیشــت 
کارگران احســاس نمی کنیم، گفــت: نیــروی کار باید حداقل 
 50 درصد از حقوقش را پس انداز کند. ســید حســن هفده تن ،

 اظهار داشــت: معاون روابط کار وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی 
گفت: امروز اگــر ضعف های اساســی در اقتصاد کشــور دیده 
می شــود و می بینیم که اقتصاد کشور ما از ســال ۸4 به لحاظ 
شــاخص های آماری و به دلیل تجربه رشــد منفی و نوســانات 
سینوســی کوچک مانده اســت و به یک اقتصاد 500 میلیارد 
دالری می رســد به خاطر سیاســت اشــتباه در اقتصاد کالن 
کشور اســت. وی ادامه داد: اگر کشــور با همان رشد4/6 درصد 
سال ۸4 دچار انحراف نمی شــد و همان رشــد را ادامه می داد 
شــاید امروز ما یک اقتصاد 3 یا 4 هزار میلیارد دالری را تجربه 
 می کردیم. معاون روابــط کار وزیر تعــاون کار و رفاه اجتماعی 
یادآور شد: دســتمزد کارگران از ســال ۸4 تاکنون 67 درصد 
قدرت خریدش را از دست داده اســت یعنی یک هزار تومانی که 
نیروی کار به دست می آورد به اندازه 300 تومان سال ۸4 قدرت 
خرید ندارد و این اشــتباه دولتمردان در تنظیــم اقتصاد کالن 

کشور بوده است که امروزه جبران آن، کار بسیار مشکلی است.

وعده يارانه ۲۵۰ هزار تومانی 
غیرشرعی است

اينترنت مخابرات ايران
ارزان شد

معاون وزيرکار: نصف حقوقتان 
را پس انداز کنید!

دبیرکل و معاون امور مطالعات ســازمان اوپک، ســاعات پایانی دوشــنبه شــب 
وارد تهران شــدند تا دیداری با وزیر نفت ایران داشته باشــند. »محمد سانوسی 
بارکیندو« دبیر کل اوپک و »حجت ا... غنیمی فــرد« عضو دبیرخانه و معاون امور 

مطالعات سازمان اوپک، دوشنبه شب وارد تهران شدند.
این دو مقام مســئول، ظهر دیروز در وزارت نفت ایران با »بیژن زنگنه« وزیر نفت 

ایران دیدار و گفت وگو کردند.
دلیل ســفر بارکیندوی نیجریه ای که حــدود یک ماه پیش با اســتقرار در محل 
دبیرخانه اوپک در وین، رسما پست دبیرکلی سازمان کشورهای صادر کننده نفت 
را در اختیار گرفت، معرفی خود و بیان برنامه های مدیریتی اوپک برای کشورهای 
عضو اعالم شده است اما به نظر می رســد بارکیندو به دنبال نزدیک کردن نظرات 
اعضای اوپک در خصوص مسائلی چون »فریز نفتی«، »شیل نفت ها« و »بی ثباتی 

و پایین ماندن قیمت نفت« است.

دبیرکل اوپک، وارد تهران شد
آگهیمناقصهعمومییکمرحلهایدر حاشیه

شماره18928مورخ95/6/15

ادارهکلنوسازیمدارساستاناصفهان
م الف:483۰

1- دستگاه مناقصه گزار: اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان
2- موضوع مناقصه: مندرج در جدول فوق

3- تاريخ و مهلت دريافت و گشايش اسناد مناقصه:
الف( مهلت دریافت اسناد مناقصه به مدت 3 روز کاری از تاریخ انتشار  آگهی از تاریخ 9۵/6/۱7 لغایت پایان وقت اداری مورخ 9۵/6/۲۰ 

ب( مهلت تحویل اسناد مناقصه تا پایان وقت اداری مورخ 9۵/7/4
ج( زمان گشایش پاکات اسناد مناقصه روز دوشنبه مورخ 9۵/7/۵ در محل سالن جلسات 

د( قیمت پیشنهادی پیمانکار الزاما بایستی با سقف رتبه پیمانکار مطابقت داشته باشد
ه( نحوه عقد قرارداد به صورت زیربنایی بر اساس بخشنامه سرجمع ) 100/6405 مورخ ۸۹/2/4 ( می باشد.

4- نشانی دريافت و تحويل اسناد مناقصه: اصفهان- خیابان باغ گلدسته- مقابل درب شرقی بازار هنر- اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان )ا مور قراردادها جهت 
دریافت اسناد مناقصه و دبیرخانه جهت تحویل پاکات مناقصه( 

) تلفن تماس: 32222۸۸۹( 
5- نوع تضمین قابل قبول شرکت در مناقصه: 

ب( ضمانتنامه معتبر بانکی  الف( سپرده )واریز به حساب شماره 217306020200۸ بانک ملی(   
6- مدت اعتبار پیشنهادها: سه ماه پس از گشایش پیشنهادهای مالی و این مدت برای یک بار و برابر سه ماه قابل تمدید می باشد.

متن این مناقصه در پایگاه اینترنتی www.nosazimadaresisf.ir و iets.mporg.ir قابل رویت می باشد.
ضمنا شرکت هایی می توانند نسبت به ارائه پیشنهاد اقدام نمایند که مدارک پرونده ارزیابی آنان تکمیل شده باشد.

نوبت اول
مدتعنوان پروژهرديف

 قرارداد
مبلغ تضمین شرکت 

در مناقصه) ريال(
مبلغ برآورد اولیه به ريال 

) بر اساس فهرست بها سال 9۵(
نوبت 
مناقصه

اول2346/000/0006/۹16/7۹3/۸67 ماه اجرای مقاوم سازی مدرسه قائم ناحیه 12
سوم 4633/000/00012/65۸/۸45/2۸6 ماه تکمیل استخر سرپوشیده والیت نجف آباد2

اکبر چیت ساز در گفت و گو با خبرنگار تسنیم در اصفهان، 
درباره میزان لوازم التحریر ایرانی موجود در بازار اصفهان 
اظهار داشــت: بیش از 60 درصد از لوازم التحریر موجود 
در بازار اصفهان داخلی و ســاخت کشور ایران هستند، 
عالوه بر این همه دفترهای موجود در بازار، ساخت ایران 
و اصفهان است.وی با اشــاره به تمایل مردم برای خرید 
مارک های خارجی افزود: متاسفانه بیشتر خانواده ها به 
دنبال مارک و برند هســتند و کیفیت اهمیت چندانی 

برای آنها ندارد.
رییس اتحادیه کتاب و لوازم التحریر اصفهان با اشاره به 
بیانات رهبر معظم انقالب پیرامون اینکه باید از صنایع 
مملکت حمایت کنیم، تصریح کرد: ما ایرانی ها تا زمانی 
که خودمان را نشناسیم موفق نمی شــویم. اگر جنس 
ایرانی نخریــم کارگــران داخلی بیکار شــده و پول به 
جیب کارگران خارجی می رود. وی با اشــاره به کیفیت 
محصوالت داخلی خاطرنشــان کرد: مــداد رنگی های 
ســاخت ایران با بهترین مدادرنگی های خارجی رقابت 
می کنــد، درصورتی که یک ســوم قیمت آنهــا را دارد.

چیت ساز با اشاره به نقش رســانه ها در ترویج فرهنگ 
استفاده از برندهای ایرانی گفت: رســانه ها، روزنامه ها، 
 رادیو و تلویزیــون در این زمینه باید بیشــتر تبلیغات 
داشــته باشــند و به مردم آگاهی بدهند. وی با اشاره به 
نقش معلمان در این فرهنگ ســازی خاطرنشان کرد: با 
توجه به اینکه گفته معلم برای دانش آموزان حجت است، 
اگر معلمان از دانش آموزان بخواهند که از لوازم التحریر 
ایرانی استفاده کنند، آنها حتما ایرانی می خرند و این در 
حالی است که به دانش آموزان، خرید برندهای خارجی 
توصیه می  شــود. رییس اتحادیه کتاب و لوازم التحریر 
اصفهان اظهار داشت: مســئوالن، گمرک های مرزهای 
مملکت را کنترل کنند که جنس خارجی بی قاعده وارد 
نشود. اگر در واحدهای صنفی ما چند قلم جنس خارجی 
باشد ایراد گرفته می شود،  اما زمانی که کانتینر کانتینر 

جنس  از مرز وارد شود برکسی خرده نمی گیرند.

ريیس اتحاديه کتاب و لوازم التحرير اصفهان:

بیش از 6۰ درصد 
لوازم التحرير، داخلی است

درشهر

به گــزارش خبرنگار زاینــده رود؛ حبیــب ا... بهرامی در 
نشستی با خبرنگاران که به مناســبت هفته تعاون برگزار 
شــد، با توجه اینکه اتاق تعاون، پارلمان بخش تعاون و پل 
ارتباطی بین تعاون گران و دولت اســت، اظهار داشت: در 
قانون، ســهم تعاون در اقتصاد کشــور 25 درصد و سهم 
بخش خصوصی 55 درصد اســت و متاســفانه فقط 13 
درصد اقتصاد کشــور بــه بخش خصوصــی و 7 درصد به 
بخش تعاون واگذار شــده و دولت مالک 70 درصد اقتصاد 

کشور است.
 وی با بیان اینکه در اصل 44 قانون اساسی به نسل جدید 
تعاونی ها اشاره شده اســت، گفت: با کمک اداره تعاون و 
وزارت تعاون، اقدام به تشــکیل تعاونی های سهامی عام و 
تعاونی فراگیر ملی در کشــور شده اســت که با این گونه 
تعاونی ها می توانیم به ســمت اقتصاد مقاومتی و مردمی 

حرکت کنیم و پیگیر ایجاد اشتغال باشیم.
 بخش تعاون بايد سهم ۲۰ درصدی در اشتغال و 

اقتصاد کشور داشته باشد
رییس اتــاق تعاون اســتان اصفهان با بیــان اینکه بخش 
تعاون باید سهم 20 درصدی در اشــتغال و اقتصاد کشور 

داشته باشد، افزود: برای تقویت این بخش به دنبال اعمال 
سیاســت هایی در برنامه ششم توســعه مانند ایجاد واحد 
کارآفرین در مراکز رشــد و کارآفرینی، کمک به تشکیل 
تعاونی ها و توســعه آنها و پرداخــت 20 درصد حق بیمه 

کمتر برای اشتغال زایی تعاونی ها هستیم.
وی با اشاره به بســته پیشــنهادی اتاق تعاون به استاندار 
 اصفهان در راســتای توســعه بخش تعــاون در اقتصاد، 
ادامه داد: پیشــنهاد دادیم برای جذب سرمایه های خرد 
برای طرح های انتقال آب از هر نقطه کشــور به استان و یا 
قطار سریع الســیر اصفهان- تهران تعاونی فراگیر استانی 

تشکیل شود.
 بهرامــی  در خصــوص برنامه هــای اتــاق تعــاون برای 
فعال کردن تعاونی های غیر فعال اســتان گفت: بر اساس 
آمار، بیش از ۸ هزار تعاونی در اســتان داریم. بســیاری از 
افراد اقدام به تشــکیل تعاونی می کنند، ولــی در ادامه به 
دلیل هزینــه و طرح های توجیهی فعالیــت خاصی انجام 
نمی دهند، به این معنی که این تعاونی ها ثبت می شــوند، 

اما شروع به کار نمی کنند.
وی ادامه داد: از تعاونی های ثبت شــده غیــر فعال، کمتر 

از دو درصد شــروع به کار کردند و مابقــی اصال فعالیتی 
نداشــتند. برای فعال کردن این تعداد تعاونی باید تقسیم 
کار انجام شود، وزارت تعاون، اتاق تعاون و اداره کل تعاون 
باید وارد عمل شــوند و برای فرهنگ ســازی این موضوع 

تالش کنند.
فشارهای بیمه و مالیات، پول های خرد را طال و 

پول های کالن را دالر کرده است
 رییس اتــاق تعــاون اســتان اصفهان بــا بیــان اینکه

 در حال حاضر در ســطح جامعه به دلیل وجود فشارهای 
بخش بیمه و مالیات، مــردم از انجــام فعالیت اقتصادی 
ترس دارنــد، گفت: افراد، پول های خــرد را تبدیل به طال 
و پول های غیر خرد را تبدیل بــه دالر می کنند، به همین 
دلیل سرمایه ها راکد شده اســت. وی تصریح کرد: ایجاد 
بازار نهایی، برگزاری نمایشگاه های داخل و خارج از کشور 
و کمک به توسعه فروشگاه زنجیره تعاون از اقداماتی است 

که می توان برای فعال سازی تعاونی ها انجام داد.
بهرامی با بیان اینکه اتاق تعاون با تشــکیل 10 کمیسیون 
تخصصــی، مشــکالت تعاون گــران را در بخش هــا  و 
گرایش های مختلف احصا و به دولتمردان منتقل می کند، 
افزود: جایگاه اتاق تعاون از نظر قانونی بســیار باالســت، 
استان اصفهان حدود چهار هزار و 500 تعاونی فعال دارد، 
همچنین نزدیک به هــزار نفر از اعضای ایــن تعاونی ها و 

اتحادیه های آنها عضو اتاق تعاون استان اصفهان هستند.
وی بــا بیان اینکه بر اســاس قانــون، تمــام وظایف اتاق 
بازرگانی را اتاق تعاون نیز بر عهده دارد، ادامه داد: در اصل 
44  قانون اساسی، جایگاه تعاون وســیع تر و روشن تر در 
نظر گرفته شده اســت، به همین دلیل اتاق تعاون استان، 
عضو شــورای گفت وگوی بخش خصوصی و دولت استان 
است، در کشور نیز عضو شــورای اقتصاد، شورای اعتبار و 

پول، شورای رقابت و شورای توسعه صادرات هستیم.
رییس اتاق تعاون اســتان اصفهان با اشــاره بــه احصاء 
مشــکالت بخش تعاون، خاطر نشــان کرد: اتــاق تعاون 
با برگزاری جلســات با نمایندگان اســتان بــرای اعمال 
پیشــنهادات تعاون گران در الیحه اصالحیه قانون تعاون 
تالش می کند، همچنین در نظر داریم برای برنامه ششــم 

توسعه موارد مربوط به تعاون را پررنگ تر کنیم.
بهرامی با بیــان اینکه تعاونی ها در واگذاری شــرکت های 
موجود و ســرمایه گذاری برای ایجاد شــرکت های جدید 
توانمند هســتند، اضافه کرد: یک معنای اقتصاد مقاومتی 
مردمی کردن اقتصاد اســت و به طور قطع نجات کشور در 

رجوع به مردم و تحویل کار به مردم است.

ريیس اتاق تعاون استان اصفهان:

پولهایخرد،طالوپولهایکالن،دالرمیشوند

 اتاق تعاون با 
برگزاری جلسات 

با نمايندگان 
استان برای اعمال 

پیشنهادات 
تعاون گران در 

اليحه اصالحیه 
قانون تعاون تالش 

می کند

روز گذشته نشست خبری حبیب ا...بهرامی ، ريیس اتاق تعاون اســتان با حضور خبرنگاران برگزار  شد، 
بهرامی در اين نشست گفت: تعاون بايد سهم ۲۰ درصدی در اشتغال و اقتصاد کشور داشته باشد. 
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پیشنهاد  سردبیر:
135 میلیون هکتار اراضی ملی بدون حصارکشی است

قاب روز

ويژهيادداشت

مدیــرکل حفاظت و مدیریت شــکار و صید ســازمان حفاظت 
محیط زیســت با بیان اینکه از 69 باغ وحش و باغ پرندگان در 
کشــور، 19 مرکز فاقد مجوز هســتند، گفت: باغ های وحش، 
پرندگان و مراکز نگهداری که هنوز موفق به اخذ مجوز نشده اند 
تا پایان سال فرصت دارند تا ضمن رعایت دستورالعمل مربوطه 
و ارائه اسناد و مدارک مورد نیاز، نسبت به اخذ مجوز از سازمان 

اقدام کنند.
علی تیموری اظهار کرد: تا کنون مجــوز فعالیت هفت مرکز به 
علت عدم رعایت ضوابط و مقررات محیط زیســتی ابطال شده 

است.
تیموری با بیان اینکه 9 مرکز نیز اسناد و مدارک الزم جهت اخذ 
موافقت اصولی به سازمان حفاظت محیط زیست ارسال کرده اند 
و در شرف دریافت مجوز بهره برداری هستند، خاطرنشان کرد: 

هنوز هیچ گونه ای به این مراکز وارد نشده است.
بر اساس گزارش پایگاه اطالع رســانی محیط زیست، مدیرکل 
حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست 
با تاکید بر اینکه اخذ مجوز از ســازمان بــه معنای اتمام نظارت 
و بازرســی نیســت، تصریح کرد: مکاتبات الزم با مراکز دارای 
مجوز به منظور بهســازی و به روز رســانی جایگاه ها بر اساس 
ضوابط و استانداردهای محیط زیستی و همچنین آماده سازی 

زیرساخت های الزم جهت پایش آنالین، صورت پذیرفته است.

به گزارش پایگاه اطالع رســاني محیط زیست اصفهان»پاما« از 
اداره حفاظت محیط زیست شهرســتان مبارکه، یگان حفاظت 
این اداره در راستاي حراست از عرصه هاي طبیعي و گونه هاي 
مختلف زیســتي، دو متخلف شــکار وصید پرندگان وحشي را 
در زیســتگاه هاي طبیعي این شهرستان دســتگیر و به مراجع 

قضایي معرفي کرد.
براساس حکم صادره از دادگاه، متخلفان به اتهام شکار غیرمجاز 
پرندگان وحشي، مجرم شناخته شــده و ضمن پرداخت ضرر و 
زیان وارده در حق صندوق دولت به تحمل حبس و جزاي نقدي 

محکوم شدند.

در کشــاکش خأل های قانونی که درباره حمایــت از حیواناتی 
مانند ســگ و گربه وجود دارد، راه اندازی آمبوالنس برای تیمار 
حیوانات و پرنــدگان آســیب دیده از تصادف های جــاده ای یا 
آسیب هایی که از سوی انســان ها به آنها وارد می شود در تبریز 

اتفاق خوشایندی را در این عرصه رقم زد.
این در حالی است که ســالیانه هزاران حیوان اهلی و وحشی به 
دلیل ورود به عرصه جاده و اتوبان ها آســیب می بینند و به دلیل 

بی توجهی از سوی مردم جان خود را از دست می دهند.
اما ژیال پورایرانی، مدیرعامل انجمــن حامی از حیوانات تبریز و 
مدیر موسســه پناهگاه پردیس که راه اندازی اورژانس حیوانات 
ایده اوست در این باره می گوید: »متاســفانه خأل بزرگی در این 
زمینه وجــود دارد و مردم فکر می کنند که حیوانات احســاس 
 ندارند؛ به همین دلیل جــان آنها برای انســان ها ارزش ندارد، 
در نتیجه وقتی با حیوانات تصادف می کنند آنها را در کنار جاده 

به حال خودشان رها می کنند.«
او ادامه می دهد: »تداوم این اتفاقات ســبب شــد تا چهار سال 
با اســتفاده از نیروهای پناهــگاه پردیس، کار امدادرســانی به 

حیوانات آسیب دیده انجام شود.«
 ایرانی درباره نحــوه فعالیــت آمبوالنس حیوانــات می گوید: 
»در حــال حاضر این آمبوالنس تمام شــهر تبریز و شــهرهای 
حومه را پوشش می دهد و خوشــبختانه با فرهنگ سازی خوبی 
که در سطح اســتان و شهر انجام شــده مردم با دیدن حیوانات 

آسیب دیده در شهر یا جاده با آمبوالنس تماس می گیرند.«
مدیر موسســه پناهگاه پردیس می افزایــد: »در خیلی از مواقع 
مردم برای امداد رســانی بهتر و بیشــتر حیوان آسیب دیده را تا 
مسیری با ماشین خود حمل می کنند تا زودتر به اورژانس برسد 
و این همان هدفی بود که ما از ابتدای راه اندازی انجمن حمایت 

از حیوانات و آمبوالنس می خواستیم به آن برسیم.«

خطر انقراض در کمین گونه 
»گوريل های شرقی«

 مديرکل حفاظت و مديريت شکار و صید سازمان 
حفاظت محیط زيست:

19 باغ وحش و باغ پرندگان 
در کشور فاقد مجوز هستند

صدور حکم قضايي براي دو متخلف 
شکار و صید پرندگان وحشي 

آژيرها برای حیوانات به صدا درآمدند؛

 راه اندازی آمبوالنس حیوانات
 در تبريز

شکار غیرقانونی »گوریل های شــرقی«، عمده ترین گونه گوریل در 
جهان، موجب شده این گونه جانوری به طور جدی در معرض خطر 
انقراض قرار بگیرد و هم اکنون وارد فهرســت قرمز اتحادیه جهانی 

حفاظت از طبیعت شده است.
فعالیت های بشر باعث شــده تا نزدیک ترین گونه جانوری به انسان 
یک قدم به لبه پرتگاه انقراض نزدیک تر شود؛ چرا که در حال حاضر 
از شش گونه میمون غول پیکر، چهار نوع آنها در فهرست گونه های 

در معرض خطر انقراض قرار گرفته اند.
اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت در آخرین بررسی انجام گرفته، 
گوریل شرقی را در فهرست قرمز گونه های در معرض خطر انقراض 
قرار داده است. طی ۲۰ سال گذشته جمعیت گوریل شرقی کاهش 

۷۰ درصدی داشته که دلیل اصلی آن شکار غیرقانونی است.
همچنین ســه گونه دیگر گوریــل غربــی، اورانگوتــان بورنئو و 
اورانگوتان سوماترا در کنار گوریل شــرقی در معرض خطر انقراض 

قرار دارند.
کارشناسان معتقدند با حفظ زیســتگاه های جنگلی و آگاه ساختن 
افراد بومی و محلــی از فواید آن می تــوان در جلوگیری از منقرض 

شدن انواع گونه های میمون ها مشارکت کرد.
همچنین در حالی که شــکار غیرقانونی و وارد کردن خســارت به 
زیســتگاه ها، علت کاهش جمعیــت میمون ها در آفریقاســت در 
اندونزی و مالزی کشت گیاه »پالم« علت کاهش این گونه جانوری 

بوده است.

معاون رییس جمهوری گفت: مقوله محیط زیست با وجود اهمیت 
زیاد آن، در سال های گذشــته مورد بی مهری واقع شده بود؛ اما 
دولت تدبیر و امید، محیط زیست را به جایگاه اصلی خود برگرداند.

معصومه ابتکار در جریان ســفر به اســتان مرکزی در نشســت 
مشترک بررســی پیشــرفت برنامه عمل حفاظت و بهبود محیط 
زیست استان مرکزی و کارگروه کاهش آلودگی هوای اراک، افزود: 
غفلت از محیط زیســت در سال های گذشــته ، عمق مشکالت 
زیست محیطی را بیشتر کرده و گرفتاری و پیامدهای این مسئله 

برای شهری مثل اراک به مراتب بیشتر است.
وی بیان کرد: دولت تدبیر و امید کار خود را با قسم زیست محیطی 
آغاز کرد و نخســتین مصوبه این دولت نیز محیط زیســتی بود و 
 مجموعه کابینه روحانی با وجود مشــکالت و مســائل مختلف، 

گام های بلندی در بخش محیط زیست برداشته است. 

رییس سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: به طور قطع همه 
مسائل کشور مربوط به محیط زیست نیست و دولت در بخش های 

دیگر نیز تالش های ارزنده ای داشته که قابل تقدیر است.
ابتکار اظهار کرد: آقای روحانی در نشست ها و برنامه های مختلف 
حفظ محیط زیست را  جزو اولویت ها و واجبات دانسته اند و اعالم 
 کرده اند این موضوع باید از شــعار و تشــریفات خارج شود و این 
خط مشــی دولت یازدهم اســت. وی عنوان کرد: از سال گذشته 
با ابالغ سیاســت های کلی نظام در حوزه محیط زیست از سوی 
رهبر معظم انقــالب، گام های جدیدی در این بخش باز شــد و با 
این سیاست ها نقشه راه مشــترکی برای همه تعریف شده است. 
معاون رییس جمهوری اضافه کرد: از نخســتین مصوبات دولت 
برای آلودگی هوا، موضوع اصالح برنامــه قبلی آلودگی هوا و ابالغ 

برنامه جدید بود که در تمام کشور به مرحله اجرا درآمد. 

ابتکار گفت: مهم ترین گام در این راســتا، حذف سوخت آلوده از 
چرخه تولید و توزیع کشور بود و این مهم برای شهر اراک تاثیرات 

زیادی را در رفع بخشی از آلودگی ها داشت. 
وی عنوان کرد: در بحث آلودگی هوا باید علمی عمل کرد ومیزان 
آالیندگی هوا بر اساس دستگاه های پاالیش کیفیت هوا،سنجش 
و اعالم شود و در این زمینه تمام دستگاه هایی که در کشور نصب 
شده دقیق اســت.  وی افزود: در بیشتر کالنشهرها در دولت تدبیر 
و امید بنزین آلوده حــذف و بنزین یورو 4 و گازوییل اســتاندارد 
جایگزین شــده اســت. ابتکار تاکید کرد: حذف مازوت از چرخه 
مصرف نیروگاه ها یکی دیگر از گام های بزرگ در رفع آالینده های 
هوا بوده به طوری که سوخت نیروگاه شازند در چهارماه اول امسال 

99 و هفت صدم درصد گاز طبیعی بوده است.
وی گفت: پیش بینی شده تا پایان ســال جاری مصرف مازوت در 
نیروگاه های کشور به صفر برسد. معاون رییس جمهوری ادامه داد: 
عوامل آالینده دیگری نیز در شــهرهای آلوده وجود دارد و امروز 
بحث گرد و غبــار به صورت جدی مطرح اســت و این آالینده نیز 

مشکالت و بیماری های خاص خود را به همراه خواهد داشت.
ابتکار بیان کرد: دولت برای بحث گرد و غبار برنامه ملی و استانی 

دارد و استان مرکزی نیز در این زمینه مطرح است.
وی گفت: دولت در ســال 95 مصوبه ویژه درقالب ارائه تسهیالت 
برای از رده خارج کردن خودروهای فرســوده و بخش حمل ونقل 
عمومی ارائه داد که در این راستا برنامه های عملیاتی قابل قبولی 

برای کالنشهر ها از جمله اراک در نظر گرفته شده است.
رییس سازمان حفاظت محیط زیست اضافه کرد: دولت در بحث 
تاالب های کشــور نیز از همان ابتدای کار جدی وارد شــد و یکی 
از مهــم ترین گام ها در ایــن زمینه آبگیــری 6۰ درصدی تاالب 
هورالعظیم در خوزستان و احیای مجدد آن و دریاچه ارومیه بوده 

است. 
ابتکار گفت: بحث تاالب میقان اراک و رسیدگی به وضعیت صنایع 
اســتان مرکزی باید در برنامه و سفر ریاســت جمهوری با جدیت 
مطرح و دنبال شــود.  وی اظهــار کرد: الیحه هوا در دســتور کار 
مجلس است و برای طرح در صحن علنی مجلس شورای اسالمی 
از طریق نمایندگان بــه ویژه نمایندگان اســتان مرکزی در حال 

پیگیری است و در این راستا تالش های زیادی شده است. 
معاون رییس جمهوری گفت: دولت یازدهــم برای نقش، نظرها 
 و دیدگاه هــای مردم ارزش قائل اســت و این موضــوع در حوزه 

محیط زیست برجسته تر و جدی تر دنبال می شود. 
استاندار استان مرکزی نیز در این نشســت گفت: رییس سازمان 
حفاظت محیط زیست کشــور در دولت تدبیر و امید سه سفر به 
این اســتان داشــته که این خود بیانگر اهمیــت دادن دولت به 
مسائل و مشکالت آالیندگی های محیطی اراک و استان مرکزی 

 اســت.  محمود زمانی قمی افزود: مردم کالنشــهر اراک نگرانی و 
دغدغــه های فراوانــی در خصوص آلودگــی هوا دارنــد؛ اما این 
 مسائل باید علمی و منطقی دنبال شود.  وی بیان کرد: سمن ها و

 انجمن های مردمی در حوزه مطالبه گری زیست محیطی جلوتر از 
مسئوالن هستند و مسائل آلودگی هوای این شهر را با جدیت تمام 
پیگیری می کنند.  استاندار استان مرکزی ادامه داد: همه خواستار 
دیدن هوای پاک برای کالنشهر اراک هستند، اما نباید توفیقات و 

تالش های صورت گرفته دولت در این زمینه نادیده گرفته شود. 
وی بیان کرد: جمع کل اعتبار مصوب سال 86 طرح جامع کاهش 
آلودگی هوای اراک، دو هزار و 3۲9 میلیارد ریــال بوده که از این 
میزان تا پایان ســال 94 تنها ۷۷3 میلیــارد و 5۰۰ میلیون ریال، 

معادل 33 درصد آن تخصیص یافته است. 
 اســتاندار اســتان مرکزی اضافه کرد:میزان پیشــرفت مصوبات 
 دولت تدبیــر و امیــد در زمینه کاهــش آلودگی هــوای اراک ،

68 درصد بوده و تعداد کل مصوبات کارگروه کاهش آلودگی هوای 
 اراک از شهریورماه 9۲ تا اردیبهشت ماه 95، ۲1۷ مصوبه بوده که
 1۷8 درصد آن نسبت به مدت مشابه سال قبل اجرایی شده است. 

 زمانی قمی یادآور شــد: در دولــت تدبیر و امید ایجاد و ســاخت 
 تقاطع های غیرهمســطح در اراک نســبت به ســال 9۲ بیش از

 دو برابر شــده و پارکینگ های طبقاتی در این شهر در زمان این 
دولت به دو پارکینگ با ظرفیت 835 خودرو رسیده است. 

وی اظهار کرد: انتقال صنوف آالینده در دو مرکز و گازرســانی به 
کوره های آجر پــزی از دیگر اقدامات خوب دولت در این اســتان 
بوده است. وی گفت: در راستای اجرای طرح کاهش آلودگی هوای 
اراک مقرر شده بود که 1۰۰۰ هکتار فضای سبز در این شهر ایجاد 
شود که تا سال 9۲ تنها هشت و نیم هکتار ایجاد شده اما، در زمان 
فعالیت دولت تدبیر و امید 34۰ هکتار فضای سبز در این شهر اجرا 
شده است.  استاندار استان مرکزی ادامه داد: ایرالکو باید به تعهدات 
خود برای جمع آوری دیگ های خطوط قدیم تولید در وقت مقرر 
اقدام کند و تاخیر در این زمینه به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست و 
کارگروه کاهش آلودگی هوای اراک این مهم را با جدیت پیگیری و 
دنبال می کند.  زمانی قمی گفت: درخواست شده پژوهشکده ملی 
پاالیش آلودگی هوای کشور در استان مرکزی ایجاد شود و در این 

زمینه آمادگی کامل وجود دارد. 
وی تاکید کرد: مسائل آلودگی هوای اراک از طریق منطق قابل حل 
است و با جنجال ، شعار و حرف چیزی حل نمی شود. در روزهای 
اخیر یکی از خبرگزاری های این استان خبری در خصوص یکی از 
صنایع، منتشر کرده که کذب محض بوده و از این رسانه بیشتر از 
این توقع نمی رود.  وی عنوان کرد: این اســتان با خیلی از مسائل 
و مشکالت مواجه است که تاکنون بیان بســیاری از آنها به صالح 
نبوده اما ، از زمان قبول مسئولیت استانداری در این استان لباس 

خدمت به مردم را به تن کرده ام. 
اســتاندار مرکزی گفت: در خصوص بحث و جریان ۲۰۰ میلیارد 
ریال پول ارائه شده توســط مدیریت گذشته ایرالکو به وکیل برای 
شکایت از محیط زیست نیز به زودی در یک نشست مطبوعاتی به 

مردم اطالع رسانی می شود.

از سال گذشته با 
ابالغ سیاست های 
کلی نظام در حوزه 

 محیط  زيست
  از سوی

 رهبر معظم انقالب، 
گام های جديدی 

در اين بخش باز شد 
و با اين سیاست ها 
نقشه راه مشترکی 

برای همه تعريف 
شده است 

ابتکار: 

دولت تدبیر و امید، محیط زیست را به جایگاه اصلی خود برگرداند

حیات وحش

 رییس اداره حفاظت از محیط زیست شــاهرود از کشف و ضبط 
دو گونه نادر جانوری شــامل یــک قالده میمــون هندی و یک 
الکپشــت مهمیزدار از منزل مسکونی یک شــهروند شاهرودی 

 خبر داد. صمد جاللــی ، ضمن تایید این خبر، ابراز داشــت: طی
 بازرسی های به عمل آمده توسط گشــت یگان حفاظت محیط 
زیست و نیروی انتظامی شهرستان شاهرود، یک قالده میمون و 
الکپشت نادر از یک شهروند شاهرودی کشف، ضبط و همچنین 
شهروند متخلف برای رسیدگی به پرونده، به مراجع قضایی ارجاع 
داده شــد. وی افزود: نگهداری این گونه های نــادر در ایران جرم 
محسوب می شــود چون این حیوانات در اســارت نگهداری می 
شوند. رییس اداره حفاظت از محیط زیســت شاهرود گفت: این 
 حیوانات نادر پــس از ضبط، به اداره محیط زیســت تحویل داده 
شده اند.جاللی بیان داشــت: گونه های جانوری مانند میمون به 
دلیل بومی نبودن و عدم آشنایی مردم محلی با نوع تربیت، قطعا 
دچار مشــکالتی از قبیل تغذیه، رژیم غذایی، اسارت و خشونت 
قرار می گیرند و اداره محیط زیست در برخورد با این قبیل جرایم 
از هیچ کوششــی دریغ نمی کند. وی افزود: مراجع قضایی برای 
 این فرد متخلف حکم صادر می کنند اما جریمه نگهداری چنین 

گونه های نادری در اسارت، سنگین خواهد بود.

پس از ســال ها تالش محافظان محیط زیســت، پاندای 
غول پیکر از فهرســت گونه هــای در معرض خطر خارج 

شد.

 در تحولی که بیشــتر مدیون تالش های چین اســت، 
 وضعیت رســمی ایــن پانداهــای در معــرض خطر به 

گونه های آسیب پذیر تغییر یافته است.
اما در کنار این خبر خوب برای پانداهای دوست داشتنی، 
خبر بد این اســت که گوریل شــرقی، عمده ترین گونه 
گوریل در جهان، وارد فهرســت قرمز اتحادیه بین المللی 

حفاظت از طبیعت شده است.
بر اساس آخرین تخمین ها 1864 پاندای غول پیکر بالغ 
در جهان زندگی می کنند. تعداد دقیــق توله های پاندا 
مشخص نیست، اما حدس زده می شود در مجموع شمار 

پانداهای غول پیکر به ۲۰6۰ برسد.
در گزارش تازه اتحادیه بین المللــی حفاظت از طبیعت 
گفته شــده کــه به نظر مــی آیــد روند قبلــی متوقف 
شــده و جمعیت پانداهــا در حال افزایش اســت.دراین 
 گزارش تالش دولت چیــن برای حفاظــت از این گونه،

 موفقیت آمیز توصیف شده است.

 کشــف يک قــالده میمون و
 الک پشت مهمیزدار در شاهرود

پاندا   ديگر 
»در معرض خطر« نیست

مدیــر کل دفتر حقوقــی ســازمان جنگل هــا، مراتع و 
آبخیزداری کشــور با برشــمردن عوامل زمیــن خواری 
 گفــت:  بــه روز نبــودن قوانین، دیگــر عامل تشــدید 
 زمین خواری اســت زیرا قوانین منابع طبیعی از سال 46 

به بعد به روز نشده است.
عیســی عباســی در برنامه رادیویی »مناظــره« درباره 
بســترهای زمین خواری با بیان اینکه دو نــوع اراضی را 
برای موضــوع زمین خواری می تــوان تعریف کرد، اظهار 
داشت: یکی زمین هایی اســت که به صورت عادی تصرف 
 می شود و برای ثروت اندوزی نیســت؛ بلکه برای رفع نیاز 

است. 
اما زمین خواری عنوان خاصی اســت و تعریف مکتوب و 

مصوبی در حال حاضر برای زمین خواری وجود ندارد.
وی افزود: در حال حاضر تعریفی که وجود دارد، تصرفات 
غیر قانونی بــه نحو خاص و به صورت حرفــه ای از اراضی 

ملی و دولتی است.
 مصادیق زمین خواری نیز متفاوت اســت؛ به عنوان مثال 
در بحث تغییر کاربری، زمین خــواری را از باب تغییر آن 
اراضی تلقی می کنیم. در اراضی ملــی نیز به عنوان اینکه 
تصرفات غیر قانونی صورت می گیرد، زمین خواری تلقی 

می شود.
مدیــر کل دفتر حقوقــی ســازمان جنگل هــا، مراتع و 
آبخیزداری کشور درباره بسترهای زمین خواری نیز عنوان 
داشــت: اولین عامل زمین خواری، خود زمین است زیرا 

ماهیت زمین به گونه ای است که ارزش افزوده دارد. عامل 
انسانی دومین عامل زمین خواری است زیرا افراد به دنبال 
این هستند که سرمایه به دست بیاورند و مهم ترین عامل 

هم همین عامل انسانی است.
به گفته عباســی، وجود قوانین و دســتگاه های معارض 
در بخش زمیــن، عامل ســوم زمین خواری اســت. این 
 تعارضات و اختالفات باعث می شــود افرادی که به دنبال

 سوء استفاده هستند، از این فرصت استفاده کنند.
وی اضافه کرد: عدم تثبیت مالکیــت دولت در کل اراضی 
 به عنــوان عامل دیگــر افزایش زمین خواری محســوب

 می شود. 
اطاله دادرســی پرونده های مربوط به زمین خواری یکی 
از عوامل مهم کاهش ریســک زمین خواری است و افراد 
تشــویق می شوند که نســبت به مستند ســازی و جعل 
مدارک اقــدام کنند. یکی دیگر از مشــکالت، نداشــتن 

 ســاختار حقوقی مناســب اســت در حالی کــه در همه
 دســتگاه های دولتی بخــش حقوقی را باید در ســطح 

معاونت آن سازمان ایجاد کرد.
عباســی یکی دیگر از مشــکالت در این حــوزه که باعث 
افزایش زمین خواری شده اســت را نبود نیروی حفاظتی 
به میزان الزم دانســت و عنوان کرد: 135 میلیون هکتار 
اراضی ملی داریم که بدون دیوار و حصارکشــی هستند. 
اگر امروز در دادگاه ها دعاوی حقوقی مالکیت اشــخاص 
را ببینید، مشــاهده می کنیــد این افــراد در حالی با هم 
 اختالف و دعوا دارند که زمین ها و ملک هایشــان را دیوار

 کرده اند)!( 
آخرین عامــل افزایش زمین خواری نیــز محصور نبودن 
اراضی ملی اســت؛ البته منظور محصور فیزیکی نیســت 
بلکه امکانات باید به گونه ای باشــد که بتوان از این اراضی 

حفاظت کرد.

دریچه
مدير کل دفتر حقوقی سازمان جنگل ها:

135 میلیون هکتار اراضی ملی بدون حصارکشی است

اخبار
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پیشنهاد سردبیر: 
نقش اعتماد به نفس بر کیفیت زندگی

با گذشــتن از خوان کنکور، بالفاصله خوان دیگری شروع 
می شــود که اگر دانشجوی ســال اولی نتواند این خوان را 
مدیریت کنــد، احتمــال دارد تمام زحمات ســال های 
گذشته اش هدر برود. وقتی فردی از محیط دانش آموزی، 
پای به محیط دانشــجویی می گذارد، ناخودآگاه با فضایی 
 جدید آشــنا می شــود که این دنیای تازه با سبک زندگی 
 در دوران مدرســه از زمیــن تــا آســمان فــرق دارد. 
ورود به سال اول دانشگاه را می شود شبیه دوران نوجوانی 
 دانســت. همان طور کــه دوران نوجوانــی، دورانی گنگ 
و مبهم است که فرد بین دوران کودکی و جوانی سرگردان 
 اســت، بســیاری از دانشــجویان ســال اولی هم چنین 

حس معلق بودنی را تجربه می کنند. 
دانشــجوی ســال اولی، نه دیگر آن دانش آموز بازیگوش 
مدرسه اســت که دغدغه هایش محدود به خانه و مدرسه 
شود و نه دانشجوی ســال آخری اســت که سال هاست، 
از فضای مدرســه دل کنــده و حاال دغدغه هایی مشــابه 

بزرگساالن را تجربه می کند.
 دانشـــجوی تــازه وارد، نیـــــاز دارد که مجموعـــه ای 
از آموزش هــای ضــروری را بگذراند تا بتواند بــا الزامات 
محیط جدید، کنار بیاید و با هنجارهای دوران دانشجویی 
آشنا شود. در این نوشــتار ضمن گفت وگو با کارشناسان 

 خبره این حوزه، به گوشــه ای از این آموزش های ضروری 
برای دانشجویان سال اولی اشاره شده است.

 اگرچـه بـــرای خیلـــی از دانشـــجویان ســـال اولـی 
و خانواده های شان، محیط دانشگاه، محیطی امن و عاری 
از آسیب اجتماعی شناخته می شود، اما واقعیت این است 
 که در محیط دانشــگاه هم انواع و اقسام آسیب های علمی 
و اجتماعی رواج دارد که دانشجوی سال اولی باید با آگاهی 
و چشــم باز از این خطرات پیش رو، آگاه باشد تا بتواند از 
دانشــگاه به عنوان پله ای برای موفقیت علمی و اجتماعی 

بهره ببرد.
ریشه های افت تحصیلی را بخشکانید

با اجرای طرح های متعددی می توان مشکالت دانشجویان 
ســال اولی را کاهــش داد. مثال بــا برگــزاری اردوهایی 
 مختص دانشجویان سال اولی می توان زمینه آشنایی آنها 

با یکدیگر را فراهم کرد تا یخ روابط آنها بشکند.
 ایــن کار در کاهش اضطــراب و افســردگی در بدو ورود 
بــه دانشــگاه و کاهــش دلتنگــی در بین دانشــجویان 
 تــازه وارد نقــش جــدی دارد. همچنیــن می تــوان 
با اجرای طرح پشــتیبان، کاری کرد که دانشجویان سال 

اولی، دچار افت تحصیلی نشوند. 
در طرح پشتیبان، دانشجویان ســال باالتر به دانشجویان 

تازه  وارد در حوزه هـــای علمی فرهنگــی کمک می کنند 
 تا دانشــجوی ســال اولی بــا ورود بــه محیــط جدید، 

دچار اضطراب و افت تحصیلی نشود.
اینها طرح هایی است که سال هاســت در دانشگاه صنعتی 
شریف برگزار می شــود. واقعیت این است که دانشجویان 
با ورود به دانشگاه، متوجه می شوند که حجم فعالیت های 
 درسی شان به نســبت دوران مدرســه، یک باره باال رفته، 
اما در عین حال، باید فعالیت های فوق برنامه در دانشگاه ها 
 جــدی گرفته شــود تا وقــت دانشــجو در دانشــگاه ها، 
فقط به درس و تحصیل نگذرد. همچنین ضروری اســت، 
سیســتم آموزشــی ما هم پویا و جذاب باشــد تا انگیزه 
 دانشــجویان تازه وارد برای ادامه تحصیل، بیشــتر شود، 
نه این که با ورود به دانشــگاه و ســخت تر شــدن فرآیند 

تحصیل، از سیستم آموزشی دلسرد شوند.
به هر شغل دانشجویی تن ندهید

برخی دانشــجویان به محــض ورود به دانشــگاه، تالش 
می کنند استقالل مالی داشته باشــند و به همین منظور، 
تالش می کنند خیلی سریع، یک شــغل دانشجویی پیدا 
کنند. در حالی که این دانشجویان باید آگاه باشند که نباید 
به هر کاری تــن دهند، زیرا خیلی از کارهای دانشــجویی 
باعث می شــود که دانشــجو از مطالعه دور شود و همین 
اتفاق در بلند مدت به افت تحصیلی وی منجر می شــود. 
همچنین نباید از خاطــر برد که منابع درســی در دوران 
دانشــگاه، مثل دوران دبیرستان نیســت. اگر در مدرسه، 
فقط یک کتاب درســی برای هر امتحانی به عنوان مرجع 
 اصلی شــناخته می شــد، اما در دانشــگاه باید دانشجوی 
ســال اولی بیاموزد برای هر درســی از چند منبع مختلف 
استفاده کند. نیاموختن همین مهارت مهم باعث می شود 
عده ای از دانشــجویان تازه وارد نتوانند نمرات خوب خود 

در دوران مدرسه را در دانشگاه هم تکرار کنند.
اعتیاد در کمین دانشجویان

دانشــگاه، جزیره ای جدا افتاده از جامعه نیست. به همین 
دلیل، ممکن اســت آســیب های اجتماعی مثــل اعتیاد 
 هم در فضای دانشــگاه ها وجود داشته باشــد. البته واقعا 
این طور نیست که درصد فراوانی اعتیاد و سایر آسیب های 
اجتماعی در دانشگاه ها بیشتر باشــد ولی به دلیل این که 
فضای دانشگاه بیشتر رصد می شود، آسیب های اجتماعی 

آن بیشتر در رسانه ها و جامعه، نمود پیدا می کند. 
بدیهی اســت، اگر دانش آمــوزی تحت تربیت درســت 
قــرار گرفته و واقعــا به این باور فرهنگی رســیده باشــد 
که اعتیــاد به مواد مخــدر و ســیگار، اکراه آمیز اســت، 
بســیار بعیــد اســت چنیــن دانشــجویی در محیــط 
دانشــگاه، معتاد شــود. البته از بعــد کالن، نیــاز داریم 
که سیاســت بومــی گزینــی در نظــام آمــوزش عالی 
 جــدی گرفته شــود تا حضــور در خوابــگاه هــا، صرفا 
به دانشــجویان تحصیالت تکمیلی یا دانشجویان متاهل 
محدود شــود. اگر چنین اتفاقی بیفتد، دانشــجویان سال 

اولی، کمتر در معرض آسیب های اجتماعی خواهند بود.

دانشگاه، جزیره ای 
 جدا افتاده 

 از جامعه نیست. 
به همین دلیل، 

ممکن است 
آسیب های 

 اجتماعی 
 مثل اعتیاد هم 

در فضای 
 دانشگاه ها 

وجود داشته باشد

 تقریبا یک ماه و نیم قبل، ده ها هزار کنکوری بر سر کرسی های دانشــگاهی به رقابت علمی پرداختند تا بتوانند 
در رشته و دانشگاه مورد عالقه شان تحصیل کنند.

E-MAIL

 والدین بــرای حفــظ جایگاه خــود در نظــر کــودک، باید از 
سخت گیری های بیش از اندازه بر وی پرهیز کنند.

ســیما منادی روان شــناس تربیتی؛ بیان کرد: یکی از رفتارهای 
کودکان که باعث آزار والدین می شــود، این است که فرزندشان 
بخواهد با توسل به خشونت یا ناسزا گفتن به دیگران، به خواسته 
خود دســت پیدا کند که در این موقعیت پدر و مادر هرگز نباید 
تحت هیچ شــرایطی از موضع خود کوتاه آمده و درخواست او را 

اجابت کنند.
وی اضافه کرد: در یک گفت و گوی ســاده و محبت آمیز با فرزند 
خود آســیب های این رفتارش را به او گوشــزد کنیــد و اجازه 
 تماشــای فیلم های خشــونت آمیــز را به او ندهیــد، همچنین 
 توجه به شــرایط جســمانی و ســالمت کودک، نقــش بزرگی 

در کاهش رفتارهای پرتنش وی خواهد داشت.
منادی در ادامه گفت: ابراز محبت و توجه کافی به کودک بســیار 
مهم است، همچنین والدین باید بر اعمال خود دقت داشته باشند 
و از رفتارهایی مانند کتک زدن فرزند، پرخاشگری و ناسزا گویی 
 برای تحمیل خواســته خود بر آن ها دوری کننــد، زیرا کودکان 

به طور مستقیم از رفتارهای پدر و مادر الگوبرداری می کنند.
 این روان شــناس تربیتی بیان کرد: ســعی کنید برای کارهای 
کم اهمیت بیش از حد به کودک سخت نگیرید که باعث رنجش 
و مخالفت دایمی با شما شــود، زیرا درگیری های مکرر و کوچک 
باعث حقیر شــدن جایگاه تــان در نظر او می شــود که به جای 
پذیرفتن شــخصیت پدر و مادر به عنوان والد، با دیدی خصمانه 

به آن ها می نگرد.

اعتماد بــه نفس نقش بســزایی بر کیفیــت زندگی، بهبود رشــد 
شخصیتی و عملکرد افراد دارد.

امیر لطفی حقیقت روان شناس؛ با بیان اینکه اعتماد به نفس نقش 
بسزایی بر کیفیت زندگی، بهبود رشد شخصیتی و عملکرد فرد دارد، 
گفت: اعتماد به نفس از بعد رفتاری خودباوری فرد نسبت به خویش 

است که قابلیت و توانایی انجام دادن امور در هر سطحی را دارد.
 وی بــا بیان اینکــه اعتماد به نفس از بعد عاطفی نشــانگر تســلط 
 بر کنترل احساســات و عواطف اســت، اظهار داشــت: افرادی که 
از اعتماد بــه نفس باالیــی برخوردارند هنگام مقابله با مشــکالت، 
 آســیب ها و رنج ها کنتــرل هیجانات و احساســات برای شــان 
راحت تر اســت و به دنبال حل مســئله هســتند. این اشــخاص 
 خودآگاهی خــود را افزایش می دهند و براســاس ایــن چارچوب، 
 به بازســازی خود می پردازند. این پژوهشــگر علوم رفتاری با اشاره 
به تکنیک های افزایش اعتماد به نفس، گفت: فرد باید نظام باورش 
را تقویت کند و به این حس برســد که انســان بی همتایی اســت. 
الگوپذیری های مناسب داشته باشــد و تا حد امکان نسبت به خود 
 واقع گرا و مثبت اندیش باشد. از بعد انســانی و اخالقی روابط خود 

با اطرافیان را  تقویت کند و برای خود و دیگران ارزش قائل شود.
وی در پایان تصریح کرد: توصیه می شود فردی که به دنبال افزایش 
 اعتماد به نفس اســت باید با مشــاور و متخصص در ارتباط باشــد 

و مشاوره آموزشی را پیش بگیرد.

بیش از حد به کودک خود
 سخت گیری نکنید

نقش اعتماد به نفس بر کیفیت زندگی

روانشناسی

ابالغ وقت رسیدگی
6/265 در خصوص پرونده کالسه 950008 خواهان فخرالسادات زارعی 
با وکالت خانم مرضیه سورانی دادخواستی مبنی بر مطالبه سفته به طرفیت 
1- امیراله نم نبات 2- حمید نامداری تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای 
روز یکشنبه مورخ 95/8/2  ســاعت 12/15 تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون 
آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شــعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان شــیخ صدوق شمالی چهار 
راه وکال شــورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
 تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شــود. م الف:17685 شــعبه 12 حقوقی

 مجتمع شــماره دو شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )123 کلمه، 
2 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
6/266 در خصوص پرونده کالسه 950012 خواهان فخرالسادات زارعی 
با وکالت خانم مرضیه سورانی دادخواستی مبنی بر مطالبه سفته به طرفیت 
1- امیراله نم نبات 2- حمید نامداری تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای 
روز یکشنبه مورخ 95/8/2  ســاعت 12/30 تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون 
آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شــعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان شــیخ صدوق شمالی چهار 
راه وکال شــورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
 تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شــود. م الف:17684 شــعبه 12 حقوقی 
مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )123 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/267 در خصوص پرونده کالسه 451/95 خواهان قدرت ا... حقیقی زاده 
دادخواستی مبنی بر مطالبه حواله به طرفیت علی حقیری تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای مورخ 95/7/28  ساعت 15/30 تعیین گردیده است با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان برابر ماده 
73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شــعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان شیخ صدوق چهار 
راه وکال مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:17712 شعبه 39 
حقوقی مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف شهرستان اصفهان )115 

کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/268 در خصوص پرونده کالســه 950281 خواهان عباس دوستی فر 
دادخواستی مبنی بر انتقال سند یک خط موبایل به طرفیت علیرضا سامانی 
مرتضی زاده فرزند عبدا... تقدیم نموده اســت وقت رسیدگی برای مورخ 
95/7/27  ساعت 8/30 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی 
مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع 
در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شــماره 2 شورای حل اختالف 
اصفهان مراجعه و نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 
می شود. م الف:17709 شعبه 11 حقوقی مجتمع شــماره دو شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان )116 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/269 در خصــوص پرونده کالســه 950464 خواهــان محمد تیموری 
دادخواستی مبنی بر مطالبه فاکتور به طرفیت ستار جوانمرد تقدیم نموده 
است وقت رســیدگی برای روز سه شــنبه مورخ 95/7/27  ساعت 8/15 
تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان 

شیخ صدوق شمالی چهار راه وکال شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:17762 
شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

)114 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/270 در خصوص پرونده کالســه 820/94 خواهان جعفر امین الرعایا 
دادخواستی مبنی بر انتقال ســند به طرفیت 1- محترم 2- رسول 3- مریم 
4- فرزانه 5- مرضیه 6- فهیمه 7- محمد 8- حسن 9- بتول 10- محمد علی 
11- حمیدرضــا 12- زهره 13- ناهید 14- بتــول 15- احمد 16- محمود 
17- محمد 18- بدری 19- فخری 20- زهرا همگی امین الرعایا 21- صدیقه 
پور مقدم 22- زهره شیرانی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 
95/7/27  ساعت 4/30 عصر تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی 
مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشــگاه مجتمع شــماره 2 شــورای حل 
اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. 
در صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود. م الف:17760 شعبه 29 حقوقی مجتمع شماره دو شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان )160 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/271 در خصوص پرونده کالســه 143/95 خواهــان عباس محرابی با 
وکالت آقای مجیری دادخواستی مبنی بر مطالبه چک به طرفیت خانم سمیرا 
مرادیان زازرانی فرزند قدیرعلی تقدیم نموده اســت وقت رسیدگی برای 
روز دوشنبه مورخ 95/7/26  ساعت 4 عصر تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون 
آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شعبه واقع در اصفهان خیابان کمال اسماعیل جنب بانک مسکن پ 72 
شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
 را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شــده تلقی و

  تصمیــم مقتضــی اتخــاذ می شــود. م الــف:17765 شــعبه 47 حقوقی 
مجتمع شماره سه شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )121 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/272 در خصوص پرونده کالســه 950751 خواهان یاســین عزیزی با 
وکالت هارون گنجی دادخواســتی مبنی بر به مطالبه به طرفیت سجاد حق 
شناس منابادی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز دوشنبه مورخ 
95/7/26  ساعت 30 /10 صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی 
مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در اصفهان ابتدای خیابان شیخ صدوق شمالی چهار راه وکال شورای 
حل اختالف اصفهان مراجعه و نســخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می شود. م الف:17763 شــعبه 5 حقوقی مجتمع شماره دو 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )121 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/273 در خصوص پرونده کالسه 453/95 خواهان محمد جانثاری الدانی 
دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت سید سعید مرتضوی تقدیم نموده 
است وقت رســیدگی برای مورخ 95/7/26  ساعت 16 تعیین گردیده است 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 
73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان شیخ صدوق شمالی 
چهار راه وکال  مجتمع شهدای مدافع حرم شــورای حل اختالف اصفهان 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف:17746 شــعبه 39 حقوقی مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )116 کلمه، 1 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
6/274 در خصوص پرونده کالســه 720/94 و 573/95 خواهان مسعود 
کیوانداریان با وکالت آقای شــریفی دادخواستی مبنی بر به الزام به انتقال 
ســند به طرفیت فاطمه مارانی- مرتضی صدری تقدیم نموده اســت وقت 
رسیدگی برای مورخ 95/7/26  ساعت 5 عصر تعیین گردیده است با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهــان برابر ماده 73 
قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شــعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان شیخ صدوق چهار 
راه وکال مجتمع شماره 2 شــورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در صــورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:17748 
شعبه 39 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

)125 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/276 در خصوص پرونده کالســه 1044/95  خواهان آقای مسعود پور 
نقش بند دادخواســتی مبنی بر مطالبه مبلغ  به طرفیت آقای مهدی کریمی 
تقدیم نموده است وقت رســیدگی برای روز شنبه مورخ 95/7/24  ساعت 
9/30 تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای 
خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شــورای حل اختالف اصفهان مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:17734 
شعبه 9 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

)115 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/277 در خصوص پرونده کالســه 1045/95  خواهان مسعود پور نقش 
بند دادخواستی مبنی بر استرداد اسناد  به طرفیت آقای مهدی کریمی تقدیم 
نموده است وقت رسیدگی برای روز شنبه مورخ 95/7/24  ساعت 10 صبح 
تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان 
آتشگاه مجتمع شماره 2 شــورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در صــورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:17735 
شعبه 9 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

)115 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/278 در خصوص پرونده کالســه 950729 خواهــان امید چهر راضی 
دادخواســتی مبنی بر مطالبه یک فقره چک  به طرفیت حمید ســهیلی مقدم 
تقدیم نموده است وقت رســیدگی برای روز شنبه مورخ 95/7/24  ساعت 
9 صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای 
خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شــورای حل اختالف اصفهان مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:17736 
شعبه 9 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

)116 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/279 در خصوص پرونده کالسه 1035/95 خواهان آقای فرید سرانوی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه مبلغ چهار فقره چک  به طرفیت خانم محبوبه 
نظری – معصومــه طالبی تقدیم نموده اســت وقت رســیدگی برای روز 
شنبه مورخ 95/7/24  ســاعت 8/30 صبح تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون 
آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شــعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشــگاه مجتمع شــماره 2 

شورای حل اختالف اصفهان 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:17737 شــعبه 9 حقوقی مجتمع شماره دو 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )119 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/280 در خصوص پرونده کالسه 338/95 خواهان عباس بینا دادخواستی 
مبنی بر مطالبه وجه یک فقره چک به طرفیت آرش عباسی تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای مورخ 95/7/24  ساعت 3/30 عصر تعیین گردیده است 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 
73 قانون آئین دادرســی مدنی مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از 
وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع 
شماره 2 شــورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
 تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شــود. م الف:17738 شــعبه 24 حقوقی

 مجتمع شــماره دو شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )113 کلمه، 
1 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
6/281 در خصوص پرونده کالسه 340/95 خواهان عباس بینا دادخواستی 
مبنی بر مطالبه وجــه 2 فقره چک  به طرفیت محمــد بهرامی زادگان تقدیم 
نموده است وقت رســیدگی برای مورخ 95/7/24  ســاعت 4 عصر تعیین 
گردیده اســت با توجه به مجهول المــکان بودن خوانده حســب تقاضای 
خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان 
آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:17739 شعبه 24 
حقوقی مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف شهرستان اصفهان )114 

کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/282 در خصوص پرونده کالســه 1020/95 خواهان رســول ماهرانی 
دادخواستی مبنی بر به مطالبه به طرفیت مهرداد محمدی- مهدی محمدی 
تقدیم نموده است وقت رســیدگی برای مورخ 95/7/19  ساعت 12 تعیین 
گردیده اســت با توجه به مجهول المــکان بودن خوانده حســب تقاضای 
خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان 
شیخ صدوق شمالی چهار راه وکال مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف 
اصفهان مراجعه و نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در 
صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود. م الف:17742 شعبه 7 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان )116 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/283 شــماره درخواســت: 9510466836800036 شــماره پرونده: 
9509986836800716 شماره بایگانی شــعبه: 950805  خواهان فاطمه 
هاشمی بزمه فرزند سید حسین دادخواســتی به طرفیت  خوانده  شهریار 
سیل آباد فرزند حسین به خواسته طالق به درخواست زوجه  تقدیم دادگاه 
های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه بیست و 
یکم دادگاه عمومی حقوقی)خانواده( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان 
خ چهار باغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان 
طبقه 4 اتاق شــماره 459  ارجاع و به کالســه پرونده فوق ثبت گردیده که 
وقت رسیدگی آن  1395/10/28 ساعت 9 تعیین شده است. به علت مجهول 
المکان بودن خوانده  و درخواست خواهان  و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می شود تا خوانده پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگی حاضر گردد. م الف:17751 شــعبه 8 دادگاه خانواده شهرستان 

اصفهان)173 کلمه، 2 کادر(

در ایـــــن ســتون 
می خواهیم هر هفته 
بــه چنــد مــورد از 
اجتماعی  رفتارهـای 
بپردازیم کــه هر روز 
با آن ســرو کار داریم 
و شـــاید خودمان از 
 انعکاس آن در نگاه دیگران بی خبر باشــیم. همه ما 
هر روز که از خانه برای کار و خرید و... بیرون می رویم 
در طول مسیر متوجه خیلی از مســائل و رفتارهای 
همدیگر می شویم، اما اکثرا با بی تفاوتی از کنار آن رد 

شده یا عکس العملی نشان نمی دهیم.
ســالم کردن: هر روز که از خانــه می زنیم بیرون 
 ســرراه به همســایه، کاســب محل، راننده اتوبوس 
یا تاکســی یا حتی بــه کوچک تــر از خودمان یک 
 ســالم بلند بدهیــم. پیامبــر اکــرم ) ص ( همواره 
 در سالم کردن پیشی می گرفتند و امام حسین ) ع (
 هــم فرموده اند ســالم کــردن70 ثــواب دارد که

69  بخشش، از آن سالم  کننده است.
باور کنیم قدرت ســالم، کدورت ها را از بین می برد. 
گذشت و مهربانی را هیچ گاه از دست ندهیم که قطعا 
 به ضرر خودمان اســت. این نکات خیلی معمولی که 
ما هر روز بــا آن مواجه هســتیم اگر بــرای همه ما 
تبدیل به یــک ضرورت و رفتار شــود دیگر خیلی از 
 مسائل و آفت های مرســوم زندگی اجتماعی از میان 

خواهد رفت.
کتابخوانی: همه فکــر می کنند کتــاب خواندن 
برای دوران مدرسه یا دانشــگاه رفتن است و زمانی 
که درس تمام شــد، کتاب خواندن دیگر معنا ندارد. 
اما این طرز فکر کامال اشتباه اســت. ما یاد نگرفتیم 
که با کتاب دوست و مانوس شــویم. سعی کنیم در 
همه جای منزل یک کتاب داشــته باشــیم به این 
 صورت که در جشن ها و میهمانی ها یا تولد نوزاد اگر 
هر هدیه ای می بریم حتما یک کتاب هم در کنارش 
قرار دهیم. ایــن کار به تدریج یک عــادت فرهنگی 
 می شــود کــه می تــوان آن را به نســل های بعدی 
به همین شیوه انتقال داد. بســیاری از روان شناسان 
 معتقدند که حتــی می توانیــم در اوقــات تنهایی 
و خلوت همان مطالب کتاب را بــرای خودمان بلند 
بخوانیم، چون این کار باعث می شود کمتر ذهن مان 
را به مســائل منفی و پوچ هدایت دهیم. کتاب مثل 

یک فانوس روشن در مسیر زندگی ما انسان هاست.

زندگی به زبان آدمیزاد؛

توصیه شهروندی؛ سالم کردن

یادداشت

دانشجوی تازه  وارد و مشکالت پیش رو؛

آنچه سال اولی ها باید بدانند
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يادداشت
پیشنهاد سردبیر:

تجهیز کتابخانه ها به بخش اختصاصی کودکان

پس از پایان پیدا کردن تصویربرداری فیلم سینمایی روح انگیز 
شمس، این اثر به تدوین رسید.

محمود غالمی تهیه کننده ســینما؛ در خصوص آخرین وضعیت 
 فیلم ســینمایی » پســر عمو، دختر عمو « گفت: فیلمبرداری 

این اثر به پایان رسید و هم اکنون در حال تدوین هستیم.  
 البته بخــش اندکــی از تدوین آن بــه صورت همزمــان انجام 
 شــده اســت.  وی درباره حضور در ســی و پنجمین جشنواره 
 فیلم فجــر بیان کرد: اگر شــرایط فراهم شــود، در جشــنواره 
فیلم فجر حضور پیدا خواهیم کرد.  گفتنی اســت؛ » پسر عمو، 
دختر عمو « بــه کارگردانی روح انگیز شــمس و تهیه کنندگی 
محمود عزیزی داستان زندگی پسر عمو و دختر عمویی را روایت 
می کند کــه در زندگی خانوادگی شــان اختالفــات فراوانی به 
 وجود می آید. آنها به دســتور و راهنمایی  پدربزرگ خود مجبور 
 به حل این اختالفــات می شــوند. در این اثــر بازیگرانی چون 
مجید صالحی، نیوشا ضیغمی، محمود عزیزی، مریم امیرجاللی، 

الله مرزبان، نسیم فروغ و ... بازی می کنند.
 کارگردان فیلــم » النتــوری « در یادداشــتی در روزنامه ایران 
به اظهارات آمنه بهرامی در رابطه با تشــابهات فیلمش با زندگی 

 او پاسخ داد. رضا درمیشــیان کارگردان » النتوری « در توضیح 
ارسالی اش نوشت: 

» در پی درج مصاحبه سرکار خانم آمنه بهرامی درخصوص فیلم 
 » النتوری «، مراتب تاســف خود را از خواندن چنین گزارشــی 

در روزنامه وزین و معتبر ایران اعالم می دارم. 
 در ایــن روزگار که شــاهد هتک حرمــت، توهین بــه حیثیت 
 و یک طرفه به قاضی رفتن های زیادی هســتیم ولی به شخصه 
از روزنامه دولــت تدبیر و امید توقع نداشــتم ایــن چنین یک 
طرفه به قاضی رفته و قبل از تحقیق و بررســی و صدور هر گونه 
حکمی در مراجع ذیصالح من و فیلمم را مــورد حمله قرار دهد 
 و اصل بی طرفی را زیر ســوال ببرد. ضمن احترام به سرکار خانم 
آمنه بهرامی بــه عنوان یکی از صدها قربانی اسیدپاشــی ادعای 
ایشــان علیه فیلم » النتوری « را کذب محــض می دانم و آماده 

هرگونه پاسخگویی در هر محکمه ای هستم. «

محمود غالمی تهیه کننده سینما؛

 » پسر عمو، دختر عمو « 
به تدوين رسید

کارگردان النتوری:

ادعای آمنه بهرامی کذب محض 
است

يادداشت

 کارگاه و نشســت تخصصــی ســاز عــود بــا حضــور احمدالخطیب 
در آموزشگاه آزاد موسیقی هنر برتر پارتاک برگزار می شود.

 از ســوی آموزشــگاه آزاد موســیقی هنــر برتــر پارتــاک، کارگاه 
و نشســت تخصصی ســاز عود بــا حضــور احمدالخطیــب نوازنده 
عود و اســتاد دانشــگاه گوتنبرگ ســوئد برگــزار می شــود. عالقه 
منــدان بــرای شــرکت در ایــن کارگاه مــی تواننــد فردا ســاعت 
 13 تــا 15 بــه آموزشــگاه آزاد موســیقی هنــر برتر پارتــاک واقع 
در خیابان شیخ صدوق جنوبی، رو به روی دبیرستان سمیه، پالک490 
مراجعه یا برای اطالعات بیشتر به نشانی اینترنتی HBZP.IR مراجعه 

کنند. حضور در این نشست برای عموم عالقه مندان رایگان است.

ششــمین گردهمایی ســالیانه فیلم ســازان اصفهان به مناسبت روز 
 ملی سینما از ســوی دفتر تخصصی ســینما و انجمن سینمای جوان 

استان اصفهان برگزار می شود.
رییس دفتــر تخصصی ســینما با بیــان این مطلب گفت: ششــمین 
گردهمایی سالیانه فیلم سازان اصفهان از 19 تا 21 شهریورماه در محل 
نگارســتان امام خمینی ) ره ( برگزار می شود. مصطفی حیدری اظهار 
داشت: این برنامه به مناسبت روز ملی سینما از سوی انجمن سینمای 
 جوان اســتان اصفهان و با مشــارکت دفتر تخصصی ســینما وابسته 
به ســازمان فرهنگی تفریحی شــهرداری اصفهان و حمایت اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان و موسسه تنظیم و نشر آثار امام 
خمینی ) ره ( برنامه ریزی شده اســت. وی افزود: کارگاه تخصصی این 
گردهمایی 19 و20 شهریورماه از ســاعت10 تا 13 با حضور » همایون 
اســعدیان « کارگردان و اکران آثار همراه با نقد و بررسی نیز 19 تا 21 
 شهریورماه از ساعت 14 تا 22 در محل نگارســتان امام خمینی ) ره (

واقع در میدان فیض برگزار خواهد شــد. وی تصریــح کرد: همچنین 
21 شهریورماه همزمان با روز ملی ســینما، مراسم اختتامیه ششمین 
گردهمایی سالیانه فیلم سازان اصفهان از ساعت 18 تا20 در کتابخانه 
مرکزی برگزار می شود. رییس دفتر تخصصی سینما ادامه داد: تجلیل 
از دو هنرجوی قدیمی انجمن، اهدای جوایز، پخــش فیلم های کوتاه 

برگزیده سینمای ایران از جمله برنامه های مراسم اختتامیه است.

گروه موســیقی » چمان « در هنرســرای خورشــید بــه روی صحنه 
خواهد رفت. از سوی ســازمان فرهنگی تفریحی شــهرداری اصفهان 
گروه موســیقی » چمان « در هنرسرای خورشــید به اجرای موسیقی 
لرســتان به صورت ســنتی و محلــی خواهــد پرداخت.حبیب قالئی 
سرپرست و خواننده گروه موســیقی» چمان « است و داوود رضایی به 
عنوان تنظیم کننده و نوازنده کمانچه، مجید دولتشــاهی نوازنده تار و 
 بم تار، ابوذر حسنوند نوازنده سنتور و همچنین فرهاد امرائی به عنوان 
نوازنده ســازهای کوبــه ای فعالیت دارند.کنســرت گروه موســیقی 
» چمان« 21 شــهریورماه ساعت 21 در هنرســرای خورشید واقع در 
خیابان کاوه، پل شهید چمران، جنب شــهرداری منطقه هفت برگزار 
 می شــود.عالقه مندان برای تهیه بلیت می توانند به نشــانی اینترنتی

 navayemehr.ir مراجعه کنند.

رمان » تیستوی  سبز انگشــتی « با ترجمه  لیلی گلستان از سوی کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان منتشر شد.

تیســتوی ســبز  انگشــتی اثر ماندگار موریس دروئون پس از ویرایش 
بار دیگر به دســت مخاطبان رســید.بر اســاس این گزارش، تیســتو 
پسری است با انگشــت هایي جادویی، او به هرچه دســت مي زند آن را 
سرشار از گل و ســبزه  می کند. در جایی از داســتان تیستو با دستکاری 
در ادوات نظامــی کارخانه پــدرش دهانه توپ ها و لولــه تفنگ ها را هم 
پر از گل می کنــد تا از وقوع جنــگ جلوگیری شــود و در واقع در بیان 
 مفهوم صلح پیشگام می شــود. این اثر که نخســتین بار در سال 1352 
 در ایــران منتشــر شــده اســت یکــی از آثــار محبــوب نوجوانان 
 دهــه 50 و60 اســت. انتشــارات کانــون پــرورش فکری کــودکان 
و نوجوانان این اثــر را پس از بازبینی و ویرایش بار دیگر راهی بازار نشــر 
کرده است تا نوجوانان گروه ســنی » ج و د « ) دوره اول و دوم متوسطه ( 
فرصت مطالعه  این اثر را داشته باشند. اگرچه این اثر برای نوجوانان تالیف 
شده اســت، اما به قول نویســنده  این کتاب برای گروه سنی صفر تا صد 
 سال مناسب است. این داستان نمادین20 فصل دارد و قیمت آن 4 هزار 

و400 تومان است.

18شهريور برگزار می شود؛

کارگاه و نشست تخصصی ساز عود
 با حضور احمدالخطیب

به مناسبت روز ملی سینما؛

برگزاری ششمین گردهمايی سالیانه 
فیلم سازان اصفهان 

21 شهريورماه برگزار می شود؛

اجرای گروه موسیقی» چمان «
 در هنرسرای خورشید

تیستو کتابی برای
 صفر تا صد ساله ها!

ويژه 

 ســخنگوی شــورای صنفــی نمایش اعــالم کرد کــه در روز 
ملی سینما بلیت سینماهای کشور نیم بها است.

 سالن های سینما در روز 21 شــهریور ماه به مناسبت روز ملی 
سینما به صورت نیم بها فیلم نمایش می دهند.

این قانون شامل همه سینماهای کشور می شود.
روز ملی سینمای ایران، 21 شهریور ماه در تقویم ایران به ثبت 
رســیده اســت. همچنین به مناسبت روز ملی ســینما تمامی 
سالن های گروه هنر و تجربه مستند مرحوم عباس کیارستمی 

ساخته سیف ا... صمدیان را اکران می کنند.

بلیت  سینماها 
در روز ملی سینما نیم بها می شود

گیشه

سینما

کمپانی یونیورســال اعالم کرد » جیســن بورن « تبدیل 
 به پرفروش تریــن فیلم ایــن مجموعه فیلم در ســطح 

بین المللی شده است.
تــازه ترین قســمت ایــن مجموعه اکشــن دلهــره آور 
افشــاگرانه، موفق به فــروش بین المللــی 223 میلیون 
دالری شــده اســت. این اتفاق در حالی افتاد که کمپانی 
یونیورســال خبر ازعالقه مندی خود برای تولید دومین 

قسمت آن را هم داده است.
 » جیســن بورن « به جــز آمریکا، از چهــار هفته قبل در

64 کشور دیگر دنیا هم به روی پرده سینماها رفته است.
 فــروش فیلم در ایــن 64 کشــور در هفته قبــل، حدود 
12 میلیون دالر بود و این رقم فروش باعث رکورد شکنی 
بین المللی آن شــد. این فیلم در کل موفق به یک فروش 
جهانی ) هم آمریکا و هم دیگر کشــورهای دنیا ( متوسط 
 و دلگــرم کننده 379 میلیــون دالری شــد. از این رقم،

 155 میلیــون دالر مربوط به گیشــه آمریکای شــمالی 
و 223 میلیون آن اختصاص به بقیه کشورهای دنیا دارد.

قسمت تازه ماجراجویی های جیسن بورن با نام » جیسن 
بورن «، پنج هفته قبل در4400 سالن سینمای آمریکای 
شــمالی به روی پرده می رود. پــل گرینگراس کارگردان 
نسخه اصلی فیلم و دوســت مت دیمون، کارگردانی این 
اکشن دلهره آور را به عهده داشته است. اکشن افشاگرانه 
و پر رمز و راز» جیســن بورن « با هزینه تولید باالی120 
 میلیــون دالری و توســط کمپانــی یونیورســال تهیه 
شــده اســت. مت دیمون در این فیلم، دوبــاره در قالب 
کاراکتر جیسن بورن ظاهر شده اســت. او در این قسمت 

فیلم، یک سری ماجراجویی تازه به راه می اندازد.
 تماشـــاگران ســـینما ایـــن کاراکتـر را بـــه خـاطر 
افشــاگری هایش علیه برخی از مدیران فاســد سازمان 

جاسوسی سیا می شناسند.

 تهیه کننده فیلم » من « گفت: نوگرا بودن، ســاختار 
و کیفیــت فیلمنامه این اثر باعث اســتقبال مخاطب 
 شــده اســت. ســعید ســعدی تهیه کننده سینما 
و تلویزیــون؛ در خصــوص رضایــت از اکــران فیلم 
 ســینمایی » من « ســاخته ســهیل بیرقــی گفت: 
اکران » من « رضایت بخش است و اکران بدی ندارد. 
از طرفی فیلم مورد استقبال مخاطبان قرار گرفته که 

باعث خوشحالی است. 
وی درباره علت موفقیت » من « در گیشه عنوان کرد: 
 کیفیت ســاختار، حضور بازیگران، جذابیت فیلمنامه 
و ساختار جدید باعث شد زحمات گروه سازنده جوان 
آن به ثمر بنشــیند و تاثیرگذاری قابــل قبولی روی 
 مخاطبان بگذارد. سعدی در پاســخ به این سوال که 
چه باید کرد تا تولید آثار سینمایی به سمت نوگرایی 
و ساختار جوان برود، اظهار داشت: با توجه به شرایط 
فرهنگی که در حال رشد و تغییر و تحول است، ما هم 
باید امکانات، تجهیزات و... برای خالقیت و نوآوری در 
سینما به خصوص برای نسل جوان به وجود بیاوریم. 
 این گونه می توانیــم در تولید آثار جدیــد، تاثیرگذار 
و جذاب برای مخاطب موفق باشیم. وی افزود: جدا از 
امکانات و تجهیزات، باید در مرحله تحقیق و پژوهش 
-که از ارکان اصلی در تولید فیلم های سینمایی است- 

بستر مناسب فراهم شود تا به نتایج مطلوبی برسیم.

جدیدترین اثر بلند سینمایی صلح میرزایی در مرحله 
بازنویسی نهایی فیلمنامه قرار دارد.

قدرت ا... صلح میرزایی کارگردان سینما؛ در خصوص 
آخرین وضعیت ساخت فیلم سینمایی » سپیده دم « 
گفت: این اثر کاری اجتماعی است و هم اکنون در حال 

بازنویسی نهایی فیلمنامه آن هستیم.  
 وی دربــاره قصــه ایــن فیلم بیــان کــرد: در قصه 
» ســپیده دم « دو نفر با هم آشنا می شــوند و در این 

آشنایی یک سری مشکالت به وجود می آید و... 
این کارگردان به دیگر جزییات » ســپیده دم « اشاره 
کرد و گفت: لوکیشــن های این فیلم در شمال ایران 
می گذرد و اگر همه کارها طبق برنامه ریزی پیش برود، 

آن را به جشنواره فیلم فجر خواهیم رساند.  
 گفتنــی اســت؛ تهیه کنندگــی » ســپیده دم « را 

سید محسن وزیری بر عهده دارد.

رکوردشکنی
 بین المللی» جیسن بورن «

 استقبال از فیلم سینمايی 
» من « رضايت بخش است

» سپیده دم « در مرحله 
بازنويسی نهايی است

 این کارگردان ســینما و تلویزیــون در ابتدای این یادداشــت 
آورده است:

 » ورود عروســک ها به برنامه هــای تلویزیون اگر چه مســبوق 
به سابقه بود و قبل از انقالب کارهای عروســکی راه افتاده بود، 
 اما در دهه 60 عروســک ها بهانه ای شــدند تا تلویزیون خشک 
و عبوس آن روزها را تغییر دهند. زمان جنگ بود و مســئوالن 
تلویزیــون از تولید برنامه های شــاد پرهیز داشــتند و اصال در 
آن تاریــخ محدوده  برنامه های شــاد روشــن نبــود. در چنین 
 وضعیتی عروسک هایی از دل جنگی بیرون آمدند که مجموعه  
» مدرســه  موش ها « را شــکل دادند، ترانه را با اندکی حرکات 
موزون با عروسک آوردند، آن هم در فضایی که واژه » ترانه « در 
رادیو و تلویزیون گفته نمی شــد. ترانه ای که در مدرسه  موش ها 
خوانده شد، گر چه شعر ســاده ای برای بچه ها داشت، اما ریتم 
تند موســیقی آن می توانســت همراه با حــرکات نیمه موزون 
عروســک ها، بچه ها را برقصاند، شــادی که مجموعه  مدرســه 
موش ها و بعد فیلم » شهر موش ها « با عروسک ها آوردند گر چه 
کنترل شــده بود، اما در آن تاریخ، در آغاز دهه 60 اتفاق مهمی 
 بود، چرا کــه رادیو و تلویزیون آن قدر احتیــاط می کرد که واژه  

» سرود « را به جای ترانه به کار می برد. «
فریدون جیرانی در ادامه یادداشت خود یادآور شده است:

» درســت در آغاز دهه 70 عروســکی که از دل برنامه  جقجقه 
و فرفره بیــرون آمد، بیش از یک دهه مردم و بچه ها را ســرگرم 
کرد. عروسکی که راه گریزی می شــد برای عبور از ممیزی های 
تلویزیون و ســینما که بعــد از تغییر وزیر ارشــاد و مدیرعامل 
تلویزیون سخت تر شده بود. عروســکی که باز فضای تلویزیون 
و بعد ســینما را بازتر کــرد. فقط کاله قرمــزی در آغاز آن دهه 
 می توانســت آوازی شــبیه آواز » فردین « در اتوبــوس بخواند 
 و بچه ها را در ســالن ســینما بــه دســت زدن وادارد، آن هم 
در شرایطی که در مراسمی اگر دست می زدند یک نوع اعتراض 

بود به کسانی که مخالف دست زدن بودند.
نمی توان خالقیتی که پشــت شــکل گیری این عروســک ها 
وجود داشــت و بعد تخیلی که در نگارش متن و صداپیشه گان 
عروســک ها دیده می شــد، نادیده گرفت. این خالقیت و تخیل 
 قابل تحســین حتما در موفقیت عروســک ها نقش اساســی 
داشته اســت. اما وقتی در دوره  اصالحات کاله قرمزی از شرایط 
تاثیر نگرفت و فیلم ساخته شــده در این دوران ) کاله قرمزی و 
ســروناز ( ارجحیتی بر » کاله قرمزی و پسرخاله « تولید قبل از 
اصالحات نداشت، این تحلیل را که عروســک ها از دل ممیزی 
بیــرون آمدند و محصــول محدودیت ها هســتند، بیشــتر جا 

انداخت. به ویژه اینکه تنوع عروســک ها در کاله قرمزی بعد از 
 دوره  اصالحات شــکل گرفت و مهم تر از آن تحول برنامه همراه 
این تنوع در بســته ترین شــرایط تلویزیون اتفــاق افتاد. بعد 
از وقایع ســال 88 تلویزیــون احتیاط های خــود را چند برابر 
 کرد. در چنین شــرایطی خالقیتی قابل تحســین در کنار هم 
 قرار دادن عروســک ها در برنامه ای که برای کودکان ســاخته 

شده بود، بزرگساالن را نیز کنار کودکان نشاند. 
دیگر عروســک ها تنها ترانــه نمی خواندند و حــرکات موزون 
انجام نمی دادنــد، آن ها حرف هــای خانوادگــی را به نمایش 
می گذاشــتند. برخوردهایی که ســاده بود، اما در همان شکل 
 ســاده عمقی به یک برنامه  عروســکی بخشــیده بــود. در دل 
این تحول، حرفه صداپیشگی رشد سریع کرد و آمدند صداهایی 

که به عروسک های کنار کاله قرمزی جان تازه دادند. «
جیرانی سپس درباره عروسک جناب خان چنین نوشته است:

» هیچ کس فکر نمی کرد عروسکی که از برنامه  ناموفق » کوچه 
مروارید « به » خندوانه « می آید، بتواند نبض برنامه را در اختیار 
گیرد و بر محبوبیت برنامه بیفزاید و بشــود آیتم جذاب برنامه. 

تردیدی نیســت که در آن تاریخ برنامه  خندوانه 
داشــت به یک برنامه  مهم و تاثیرگذار 

تبدیل می شــد. کــه حضور در 
یک برنامه  مهــم و تاثیرگذار 
می توانسـت بـــه موفقـیت 
شــرکت کننده اضافه کند، 
اما حضــوری موثــر نه هر 
حضــوری. عروســکی که 
از کوچــه مرواریــد به نام 
»جناب خــان« به خندوانه 

آمد، در همان برنامه نخســت 
 توانســت برای خود هویتی دســت 

و پا کند. این هویت با استفاده  
درســت از لهجــه  جنوبــی، 
سادگی و الف جنوبی ها تواما، 
آواز جنوبی با خنده های بسیار 

بامزه به دست آمد. شوخی های 
 مناسب با اســم » رامبد «

 که مجــری برنامه بود 
و اسم برنامه، هویت 
عروســـک را بـــا 
شــروعی خــوب 

تکمیل کرد. شــروعی که حکایت از هوش و درایت صداپیشــه  
عروسک داشــت که می دانست آغاز دهه 90 اســت و برنامه ای 
اســت کامال متفاوت از همه  برنامه هــا و باید به روزتــر از بقیه 
 عروســک های پیشــین عمل کند. ورود عروســک جناب خان 
 به برنامه  خندوانه شــکل افتتاحیه  یک فیلم جذاب را داشــت 

که در همان دقایق اول قهرمانش را خوب معرفی می کرد. «
به اعتقاد نگارنده این یادداشــت آنچه عروسک » جناب خان « 
را متفاوت می کرد، شــکل و فرم برنامه ای بود که اصال به اتکای 

حضور عروسک طراحی نشده بود.
جیرانی در ادامه این جمله نوشته است:

 » مدرســه موش ها « و » کاله قرمزی « اصال برنامه هایی متکی 
به عروســک یا عروســک ها بودنــد. به همین دلیل عروســک 
خندوانــه در عین اینکه می خواســت با شــوخی و خنده و آواز 
 شــباهت هایی با عروســک های ماقبل خودش داشــته باشد، 
اما دیگر عروسکی نبود که به خاطر عبور از ممیزی وارد فانتزی 
شود، بلکه عروســکی بود جدی، باهویت و به روز که وظیفه اش 
عبور از خطــوط قرمز ممیزی هــای تلویزیون نبــود که برنامه  

خندوانه اصال از این خطوط قرمز عبور کرده بود.
» محمد بحرانی « صداپیشــه عروســک » جناب خان « متولد 
1360 است و لیسانس بازیگری دارد و فوق لیسانس کارگردانی. 
در چند فیلم بازی کرد که البته نقش هایش مهم نبوده اســت. 
اما صدایــش در کاله قرمزی به جای ببعی و آقوی همســایه در 
ذهن ها مانده اســت. عروســک جناب خان با مجموعه  » کوچه 
مروارید « به تهیه کنندگی و کارگردانی »ســعید ســاالرزهی« 
معرفی شده اســت. مجموعه ای نوشــته  محمد نادری که برای 
نمایش خانگی با شــرکت رامبد جوان و علیرضا خمسه در سال 
93 برای شبکه نمایش خانگی ساخته شده است. این 
مجموعه که برای مخاطبان کودک و نوجوان 
تولیــد شــده عروســک های مختلف 
داشــته که یکی از عروســک های 
آن جناب خان بوده اســت. محمد 
بحرانی چهره  بســیار مســتعدی 
اســت که بیشــتر از جناب خان 
می توان روی او سرمایه گذاری 
کرد و این عروسک موفق را 
در کارهای بیشتری حتی 

سینما به کار گرفت. «

يادداشت فريدون جیرانی برای عروسک » خندوانه «؛

پیشنهاد استفاده از »جناب خان« در سینما
 فريدون جیرانی در يادداشتی با عنوان » از جمع عروسک ها تا عروسک تنها «، درباره جناب خان مطلبی را نوشته 

و استفاده از اين عروسک را در سینما پیشنهاد کرده است.

کتابخانه

سرپرســت اداره کل کتابخانه های عمومی استان اصفهان گفت: 
کتابخانه های استان به بخش اختصاصی کتابخانه کودکان مجهز 
شــده اند و برنامه های ویژه ای را برای رده ســنی کــودکان ارایه 

می کنند.
امیر هالکویی اظهار داشــت: در حال حاضر در ســطح اســتان 
اصفهــان 175 کتابخانه نهــادی، 4 کتابخانه مســتقل و 112 
کتابخانه مشارکتی وجود دارد و اســتان اصفهان از لحاظ کمیت 
بیشترین کتابخانه نهادی را در سطح کشور دارا بوده و حایز رتبه 

نخست است.
وی افزود: کتابخانه های نهادی مســتقیما زیر نظــر ما قرار دارند 
و در کتابخانه های مشــارکتی هم به مباحث محتوایی و آموزش 

افراد ورود پیدا می کنیم. 
 سرپرســت اداره کل کتابخانه هــای عمومــی اســتان اصفهان 
با بیان اینکه طرح عضویت سراسری در کلیه کتابخانه های نهادی 
 سطح کشور اجرا می شود، خاطرنشــان کرد: اگر یک نفر در یکی 
از کتابخانه های نهادی ســطح کشــور ثبت نام کرده باشد، قادر 
 است از کل2300 کتابخانه نهادی کشور استفاده کند، همچنین 
بر مبنای همیــن عضویت سراســری نرم افزار ســامان طراحی 
 شــده تا افراد بتوانند کتاب مورد نظر خود را جســت وجو کرده 

و اطالعات دقیق تری درباره آن کسب کنند.
3 میلیون کتاب در صف انتظار 69 دقیقه ای مطالعه!

وی با بیان اینکه در حال حاضر 3 میلیون و100 هزار جلد کتاب 
در کتابخانه هــای عمومی وجود دارد، خاطرنشــان کرد: آخرین 
 آمارها مربوط به ســال گذشــته بوده و ما رتبه دوم کشــوری را 

به لحاظ تعداد کتاب و کتابخانه های عمومی داشته ایم.
هالکویی در ارتباط با سرانه مطالعات در اســتان اصفهان گفت: 
آمارها با شــاخص های متنوعی رو به رو بــوده و از 2 دقیقه تا80 
دقیقه متفاوت است و براســاس آخرین آمار که در سال 82 تهیه 
شده سرانه مطالعه 64 دقیقه اعالم شد که قرآن و ادعیه، روزنامه، 

مطالعات درسی و فضای مجازی نیز از دایره شمول آن خارج بود.

وی با بیان اینکه به نظر می رسد این آمار اغراق آمیز باشد، افزود: 
در سال 91 هم مجددا آماری گرفته شد که آن هم 69 دقیقه بود 

و این دو آمار در حال حاضر وجود دارد.
سرپرســت اداره کل کتابخانه های عمومی استان اصفهان درباره 
کمبود ظرفیت ســالن های مطالعه در کتابخانه ها گفت: وظیفه 
 ایجاد ســالن های مطالعه بر عهده شــهرداری اصفهان بوده و ما 
در شهر اصفهان قادر به احداث کتابخانه و سالن مطالعه نیستیم، 

اما در شهرســتان های اصفهــان برنامه هایی برای 
احداث کتابخانه و سالن داریم. 

وی افزود: ما در خمینی شــهر 4 کتابخانه، 
در مبارکه 6 کتابخانــه و در گلپایگان، 

چادگان و نجــف آباد هــم تعدادی 
کتابخانه در دست احداث داریم 

و به زودی افتتاح خواهد شد.
برگزاری  در  اصفهان 
کتابخوان،  نشـست های 

رکورددار کشوری است
هالکویــی در ارتبــاط بــا 

طرح هــای تشــویقی ایــن 
 مجموعه بــــرای جذب افراد 
به کتابخوانی بیــان کرد: طرح 
ایســتگاه مطالعه بــا ایجاد 37 

ایستگاه در نقاط پر تردد شهر اجرا 
شده و90 کتاب در 7 حوزه مختلف برای 

تمامی سنین در آن ها وجود دارد، این طرح 
از ســال 91 تا کنون اجرا می شده و درحال 

حاضر با وجــود700 هزار جلد کتــاب در این 
ایستگاه ها جایگاه مطلوبی را در کشور داریم.

وی ادامــه داد: نشســت های کتابخــوان که 
در اصل نشســت به اشــتراک گذاری 

کتاب های خوانده شــده اســت دیگر طرح ما به شــمار می رود، 
در قالب ایــن طرح نیــز از اردیبهشــت مــاه امســال تاکنون 
 حدود 650 نشســت برگزار شــده که رکوردی در سطح کشور 
 بوده است و پویش مجازی کتابخوان هم در همین راستا تشکیل 

شده است.
سرپرســت اداره کل کتابخانه های عمومی استان اصفهان گفت: 
همچنین جشــنواره کتابخوانی رضوی را نیز برگــزار کردیم که 
10 هزار شــرکت کننده همزمان با دهه کرامت در این جشنواره 

حضور پیدا کردند.
کلیه کتابخانه های استان به بخش اختصاصی کودکان 

تجهیز شدند
وی از تجهیز کتابخانه های اســتان به بخش اختصاصی 
 کتابخانــه کــودکان خبــر داد 
و تصریح کرد: یکــی از اقدامات 
اخیر مجهـــز کــردن تمامی 
 کتابخانه های عمومی اســتان 
بــود کــه   بــه بخــش کــودکان 
با فراهم کــردن کتاب های تخصصی 
برای آن ها همراه بــوده همچنین برنامه های 

ویژه ای نیز برای آن ها ارایه می شود.
هالکویی خاطرنشــان کــرد: قصه  گویی، 
نشســت های کتابخوانی ویــژه کودکان، 
آوا ورزی و بلنــد خوانــی از جمله 
برنامه هایی اســت که برای کودکان 
 ارایه می شــود و همین برنامه ها 
کالس هـــــا  قالـــــب   در 
آموزشی  نشست های  و 
برای والدیــن کودکان 
 نیــز برگــزار می شــود 
تــا آن ها یــاد بگیرند 
چگونــه کــودکان را 
به حضور در کتابخانه 
و امانت گرفتــن و خواندن 

کتب مختلف تشویق کنند.

سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی اصفهان؛

تجهیز کتابخانه ها به بخش اختصاصی کودکان 

اخبار
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در شهريادداشت

مدیر پروژه برج دوقلوی شــهرکرد گفت: عملیات اجرایی ساخت 
برج دوقلوی شهرکرد 35 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

علی ربیعی با اشــاره به اینکه تا کنون حــدود 55 میلیارد تومان 
برای ساخت این پروژه هزینه شده اســت، اظهار کرد: شهرداری 
شــهرکرد برای ســاخت و تکمیل ایــن پروژه در صــدد جذب 

سرمایه گذاران داخلی و خارجی است.
وی با بیان اینکه بــرای تکمیل این پروژه بــه مبلغ 106 میلیارد 
تومان نیاز اســت، تصریح کرد: طبق برنامه زمان بندی شده، اگر 
اعتبارات الزم تامین شود، پروژه برج دوقلوی شهرکرد نهایتا تا دو 

سال کاری دیگر به اتمام می رسد.
ربیعی حضور ســرمایه گذار در این پروژه را امری مهم و ضروری 
دانست و گفت: شــهرداری شــهرکرد برای جذب سرمایه گذار و 

پیمانکار، تا کنون شش فراخوان منتشر کرده است.
به گفته وی، پروژه برج دوقلوی شــهرکرد در زمینی به مساحت 
پنج هزار و 800 مترمربع و زیربنای حدود 80 هزار مترمربع و در 

قالب 26 سقف در حال ساخت است.
مدیر پروژه برج دوقلوی شــهرکرد کاربری دیده شده برای طرح 
را  تجاری، درمانی، فرهنگی، ورزشــی، نمایشگاهی و 790 واحد 

پارکینگ عنوان کرد.

جانشــین فرماندهــي انتظامي اســتان چهارمحــال و بختیاري از 
 توقیف ســه محموله لباس، پتو و ســیگار خارجي قاچاق در استان 

خبر داد.
 سرهنگ ستاد جمشید محبت خاني اظهار کرد: ماموران فرماندهي 
انتظامي شهرستان لردگان با اجراي طرح کنترل خودروهاي عبوري 
و مبارزه با قاچاق کاال در محل پل قرح این شهرســتان، یك دستگاه 

سواري پژو را توقیف کردند.
وي تصریح کرد: در بازرسي از این خودرو، سه هزار و 500 ثوب انواع 

البسه و 1800 نخ سیگار خارجي قاچاق کشف شد.
محبت خاني افزود: در یك عملیات پلیســي دیگر که توسط ماموران 
انتظامي بخش خانمیرزا در شهرســتان لردگان و در محل ســه راه 
گوشکي انجام شد، یك دســتگاه خودروي سمند حامل 132 تخته 

پتوي قاچاق نیز  توقیف شد.
این مقام ارشد انتظامي گفت: همچنین ماموران انتظامي شهرستان 
بروجن با کنترل محور مواصالتي لردگان- بروجن  به یك دســتگاه 
خودروي ســمند مشــکوك شــده و پس از متوقف کــردن آن در 
بازرسي از این خودرو 65 ثوب البســه مردانه قاچاق را کشف کردند. 
جانشین فرمانده انتظامي استان با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش 
محموله هاي مکشــوفه را 600 میلیون ریال اعالم کــرده اند، گفت: 
متهمان برای سیر مراحل قانوني با تشکیل پرونده به مراجع قضایي 

معرفي شدند.
وی در پایان به سوداگران اقتصادي هشدار داد که فرماندهي انتظامي 
چهارمحال و بختیاري در مقابله با پدیده شوم قاچاق که باعث توقف 
 چرخ کارخانه های داخلي مي شــود ، از هیچ کوششي دریغ نکرده و

 به شدت با مخالن اقتصادي برخورد مي کند.

 عملیات ساخت برج  دوقلو
 35 درصد پیشرفت فیزيکی دارد

سه محموله قاچاق 
توقیف شد 

به گزارش روابط عمومي شــرکت گاز استان چهارمحال و 
بختیاري در جشنواره شهیدرجایي ســال 95 که در سالن 
غدیر اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي شــهرکرد برگزار شد، 
از بهترین هاي دســتگاه هاي اجرایي استان در زمینه هاي 
مختلف تجلیل شــد. مهندس قاسم ســلیماني، استاندار 
چهارمحــال و بختیاري، ضمــن تبریك هفتــه دولت و 
گرامیداشــت یاد و خاطره شــهیدان رجایــي و باهنر، از 
عملکرد خوب دستگاه هاي اجرایي استان در سال گذشته 
تقدیر کرد و گفت: خدمت رســاني مطلوب و شایســته به 
 مردم، انتظار دولت اســت و همه ســازمان ها باید اهداف و
برنامه هاي خود را همســو با این امر  مهــم تعریف نمایند.

دکتر وفایي، رییس ســازمان برنامه و بودجه اســتان نیز 
ضمن خیرمقدم به مدعوین در این جلســه و گرامیداشت 
یاد و خاطره شــهداي دولت، به تشــریح چگونگي ارزیابي 
سازمان ها در جشــنواره پرداخت و گفت: طبق معیارهاي 
از پیش تعیین شده، ســازمان ها ارزیابي شده و رتبه بندي 
صورت مي گیــرد. دکتر وفایي افزود: همه دســتگاه ها در 
 سال گذشته موفقیت زیادي را در کارنامه خود ثبت و اکثر

دستگاه ها  امتیاز الزم را کسب نموده اند؛ ولي ما مجبوریم 
با توجه به محدودیت، بهترین ها را معرفي کنیم. شــایان 
ذکر است شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاري، 1000  
امتیاز شاخص هاي اختصاصي را کسب نموده و جزو هفت 
دســتگاهي قرار گرفت که در این زمینه، باالترین امتیاز را 
داشتند. گفتني است براساس دســتورالعمل تدوین شده 
حقوق مصرف کنندگان، سازمان ها براساس پنج شاخص 
اطالع رســاني، ارائه خدمات، نظرســنجي، رســیدگي به 
شکایات، آموزش، فرهنگ سازي و برنامه ریزي در راستاي 
تکریم ارباب رجوع جهت مراجعه کنندگان یا مشتریان  در 
سه سطح ممتاز، عالي و خوب، مشمول دریافت لوح تقدیر 
 مي شوند که در زمینه حمایت از حقوق مصرف کنندگان،

رتبه ممتاز اســتاني به شرکت گاز اســتان  و رتبه  عالي در 
ســطح شهرســتاني، به اداره گاز شهرســتان بــن  تعلق 

گرفت.  

توسط شركت گاز استان چهارمحال و بختیاري؛

كسب رتبه ممتاز در زمینه حمايت 
از حقوق مصرف كنندگان  

ويژه

قاسم سلیمانی در نشست تصمیم گیری نصب دوربین های 
ترافیکی و ایمنی در چهارمحال و بختیــاری تاکید کرد: از 
این تعداد 40 دســتگاه دوربین در نقاط برون شهری و 30 

دستگاه در مرکز استان نصب خواهد شد.
وی هزینه نصب 40 دســتگاه دوربین برون شهری را افزون 
بر 90 میلیارد ریال دانست و افزود: از این تعداد، هزینه 30 
دستگاه از محل اعتبارات ملی و هزینه 10 دستگاه دیگر از 

محل اعتبارات استانی تامین می شود.
سلیمانی دشتکی، هزینه 30 دستگاه دوربین درون شهری 
مربوط به مرکز چهارمحال و بختیاری را 13 میلیارد و 150 

میلیون ریال اعالم و تصریح کــرد: از این مبلغ، پنج میلیارد 
ریال از محل اعتبارات اســتانی، پنج میلیارد ریال از محل 
اعتبارهای شهرداری شهرکرد و سه میلیارد و 150 میلیون 

ریال از محل خرید تجهیزات تامین خواهد شد.
وی یادآور شــد: نصب دوربین های برون شــهری و درون 
شــهری در چهارمحال و بختیاری تا 15 اســفند ماه سال 
جاری با هدف افزایش ایمنی حمل و نقل جاده ای و کاهش 

تصادفات در محورهای ارتباطی استان صورت می گیرد.
اســتاندار چهارمحال و بختیــاری اظهار کــرد: به همین 
منظور اداره کل راه و شهرســازی اســتان موظف شد تا دو 

ماه آینده نسبت به رفع 15 نقطه حادثه خیز اولویت دار، در 
 این اســتان اقدامات الزم را انجام دهد. وی گفت: همچنین

 مقرر شد؛ اداره کل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری 
تا 15 آبان امســال نسبت به خط کشــی و نصب گاردریل 
و عالئــم راهنمایــی و رانندگــی در محورهــای ارتباطی 

خطرآفرین استان اقدام کند.
سلیمانی دشتکی تاکید کرد: شهرداری شهرکرد باید برای 
به روزرسانی امکانات مربوط به 12 دوربین موجود در مرکز 

استان، اقدامات الزم را انجام دهد.
وی افــزود: مدیریت کنتــرل 12 دوربین موجــود و هفت 
دوربین در حال نصب مربوط به شــهرکرد، به شــهرداری 

سپرده می شود.
اســتاندار چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: مدیران کل 
دســتگاه های اجرایی باید به منظور جذب اعتبارات ملی و 
پیشبرد امور مربوط به توسعه این اســتان تالش بیشتری 

داشته باشند.
وی یادآور شد: همکاری، همفکری و تعامل بیشتر مدیران 
دســتگاه های اجرایــی چهارمحال و بختیــاری به منظور 
اجرای مطلوب تر طرح های مشترك در این حوزه، ضرورت 

دارد.
شهردار شهرکرد نیز گفت: 177 نقطه در مرکز چهارمحال 
و بختیاری به منظور نصب دوربیــن های کنترلی جانمایی 
شــده اســت. نورا... غالمیان دهکردی اظهار کــرد: در فاز 
نخست، 18 دســتگاه دوربین کنترلی در شهرکرد نصب و 
مدیریت 12 دوربین موجود در شــهر از نیروی انتظامی به 

شهرداری سپرده می شود.
وی افزود: با نصب دوربین های کنترلی در شهرکرد میزان 
تصادفات و جرائم بخش هــای مختلف به ویــژه در حوزه 

راهنمایی و رانندگی کاهش چشمگیری می یابد.
 در پنج ماه نخســت ســال جاری، 111 فوتی در تصادفات 
جاده ای اســتان ثبت شــده که این تعداد در مدت مشابه 
ســال گذشــته 84 مــورد بوده است.ســرعت و ســبقت 
غیرمجاز و انجام حرکات نمایشــی از خط قرمزهای پلیس 
بوده و بــا متخلفان برخــورد قانونی می شــود. 26 درصد 
 تصادفات رانندگی به ســرعت غیرمجاز و واژگونی خودرو

 اختصاص دارد.

نصب دوربین های 
برون شهری و درون 

شهری در چهارمحال 
و بختیاری تا 15 

اسفند ماه سال جاری 
با هدف افزايش ايمنی 

 حمل و نقل جاده ای
  و كاهش تصادفات

 در محورهای 
ارتباطی استان 
صورت می گیرد

پیشنهاد سردبیر: 
نصب 70 دوربین كنترل سرعت و نظارتی

استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: تا پايان امسال، 70 دوربین نظارتی و كنترل سرعت در نقاط مختلف 
استان نصب می شود.

استاندار چهارمحال و بختیاری خبر داد:

نصب 70 دوربین کنترل سرعت و نظارتی 

 مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعــی چهارمحال و بختیاری، از 
راه اندازی 535 تعاونی تولیدی و خدماتی طی سه سال فعالیت 

دولت تدبیر و امید در این استان خبر داد.
ســیدعباس جزایری افزود: با احتســاب این تعــداد، هم اکنون 
2هزار و 563 تعاونی با عضویت 67 هزار و 737 نفر دراستان فعال 
اســت. وی تصریح کرد: تعاونی های فعال بــرای 30 هزار جوان 

جویای کار اشتغال زایی کرده است.
 جزایــری، تشــکیل 44 تعاونــی در ســال 95 را از برنامه های

هدف گذاری شــده در حوزه تعاون استان دانســت و گفت: این 
برنامه در اســتان به طور 100درصد محقق شــده و پیش بینی 
می شــود تا پایان ســال 60، تعاونی جدید دیگری به این تعداد 
افزوده شــود. مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و 

بختیاری، با اشــاره به تشــکیل تعاونی های سرپرست خانوار در 
اســتان، این طرح را از برنامه های ابتکاری دولت یازدهم عنوان 
کرد و گفت: این طرح هم اکنون در شــهرهایی با جمعیت کمتر 
از 10هزار نفر و روستاهای اســتان درحال اجراست. جزایری با 
اشــاره به اهمیت نقش تعاونی ها در اقتصاد کشور تصریح کرد: 
این مسئله سبب شده تا در اعطای تســهیالت بانکی، تعاونی ها 
در اولویت قرار گیرند. وی با تاکید بــر تولید و عرضه محصوالت 
 با کیفیت تعاونی ها افزود: در ســال های گذشــته، بســیاری از

تعاونی های استان به سبب تولید محصوالتی که با نیازهای روز 
مطابقت نداشته، از ادامه فعالیت بازمانده اند.

 مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری:

راه اندازی 535 تعاونی تولیدی در دولت يازدهم
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ابالغ وقت رسیدگی
6/284 شــماره درخواســت: 9510460350900051 شــماره پرونــده: 
9509980350900281 شــماره بایگانی شــعبه: 950337 خواهان مجید 
شفیعی خواندگان سید داود مرتضوی و جالل حاجی اسماعیلی به خواسته 
ابطال سند دادخواستی را به شعبه 9 حقوقی اصفهان تقدیم کرده است که 
دادخواســت مذکور ثبت و به تاریخ 1395/9/16 ساعت 9/30 دارای وقت 
رســیدگی می باشــد به علت مجهول المکان بودن خواندگان و با توجه به 
درخواست خواهان مبنی بر نشر آگهی وقت رسیدگی دادگاه با تجویزماده 
73 قانون آیین دادرســی مدنی دســتور تــا مراتب یک نوبــت در جراید 
کثیراالنتشار آگهی شود تا خواندگان پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 
 و ضمائــم را دریافــت و در وقــت مقرر مقــرر جهت رســیدگی حاضر

 گردند. م الف:17732 شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی  اصفهان )131 کلمه، 
2 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
6/286 شــماره ابالغیــه: 9510100350906520 شــماره پرونــده: 
9509980350900136 شــماره بایگانی شعبه: 950149  خواهان/ شاکی 
ســتاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( دادخواســتی به طرفیت  خوانده/ 
متهم قاســم طاهری محمودآبــادی و محمد علی طاهــری و امیر همایون 
برومند و غالمحســین مهرپــرور و جمیله عباســی و احمــد مهرپرور و 
رجبعلی مهرپور و غالمحسین طاهری و هاشم طاهری و مسعود برومند به 
خواسته اعتراض ثالث اصلی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رســیدگی به شــعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
اصفهان واقع در اصفهان- خ چهار باغ باال – خ شهید نیکبخت- ساختمان 
دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 1 اتاق شماره 135  ارجاع و به کالسه 
9509980350900136 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  1395/09/14 و 
ساعت 9 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خواندگان مسعود 
برومند و امیر همایون برومند و درخواســت خواهان/ شاکی  و به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
 و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی 
می شود تا خوانده/ متهم  پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمــن اعالم نشــانی کامل خود نســخه دوم دادخواســت و 
 ضمائم را دریافــت و در وقت مقــرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد. 
م الف:17727 شــعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان)207 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/287 شــماره درخواســت: 9510460350900050 شــماره پرونــده: 
9509980350900137 شــماره بایگانــی شــعبه: 950150  خواهــان 
ســتاد اجرایی فرمان حضرت امــام به طرفیت  خواندگان قاســم طاهری 
و غالمحســین مهرپرور و غالمحســین طاهری و جمیله عباسی و احمد 
مهرپرور و هاشم طاهری و محمد علی طاهری و رجبعلی مهر پرور همگی با 
وکالت سید حسن محمودآبادی و مسعود برومند و شکراله ابراهیمی و اکبر 
طاهری و شکراله امیر سلیمی و ناصر عباس نیا به خواسته اعتراض ثالث 
دادخواستی را به شعبه 9 حقوقی اصفهان  تقدیم کرده است که دادخواست 
 مذکور ثبــت و به تاریخ 1395/09/03 ســاعت 11 دارای وقت رســیدگی 
می باشــد به علت مجهول المکان بــودن خواندگان 1- مســعودبرومند 
2- اکبــر طاهری و 3- شــکراله امیر ســلیمی و 4- ناصر عبــاس نیا و با 
توجه به درخواســت خواهان مبنی بر نشــر آگهی وقت رسیدگی دادگاه 
با تجویزماده 73 قانون آیین دادرســی مدنی دســتور تا مراتب یک نوبت 
در جراید کثیراالنتشار آگهی شود تا خواندگان  پس از نشر آگهی واطالع 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود نسخه دوم 
دادخواستو ضمائم را دریافت و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردند. 
م الف:17733 شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)193 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/288 در خصــوص پرونــده کالســه 595/95 خواهــان محمــود گلی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت علیرضا عصائی تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای مورخ 95/8/24 ساعت 5 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 شــعبه واقع در خیابان سجاد – اول 
خیابان ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 
کدپســتی 8165756441 مجتمع شــورای حل اختالف اصفهان شعبه 26 
شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 17744 شعبه 26 حقوقی مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )115 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/289 در خصوص پرونده کالسه 325/95 ش 18 خواهان مجید هاشمیان 
دادخواســتی مبنی بر مطالبه مبلغ 44/800/000 ریال بابت 3 فقره چک به 
طرفیت علی کردیان تقدیم نموده است وقت رســیدگی برای روز یکشنبه 
مورخ 95/8/23 ساعت 5/30 تعیین گردیده اســت. لذا با عنایت به مجهول 
المکان  بودن خوانده حســب تقاضای خواهان مســتنداً به ماده 73 قانون 
آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از رسیدگی به 
این شعبه واقع در خیابان ســجاد – اول خیابان ارباب – روبروی مدرسه 
نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای 
حل اختالف اصفهان شعبه 18 مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شده تلقی شده 
 و تصمیم مقتضی اتخــاذ خواهد شــد. م الف: 17689 شــعبه 18 حقوقی

 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )132 کلمه، 
2 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
6/290 در خصــوص پرونــده کالســه 574/95 خواهــان حمیــد خلیلی 
دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت مجید صادقــی وقفی تقدیم نموده 
است وقت رسیدگی برای مورخ 95/8/12 ساعت 6/15 عصر تعیین گردیده 
است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب 
درجراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان 
ســجاد – اول خیابان ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان 
صبا  – پــالک57 کدپســتی 8165756441 مجتمع شــورای حل اختالف 
اصفهان شــعبه 20 شــورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 17696 شعبه 20 
حقوقی مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف شهرستان اصفهان )117 

کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/291 در خصوص پرونده کالســه 874/95 خواهان ابوالفضل توســلی 
دادخواستی مبنی بر استرداد لوازم باشگاهی به طرفیت علی توسلی تقدیم 
نموده است وقت رســیدگی برای مورخه 95/8/11 ساعت 8 صبح تعیین 
گردیده است. لذا با عنایت به مجهول المکان  بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از رسیدگی به این شعبه واقع 
در خیابان ســجاد – اول خیابان ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب 
ســاختمان صبا – پالک57 کدپســتی 8165756441 مجتمع شورای حل 
اختالف اصفهان شعبه 13 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواســت و ضمائم را اخــذ نماید.در صورت عــدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شده تلقی شــده و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد. م الف: 
17699 شعبه 13 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )121 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/292 در خصوص پرونده کالسه 1069/95 خواهان مسعود داعی )وکیل 
الهام مهرابی تهرانی( دادخواستی مبنی بر مطالبه مبلغ 115/793/529 ریال 
با احتساب کلیه خسارات دادرســی و هزینه و حق الوکاله وکیل به طرفیت 
سید مرتضی متولی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 95/8/11  
ساعت 11 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای 
خیابان شیخ صدوق شمالی چهار راه نیکبخت مجتمع شماره 2شورای حل 
اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. 
در صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود. م الف:17717 شعبه 33 حقوقی مجتمع شماره دو شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان )131 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/293 در خصوص پرونده کالسه 1070/95 خواهان محمد مهدیان )وکیل 
الهام مهرابی تهرانی( دادخواســتی مبنی بر مطالبــه مبلغ 115/793/529 
ریال با احتساب کلیه خســارات دادرســی و حق الوکاله وکیل به طرفیت 
سید مرتضی متولی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 95/8/11  
ساعت 10/30 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حســب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب 
در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شــعبه واقع در 
اصفهان ابتدای خیابان شــیخ صدوق شــمالی چهار راه نیکبخت مجتمع 
شماره 2شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی 
و تصمیم مقتضی اتخاذ می شــود. م الف:17718 شعبه 33 حقوقی مجتمع 

شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )129 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/294 در خصوص پرونده کالسه 592/95 خواهان علی اصغر مختاری 
مبنی بر مطالبه به طرفیت نادر ابلق تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای 
روز دوشنبه مورخ 95/8/10  ســاعت 9 تعیین گردیده اســت با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه به نشانی خ هشت بهشت شرقی 
بعد از چهار راه پیروزی روبه روی مســجد امام علی)ع( مجتمع شماره 3 
شورای حل اختالف اصفهان  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:17687 شعبه 52 حقوقی مجتمع شماره سه 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان) 113 کلمه، 1 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

6/295 در خصوص پرونده کالسه 591/95 خواهان علی اصغر مختاری 
مبنی بر مطالبه به طرفیت محمد قلی آقایی تقدیم نموده است وقت رسیدگی 
برای روز دوشنبه مورخ 95/8/10  ساعت 8/30 تعیین گردیده است با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه به نشانی خ هشت بهشت 
شــرقی بعد از چهار راه پیروزی روبه روی مســجد امام علی)ع( مجتمع 
شماره 3 شورای حل اختالف اصفهان  مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی 
و تصمیم مقتضی اتخاذ می شــود. م الف:17688 شعبه 52 حقوقی مجتمع 

شماره سه شورای حل اختالف شهرستان اصفهان) 114 کلمه، 1 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

6/296 در خصــوص پرونــده کالســه 994/95  خواهان علــی کهن زاد 
دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت احمدرضا ســلطانی تقدیم نموده 
است وقت رسیدگی برای مورخ 95/8/5  ساعت 8/30 صبح تعیین گردیده 
است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر 
ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از 
وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع 
شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی 
و تصمیم مقتضی اتخاذ می شــود. م الف:17701 شعبه 14 حقوقی مجتمع 

شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )110 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/297 در خصوص پرونده کالســه 941527  خواهان محمد علیرضایی 
با وکالت محمدرضا باقریان دادخواســتی مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت 
احمد کرامتی – حسینعلی طاهری- مهدی کاشیان تقدیم نموده است وقت 
رسیدگی برای مورخ 95/8/4  ســاعت 9 تعیین گردیده اســت با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون 
آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شــعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشــگاه مجتمع شــماره 2 
شورای حل اختالف اصفهان 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:17711 شعبه 11 حقوقی مجتمع شماره دو 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )117 کلمه، 1 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
6/298 در خصوص پرونده کالســه 941528  خواهان محمد علیرضایی 
با وکالت محمدرضا باقریان دادخواســتی مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت 
جواد زمانی – محمد محسن دانشمند – جواد زمانی تقدیم نموده است وقت 
رسیدگی برای مورخ 95/8/4  ساعت 9/30 تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون 
آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شــعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشــگاه مجتمع شــماره 2 
شورای حل اختالف اصفهان 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:17710 شعبه 11 حقوقی مجتمع شماره دو 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )118 کلمه، 1 کادر(
احضار

6/299 شــماره درخواســت: 9510460353300025 شــماره پرونــده: 
9309980358501523 شماره بایگانی شــعبه: 940183 نظر به اینکه در 
پرونده کالسه 940183 شعبه 107 کیفری دو اصفهان حسب شکایت آقای 
علی رضائی فرزند مصطفی با وکالت آقای احسان کاظمی علیه آقای امید 
توکلی فرزند غالمحســین به اتهام کالهبرداری مطــرح نموده که در وقت 
رسیدگی مورخه 1395/08/03 ساعت 10/30 صبح در این شعبه می باشد 
نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشــد حســب ماده 174 قانون آئین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب مصوب سال 1392 در امور کیفری 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا نامبرده از 
تاریخ نشر  آگهی ظرف مدت یک ماه به شعبه مربوطه مراجعه تا ضمن اعالم 
نشانی کامل خود جهت پاســخگویی به اتهام وارده و دفاع از خود احضار 
گردد. در صورت عــدم حضور در دادگاه تصمیم مقتضــی اتخاذ خواهد 
نمود. م الف:17752 شعبه 107 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان ) 107 جزایی 

سابق( )150 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/275 در خصوص پرونده کالسه 438/95 خواهان محمد جانثاری الدانی 
دادخواستی مبنی بر به مطالبه به طرفیت محمد علی گلشن تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای مورخ 95/7/25  ساعت 16 تعیین گردیده است با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون 
آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان شیخ صدوق شمالی چهار راه 
وکال شــورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نســخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی 
و تصمیم مقتضی اتخاذ می شــود. م الف:17761 شعبه 16 حقوقی مجتمع 

شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )113 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/285 شــماره ابالغیــه: 9510100350906495 شــماره پرونــده: 
9109980350900503 شماره بایگانی شعبه: 910511  خواهان/ شاکی 
سیمین اصفهانی زاده حسین پور دادخواســتی به طرفیت  خوانده/ متهم 
اکبر رمضانی و فاطمه موم پس گیر و جمشید اصفهانی زاده حسین پور و 
جهانگیر حسین پور و محمدرضا اصفهانی زاده حسین پور و محمد حسین 
اصفهانی زاده حسین پور و پروین اصفهانی زاده حسین پور و معصومه 
اصفهانی زاده حسین پور به خواســته خلع ید و ابطال تقسیم نامه) مالی(  
تقدیم دادگاه های عمومی شهرســتان اصفهان نموده که جهت رســیدگی 
 به شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان واقع در اصفهان- 
خ چهــار بــاغ بــاال – خ شــهید نیکبخــت- ســاختمان دادگســتری کل 
اســتان اصفهــان- طبقــه 1 اتــاق شــماره 135  ارجــاع و به کالســه 
9109980350900503 ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن  1395/09/14 
و ساعت 10 تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم  
 و درخواست خواهان/ شــاکی  و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومــی و انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می شود تا خوانده/ متهم  پس 
از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف:17729 شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان)216 کلمه، 3 کادر(



8
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی| شماره 1953 | چهارشنبه 17 شهریور 1395 | 5 ذی الحجه 1437

اخباريادداشت

به گزارش زاینده رود، گوشــی تلفن همراه گلکســی نوت 7 به 
جرئت یکی از دســتگاه هایی بود که کاربران زیادی انتظار آن را 
می کشیدند اما پس از معرفی و خرید دستگاه های متعدد توسط 
کاربران سراســر جهان، مشــکلی که خیلی هم در سامسونگ 
عجیب نیست دوباره در گلکسی نوت 7 خود را نشان داد؛ انفجار 
باتری هنگام شــارژ. این مســئله به طور حتم این قدر خطرناک 
هســت که سامســونگ بالفاصله دنبال ماجرا را بگیرد. چرا که 
نوت 7، پرچمدار جدید این شــرکت اســت و نباید آبروی خود 
را حتی برای تعداد 35 دســتگاه در بین میلیون ها دســتگاهی 
که در جهان منفجر شــده، به خطر بیندازد. گفتنی اســت در 
برخی از ســایت های خبری گزارش شــده که باتری موجود در 
نوت 7 ساخت خود شرکت سامسونگ اســت و به احتمال زیاد 
سامسونگ ساخت باتری را جدیدا در فهرست فعالیت های خود 
قرار داده اســت. برخی از کاربران ایرانی هم تا کنون توانســته 
بودند این گوشــی را تصاحب کرده یــا آن را پیش خرید کنند. 
از این رو شرکت سامســونگ از کاربران ایرانی هم غافل نبود و 
برای رفع مشکل این افراد، بیانیه ای را در اختیار وب سایت های 
خبری قرار داد. در بیانیه ای که به دســت وب ســایت دیجیاتو 
رسیده آمده اســت؛ »سامســونگ ایران در بیانیه ای رسمی از 
مشتریانی که گلکســی نوت 7 را تهیه کرده اند درخواست کرد 
با کارشناسان پشــتیبانی این شــرکت تماس بگیرند تا امکان 
تعویض یا مرجوع کردن این موبایل ها برایشــان فراهم شود. به 
دنبال انتشــار گزارش هایی در خصوص بروز مشکل در استفاده 
از گلکسی نوت 7، شرکت سامســونگ اعالم کرد عرضه جهانی 
این محصول را به تعویق انداخته تا مطمئن شــود دستگاه هایی 
که به دست مشــتریان می رســد، عاری از هرگونه عیب و نقص 
است. هر چند این محصول هنوز به طور رسمی در ایران عرضه 
نشده اما سامســونگ ایران، در بیانیه ای که روز ۱5 شهریور ماه 
منتشــر کرد از مشتریان خواســت در صورتی که این موبایل را 
در اختیــار دارند، با کارشناســان پشــتیبانی تمــاس حاصل 
 کنند. در بیانیه ای که پیش از این شــرکت سامســونگ روز ۱۱ 
شهریور ماه منتشر کرده بود، عنوان شده بود که در کل دنیا 35 
عدد از موبایل های گلکســی نوت 7 با مشکالتی مواجه شده اند 
و تیم مهندسان ســازنده گلکسی نوت 7 به ســرعت برای حل 
این مشــکل اقدام کرده  است. بررسی ها نشــان می دهد تعداد 
 کمی از گوشی ها، مشــکالتی در ســلول  باتری هایشان وجود 
داشــته اســت. سامســونگ بــه منظــور حمایــت از حقوق 
مصرف کننــدگان و احترامی که برای مشــتریان خــود قائل 
است، عرضه گلکســی نوت 7 را در دنیا به تعویق انداخته تا تیم 
مهندسی این شرکت، دوباره گلکسی نوت 7 را آزمایش کرده و 
از سالمت گوشی ها اطمینان حاصل کند. اگر چه عرضه گلکسی 
نوت 7 در ایران هنوز به صورت رســمی آغاز نشــده است، اما از 
آنجا که امکان دارد تعداد اندکی از این نوع موبایل زودتر از موعد 
در اختیار کاربران ایرانی قرار گرفته باشــد، سامسونگ در ایران 
تصمیم گرفته اســت به صورت داوطلبانه امــکان بهره مندی از 
اقدامات حمایتی خود را در اختیار مشتریان قرار دهد. به همین 
منظور، سامســونگ ایران از صاحبان گلکســی نوت 7  ،تقاضا 
کرده است حداکثر تا پایان روز ۲۹ شــهریورماه ۱3۹5 با مرکز 
مشتریان سامسونگ به شــماره 4۲۱3۲-0۲۱ تماس بگیرند. 
صاحبان گلکســی نوت 7 می توانند موبایل های خود را تعویض 
یا مرجوع کنند. در بیانیه سامسونگ آمده است بزودی اطالعات 
مربوط به زمان فروش رسمی گلکسی نوت 7 از طریق وب سایت 
 www.samsung.com و روابــط عمومــی این شــرکت،

اعالم می شود«.
عالوه بر این وب سایت خبری زومیت هم ضمن دریافت بیانیه، 
موضوع را از واحد پشتیبانی سامســونگ هم پیگیری کرده بود 
که این مرکــز در جواب این وب ســایت در رابطه با سرنوشــت 
گوشــی های بدون گارانتی و بــا گارانتی گفته: »اگر گوشــی 
گلکسی نوت 7 خریداری شــده فاقد گارانتی باشد با مراجعه به 
نمایندگی می توانید »میانگین قیمت گوشی« را دریافت کنید. 
البته مقدار دقیق این مبلغ اعالم نشــده اما اگــر قصد تعویض 
گلکســی نوت 7 خود را داشته باشــید، می توانید آن را با سری 
اس 7 سامســونگ تعویض کنید اما اگر جزو افرادی هســتید، 
که گلکســی نوت 7 را پیش خرید کرده اید، با مرکزی که اقدام 
به این خریــد کرده اند، تماس برقرار کنید تا ظرف 7۲ ســاعت 
پول پرداخت شــده عودت داده شــود. از طرفی اعالم شــد که 
گوشی های پیش خرید شــده به جای تاریخ قبلی اعالم شده که 
۱4 شــهریور ماه بود از مهرماه و در تاریخی نامعلوم به دســت 

خریداران خواهد رسید«.

دانشــمندان، حاال می دانند که چطور باید ترس را از شــما دور 
کنند؛ دســت کم فعال موفق شــده اند این کار را روی موش ها 
انجام دهند. با خاموش کردن یکی از مســیرهای عصبی منتهی 
به مغز، موش ها دیگر قادر به یادآوری احســاس ترس نبودند و 
مشــابه همین کار را می توان احتماال با انســان هم انجام داد تا 
بیماران مبتال به اســترس و PTSD را درمان کرد. دانشمندان 
ابتدا موش ها را تمرین دادند تا از واقعه خاصی بترسند و شرایط 

برایشان مرتبا تکرار شد.
حســاس کردن موش ها نســبت به این احساس ســبب شد تا 
بخشــی از نورون های مغزی مرتبط با حس ترس در آنها تقویت 
شــود بنابراین آنها به این فکر افتادند که چه می شــود اگر این 
نورون ها را خامــوش کرد و اتفاقی کــه رخ داد جالب توجه بود. 
موش ها دیگر از شــرایط پیشــین نمی ترســیدند امــا باید به 
مســئله ای توجه داشت. ترس و وحشت بخشــی از دالیل بقای 
موجودات زنده را سبب شده اســت. برای مثال موجودات زنده 
از شرایط افراطی مثل اجســام فوق العاده داغ دوری می کنند و 
می دانند که این جسم می تواند به آنها آسیب برساند. اگر چنین 
حس ترسی وجود نداشته باشــد، امکان آسیب رسیدن نیز باال 
می رود.بــه گفته ســازمان های آمریکایی، ۱8 درصــد از مردم 
این کشــور به اضطراب شــدید و 8 درصد به PTSD یا استرس 
 پس از ســانحه دچار هســتند. اگر بتوان به طریقی مسیرهای

 ایجاد کننــده حس ترس را در آنها خاموش کــرد، این احتمال 
وجود دارد که بیماریشان نیز تا حدودی از طریق فیزیولوژیکی 
قابل درمان شــود. البته این پژوهش در مراحل اولیه خود به سر 
می برد و هنوز روی موش هم به طور کامل جواب نداده است، به 
 طوری که تیم محققان، موفق به خاموش کردن کامل مســیر و 
پاک کــردن خاطرات نشــده اند، بلکه آنها را بــه صورت موقت 
 از ذهــن برداشــته تــا در آن لحظــه، موش احســاس ترس 

را نداشته باشد.

به هر نحوی که صاحب يک نوت 7 شده ايد، در جريان باشید؛

سامسونگ، فراخوان زد

محققان توانستند ترس را کنترل کنند؛

کلید ترس را خاموش کنید

پیشنهاد  سردبیر:
سامسونگ، فراخوان زد

 Capacity Media بریتانیایــی  رســانه ای  شــرکت 
زیرمجموعــه شــرکت رســانه  ای Euromoney کــه 
کنفرانس های Capacity را حــول محورهای اقتصادی 
حوزه ارتباطــات برگزار می کنــد، روز گذشــته و امروز 
کنفرانــس Iran Connect 2016 را در تهــران برگزار 
خواهد کرد. این همایش قرار است با هدف سرمایه گذاری 
شــرکت های ارتباطی معتبر دنیا در حوزه ارتباطات ایران 
به ویژه اینترنت و موبایل و همچنین همکاری شرکت های 

ایرانی و خارجی در این زمینه برگزار شود.
در این همایش عالوه بر حضور وزیــر ارتباطات و فناوری 

اطالعــات و مدیرعامل شــرکت ارتباطات زیرســاخت، 
مدیــران اپراتورهای اینترنتی و موبایلــی از نقاط مختلف 
دنیا و مدیران اپراتورهای اینترنتی و موبایلی کشور در آن 

شرکت خواهند داشت.
 BICS در ایــن همایش شــرکت های بین المللی چــون
بلژیــک، DBT-Telecom امارات، Orange فرانســه، 
 UCom LLC ایتالیا و Sparkle ،کویــت QualityNet
ارمنستان به عنوان حامی و شــرکت کننده حضور دارند و 
مدیران این شــرکت ها هر کدام در کارگاه یا بخش هایی از 

کنفرانس حضور دارند.

ایــران کانکــت ۲0۱۶ ،فرصت مناســبی بــرای جذب 
ســرمایه گذار یا شــریک فنی در حوزه ارتباطات کشــور 
اســت. شــرکت های ایرانی در مذاکرت خــود در این دو 
روز می توانند ســبب ورود فناوری های نویــن به ایران و 
بومی سازی آنها شــوند. استفاده درســت از فرصت های 
موجود در ایران کانکت، می تواند نقطه عطفی در توســعه 
فناوری هایی چون اینترنت و تلفن همراه در کشــور شود 
و کاربران ایرانی را به استفاده بیشتر و بهتر از فناوری های 
 Orange روز دنیا نزدیــک کند.  احتمال ادامــه مذاکرات
فرانسه با همراه اول و مخابرات ایران برای همکاری مشترک و 
خرید سهام همراه اول توسط این شرکت فرانسوی در حاشیه 

ایران کانکت ۲0۱۶ وجود دارد.

در تهران برگزار می شود؛

ايران کانکت، فرصتی برای ارتقای فضای ارتباطی

معاون وزير ارتباطات خبر داد؛

همکاری با قوه قضايیه برای برخورد باکاربران متخلف شبکه های اجتماعی

شبکه های اجتماعی

معــاون وزیر ارتباطــات از همکاری مرکز ملــی فضای مجازی، 
وزارت ارتباطــات و دســتگاه قضایــی در برخورد بــا متخلفان 
 شــبکه هــای اجتماعی خبــر داد. به گــزارش خبرنــگار مهر

 نصرا... جهانگرد در همایش ملی حمایت از شبکه های اجتماعی 
بومی گفت: با همکاری سه جانبه صورت گرفته، رویکرد حقوقی 
و قضایی در برخورد با شبکه های اجتماعی تغییر کرده است که 
از این پس به جای برخورد با کل شــبکه، صرفا با کاربر متخلف 
برخورد خواهد شــد. وی با بیــان اینکه هم اکنون بــا فعالیت 
مردم در شــبکه های اجتماعی، داده های بسیاری جابه جا می 
شود، خاطرنشــان کرد: جمع آوری داده و اطالعات و تبادل آن 
در کشــور خودمان از جمله مزایای رشد شــبکه های اجتماعی 
داخلی خواهد بود که در صورت حمایت، می تواند شــکل گیرد. 

رییس ســازمان فناوری اطالعات ایران با تاکید بــر اینکه رفتار 
مردم در استفاده از شبکه های اجتماعی با توجه به مبادله حجم 
 زیادی از اطالعات می تواند زمینه ســاز رشــد اقتصادی باشد، 
خاطرنشــان کرد: این در حالی اســت که هم اکنون با توجه به 
اســتفاده کاربران از شــبکه های اجتماعی خارجی، این مزیت 
اقتصادی به توسعه دهندگان خارجی تعلق می گیرد. جهانگرد با 
بیان اینکه هم اکنون مردم چندین میلیون اطالعات را در معدنی 
می ریزند که برای دیگران است و ما هیچ احاطه ای به آن نداریم، 
اضافه کرد: عالوه بر جنبه های سیاسی و امنیتی، این موضوع از 
نظر اقتصادی نیز انتقال ارز از کشور را به همراه خواهد داشت و به 
زیان اقتصاد ملی خواهد بود. معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه 
در صورت حل مســئله نظام پولی بین ایــران و جهان، اطالعات 

مردم می تواند تبدیل به پارامترهای پولی شود و رشد اقتصادی 
به همراه داشته باشد، گفت: در صورتی که شبکه های اجتماعی 
داخلی راه اندازی شــود، این ظرفیت های خلق شده را می توان 
در کشــور به کار گرفت. جهانگرد گســترش فناورانه بازار کار، 
فرهنگ سازی، رشد زیرساخت علمی و فنی و صیانت از فرهنگ 
را از جمله اثرات توسعه شــبکه های اجتماعی بومی عنوان کرد 
و گفت: در فضای ســایبر، هر کشــور می تواند با تولید اطالعات 
بومی به توســعه فرهنگ و زبان خود به عنــوان یک ذخیره ملی 
کمک کند. بر این اســاس، ما نیز در جهت توســعه منافع ملی 
باید نسبت به توســعه محتوای فارســی در فضای مجازی اقدام 
کنیم. وی به اقدامات انجام شده در زمینه حمایت از شبکه های 
 اجتماعی بومی اشاره کرد و گفت: در این راستا موتور برنامه ساز 

شــبکه های اجتماعی داخلی ســاخته شده اســت که این نوع 
تولید می تواند بستری برای ســهولت در راه اندازی شبکه های 
اجتماعی باشــد. وی همچنین با انتقاد از اینکه در دانشــگاه ها 
نســبت به آموزش زبان های تخصصی برنامه نویســی اقدامی 
صورت نگرفته اســت، گفــت: هم اکنــون در حــال مذاکره با 
وزارت علوم هستیم تا برخی از رشــته های تحصیلی دانشگاهی 
و آمــوزش هــای تکمیلی به ایــن موضــوع اختصــاص یابد. 
 معاون وزیــر ارتباطات، تشــکیل مرکز تخصصی پشــتیبانی از

 شــبکه های اجتماعی بومــی با همکاری دانشــگاه هــا و نیز 
کار پژوهشــی در راســتای تولید شــبکه اجتماعی را از جمله 
فعالیت هــای پیــش رو در این عرصــه عنوان کــرد. جهانگرد 
اضافه کرد: تامین پهنای باند پرســرعت با نــرخ های ترجیحی 
برای تولیدکنندگان محتوای داخلی در نظر گرفته شــده است. 
 همچنین دیتای حجیــم با قیمــت ترافیک پاییــن در اختیار 

شرکت های ارائه دهنده خدمات قرار خواهد گرفت.

معرفی نرم افزار

دریافــت  بــرای 
این نرم افــزار، کد 
اســکن  را  روبه رو 

کنید.
امنیت و مانــدگاری اطالعات و فایل های مهم، همیشــه 
یکی از اصلی تریــن دغدغه های کاربران دســتگاه های 

دیجیتالی بوده است.
شما فایل هایتان را در هر نوع حافظه ای، از جمله دیسک، 
فلش، هارددیسک اکســترنال، کارت حافظه و ابزارهای 
ذخیره ســازی دیگر که ذخیره کنید، همچنان ریســک 
از بین رفتن آنها وجــود دارد و تمامــی ابزارهایی که نام 
آنها برده شــد، در اثر ضربه، تماس با آب یا نوســان برق 

می توانند به سادگی از بین بروند.
این مــورد به همــراه آنکه حمــل این ســخت افزارها و 
دسترســی به اطالعات موجود در آنها همیشه و همه جا 
ممکن نیست، باعث شــده فناوری ذخیره سازی آنالین 
اطالعــات رونق بگیــرد و فضاهــای ابری پا بــه زندگی 

دیجیتالــی میلیون ها کاربــر دســتگاه های دیجیتالی 
بگذارد. FolderSync ،اپلیکیشــنی برای گوشــی های 
اندرویدی است که به شما کمک می کند تا بین فایل های 
مهم خود و فضاهای ابری، یک پــل ارتباطی خودکار به 
وجود بیاورید تــا به طور منظم، محتویات داخل پوشــه 
یا پوشه های مشــخص شــده تان، با این فضاهای ابری 

همگام سازی شوند.
در FolderSync شــما می توانیــد فضاهــای ابــری 
بســیاری از جمله گوگل درایو، وان درایو، دراپ باکس و 

سرویس های دیگر را به تلفن خود متصل کنید.
بعد از این کار کافی اســت تا یک یا هر چند پوشــه را که 
تمایل به ذخیره آنالین اطالعات موجــود در آنها دارید، 
به این برنامه معرفی کنید تا از این پس در بازه های زمانی 

مشخص، محتویات این پوشــه ها با محتویات موجود در 
سرورهای آنالین مقایسه و در صورت وجود فایل جدیدی 
در آنها، به طور خــودکار موارد تازه نیز بــه فضای ابری 

منتقل شود.
این موضوع بســیار کاربــردی خواهد بود؛ بــرای مثال 
می توانید پوشه DCIM )پوشــه پیش فرض برای ذخیره 
تصاویر در تلفن هــای همراه و دوربین هــای دیجیتال( 
را بــه این برنامــه معرفی کنیــد تا به صــورت خودکار، 
 عکس هایی که با گوشــی ثبت می کنید بــه فضای ابری

منتقل شوند.
شــما می توانید در صورت تمایل برای دریافت این برنامه 

اندرویدی به نشانی اینترنتی زیر سر بزنید.
دقت کنید حروف را همان گونه که در لینک وجود دارند 
)حروف کوچــک و بــزرگ در لینک مهم هســتند(، در 

مرورگر خود وارد کنید.
goo.gl/Q8J1cE

سرويس های آنالين ذخیره سازی را به گوشی خود بیاوريد؛

حال و هوای گوشی خود را ابری کنید!

رونمايی

میزو به تازگی فبلــت جدید خود با نــام ام 3 مکس را 
معرفی کرده تا نشــان دهد در بازار فبلت هــا نیز مانند 
 Meizu M3 Max .گوشــی های هوشمند فعال اســت
از طراحــی آشــنای میزو بهــره می برد. ایــن طراحی 
شــامل اســتفاده از فلز در تمامی بدنه این گوشــی و 
پرداخت بدنه آن به وســیله ماشــین های CNC است 
کــه آدم را یاد M8 شــرکت HTC می انــدازد. طراحی 
 Meizu M3E خاص ایــن فبلت شــباهت زیادی بــه
دارد. به نقل از زومیت، شــرکت چینی این گوشی را در 
 رنگ های طالیــی، نقره ای، خاکســتری و رزگلد عرضه 
خواهد کرد. فبلت معرفی شــده طراحــی باریکی دارد 
و ضخامت آن تنهــا 7/۹ میلی متر اســت. البته فبلت 
 Mi باریک تری نیز در بازار چین عرضه شــده که همان
Max با ضخامت7/5 میلی متر اســت. میزو ام 3 مکس 
به تمامی پورت هــا از جمله یو اس بی نوع ســی و پورت 
3/5 میلی متری هدفون مجهز اســت. ایــن پورت ها به 
همراه اســپیکر گوشــی در زیر آن قرار گرفته اند. مانند 
دیگر گوشــی های میزو، سنســور اثر انگشت این فبلت 
نیز در داخل دکمه فیزیکی موســوم بــه mBack این 
شرکت قرار گرفته اســت. پردازنده در نظر گرفته شده 
برای ام 3 مکس، هلیو P10 با معماری هشت هسته ای 
و فرکانس۱/8 گیگاهرتز است. صفحه نمایش این فبلت 
۶ اینچی و از نوع IPS LCD اســت و رزولوشــن آن نیز 
1080p گزارش شده است. متاسفانه خبری از کیفیت 
2K در این فبلت نیســت. از لحاظ حافظه نیز یک رم 3 
گیگابایتی به همراه ۶4 گیگابایــت حافظه داخلی برای 
 Meizu M3 Max .این فبلت در نظر گرفته شده است
از کارت حافظه تا ۱۲8 گیگابایت نیز پشتیبانی می کند. 
دوربین اصلی این گوشی، مجهز به لنز ۱3 مگاپیکسلی 
سونی IMX258 با مشــخصات دیافراگم f/2.2 است و 
دوربین جلوی آن 5 مگاپیکسلی اســت. باتری در نظر 
گرفته شــده برای این فبلت، 4۱00 میلی آمپری است 
که به فناوری شــارژ ســریع مجهز شــده است. طبق 
گزارش منتشر شــده، این باتری در طول نیم ساعت تا 
45 درصد شارژ می شود. امکانات دیگر عرضه شده برای 
ام 3 مکس نیز، قابلیت های استاندارد وای فای، بلوتوث، 
درگاه مادون قرمز و پرداخت پول به وســیله سنسور اثر 
 WeChat و Alipay انگشت در ســرویس هایی مانند
هســتند. فبلت جدید میزو با قیمت حــدود ۲۲5 دالر 
 عرضه خواهد شــد. پیش خریــد این گوشــی از دیروز 
شروع شده و عرضه رسمی آن به بازار از یک هفته دیگر 

صورت خواهد گرفت.

میزو معرفی کرد؛

پرداخت فلزی 225 دالری

والت میر )Walt Meier( دانشمند فعال در زمینه یخ های 
دریایی در مرکز پــرواز فضایی گودارد ناســا، در این باره 
توضیح می دهد: مقدار یخ ثبت شــده در یک دهه پیش، 
می توانســت عنوان یک رکورد پایین تازه را برای ســال 
جدید رقم بزند. اکنون، ما به نوعی به این سطوح پایین یخ 
عادت کرده ایم و در واقع آنها مقادیر نرمال جدید هستند. 
دانشــمندان در حال حاضر ماموریت دارنــد تا یک روش 
جدید برای اندازه گیری دقیق پیــدا کنند؛ چرا که نه تنها 
 آن منطقه، نشانگر هیچ گونه بهبودی نیست بلکه از سویی 
هم ما نیاز داریــم تا به طور دقیق بدانیــم که اوضاع تا چه 
اندازه می تواند بدتر شود. به نوشته زومیت، میر می گوید: 

حتی زمانی که احتمال می رود ما رکورد مینیمم جدیدی 
ثبت نخواهیم کرد، بــاز هم هیچ نوع نشــانه ای از بازیابی 
و بهبود را در یخ های دریایی مشــاهده نمی کنیم. در ماه 
مارس، میزان یخ دریا در اقیانوس منجمد شــمالی به طور 
متوسط ۱45۲0000 کیلومتر مربع گزارش شد که حتی 
از رکورد کم سابقه سال گذشــته به میزان ۱4540000 
کیلومتــر مربع در ۲5 فوریــه نیز کمتر بــود. مدیر مرکز 
داده های ملی برف و یخ ایاالت متحده، مارک سرز، در آن 
زمان گفته بود: من چنین زمستان گرم و دیوانه کننده ای 
را در قطب شــمال هرگز ندیده بودم. گرمای بی امانی بود. 
در ماه فروردین ســال جاری، ناســا گزارش داده بود که 

پوشش یخ دریا در سراسر دریاهای بارنتز و کارا در شمال 
روسیه شروع به ذوب شــدن کرده  و این اتفاق باعث شده 
بود تا آب های ســطحی در زمانی زودتــر از حد انتظار در 
معرض گرمای خورشید قرار بگیرند. این بدان معنی است 
که در ابتدای خرداد، میزان پوشش یخ های دریایی قطب 
شمال، آمار سطح متوســط ابتدای ماه تیر را نیز پشت سر 
گذاشته است. خوشبختانه، این شرایط آب و هوایی در ماه 
تیر روند از دست رفتن یخ های دریا را متوقف کرده است. 
به طوری که همه چیز به اندازه ای کــه احتمال می رفت، 
ناخوشایند نبوده است. اما به هر حال میزان ذوب یخ ها از 
آن زمان بیشتر شــده و در دو هفته انتهای مرداد و تا االن 

باالتر از حد متوسط بوده است.
ناسا در این راستا ســعی دارد تا یک روش جدید و بهتر را 
برای اندازه گیری میزان ضخامت یخ های دریاها پیدا کند 
تا به این ترتیب بتواند دانش و برداشت بهتری از سرعت و 
چگونگی ذوب شدن یخ ها به دســت آورد. یکی از اعضای 
تیم ناسا، تورســتن مارکوس، در این باره می گوید: ما یک 
احاطه قابل قبول روی تغییر مســاحت نواحی یخی داریم 
اما دانش ما درباره میزان ضخامت آنها بسیار محدود است. 
کشــتی های تحقیقاتی و زیردریایی ها تا به امروز عملکرد 
خوبی را در زمینه اندازه گیری ضخامت یخ ها از خود نشان 
داده اند. اما راه های بسیار کارآمدتر و دقیق تری برای انجام 
این کار باید از طریق فضا آزموده شــوند. گفتنی است که 
در حال حاضر نیز ماهواره ها می توانند درجه حرارت دریا 
و خشــکی را از مدار خود اندازه گیری کنند. ناســا اکنون 
می خواهد از روش های مشابهی برای سنجش ضخامت یخ 
دریا نیز استفاده کند. در این میان فقط یک مشکل وجود 
دارد و آن مربوط به نمک موجود در آب است. وجود نمک 
در آب دریا به شدت با فناوری های اندازه گیری ماهواره ای 
تداخل می کند؛ از این رو آنها در حــال برنامه ریزی برای 
راه اندازی یک ماهواره جدید به نام ICESat-2 هستند تا 
بتوانند این کار را با استفاده از آن به انجام برسانند. پرتاب 

این ماهواره در سال آینده انجام می شود. 
این ماهواره به یک ارتفاع ســنج لیزری تجهیز می شــود و 
می تواند فاصله ماهواره را از اشــیای خاص روی زمین به 

دقت اندازه گیری کند.
 این کار به دانشــمندان اجازه خواهد داد تا با اســتفاده از 
برون یابی، ضخامت یخ دریا را با استفاده از سنجش ارتفاع 
سطح زمین به دست آورند. در پایان باید اشاره کرد، آنچه 
که در قطب شــمال اتفاق می افتد احتمــاال زندگی ما را 
دوباره به مانند آنچه در سال های گذشته دیدیم، در آینده 
کوتاه تغییر نخواهــد داد اما این معیار جدیــد در نهایت 
احتماال پیامدهایی داشــته باشــد. تام واگنر، مدیر برنامه 
تحقیقاتی کریوسفر ناسا، در گفت وگو با CNBC گفت: این 
سیاره دیگر »در حال تغییر نیســت«؛ بلکه هم  اکنون نیز 
تغییر کرده است و ما باید برای مقابله با تغییراتی که در آن 

رخ داده است، خود را آماده کنیم.

خبر خوب در ارتباط با تغییرات ارتفاع يخ های دريايی، اين است که میزان ذوب يخ ها در حال حاضر کاهش 
يافته است. بنابراين ما احتماال در سال جاری شــاهد ثبت رکوردهای بیشتری نخواهیم بود. اما خبر بد اين 
است، آنچه را که تنها ۱۰ سال پیش، ناسا به عنوان وضعیت بحرانی يا نگران کننده گزارش می کرد، در حال 
حاضر از آن به عنوان وضعیت عادی يا متداول ياد می شود و به نظر می رسد که ناسا مقدار مینیمم استاندارد 

خود را در اين مورد تغییر داده است.

آيا در مسئله افزايش گرمای زمین، کار از کار گذشته است؟

برای تغییرات، خود را آماده کنید

در ماه مارس 
میزان يخ دريا در 
اقیانوس منجمد 

شمالی به طور 
متوسط ۱452۰۰۰۰ 

کیلومتر مربع 
گزارش شد که 
حتی از رکورد 
کم سابقه سال 

گذشته به میزان 
 ۱454۰۰۰۰

کیلومتر مربع در 
25 فوريه نیز کمتر 

بود
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پیشنهاد سردبیر: 
صادرات 100 میلیون دالری فرش ماشینی آران و بیدگل

اخباريادداشت

رییس دانشگاه علوم پزشکی کاشــان، در خصوص پروژه طوالنی مدت 
 ســاخت بیمارســتان280 تخت خوابی امام رضا ) ع ( کاشــان گفت: 
مجری این پروژه در ابتدا مســکن و شهرســازی بود که متاسفانه هیچ 
اقدامی برای آن انجام نداد. محمد حسین اعرابی، با تاکید بر اینکه حتی 
زمین بیمارستان را هم خود دانشگاه خریداری کرد، افزود: خوشبختانه 
 دانشــگاه توانســت مجوز مجری اجرای پروژه را که از ســال90 تا 94 
در قانون و سازمان برنامه بودجه به نام مســکن و شهرسازی بود امسال 
به نام خود وزارت بهداشــت و درمان بگیرد. وی، عملیات تسطیح زمین 
 احداث بیمارســتان امام رضا ) ع ( در کاشــان به وســعت چهار هکتار 
در سه فاز با هفت طبقه را یادآورشــد و گفت: نقشه های این بیمارستان 
 نیز به شرکت مشاور داده شــده  اســت. به گفته وی، در صورت حمایت 
و مشارکت هر چه ســریع تر و بیشــتر خیرین و حتی آورده90 میلیارد 
 ریالی عملیات ســاخت این بیمارســتان می تواند بالفاصله آغاز شود تا 

از مرحله سفت کاری بیرون بیاید.
رییس دانشگاه علوم پزشکی کاشان، تخصیص سه میلیارد تومان هزینه 
برای ســاخت این بیمارســتان را یادآورشــد و گفت: خیری که افتخار 
مشارکت در ساخت این بیمارســتان با نام متبرک امام رضا ) ع ( را پیدا 
 کند عالوه براینکه باقیات  الصالحاتی جاودانه را برای خود و نسلش ثبت 

 کرده  است، توفیق و پاداشــی مضاعف در انجام این پروژه با نگاه مهربان 
و پر از خیر و برکت و کرامت امام رئوف را در دو دنیاخواهد داشت.

 رییــس اداره حفاظــت محیط زیســت شهرســتان مبارکــه گفت: 
با پیازکارانی که از ســموم بیش از حد اســتاندارد  یا سموم غیرمجاز 

استفاده کنند، برخورد می شود. 
افروز باقری گفت: کارشناســان محیط زیســت همراه با کارشناسان 
 شــبکه بهداشــت و درمان، جهــاد کشــاورزی و مامــوران انتظامی 
 با حکــم مراجــع قضایــی مزرعــه هــای کشــاورزی را بازرســی 
و محصــوالت پیاز پــرورش پیدا کــرده با ســموم غیر اســتاندارد را 
معدوم مــی کنند. وی افــزود: به دلیل اثرات ســوء ســموم غیرمجاز 
 یا اثــرات بیش از حد مجاز ســموم بر بهداشــت و ســالمتی انســان 
 و ســایر موجــودات و آلودگی محیــط زیســت، بعــد از بازدیدهای 
شــبانه روزی از منطقــه، مــوارد تخلــف را شناســایی و پــس از 
 اخطار و آزمایــش های مربوطــه،  با حکــم قضایی، اقدام بــه امحاء 

و معدوم سازی پیاز مزارع کشاورزان متخلف می کند. 
وی گفت: آفت کش ها و ســموم در انســان موجب بروز بیماری های 

پوستی، قلبی، تنفسی و مسمومیت می شود.
 باقــری ادامــه داد: آفــت کش هــا و ســموم ضمــن اثرات ســوء 
 بر ســالمت حیات وحش، با جریانــات جوی و انتقــال در خاک و آب 
 و رسوبات در ســطح منطقه و جهان انتشــار پیدا می کنند و به دلیل 
 عمر محیط زیســتی طوالنی بــه صــورت دایمی در طبیعــت باقی 

می مانند.

 مدیر جهاد کشــاورزی شهرســتان نجف آبــاد گفت: در ســال جاری 
بیش از دو هزار و800 تن انواع بادام از هزار و400 هکتار باغات شهرستان 
نجف آباد، برداشــت شــد. مجتبی مطهری افزود: بادام، انگور، گیالس، 
 آلبالــو، زردآلو و انار مهم ترین تولیدات باغی این شهرســتان به شــمار 
 می آیند. وی افزود: بادام بیشــترین ســهم تولیدات باغی شهرســتان 
نجف آباد را به خود اختصاص داده است. مدیر جهاد کشاورزی نجف آباد 
 تولید انگور در این شهرســتان را دو هزار و650 تــن و گیالس را دو هزار 
و 480 تن اعالم کرد و گفت: ســایر محصوالت باغی از جمله گوجه سبز، 
زردآلو، گالبی، گردو، به و هلو ســاالنه بیش از 15هــزار تن در نجف آباد 

تولید می شود.

فرماندار برخوارگفت: برنامه ریزی دقیق و اجرای سیاســت های اقتصاد 
مقاومتی راه حل برون رفت از بحران و مشکالت اقتصادی در جامعه است.  
محمدرضا عبدانی در کارگروه اقتصاد مقاومتی شهرستان برخوار گفت:  
برای نتیجه گیری بهتر در رفع مشــکالت اقتصادی در صنعت و تولید، 
 باید برنامه اقتصادی کوتاه، میان و بلند مدت تعریــف کرد و در گام اول 
 برنامه های یک ســاله اقتصادی مقاومتی را انجــام داد. وی برنامه ریزی 
 در 4 شــاخه صنعت،  صنایع دســتی،  کشــاورزی و دامــداری را مهم 
و نیازمند برنامه ای مدون دانست. فرماندار برخوار تعامل با جهان،  نجات 
اقتصاد کشور و احیای اخالق اســالمی در بین مدیران و مردم را 3 محور 
دولت تدبیر و امید بیان کرد و گفت:  کارگــروه اقتصاد مقاومتی به دنبال 
ایجاد وحدت بین مدیران و کارآفرینــان،  صنعتگران و تولیدکنندگان و 
رفع مشــکالت اقتصادی آنها اســت. کثیری رییس اتحادیه سنگبران 
 شهرســتان برخوار نیز در این نشســت گفت:  از150 واحد ســنگبری 
در شهرستان برخوار 67 واحد تعطیل شده و 65 واحد نیمه تعطیل است 

و فقط 18 واحد به صورت دوشیفت کار می کند.

ريیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان:

احداث بیمارستان امام رضا ) ع ( 
منتظر فروغ نگاه خیرين سالمت است

ريیس محیط زيست مبارکه:

با پیازکارانی که از سموم غیرمجاز 
استفاده کنند، برخورد می شود

مدير جهاد کشاورزی نجف آباد خبر داد:

 برداشت بادام از باغات  
اين شهرستان 

فرماندار شهرستان برخوار:

اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی 
ضروری است

کوتاه از شهرستان ها

خبر

 نماینــده مــردم شهرســتان های برخــوار، شاهین شــهر و میمه 
 در مجلــس شــورای اســالمی در جلســه مجمــع نماینــدگان 
اســتان اصفهان که با حضور رییس دانشــگاه علوم پزشکی استان 
اصفهان برگزار شــد، اظهار کرد: شهرســتان برخوار برخالف اینکه 
130 هزار نفر جمعیــت و 25 هزار اتباع بیگانــه دارد؛ هنوز از طرح 
تحول نظام ســالمت بهره ای نبــرده و علت این مســئله هم نبود 

بیمارستان در این شهرستان است.
 حســینعلی حاجی دلیگانی افزود: دســتور ســاخت بیمارســتان 

صادر شده ولی هنوز عملیات عمرانی و اجرایی آن آغاز نشده است.

 نماینــده مــردم شهرســتان های برخــوار، شاهین شــهر و میمه 
در مجلس شــورای اســالمی با اعــالم نارضایتــی از پایین بودن 
خدمــات بیمارســتانی در شاهین شــهر تصریح کرد: متاســفانه 
 مشکل سی تی اســکن بیمارســتان شاهین شــهر هنوز حل نشده 
 و بیمارســتان گز نیز به تجهیــزات درمانی مجهز نشــده که باید 
در اولویت مسئوالن قرار بگیرد. حاجی دلیگانی ادامه داد: متاسفانه 
در شهرستان برخوار اتاق فرمان وجود ندارد و همین مسئله موجب 
ایجاد مشکالت فراوانی برای مردم شــده که در همین زمینه 5 نفر 

شکایت داشتیم که به دلیل همین مسئله فوت  کرده اند.

وی با گالیه از روند کند اداری در دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان 
عنوان کرد: متاســفانه هماهنگی در زیرمجموعه دانشگاه به جهت 
انعکاس مواردی کــه با رییس دانشــگاه هماهنگ شــده و جهت 
پیگیری ابالغ می شــود وجود ندارد که این امــر نیازمند هماهنگی 
 بیشتر از سوی رییس دانشگاه علوم پزشــکی با زیر مجموعه است 
تا در روند رســیدگی به مشــکالت مردم که از طریــق نمایندگان 

پیگیری می شود، تسهیل شود.
 نماینــده مــردم شهرســتان های برخــوار، شاهین شــهر و میمه 
در مجلس شورای اســالمی از نبود داروخانه در درمانگاه خورزوق 
انتقاد کرد و گفت: مشــکل داروخانه خورزوق حل نشــده و نیازمند 

اقدامات سریع برای مرتفع شدن این مشکل درمانی است.
حاجی دلیگانی بیــان کرد: ســهمیه اســتخدامی در طرح تحول 

نظام سالمت هنوز مشخص نیســت؛ یعنی اینکه ما نمی دانیم چه 
تعداد نیرو اســتخدام و چند نفر به کارگیری شــده اند که البته این 
مشــکل در همه شهرســتان ها وجود دارد. وی افــزود: هزینه های 
بهداشــتی و درمانی ناشــی از بزه ها و اعتیاد باید اعالم شود چراکه 
1 درصد ارزش افزوده از جیب فقرا برداشــت و برای کســانی خرج 
می شود که باعث خرج  تراشی برای سیستم هســتند بنابراین باید 
در این خصوص تدبیر الزم صورت پذیــرد که در حق مردم اجحاف 
 نشــود. نماینده مردم شهرســتان های برخوار، شاهین شهر و میمه 
در مجلس شورای اسالمی با گالیه از تعداد باالی جلسات آموزشی 
برای پزشکان، بیان کرد: جلسات آموزشی برای پزشکان زیاد است و 
وقتی مردم به بیمارستان مراجعه می کنند به آن ها گفته می شود که 

پزشک در جلسه است و همین موجب نارضایتی در مردم می شود.

حاجی دلیگانی خواستار شد:

تسريع در روند رسیدگی به حل مشکالت بهداشتی برخوار و شاهین شهر

 رییس اداره هواشناســی اردستان اظهارکرد: خشک ســالی این شهرستان 
در زمان حاضر در حد متوســط اســت که در صورت ادامه داشتن این روند 
وضعیت منطقه بحرانی خواهد شــد. جواد رمضانپور در کارگروه هشــدار و 
اطالع رسانی ستاد مدیریت بحران زواره در محل شهرداری این شهر میانگین 
بلندمدت بارش یک سال زراعی در منطقه اردســتان را 119میلی متر اعالم 
کرد. وی با بیان اینکه میانگین دما در تابستان امسال افزایش دو درجه ای را 
 نسبت به سال قبل داشته است، تصریح کرد: در شهرهای زواره و مهاباد ایجاد 
 ایستگاه های اقلیم شناسی برای ارســال اطالعات و پیش بینی های دقیق تر

ضروری اســت. رییس اداره هواشناســی اردســتان هزینه نصب تجهیزات 
هواشناســی مدرن را یک میلیــارد و500 میلیون ریال و تجهیزات ســنتی 
 را 50 میلیون ریال اعــالم کرد و افزود: تامین دو نیروی انســانی و همچنین 
در اختیار گذاشــتن زمین به منظور نصب تجهیزات از شــرایط اولیه ایجاد 

ایستگاه های هواشناسی است. 
وی ادامه داد: با توجه به نمودارها و مدل های اقلیمی در فصل پاییز، بارش ها 

با تاخیر شروع خواهد شد و همچنان بحران کم آبی را خواهیم داشت.

رییس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرســتان آران و بیــدگل از صادرات 
 100 میلیون دالری فرش ماشــینی این شهرســتان در یک ســال گذشته 

به کشورهای دیگر خبر داد.
 حســین حاجی زاده با اشــاره به تولید 45 میلیون متر مربع فرش ماشینی 
 در یک سال گذشــته در شهرســتان آران و بیدگل بیان کرد: این شهرستان 
با تولید حدود50 درصد فرش ماشینی کشور رتبه نخست تولید فرش کشور 

را داراست.
وی با اشاره به فعالیت600 کارخانه فرش ماشینی با مجوز بهره برداری در این 
شهرستان تصریح کرد: کم ترین تعطیلی واحدهای صنعتی در کشور متعلق 

به آران و بیدگل است که این آمار حدود یک ونیم درصد است.
حاجی زاده با تاکید بر این که صنعت فرش ماشینی به عنوان یکی از مهم ترین 
صنعت های تاثیرگذار شهرستان آران و بیدگل رشد قابل توجهی داشته است،  
افزود: در حال حاضر منطقه کاشــان و آران و بیدگل با بیش از یک هزار واحد 
تولید کننده فرش ماشــینی و تولید70 درصد فرش ماشینی کشور به قطب 

تولید این محصول در کشور و حتی منطقه تبدیل شده است.

مسئول قرارگاه بسیج سازندگی ناحیه چادگان با بیان اینکه اکثر مردم 
 این شهرستان به کشــاورزی مشغول هســتند، اظهار کرد: نوع کشت 
 تک محصولی درایــن منطقه و تمرکز کشــاورزان بــر تولید محصول 

سیب زمینی موجب تکیه مردم بر اقتصاد تک محصولی شده است.
سرهنگ علیرضا منصوری از آماده سازی طرح هایی برای تولید چیپس 
و پودر سیب زمینی  جهت خروج از اقتصاد تک محصولی این شهرستان 
 خبــرداد و افزود: این طــرح ها در راســتای اقتصاد مقاومتــی و توجه 
به فرآوری محصوالت کشاورزی تهیه شده اســت که در صورت اجرای 

صحیح  نقش موثری در ایجاد اشتغال خرد خواهد داشت.
وی با اشــاره به موقعیت جغرافیایی و شــرایط اقلیمی چادگان عنوان 
 داشــت: مردم این منطقه فقــط 6 ماه از ســال کشــاورزی می کنند 

و گردشگری و کشاورزی در چادگان از مهر تا بهار تعطیل می شود.
منصوری با تاکید بر لزوم تغییر دیدگاه مسئوالن استان به این شهرستان 
 تصریح کرد: شهرستان چادگان و 65 روســتای آن برخالف وجود ویال 

و دهکده تفریحی همچنان در محرومیت باالیی به سر می برند.

رییس اداره آموزش وپــرورش بادرود اظهار کرد: با اعــالم نتایج ارزیابی نهایی 
مدارس مجری طرح تعالی مدیریت مدرســه استان اصفهان در سال تحصیلی 
 95-94، چهار آموزشگاه در شــهرهای بادرود و خالدآباد توانستند رتبه موفق 

و پویا را در سطح استان کسب کنند.
محمود آقادوســت افزود: مدارس دخترانه شهید شــفیعیان و آیت ا... کاشانی 
 بادرود در مقطع ابتدایی و همچنین مدارس دخترانــه مکتب الزهرا خالدآباد 

و شرف بادرود در دوره متوسطه موفق به کسب مقام برتر استانی شدند.
رییس اداره آموزش وپرورش بادرود همچنین تصریح کرد: مدرســه باقرالعلوم 
بادرود استان اصفهان ) علی اصغر شــریفیان و امیررضا گودرزی دانش آموزان 
 چهارم ریاضــی ( برنده تندیس مســابقه، لــوح تقدیر بخــش دانش آموزی 

و20 میلیون ریال جایزه نقدی شدند. 
 به گفته آقادوســت دومین دوره مســابقات نوآوران انرژی و محیط زیســت 
 با موضوع توسعه اپلیکیشن های تلفن همراه سبز بهینه سازی انرژی » اپ سبا «

توسط مرکز نوآوری و توسعه فناوری ستاد بهینه سازی انرژی و محیط زیست 
برگزار شد.

 کم آبی و خشکسالی 
در اردستان ادامه دارد

صادرات 100 میلیون دالری 
فرش ماشینی آران و بیدگل

آماده سازی طرح تولید 
چیپس در چادگان

موفقیت مدارس بادرود در 
بین مدارس استان اصفهان

 بخشــدار مرکــزی شــهرضا در کمیتــه برنامه ریــزی 
دفاع مقدس شــهرضا اظهار کرد: در طول ایــن ماه  اعیاد 
 مبارک و روزهای خوبی در پیش داریم. محســن یونســی 
با اشاره به ســخنان تاثیرگذار امام خمینی ) ره ( در طول 
دفاع مقــدس، گفت: یکــی از موثرتریــن زمینه ها در آن 
شرایط نابرابر جنگ، ســخنان امام خمینی ) ره ( در رابطه 
با جنگ، دفاع یا رزمندگان بود. وی با اشــاره به این سخن 
 امام خمینــی ) ره ( که می فرمایند: » جنگ جنگ اســت 
 و عزت و شــرف میهن در گــرو این جنگ اســت«، افزود: 
 این ســخن از ســخنانی اســت که به یاد همه مانده است 
و مصــداق این جملــه را امــروز می توان مشــاهده کرد، 
 امــروز الگوبــرداری از دوران دفاع مقدس بــرای پیروزی 
در عرصه هــای مختلف به کمــک آمده و همــان روحیه 
 جهــادی و شــهادت طلبی دیروز، امــروز نیز کشــور را 
 در شــرایط مختلــف از بحران گذرانده اســت. یونســی 
با بیان این که در آن ایام حتی به ســیم خاردار نیز محتاج 
بودیم، گفت: در آن شــرایط و با تجهیزات موجود مقاومت 
کردیم و پیروز شدیم، بنابراین باید در این عرصه هر کاری 
که می توانیــم را انجام دهیم. وی با بیــان این که از همین 
خیابان های شهرضا افراد زیادی به ســمت جبهه ها اعزام 
 شدند، خاطرنشــان کرد: اقشــار مختلف جامعه از جوان 
 تا پیر، از افراد بی ســواد تــا دکتر و مهنــدس و مرد و زن 
در این عرصه حضور و فعالیت داشــتند. بخشــدار مرکزی 
شــهرضا با بیان این که هر اداره و ارگانی دســتوراتی برای 
گرامیداشــت این هفته دارد، گفت: بخشداری نیز آمادگی 
 کامل خــود را در ایــن عرصه اعــالم می کند، تــا عالوه 
بر برگزاری مراسمات در مرکز شهرســتان، شاهد برپایی 
برنامه های دفاع مقدس در ســطح شهرســتان نیز باشیم.

یونســی با بیان این کــه برنامه ها نباید معطــوف به یک 
نقطه از شهرســتان باشــد، اظهار کرد: یکی از برنامه های 
 بخشــداری، نشســت کتاب خوانــی ویژه دفــاع مقدس 
در یکی از روســتاهای شهرستان اســت که مقدمات آن 
نیز انجام شــده اســت. وی افزود: همایش های پیاده روی 
 و یادواره ها از جمله برنامه های مشــترک بــا اداره ورزش 
و جوانان و ناحیه مقاومت بســیج شــهرضا است. بخشدار 
مرکزی شهرضا در پایان نقش نمایشگاه های دفاع مقدس 
در آشنایی با نسل جوان با این عرصه را بسیار مهم توصیف 
کرد و گفــت: برای اجرای تمــام برنامه ها اعــالم آمادگی 
کرده ایم و جلســات توجیهی با دهیاران خود گذاشته ایم، 
 امــا اگــر اداره ای برنامــه ای خــاص در این هفتــه دارد، 

بخشداری نیز در خدمت آن ها است.

بخشدار مرکزی شهرضا مطرح کرد:

روحیه جهادی دوران دفاع 
مقدس، راه گذر از بحران ها

با مسئوالن

وی  با اشاره به اینکه کشــاورزی و دامپروری شغل اصلی 
مردم این روستا اســت، افزود: محصول عمده کشاورزی 
 این روستا انگور اســت و از این رو در بیش از100 هکتار 

از اراضی این روستا انگور کشت می شود.
این عضو شــورای سیاســتگذاری دومین جشنواره انگور 

حسن رباط با بیان اینکه درســطح زیر کشت این روستا 
200 تن انگــور تولید می شــود، تصریح کــرد: از این رو 
روستای حسن رباط یکی از قطب های تولید انگور منطقه 

محسوب می شود.
 وی برگــزاری جشــنواره انگــور را در واقــع پاســخی 

به مطالبات مردم این روســتا در راســتای شناســاندن 
ظرفیت های گردشــگری موجود در این منطقه دانســت 
و گفت: این جشنواره فرصت مناســبی برای شناساندن 
 آداب و رســوم ســنتی و محلی روســتای حســن رباط 

به گردشگران است.
ابراهیمی معرفی صنایع دستی و غذاهای سنتی و محلی 
منطقه و روســتای حســن رباط را نیز از دیگــر اهداف 
برگزاری دومین جشنواره انگور حســن رباط عنوان کرد 
و افزود: از دیگر اهداف این جشــنواره جذب سرمایه گذار 
بــرای فعالیت در ایــن روســتا در عرصه هــای مختلف 

اقتصادی، فرهنگی و گردشگری است.
وی با بیان اینکــه بنا بر برنامه ریزی هــای صورت گرفته 
گردشگری محور توسعه اســتان معرفی شده و این اصل 
 را در برنامه ریزی هــای خود لحاظ کرده ایــم، افزود: باید 
توجه داشته باشیم که ســال گذشته و در اولین جشنواره 
 حســن رباط بیــش از پنج هزار گردشــگر از اســتان ها 
و شــهرهای مختلف ایران برای حضور در این جشــنواره 
 به روســتای حســن رباط ســفر کــرده و با بســیاری 

از ظرفیت های این روستا آشنا شدند.
عضو شورای اسالمی روستای حســن رباط شیره انگور، 
کشمش و آبغوره را محصوالت انگور روستای حسن رباط 
عنوان کرد و افزود: در طول این جشــنواره مراحل تولید 

این محصوالت نیز به صورت زنده به نمایش در می آید.
ابراهیمــی در ادامه از عدم ســاماندهی مناســب باغات 
روستای حسن رباط اشاره کرد و افزود: بسیاری از باغات 
این روســتا بدون حفاظ بوده و از این رو دچار مشکالتی 
هســتند که امیدواریم مســئوالن جهاد کشــاورزی نیز 

نسبت به این امر اهتمام جدی داشته باشند.
وی همچنین از برگزاری بازی های بومی و محلی منطقه 

در بخشی از جشنواره انگور حسن رباط خبر داد.
 گفتنی اســت که دومین جشــنواره انگور حســن رباط 
 26 شــهریور ماه و همزمان با برداشــت ایــن محصول 

در روستای حسن رباط میمه برگزار خواهد شد.

جشنواره  انگور 
فرصت  مناسبی 
برای شناساندن 

آداب و رسوم 
سنتی و محلی 

 روستای 
 حسن رباط 

به گردشگران 
است

 عضو شورای اسالمی روستای حســن رباط میمه از برگزاری دومین جشــنواره انگور اين روستا خبر داد. 
عبدا... ابراهیمی با اشــاره به ظرفیت های بوم گردی و طبیعت گردی موجود در روســتای حســن رباط 
 اظهار کرد: اين روســتا دارای مناظر طبیعی بکر و زيبايی اســت که هنوز برای بســیاری از گردشگران 

ناشناخته مانده است.

عضو شورای اسالمی روستای حسن آباد میمه خبر داد:

 برگزاری دومین جشنواره انگور حسن  رباط 

 سرپرســت نمایندگی میراث فرهنگی فریدونشهر گفت: 
 با اخذ موافقــت اصولی با 6 طرح اقتصادی - گردشــگری 
در فریدونشهر، امکان اســکان1500 نفر در هر شبانه روز 

در شهرستان وجود دارد.
 محســن محمدی، گردشــگری را بهتریــن زمینه برای 
 رونق اشــتغال در این شهرســتان دانســت و اظهار کرد: 
موافقــت اصولــی 6  طــرح اقتصــادی گردشــگری از 
 ســازمان میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی 

استان اصفهان اخذ شده است.

وی با بیــان اینکه با اجــرای این طرح ها، امکان اســکان 
1500 نفر در هر شــبانه روز در شهرســتان وجود دارد، 
 افزود: متاســفانه وجــود قوانین دســت و پا گیــر و پیچ 
 و خــم هــای اداری مانع بزرگی بــرای ســرمایه گذاران 

بخش گردشگری است.
 سرپرســت نمایندگــی میــراث فرهنگی فریدونشــهر 
در ادامه از آماده ســازی طرح بهره برداری از خانه رفیعی 
فریدونشهر، تنها بنای تاریخی به جامانده در شهرستان به 
عنوان موزه و ساختمان اداری میراث فرهنگی شهرستان 

 خبرداد و گفــت: برای مرمت این موزه بــه  هزینه بیش از
 2 میلیارد ریال نیاز اســت کــه از منبع تملــک و دارایی 
 در 3 فــاز در اختیار شــهرداری فریدونشــهر قــرار داده 
 خواهد شد. محمدی افزود: مســاحت این خانه400 متر 
و زیربنای آن 345 متر است که طی قراردادی به مدت50 
 ســال در اختیار دفتــر میــراث فرهنگی، گردشــگری 
و صنایع دســتی فریدونشــهر قرار گرفته و بعــد از پایان 
عملیات مرمت، بیش از800 شی قدیمی در آن نگهداری 
خواهــد شــد. وی در پایان بــا تاکید بر ظرفیــت عمده 
فریدونشهر برای ایجاد طرح های گردشگری، آب و هوای 
خوب و طبیعت زیبای این منطقه را عامل مهمی در جذب 
توریست دانست و خواستار توجه بیشتر مسئوالن استانی 

به رفع موانع این حوزه شد.

سرپرست نمايندگی میراث فرهنگی فريدونشهر خبر داد:

اجرای 6 طرح اقتصادی - گردشگری در فريدونشهر
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اخباريادداشت

 پیشنهاد  سردبیر: 
مصرف آنتی بیوتیک موجب چاقی در کودکان می شود

زیر نظر داشــتن چربی خــون، از طریق انجــام آزمایش 
خون صورت می گیرد که طی آن، 8 تا 12 ســاعت پیش 
از دریافت نمونه خون، بیمار نباید چیزی بخورد. در ادامه 
 با چند روش کارآمد برای مدیریت کلســترول باال آشــنا

می شویم.
رژيم غذايی

کلســترول باال از پتانسیل تسریع آترواســکلروز )تصلب 
شرایین( یا سخت شــدن رگ ها به واسطه رسوب چربی و 
کلسترول برخوردار است. یک رژیم غذایی که در آن میزان 
دریافت چربی های اشباع، چربی های ترانس و کلسترول 
کاهش یافته است، برای افراد مبتال به چربی خون توصیه 
می شود. این نوع رژیم غذایی اغلب به عنوان »رژیم غذایی 
مدیترانه ای« شناخته می شــود. روغن زیتون جزو اصلی 
این رژیم غذایی است. یک رژیم غذایی سرشار از میوه ها و 
سبزیجات مختلف و غالت سبوس دار نیز برای افراد مبتال 

به چربی خون توصیه می شود.
افراد مبتال به چربی خون باید میزان فیبر دریافتی خود را 
نیز افزایش دهند که از پتانسیل کاهش سطوح کلسترول 
تا 10 درصد برخوردار اســت. ماهی، آجیــل، لوبیا و دیگر 
حبوبات باید در رژیم غذایی این افراد وجود داشــته باشد. 
کاهش مصرف گوشت قرمز، گوشــت های فرآوری شده 
 و غذاهای ســرخ شــده، برای کاهش کلســترول توصیه

می شــود. فرآورده های لبنی مصرفی افراد مبتال به چربی 
خون باال، باید از نوع کم چرب یا فاقد چربی باشد.

ورزش منظم
ورزش منظــم برای افــرادی توصیه می شــود که دارای 
کلسترول باال هستند. ورزش منظم می تواند کلسترول بد 

)LDL( را کاهش و کلسترول خوب )HDL( را افزایش 
دهد. ورزش منظم می تواند سطوح کلی کلسترول و تری 
گلیســیرید را پایین بیاورد؛ همچنیــن ورزش به کاهش 
وزن نیز کمک می کند. انجام تمرینات ورزشــی در بیشتر 
روزهای هفته به مدت 30 دقیقــه، به افراد مبتال به چربی 

خون توصیه می شود.
 ورزش منظــم می توانــد شــامل فعالیت هایــی مانند

پیاده روی، شــنا، دو، تمرین با وزنه و دوچرخه ســواری 
باشــد. بی توجهی به انجام تمرینات ورزشــی با افزایش 
سطوح کلســترول بد در بدن مرتبط بوده و خطر ابتال به 
بیماری قلبی را در افراد افزایش مــی دهد. ورزش منظم 
می تواند بر دیگر عوامل خطر آفرین بــرای بیماری قلبی 
مانند فشــار خون باال، چاقی و دیابت، اثر مثبتی داشــته 
 باشــد. پیش از آغاز یک برنامه ورزشــی، به افراد توصیه 

می شود با پزشک خود مشورت نمایند.
کاهش وزن

اضافه وزن و چاقــی، احتمال ابتال به کلســترول باال را در 
افراد افزایش می دهد. کلسترول باال یا چربی خون، عاملی 
 خطرآفریــن در زمینه ابتــال به بیماری قلبی محســوب

می شــود. شــاخص توده بدنــی )BMI( یــک معیار 
غیرمســتقیم برای تعیین میزان چربی بــدن و در نتیجه 
سالمت فرد در نظر گرفته می شود. در صورتی که شاخص 
توده بدنی فرد بیشتر از 25 و کمتر از 30 باشد، این شرایط 
به عنوان اضافه وزن تعریف می شــود. شاخص توده بدنی 

باالتر از 30 نیز به عنوان چاقی در نظر گرفته می شود.
کاهش وزن یکی از موثرترین روش ها برای کاهش سطوح 
تری گلیسیرید اســت. کاهش وزن به پایین آمدن سطوح 

کلسترول کلی و کلســترول بد و افزایش کلسترول خوب 
کمک می کند. کاهش وزن بــه میزان 10 درصد می تواند 
به طور قابل توجهی خطر ابتال به کلســترول باال را در فرد 
کاهش دهد. کاهش وزن و حفظ آن در ســطحی ســالم و 
مناسب از طریق تغییر دائمی در ســبک زندگی، بهترین 
گزینه محسوب می شــود؛ زیرا در غیر این صورت احتمال 

افزایش وزن مجدد وجود دارد.
ترک سیگار

همه ما می دانیم که ســیگار کشــیدن برای سالمت بدن 
انســان مضر اســت؛ چون خطر ابتال به کلســترول باال را 
در فرد افزایش می دهد. به طور ویژه، ســیگار کشــیدن 
ســطوح کلســترول بد و تــری گلیســیرید را افزایش و 
همچنین ســطوح کلســترول خوب را کاهش می دهد. 
ســیگار به دیواره شریان ها آســیب وارد می کند و آنها را 
 بیش از پیش نسبت به تجمع و رسوب چربی و کلسترول،

سخت شدن و گرفتگی مستعد می سازد. آترواسکلروز به 
صورت مستقیم به ابتال به بیماری قلبی منجر می شود.

افراد مبتال به کلســترول باال باید سیگار را به سرعت ترک 
کنند. یکی از مهم ترین آثار ســیگار، کاهش کلســترول 
خوب است. کلســترول خوب از بدن در برابر بیماری قلبی 
محافظت می کند و این توانایی، با کشــیدن سیگار از بین 
می رود. نتایج مطالعه ای که در ســال 2013 انجام شــد، 
نشان داد سطوح کلســترول خوب، طی ســه هفته پس 
از ترک ســیگار می تواند بــه میزان 30 درصــد افزایش 
یابد. افزون بر ایــن، خطر ابتال به بیمــاری قلبی طی یک 
 ســال پس از ترک ســیگار به میــزان 30 درصد کاهش

می یابد.

 ورزش منظم
می تواند بر ديگر 

عوامل خطرآفرين 
برای بیماری قلبی 

مانند فشار خون باال، 
چاقی و ديابت، اثر 
مثبتی داشته باشد

کلسترول باال يا چربی خون، نوعی بیماری است که به واسطه سطوح باالی چربی در خون شکل می گیرد. کلسترول باال يک بیماری رايج در بسیاری از کشورهای 
جهان محسوب می شود و بنا بر توصیه برنامه ملی آموزش کلســترول )NCEP(، تمام افراد بیست ساله و پیرتر، حداقل هر پنج سال يک بار بايد چربی خون خود را 

آزمايش کنند.

زيبايی

نور آفتاب، افزایش سن و آلودگی  های محیط، همه طراوت 
را از پوست شــما می  گیرند و باعث بروز چین و چروک روی 
پوست می شــوند. هیچ  کســی وجود ندارد که بتواند تاثیر 
مراقبت و پیشــگیری از بروز چین وچروک را در ماندگاری 
طراوت و جوانی پوست انکار کند؛ پس تا دیر نشده، دست به 
کار شوید و از همین حاال با کمک طبیعی ترین ماسک های 
آبرسان و ضد چروک، زیبایی و شادابی پوستتان را جاودانه 
کنید. مطلب زیر را بخوانید و با استفاده از این نسخه ها دوباره 
جوانی را به چهره خود بازگردانید و از دیدن تازگی پوســت 

خود لذت ببرید.
آووکادو و تازگی

نصف یک آووکادو را پوســت بکنید و سپس آن را بکوبید تا 
حالت پوره پیدا کند. بعد یک قاشق غذاخوری آبلیمو به آن 
اضافه کنید و هم بزنید. حاال یک ســفیده تخم مرغ را به این 
مخلوط اضافه کنید تا مخلوط شــما حالت چسبناک پیدا 
کند؛ بعد این مخلــوط را حدود 20 دقیقــه روی صورتتان 
بگذارید، صورتتان را با آب گرم آبکشــی کنیــد و بعد از آن 

دوباره با آب سرد بشویید.
گل کلم و شفافیت

یک گل کلم را بجوشــانید تا کامال نرم شــود؛ سپس آن را 
بکوبید و به طور مستقیم به صورتتان بمالید. مطمئن باشید 

که خیلی تاثیرگذار است.
مرطوب کننده بسازيد 

چند برگ کاهو را 10 دقیقه بجوشــانید؛ سپس اجازه دهید 
ســرد شــود. آن را صاف کنید و در یک ظرف بریزید. شما 

می توانید این مایع را با پنبه به صورتتان بمالید.
با تخم مرغ، لوسیون بسازيد

 در یک شیرجوش 4 قاشق غذاخوری آب را به همراه 2 قاشق 
چایخوری عســل، روی حرارت خیلی کم گرم کنید و آن را 
هم بزنید تا کامال یک دســت و رقیق شود؛ ســپس آن را از 
 روی حرارت بردارید و حدود 250 میلی لیتر شیر و 2 زرده

تخم مرغ بــه آن اضافه و در یک ظرف دربســته در یخچال 
نگهداری کنید. می توانید این مخلوط را به صورتتان بمالید 
و اجازه دهید حــدود 20 تا 30 دقیقه باقی بماند و ســپس 
صورتتان را آب بکشــید. روزانه 2 بار صبح و شب این عمل 

را تکرار کنید.
رهايی از لک های پیری

روزانه حداقل 2 بار روی صورتتان و به خصوص لک ها آبلیمو 
بمالید. همچنین می توانید از کرم ماست و عسل نیز استفاده 
کنید )مقدار مساوی از هرکدام را با هم مخلوط کنید(. این 
کرم را روزانه یک بار به مدت نیم ساعت به صورتتان بمالید. 

مالیدن روغن کرچک نیز می تواند لکه ها را کم رنگ کند.

جوان سازی پوست صورت به 
روش خانگی )2(

یک متخصص زنان گفت: آزمایشــات پیشرفته ای در تشخیص قطعی 
اختالالت کروموزومی نقش دارند و تست غربالگری به تنهایی در رفع 

این مشکل، کارآمد نیست.
نوش آفرین ســتاری، متخصص زنان، در گفت و گــو با خبرنگار حوزه 
بهداشت و درمان  گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان اظهار 
داشت: ســندروم داون یک بیماری ژنتیکی اســت که به دلیل حضور 
تمام یا بخشــی از یک کروموزوم اضافی در جفــت کروموزوم 21 و از 
تقسیم نادرست سلولی به وجود می آید. وی درخصوص برخي از عالیم 
شــایع ســندروم ادامه داد: این بیماری دارای عالیم مختلف از جمله 
ناهنجاری های عمده یا خفیف در ســاختار یا عملکرد ارگان هاســت. 
این متخصص زنان دربــاره عواملی که منجر به بــروز ناهنجاری های 
کروموزمی می شــوند، اظهار داشــت: خطر بروز ســندروم داون به 
صورت تصادفی در تمامی زنان باردار وجود دارد؛ اما با باال رفتن ســن 
مادر، احتمال وقــوع آن افزایش می یابد. بنابراین شــیوع این موضوع 
 در مادران باالی 35 سال است و به ویژه در ســن چهل سالگی بیشتر

می شــود. وی افزود: ســابقه خانوادگی و ازدواج هــای فامیلی تاثیر 
چندانی در وقوع سندروم داون ندارد؛ اما وجود یک فرزند با اختالالت 
کروموزومی احتمال این مشکل را در نوزادان دیگر دوچندان می کند. 
وی با اشاره به اینکه آزمایشاتی برای تشخیص اختالالت کروموزومی 
وجود دارد، بیان کرد: انجام غربالگری ناهنجاری جنین که فقط میزان 
خطر را نشــان می دهد، در ســه ماهه اول یعنی بین 11 تا 13 هفتگی 
بارداری، از طریق یک تســت ترکیبی شامل آزمایش DNA خون مادر 

و سونوگرافی NT )دریافت مایع از پشت گردن جنین( انجام می شود.
ستاری با اشــاره به اینکه تســت مشکوک غربالگری مســتلزم  انجام 
آزمایشات پیشرفته ای اســت، بیان کرد: چنانچه تســت غربالگری،  
مثبت گزارش شود و احتمال ســندروم داون وجود داشته باشد، انجام 
تست های تشخیصی CVS )نمونه برداری از مایع جفت( یا آمنیوسنتز 
به منظور تشخیص قطعی انجام می شود. ســتاری یادآورشد: به زنان 
توصیه می شــود در ســنین باال اقدام به بارداری نکنند  و در صورت 
 وقوع بارداری، برای تســت غربالگری اقدام نماینــد؛ چرا که اینچنین

روش های تشــخیصی، می تواند تاثیر بسزایی در کاهش احتمال تولد 
نوزاد مبتال به سندروم داون داشته باشد.

کدام زوجین در معرض داشتن 
نوزاد سندروم داون هستند؟

کلستـرول باالیتان را این گونه مدیریت کنید)1(

متخصصــان بیماری های عفونــی معتقدند توفــان هرمین 
 که موجب ســیل و خرابی های زیــادی در فلوریدای آمریکا 

شده است، مبارزه با زیکا را در این ایالت دشوار تر خواهد کرد.
بعد از گذر هرمین، آب باقی مانده، سبب ایجاد محیط مناسب 
برای پرورش پشــه های ناقل این بیماری می شود. همچنین 
این توفان به احتمال زیاد منجر به مختــل کردن فعالیت ها 
برای کاهش  این پشــه  می شــود و مقامات دولتــی ناچارند 
تالش های اضطراری دیگــری را در اولویت هــای خود قرار 
دهند. مقامات فلوریدا گفتند: پس از هفته ها جســت و جو، 
برای اولین بار پشــه هایی را که حامل ویروس زیکا بودند، به 
دام انداختیم. زیکا یک فالوی ویروس اســت و با ویروس های 
تب زرد، غرب نیل، چیکونگونیا و دنگو همخانواده اســت؛ اما 
برخالف این ویروس ها، واکسنی برای پیشــگیری از زیکا یا 

دارویی برای درمان آن وجود ندارد.

طبیعی اســت که افراد چاق و دارای اضافــه وزن به دنبال 
راهی بــرای کاهش ســریع وزن خود هســتند؛ راهی کم 
دردســر که در مدت زمان کمی نتیجه مطلــوب را برای 
آنها به دنبال داشته باشد. شــما فکر می کنید چه گروهی 
در رسیدن به این هدف موفق تر هســتند؛ گیاه خواران یا 

گوشت خواران؟!
شــاید برای عالقه مندان به گوشت قرمز، شنیدن این خبر 
چندان خوشــایند نباشــد؛ ولی اگر به دنبال کاهش وزن 
سریع هستید، راهی بجز حذف گوشت قرمز از سبد غذایی 
خود ندارید. آخرین یافته های به دســت آمده از تحقیقات 
 دانشمندان، نشان از آن دارد که وزن  گیاه خواران دو برابر

 سریع تر از گوشــت خواران کاهش پیدا می کند؛ در واقع، 
سریع ترین راه برای کاهش چربی های بدن، کنار گذاشتن 

همیشگی گوشت قرمز است.

تخم کتان، حدودا ۶000 ســال مصرف خوراکی داشته است و 
احتماال به راحتی می تواند نخســتین ابرخوراکی کشت شده 

در جهان شود!
این دانه ســبب بهبود فرآیند هضم، کاهش کلسترول و میل 
شــدید به قند و نیز متعادل شــدن هورمون ها و شفاف شدن 
پوســت می شــود. تخم کتان همچنین می تواند با سرطان 
مبارزه کنــد و روند کاهــش وزن را بهبود بخشــد و این فقط 

بخش کوچکی از فواید آن است!
۷. سالمت دستگاه گوارش

شــاید بزرگ ترین مزیت تخم کتان، توانایــی آن برای بهبود 
سالمت دستگاه گوارش باشد. ALA موجود در کتان می تواند 
به حفاظت از پوشــش دســتگاه گوارش و حفظ سالمت آن 
کمک کند. ثابت شده اســت که این دانه بــرای افراد مبتال به 
بیماری کــرون یا دیگر بیماری های گوارشــی مفید اســت؛ 
زیرا می تواند به کاهش التهاب روده کمــک کند. کتان، فیبر 
محلول و نامحلول بســیار باالیی دارد و بدین وسیله می تواند 
سالمت دســتگاه گوارش را بهبود بخشــد و همچنین یکی از 
خوراکی هایی اســت که باالترین میزان منیزیــم را در جهان 

دارد.
۸. مبارزه با سرطان

مزایای دانه  کتان بارها و بارها ثابت شــده است و حتی شامل 
مبارزه با سرطان پستان، پروستات، تخمدان و روده  بزرگ نیز 

می شود.
 مطالعه ای که در ژورنال تحقیقات ســرطان بالینی منتشــر 
شــده، نشــان داده اســت که مصرف این ماده می تواند خطر 
ابتال به سرطان پســتان را کاهش دهد. سه لیگنان موجود در 
آن  نیزمی تواند توســط باکتری های روده، بــه آنتروالکتون و 
انترودیول )که به طور طبیعی هورمون ها را متعادل می کنند( 
تبدیل شود و ممکن اســت دلیل اینکه دانه  کتان خطر ابتال به 

سرطان سینه را کاهش می دهد، همین باشد.
یکی دیگر از مطالعاتی که در ژورنال تغذیه به چاپ رســیده،  
نشــان داده اســت که لیگنان موجود در دانــه  کتان ممکن 
 اســت خطر ابتال به ســرطان آندومتر و تخمــدان را کاهش 

دهد.

فواید ماهي براي ســالمتي را همه ما خــوب می دانیم؛ 
اهمیت و ارزش باالي آن در رژیم غذایي، خواص آن براي 

ذهن و خیلي چیزهاي دیگر.
مکمل امگا 3 هم که جاي خود دارد و کم کم دارد به سبد 
دارویي همه خانواده ها راه پیــدا مي کند؛ اما آیا این واقعا 

خوب است؟ 
اینکه در یخچال همه ما ایراني ها مکمل امگا 3 باشد و در 

فریزرمان ماهي نباشد؟
 در زیر به برخــی از فواید ماهی برای ســالمتی اشــاره 

می کنیم:
پیشگیري از بیماري هاي قلبي

وارد کردن ماهــي و غذاهــاي دریایي به رژیــم غذایي 
و مصرف مــداوم آن، ابتال بــه بیماري هاي قلبــي را با 
کاهش خطر لخته شــدن خون، کاهــش التهاب، بهبود 
االستیســیته عــروق، کاهش فشــار و چربــي خون و 
همچنین باال بردن کلســترول خوب )همان HDL(، به 

میزان قابل توجهی کاهش خواهد داد.
سرطان

یک مطالعه جامع کــه در ســوئد و روي ۶000 مرد در 
طول مدت 30 سال انجام شد، نشــان داد که خطر ابتال 
به سرطان پروستات و نیز شیوع سرطان در طي این دوره 
30 ســاله، در افرادي که اصال از غذاهاي دریایي و ماهي 

استفاده نمي کردند) نسبت به کسانی که مصرف ماهي را 
به حد متوســط یا زیاد در رژیم غذاییشان داشتند(، دو تا 

سه برابر بیشتر بوده است.
آرتريت

جوامعي کــه مصرف ماهــي و غذاهاي دریایــي در آنها 
باالتر اســت، براي مثال مردمان گرینلند، آمار کمتري از 

بیماري هاي التهابي مثل آرتریت را گزارش کرده اند. 
مطالعات زیادي نیز وجود دارد که مي گوید امگا 3 نقش 
 مهمي در تســکین عالیم و عوارض آرتریــت روماتوئید

دارد.
 البته بیماري هاي خودایمني دیگر مثل پســوریازیس و 

MS هم از این فواید مستثني نیستند.

به اين داليل ماهي بخوريد)2( خاصیت های بی شمار تخم کتان )4(

برای کاهش وزن، گوشت را 
حذف کنیم يا نه؟

خواص خوراکی ها

دانستنی ها

فرزندتان 
دختر است يا پسر؟

تعیین جنسیت 
 جنین 
با جوش شیرين!

اگر شما یک مادر باردار هســتید، به کمک این روش به سادگی 
و بدون انجام ســونوگرافی و تجهیزات پزشــکی مــی توانید از 

جنسیت جنین خود باخبر شوید.
بسیاری از مردم هنگامی که با یک زن باردار رو به رو می شوند، 
نخستین سوالی که از او می پرسند، این است که فرزندش پسر 
اســت یا  دختر. عالوه بر این، خود والدین نیــز عالقه دارند در 
روزهای اولیه از جنسیت کودکشان مطلع شوند؛ به همین دلیل 
بسیاری از مادران باردار با کمک تست آمنیوسنتز یا سونوگرافی 

از دختر یا پسر بودن جنین خود خبردار می شوند.
در اینجا به شــما یک راه ســاده و کــم هزینه بــرای فهمیدن 
جنســیت کودک معرفی می کنیم. این تســت به کمک جوش 
شــیرین انجام می شــود و در مورد این روش، بارها در انجمن 

بارداری بحث شده است.
در این روش شــما فقط به یــک یا 2 قاشــق غذاخوری جوش 
شــیرین نیاز دارید. مادر باردار ادرار خود را مانند آزمایشــگاه 
در ظرفی بریزد که جوش شــیرین در آن وجود دارد؛ البته بهتر 

است این آزمایش هنگام صبح انجام شود؛ زیرا ادرار در این زمان 
نســبتا رقیق بوده و نتیجه دقیق تری به دست می آید. اگر پس 
از ترکیب شدن جوش شیرین و ادرار، حباب  در ظرف مشاهده 
شد، نشانه پســربودن جنین و اگر هیچ واکنشی رخ نداد، نشانه 

دختر بودن آن است.
البته ناگفته نماند در برخی موارد بــه دلیل آنکه در برخی زنان 
باردار تغییــرات هورمونی زیادی اتفاق می افتد، ممکن اســت 

نتیجه دقیق مشاهده نشود.

توفان هرمین، مبـارزه با زيکـا را 
دشـوار کـرده اسـت

 طبق مطالعات جدید محققان، تغییر شیوه پخت غذا می تواند به کاهش 
ریســک ابتال به دیابت نوع 2 کمک کنــد. به گفته محققان دانشــکده 
پزشــکی ایکان نیویورک، جوشــاندن، بخارپز و آب پز کردن، ایمن ترین 
شیوه های پخت هســتند. در پخت غذاها به شکل ســرخ کردن، کباب یا 
بریان کردن تا حد سوختن که به پخت با گرمای خشک معروف هستند، 
در مواد خوراکی، ماده ای موسوم به AGE )محصوالت دارای گلیکاسیون 
پیشــرفته( تولید می شــود. به گفته محققان این مطالعــه، میزان باالتر 
AGE با مقاومت انســولین، فشــار بر ســلول های بدن و التهاب، به هم 
مرتبط است. اینها از موارد مشکل ساز در شــرایط ریسک ابتال به دیابت 
هستند. انســولین، هورمونی اســت که به قند خون کمک می کند، وارد 
سلول ها شده و انرژی تولید می کند. بدون انســولین یا با وجود مقاومت 
انسولین، قند بیشتری در خون باقی می ماند. این وضعیت می تواند منجر 
به مشکالت جدی برای قلب، چشم ها، کلیه ها و سایر اندام ها شود. دکتر 
جمی اوریباری، سرپرســت تیم تحقیق، در این باره می گوید: »زمانی که 
افراد مبتال به بیماری های مزمن نظیر دیابــت نوع2 یا زوال عقل را تحت 
بررســی قرار می دهیم، معموال دارای رژیم غذایی بــا AGE باال یا پایین 
هســتند؛ حال افرادی که دارای رژیم غذایی AGE پایین هستند، دارای 

عالیم کاهش التهاب نیز هستند.«
 AGE محققان معتقدند رژیم غذایی غربی که معموال دارای میزان باالی
است، در ریســک ابتال به دیابت نوع2 نقش دارد. محققان در این مطالعه، 
شــرکت کنندگان را به یکی از دو گروه رژیم غذایی تخصیص دادند: گروه 
رژیم غذایی بــا AGE عادی با 4۹ نفر و گروه رژیــم غذایی با AGE پایین 

متشکل از 51 نفر.
سن تمامی شرکت کنندگان حداقل 50 سال بود. این افراد حداقل دارای 
دو مورد از 5 مشکل ســالمت بودند یا اینکه به خاطر مشکالت زیر تحت 
درمان دارویی قرار داشــتند: اندازه زیاد دور کمر )101 ســانتیمتر برای 
 HDL )مردان و 8۹ سانتیمتر برای زنان(؛ فشارخون باال؛ کلسترول )خوب
پایین؛ تری گلیسیرید باال )نوعی چربی خون( و افزایش میزان قند خون 

به هنگام ناشتا.
به گروه AGE پایین، در مورد نحوه پایین آوردن میزان AGE در غذایشان 
آموزش داده شد. به آنها گفته شــد از خوردن غذاهای سرخ شده، بریان یا 
کباب شــده خودداری کنند؛ در عوض آنها را ترغیــب به مصرف غذاهای 

جوشانده، بخارپز یا آب پز کردند.
شرکت کنندگان، گزارش غذایی سه روزه شان را تکمیل می کردند؛ رژیم 
غذایی گروه با AGE پایین، هفته ای دو بار چک می شــد و به گروه دارای 
AGE عادی آموزش داده شد که روند پخت همیشگیشان را دنبال کنند. 
این مطالعه یک ســال به طول انجامید. به گفته اوریبــاری، »در گروه با 
میزان AGE پایین، تمامی پارامترهای استرس و التهاب بهبود یافته بود؛ 
همچنین مقاومت انســولین و وزن بدن این گروه هم تا حدودی کاهش 

یافته بود.«

 مطالعات جدید محققان نشــان می دهد بین مصــرف آنتی بیوتیک در 
طول بارداری و دادن آنتــی بیوتیک به کودکان زیر 2 ســال، با چاقی در 

سنین باالتر، ارتباط وجود دارد.
محققان دانشگاه ایالتی اوهایو عنوان می کنند چاقی دوران کودکی، تنها 
به دلیل ژن، رژیم غذایی ناســالم و فعالیت خیلی کم نیست؛ بلکه احتماال 

تلفیق چندین فاکتور پیچیده عامل بروز چاقی است.
یوما اِنلی، سرپرســت تیم تحقیق، در این باره می گوید: »عوامل متعددی 
در چاقی نقش دارند که یکی از آنها می تواند مصرف مداوم آنتی بیوتیک 
در سنین پایین باشــد. داده های بیولوژیکی و آماری ما نشان می دهد که 
احتماال این ارتباط وجود دارد.« در این مطالعــه، محققان تعداد دفعات 
آنتی بیوتیک تجویزی در طول دو سال اول زندگی کودک و سپس حاالت 
او را تا 5 و 10 سالگی، بررسی و پیگیری کردند تا از میزان چاقی او مطلع 
شوند. به گفته اِنلی، »ما متوجه شــدیم برخی از انواع آنتی بیوتیک تاثیر 

کمتری بر اضافه وزن دارند.«
با این حال، محققان همچنین در حال انجام مطالعات و تحقیقات تکمیلی 
هستند؛ اما تاکید می کنند که رژیم غذایی مملو از قندهای تصفیه شده، 
غالت فرآوری شده و چربی زیاد، در کنار عدم تحرک فیزیکی و ورزش، از 

عوامل پرخطر اضافه وزن در کودکان هستند.

مطالعات جديد نشان می دهد؛

تاثیر شیوه طبخ غذا بر ابتال 
به ديابت نوع 2

محققان می گويند:

 مصرف آنتی بیوتیک، موجب چاقی
در کودکان می شود
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پیشنهاد سردبیر: 
ماندگاری اصفهان، در گرو پیشرفت گردشگری است

دیدنی ها

اخبار

اصفهانگردی

اگــر در محله هــای قدیمی  شــهر اصفهان 
قدم بزنیــد، در هر کوی و بــرزن می توانید 
مســجدی تاریخی ببینید که گاه قدمتش به 
قرون اولیه اســام برمی گردد؛ اما بیشتر این 
مســاجد از دوران صفویه به جای مانده اند. 
به همین دلیل شــاید بتوان اصفهان را غیر از 
قطب گردشــگری تاریخی، به نوعی یکی از 
قطب های مهم گردشگری زیارتی هم نام برد. 
برای هر گردشگری شــیرین است که نمازش 
را در مســجدی تاریخی اقامه کند؛ مسجدی 
که می داند مردم از صدها ســال پیش در آن 
نماز می خواندنــد و هر ســجاده اش یادگار 
 ایرانیان گذشته است. در این شماره با مسجد

»خلوت نشین« و مسجد »آقانور« بیشتر آشنا 
می شویم:

مسجد خلوت نشین )شیشه( اصفهان
این بنا در کوچه مشــهور به باغ قلندرها واقع شــده 
 که مســجد حکیم را به بازار بــزرگ اصفهان متصل

می  کند. مسجد کوچکی است که صحن کوچک آن 
را در دوره اخیر با طاق شیشــه ای پوشــانده اند و به 
 همین جهت به آن مســجد »شیشه« نیز می گویند.

این مســجد در زمان شاه ســلیمان صفوی توسط 
محمدقاسم زاهد، مشــهور به خلوت نشین، بنا شده 
اســت. داخل مســجد به علت تعمیراتی که در آن 
صورت گرفتــه، از حالت قدیمی خود خارج شــده؛ 
ولی محراب جنوبی آن به حالت اصلــی باقی مانده 
و دارای تزئینــات کاشــی کاری اســت. کتیبه این 
محراب به خط ثلث سفید بر زمینه کاشی الجوردی 
 وکتیبه سردر مســجد نیز به همان شــیوه و مورخ 

۱۱۰۰هـ . ق است.
مسجد آقا نور اصفهان

این بنا در محله دردشــت اصفهان واقع شده و بنای 
اصلی آن، از آثار دوره شاه عباس اول است که ساخت 
آن یک ســال بعد از مرگ نامبرده، در اولین ســال 
سلطنت شــاه صفیـ  ۱۰۳۹هـ. قـ  به اتمام رسیده 
و در دوره قاجاریه، شبســتان زیبایی بــدان افزوده 
و بخش هایی از آن تزیین شده اســت. بنای کنونی 

مسجد، با نقشــه چهار ایوانی، دارای سردر، صحن، 
 ایوان های چهارگانه، شبستان، تزیینات کاشی کاری

و کتیبه های تاریخی است. کتیبه مقدم  تر بنا، داخل 
ایوان خاوری، به شعر و به تاریخ ۱۰۳۴ هجری است. 
 براساس متن این کتیبه، مســجد را شخصی به نام

آقا نور ساخته است. کتیبه اتمام بنا، بر سر در خاوری 
به خط ثلث سفید بر زمینه کاشی خشتی الجوردی 
نوشته شده است. براساس متن کتیبه، بنای مسجد 
به وســیله نورالدین محمد اصفهانی، در زمان شــاه 
عباس شــروع و در سال اول ســلطنت شاه صفی به 
اتمام رسیده اســت. کتیبه مزبور، به خط محمدرضا 
امامی است. شبستان ســتون دار این مسجد، بسیار 
زیبا و دارای ستون های سنگی و پوشش چشمه طاق 
اســت که در وســط طاق ها، قطعاتی از سنگ مرمر 
شــفاف جهت نورگیری قرار داده اند. این شبستان، 
محراب کوچکی دارد. ســردر خارجی شبســتان، 
جنب ســردر شــمالی مســجد نیز تزئیناتی از نوع 
کاشی  های گره و خطوط بنایی دارد. این شبستان، 
از الحاقات قرن ســیزدهم هجری اســت و به هزینه 
حاج  محمد ابراهیــم قزوینی، امام جماعت ســابق 
مسجد، بنا شــده است. پشــت بام این شبستان، در 
ردیف زیباترین مهتابی  های مساجد اصفهان است. 
این مسجد، در بهمن ماه ۱۳۶۵ شمسی، در معرض 
حمالت هوایی عراق قرار گرفت کــه در نتیجه آن، 
خرابی  هایی در صفه جنوبی، لنگه  طاق ها، تزئینات 
کاشی و آیینه و گلدسته مسجد ایجاد شد که بعدها 
به همت مسئولین مربوطه، بازسازی و مرمت گردید.

مساجد تاریخی اصفهان)4(

مسجد شیشه و مسجد آقانور

قابروز

غار سنگ تراشان )سنگ شکن(
 این غار در جنوب غربی شهرســتان جهرم و در زیر تپه های البرزکوه قرار دارد که عظیم، دســت ســاز و فوق العاده دیدنی اســت. طبق اظهارات، عده ای ســنگ تراش این غار را به وجود آورده اند و تاریخ دقیق ســاخت آن روشــن نیســت؛ اما حدود ۳۵۰ سال قدمت دارد.
 سنگ تراشــان جهرمی این غار را برای تفریح نســاخته اند؛ بلکه هدف آنها، برداشت ســنگ برای امرار معاش بوده؛ ولی با تیشــه ســنگ شــکن خود، جاذبه ای زیبا خلق کرده اند که به یکی از بزرگ ترین غارهای دست ساز )مصنوعی( جهان تبدیل شــده که میراثی زیبا با

چشم اندازی دیدنی است. سنگ شکنان برای جلوگیری از تخریب غار هنگام برداشت سنگ، بعد از چند متر پیشروی، ستون هایی به جا گذاشته اند که این امر، موجب زیبایی دوچندان غار شده است. این مجموعه تاکنون مرمت نشده ودارای ۱۲ دهانه و بیش از ۱۰۰ ستون سنگی 
است که غار را به تاالر مجللی شبیه کرده که ورودی دو دهانه آن تخریب شده است. سنگ های این غار در ساختن خانه، نمای ساختمان، پنجره مشبک، فرش حیاط، سکوها، حوض سنگی، شیر سنگی، ناودانی، پله، سنگ قبر، تزئین سردرهاوبناها و... به کار می رفته است.

اگر قصد سفری ماجراجویانه و متفاوت را دارید، این مطلب 
را خوب بخوانید. شاید شــما نیز از آن دسته افراد باشید که 
برای به دســت آوردن تجربه ای متفاوت، حاضر به انجام هر 
کاری هســتید تا هیجان انگیزترین لحظات زندگی خود را 

بسازید.
1( زندگی مانند بادیه نشین ها در مصر

این نوع ســفر ماجراجویانه شــاید عادی به نظر برسد؛ ولی 
زمانی کــه آن را انجام دهید، به هیجــان انگیز بودن آن پی 
خواهید برد. خود را یکی از اعضای قبایل بادیه نشــین مصر 
تصور کنیــد که در صحــرا زندگی می کند. بــه هنگام روز 
خورشید ســوزان باالی سر شــما می تابد و در شب آسمان 
پر ستاره شــما را غرق در زیبایی های خود می کند. صحرا 
در شب و روز زیباست! شــما می توانید ۲ هفته در کنار این 
قبایل که در صحرای ســینا زندگی می کنند، باشید و سوار 
بر شــتر، به ســفر خود ادامه دهید. از زیبایــی هایی که در 
 ســفر با آنها برخورد می کنید، می توان به صحرای شــنی،

واحه هایی بزرگ و کوچک، دره هایی جالب و... اشــاره کرد 
 که همگی جزوی از زندگی در صحرا به حســاب می آیند. از

فعالیت هایی که می توانید انجــام دهید، می توان به پختن 
نان محلی بــه هنگام صبح، خرید و فروش شــتر و حمل بار 
بوسیله آنها و گذراندن شب در کنار آتش و پتوی پشمی زیر 

آسمان پر ستاره اشاره کرد.
۲( باال رفتن از درختان آمازون

 تجربه ســفر به جنگل هــای بارانــی آمازون بــه تنهایی
لــذت بخش و شــگفت انگیز اســت؛ ولی تصــور کنید که 
درخت نوردی کنید. درست شنیدید: درخت نوردی. حس 
کنجکاوی و شــجاعت خود را تقویت کنید و وارد دنیای بکر 
و طبیعت زیبای جنگل های آمازون در شمال برزیل شوید 
و از دید پرندگان در باالی درختان به اطراف نگاه کنید؛ این 
تجربه ای خاص و حیرت انگیز خواهــد بود. با کمک طناب 
۶۰ متر از درختان بــاال روید؛ در طول مســیر میمون ها و 
پرندگان را در نزدیکی خود خواهید دید که شما را همراهی 

می کنند. هیجان انگیز است؛ مگر نه؟! 
 حال اگر تا ایــن جای ســفر لذت بــرده اید، شــب را نیز

می توانید باالی درختــان بمانید و دنیای شــب جنگل را 
ببینید. صداهایی که در شــب می شــنوید، واقعا دلنشین 

هســتند. مطمئن باشــید که دوربین خود را برداشته اید تا 
بتوانید این لحظات را ثبت کنید.

۳( قایق سواری در آب های جزر و مدی کانادا
رودخانه ای عریض را تصور کنید که آرام است؛ ولی ناگهان 
مواج می شــود و بار دیگر آرام می گیرد. این اتفاقی است که 
هر روز در رودخانــه  Bay of Fundy در حــال رخ دادن 
اســت. این رودخانه را در اصل می توان یک خلیج کوچک 
 New Brunswick و Nova Scotia دانســت که میان
واقع شده است. این خلیج بیشــترین میزان جزر و مد دنیا 
را به نام خود ثبت کرده اســت که یکــی از ویژگی های آن 
به حســاب می آیــد. در روز ۲ بار جزر و مــد رخ می دهد و 
این موضوع باعث می شــود تا امواجی بزرگ شکل بگیرد و 
بتوانید سوار بر قایق، هیجان را روی این امواج تجربه کنید. 
زمانی که ماه کامل اســت، ارتفاع امواج مــی تواند به ۳ متر 
برسد. ســفر به این خلیج و سوار شــدن بر امواج آن، بسیار 

هیجان انگیز و جالب خواهد بود.
4( خوابیدن روی صخره ها در کلورادو

 آیا تــا به حــال شــده که عکــس هــای صخره نــوردان
حرفه ای را ببینیــد و دلتان بخواهد در کنــار آنها در ارتفاع 
 باشــید؟ این امکان برای تمامی افرادی کــه عالقه مند به

صخره نوردی هســتند و می خواهند ماننــد صخره نوردان 
حرفه ای، تجربیاتی را کســب کنند، وجود دارد. یک روز را 
تصور کنید که بــا امکانات و لوازم کامل، صخــره نوردی را 
آغاز می کنید و بعد از رســیدن به ارتفاع مناسب، به وسیله 
 تخت هایی مخصــوص و توری شــکل، در همــان ارتفاع

می توانید بخوابید. نظر شــما چیست؟ ترســناک است یا 
 آرامبخش؟ این نوع از کمپینگ بسیار جالب و هیجان انگیز

اســت و در عین حال خوابیــدن در ارتفاعات کوهســتان و 
 صخره ها می تواند تجربه ای تازه باشــد. در این ســفر شما

می توانید آموزش های الزم برای صخره نوردی را فراگرفته 
و ســپس کمپینگ را در باالی صخره ها یاد بگیرید. به این 
نوع اقامت wall camp گفته می شود و برای انجام آن باید 

آموزش های الزم را فرا بگیرید.
۵( شنا با شمشیر ماهی در شبه جزیره یوکاتان

در فصل زمستان، ســریع ترین ماهی جهان یعنی شمشیر 
ماهــی،  در آب هــای Isla Mujeres کشــور مکزیک، با 
سرعتی معادل ۶۰ مایل در ساعت حرکت و به سوی مقصد 
خود شــنا می کنند؛ مقصدش شــکار ماهی های ساردین 
است. حال شــما می توانید لباس غواصی بر تن کنید و زیر 

آب، از نزدیک شاهد شنا کردن شمشیر ماهی ها باشید.
رشد این ماهی ها به حدود ۳ متر می رسد. تماشای نزدیک 
این حیوانات بســیار جذاب و هیجان انگیز خواهد بود. البته 
این تجربه ای خطرناک به حساب می آید؛ زیرا ممکن است 
با غواص ها برخورد کنند. اگر خوش شــانس باشید، ممکن 
است دلفین ها یا کوســه ها را نیز ببینید که این اتفاقی نادر 
خواهد بــود؛ چون آنهــا مطمئنا در یک زیســتگاه زندگی 
نخواهند کرد. اگر عالقــه مند به غواصــی و دنیای زیر آب 

هستید، حتما به این سفر هیجان انگیز بروید.

همه ما عاقه مند به سفرهای ماجراجویانه هستیم تا هیجان را لمس کنیم. هر از گاهی در اخبار می شنویم که 
شخصی سفری کاما متفاوت را انجام داده است؛ به طور مثال از شرق آسیا تا غرب را با دوچرخه طی کرده. ولی 
سفرهای دیگری هم هستند که شاید هیجان انگیز و ماجراجویانه به نظر برسند؛ ولی هر کسی می تواند آنها را 
تجربه کند و از سفر خود لذت ببرد. در این مطلب نگاهی خواهیم داشت به چند سفر ماجراجویانه ای که بسیار 

عجیب و جالب به نظر می رسند.

شما می توانید 
۲ هفته در کنار 

این قبایل که در 
صحرای سینا 

زندگی می کنند، 
باشید و سوار بر 

شتر، به سفر خود 
ادامه دهید

معاون سرمایه گذاری ســازمان میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دســتی گفت: برخی افــراد، از یک طــرف به یک 
باب از قرآن پــر و بال می دهند و از طرفی به گردشــگری که 
صریحا در قرآن آمده، توجهی نمی کنند. ســعید شــیرکوند 
در افتتاح بزرگ ترین مرکز آبی فالت مرکــزی ایران، با بیان 
اینکه اصفهان و کل کشــور باید به ســمتی حرکت کنند که 
گردشــگری به عنوان اصلی ترین صنعت مطرح شود، افزود: 
گردشــگری، چهارمین صنعت در اقتصاد جهانی محســوب 
می شــود که نرخ رشــد آن در ۵۰ سال گذشــته، از تمامی 
صنایع بیشــتر بوده اســت. وی همچنین گفت: گردشگری، 
 مردم را بــه هم نزدیک می کند و عامل وحدت، دلبســتگی و

تعلــق خاطــر اســت؛ بــرای مثــال در زلزله بــم، رییس 
بســیاری از NGO  های خارجی که به زلزلــه زدگان کمک 
کردنــد، قبال از این شــهر بازدیــد داشتند.»شــیرکوند« با 
بیان اینکه سیســتم های آموزشــی بســیاری از کشــورها، 
دانش آموزان و دانشــجویان خود را به بازدید از کشــورهای 
دیگر تشــویق می کننــد تا حس تعلق آنها بیشــتر شــود، 
اضافه کرد: در کشــور به گردشــگری توجه نشــده اســت؛ 
در حالی که پتانســیل های طبیعی بســیاری وجــود دارد 
 و مقــام معظم رهبــری نیز در ایــن زمینه حمایــت کننده

هســتند؛ بنابراین باید ظرفیت ها به خوبی استفاده شود. وی 
خطاب به مســئوالن اصفهانی اظهار کرد: در اصفهان، کویر، 
کوه و آب و هوای خــوب وجود دارد و اگر از این پتانســیل ها 
استفاده نکنید، در آینده باید درخصوص چرایی عدم توسعه 
گردشــگری، درآمدزایی و ارزآوری پاسخگو باشید. شیرکوند 
گفت:  اگــر صنعت گردشــگری رونق گیرد، مانــدگاری در 
اصفهان افزایش پیدا کند و گردشگری به یک صنعت تبدیل 
شــود، به دنبال آن اشــتغال زایی، درآمدزایــی، ارزآوری و 
ارزاندوزی اتفاق خواهد افتاد. وی با اشــاره به شهرک سالمت 
گفت: شــهرک ســالمت اصفهان می تواند برای کل کشــور 
ارزآوری داشته باشــد و به تقویت گردشگری سالمت در کنار 
گردشگری تاریخی کمک کند. کشــور چاره ای جز توجه به 

گردشگری ندارد.

شیرکوند:

ماندگاری اصفهان، در گرو 
پیشرفت گردشگری است

خبر

سفرای کشورهای خارجی که به قزوین سفر کردند تا با بناهای تاریخی 
این شهر آشنا شــده و در اجالس شــهرهای جاده ابریشم شرکت کنند، 
اعتراف می کردند هیچ آشــنایی قبلی با میراث فرهنگی ایران ندارند! به 
گزارش خبرنگار مهر، سفرای کشــورهای بنین، فیلیپین، تایلند، هند، 
برونئی، ژاپن، ســنگال، تونس، هلند، بنگالدش و ســریالنکا، به همراه 
رایزن فرهنگی ســاحل عاج و گینه بیسائو، مستشــار افغانستان، کاردار 
شیلی، معاون ســفیر لهســتان، رییس بخش مطبوعات آلمان و وابسته 
سفارت سوئیس، به دعوت صندوق احیا و بهره برداری از بناهای تاریخی و 
فرهنگی، روز گذشته با بناهای تاریخی شهر قزوین آشنا شدند. آنها ضمن 
شرکت در یازدهمین اجالس بین المللی شــهرداران جاده ابریشم که از 
۱۲ تا ۱۵ شهریورماه در شــهر قزوین در حال برگزاری است، از بناهای 
تاریخی دولتخانه صفوی، کاروانسرای سعدالسلطنه، عمارت چهل ستون 
و بوستان باراجین بازدید کردند. سفیران و نمایندگان سفارت کشورهای 
خارجی در ایران، به کاروانســرای سعدالسلطنه که توسط صندوق احیا، 
برای واگذاری به شــهرداری قزوین سپرده شــده بود، رفتند تا در سالن 
اجتماعات آن، در برنامه اجالس شــهرداران جاده ابریشم شرکت کنند. 
این تور آشناســازی برای برخی از بناهای تاریخی قزوین برگزار شده بود 
تا نمایندگان کشورهای خارجی که بیشتر آنها اطالعی از میراث فرهنگی 
ایران نداشــتند، با گوشه ای از میراث فرهنگی این شــهر آشنا شوند. در 
حاشیه این برنامه، عزیزوشابی ایمورو، ســفیر جمهوری بنین در تهران، 
به خبرنگار مهر گفت: اصال آشــنایی با میراث فرهنگی ایــران و تهران 
ندارم؛ تنها توانســته ام از کاخ نیاوران و ســعدآباد دیدن کنم؛ آن هم به 
این دلیل که نزدیک به سفارت بوده اســت. من فقط یک سال است که 
به ایران آمده ام؛ ولی در همین مدت توانســته ام از کاخ های تهران دیدن 
کنم. وی که در تور بازدید سفرا از بناهای تاریخی قزوین شرکت کرده بود، 
گفت: من در این تور به سفرای دیگر گفتم که ببینید ایرانیان در چندین 
سال پیش چه بینش گسترده ای در زندگی داشته و چه بناهایی را ایجاد 
کرده اند؛ ببینید آنها چطور توانســته اند به این بینش عمیق برسند و بر 
این اساس زندگی خودشان را بسازند. سفیر بنین بیان کرد: مردم ایران و 
بنین همدیگر را نمی شناسند و ارتباطی هم با یکدیگر ندارند؛ چون فاصله 
این دو کشور از هم زیاد است. مردم بنین نمی دانند ایران کجاست؛ البته 
می خواهیم که این شناخت را بیشــتر کنیم. من پیشنهاد کرده ام که اگر 
هیئتی به ایران می آید، حتما آنها را با جاذبه های گردشــگری ایران آشنا 

کنیم.

نخستین کمپ داوطلبی یونســکو در ایران، در ســایت جهانی میمند، 
با حضور داوطلبانی از ۵ کشور برگزار شد. نســیم زند، مسئول برگزاری 
این کمپ، با اعالم ایــن خبر گفت: بند ۲۷ کنوانســیون میراث جهانی، 
بر افزایش آگاهی عمومی و تقویت مشارکت نســل جوان و محلی ها در 
پروسه حفظ میراث جهانی تاکید دارد و بر همین اساس از سال ۲۰۰۸، 
هرساله کمپ های داوطلبی با محوریت سایت های جهانی برپا می شود 
که کمپ داوطلبی میمند، نخستین تجربه ما در برگزاری این کمپ ها در 

کشور بود. 
وی با اشاره به شعار امســال یونســکو گفت: »همه با هم برای میراث«، 
شعاری است که امسال انتخاب شده و رویکرد امسال کمپ ها بر مبنای 
افزایش آگاهی عمومی نســبت به میراث طبیعی و انســان ساخت بوده 

است. 
زند درباره کمپ های داوطلبی امســال یونسکو گفت: امسال  ۵۳ سایت 
جهانی در ۳۶ کشور، میزبان ۵۸ پروژه هستند که توسط ۴۷ ارگان مردم 
پیگیری می شود و یکی از آنها، کمپ داوطلبی میمند بود که به پیشنهاد 

گروه میراث فرهنگی سروستان و با تایید یونسکو اجرایی شد. 

سفر سفیران به قزوین؛

جاذبه های گردشگری ایران را 
نمی شناسیم

گردنبند زرین هخامنشی

نخستین کمپ داوطلبی یونسکو 
در ایران برگزار شد

این گردنبند یکی از زیباترین نمونه های شــناخته شــده در زیورآالت 
هخامنشی است که به طور کلی از سه بخش مختلف تشکیل شده است: 
آویزی که در جلوی گردنبند است، بخش یقه مانند گردنبند که به صورت 
تخت، روی گردن قرار می گیرد و در نهایت بخش قالب مانند دراز و لوله ای 
شکلی که در انتها به سر دو اردک می رســد. روی بخش صاف گردنبند و 
آویز آن، صحنه هایی از درگیری های جنگی به تصویر کشیده شده است. 
در زمان امپراتوری هخامنشــی، گاهی پادشاه به همراهانش جواهراتی از 
طال هدیه می داد. این هدایا نه تنها با گیرنده آن، تناســب داشتند، بلکه 
نشانی از وفاداری به پادشاه نیز بودند؛ بر همین اساس وجود تصاویر جنگی 
 حاکی از آننــد که بر خالف تصور رایــج، گردن آویز زریــن، به یک مقام

عالی رتبه مرد تعلق داشــته و نه یک بانو. در قســمت باالیــی آویز و در 
میان تصویر دو اردک، موجودی نیم انســان نیم پرنده به چشم می خورد 
که به اهورا مزدا، خدای ایران باســتان، اشــاره دارد؛ همچنین دور تا دور 
آویز گردنبند، تصویر مشــابهی از اهورامزدا، ولی بدون بال، در دایره هایی 
نقش بسته است. جالب آن که اهورامزدای وسطی به تزئینات کریستالی 
بسیاری آراسته شده که نشان از نبوغ و تکنیک هنرمند دوره هخامنشی 

دارد.
دوره تاریخی: اواخر امپراتوری هخامنشیان
زمان ساخت: اواسط قرن۴تا۶ قبل از میالد

جنس: طال، با تزئیناتی از سنگ الجورد، فیروزه، عقیق و کریستال
ابعاد: ارتفاع ۲۶  و عرض ۲۵/۷سانتی متر

داستان ها: اســتفاده از جواهرات زرین به قدری بــرای رومیان باستان 
نامأنوس و عجیب بود که به هنگام رویارویی با لشــکر ایرانیان در جنگ و 
دیدن برق جواهرات طالییشــان، خیال کردند با صفی از بانوان رو به رو 

شده اند!
محل نگهداری: موزه میهو؛ کوکا ژاپن

۵ سفر ماجراجویانه دور دنیا؛

بفرمایید هیجان!
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اخباريادداشت

مدیرعامل شــرکت آبفای اســتان اصفهان در جلســه کمیته هیئت 
ورزش اســتان، ضمن تقدیر از اعضای کمیته هیئت ورزش استان به 
لحاظ کسب مقام برتر ورزش اســتان ها در وزارت نیرو، گفت: وظیفه 
اصلی شــرکت های آب و فاضالب، ارائه خدمات آب و فاضالب است؛ 
اما می توان گفت پرداختن به ورزش می تواند موتور محرکه ای باشد 
برای ارائه خدمات بهتر به مشــترکین؛ چراکه ورزش کردن راندمان 

بهره وری را میان کارکنان افزایش می دهد.
مهندس هاشــم امینی با بیان اینکه مدیریت شــرکت آبفای استان 
اصفهان، حمایت های الزم جهــت پرداختن کارکنــان به ورزش را 
در دســتور کار قرار داده، اعالم کرد: مدیریت شــرکت آبفای استان 
اصفهان بر این باور است که ورزش کردن عاملی است که سالمت روح 
و جسم فرد در گرو آن است و مسلم است که کارکنان با برخورداری از 
سالمت جسم و روح، بهتر می توانند به انجام وظایف محوله بپردازند؛ 
این در حالی است که هدف غایی شرکت آبفای استان، ارتقای سطح 
خدمات به مردم اســت تا بدین ترتیب، رضایت مردم را بیش از پیش 

به دست آورد.
وی خطاب به مسئول ورزش آبفای استان اصفهان گفت: باید تدابیری 
لحاظ شود که اســتقبال و اشــتیاق کارکنان به پرداختن به ورزش، 
بیش از قبل شــود و همان گونه که کارکنان آبفای اســتان به صورت 
جهادی تالش می کنند، طرح توســعه را هرچه سریع تر به سرانجام 
برسانند. اشــتیاق به ورزش باید میان کارکنان هم به همین صورت 

وجود داشته باشد.
رییس هیئت مدیــره و مدیرعامل شــرکت آبفای اســتان اصفهان، 
پیرامون امکانات و تجهیزات ورزشی آبفای استان گفت: در چندسال 
اخیر، سعی بر این بوده که امکانات و تجهیزات ورزشی آبفای استان، 
به بهترین شکل ممکن تامین شود که در این راستا می توان به احداث 
باشــگاه ورزشــی باران با بهره مندی از تجهیزات نوین ورزشی اشاره 
کرد. با این همه، تصمیم بر این شــد که کارکنان شــرکت های تابعه 
وزارت نیرو در استان اصفهان، می توانند از امکانات و تجهیزات ورزش 

آبفای استان اصفهان استفاده کنند.

مدیرمنطقه 2 شــهرداری اصفهــان اظهار کرد: هتل هخامنشــیان 
در خیابان امام خمینی)ره( - رســالت، با حضور اســتاندار و مدیران 

شهری، دیروز افتتاح شد.
حســین جعفری افــزود: هتل هخامنشــیان بــا هزینــه ای حدود 
11میلیارد تومان، با مشارکت شــهرداری اصفهان و بخش خصوصی 
احداث شد. مدیر منطقه 2 شهرداری اصفهان عنوان کرد: طرح هتل 

هخامنشیان، در راستای توسعه صنعت گردشگری اجرا شده است.

مدیرعامل ســازمان فــاوای شــهرداری اصفهــان اظهــار کرد: 
شهرهوشمند یک موضوع جهانی اســت و اکثر کشورهای دنیا در 

حال برنامه ریزی برای تحقق شهر هوشمند هستند.
وحید حیدریان افزود: جمعیت امروز دنیا 7 میلیارد و 400 میلیون 
نفر است که از این جمعیت، حدود 4 میلیارد نفر شهرنشین هستند 

و پیش بینی می شود تا سال 2050 این رقم به 6 میلیارد نفر برسد.
مدیرعامل ســازمان فاوای شــهرداری اصفهــان، با بیــان اینکه 
شهرنشینی در دنیا دارای رشد سریع اســت، عنوان کرد: جمعیت 
کشــور ما 78میلیون نفر اســت و بیش از 74درصد این جمعیت 
شهرنشین هستند؛ در حالی که در ســال 1360 جمعیت شهری و 

روستایی برابر بوده است.
حیدریان با اشــاره به اینکه بــرای مقابله با چالش ها باید توســعه 
شــهری در دســتور کار قرار داده شــود، بیان کرد: رشــد سریع 
شهرنشــینی، چالش هایی را به همراه دارد کــه از مهم ترین این 
چالش هــا، می توان  بــه آلودگی هوا، آب، خاک، محیط زیســت، 

فضای سبز و... اشاره کرد.
وی با تاکید بر اینکه تا نیم قرن گذشــته، توســعه شــهر، معادل 
توسعه اقتصادی یعنی اســتفاده هرچه بیشتر از منابع موجود برای 
تامین نیازهای کنونی بشر بوده اســت، ادامه داد: توسعه پایدار به 
 معنی استفاده از نیازهای کنونی بشر اســت؛ بدون اینکه نیازهای

نسل های آینده به خطر بیفتد.
مدیرعامل ســازمان فاوای شــهرداری اصفهان، با بیــان اینکه در 
توســعه پایدار 3 محور اصلی اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی 
وجود دارد، عنوان کرد: متغیرهای اصلی، همچنین بر توسعه پایدار 
مانند عوامل انسانی، عوامل تکنولوژی و عوامل نهادی موثر هستند.

حیدریان با تاکید براینکه مفهوم شهر هوشمند ساده و تحقق شهر 
هوشمند بسیار دشــوار است، خاطرنشان کرد: شــهر هوشمند به 
دنبال افزایش توســعه پایدار اســت؛ به گونه ای که تضمین کننده 

سعادت و خوشبختی شهروندان باشد.
وی تصریح کرد: در دنیا موسساتی وجود دارد که ارزیابی شهرهای 
 دنیا را به لحاظ تحقق شــهر هوشمند و توســعه پایدار رتبه بندی

می کنند.
مدیرعامل ســازمان فاوای شــهرداری اصفهان، با اشــاره به اینکه 
شهرهوشــمند دارای 100 شــاخص اســت و به ریزترین مسائل 
زندگی شهروندان توجه می کند، گفت: شاخص های ارزیابی شهر 

هوشمند آماده شده است.
حیدریان ارتباط وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و وزارت کشور 
و برگزاری همایش شهر هوشــمند را اتفاق بزرگی دانست و اظهار 
کرد: در سال گذشته همایشــی تحت عنوان شهر هوشمند برگزار 
شد و اصفهان و 4 شــهر دیگر به عنوان شــهر برتر انتخاب شدند؛ 
همچنین در سال جاری شــهر اصفهان با عنوان شهر برتر انتخاب 

شد.
وی تاکید کرد: تحقق شهر هوشمند با همکاری تمام دستگاه های 

اجرایی اتفاق می افتد.

مديرعامل شرکت آبفای استان اصفهان:

پرداختن به ورزش، می تواند موتور 
محرکه برای خدمات بهتر باشد

با مشارکت شهرداری و بخش خصوصی صورت گرفت؛

 احداث هتل هخامنشیان
در خیابان امام خمینی)ره(

مديرعامل سازمان فاوای شهرداری اصفهان:

شهر هوشمند، با همکاری تمامی 
دستگاه ها محقق می شود

پیشنهاد سردبیر:
احتماال »مفقوداالثر« می شوم!

مدیرعامل ســازمان آتش نشانی شــهرداری اصفهان، با اشــاره به اینکه 
توجه به ایمن سازی ساختمان ها ضروری اســت، اظهار کرد: ایمن سازی 

ساختمان ها، از بسیاری حوادث ناگوار جلوگیری می کند.
بهزاد بزرگزاد با اشــاره به اینکه برخی شــهروندان ایمن کردن ساختمان 
ها را هزینه بر می دانند، بیان کرد: اگر ســاخت و ســازها صحیح باشــد و 
براساس اصول ایمنی ساخته شود، از بســیاری حوادث تلخ جلوگیری می 
شود مدیرعامل سازمان آتش نشانی شــهرداری اصفهان عنوان کرد: برای 
ســاختمان هایی که نکات ایمنی در آنها رعایت شــود، پالک ایمنی صادر 
می شود. بزرگزاد در بخش دیگر سخنان خود بیان کرد: استفاده از سیستم 
اعالم حریق در ســاختمان های چند طبقه، به ویــژه برج ها و مجتمع های 

مسکونی، به دلیل جمعیت زیادی که در آن ساکن هستند، الزامی است.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شــهر اصفهان، از افزایش 15درصدی نرخ سرویس 
مدارس خبرداد.

حســین جعفری اظهارکرد: افزایش 15درصدی نرخ ســرویس مدارس در سال 
95-96 در جلســه علنی شورای شهر به تصویب رســید. وی از ثبت نام رانندگان 
متقاضی در سرویس مدارس ســال تحصیلی خبرداد و افزود: سازمان تاکسیرانی 
در راســتای اجرای قوانین مربوط به حمل و نقل دانش آمــوزان و همچنین بنا به 
درخواســت آموزش و پرورش و اولیای دانش آموزان، هرساله بعد از انجام مراحل 
تعیین صالحیت فردی و خودرویــی، خودروهاي الزم را به ایــاب و ذهاب دانش 
آموزان اختصاص مي دهد. مدیرعامل سازمان تاکســیرانی اصفهان تصریح کرد: 
افراد پس از ثبت نام، در دوره های آموزشی سازمان تاکسیرانی شرکت می کنند و 

سپس از آنها آزمون گرفته می شود.

نرخ سرويس مدارس، 15درصد افزايش يافتساختمان های ايمن، پالک ايمنی دريافت می کنند

 اصغــر آذربایجانــی در آییــن تجلیــل از 110 حافظ و
قرآن پژوه جامعــه القرآن عســکریه اصفهان، با اشــاره 
بــه اینکــه یکــی از ســرفصل های حــوزه فرهنگی در 
شــورای اســالمی شــهر اصفهــان در دوره چهــارم، 
فعالیت هــای  حــوزه  در  برنامه ریــزی  و  حمایــت 
رو ایــن  از  داشــت:  اظهــار  اســت،  بــوده   قرآنــی 

تقویت مراکز قرآنی در اصفهان مورد توجه ویژه قرار گرفته 
است.

رییس کمیسیون فرهنگی شورای شهر اصفهان، حمایت 
از مجموعه هــای خودجوش مردمی فعــال در حوزه های 
قرآنــی را از برنامه های در دســتور کار مدیریت شــهری 
اصفهــان عنوان کرد و افزود: از این رو در ســال گذشــته 
ردیف بودجه یک میلیــارد تومانی و در ســال جاری نیز 
ردیف بودجه ای به همین میزان، برای حمایت  از موسسات 
و مراکز قرآنــی مردمــی در بودجه شــهرداری اصفهان 

تخصیص یافته است.
آذربایجانی با اشــاره به اینکه اصفهان یکی از استان های 
با ظرفیت در حــوزه مراکــز قرآنی اســت، تصریح کرد: 
موسســاتی همچون جامعه القــرآن، دارالقــرآن، بینه و 
نورالمهدی، در حوزه های خواهران، برادران و خردساالن 

فعالیت دارند.

مدیر سازمان حج و زیارت استان اصفهان، با اشاره به 
بیانات رهبر معظم انقالب، اظهار کرد: همان طور که 
ایشان از همان ابتدای حادثه منا فرمودند، این حادثه 

نباید به فراموشی سپرده شود.
غالمعلی زاهدی بابیان اینکه طی یک ســال گذشته 
تمام هم و غم ما، خانواده معظم جان باختگان حادثه 
منا بوده است، گفت: در همین رابطه، هرگونه کمکی 
را که توانســته ایم انجام دهیم، بــه کار گرفته ایم که 
از آن جمله، پیگیری امور اداری و سرکشــی به این 
خانواده های معزز بوده اســت. وی درخصوص عدم 
پاســخگویی و رفتارهای خودســرانه رژیم منحوس 
ســعودی در این مدت در زمینه جان باختگان حادثه 
منا تصریح کرد: بی تدبیری و بی کفایتی آنها برای ما 

اثبات  شده است.
زاهدی، با اشــاره بــه ممانعت حکومت ســعودی از 
حضور زائران ایرانی در موســم حج امســال و خلط 
مسائل سیاسی با حج توســط دولت سعودی، تاکید 
کرد: به هرحال ما باید مســائل مرتبط بــا  فجایع منا 
و عدم حضور زائران ایرانی در مراســم حج امســال 
را در جامعــه تبیین کنیم و به گوش مردم کشــور و 
جهان اسالم برسانیم تا بی تدبیری، بی کفایتی و عدم 

صالحیت سعودی برای آنها نیز مشخص شود.

اختصاص يک میلیارد تومان 
برای حمايت از مراکز قرآنی 

 ابعاد فاجعه منا 
بايد به گوش جهانیان برسد

حج و زیارتسازمان آرامستان هاشورا

برگزاري دعاي عرفه، در جوار 
قطعه ايثارگران باغ رضوان

درصد با سوادی در استان 
اصفهان به 96/7 رسید

مدیرعامل سازمان آرامســتان هاي شهرداري اصفهان، 
با اشاره به ســابقه برگزاري مراســم معنوي دعاي عرفه 
در سنوات گذشــته و برپایي خیمه هاي تداعي کننده 
صحراي عرفات، اظهار کرد: امســال نیز طبق ســنوات 
گذشــته مراســم معنوي و پرفیض دعاي عرفه حضرت 
سیدالشهدا)ع(  در زیر خیمه هاي برپا شده در آرامستان 

باغ رضوان، در جوار قطعه ایثارگران برگزار خواهد شد.
 محمد پرورش اضافه کــرد: براســاس هماهنگي هاي

به عمل آمده،  زائران مشتاق حضور در این مراسم، توسط 
اتوبوس هاي شــرکت واحد از مبادي پنجگانه میادین 
احمدآباد، بزرگمهر، میدان قدس، جمهوري اســالمي و 

پایانه باقوشخانه، به باغ رضوان منتقل مي شوند.
مدیرعامل سازمان آرامســتان هاي شهرداري اصفهان، 
با اشــاره به اینکه تدابیــر الزم جهت اســتقرار امکانات 
مورد نیاز مردم نیز پیش بیني شــده است، تصریح کرد: 
همچنین با همــکاري نیروي انتظامــي و پلیس راهور، 

مشکل حاد ترافیکي نخواهیم داشت.
وي، ضمن اشاره به فضاســازي و تبلیغات محیطي برای 
برگزاری هرچه با شکوه تر شــدن این مراسم، ادامه داد: 
 از عموم مردم شــهیدپرور اصفهان و مســئوالن دعوت

مي شود در این مراسم معنوي شرکت کنند.

معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان 
اصفهان گفت: جذب بیش از 30 هزار ســوادآموز طی 
سه ســال گذشــته، منجر به افزایش 96/7درصدی 

باسوادی در استان شد.
امید قائمی، به پروژه راه انــدازی 14 مرکز یادگیری 
محلی پس از گذشــت چندیــن ســال از توقف آن، 
انعقاد و اجرای بیــش از 17 توافق نامــه همکاری با 
سایر دستگاه ها از جمله صدا و ســیما، کمیته امداد، 
بهزیستی، جهاد کشاورزی، بسیج سازندگی، اداره کل 
زندان ها و... و اجرای کالس هــای ICDL برای بیش 
از 300 نفر از ســواد آموزان برای اولیــن بار به همراه 

تحویل مدرک بین المللی ICDL اشاره کرد.
وی همچنین از اجــرای بیش از 10 طرح آموزشــی 
 از جمله طــرح خواندن بــا خانواده، درخــت کاری،

یــادواره شــهدای ســوادآموزی و حلقــه هــای 
کتابخوانــی خبر داد و افــزود: طرح به صفر رســانی 
بــی ســوادی در 17 منطقه اســتان، اجــرای طرح 
کتابت قــرآن کریم توســط ســوادآموزان و اهدا به 
پنج مــکان متبرکه مشــهد مقدس، عتبــات عالیات 
 و حرم امام خمینــی)ره(، از دیگر برنامــه های مهم

انجام شده است.

آموزش و پرورش

سما 
مطیعی

در بنرهــای تبلیغاتــی ذکــر شــده بود 
که ســخنران مراســم، »حجت االســالم 
والمسلمین سیدحسین مومنی« اســت و مادحین بنامی 
همچون »ســیدرضا نریمانی« و »مهدی سلحشور« نیز به 
مرثیه سرایی خواهند پرداخت. نزدیکی های میدان قدس، 
موتورســوارانی را دیدیم که از پایگاه بســیج منطقه بیرون 
آمدند و می شد حدس زد به سمت مسجد جامع در حرکت 
هستند؛ حدس اشــتباهی هم نبود. بچه های بسیج پایگاه 
برای تامین امنیت و نظم مراســم، در مسجد جامع مستقر 
شدند. از همان دقایق ابتدایی و پیش از حضور سخنران در 
جایگاه، تقریبا دورتادور شبســتان مسجد مملو از جمعیت 
بود. مجری قبل از آمدن سخنران، دقایقی در وصف رشادت 
بچه های جنگ و ســال های دفاع مقدس حرف زد. پس از 
صحبت های مجری، نوبت به حجت االســالم والمسلمین 
مومنی رسید که ســخنرانی خود را آغاز کند؛ سخنرانی که 
با صحبت درباره »جهاد اصغر« و »اکبر« و »کبیر«آغاز شد 
و در ادامه، با شــور و حرارت ادامه پیدا کرد و البته انتقادات 
تند و تیز مومنی نسبت به دولت تدبیر و امید را هم به دنبال 

داشت. 

حجت االسالم سیدحســین مومنی، ابتدا در باب »جهاد« 
ســخنانی ایراد کرد و گفت: » جهاد به معنای تالش برعلیه 
دشمن است که گاهی دشمن داخلی )شیاطین و طواغیت( 
است و گاهی خارجی که صرفا به طواغیت اطالق می شود.

انسان در برخورد با دشمنان داخلی و خارجی، باید همواره 
در حال کوشش و مجاهده با نفس باشــد. با توجه به آیات 
قرآن، سه دســته جهاد برای بقای فرهنگ انقالب ناب الزم 
است و در انقالب حضرت سیدالشهدا)ع( و انقالب صادقین 
نیز وجود داشــته که عبارتند از جهاد اصغــر، جهاد اکبر و 
جهاد کبیر. این جهاد در میدان جنگ، زمانی که مشرکین 
به محاربه با مســلمانان بپردازند، تحقق می یابد و با توجه 
به آیات و روایات، کافــر حربی را در صورتــی که حاضر به 
توبه از کرده خویش نشــود، باید کشــت؛ زیرا از کمترین 
 فرصت برای نابودی مســلمانان استفاده می کند و چاره ای

جز مقاتله ندارد.« حجت االسالم مومنی، در ادامه به برخی 
مســائل روز جامعه هم اشــاره کرد؛ از جمله انتشــار فایل 
 صوتی منتسب به منتظری که این روزها درباره آن حرف و 
حدیث های متنوعی نقل می شــود. حجت االسالم مومنی 
در این باره گفت: »در مورد منافقیــن دهه 60 که حضرت 

امام)ره( فتوای اعــدام آنها را صادر نمود، علــت محاربه با 
انقالب اســالمی بود و چون منافقین به قتل و براندازی این 
نظام روی آورده بودند، بنا بر حکم ولی فقیه اعدام شدند؛ لذا 
 برخی افراد بحران هویت دارنــد و امروز از پخش فیلم هایی

در رابطه با چرایی این اعدام ها سخن می گویند که اینان از 
آیات قرآن بی بهره اند و از اسالم هیچ دریافت نکرده اند.«

یادواره شــهدا بود و ســخنران هم ال به الی صحبت های 
خود، چندبــاری به نقل روایاتی از برخــورد با خانواده های 
شــهدای مدافع حرم و جنگ تحمیلی پرداخــت و گفت: 
»کاری که شــهدا در هشت ســال دفاع مقدس انجام داده 
و امروز نیز شــهدای مدافع حرم ادامه می دهند، جهاد در 
راستای حفظ نظام اسالمی و ارزش های آن است و این امر 
از جان برتر و باالتر است و اگر الزم باشــد، باید برای حفظ 
دســتاوردهای این عزیزان کفن بپوشــیم و در میدان نبرد 
حاضر شویم.« این کارشــناس مذهبی، در ادامه از »جهاد 
اکبر« گفت و تاکید کــرد »این جهاد به گفتــه پیامبر، در 
 میدان جنگ با شــیاطین و هواهای نفسانی تحقق می یابد

و پیروز این عرصه کسی است که بر این دو مقوله غلبه کند. 
اگر شــخصی پســت و مقامی را بر عهده بگیرد و حق را زیر 
پا بگذارد یا لباس حــق را بر باطل و لبــاس باطل را بر حق 
بپوشــاند و از طرفی برای حفظ جایگاه خود، مقدس ترین 
مقدســات را زیر پا بگذارد و دچار کبر و خودبرتربینی شود، 
 دچار هوای نفس شــده که این حالت بــرای عموم مردم،

تهوع آور و نفرت انگیز اســت.« حجت االســالم مومنی در 
بیان شــخصیت های تاریــخ که دچار هوای نفس شــده و 
ســقوط کرده اند هم مثال جالبی زد: »ابــن ملجم مرادی، 
جوانی است شاخص که وقتی مردم یمن نزد امیرالمومنین 
 می آینــد و بیعت مــی کننــد، وی را به عنــوان نماینده

مــی فرســتند و او نیــز خطبــه ای غــرا در وصــف 
امیرالمومنیــن)ع( می خوانــد؛ تا جایی کــه حضرت، وی 
را تحســین می کنند؛ امــا وقتی هوای نفس بــر وی غالب 
شد، ســقوط کرد. همچنین طلحه و زبیر از شخصیت های 
برجسته جهان اســالم و در جهاد اصغر، نام آور بودند؛ لکن 
در جهاد اکبر محکوم به شکســت از هوای نفس شــدند.« 
در ادامه، نوبــت به تعریف »جهاد کبیر« رســید؛ موضوعی 
 که بــاب ورود به ســخنان »سیاســی« ســخنران شــد.

حجت االســالم مومنی، در رابطه با جهاد کبیر گفت: »این 
جهاد در میدان عدم اطاعت از طاغوت و کفار اســت و طبق 
آیه قرآن، در برابر کافران، نباید ســر سازش و تعظیم فرود 
آورد و می بایست با آنان به جهاد کبیر پرداخت. ما با کافران 
ســنخیتی نداریم که بخواهیم با آنها مذاکره کنیم؛ لذا بنده 
از آقای روحانی و هیئت دولت، ســوالی اساســی دارم که 
بر اســاس آیات قرآن و روایات، عزت و ذلت بر ما مشخص 
است؛ لکن مالک شما از عزت و ذلت چیست که اینگونه سر 

تعظیم در برابر کفار فرود می آورید؟
 امــام ســجاد)ع( در نامه ای بــه محمدبن مســلم زهری

می نویسد: حداقل مشــکل تو این است که دشمن با وجود 

تو احســاس امنیت کرد. جهاد کبیر یعنی ســر تعظیم در 
برابر کفار و مشــرکین فرود نیاوریم و با اقتــدار، راه خود را 
بپیماییم. عده ای امروز این حرف ها را شــعار می دانند؛ اما 
من به آنان می گویم که اگر اینها شــعار است، آمریکا هیچ 
غلطی نمی تواند بکند هم شــعار بود! پس چرا هشت سال 
در برابر تمام قدرت ها ایســتادگی کردیم و پیروز شدیم؟!« 
وی در ادامه در رابطه با بدعهدی های دشــمن گفت: امام 
حســن)ع( فرمودند: مرا با معاویه وارد صلح نکنید که او به 
عهد خود وفا نخواهد کرد؛ ولی مردم چنین کردند و معاویه 
وعده و وعیــد داد و گفت این صلح بــرکات دارد و منکر آن 
کافر است. اما نهایتا چه شد؟! امروز می گویند برجام آفتاب 
تابان اســت؛ اما چرا مردم آن را نمی بیننــد؟ چرا وعده ها 
 هیچ کــدام عملی نمی شــود؟! امــروز دولت وعــده زیاد
 می دهد؛ ولــی در میدان عمــل، مردم هیچ نمــی بینند.

رییس جمهور مــی گوید تــورم را کاهش دادیــم و رکود 
 را از بیــن بردیم؛ ولــی مردم بــا رکود دســت و پنجه نرم 
می کننــد و هیچ یــک از ســخنان رییس جمهورشــان 
لمس نمی شــود. امروز رهبری هر ســخنی که می گویند، 
 آقای رییس جمهور یا تیم ایشــان برخالف آن ســخنرانی

 مــی کننــد؛ تــا جایــی کــه ضــد انقــالب کلیــپ 
مــی ســازند و مــی گوینــد بیــن ســران جمهــوری 
اســالمی اختــالف افتــاده. آقــای روحانی، چــرا کاری 
 مــی کنیــد کــه آب بــه آســیاب دشــمن بریــزد؟!«

حجت االســالم مومنی به اینجا کــه رســید، از »اعتماد 
به خدا« ســخن گفت که راز پیــروزی و موفقیت و آرامش 
انسان است؛ ســخنانی که البته با طعم کنایه به دولتمردان 
همراه بود: »امام جواد)ع( در حدیثی می فرمایند: هر کس 
 به خدا اعتماد داشته باشد، خدا نیز ســرور و شادی را به او 
می نمایاند و هــر کس به خدا توکل کند، خــدا او را از همه 
چیز بی نیاز می کند. اگــر بیانات رهبر معظــم انقالب در 
دانشــگاه امام حســین)ع( را مرور کنید، در مــی یابید که 
ایشــان چندین آیه در رابطه با اعتماد به خدا قرائت کردند 
و مدام از اعتماد و توکل بر خدا ســخن گفتند. تا زمانی که 
مســئولین ما در عوض اعتماد به خدا، به کفار و مستکبرین 
اعتماد کنند، باید شــاهد بدعهدی کفار باشــند و این امر 

موجب ریختن آبروی آنها در همین دولت خواهد شد.« 
حجت االســالم مومنی پس از این ســخنان و در حالی که 
آماده ترک جایگاه می شــد، با کاغذی که از پشــت جایگاه 
به دست او رســاندند، اعالم کرد که به وی اطالع داده شده 
که زمان برای سخنرانی هست. به نظر می رسید این تمدید 
وقت ســخنرانی به علت دیرآمدن مداحان بود. در این لحظه 
حجت االسالم والمســلمین مومنی با لبخند تاکید کرد که 
بهتر اســت ادامه ندهد؛ چون اگر ادامه بدهد، احتماال از روز 

بعد »مفقوداالثر و مفقودالجسد خواهد شد!« 
در ادامه مراسم، »ســیدرضا نریمانی« و »مهدی سلحشور« 
به مرثیه خوانی پرداختند. این برنامه به همت سپاه، شورای 

هماهنگی تبلیغات اسالمی و شهرداری اصفهان برگزار شد.

در حاشیه برگزاری مراسم يادواره شهدای شهرستان اصفهان؛

احتماال »مفقوداالثر« می شوم!

کاری که شهدا در 
هشت سال دفاع 

مقدس انجام داده 
و امروز نیز شهدای 

مدافع حرم ادامه 
می دهند، جهاد در 
راستای حفظ نظام 

 اسالمی و 
ارزش های آن است

از پوستر و بنر فراوان در شــهر خبری نبود. به نظر می رســید تبلیغات آنچنانی صورت نگرفته است؛ اما 
شامگاه دوشنبه، وقتی به ورودی مسجدجامع اصفهان رسیديم، جمعیت زيادی که درحال ورود به مسجد 
تاريخی شــهر بود، جلب توجه می کرد. قرار بود در اين مکان، به منظور گرامیداشــت مقام شامخ شهدای 

شهرستان اصفهان، يادواره ای با عنوان »ستارگان هدايت« برگزار شود.

Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperNo. 1953  |  September 07,2016  |  16Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPER E-MAILMosavar.ZAYANDEROUD@GMAIL.COM



13
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره  1953 |  چهارشنبه 17 شهریور 1395 | 5  ذی الحجه 1437

پیشنهاد سردبیر: 
اصفهانی ها در پارالمپیک به خط شدند

مدافع برزیلی فصل گذشته تیم سپاهان، استقاللی شد. لئوناردو 
پادوانی که به همراه منصوریان در نفت تهران هم حضور داشته، 
بعد از پیوســتن به جمع آبی ها با انتشــار پســتی به این انتقال 

واکنش نشان داد.

واکنش پادوانی بعد از پیوستن 
به استقالل

فوتبال جهان

 ســنگربان ســابق یونایتد ســخنان کنایه آمیزی را درباره دو باشــگاه 
منچستر سیتی و چلسی بر زبان آورد. او براین باور است که پوگبا بهترین 
بازیکن جهان در پست خود است. منچســتریونایتد با وجود اینکه بعد از 
جدایی الکس فرگوســن روزهای کابوس واری را پشــت سر گذاشت اما 

همچنان یکی از ثروتمندترین باشگاه های جهان به شمار می آید.
منچستر یونایتد در فصل جابه جایی تابستانی، گران ترین بازیکن تاریخ را 
به نام خود به ثبت رساند. این تیم توانست با بازیکنان بزرگ دیگری مانند 
زالتان ایبراهیموویچ و هنریک مخیتاریان هم قرارداد امضا کند تا نشان 

بدهد همچنان ثروت باالیی دارد و می تواند هر بازیکنی را جذب کند.
 پیتر اشــمایکل که اســطوره شــیاطین ســرخ در خط دروازه به شمار 
می آید ســخنان کنایه آمیزی را درباره چلسی و منچستر سیتی بر زبان 
آورد و گفت: ما منچستر یونایتد هســتیم و این توانایی این را داریم تا هر 
بازیکنی را که دوســت داریم با هر قیمتی که باشد جذب کنیم. چلسی و 
منچسترســیتی هم می توانند رقم های نجومی را پرداخت کنند با این 
تفاوت که یونایتد برخالف چلسی و سیتی منتظر آمدن مولتی میلیاردرها 
نیســت که پول تزریق کنند.او ادامه داد: ما به خوبی می دانیم که چگونه 
پول جمع کنیم. منچستریونایتد یک باشگاه بسیار بزرگ است که از نظر 
مالی خودکفا و سازمان یافته عمل می کند. می توانیم هر بازیکنی را که 
 دوســت داریم جذب کنیم و آمدن پل پوگبا یک پیام آشــکار را به دیگر

 تیم ها داد.ســنگربان اســطوره ای منچســتریونایتد در ادامــه  درباره 
جذب پوگبا اضافه کــرد: پوگبا چهار فصل رویایی را با یوونتوس پشــت 
 ســر گذاشــت. واقعیت می گوید که او یک بار دیگر به منچستریونایتد 
بر گشته اســت. می توان درباره جدایی او از یونایتد سخن به میان آورد 
اما مهم این اســت که او االن بهترین بازیکن جهان در پست خود است 
و به تیم اصلی اش برگشته است. منچستر یونایتد با هدایت ژوزه مورینیو 
نتایج درخشــانی در فصل جدید لیگ برتر انگلیس کسب کرده و در هر 
 ســه بازی خود پیروز از میدان خارج شده است. شــاگردان مورینیو در 
حســاس ترین و جذاب ترین بازی هفته چهارم رقابــت های لیگ برتر 

انگلیس هفته آینده میزبان منچسترسیتی خواهند بود.

کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال پرتغال گفت که هموطنش می تواند راه 
او را در پیش بگیرد.

لوئیز فیگو که در سال 2000 با پرداخت رقم فسخ قرارداد 37/2 میلیون 
پوندی اش از جانب رئال مادرید از بارســلونا جدا شد و به رقیب دیرینه و 
ســنتی کاتاالن ها پیوســت، می گوید: بهترین بازیکن اروپــا می تواند 
کاری شــبیه به او  انجام دهد. بر اســاس گزارش ها بنــدی در قرارداد 
رونالدو وجود دارد که طبــق آن می تواند با پرداخت رقم فســخ قرارداد 
1/5میلیارد یورویی از جمع کهکشانی ها جدا شود. بهترین بازیکن جهان 
در ســال 2001 که با ملحق شــدنش به رئال مادرید در آن زمان رکورد 
گران قیمت تریــن بازیکن جهان را بــه خود اختصــاص داد، به روزنامه 
»رکورد« پرتغال گفت: ما در یک بازار آزاد قرار داریم و وقتی بند فســخ 

قراردادی وجود داشته باشد، پس هر اتفاقی ممکن است رخ دهد.
فیگو درباره انتقال 15 ســال پیش خود به رئال مادرید عنوان کرد: دلیل 
نخست این انتقال، به رسمیت شناخته شدنم از جانب رییس باشگاه رئال 
مادرید بود، پس قضیه انتقالم به سانتیاگوبرنابئو جدی تر شد و پیشنهاد 
رسمی از رئال دریافت کردم. به مســئوالن بارسلونا این موضوع را اطالع 

دادم و گفتم اگر قصد حفظم را دارید، قرارداد جدیدی را پیشنهاد بدهید.

کارلو آنچلوتی، مربی بایرن مونیخ در اظهارنظری کنایه آمیز درباره فلسفه 
باشــگاه رئال  مادرید، به توقعات زیادی که کهکشــانی ها و رییس آنها 
فلورنتینو پرس از او طی دو ســال حضورش در سانتیاگو برنابئو داشتند، 
اشاره کرد. آنچلوتی در اولین فصل مربیگری اش در رئال  مادرید، قهرمانی 
در لیگ قهرمانان اروپا و جام حذفی اسپانیا را برای کهکشانی ها به ارمغان 
آورد، اما در پایان فصل دوم مربیگری اش به خاطر عدم کسب جام اخراج 
شــد و این در حالی بود که بسیاری از بازیکنان و رســانه های اسپانیایی 
تصمیم فلورنتینو پرس برای اخراج ســرمربی پیشــین پاری سن ژرمن، 

چلسی و میالن را زیر سوال بردند.
آنچلوتی اما می گوید که فلسفه باشــگاه رئال  مادرید همین است و نباید 
چیزی جز این از کهکشــانی ها انتظار داشــت. کارلتو که تابستان سال 
2015 از مربیگری کهکشــانی ها برکنار شد، به ســایت دی ولت گفت: 
االن برای همه روشن است که این باشگاه رئال مادرید بود که با من قطع 
همکاری کرد. در آخرین ســال حضورم در رئال مادرید ما به نیمه نهایی 
لیگ قهرمانان صعود کردیم و در اللیگا هم فقط به خاطر کسب یک امتیاز 
کمتر از بارسلونا قهرمان نشدیم. برای رئال مادرید اما ثبات همیشه و فقط 

به یک شیوه معنا می شود: »کسب قهرمانی«.

کنایه تند پیتر اشمایکل 
به منچسترسیتی و چلسی

فیگو: رونالدو می تواند به بارسلونا برود!

برای رئالی ها ثبات فقط در قهرمانی 
خالصه می شود

فضای مجازی

تیم فوتبال ایران با نمایشی نه چندان جذاب در شن یانگ یک 
امتیاز از حریف خود گرفت.  ایران که با ترکیبی متفاوت مقابل 
چین قرار گرفته بود ، با وجود کنتــرل بازی، موفق به گلزنی 
مقابل حریف نشد تا با 4 امتیاز موقتا در صدر گروه قرار بگیرد. 

داور: ادهم ماخادمه) اردن(
کمک داور: احمد معانی-عیسی محمد احمد

تیم ملی چین:
زنگ چنگ)گو چاوو 12(، فنــگ ژیااُتینگ)کاپیتان(، ژانگ 
لینپنگ، هانگ رن، لــی ژوئپنگ، یو های، هــااو جون مین، 
هوانگ بوئن)جانگززی ژه 55(، وو لــی، ژانگ یونینگ و ژائو 

مینگ ژیان
تیم ملی ایران:

علیرضا بیرانونــد، مرتضی پورعلی گنجــی، پژمان منتظری 
)سید جالل حســینی 23(، رامین رضائیان، میالد محمدی، 
آندرانیک تیموریان، سعید عزت اللهی، علیرضا جهانبخش، 
مسعود شــجاعی)رضا قوچان نژاد76(، وحید امیری)مهدی 

ترابی73( و سردار آزمون
سرمربی:کارلوس کی روش

اخطار:
وحید امیری )4( از ایران

هانگ رن )40( - یو های )41( از چین
اتفاق ویژه:

بعد از 40 سال بازی ایران و چین بدون گل تمام شد که شاید 
رویه احتیاط آمیز هر دو مربی باعث این اتفاق شد .

 بهترین بازیکن:
آندرانیک تیموریان در صدمین بازی ملی خود نمایش خوبی 
 داشت و می شــود از او به عنوان بهترین بازیکن ایران در روز 

نه چندان خوب ملی پوشان نام برد. 
ایران 22 سال بی شکست مقابل چین

تیم ملی فوتبال کشــورمان در حالی برابر تیم ملی چین در 
خاک حریف به تســاوی بدون گل رســید که آخرین بار 22 
ســال قبل در جریان یک بازی رســمی به چین باختیم.تیم 
ملی فوتبال چین، در بازی های آســیایی 1994 هیروشیما 
1-0 در روز 15 مهر مــاه 1373 ما  را شکســت دادند.ایران 
در حالی برابر چین در 22 ســال گذشــته بارها بازی کرده و 
تنها در یک بازی دوستانه 1-0 باخته که در بازی های رسمی 
ســابقه برد 4-1 و 4-2 را برابر تیم ملی فوتبال چین داشته 
است. در تاریخ بازی های رســمی انجام شده بین 2 تیم تنها 
ایران 2 بــار به چین باخته اســت؛ یک بار در ســال 68 و در 
مقدماتی جام جهانی 1990 و بار دوم در بازی های آســیایی 
1994 هیروشــیما که گفتیم چه نتایجی در این عرصه ثبت 

شده است.

ایران 0 - چین 0

بازی نچسب!

مستطیل سبز

رقابت های پارالمپیــک 2016 ریو از امروز 
به طور رســمی آغــاز می شــود و کاروان 
 ورزشــی ایــران با نام »شــهدای منــا« با 
111 ورزشکار در 12 رشــته در این مسابقات شرکت خواهد 
کرد. ورزش اصفهان که تنها در رقابت های پارالمپیک 2004 
آتن نمایندگانی برای شــرکت  در این تورنمنت بین المللی  
داشت،  در این دوره از مسابقات با چهار ورزشکار حضور دارد 

که در  دو رشته انفرادی و تیمی به رقابت می پردازند. 
علیرضا مختاری، هادی نوری، ایمان بک زاده و زینب ملکی 
ورزشکاران اصفهانی کاروان شــهدای منا هستند که در این 
بازی ها به میدان می روند که حضور این چهار ورزشــکار در 
یک دوره و شرکت کردن نخســتین بانوی اصفهانی در این 
رقابت ها، برای اولین بار ، امیدواری زیادی برای ورزش استان 
به وجود آورده که نمایندگان اصفهان بتوانند از این مسابقات 

دست پر بازگردند.
ســابقه تنها مدال اصفهان در پارالمپیک به رقابت های آتن 
2004 باز می گردد که علی نادری موفق شــد در ماده پرتاب 

نیزه به مدال طال دست پیدا کند .
در آســتانه آغاز رقابت های پارالمپیک ریو نگاهی خواهیم 

داشت به وضعیت ملی پوشان پارا المپیکی اصفهان.
در انتظار مدال دوومیدانی

علیرضا مختــاری در رقابت هــای دوومیدانــی جانبازان و 
معلوالن قهرمانی کشور در رشته پرتاب وزنه   با پرتابی معادل 

8 متر توانست با کسب حد نصاب الزم مسافر برزیل شود. 

مختاری رقبای اصلی اش در ماده پرتاب وزنه پارالمپیک را از 
کشورهایی مانند آمریکا، جمهوری چک و یونان دانسته و می 
گوید: اســدا... عظیمی از جانبازان دفاع مقدس رقیب اصلی 
من است و از آنجایی که همه شرکت کنندگان در یک سطح 
قرار دارند نمی توان در مورد شانس کسب مقام در مسابقات 

پارالمپیک ریو صحبت کرد .
ملی پوش پارالمپیکی  دو ومیدانی اصفهانی قبل از ســفر به 
ریو ابراز امیدواری کرد که ایران بتواند روی سکوی قهرمانی 

این دوره از رقابت ها قرار بگیرد.
نماینده ای در تیر و کمان

هادی نوری اولین ورزشــکار ایرانی بود که موفق به کســب 
سهمیه پارالمپیک ریو از رقابت های جهانی آلمان در رشته 

کامپوند برای کشورمان شد.
 بازیکن ملی پوش  اصفهانی که  ســابقه  3 سال عضویت در 
تیم ملی تیراندازی جانبازان و معلوالن کشــور را در پرونده 
خود دارد، شرایط برگزاری اردوهای تیم ملی را خوب توصیف 
کرد ودر گفت و گو با رســانه ها عنوان کرد که برای رقم زدن 
بهترین عملکرد به مسابقات ریو سفر می کند و امیدوار است 

با کسب بهترین نتیجه برای ایران، افتخار آفرینی کند.
تنها بانوی اصفهانی در پارالمپیک

 با اعالم لیست بازیکنان تیم ملی والیبال نشسته بانوان، زینب 
ملکی نخســتین بانوی اصفهانی اســت که تجربه حضور در 

پارالمپیک را به دست آورده است.
بانوی اصفهانی تیم ملی والیبال نشســته میزان آمادگی تیم 

ملی والیبال نشســته بانوان ایران قبل از اعزام به مســابقات 
 پارالمپیــک ریو را خوب توصیــف کرده  و  ابــراز امیدواری

 می کند  که با توجه به روحیه باالی تیم ملی و شرایط خوب 
فنی تیم در میدان سخت پارالمپیک تاریخ ساز می شوند.

زینب ملکی معتقد است که   توانایی کسب مدال توسط تیم 
ملی والیبال نشســته بانوان ایران وجود دارد و ملی پوشــان 
 ایرانی تمام تــالش  خود را بــه کار می گیرنــد تا برخالف

 بازی های دشــوار تیم ملی والیبال در این رقابت ها  بتوانند 
بازی های خوبی را به نمایش بگذراند و سبب سربلندی ایران 

شوند.
بازگشت بسکتبال با ویلچر به المپیک

ایمان بک زاده تنها نماینده بسکتبال با ویلچر استان اصفهان 
در تیم ملی است که  در پارالمپیک ریو حضور می یابد.

بک زاده که به همراه تیم ملی بسکتبال با ویلچر در بازی های 
پارآسیایی اینچوان روی ســکو رفت، با اشاره به حضور تمام 
قدرت های برتــر دنیا در رقابت هــای پارالمپیک می گوید: 
» نمی توان سطح بازی های پار آســیایی را با این مسابقات 
مقایسه کرد؛ چرا که تیمی مانند کره جنوبی که در آسیا تیم 
 سرشناسی است نتوانسته سهمیه شــرکت در پارالمپیک را

 به دســت آورد .«ملی پوش اصفهانی  تیم  ملی بسکتبال با 
ویلچر کشــورمان معتقد است حضور کشــورهای صاحب 
 نام باعث باال رفتن ســطح رقابت های پارالمپیک ریو 2016 
 می شــود و این کشــورها برای رســیدن به قهرمانی تالش 

ویژه ای خواهند داشت.

کاروان »شهدای منا« در ریو؛

اصفهانی ها در پارالمپیک به خط شدند

.

پس از مخالفــت وزارت ورزش با قراردادهای 
ســنگین در فوتبال، اســتقاللی ها اقدام به 
کاهش رقم قراردادشــان کردنــد. افتخاری 
مدیرعامل باشــگاه در این باره مــی گوید: 
 »متاســفانه دخــل و خــرج باشــگاه با هم

 نمی خواند. بنده هم دوســت ندارم مدیون 
بازیکنان شوم. ولی یک سوال دارم. چه کسی 

در استقالل قرارداد بســته و پول بازیکنان و 
مربیان را کامل داده؟!« او درباره کسر قرارداد 
بازیکنان می گوید: »اصال بحث کسر قرارداد 
نیست، بلکه ما تعامل می کنیم. همه چیز را 
به بچه ها واگذار کردم. حتی منصوریان گفت 
حاضرم اول از قرارداد من کم شود. قرار شد با 

بازیکنان تیم هم صحبت کند.«

ماموریت جدید منصوریان در استقالل برگ برنده قلعه نویی مقابل پرسپولیس
ســروش رفیعی که پــس از جنجال های 
بسیار مجوز حضور در تیم ملی را به دست 
آورد، در عیــن ناباوری از ســوی کارلوس 
کی روش بــرای دو بــازی مقابــل قطر و 
چین خط خــورد. رفیعی در شــرایطی از 
تیم ملی خط خورد که در تراکتورســازی 
 عملکــرد خوبــی دارد و مغــز متفکر تیم

 قلعه نویی محسوب می شود. غیبت رفیعی 
در اردوی تیم ملی فوتبــال، اتفاق مثبتی 
 برای تراکتورسازی و قلعه نویی به حساب 
می آیــد. رفیعــی برخالف ملی پوشــان 
پرتعــداد پرســپولیس که به چین ســفر 
کرده انــد، در روز بازی دو تیم، خســتگی 
 نفــرات مذکــور را نــدارد و مــی توانــد 

مهره ای مفید برای تیمش باشد. در روزی 
که تراکتورســازی می تواند بــا برد مقابل 
پرســپولیس به صدرجدول برسد، حضور 
سروش رفیعی ســرحال و آماده که انگیزه 
زیادی هــم در تمرینات تراکتورســازی از 
خودش به نمایش گذاشته، می تواند برگ 

برنده امیر قلعه نویی باشد.
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آگهی برگزاری مناقصه عمومی

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت دوم

نام روزنامه: زاینده رود
تاریخ انتشار: 95/06/17

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایی به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط 
واگذار نماید. 

محلموضوع مناقصهشماره مناقصه
تامین اعتبار

برآورد
)ریال(

مبلغ تضمین
)ریال(

عملیات بهره برداری شبکه آب و فاضالب، خدمات عمومی و 95-2-105
7/907/892/800396/000/000جارینگهداری و اپراتوری تصفیه خانه فاضالب منطقه فوالد شهر 

عملیات بهره برداری شبکه فاضالب منطقه فالورجان و 95-2-106
2/864/074/325144/000/000جارینگهداری و اپراتوری تصفیه خانه فاضالب قهدریجان

2/269/941/413114/000/000جاریعملیات انجام امور اداری  و خدمات عمومی منطقه برخوار95-2-107

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ 95/6/27
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز یکشنبه به تاریخ 95/6/28

دریافت اسناد: سایت اینترنتی 
WWW.abfaesfahan.ir شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
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)داخلی 388(

با وجود پایان مهلت نقل و انتقاالت لیــگ برتر فوتبال همچنان 
تکلیف هادی عقیلی با ســپاهان مشــخص نشــده است.هادی 
عقیلــی که یک ســال دیگر بــا ســپاهان قــرارداد دارد، برای 
 فســخ قراردادش با این باشــگاه هنوز توافق نکرده و شــرایط 
پیچیده ای دارد. عقیلی قانونا بازیکن ســپاهان است اما به نظر 
می رسد مســئوالن او را نمی خواهند و به همین خاطر تکلیفش 
را روشن نمی کنند.نیک فر، رییس هیئت مدیره باشگاه سپاهان 
درباره وضعیت عقیلی به »ورزش ســه« می گوید: هادی عقیلی 
بازیکن ماســت و با توجه به اینکه قراردادش فسخ نشده، باید در 
تمرینات شرکت کند. البته قرار اســت تکلیف نهایی را کادرفنی 
اتخاذ کند؛ اما او قرارداد دارد و باید به قراردادش پایبند باشد.این 
در حالی است که کادرفنی باشگاه ســپاهان هم تصمیم گیری 
درباره عقیلی را به هیئت مدیره واگذار می کند و مشخص نیست 

در نهایت چه تصمیمی اتخاذ خواهد شد.

 حسین شمس سرمربی سابق تیم ملی فوتسال ایران در آستانه اعزام این 
تیم به مسابقات جام جهانی کلمبیا درباره وضعیت تیم ایران صحبت کرد. 
شمس گفت:» این تیم، بهترین تیمی است که ما در طول تاریخ برای جام 
جهانی فوتسال اعزام می کنیم و بازیکنان بســیار خوبی در ترکیب فعلی 
تیم ملی حضور دارند. در مرحله گروهی در گروه خوبی هم قرار گرفته ایم 
و تنها اسپانیاســت که رقیبی جدی برای ما خواهد بود و کار سختی برای 
صعود از گروه نداریم. « شمس درباره شانس ایران برای صعود به مراحل 
باالتر گفت: »بعد از دور گروهی هم به احتمال زیاد با تایلند بازی خواهیم 
کرد که اگرچه حریف ســختی خواهد بود اما برای ما ناشناخته نیست و 
می توانیم آنها را شکست بدهیم و ان شــاءا... بعد از صعود از دور دوم، در 
مرحله بعد هم از آنجایی که با برزیل و اسپانیا روبه رو نخواهیم شد، شانس 
خوبی برای رسیدن به نیمه نهایی خواهیم داشت. با توجه به همین شرایط 
فکر می کنم راه تیم ملی برای رسیدن به جمع 4 تیم پایانی جام جهانی باز 

است و امیدوارم که به این مهم نیز برسیم.«

 تکلیف عقیلی با سپاهان
 چه شد؟

این بهترین تیم فوتسال تاریخ 
ایران است

قاب روز

افسانه سه خواهر
شهربانو، الهه و سهیال منصوریان ســه مدال را در رقابت های ووشوی قهرمانی آسیا 

کسب کردند تا این سه خواهر، سه مدال را برای ایران به دست بیاورند.

سمیه 
مصور

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
)سهامی خاص(
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مفاد آراء
6/305 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی  
برابر آراء صادره هیات های اول و دوم و ســوم و چهارم موضــوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رســمی مستقر در واحد 
ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده 
است . لذا مشــخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع 
عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت 
به صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 

به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
1- رای شــماره 38774-1394/07/25 هیــأت اول خانم زینت جوانــی جاوان  به 
شناســنامه شــماره  1667  کدملي  1283040751   صادره اصفهان  فرزند  مهدی  
ششدانگ یکبابخانه به اســتثنا بها ثمنیه اعیانی ان  به مساحت 515/54  مترمربع از 
پالک شماره  477/1 فرعی که به 817 فرعی تبدیل شده و502 فرعی از 25  اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان که ازپالک 817فرعی ازاســناد 
133384-75/12/12 واصالحی 179112-93/3/30 دفتر92اصفهان وسند6215-

90/3/31 دفتر371 اصفهان وازپالک 502 فرعی ازاسناد 133384-75/12/12 دفتر 
92 اصفهان و19122-93/8/14 دفتر 371 اصفهان

2- رای شــماره 43804-1394/09/12 هیأت اول خانم طاهره امیری به شناسنامه 
شــماره 968  کدملــي 1285238559  صادره اصفهــان  فرزند رضا  ششــدانگ 
یکبابخانه  به مساحت  150/81   مترمربع از پالک شــماره  639 فرعی از 14  اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غــرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 509 

دفتر 355 امالک
3- رای شــماره 51723-1394/11/21 هیأت اول اقای رســول بختیاری رنانی  به 
شناسنامه شماره  20  کدملي 1290200289  صادره  خمینی شهر  فرزند  نعمت اله 
ششدانگ  یکبابخانه  به مساحت  98/85 مترمربع از پالک شماره 3682 فرعی از 18  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی مهدی 

کروندی رنانی ازموردثبت صفحه 45 دفتر 161 امالک
4- رای شــماره 51227-1394/11/17 هیأت دوم اقای ســید علیــداد رضوی  به 
شناسنامه شماره 39  کدملي 4679462728  صادره فارسان  فرزند علی ششدانگ 
ساختمان  به مساحت 135/52 مترمربع از پالک شماره 67 اصلي واقع در اصفهان 

بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی محسن عسگرپور
5- رای شماره 54584-1394/12/24 هیأت اول اقای نصراله اسماعیلی برزانی به 
شناسنامه شماره 14  کدملي  1290055221  صادره اصفهان  فرزند رضا  ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 231  مترمربع از پالک شــماره 765  فرعی از 25  اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهــان ازموردثبت صفحه 570 دفتر 

798 امالک
6- رای شماره 51223-1394/11/17 هیأت دوم اقای کورش نکوئی به شناسنامه 
شماره 690  کدملي 5279341142  صادره بهبهان  فرزند حسین سه دانگ مشاع از 
ششدانگ ساختمان  به مساحت 208/23 مترمربع از پالک شماره 68 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی سیدحسین حسینی 

بهرام ابادی
7- رای شــماره 1352-1395/01/28 هیأت اول اقای محمد احمدی به شناســنامه 
شــماره 20  کدملي  5110459584  صادره برخوارومیمه  فرزند علی  ششــدانگ 
یکبابخانه به مســاحت  476/50  مترمربع از پالک شماره 1119 فرعی از 28   اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غــرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 309 

دفتر 628 امالک
8- رای شــماره 1576-1395/01/30 هیأت اول اقای نصراله عظیمی یانچشمه  به 
شناســنامه شــماره  753  کدملي 1816573493  صادره آبادان  فرزند محمدعلی  
ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 86/32  مترمربع از پالک شماره 67   اصلي واقع در 

اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی سیدجالل عقیلی
9- رای شــماره 54659-1394/12/25 هیأت سوم آقاي خلیل ســلطانی رنانی به 
شناســنامه شــماره  260  کدملي 1290740526 صادره اصفهان فرزند  سیف اله  
نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  144/96  مترمربع از پالک شماره 
372و373 فرعی 18 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 
از سند ثبت شده در صفحه 85 دفتر 955 و صفحه 566 دفتر 40 از مالک رسمی خلیل 

سلطانی رنانی و سیف اله سلطانی رنانی
10- رای شماره 1740-1395/01/30 هیأت سوم آقاي حسن شمسی دره سوخته 
به شناســنامه شــماره 3 کدملي 6219817931 صــادره فریدن فرزنــد قربانعلی 
نســبت به ششــدانگ یک باب ســاختمان به مســاحت 143/92 مترمربع از پالک 
شماره2877فرعی18 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 
از سند ثبت شده در صفحه 106 و109 دفتر 460 از مالک رسمی سیدعبداله صدیقی

11- رای شــماره 1752-1395/01/30 هیأت ســوم آقاي محمود نجات بخش به 
شناسنامه شماره  102  کدملي 1284629317 صادره اصفهان فرزند  اسمعیل  نسبت 
به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  250/61  مترمربع از پالک 
شماره 327 فرعی 7 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

از سند ثبت شده در صفحه 278 دفتر 351 و 354 دفتر 985
12- رای شماره 1753-1395/01/30 هیأت ســوم خانم زهره نصر به شناسنامه 
شــماره  29  کدملي 1290262357 صادره اصفهان فرزند  حسن  نسبت به 3 دانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  250/61  مترمربع از پالک شماره 
327 فرعی 7 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سند 

ثبت شده در صفحه 278 دفتر 351 و 354 دفتر 985
13- رای شــماره 52750-1394/12/02 هیأت چهارم آقاي ســید علي محالتي به 
شناسنامه شــماره 835 کدملي 1128981041 صادره فریدونشهر فرزند سید فرج 
اله ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 150 مترمربع پالک شماره 202/1 فرعي از 
29 اصلي واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از احمد 

خراسانی که در صفحه 104دفتر 13مالک شش دانگ می باشد
14- رای شماره 4793-1395/02/28 هیأت دوم آقاي عبداله جدیداالسالم رناني به 
شناسنامه شماره 142 کدملي 1290286825 صادره اصفهان فرزند کریم ششدانگ 
ساختمان  به مساحت 31/12 مترمربع پالک شــماره 3865فرعي از 18 اصلي واقع 
در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازســند 55871-82/5/2 دفتر 

91 اصفهان
15- رای شــماره 4809-1395/02/28 هیــأت دوم آقــاي قدیرعلــي بختیاري به 
شناسنامه شماره 80 کدملي 1289938520 صادره اصفهان فرزند حسین ششدانگ 
ساختمان به مساحت 111 مترمربع پالک شماره 28 اصلي واقع در اصفهان بخش14 

حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی علی شفیعی
16- رای شماره 2900-1395/02/12 هیأت دوم آقاي مرتضي الوي به شناسنامه 
شــماره 907 کدملــي 1284621790 صادره اصفهــان فرزند ابراهیم ششــدانگ 
ســاختمان به مســاحت 116/56 مترمربع پالک شــماره623 فرعــي از 14اصلي 
واقع در اصفهان بخش14 حــوزه ثبت ملک غــرب اصفهان از مــورد ثبت صفحه 

584دفتر594امالک
17- رای شــماره 2656-1395/02/11 هیأت دوم آقاي اکبر تیموري به شناسنامه 
شماره 50 کدملي 1289936277 صادره اصفهان فرزند فتح اله ششدانگ ساختمان 
به مساحت 435 مترمربع پالک شــماره 44 اصلي واقع در اصفهان بخش 14حوزه 

ثبت ملک غرب اصفهان  از مالک رسمی حاج رحیم تیموری
18- رای شــماره 2645-1395/02/11 هیأت دوم آقاي  محمود تیموري جروکاني 
به شناسنامه شماره 36237 کدملي 1282287532 صادره اصفهان فرزند قدمعلي 
ششدانگ  ساختمان به مســاحت 314/50 مترمربع پالک شماره 44 اصلي واقع در 

اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی حاج رحیم تیموری
19- رای شــماره 4270-1395/02/25 هیأت اول آقاي  بیژن منجزي به شناسنامه 
شماره 730 کدملي 1971825557 صادره مسجد ســلیمان فرزند قربان ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 204 مترمربع پالک شماره  67 اصلي واقع در اصفهان بخش14 

حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی مرتضی درباغ مهیار
20- رای شــماره 4272-1395/02/25 هیــأت اول خانم مهنــاز جعفري طادي به 
شناســنامه شــماره 374 کدملي 1817401122 صــادره آبادان فرزنــد علي اکبر 
ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 112/35 مترمربع پالک شــماره 68 اصلي واقع 
در اصفهان بخش14 حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی رضا حیدری 

ازموردثبت صفحه 13 دفتر 48 امالک
21- رای شــماره 4407-1395/02/26 هیأت اول آقاي رسول نصر نصرآبادي به 
شناسنامه شماره 12 کدملي 1290450943 صادره اصفهان فرزند اکبر ششدانگ 
یکبابخانه به مســاحت 67/85 مترمربع پالک شــماره 1355فرعي از 5 اصلي واقع 
در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی حمیده نصری 

نصرابادی ازموردثبت صفحه 316 دفتر 442 امالک
22- رای شــماره 4458-1395/02/26 هیأت اول آقاي رضا بیگلري به شناسنامه 
شماره 22534 کدملي 1292378492 صادره اصفهان فرزند ایرج ششدانگ یکباب 
مغازه به مساحت 71/50 مترمربع پالک شــماره 1150فرعي از11  اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی عبدالوهاب شیرانی 

بیدابادی که بنامش درخواست ثبت شده
23- رای شماره 4460-1395/02/26 هیأت اول آقاي  نبي اله دوستي به شناسنامه 
شماره 549 کدملي 6219382307 صادره بوئین و میاندشت فرزند ذبیح اله ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 65 مترمربع پالک شــماره 2414 فرعي از18 اصلي واقع در 
اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی محمودشــریفی  

ازموردثبت صفحه 41 دفتر 63 امالک
24- رای شماره 4560-1395/02/27 هیأت اول آقاي  احسان اله مقیمي به شناسنامه 
شماره 2321 کدملي 1288274742 صادره اصفهان فرزند احمد ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت 131/32 مترمربع پالک شــماره  68 اصلي واقع در اصفهان 
بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی رمضانعلی زارع بهرام ابادی

25- رای شــماره 4593-1395/02/27 هیــأت اول خانم فاطمــه نصرآزاداني به 
شناســنامه شــماره 8 کدملي 1290262144 صادره اصفهان فرزند محمد نسبت 
به یک دانگ ونیم مشاع ازششدانگ یکبابخانه به مســاحت 296/30 مترمربع پالک 
شماره 156فرعي از7 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

ازموردثبت صفحه 209 دفتر 540 امالک
26- رای شــماره 4589-1395/02/27 هیأت اول آقــاي  مصطفي نصرآزاداني به 
شناسنامه شــماره 36 کدملي 1290095604 صادره اصفهان فرزند عباس نسبت 
به چهاردانگ ونیم مشاع ازششدانگ یکبابخانه به مساحت 296/30 مترمربع پالک 
شماره 156 فرعي از7  اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

ازموردثبت صفحه 212 دفتر 540 امالک
27- رای شــماره 4611-1395/02/27 هیــأت اول خانم ســعیده ترابي میرآبادي 
به شناسنامه شــماره 40 کدملي 1091978751 صادره نجف آباد فرزند رمضان 
ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 192/50 مترمربع پالک شماره45  اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی حیدرمختاری رنانی

28- رای شماره 4623-1395/02/27 هیأت اول خانم زهرا خیام حقیقي به شناسنامه 
شــماره 76224 کدملي 1281856878 صادره اصفهان فرزند اصغرنسبت به سه 
دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه به استثنابهاثمنیه اعیانی ان از به مساحت 251/47 
مترمربع پالک شــماره 459فرعي از15 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت 

ملک غرب اصفهان ازموردثبت صفحه 575و314دفتر 741و524 امالک
29- رای شــماره 4620-1395/02/27 هیأت اول آقاي مجتبــي نصراصفهاني به 
شناســنامه شــماره 798 کدملي 4171381452 صادره اصفهان فرزند علي نسبت 
به سه دانگ مشاع ازششــدانگ یکبابخانه به استثنابهاثمنیه اعیانی ان از به مساحت 
251/47 مترمربع پالک شــماره 459فرعي از15 اصلي واقــع در اصفهان بخش14 

حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازموردثبت صفحه 444و326 دفتر 831و524 امالک
30- رای شماره 5168-1395/02/31 هیأت ســوم آقاي مرتضی رستم شیرازی 
به شناســنامه شــماره 810 کدملي 1284768899 صادره اصفهان فرزند محمود 
نســبت به ششــدانگ یک باب ســاختمان به مســاحت 183/90 مترمربع از پالک 
شماره212فرعی27 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

از مالک رسمی وجیهه مستوفی زاده از سند ثبت شده در صفحه 193 دفتر 288
31- رای شماره 5225-1395/02/31 هیأت ســوم خانم عزت ماهرانی برزانی به 
شناسنامه شماره 25 کدملي 1290363821 صادره خمینی شهر فرزند حسن نسبت 
به 3دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب ساختمان به مســاحت 132/91 مترمربع از 
پالک شماره 573/1 فرعی16 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان از سند ثبت شده در صفحه 278 دفتر 729 و صفحه 275 دفتر 729
32- رای شماره 5224-1395/02/31 هیأت ســوم آقاي فتح اله رضائی برزانی به 
شناسنامه شماره 2045 کدملي 1282951599 صادره اصفهان فرزند رضا نسبت 
به 3دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 132/91 مترمربع از پالک 
شــماره 573/1 فرعی16 اصلي واقــع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان از سند ثبت شده در صفحه 278 دفتر 729 و صفحه 275 دفتر 729
33- رای شماره 5213-1395/02/31 هیأت سوم آقاي محمدخادمی به شناسنامه 
شماره 2683 کدملي 5649346038 صادره جرقویه فرزند رضا نسبت به ششدانگ 
یک باب ساختمان به مســاحت 344/02 مترمربع از پالک شماره31 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رســمی حسین ابراهیمی 

بابوکانی
34- رای شماره 4866-1395/02/28 هیأت سوم خانم اکرم غالمعلیان به شناسنامه 
شــماره 1916 کدملي 0491193610 صادره ری فرزند ابراهیم نسبت به ششدانگ 
یک باب ساختمان به مســاحت 118/10 مترمربع از پالک شماره68 اصلي واقع در 

اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی تقی سلیمانی
35- رای شــماره 5125-1395/02/30 هیأت ســوم آقــاي احمدرضارحیم زاده 
رنانی به شناســنامه شــماره 1076 کدملي 1290594430 صادره اصفهان فرزند 
رجبعلی نسبت به ششــدانگ یک باب ساختمان به مســاحت 125 مترمربع از پالک 
شماره176فرعی19 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

از مالک رسمی رحمان حکاکیان از سند ثبت شده در صفحه 65 دفتر 78
36- رای شــماره 5182-1395/02/31 هیــأت چهارم خانم صدیقه شــکوهنده به 
شناسنامه شــماره 214 کدملي 1284300552 صادره اصفهان فرزند میرزاحسن 
نســبت به ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 147/10 مترمربع از پالک شماره 
1905)316/1( فرعــی 6  اصلي واقــع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان به موجب ســند شــماره ی 49960 – 55/12/14 و 135675 – 75/11/11 

دفتر 7 اصفهان
37- رای شــماره 5183-1395/02/31 هیــأت چهــارم خانم صدیقه شــکوهنده 
بــه شناســنامه شــماره 214 کدملــي 1284300552 صــادره اصفهــان فرزند 
میرزاحسن نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت 140/91 مترمربع از پالک 
شماره1905)316/1(فرعی6 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان به موجب ســند شــماره ی 49960 مورخ 1355/12/14 و 135675 مورخ 

1375/11/11 دفتر 7
38- رای شماره 5186-1395/02/31 هیأت چهارم آقاي ابراهیم جان نثاری الدانی 
به شناسنامه شماره 36 کدملي 1290093512 صادره اصفهان فرزند حسن نسبت 
به ششــدانگ یک باب مغازه به مساحت 5 مترمربع از پالک شــماره327فرعی13 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی عزت 

زوارزادگان در صفحه 532 دفتر 438 به استثنا بهاء ثمینه اعیانی
39- رای شــماره 5154-1395/02/30 هیأت چهارم آقاي محسن حشمتی زانیانی 
به شناسنامه شــماره 1071 کدملي 4620284734 صادره شــهرکرد فرزند احمد 
نسبت به 3دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 197/35 مترمربع از 
پالک شــماره509 فرعی19 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان مع الواسطه از مالک رسمی نرگس رفیعی فرزند زمان به شناسنامه 6841 

در صفحات 251 و255 دفتر 79
40- رای شــماره 5155-1395/02/30 هیأت چهارم خانم سوســن توکلی زانیانی 
به شناسنامه شــماره 25 کدملي 4622078767 صادره شــهرکرد فرزند عزیزاله 
نسبت به 3دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 197/35 مترمربع از 
پالک شــماره509 فرعی19 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان مع الواسطه از مالک رسمی نرگس رفیعی فرزند زمان به شناسنامه 6841 

در صفحات 251 و255 دفتر 79
41- رای شــماره 7376-1395/03/29 هیأت اول  آقــای صفرعلی زینلی رنانی  به 
شناسنامه شماره 340 کدملي 1289941122 صادره اصفهان فرزند رحیم ششدانگ 
یکبابخانه  به مساحت 248/55 مترمربع از پالک شماره 458  فرعی از 19  اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی علی شیخ بهائی 

ازموردثبت صفحه 277 دفتر 82 امالک
42- رای شــماره 7379-1395/03/29 هیأت اول خانم عصمت عسکریین ده چی  
به شناسنامه شــماره 5 کدملي 1289894558 صادره اصفهان فرزند غالمحسین 
ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 212/92 مترمربع از پالک شماره 169/3 فرعی که 
بشماره 1479 فرعی تبدیل شــده از 3  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک غرب  اصفهان ازاسناد 69943-86/10/26 دفتر103 اصفهان و87/3/5-71239 

دفتر 107 اصفهان
43- رای شــماره 7393-1395/03/29 هیأت اول خانم ســکینه رضائی کوجانی  
به شناســنامه شــماره 5 کدملي 1290091651 صادره اصفهان فرزند نوروزعلی 
ششــدانگ یکباب مغازه تجاری  به مســاحت 334/15 مترمربع از پالک شماره  28  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی حاج 
بابا رضائی کوجانی ازسند 36693-47/8/20 دفتر 86 اصفهان ازموردثبت صفحه 

298 دفتر 1099 امالک
44- رای شماره 7394-1395/03/29 هیأت اول  آقای حمید رضائی  به شناسنامه 
شماره 1219 کدملي 1283383756 صادره اصفهان فرزند غالمعلی ششدانگ مغازه 
ودفترکارفوقانی  به مساحت 65 مترمربع از پالک شماره  28  اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رســمی حاج بابا رضائی کوجانی 
ازسند 36693-47/8/20 دفتر 86 اصفهان ازموردثبت صفحه 298 دفتر 1099 امالک

45- رای شماره 7395-1395/03/29 هیأت اول خانم زهره دادخواهی  به شناسنامه 
شــماره 1858 کدملــي 1288002912 صــادره اصفهان فرزند اصغر ششــدانگ 
یکبابخانه  به مساحت 165/46 مترمربع از پالک شماره  28  اصلي واقع در اصفهان 

بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی حسین رضائی کوجانی 
46- رای شماره 7396-1395/03/29 هیأت اول خانم فاطمه ابراهیمی حبیب ابادی  
به شناسنامه شماره 38466 کدملي 1280281561 صادره اصفهان فرزند ابراهیم 
ششدانگ یکبابخانه  به مســاحت 196/29 مترمربع از پالک شماره  28  اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی حسین رضائی 

کوجانی
47- رای شــماره 7407-1395/03/30 هیــأت اول آقای محســن نفیســی کیا  به 
شناسنامه شماره 1584  کدملي 1283434164  صادره اصفهان  فرزند محمدحسین 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت  68/50  مترمربع از پالک شماره  643 و643/1  فرعی 
از  13  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی 

حسین جان نثاری الدانی ازموردثبت صفحه 10 دفتر 25 امالک
48- رای شــماره 7415-1395/03/30 هیــأت اول آقــای غالمعبــاس حبیبی  به 
شناسنامه شماره 359  کدملي 6219573013  صادره فریدن  فرزند علی  ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت  69 مترمربع از پالک شماره  2620  فرعی از  18  اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی صادق کیانی رنانی 

ازموردثبت صفحه 521 و380 دفتر 312 و65 امالک
49- رای شــماره 7435-1395/03/30 هیــأت اول آقای قاســم نصراصفهانی  به 
شناســنامه شــماره 169 کدملي  1287890644  صادره اصفهان  فرزند حســین  
ششدانگ یکبابخانه  به مســاحت  193/22  مترمربع از پالک شماره 133/1  فرعی 
از  5  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی 

محمدرضاتاجمیرریاحی ازموردثبت صفحه 52 دفتر 129 امالک 
50- رای شــماره 7436-1395/03/30 هیــأت اول  آقــای مصطفــی اخوندی  به 

شناســنامه شــماره 65 کدملي  1286648440  صادره اصفهان  فرزند عباسعلی  
ششدانگ یکبابخانه  به مســاحت  155/50  مترمربع از پالک شماره 443  فرعی از  
40  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی 

رمضان رمضانی لمجیری ازموردثبت صفحه 57 دفتر 173 امالک
51- رای شماره 7441-1395/03/30 هیأت اول  آقای حسن پیرنجم الدین کلیچه  به 
شناسنامه شماره 7 کدملي  1290168709  صادره اصفهان  فرزند علی  ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت  51/26  مترمربع از پالک شماره 38  فرعی از  6  اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی سیدعبدالرسول بحق

52- رای شــماره 7442-1395/03/30 آقای اکبر قبادی شــهرضا  به شناسنامه 
شــماره 505 کدملي  1287517358  صادره اصفهان  فرزند علی محمد  ششدانگ 
یکبابخانه به مســاحت  93/52  مترمربع از پالک شماره 32  اصلي واقع در اصفهان 

بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی محترم مستقیم 
53- رای شماره 7344-1395/03/29 هیأت اول  آقای جعفرقلی زمانی باغبدرانی  به 
شناسنامه شماره 819 کدملي 1971162612 صادره مسجدسلیمان  فرزند عبدالغفار 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه  به مســاحت 119/53  مترمربع از 
پالک شماره  752 فرعی از 14  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازموردثبت صفحه 484 دفتر 427 امالک
54- رای شــماره 7345-1395/03/29 هیأت اول خانم مهرانگیــز امینی ناغانی  به 
شناسنامه شماره 2669 کدملي 4689380198 صادره اردل  فرزند شاه رضا نسبت 
به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکبابخانه  به مســاحت 119/53  مترمربع از پالک 
شــماره  752 فرعی از 14  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازموردثبت صفحه 484 دفتر 427 امالک
55- رای شــماره 7350-1395/03/29 هیــأت اول خانم منور مداحــی دهنوی  به 
شناسنامه شماره 1622 کدملي 5418826255 صادره مبارکه  فرزند یداله ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 231  مترمربع از پالک شــماره  600 فرعی از 14  اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهــان ازموردثبت صفحه 457 دفتر 

320 امالک
56- رای شــماره 7358-1395/03/29 هیأت اول  خانم فاطمه کیانی  به شناسنامه 
شــماره 276 کدملي 4620845401 صادره شــهرکرد  فرزند غالمعلی ششــدانگ 
یکبابخانه به مساحت 119/80  مترمربع از پالک شماره 67  اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی اسماعیل امینی عاشق ابادی 
57- رای شماره 7359-1395/03/29 هیأت اول خانم سارا شولی زاده  به شناسنامه 
شماره 1920 کدملي 1817329952 صادره آبادان  فرزند پرویز ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 130/59  مترمربع از پالک شماره 28  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 

حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی محمدعلی رضائی
58- رای شماره 7361-1395/03/29 هیأت اول خانم زینب حق گوی  به شناسنامه 
شماره 107 کدملي 4650629608 صادره بروجن  فرزند خسرو  ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 97/92  مترمربع از پالک شــماره 66  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 

حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی عباس کاظمی
59- رای شــماره 6988-1395/03/23 هیأت دوم  آقاي نوراله محمدي خراجي به 
شناسنامه شماره 51 کدملي 6339702538 صادره شهرکرد فرزند یداله ششدانگ 
ساختمان به مساحت 95/45 مترمربع از پالک شــماره 45 اصلي واقع در اصفهان 

بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی تقی رحیمی اندانی
60- رای شــماره 6404-1395/03/13 هیأت دوم خانم مهــری تاجمیرریاحی  به 
شناسنامه شــماره 1984  کدملي  1283492229  صادره اصفهان  فرزند رمضان 
نسبت به سه دانگ مشــاع از ششدانگ ساختمان به مســاحت 441/85  مترمربع از 
پالک شماره 809 فرعی از 5 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازموردثبت صفحه 31 دفتر 415 امالک
61- رای شــماره 6403-1395/03/13 هیــأت دوم آقای علیرضا بهروزدوســت  
به شناســنامه شــماره 65  کدملي  1289977445  صادره اصفهان  فرزند حسین  
نسبت به سه دانگ مشــاع از ششدانگ ساختمان به مســاحت 441/85  مترمربع از 
پالک شماره 809 فرعی از 5 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازموردثبت صفحه 28 دفتر 415 امالک
62- رای شــماره 6407-1395/03/13 هیــأت دوم  خانــم بیگــم قلعهءرنانی  به 
شناســنامه شــماره 267  کدملي  1289970297  صادره اصفهان  فرزند حســین 
ششدانگ ساختمان به مساحت 196/45  مترمربع از پالک شماره 3113 فرعی از 18 
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 

479 دفتر 916 امالک
63- رای شماره 6428-1395/03/13 هیأت دوم  آقای حمید جمشیدی  به شناسنامه 
شــماره 388  کدملي  0384516424  صادره قم  فرزند تقی  ششدانگ ساختمان به 
مساحت 167/50  مترمربع از پالک شماره 507 فرعی از 40 اصلی واقع در اصفهان 

بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان  ازموردثبت صفحه 445 دفتر 867 امالک
64- رای شــماره 6438-1395/03/13 هیأت دوم آقای مهدی کرامت به شناسنامه 
شماره 39066  کدملي  1282318111  صادره اصفهان فرزند اسماعیل  ششدانگ 
ساختمان به مســاحت 106 مترمربع از پالک شــماره 68 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رســمی رضا حیدری بهرام ابادی  

ازموردثبت صفحه 93 دفتر 48 امالک
65- رای شماره 1861-1395/01/31 هیأت چهارم آقاي حمیدرضاشریفی ولدانی به 
شناسنامه شماره 1292 کدملي 1283510022 صادره اصفهان فرزند شعبان نسبت 
به ششدانگ یک باب خانه به مساحت 179/88 مترمربع از پالک شماره277فرعی36 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان که از آقای مرتضی 

کشاورز که در صفحه 202 دفتر 190مالک می باشدخریداری نموده است
66- رای شماره 54658-1394/12/25 هیأت سوم خانم مهری ماهرانی برزانی  به 
شناسنامه شــماره  3314  کدملي 1282994328 صادره اصفهان فرزند  رمضان  
نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  140/15  مترمربع از پالک شماره 
585 فرعی 16 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سند 

شماره ی 12152 – 1381/10/26 دفترخانه 32 اصفهان
67- رای شــماره 3584-1395/02/20 هیــأت دوم خانم بتــول نصراصفهاني به 
شناسنامه شماره 1656 کدملي 1283488345 صادره اصفهان فرزند قنبر ششدانگ 
ساختمان به مساحت 339/94 مترمربع پالک شــماره 1848 فرعي از5 اصلي واقع 
در اصفهان بخش14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان ازموردثبــت صفحه 20 دفتر 

287 امالک
68- رای شماره 4393-1395/02/26 هیأت اول آقاي اصغر صفري به شناسنامه 
شماره 15 کدملي 1290160333 صادره اصفهان فرزند کاظم ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 258 مترمربع پالک شماره 514 فرعي از 18 اصلي واقع در اصفهان بخش14 

حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازموردثبت صفحه 393 دفتر 709 امالک
69- رای شــماره 4455-1395/02/26 هیــأت اول آقــاي علي اســماعیلي فرد به 
شناسنامه شماره 9 کدملي 1289868638 صادره اصفهان فرزند ابراهیم ششدانگ 
مغازه به مساحت 37/72 مترمربع پالک شماره26 فرعي از24 اصلي واقع در اصفهان 

بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازموردثبت صفحه 499 دفتر 83 امالک
70- رای شــماره 4457-1395/02/26 هیــأت اول آقــاي  محمدرضــا کریمي به 
شناسنامه شماره 9 کدملي 1755741863 صادره اهواز فرزند قربانقلي ششدانگ  
یکباب خانه به مســاحت 127 مترمربع پالک شــماره 45 اصلي واقــع در اصفهان 

بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی سیدمحمدموسوی اندانی
71- رای شــماره 5247-1395/02/31 هیــأت ســوم آقاي منصــور عبدالهی به 
شناســنامه شــماره 452 کدملي 6219381335 صــادره فریدن فرزند ســعداله 
نســبت به ششــدانگ یک باب ســاختمان به مســاحت 130/35 مترمربع از پالک 
شماره2420فرعی18 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

از سند ثبت شده در صفحه 423 دفتر 62
72- رای شــماره 5239-1395/02/31 هیــأت ســوم آقاي مصطفــی حاجیان به 
شناســنامه شــماره 1599 کدملي 1283260638 صادره اصفهان فرزند اسمعیل 
نســبت به ششــدانگ یک باب ســاختمان به مســاحت 191/03 مترمربع از پالک 
شماره46فرعی4 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 

سند ثبت شده در صفحه 72 دفتر 706
73- رای شــماره 5243-1395/02/31 هیأت ســوم خانم طیبــه باقرمالئی رنانی 
به شناســنامه شــماره 301 کدملــي 1290373388 صادره خمینی شــهر فرزند 
محمدکریم نسبت به ششدانگ یک باب ســاختمان به مساحت 100/40 مترمربع از 
 پالک شــماره406فرعی19 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان از مالک رسمی رضا شهبازی رنانی از سند ثبت شده در صفحه 255 دفتر 

502
74- رای شــماره 4223-1395/02/25 هیــأت ســوم آقاي علي عابــدي رناني به 
شناســنامه شــماره 1896 کدملي 1293145351 صادره خمینی شهرفرزند رضا 
ششدانگ ساختمان به مســاحت 189/50 مترمربع پالک شماره2823 فرعي از18 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سند ثبت شده در 

صفحه 377دفتر 1084
75- رای شــماره 7371-1395/03/29 هیأت اول اقای مرتضــی زیبائی رنانی  به 
شناســنامه شــماره 127 کدملــي 1290286663 صادره اصفهان فرزند حســین 
ششدانگ یکبابخانه  به مســاحت 149 مترمربع از پالک شماره 1220  فرعی از 18  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی جمیله 

احمدی رنانی ازموردثبت صفحه 222 دفتر 50 امالک
76- رای شماره 7397-1395/03/29 هیأت اول اقای رمضان شیرانی بیدابادی  به 
شناسنامه شــماره 45404 کدملي 1280879629 صادره اصفهان فرزند میرزااقا 
ششدانگ یکبابخانه  به مســاحت 147/57 مترمربع از پالک شماره  67  اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازســند 92/11/16-217476 

دفتر 2 اصفهان
77- رای شــماره 7431-1395/03/30 هیأت اول  خانم مریم قلع ریز به شناسنامه 
شماره 37259 کدملي  1280798203  صادره اصفهان  فرزند محمدحسن  ششدانگ 
یکبابخانه  به مساحت 307/75  مترمربع از پالک شماره 210/1  فرعی از  25  اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی عباس عتیقه 

چی ومحترم محققیان گورتانی ازموردثبت صفحه 330و613  دفتر 445 و اول امالک
78- رای شــماره 7356-1395/03/29 هیــأت اول اقای اکبر رحیمــی کوجانی  به 
شناسنامه شــماره 4 کدملي 1290183112 صادره خمینی شهر  فرزند محمدعلی 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 257/62  مترمربع از پالک شماره 28  اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی محمدعلی رحیمی از 

موردثبت صفحه 36 دفتر 552 امالک
79- رای شــماره 6456-1395/03/13 هیأت دوم اقای غالمرضا حیدری رنانی  به 
شناســنامه شــماره 1285  کدملي  1290478198  صادره اصفهان  فرزند محمود  
ششدانگ ســاختمان  به مســاحت 166  مترمربع از پالک شــماره 3750  فرعی از 
18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی 

مرادکلیمی سیارزاده ازموردثبت صفحه 174 دفتر 175 امالک
80- رای شــماره 6436-1395/03/13 هیأت دوم اقای منصــور نصر ازادانی به 
شناســنامه شــماره 1164  کدملي  1282926764  صادره اصفهان فرزند ابراهیم  
ششدانگ ساختمان به مســاحت 161/40  مترمربع از پالک شــماره 12 فرعی از 8 
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان  ازموردثبت صفحه 

345 دفتر 3 امالک
81- رای شماره 6437-1395/03/13 هیأت دوم اقای سیدحسین حسینی وردنجانی 
به شناسنامه شــماره 10  کدملي  4623141421  صادره شهرکرد فرزند سیدعلی 
اصغر  ششدانگ ساختمان به مساحت 183/95  مترمربع از پالک شماره 300 فرعی 
از 25 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی 

اشرف پورعجم  ازموردثبت صفحه 571 دفتر 5فرعی امالک
82- رای شماره 6439-1395/03/13 هیأت دوم اقای سیدامیر ابشاری به شناسنامه 
شــماره 44  کدملي  1899613544  صادره شــادگان فرزند اســماعیل  ششدانگ 
ساختمان به مساحت 154/40  مترمربع از پالک شماره 68 اصلی واقع در اصفهان 

بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی عزیزاله زارع بهرام ابادی
83- رای شــماره 7244-1395/03/29 هیأت دوم اقای رجبعلــی توکلی دهقی  به 
شناسنامه شــماره 5545 کدملي 1090572603  صادره نجف اباد  فرزند فتحعلی 
ششدانگ ساختمان به مســاحت 108/28  مترمربع از پالک شماره 68  اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی حیدرزارع بهرام 

ابادی
84- رای شماره 7245-1395/03/29 هیأت دوم اقای حسین امین زاده  به شناسنامه 
شــماره 20 کدملــي 1290244308  صادره اصفهــان  فرزند رجبعلی ششــدانگ 
ساختمان به مساحت 181/89  مترمربع از پالک شماره 28  اصلي واقع در اصفهان 

بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی محمدباقر
85- رای شماره 7252-1395/03/29 هیأت دوم اقای حسین اصالنی  به شناسنامه 
شــماره 4185 کدملي 0071434232  صــادره تهران  فرزند محمدقلی ششــدانگ 
ساختمان به مساحت 81  مترمربع از پالک شماره 68  اصلي واقع در اصفهان بخش 

14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی صدیقه نهاوندی
86- رای شماره 7253-1395/03/29 هیأت دوم اقای محمود مهدور  به شناسنامه 
شماره 11 کدملي 6219907523  صادره فریدن  فرزند اکبر نسبت به سه دانگ مشاع 
از ششدانگ ســاختمان به مساحت 121  مترمربع از پالک شــماره 68  اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رســمی حســین زارع 

بهرام ابادی
87- رای شماره 7254-1395/03/29 هیأت دوم اقای یوسف اله یاری  به شناسنامه 
شــماره 3 کدملي 6219907876  صادره فریدن  فرزند عربعلی نسبت به سه دانگ 
مشاع از ششدانگ ساختمان به مســاحت 121  مترمربع از پالک شماره 68  اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رســمی حســین 

زارع بهرام ابادی
88- رای شــماره 7209-1395/03/29 هیأت دوم اقای مجتبــی زیبائی رنانی  به 
شناسنامه شماره 86 کدملي 1290821720  صادره اصفهان  فرزند حسین ششدانگ 
ساختمان به مساحت 49/20  مترمربع از پالک شماره 2508 فرعی از 18  اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالکین رســمی خانم حبیبه 

علیجانی رنانی ازموردثبت صفحه 437 دفتر اول امالک
89- رای شــماره 7223-1395/03/29 هیأت دوم اقای مهدی محمدی فارسانی به 
شناسنامه شماره 64 کدملي 4679350369  صادره فارسان فرزند یداله ششدانگ 
ساختمان به مساحت 393/33  مترمربع از پالک شماره 68  اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی سیداحمدرضوی بهرام ابادی

90- رای شماره 7229-1395/03/29 هیأت دوم اقای مرتضی صائبی به شناسنامه 
شــماره 523 کدملــي 1282962809  صــادره اصفهــان فرزند کریم ششــدانگ 
 ساختمان به مساحت 211/87  مترمربع از پالک شماره 31  اصلي واقع در اصفهان

 بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رســمی حاج ابوالقاســم ســلیمی 
بابوکانی

91- رای شــماره 8613-1395/04/20 هیأت دوم خانم مهری عباســی ولدانی  به 
شناسنامه شــماره 1140 کدملي 1283508397  صادره اصفهان  فرزند اسماعیل  
ششدانگ ساختمان  به مساحت 117/42  مترمربع از پالک شماره 188 فرعی از 36  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 

467 دفتر 937  امالک
92- رای شــماره 8619-1395/04/20 هیــأت دوم اقای فتحعلی خودســیانی  به 
شناسنامه شــماره 88 کدملي 1129555089  صادره فریدونشــهر  فرزند ذبیح اله 
ششدانگ ساختمان  به مســاحت 138/30 مترمربع از پالک شــماره 115 فرعی از 
27  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی 

جعفررضائی برزانی
93- رای شــماره 8620-1395/04/20 هیــأت دوم اقای علی رضا حــاج هادیان 
گورتانی  به شناسنامه شماره 1610 کدملي 1284676447  صادره اصفهان  فرزند 
هادی ششدانگ ساختمان  به مساحت 178 مترمربع از پالک شماره 236 فرعی از 7  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 

320و545 دفتر 455 و577 امالک
94- رای شــماره 8623-1395/04/20 هیأت دوم اقای محمدعلــی فرحناکیان  به 
شناســنامه شــماره 65202 کدملي 1281748579  صادره اصفهان  فرزند حسین 
ششدانگ ســاختمان  به مســاحت 308 مترمربع از پالک شــماره 304 فرعی از 1  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 

223و226 دفتر 661 امالک
95- رای شــماره 8624-1395/04/20 هیــأت دوم اقــای بختیــار صفدریان  به 
شناســنامه شــماره 12 کدملي 1199698288  صادره شــهرضا  فرزنــد عبداله 
ششدانگ ساختمان به اســتثنابها ثمنیه اعیانی ان  به مساحت 227/45 مترمربع از 
 پالک شماره 838 فرعی از 40  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب

  اصفهان ازمالک رســمی سیدحســن احمدزاده ازموردثبت صفحه 356 دفتر 169 
امالک

96- رای شــماره 8625-1395/04/20 هیأت دوم خانم فاطمه کیقبادی لمجیری  به 
شناسنامه شماره 1038 کدملي 1290521697  صادره اصفهان  فرزند علی ششدانگ 
ساختمان به مساحت 106 مترمربع از پالک شماره 456 فرعی از 40  اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی علی کیقبادی لمجیری 

ازموردثبت صفحه 94 دفتر 444 امالک
97- رای شــماره 8627-1395/04/20 هیأت دوم خانم بتول شاه سنائی گنیرانی  
به شناسنامه شماره 23 کدملي 1290120595  صادره اصفهان  فرزند غالمحسین 
ششدانگ ساختمان به مساحت 172 مترمربع از پالک شماره 308 فرعی از 21  اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غــرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 175 

دفتر 487 امالک
98- رای شــماره 8628-1395/04/20 هیأت دوم اقای علی اکبر کیقبادی لمجیری  
به شناســنامه شــماره 34 کدملي 1285622847  صادره اصفهان  فرزند رجبعلی 
ششدانگ ساختمان به مســاحت 122/75 مترمربع از پالک شــماره 144 فرعی از 
40  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی 

نصراله حسن پور
99- رای شــماره 8632-1395/04/20 هیــأت دوم اقای منوچهــر خلیلی فرد  به 
شناسنامه شــماره 401 کدملي 1910649651  صادره رامهرمز  فرزند محمدخون 
ششــدانگ ســاختمان به مســاحت 114/73 مترمربع از پالک شــماره 67  اصلي 
 واقع در اصفهــان بخش 14 حوزه ثبت ملــک غرب  اصفهان ازمالک رســمی رضا

 ابراهیمی
100- رای شــماره 8633-1395/04/20 هیأت دوم خانم زهرا مانیان سودانی  به 
شناسنامه شــماره 1271232073 کدملي 1271232073  صادره اصفهان فرزند 
مرتضی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ ساختمان به مساحت 121 مترمربع 
از پالک شماره 34  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان 

ازمالک رسمی صغری مانیان
101- رای شــماره 8634-1395/04/20 هیــأت دوم اقای حکمت اله قاســمی  به 
شناســنامه شــماره 1336 کدملي 1283295555  صادره اصفهان فرزند کرمعلی 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ ســاختمان به مساحت 121 مترمربع از پالک 
شماره 34  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک 

رسمی صغری مانیان
102- رای شــماره 8635-1395/04/20 هیأت دوم اقای رضا طاهری مورکانی  به 
شناسنامه شماره 21 کدملي 6209856039  صادره باغبهادران فرزند عبدالحسین 
ششدانگ ســاختمان به مساحت 277 مترمربع از پالک شــماره 28  اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رســمی سیدباقرسجادی 

ازموردثبت صفحه 483 دفتر 1127 امالک
103- رای شــماره 8638-1395/04/20 هیــأت دوم اقای محمدحســین اگران  به 
شناســنامه شــماره 1797 کدملي 1284799204  صادره اصفهان فرزند اســداله 
ششدانگ ساختمان به مســاحت 202/16 مترمربع از پالک شماره 28  اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رســمی حسن شفیعی 

کوجانی
ادامه در صفحه 15
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مرد هندی که پس از طالق همســرش با مــادر زن خود ازدواج 
کرده بود، اعتراف کرد بزرگ ترین اشــتباه زندگی اش را مرتکب 
شــده اســت.» ســوراج ماهتو « که اهل ایالت بیهار است پس 
ازآنکه به مادر زنش عالقه مند شد همســرش را طالق داد و با او 
ازدواج کرد. اماخیلی زود ازاین ازدواج پشیمان شد و درخواست 
طالق داد. وی درعیــن حال گفــت: ازدواج دومش بزرگ ترین 
اشتباه زندگی اش بوده است. همسر اول » ســوراج « نیزگفته: 
 هنگامی کــه متوجه عالقه مادرم و شــوهرم به یکدیگر شــدم 
از مادرم خواستم تا از من و شــوهرم فاصله بگیرد، اما او توجهی 
به این موضوع نکرد و زندگی دخترش را نابــود کرد. اکنون نیز 
شوهرم به شدت پشــیمان شــده و قصد دارد تا مادرم را طالق 
بدهد و دوباره با من ازدواج کند. اما مــن دیگر حاضر به زندگی 

با او نیستم.

جسد یک پزشک عمومی ظهر دوشــنبه در زیرزمین خانه اش 
واقع در محله یوسف آباد تهران پیدا شد.

در پی این حادثه، تیم جنایی راهی محل شدند و با جسد پزشک 
مرد50 ساله در نزدیکی دستگاه ورزشی روبه رو شدند.

نخستین بررســی ها حکایت از آن داشــت که پزشک میانسال 
در حال ورزش روی دســتگاه » تریدمیل « بــوده که به دالیلی 

تعادلش را از دست داده و سرش با زمین برخورد کرده است.
با توجه به اصابت سر مرد میانســال با زمین احتمال مرگ وی 

طی یک حادثه وجود دارد. 
به همین خاطر بازپرس » ایلخانی « از شــعبه هشتم دادسرای 
جنایی تهران دســتور تحقیقات در خصوص مرگ این پزشک 

عمومی را صادر کرده است.

مرد جنایتکار در جشنی به مناسبت روز پدر، همسرش را کشت 
و سپس خودکشی کرد.

نیروهای پلیس جنازه  دو نفر به نام هــای تازمان بهار و دیو پیلی 
را در ســرویس بهداشــتی خانه ای در حومه های شهر سیدنی 
 اســترالیا پیدا کردند. چند هفتــه پیش تازمان بهار 35 ســاله 
 از خانــه ای که با همســر خــود دیو پیلــی زندگــی می کرد، 
به همراه دختر خود بیرون آمده بود و دیگر نمی خواست که با او 
زندگی کند. خانواده بهار هم بــه او اجازه نمی دادند که به دیدن 
همســرش برود چون قبال این مرد به صــورت فیزیکی با چاقو 

همسر و دختر 3 ساله خود را تهدید کرده بود.
بر اســاس اعترافات خانواده بهــار، تازمان بهار با اصرار شــدید 
خود برای جشــن گرفتن روز پدر، دختر خود را برد تا پدرش را 
 ببیند که منجر به جنایت شــد. نیروهای پلیس اعتقاد دارند که 
 مرد خانــواده ابتــدا همســر و بعد خودش را کشــته اســت 

در حالی که دختر سه ساله این دو نفر در اتاق خود خوابیده بود.

شوهرم عاشق مادرم شد؛

عالقه آنها زندگیم را نابود کرد

بالیی که بر سر پزشک تهرانی در زیر زمین خانه اش آمد؛

معمای مرگ پزشک

همسرش را کشت
 و خودکشی کرد!

 شامگاه پنجشنبه گذشــته کســانی که از جاده رودبار - کهنوج 
در استان کرمان عبور می کردند، شاهد حادثه ای هولناک بودند. 
 یک دستگاه خودروی زانتیا با سرعت در این جاده در حرکت بود 
و راننده اش ســعی می کرد از دست سرنشــینان 2خودروی پژو 
 که در تعقیبش بودند، فرار کند. این تعقیب و گریز ادامه داشــت 
تا اینکه حوالی رودخانه مظفرآباد، سرنشینان یکی از پژوها زمانی 
 که به زانتیا نزدیک شــدند، سالح شــان را از پنجره بیرون بردند 
و شروع به تیراندازی کردند. آنها خودروی زانتیا را به رگبار بستند 
و لحظاتی بعد این خودرو کنار جاده متوقف شــد. مردان مسلح با 
سرعت به سمت زانتیا دویدند. داخل ماشین مردی جوان به همراه 

همسر و دختربچه خردسالش بودند. مرد جوان و همسرش بر اثر 
اصابت گلوله مجروح و دچار خونریزی شــده بودند. مردان مسلح 
سراغ راننده مجروح رفتند و او را از داخل ماشین بیرون کشیدند. 
 قصد آنها ربــودن این مرد بود. بــرای همین او را کشان کشــان 
به سمت خودروی پژوی خود بردند، اما در همین هنگام خودروی 
زانتیا که زن جوان و دختربچه اش هنــوز داخل آن بودند، منفجر 
شد و آتش گرفت. به دنبال این حادثه، مردان مسلح راننده مجروح 
زانتیا را سوار ماشین کرده و به سرعت از محل گریختند. شاهدان 
نیز وقتی به کمک سرنشــینان زانتیا رفتند که کار از کار گذشته 

بود و زن جوان و دختربچه اش در شعله های آتش سوختند.

 ســاعتی از این حادثه هولناک گذشــته بود که خودروی پژویی 
در میدان عاشورای شهرستان رودبار توقف کرد و سرنشینان آن، 
مرد جوانی را که بدنش غرق خون بود از داخل ماشــین به بیرون 
پرت کردند و پا به فرار گذاشتند. جوان مجروح، همان راننده زانتیا 
 بود که ساعتی قبل تر مردان مســلح خودروی او را به رگبار بسته 
و وی را گــروگان گرفتــه بودند. عــده ای از مردم بــا دیدن مرد 
 جوان که بی حــال روی زمین افتاده بود به کمکــش رفتند و او را 
 به بیمارســتان منتقل کردند. این مرد هــدف اصابت چند گلوله 
قرار گرفته بود، اما با تالش پزشکان از خطر مرگ رهایی پیدا کرد 

تا راز جنایت هولناک یکی از دوستانش را فاش کند. 
 کســی که به خاطر اختالف مالی خودروی او را به رگبار بســته 
و باعث مرگ همســر و فرزندش شــده بود. مرد جوان زمانی که 
ماموران را در بیمارســتان کنار تخت خود دید، ماجرا را این طور 
شرح داد: از مدتی قبل با یکی از دوستانم دچار اختالف مالی شدم. 
او اصرار داشت به وی مبلغ کالنی را بدهکارم، اما هر چه می گفتم 
پولی ندارم که به او پرداخت کنم، باورش نمی شــد. تصور می کرد 
دروغ می گویم و به همین دلیل روز حادثه همراه چند نفر دیگر به 
مقابل خانه ام آمد. آنها شروع به سر و صدا کردند و دوستم می گفت 
که پولش را می خواهد. با این حال با وســاطت همسایه ها، ماجرا 
خاتمه پیدا کرد و آنها مجبور شدند محل را ترک کنند. پس از آن 
تصور می کردم که دیگر خبری از آنها نخواهد شد تا اینکه با غروب 
 آفتاب و تاریک شــدن هوا آن حادثــه رخ داد. وی ادامه داد: من 
و همسرم همراه دخترمان سوار زانتیا بودیم و می خواستیم به خانه 
مادرزنم در کهنوج برویم اما در بین راه، ناگهان دوســتم و افرادی 
که اجیر کرده بود با پژو به تعقیب ما پرداختند. قصد فرار از دست 
آنها را داشتم که ماشینم را به رگبار بستند. من و همسرم مجروح 
شدیم، اما دخترم آســیبی ندید. آنها مرا از داخل ماشین بیرون 
کشیدند تا گروگان بگیرند، اما زمانی که می خواستند آنجا را ترک 
کنند، ناگهان ماشینم به خاطر گلوله هایی که به آن اصابت کرده 
بود، منفجر شد و آتش گرفت. همســر و دخترم مقابل چشمانم 
سوختند و آنها مرا سوار ماشــین کردند و ربودند. اما ساعتی بعد 
وقتی به میدان عاشورا رودبار رســیدیم، به دلیل خونریزی شدید 
 و از ترس اینکه داخل ماشــین بمیرم، مرا به بیــرون پرت کردند 
و گریختند. با اظهارات این مرد و تحقیقات انجام شده، عامل اصلی 
این جنایت شناسایی و دستور دستگیری او صادر شد. هم اکنون 
 تیمی از ماموران پلیس کرمان در تعقیب مرد انتقام جو هســتند 

تا با دستگیری او، تمامی متهمان این پرونده شناسایی شوند.

پیشنهاد سردبیر: 
همسر و دخترم مقابل چشمانم سوختند

ناگهان ماشینم 
به خاطر 

 گلوله هایی که
 به آن اصابت 

کرده بود، منفجر 
شد و آتش گرفت. 

همسر و دخترم 
مقابل چشمانم 

سوختند

مرگ مادر و دختر بی گناه
 در حمله وحشتناک مردان مسلح در جاده کرمان؛

همسر و دخترم مقابل چشمانم سوختند

مردان آشنا که به دنبال اختالف حساب با یکی از دوستان شــان قصد ربودن او را داشتند، خودرویش را به رگبار 
بستند،   اما در این حادثه زن جوانی همراه دختر خردسالش به قتل رسیدند.

حوادثیادداشت

 داماد ســنگدل به نام » ن - ا « با آچار لوله کشــی مادرزن 
 و خواهرزن خــود را کشــت. این داماد 45 ســاله شــب 
به خانه مادر زنش می رود و از وی می خواهد طالهای خود 
را به وی بدهد، اما با مقاومت مادر زن خود مواجه می شود.

داماد قاتل در اعتراف خود گفته اســت به محض مقاومت 
 مادر زنم با آچار شــالقی لوله کشی به ســر وی ضربه زدم 

 و وی را از پــای در آوردم. وی اظهــار کــرد: چــون دیدم 
مادر زنم کشته شد و خواهرزنم متوجه ماجرا بود وی را نیز 
 با آچار کشــتم. این داماد پس از قتل به خانه خود می رود 
و تا صبح به کســی چیزی نمی گوید؛ تا اینکه صبح تقریبا 
پس از10 ســاعت همســایه ها به خانه این پیرزن مراجعه 
 می کنند و با جســد وی مواجه می شــوند و پلیس110 را 
در جریان می گذارند. زن این قاتل نیز می گوید: شب حادثه 
برای شام در خانه مادرم بودیم که پس از شام به خانه مان در 
تهران رفتیم. صبح زود به محض رسیدن، شوهرم به حمام 
رفت و لباس های خود را شســت که من به وی شک کردم 

چون این کار وی غیر عادی بود. چند ساعت بعد از هشترود 
زنگ زدند و جریان کشته شــدن مادرم را گفتند. در همان 
اول شکم به شوهرم رفت، اما چیزی نگفتم و سکوت کردم 
بالفاصله همراه با شــوهرم به خانه مادرم رفتیم و با جســد 
 وی روبه رو شــدیم؛ در این لحظه ســکوت خود را شکستم 

و به پلیس گفتم شوهرم را بگیرند، وی قاتل است. 
 پلیس نیز شــوهرم را دســتگیر کرد و خوشــبختانه وی 

پس از چند ساعت به قتل خود اعتراف کرد. 
 وی گفته اســت از آنجایــی که به طمع شــوهرم به طالها 
و پول مادرم اطالع داشتم شک کردم که شوهرم قاتل است.

داماد، مادرزن و خواهرزن خود را کشت؛

به خاطر طال !

دختر جوان در حالی که گریه مــی کرد، در مجتمع 
قضایی بــه خبرنگار گفــت: هدف من از دوســتي، 
 آشــنایي براي ازدواج بود، اما نمي دانــم چرا وحید 

به همه چیز پشت پا زد.
 4 مــاه از ایــن ماجرا مــي گذشــت و مــن براي 
عوض شــدن حال و هوایم به پارک نزدیک خانه مان 

رفته بودم. 
روي نیمکتي نشســتم و در حال و هواي خودم بودم 
که ناگهان صداي پسر جواني توجهم را به خود جلب 
کرد. او که جوان خوش تیپي بود خودش را شــایان 
معرفي کرد و خیلي سریع توانســت با حرف هایش 

اعتمادم را به خودش جلب کند.
  این مقدمه آشــنایي ما بــود و در ادامــه رابطه من 

و شایان صمیمي تر شد.
  شــایان گفت به زودي به خواســتگاري ام مي آید 
و تمام تالشش را براي خوشبختي ام انجام مي دهد.  
این حرف ها باعث شد به او اعتماد کنم و یک لحظه 
هم به او شــک نکنم. یک روز که براي دیدن شایان 
به همان پارک رفته بودم گوشــي تلفــن همراهم را 
به بهانه نصب نــرم افزار گرفت، امــا چند لحظه بعد 
فهمیدم تصاویر خصوصي ام را براي تلفن همراهش 
بلوتوث کرده اســت. چند دقیقه بعد بود که ناگهان 

رفتار پسر مورد عالقه ام به طور کلي تغییرکرد.
 او عکس هاي خصوصي را که از من در گوشــي اش 
داشــت نشــان داد و تهدید کرد اگر رابطه ام را با او 
 قطع کنم عکس ها را در اینترنت منتشر و آبروریزي 

مي کند.
نمي دانستم باید در برابر تهدیدهاي شایان چه کنم 
با این حال تالش کــردم هیچ کــس از این موضوع 

باخبر نشود تا خودم این مشکل را رفع کنم.
چند روز بعد شایان تماس گرفت و گفت باید درباره 

موضوع مهمي با من صحبت کند.
 او نشــاني آپارتمانــي را داد و از مــن خواســت 
 هرچه زودتر به آن جا بروم. من هم که فکر مي کردم 

قرار است مشکلم با او رفع شود به آنجا رفتم.
وقتي وارد شدم شایان خیلي سریع در را از پشت قفل 
و من را در آنجا زنداني کرد. ابتدا سعي کردم با داد و 
فریاد کمک بخواهم، اما هیچ کس در آن اطراف نبود 
و صدایم به جایي نمي رسید. شــایان من را  در آنجا 
حبس کــرد و چندین مرتبه مــورد آزار و اذیت قرار 
داد. لحظات ســخت و عذاب آوري بود. نمي دانستم 
 باید چه کار کنم. مدام گریه و به او التماس مي کردم 

تا رهایم کند، اما فایده اي نداشت... 

فریب وحید را خوردم

قصه های دادگاه

104- رای شــماره 8866-1395/04/21 هيــأت دوم آقاي عليرضا خورســندي 
به شناســنامه شــماره 228 كدملي 1290678189 صادره اصفهان فرزند حسين 
ششدانگ ساختمان به مســاحت 133 مترمربع پالك شماره469 فرعي از14 اصلي 
واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهــان ازموردثبت صفحه 464 

دفتر 594 امالك
105- رای شــماره 8883-1395/04/22 هيأت دوم آقــاي عبدالرضا بهاءلو هوره 
به شناسنامه شماره 52 كدملي 4623027538 صادره شــهركرد فرزند حبيب اله 
ششدانگ یکباب كارگاه تيرچه بلوك به مساحت 1365/36 مترمربع پالك شماره 64 
اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان ازمالك رسمی علی 

ذوالفقاری ازموردثبت صفحه 442 دفتر 197 امالك
106- رای شــماره 6488-1395/03/13 هيأت چهارم آقای غالمرضا جان نثاری 
الدانی به شناسنامه شماره 7 كدملي 1290052131 صادره اصفهان فرزند حسين 
نسبت به 3/5 دانگ مشاع از ششدانگ یك باب ساختمان به مساحت 365/70 مترمربع 
از پالك شــماره62فرعی13 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب 

اصفهان از سند ثبت شده در صفحه 201 و 227 دفتر 21 و 1081
107- رای شــماره 6483-1395/03/13 هيــأت چهــارم خانم اشــرف قنادی به 
شناسنامه شماره 45 كدملي 1290121974 صادره اصفهان فرزند سيدعلی نسبت به 
2/5 دانگ مشاع از ششدانگ یك باب ساختمان به مساحت 365/70 مترمربع از پالك 
شماره62فرعی13 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان 

از سند ثبت شده در صفحه 201 و 227 دفتر 21 و 1081
108- رای شماره 6489-1395/03/13 هيأت چهارم خانم شهناز فاضل نجف آبادی 
به شناسنامه شــماره 388 كدملي 1285626370 صادره اصفهان فرزند حسنعلی 
نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یك باب ساختمان به مساحت 179/11 مترمربع 
از پالك شماره290فرعی24 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب 

اصفهان از مورد ثبت در صفحه 575 دفتر 546
109- رای شــماره 6490-1395/03/13 هيــأت چهــارم آقاي حســين وفائی به 
شناسنامه شــماره 722 كدملي 1284494195 صادره اصفهان فرزند رحيم نسبت 
به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یك باب ساختمان به مساحت 179/11 مترمربع از پالك 
شماره290فرعی24 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان 

از مورد ثبت در صفحه 575 دفتر 546
110- رای شــماره 6475-1395/03/13 هيأت چهارم آقاي غالمرضا جان نثاری 
الدانی به شناسنامه شماره 7 كدملي 1290052131 صادره اصفهان فرزند حسين 
نسبت به 3/5 دانگ مشاع از ششدانگ یك باب ساختمان به مساحت 332/05 مترمربع 
از پالك شــماره62فرعی13اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب 

اصفهان از سند ثبت شده در صفحه 201 و 227 دفتر 21 و 1081
111- رای شــماره 6478-1395/03/13 هيــأت چهــارم خانم اشــرف قنادی به 
شناسنامه شماره 45 كدملي 1290121974 صادره اصفهان فرزند سيدعلی نسبت به 
2/5 دانگ مشاع از ششدانگ یك باب ساختمان به مساحت 332/05 مترمربع از پالك 
شماره62فرعی13اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان از 

سند ثبت شده در صفحه 201 و 227 دفتر 21 و 1081
112- رای شماره 9124-1395/04/27 هيأت اول اقای رضا محمدی  به شناسنامه 
شماره 35 كدملي 6339639895  صادره شهركرد  فرزند محمد نسبت به سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 98/20  مترمربع از پالك شماره 105  فرعی 
از 35  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان ازمالك رسمی 

حاج رضا شریفی ولدانی ازموردثبت صفحه 297 دفتر 74  امالك
113- رای شماره 9125-1395/04/27 هيأت اول خانم مریم رستمی دستنائی  به 
شناسنامه شماره 24 كدملي 6339679242  صادره شهركرد  فرزند غفار نسبت به 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 98/20  مترمربع از پالك شماره 
105  فرعی از 35  اصلي واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان 

ازمالك رسمی حاج رضا شریفی ولدانی ازموردثبت صفحه 297 دفتر 74  امالك
114- رای شــماره 9135-1395/04/27 هيأت اول خانم محترم سلمانی جونقانی  
به شناسنامه شــماره 46 كدملي 1290071829  صادره اصفهان  فرزند قربانعلی 
ششدانگ یکبابخانه  به مســاحت 99/34  مترمربع از پالك شماره 721/1  فرعی از 
25  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان ازمالك رسمی 

حاج مانده علی نادری
115- رای شماره 9138-1395/04/27 هيأت اول اقای رمضان عباسی به شناسنامه 
شــماره 1405 كدملي 1283511185  صادره اصفهان  فرزند حســين ششــدانگ 
یکبابخانه  به مساحت 113/20  مترمربع از پالك شماره 267  فرعی از 36  اصلي واقع 

در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان ازمالك رسمی حسين عباسی
116- رای شــماره 9140-1395/04/27 هيأت اول اقای اكبــر قربانی اورگانی به 
شناسنامه شــماره 3649 كدملي 1287377831  صادره اصفهان  فرزند قربانعلی 
ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 102/58  مترمربع از پالك شماره 446  فرعی از 18  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان ازمالك رسمی یداله 

بهراميان ازموردثبت صفحه 193 دفتر 360 امالك
117- رای شــماره 9144-1395/04/27 هيــأت اول اقای محمدحســين قيصری 
هســنيجه به شناســنامه شــماره 1826 كدملي 1286084768  صــادره اصفهان  

فرزند تقی  ششدانگ یکباب ســاختمان  به مساحت 35/94 مترمربع از پالك شماره 
4720  فرعی از 26  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان 

ازموردثبت صفحه 264 دفتر 1008 امالك
118- رای شــماره 9147-1395/04/27 هيأت اول اقای مجيدكوچك زاد اصفهانی 
به شناسنامه شماره 41941 كدملي 1280308141  صادره اصفهان  فرزند مرتضی 
ششدانگ یکبابخانه به استثنابهاثمنيه اعيانی ان به مساحت 301/20 مترمربع از پالك 
شماره 277/1  فرعی از 25  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  

اصفهان ازسند 14014-93/4/23 دفترخانه 160 اصفهان
119- رای شــماره 9148-1395/04/27 هيــأت اول اقــای حســن رحيمی رنانی 
به شناســنامه شــماره 55 كدملي 1289968179  صادره اصفهــان  فرزند فتح اله 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 233/60 مترمربع از پالك شماره 639  فرعی از 18  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان ازمالك رسمی فتح 

اله رحيمی رنانی
120- رای شــماره 9157-1395/04/27 هيأت اول اقــای محمدرضا گوهریان به 
شناسنامه شماره 797 كدملي 0939585847  صادره مشهد  فرزند رضا ششدانگ 
یکبابخانه به 301/30 مترمربع از پالك شماره 32  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 

حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان ازمالك رسمی حسن وحسين حقيقی زاده
121- رای شــماره 9166-1395/04/27 هيــأت اول اقــای اســماعيل تيمــوری 
جروكانی به شناسنامه شــماره 26 كدملي 1289980993  صادره اصفهان  فرزند 
حسن ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 233 مترمربع از پالك شــماره 44  اصلي 
واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملك غــرب  اصفهــان ازموردثبت صفحه 

243و249و252الی 264 دفتر 238 امالك
122- رای شماره 9168-1395/04/27 هيأت اول اقای صفرعلی خدائی علی ابادی 
به شناسنامه شماره 15 كدملي 5499770506  صادره تيران وكرون  فرزند عباس  
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 85/50 مترمربع از پالك شماره 67  اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان ازمالك رسمی حسين وحسنعلی 

نجاران عاشق ابادی
123- رای شماره 9169-1395/04/27 هيأت اول اقای محمد قاسمی به شناسنامه 
شــماره 697 كدملي 1288707991  صادره اصفهان  فرزند غالمحسين  ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 155/87 مترمربع از پالك شماره 28  اصلي واقع در اصفهان 

بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان ازمالك رسمی معصومه رضائی
124- رای شــماره 9173-1395/04/27 هيأت اول اقای ناصر حسن زاده كوجانی 
به شناســنامه شــماره 1081 كدملي 1283382377  صادره اصفهان  فرزند علی 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 227/21 مترمربع از پالك شماره 28  اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان ازمالك رسمی محمدعلی ایزدپناه 

ازموردثبت صفحه 486 دفتر 1127 امالك
125- رای شــماره 9261-1395/04/28 هيأت اول اقای مصطفی نصرازادانی به 
شناسنامه شماره  36 كدملي 1290095604  صادره اصفهان  فرزند عباس ششدانگ 
یکبابخانه  به مساحت  115/23  مترمربع از پالك شماره 156  فرعی از 7  اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان مقداری ازمالك رســمی فاطمه 
نصراصفهانی ازموردثبت صفحه 53 دفتر 16 امالك و مقداری ازمالك رسمی عباس 

نصرازادانی كه بنامش درجریان ثبت است
126- رای شــماره 9263-1395/04/28 هيأت اول اقای حسين نصراصفهانی به 
شناسنامه شماره  46 كدملي 1290232490  صادره اصفهان  فرزند علی ششدانگ 
یکبابخانه  به مساحت 281/50 مترمربع از پالك شماره 388  فرعی از 5  اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان كه مقداری ازموردثبت صفحه 
475 دفتر 545 امــالك بنام متقاضی ومابقی ازمالکين رســمی زهراومریم وفاطمه 
نصر ازموردثبت صفحــه 290و293و271و275و287و284و423و426و417و4

29و420و281دفتر13و757
127- رای شــماره 9269-1395/04/28 هيأت اول اقای رضا ریزانه به شناسنامه 
شــماره  174 كدملــي 1284447154  صــادره اصفهان  فرزند محمد  ششــدانگ 
یکبابخانه  به مساحت 176/90 مترمربع از پالك شماره 642  فرعی از 40  اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان ازمالك رســمی نصراله حسن 

پور ازموردثبت صفحه 10 دفتر 169 امالك
128- رای شــماره 9270-1395/04/28 هيأت اول اقای حسن پيرنجم الدین كليچه 
به شناسنامه شماره  7 كدملي 1290168709  صادره اصفهان  فرزند علی ششدانگ 
یکبابخانه  به مساحت 297 مترمربع از پالك شماره 141  فرعی از 23  اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان ازمالك رســمی ميرزاعلی ماست 

بندزاده
129- رای شماره 9271-1395/04/28 هيأت اول  اقای عبدالمجيدصباغی رنانی به 
شناسنامه شماره  65 كدملي 1290238057  صادره اصفهان  فرزند یداله نسبت به 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 328/30 مترمربع از پالك شماره 
296  فرعی از 19  اصلي واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان 

ازمالك رسمی ورثه مصطفی شميث ازموردثبت صفحه 379 دفتر 81 امالك
130- رای شــماره 9272-1395/04/28 هيــأت اول خانم زهره صبــاغ رنانی به 
شناسنامه شماره  294 كدملي 1290320772  صادره اصفهان  فرزند اكبر نسبت به 

سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 328/30 مترمربع از پالك شماره 
296  فرعی از 19  اصلي واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان 

ازمالك رسمی ورثه مصطفی شميث ازموردثبت صفحه 379 دفتر 81 امالك
131- رای شــماره 9273-1395/04/28 هيأت اول اقای علی مصری پور علویجه 
به شناسنامه شــماره  211 كدملي 1091911606  صادره نجف اباد  فرزند عباس 
ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 181/56 مترمربع از پالك شماره 839  فرعی از 40  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان ازمالك رسمی حسين 

جمشيدی لمجيری ازموردثبت صفحه 359 دفتر 176 امالك
132- رای شــماره 9274-1395/04/28 هيأت اول اقای علی مصری پور علویجه 
به شناسنامه شــماره  211 كدملي 1091911606  صادره نجف اباد  فرزند عباس 
ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 135/70 مترمربع از پالك شماره 839  فرعی از 40  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان ازمالك رسمی حسين 

جمشيدی لمجيری ازموردثبت صفحه 359 دفتر 176 امالك
133- رای شــماره 9276-1395/04/28 هيأت اول اقای احمدباباصفری رنانی به 
شناسنامه شــماره  305 كدملي 1290255415  صادره اصفهان فرزند محمدعلی 
ششــدانگ یکبابخانه  به مساحت 232/30 مترمربع از پالك شــماره 329  فرعی از 
19  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان ازمالك رسمی 

محمدعلی باباصفری رنانی ازموردثبت صفحه 394و419 دفتر 461و413 امالك
134- رای شماره 9277-1395/04/28 هيأت اول اقای سيداحمد حسينی بهارانچی 
به شناسنامه شــماره  752 كدملي 1283008688  صادره اصفهان فرزند سيدتقی 
ششدانگ یکباب كارگاه  به مساحت 158/56 مترمربع از پالك شماره 128  فرعی از 
19  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان ازمالك رسمی 

احمدحریری  كه بنامش درجریان ثبت است
135- رای شماره 9279-1395/04/28 هيأت اول خانم مریم رمضانی كوجانی به 
شناسنامه شماره  1283 كدملي 1283384396  صادره خمينی شهر فرزند اسماعيل 
ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 190 مترمربع از پالك شــماره 28  اصلي واقع در 

اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان ازمالك رسمی یداله محمدی
136- رای شــماره 9288-1395/04/28 هيأت اول اقای اســفندیارگودرزیان به 
شناسنامه شماره  199 كدملي 1930565801  صادره اندیمشك فرزند علی  ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 116/48 مترمربع از پالك شماره 67  اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان ازمالك رسمی اسماعيل امينی عاشق ابادی

137- رای شــماره 9290-1395/04/28 هيــأت اول اقای نادر اســفندیارزاده به 
شناسنامه شماره  515 كدملي 0045183236  صادره تهران فرزند ناصر  ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 110 مترمربع از پالك شماره 68  اصلي واقع در اصفهان بخش 

14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان ازمالك رسمی حاج علی اكبرزارع بهرام ابادی
138- رای شــماره 30024-1394/04/30 هيأت اول اقای مجيــد نصر آزادانی به 
شناسنامه شماره 54  كدملي  1290261636 صادره اصفهان  فرزند  عباس نسبت به 
سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکبابخانه   به مساحت 82/54  مترمربع از پالك شماره  
809  فرعی از  5  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملك غرب  اصفهان 

ازموردثبت صفحه 278  دفتر 611  امالك
139- رای شــماره 30035-1395/04/30 هيــأت اول خانم مریم زارع چاوشــی 
آشنستانی به شناسنامه شماره 796  كدملي  1290392617  صادره اصفهان  فرزند  
رحيم نسبت به سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکبابخانه   به مساحت 82/54  مترمربع 
از پالك شــماره  809  فرعی از  5  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك 

غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 308  دفتر 569  امالك
140- رای شــماره 7443-1395/03/30 هيأت اول اقای اصغر پــاك روان لنبانی  
به شناســنامه شــماره 550 كدملي  1283022486  صادره اصفهان  فرزند حسن  
ششدانگ یکبابخانه به مساحت  120/44  مترمربع از پالك شماره 68  اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان ازمالك رسمی رضا حيدری بهرام 

ابادی ازموردثبت صفحه 93 دفتر 48 امالك
141- رای شــماره 7230-1395/03/29 هيأت دوم خانم مریــم عابدی جونی  به 
شناسنامه شــماره 3650 كدملي 1282996657  صادره خمينی شهر  فرزند مهدی 
نسبت به سه دانگ مشاع از  ششدانگ ساختمان  به مســاحت 126/50  مترمربع از 
پالك شماره 577  فرعی از16  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  

اصفهان ازموردثبت صفحه 371 دفتر 750 امالك
142- رای شماره 7231-1395/03/29 هيأت دوم اقای مصطفی رضائی برزانی  به 
شناسنامه شماره 12 كدملي 1290297703  صادره اصفهان  فرزند علی  نسبت به 
سه دانگ مشاع از  ششدانگ ساختمان  به مساحت 126/50  مترمربع از پالك شماره 
577  فرعی از16  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملك غرب  اصفهان 

ازموردثبت صفحه 368 دفتر 750 امالك
143- رای شماره 6533-1395/03/13 هيأت سوم آقاي فرهنگ عليزاده خوزانی  به 
شناسنامه شماره 155 كدملي 1141595109 صادره خمينی شهر فرزند حبيب اله 
نسبت به ششدانگ یك باب ساختمان به مساحت 216/32 مترمربع از پالك شماره28 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان از سند ثبت شده به 

شماره ی 36417 – 1347/8/20 دفترخانه 86
144- رای شماره 12512-1395/05/25 هيأت اول اقای رجبعلی شمس كوپائی  به 

شناسنامه شماره 307  كدملي 1284412407  صادره اصفهان  فرزند  رضا نسبت به 
سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 274/50  مترمربع از پالك شماره 
579  فرعی از 12  اصلي واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان 

ازسند 20286-86/6/3 دفترخانه 105 اصفهان
145- رای شماره 12511-1395/05/25 هيأت اول خانم صدیقه علينقيان اليادرانی  
به شناسنامه شــماره 35089  كدملي 1282278304  صادره اصفهان  فرزند  اكبر 
نسبت به سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکبابخانه  به مســاحت 274/50  مترمربع از 
پالك شماره 579  فرعی از 12  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  

اصفهان ازسند 20286-86/6/3 دفترخانه 105 اصفهان
146- رای شماره 10486-1395/05/11 هيأت اول خانم خانقزی الیقی قلعه سوخته 
به شناسنامه شــماره 545  كدملي  6329790299  صادره لردگان  فرزند ميرزااقا  
ششدانگ یکبابخانه  به مساحت  196/27  مترمربع از پالك شماره  2774  فرعی از 
18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان ازسند 53242-

76/8/12 دفترخانه 40 اصفهان
147- رای شماره 6556-1395/03/13 هيأت سوم خانم زهرا سلطانی آفارانی به 
شناسنامه شماره 538 كدملي 1290470741 صادره خمينی شهر فرزند عباس نسبت 
به ششدانگ یك باب ساختمان به مساحت 142 مترمربع از پالك شماره610فرعی27 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملك غرب اصفهان از مالك رســمی 

محمدعلی عالفی پوركه به نامش درجریان ثبت می باشد
148- رای شــماره 12908-1395/05/27 هيــأت اول آقــای صفــر صوفــی به 
شناســنامه شــماره 691  كدملي  4171380375  صادره اليگودرز  فرزند حســن 
ششدانگ یکبابخانه  به مســاحت  125/80  مترمربع از پالك شماره 45  اصلي واقع 
 در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان ازمالك رســمی حميدشيروی

 خوزانی
149- رای شماره 12905-1395/05/27 هيأت اول آقای صفر صوفی به شناسنامه 
شــماره 691  كدملــي 4171380375  صادره اليگودرز فرزند حســن ششــدانگ 
یکبابخانه به مساحت 107/70  مترمربع از پالك شماره 45  اصلي واقع در اصفهان 
 بخش 14 حوزه ثبــت ملك غــرب  اصفهان ازمالك رســمی اســماعيل صادقيان

 رنانی 
150- رای شماره 12907-1395/05/27 هيأت اول آقای صفر صوفی به شناسنامه 
شــماره 691  كدملي  4171380375  صادره اليگودرز  فرزند حســن ششــدانگ 
یکبابخانه  بــه مســاحت  136/50  مترمربع از پالك شــماره 45  اصلــي واقع در 
 اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان ازمالك رسمی اسماعيل صادقيان

 رنانی
151- رای شماره 12545-1395/05/25 هيأت سوم  آقاي جمشيد بهرامي نوغان 
عليائي به شناســنامه شــماره 501 كدملي 6219381823 صــادره فریدن فرزند 
غالمحسين در ششدانگ یکباب مغازه به مســاحت 60/17 مترمربع ازپالك شماره 
68 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان از مالك رســمی 

محمدحسين ذوالفقاری
152- رای شماره 12519-1395/05/25 هيأت سوم  آقاي جمشيد بهرامي نوغان 
عليائي به شناســنامه شــماره 501 كدملي 6219381823 صــادره فریدن فرزند 
غالمحسين درششــدانگ یکباب مغازه به مســاحت 63/1 مترمربع ازپالك شماره 
28 اصلي واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملك غرب اصفهان از مالك رســمی 

محمدحسين ذوالفقاری عاشق آبادی
153- رای شــماره 12314 -1395/05/23 هيأت چهارم  آقاي حسن كاظم پور به 
شناسنامه شــماره 519 كدملي 1090819609صادره نجف آباد فرزند عبدالرضا 
ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 199 مترمربع از پالك شماره 68 اصلی واقع در 
اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان ازمالك رســمی قنبرعلی سليمانی 

دهنوی
154- رای شــماره 12961 -1395/05/27 هيــأت اول اقای حســين ليموچی   به 
شناســنامه شــماره 910  كدملي 1170560024  صادره لنجان فرزنــد قربانعلی  
ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 136/29  مترمربع از پالك شــماره 760 فرعی از 
26  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان ازمالك رسمی 

مرتضی باغ ازموردثبت صفحه 47 دفتر 67 امالك
155- رای شــماره 6545 -1395/03/13 هيأت ســوم آقاي حبيب اله رئيســی به 
شناسنامه شماره 1352 كدملي 1285777883 صادره اصفهان فرزند عيوض نسبت 
به ششدانگ یك باب ساختمان به مساحت 258/40 مترمربع از پالك شماره1074 
و 1074/1 فرعی16 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان 
از مالك رســمی ورثه ابوالقاســم مارانی در خصوص 16/1074 و از مالك رسمی 
ابوالقاســم مارانی كه مقدار 2/5 قفيز به نامش در جریان ثبت مــی بوده و از مالك 

رسمی حبيب اله رئيسی در خصوص پالك 16/1074/1
بدیهی اســت درصورت انقضای مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکيت صادرخواهدشد . م الف: 18218
تاریخ انتشار نوبت اول 1395/06/17

تاریخ انتشار نوبت دوم  1395/07/01
عليرضا حيدری رئيس منطقه ثبت اسناد وامالك غرب اصفهان
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گوناگون

خانه داریآشپزی

مواد الزم برای تهیه خوراک گوجه فرنگی 
و مرغ:

ران مرغ  8 عدد درشــت، ســس گوجه فرنگی 
مخصوص350گرم،قارچ300گرم،پنیر پارمزان 
رنده كرده 30 گرم)یك چهارم پیمانه(،ریحان 
ریز خرد كرده  4 قاشــق ســوپ خــوری،آب 
مرغ350 میلی لیتر،ســیب زمینی اسالمبولی 

500 گرم،روغن زیتون40 میلی لیتر.
روش تهیه خوراک گوجه فرنگی و مرغ: 

فر را با دمای 180 درجه  سانتی گراد گرم كنید. آن گاه قدری روغن مخصوص سرخ كردنی، در 
تابه بریزید و ران های مرغ را در آن تفت دهید تا طالیی رنگ شــوند. حاال مرغ را همراه با سس 
گوجه فرنگی مخصوص، قارچ، پنیر پارمزان و نیمی از ریحان، در ظرف نسوز بریزید و آب مرغ را 

به آن بیفزایید.
سپس خوراك را به مدت تقریبی 25 دقیقه، در فر بپزید. در این میان سیب زمینی ها را بپزید و 
برای پذیرایی در ظرف مناســبی بریزید. حاال خوراك مرغ را به سیب زمینی افزوده و باقیمانده  

ریحان و روغن زیتون را روی آن بریزید.
یادآوری: برای تهیه  ســس گوجه فرنگی مخصوص، 350 گرم گوجه فرنگی مینیاتوری را پوره 

و صاف كنید. 
آنگاه پوره  به دست آمده را در ظرف مناســبی بریزید و 15تا20 دقیقه، روی حرارت بجوشانید. 
 ســپس آن را از روی اجاق بردارید و 2 قاشــق ســوپ خوری پنیر پارمزان را همراه با 2 قاشق 

سوپ خوری ریحان خرد كرده به سس بیفزایید.

كتاب »حدیث تندرســتی« كتابــی به قلــم دكتر»محمد تقی 
سبحانی نیا« است كه ویرایش جدید آن توسط نشر »دار الحدیث« 
منتشر شده است.  برطرف شدن نیازهای طبیعی، از جمله حقوق 
انسان به شمار می آید؛ نیازهایی مانند خوردن، آشامیدن، نیازهای 
جنســی، محبت، حرمت و آزادی كه حق طبیعی انســان است و 
ممانعت از رفع این نیازها پایمال كردن حق طبیعی او و در حقیقت 

ستم رواداشتن به اوست.
به هر روی، در اهمیت خوردن و آشــامیدن برای زنــده ماندن و 
زندگی كردن تردیدی نیســت. در كنار اهمیت فــراوان خوردن 
 و آشــامیدن برای انســان، احکام و دستورهای شــرع مقدس و

 پایه گذاری آداب مبتنی برآموزه های دینی كه حالل و حرام و نیز 
آداب خوردن و آشامیدن را در خود گنجانده است، اعتبار و اهمیت 
این دو عمل را بیش از پیش نمایان می كند. لذا این مهم، نگارنده 

را بر آن داشت تا دانستنی های مورد نیاز را از معارف نورانی قرآن و 
حدیث برگیرد و با بیانی ساده در اختیار آنهایی كه برای زندگی و 

سالمتی خود اهمیت قائلند بگذارد.
مجموعه پیش رو، به دو بخش كلی خوردن و آشــامیدن تقسیم 
شده است. در بخش اّول، سعی شده اســت تا با تنظیم مطالب به 
صورت فصل های متعدد، به ســه پرسش اساسی از دیدگاه نورانی 
معصومان )علیهم السالم( پاسخ داده شود. این پرسش ها عبارت 
 اســت از: 1.چه غذایی بایــد بخوریم؟2.چه وقت بایــد بخوریم؟

3.چگونه باید بخوریم؟
 در پایان بخش نیز، آثار حرام خواری و پرخوری بررسی شده است 

كه از مباحث اساسی این مجموعه به شمار می رود.
 در بخش دوم، آداب آشــامیدن بررسی شده و خوانندگان محترم 

در طی چهار فصل، با آداب آشامیدن و بهداشت آن آشنا می شوند.

طول عمر نگهداری ادویه و سبزیجات خشک)3(خوراک گوجه فرنگی و مرغ

حدیث تندرستی

طبیعت و دنیای اطراف ما پر از شــگفتی اســت و 
زمانی به این نکته پی خواهیم برد كه با یك موجود 

و یا واقعه ای عجیب روبه رو شویم. 
این بــار طبیعت ما را بــا جالب  تریــن میوه هایی 
كه كمتر كســی دیده، شــگفت  زده كرده است. با 
اینکه، ممکن اســت به تعداد بی شماری از میوه ها 
و سبزیجات به  آســانی دسترسی داشته باشید، اما 
باز هم میوه هایی هستند كه نام آنها به گوش شما 

نخورده است!
همه ایــن میوه هــا، گونه های نادری هســتندكه 
ویژگی هایــی جالــب و البته طعم هایــی جدید و 
گوناگــون دارند. برخــی از این میوه ها شــباهتی 
 بــه میوه هایی كــه مــی شناســیم ندارنــد اما 
خوشــمزه اند و شــاید ظاهری عجیب و اســمی 

عجیب تر داشته باشند. 
البته اكثر این میوه ها محبوب و پرطرفدار هستند. 
در ادامــه فهرســتی از میوه های عجیبــی كه در 

مناطق مختلف جهان یافت شده  اند آمده است.
 سیب آکی  

 آكی به دلیــل ظاهر و شــکل عجیب وغریبی كه 
دارد و شبیه مغز انسان اســت، مغز گیاهی نامیده 
می شــود. بعضی میوه ها به دلیــل ظاهر عجیب و 

منحصربه فرد خود شناخته می شوند.
  آكــی )Ackee( مثــال معروفــی از ایــن گونه 
میوه هاست كه هیچ ســنخیتی با میوه های عادی 

ندارد. 
 ایــن میــوه متعلــق بــه درختــی بــه نــام

 )Blighia Sapida( از خانــواده  ســرخالوها و 
چشالوهاســت.   این میوه بومی  غرب آفریقاست و 
میوه ملی جامائیکا به شــمار می آید، كشوری كه 
مصرف این میوه در آن بســیار رایج اســت. میوه 

كامال رسیده  آكی پنج تا ده سانتی متر طول دارد.
 آكی نارس سبزرنگ اســت كه پس از رسیدن به 
رنگ قرمز، بیرون  زده و شکافته می شود كه در این 

صورت آریل های كرمی رنگ آن دیده می شوند.
 روی هر آریل دانه ای ســیاه رنگ قرار گرفته است. 
همین آریل ها قســمت خوردنی میوه هستند كه 
باید پیش از پخت به خوبی شســته و سپس در آب 
جوشانده شوند؛ رگه هایی كوچك و قرمزرنگ روی 

آریل ها وجود دارد كه آنها را نیز جدا می كنند.
خوردن میوه  خام یا نیمه پز آكی به دلیل داشــتن 
ماده  سمی به نام هیپوگلیسین سبب حالت تهوع و 

باال آوردن در افراد می شود. 
به همین دلیل آبــی  را كه میوه با آن پخته شــده 
دور می ریزند. )آریل پوششی است كه هنگام رشد، 
اطراف دانه  میوه به وجــود می آید و در آكی بخش 

خوردنی میوه محسوب می شود.(

میوه های عجیبی که تاکنون 
ندیده اید)1(

خواندنی

یك مهندس مکانیك كانادایی با ارائه یك طرح مفهومی از یك اتاق 
متحرك خودران همگان را شگفت زده كرده است.

این طرح مفهومی جدید كــه تریدیکا نام دارد، یك وســیله نقلیه 
الکتریکی بدون راننده اســت كه برای ایجاد تغییر در نحوه استفاده 
از اتومبیل در شهرهای شلوغ طراحی شــده است. در واقع ارائه این 
طرح آینده نگرانه برای اجتناب از اضافه شدن خودروهای بیشتر به 
خیابان هاست كه روز به روز فضای پارك كمتری به آنها اختصاص 
داده می شــود. Tridika مانند یك خودروی خودران عمل كرده و 
شما در هر طبقه ای از ساختمان كه باشــید، به معنای واقعی كلمه 
می توانید در اتاق خواب خود به بیرون از ساختمان بروید.  تریدیکا 
همانند یك خودروی خودران اســت كه كنار آپارتمان شما پارك 
می شــود و در عین حال می توان از آن به عنوان یــك اتاق اضافی 
استفاده كرد. این فناوری به جای چرخ، مانند یك قطار ماگلو برای 
حركت كردن از  نیروی مغناطیســی اســتفاده می كنــد. این اتاق 
شگفت انگیز با نیروی الکترومغناطیسی حركت كرده و به هرجایی 

كه شما بخواهید می رود و در آنجا متوقف می شود.
قطارهای ماگلو، گونه ای از قطارها هستند كه به طور شناور در هوا، 
در فاصله كمی از ریل قرار دارند و بــدون دریافت مقاومت زیادی از 
محیط می توانند با ســرعت  بســیار زیاد به پیش بروند. این قطارها 
برای حركت خــود از نیروی الکترومغناطیســی بهره می گیرند.در 
قطارهای ماگلو، تماس با ریل وجود ندارد و قطارها به جای غلتیدن 
چرخ ها بر روی ریل، با نیروی مغناطیســی در هوا شناور شده و به 
جلو رانده می شــوند.این اتاق متحرك به شــکل یك جعبه است و 

قابلیت جابه جایی شش مسافر را دارد.
Tridika با اســتفاده از یك سطح شــیب دار اختصاصی به دیوار 
بیرونی آپارتمان متصل شــده و توســط یك سیســتم آسانسور 
مکانیکی حركت می كند.این فناوری دارای یك درب بزرگ كشویی 
است كه در مقابل یك در مشــابه در آپارتمان شما گشوده می شود.

طراحی اتاق خــواب متحرك به منظور نمایش بخشــی از فناوری 
آینده و نمود ورود آخرین فناوری در زندگی برای آســایش بیشتر 
بشر انجام شده اســت.چارلز بمباردیر، سرپرست تیم طراحی اتاق 
خواب هوشــمند عنوان كرد: ایده مفهومی اتاق خواب هوشمند به 
معنای تركیب فضای زندگی و ســامانه نقل وانتقال اســت. در واقع 
با این فناوری، سرعت زندگی افزایش یافته و آسایش بیشتر فراهم 
می شــود.Tridika برای خانه هــای آپارتمانی طراحی شــده اما 

می تواند در خانه های ویالیی نیز مورد استفاده قرار گیرد.

اتاق خوابی که خودرو می شود!

 با اســتفاده از راهنمایی كــه در ادامــه ارائه
 می دهیم می توانید كاری كنید كابینت حاوی 
ادویه، از تبدیل شدن به موزه نجات پیدا كند، 
همچنین به شما می آموزیم كه چگونه آنها را 
نگهداری كنید تا طعمشــان تا مدت ها حفظ 

شود.
پرهیز از رطوبت اضافی

خشك نگه داشتن ادویه و گیاهان خشك شده 
عطر و طعمشــان را برای مدت زمان طوالنی تری قوی نگه می دارد. كاهش رطوبت خارج از 
بطری ها نیز به كاهش خطر خرابی كمك می كند. ادویه را هنگام اضافه كردن به غذا مستقیم 
روی آن نگیرید چون بخار غذا به ادویه رطوبت می دهد به جای این كار از یك قاشــق خشك 
برای اضافه كردن آن به غذا كمك بگیریــد. فریزر نیز یکی دیگر از مکان های اشــتباه برای 
نگهداری ادویه است، هر بار كه ظرف نگهدارنده ادویه از فریزر خارج می شود، چگالش ایجاد 

می شود كه بیشتر طعم ادویه را از بین می برد.
چطور متوجه شویم که ادویه ارزش استفاده کردن را دارد؟

اگر خاطرتان نیســت كه دقیقا چه زمانی ادویه را خریده اید، مقداری از آن را كف دست خود 
 بریزید و با انگشت بمالیدش ســپس استشمام كنید. وقتی آن را با انگشــت مالیدید در واقع

 روغن های درون آن را فعال كرده اید و باید بویی قوی بدهد، اگر ادویه بوی خاصی نداشــت 
پس بهتر است جایگزینش كنید.

اگر ادویه تان كم خاصیت شــده ولی باز هم می خواهید از آن استفاده  كنید، دوبرابر آنچه در 
دستور پخت گفته شده بریزید.

کودک

 با فرزند پرتوقع خود 
این گونه برخورد کنید)4(

ما در این نوشــتار بر آنیم كه نوع رفتاري والدین را مورد 
بررسي قرار دهیم. باید بدانیم كه زندگي هر فردي وقتي 
موفقیت آمیز خواهد بود كه بتواند میان نیازهاي عاطفي 
خود، تعــادل برقرار كند و به شــیوه هاي مطلوب آنها را 
ارضا كند، از این رو شناخت و ارضاي مطلوب این نیازها 

از وظایف مهم والدین است.
پلكاني براي باال رفتن کودکان

فرزندان مــا هنگامي شــخصیت ســالمي دارند كه 2 
خصوصیــت در آنها وجود داشــته باشــد. خصوصیت 
اول، شــناخت واقعیت ها و شناســایي محدودیت ها و 
فرصت هایي اســت كه وجود دارد. در واقع آموزش این 
نکته كه در زندگــي موانع و ناكامي هایــي وجود دارد، 
خودش مي تواند یك هدف تربیتي باشــد و به فرزند ما 
كمك كند كه واقع نگر بار بیاید و بــه قول معروف لوس 
و دردانه نشود، بچه هاي لوس بچه هایي هستندكه »نه« 

نشنیده اند.
خصوصیت دوم مربوط به تفکر فرزند است. به این معني 
كه باید متوجه شود دســت دیگري نیز در كار است كه 
ممکن است بر وفق مراد او نباشد و او باید راه حل مناسب 
را پیدا كند تا اوضاع را به نفع خودش تغییر دهد، تقویت 

این روحیه در كودك مهم است.
چگونگي تقویت روحیه

بچه ها از ما یك تصویر ذهني به دســت مي آورند كه این 
تصویر، معلول روش ماست. مثال اگر از كودكي بپرسید 
كه پدر و مادرت چه رفتاري دارند، ممکن اســت بگوید 
تا حرفي به آنها مي زنــم، داد مي زنند یا برعکس، بگوید 
خیلي حوصله دارند. برخورد مــا در مقابل فرزندانمان، 
وقتي نمي خواهیم خواســته آنها را برآورده كنیم، باید 
همراه با اعتمــاد و صمیمیت باشــد و در عین حال این 
رابطه باید، نشانه هایي از جدیت و گفت وگوهاي دوطرفه 
داشته باشد. والدین نباید احکام خود را بسته بندي كنند 
و تحویل فرزندانشــان بدهند. ما باید براي هر رفتار خود 
توضیح قانع كننده ای داشــته باشــیم. در این صورت 
فرزندمان یاد مي گیرد كه با محیط اطراف نیز به شیوه اي 
عاقالنــه و تحلیلگرانه برخورد كند. احکام بســته بندي 
شده باعث مي شود بچه ها دنیا را سیاه و سفید ببینند. در 
دنیاي امروز كه بچه ها مجراهاي ارتباطي زیادي دارند، 
نمي توان به صورت تحکمي عمل نمود بلکه باید با قدرت 

استدالل و ارتباط عاطفي با آنها رفتاركرد.
گاهــي خواســته فرزند مــا معقول اســت، امــا توان 
 پاسخگویي به آن را نداریم، در این حالت چه رفتاری باید

 داشته باشیم؟بیشتر ما در چنین مواقعي سعي مي كنیم 
خواسته فرزندمان را غیرمعقول جلوه دهیم. این بدترین 
شــیوه برخورد اســت و فرزند نیز این موضوع را متوجه 
مي شود و البته این رفتار ما، باعث پیچیده شدن موضوع 

خواهد شد.

راز موفقیت مردان بزرگ و ســركامیابی آنها 
درگروی تربیت ها، فعالیت ها، كوشــش ها و 
اجرای برنامه های ویژه ای است كه به آنها  در 

زیر اشاره می شود.
بخش نخست: عوامل حقیقی کامیابی

مصائب و مشكالت
افراد قوی و نیرومند كســانی هستند كه در 
گهواره رنج پرورش یافتــه اند . آنها می توانند 
در برابر توفان مصائب مقاومــت نمایند ولی 
كســانی كه در مهد عزت و نعمــت پرورش 
یافته اند با یك نسیم سرد پژمرده و با یك باد 
شدید از جای كنده می شوند. موالی متقیان 
علی علیه الســالم كه به قوت بــازو و عظمت 
 روح و ثبــات در برابر حوادث معروف اســت 
می فرماید: اگر از من بپرسند كه این شجاعت 
جسمی و قدرت روحی شما معلول چیست، 
در حالی كه غذای روزانه شــما نان جو، نمك 
 و سركه است، من در پاسخ این دسته چنین 
مــی گویــم: درختــان بیابانــی كــه در 
ســنگالخ ها و زیر آفتــاب ســوزان و با صد 
عامل تلخ دســت به گریباننــد، از درختان 

 و گیاهانــی كــه لــب جویبــار پــرورش 
یافتــه انــد، محکــم تــر و بــادوام ترنــد. 
درختان لــب جویبار كــه در مهــد نعمت 
و در آغــوش نــوازش باغبــان پــرورش 
 یافتــه انــد، بــا مشــکالت و مصائــب خو 
نگرفتــه انــد، امــا درختــان بیابانــی در 
آغوش مشــکالت بزرگ شــده انــد؛ فرزند 
مصائبنــد مللــی كــه در دامنــه كــوه ها 
پرورش مــی یابنــد، از مللی كــه در میان 
 دشــت و دمن و یا در شــهر و بخش زندگی 

می كنند، قوی تر و نیرومندتر هستند. 
دسته نخســت با اینکه فاقد امکانات زندگی 
هســتند بیش از دســته دوم در برابر سرما، 
گرما و گرفتــاری مقاومت می كند. انســان 
در پرتــوی مصائب، قــوای دماغــی خود را 
به كار می اندازد و نقشــه ابتکار را به دســت 
می گیــرد. در حقیقت، مشــکالت مشــوق 
و محركند برای چــاره جویی، و تشــویق و 
تحریك نردبــان ترقی هســتند. )برگرفته 
 از كتــاب رمــز پیروزی مــردان بــزرگ اثر

آیت ا... سبحانی(

رمز موفقیت مردان بزرگ )33(    موفقیت

عکس نوشت

»اندی هوت« یک مهندس مكانیک 
است که عالقه شــدیدی به خوردن 
پفک های کرانچی دارد و چند سالی 
می شــود در کنار خوردن آنها یک 
تفریــح کوچک نیز بــرای خودش 
ایجاد کرده است. او سال گذشته در 
حال کار بــر روی یک اختراع جدید 
بود و در کنار کار یک بســته پفک 
کرانچی هم می خــورد که ناگهان 
 متوجه شــكل های عجیــب این 
پفک ها شــد. از همان زمان تصمیم 
گرفت تــا تصاویر مختلفــی را با 
استفاده از این پفک ها بازسازی کند.

ابتكار جالب مهندس مكانیک 
با پفک های کرانچی
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حضرت علی  )علیه السالم(: 
حج گزار و عمره گزار میهمان خدایند و بر خداست که آنها را 

گرامی بدارد و با مغفرت خویش در میان گیرد.
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