
رییس جمهور گفت: جمهوری اسالمی ایران کمک به سوریه را در راستای مبارزه با تروریسم 
و استقرار امنیت در منطقه ادامه خواهد داد.

حسن روحانی، رییس جمهوری اسالمی ایران، روز گذشته در دیدار با خانم »هدیه خلف 
عباس«، رییس مجلس نمایندگان سوریه، روابط دوستانه و برادرانه دو ملت را دارای سابقه 
طوالنی دانســت و بر ضرورت توســعه، تقویت و تحکیم همه جانبه مناسبات و گسترش 

رایزنی ها درباره مسائل و موضوعات منطقه ای و بین المللی تاکید کرد.
رییس جمهور، تروریسم و دخالت قدرت های فرامنطقه ای در امور داخلی کشورها را توطئه 
دشمنان و ریشه معضالت مهم منطقه دانست و تاکید کرد: جمهوری اسالمی ایران، حفظ 
تمامیت ارضی، وحدت و یکپارچگی همه کشورهای منطقه از جمله سوریه را به عنوان یک 
اصل اساسی و کمک در راستای مبارزه با تروریسم و استقرار امنیت را وظیفه خود دانسته و 

معتقد است تغییر مرزها هرگز به صالح منطقه نخواهد بود.
وی توسعه و حمایت از روابط دوســتانه و نزدیک پارلمانی میان مجالس دو کشور را حائز 
اهمیت برشمرد. روحانی با بیان اینکه مردم سوریه، دوران سختی را تجربه می کنند و در یک 
امتحان دشوار تاریخی قرار گرفته اند، گفت: هر ملتی ممکن است در تاریخ خود سختی هایی 
را تجربه کند؛ اما آنچه در تاریخ خواهد ماند، نحوه ایستادگی یک ملت در برابر مشکالت و 

جدیت آنها برای خاتمه دادن به معضالت با تدبیر و اتحاد است.
رییس جمهور اظهار داشت: امروز یک جنگ ظالمانه از سوی گروه های تروریستی که هیچ 
تعهدی نسبت به اصول اخالقی و انسانی ندارند، به مردم سوریه تحمیل شده و ایستادگی 

و مقاومت آنان در شرایط سخت 5 سال اخیر در برابر تروریسم، تحسین برانگیز بوده است.
روحانی با بیان اینکه متاسفانه امروز بسیاری از کشورهای اسالمی در منطقه گرفتار توطئه 
دشمنان شده اند و مردم در مناطق مختلف از جمله یمن ، عراق، سوریه یا لیبی و افغانستان، 
شرایط سخت و مشکالت بزرگی را تحمل می کنند، افزود: جمهوری اسالمی ایران پای اصول 

خود ایستاده و بر مبنای اینکه تروریسم، معضلی بزرگ برای منطقه و جهان به شمار می رود، 
معتقد است باید به مردم سوریه کمک شود تا بتوانند تروریسم را از کشور خود بیرون کنند و 

دیگر کشورها هم برای مبارزه با تروریسم، راهی جز این مسیر ندارند.
رییس جمهور تاکید کــرد: امــروز مهم ترین اولویت در ســوریه، رســاندن کمک های 

انسان دوستانه به مردم است.
روحانی گفت: جمهوری اسالمی ایران کمک به ســوریه را در راستای مبارزه با تروریسم و 

استقرار امنیت در منطقه ادامه خواهد داد.
رییس جمهور افزود: اطمینان داریم که پیروزی نهایی متعلق به ملت سوریه است و امیدواریم 
مذاکرات میان دولت سوریه و معارضانی که به استقالل و اراده ملت سوریه متعهد هستند، 
برای دستیابی به راه حل سیاسی و توافقی جامع که اراده ملت و مشارکت همه اقوام، طوایف 

و مذاهب را دربرمی گیرد، هرچه زودتر به نتیجه برسد.
هدیه خلف عباس، رییس مجلس نمایندگان سوریه نیز در این دیدار، ضمن ابراز خرسندی 
از مالقات با رییس جمهوری کشــورمان، گفت: روابط ایران و سوریه، تاریخی، دوستانه و 
برادرانه است و در راستای گسترش و تقویت مناسبات همه جانبه با ایران تالش خواهیم کرد.

رییس مجلس نمایندگان سوریه، با تقدیر از حمایت ها و ایستادگی های جمهوری اسالمی 
ایران در کنار مردم سوریه برای مبارزه با تروریسم در این کشــور، افزود: برخالف توطئه 

دشمنان، ایران همواره حامی بزرگ ملت سوریه در همه زمینه ها بوده است.
وی، ضمن ارائه گزارشی از اوضاع سوریه، مذاکرات میان دولت و معارضین و چگونگی مبارزه 
با تروریسم در این کشور، اظهار داشت: معتقدیم ملت سوریه تنها مرجعی است که می تواند 
درباره آینده این کشور تصمیم گیری کند و قدرت های بزرگ و آمریکا اگر به دنبال کمک 
به مردم سوریه هستند، باید در راستای توقف تروریســم که خطری برای جهان به شمار 

می رود،تالش کنند.

شــهردار اصفهان گفت: شــهرداری قطعا می تواند درخصوص صنایع دستی و 
گردشگری بسترساز باشد و نقشی اساسی ایفا کند.

در حاشیه هجدهمین نشست شورای جهانی 
صنایع دســتی، روز گذشــته، نشســت 

شهرداران شهرهای جهانی صنایع دستی 
در هتل آسمان اصفهان برگزار شد.

در این نشســت، مهدی جمالی نژاد، 
شــهردار اصفهان، در سخنانی ضمن 
خیر مقدم به تمامــی مدعوین گفت: 

شهرداری قطعا می تواند درخصوص 
صنایــع دســتی و گردشــگری 
بسترساز باشد و نقشی اساسی ایفا 
کند. این مهم، با همدلی و همیاری 
دستگاه های مختلف، باعث ارتقای 

صنایع دســتی و 

گردشگری و حفظ میراث ملی می گردد. قطعا هویت فاخر کشور و مردم این مرز 
و بوم در چنین هنرهایی، به زیباترین شکل خود نمایان است.

شهردار اصفهان در ادامه اضافه کرد: ما معتقدیم اصفهان، مدرسه بزرگ صنایع 
دستی است و گواه آن، کارگاه هایی است که در جای جای این شهر وجود دارند و 
هر رهگذری می تواند برای خرید یا آموزش، به آنها مراجعه نماید. این خصیصه، 
موزه شــهر اصفهان را به مدرسه ای برای هنرهای دســتی تبدیل کرده است. 
مردم اصفهان از سال های دور، لذت زندگی، اقتصاد پویا، داشتن شهری طیب و 
مشارکت اجتماعی را پایه اصلی زندگی در این شهر قرار داده اند و در کنار شغل 
خود، یکی از رشته های هنرهای دستی را فرا می گرفته اند. هدف ما نیز احیای 
این اتفاق مهم فرهنگی در اصفهان است و می خواهم از همین نشست استفاده 
کنم و مردم اصفهان را به فراگیری حداقل یک رشــته از صنایع دستی دعوت 
کنم. وی در ادامه، با اشاره به دیپلماسی شهری به عنوان یکی از مهم ترین پایه 
های مدیریت شهری در اصفهان، تصریح کرد: ما از همه شهرداری های عضو، 
برای مشارکت دعوت به همکاری می کنیم و دســت یکایک عزیزانی را که در 
این بین، با مشارکت در ارتقای تبادالت فرهنگی کوشا باشند، 

می فشاریم.
جمالی نــژاد در انتها اضافه کرد: صنایع دســتی در 
دنیای امروز می تواند آغازی بر گفت وگوی فرهنگ 
ها باشد. آینده فرزندان ما در گرو حفظ محیط 
زیســت، تبادل فرهنگ و رونق هنرهاســت 
که ایــن زیبایی ها، در صنایع دســتی به 
زیباترین شکل ممکن متبلور شده است.

روحانی:

ایران، کمک به سوریه برای مبارزه با تروریسم را ادامه خواهد داد

شهردار اصفهان، در نشست شهرداران شهرهای جهانی صنایع دستی:

اصفهان، مدرسه بزرگ صنایع دستی است

آگهی برگزاری مناقصه عمومی 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت دوم

نام روزنامه: زاینده رود
تاریخ انتشار: 1395/07/07

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

محلموضوع مناقصهشماره مناقصه
تامین اعتبار

برآورد
)ریال(

مبلغ تضمین
)ریال(

6/991/375/000349/600/000جاریشستشوی شبکه فاضالب منطقه یک شهر اصفهان95-3-114

خدمات مشترکین شهرضا و مدیریت بهره برداری و 95-3-115
5/067/416/204254/000/000جاریخدمات مشترکین منظریه

بهره برداری تعمیر و نگهداری شبکه آبرسانی و خدمات 95-3-116
14/910/259/816746/000/000جاریعمومی منطقه مبارکه

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ 95/7/17
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز یکشنبه به تاریخ 95/7/18

دریافت اسناد: سایت اینترنتي 
WWW.abfaesfahan.ir شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

WWW.iets.mporg.ir پایگاه ملي اطالع رساني مناقصات
شماره تلفن گویا: 8-36680030-031               )داخلي 388(

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
)سهامی خاص(

روزنامه فرهنگی، اجتماعی، 
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گردهمایی مدیران تشکل های 
قرآنی کشور در اصفهان

11

روزی روزگاری دفاع...

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی  شهرکرد خبر داد:

برگزاری جشنواره غذای سالم 

7

15

مدیرکل گمرک اصفهان خبر داد:

افزایش 18 درصدي
درآمد گمرک

15

مشکل سازمان برنامه و بودجه 
 اصفهان، عدم توجه
به زیرساخت هاست

W W W. Z AYA N D E R O U D O N L I N E . I R

رییس کل بانک مرکزی گفت: تاکنون وجوه مربوط به 
90درصد از حساب های مردم در تعاونی ثامن الحجج 
پرداخت شــده و بیش از 99درصد حساب ها تعیین 
تکلیف شده اند. ولی اله سیف در کانال تلگرامی خود 
نوشت: »از دغدغه هایم در بازار پول طی سال گذشته، 

مشــکالت تعاونی خبرســاز ثامن الحجج و چگونگی 
صیانت از حقوق میلیون ها ســپرده گذار آن بود. این 
تعاونــی از مدت ها قبل دچار کســری منابع و بحران 
نقدینگی شــده بود که عالوه بر مردم و بانک مرکزی، 

حوزه های دیگر را نیز درگیر کرد. اگرچه ...

رییس کل بانک مرکزی:
حساب ها در تعاونی ثامن الحجج

تعیین تکلیف شد

3

مراسم قالی شویان مشــهد اردهال مانند هر سال، میزبان گردشگران 
داخلی و خارجی است؛ اما باید متولیان برگزاری این مراسم نیز آنچنان 
که گردشــگران اشــتیاق حضور در این برنامه را دارند، آماده پذیرایی 

شوند. هر سال و در دومین جمعه مهرماه...

»ســوریه یکی از معدود کشــورهایی اســت که به واســطه شخصیت 
رییس جمهور وقت خود یعنی حافظ اســد، در ایام جنگ تحمیلی عراق 
علیه ایران، در کنار جمهوری اســالمی ماند و بیشــترین کمک ها را از 

لحاظ نظامی به ایران کرد.« این را »محسن رفیقدوست« می گوید...

11

الزامات میزبانی از میهمانان یک آیین جهانی؛

چوب به دست های اردهال

به بهانه حضور رییس مجلس سوریه در ایران؛

جای خالی »حافظ« ...

2

مشاور شرکت آب منطقه ای در طرح احیا و تعادل بخشي:

وضعیت آب اصفهان، بحراني تر از کشور

مجله گردشگری تراولر منتشر کرد:

شهردار اصفهان در نشست شهرداران شهرهای جهانی صنایع دستی:
تیتر دوم:

اصفهان، در بین 50 منطقه زیبای گردشگری جهان

اصفهان مدرسه بزرگ صنایع دستی است

3

11

همین صفحه  
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پیشنهاد سردبیر: 
تبعیت خود را از توصیه حضرتعالی اعالم می کنم

نگاه روز

در حاشیه

با مسئوالن

اينستاسیاستيادداشت

وزیر امور خارجــه ایران طی پیامی در صفحه شــخصی خود در توئیتر 
نوشــت که تنها راه برون رفت از )بحران های( سوریه و یمن آتش بس، 

ارسال کمک و حل وفصل سیاسی همه جانبه است.

برخی شهدای حادثه منا هنوز در خاک 
عربستان هستند

مدیرکل حج و زیارت آذربایجان غربی گفت: برخی شهدای حادثه 
منا هنوز در خاک عربستان هســتند که یکی از این شهدا مهابادی 
اســت.محمدرضا ندیری با اشــاره به حادثه منا در سال ۹۴، اظهار 
داشــت: ســال گذشــته در رمی  جمرات بر اثر ازدحام جمعیت و 
بی کفایتی آل سعود در برگزاری این مراسم تعداد کثیری از زائرین 
ایرانی جان خــود را از دســت دادنــد. وی تصریح کــرد: حجاج 
آذربایجان غربی در قالب ۱۶ کاروان متشکل از هشت کاروان اهل 
تسنن و هشت کاروان اهل تشیع ســازماندهی شده و به خانه خدا 
اعزام شــده بودند که تنها کاروان زائران مهابادی دچار حادثه شده 

بود. 
مدیرکل حج و زیارت آذربایجان غربی با اشــاره بــه مفقودین این 
حادثه، اعالم کرد: بعــد از پیگیری های انجام شــده در این حادثه 
یک معلم بازنشســته مهابادی از مفقودین حادثه بــود که نام وی 
عبدالناصر پیروتی اســت که هنوز پیکر وی به ایران آورده نشــده 
است.این مســئول دلیل عدم انتقال پیکر این زائر مهابادی را عدم 
ارائه آزمایش های DNA این زائر با خانواده وی عنوان کرد و گفت: 

شهید شدن این زائر برای ایران کامال محرز است.

هما هودفر با خاوری تبادل شده است؟
یک منبع آگاه با اعالم خبر آزادی هودفر بر اساس قرار وثیقه صادر 

شده گفت هودفر با کسی تبادل نشده است.
 وی گفت: برخالف آنچه در برخی از رســانه شایعه شده که هودفر 
با یک یا چند مجــرم و متهم ایرانی خارج از کشــور تبادل شــده 
اســت باید گفت که هودفر با کسی تبادل نشــده است. سخنگوی 

وزارت خارجه کشــورمان اعالم کرده بود: خانم هما هودفرد، استاد 
بازنشسته دانشــگاه های کانادا که بر اساس برخی اتهامات در ایران 
بازداشت بود، به دالیل انسان دوســتانه از جمله بیماری، آزاد شد و 
از طریق کشــور عمان به کانادا بازگشت. گفتنی است بعد از آزادی 
هودفر برخی رســانه های خارجی از تبادل همــا هودفر با خاوری 
مدیرعامل اسبق فراری بانک ملی و از متهمین اصلی پرونده فساد 

سه هزار میلیاردی که در کانادا اقامت دارد خبر داده بودند.

 محمدعلی نجفی ريیس ستاد انتخاباتی 
روحانی شد

عضو شورای عالی سیاســت گذاری اصالح طلبان گفت: محمدعلی 
نجفی به عنوان رییس ســتاد آقای روحانی بــرای انتخابات آینده 
انتخاب شده است. ســیدمحمود میرلوحی در پاسخ به این سوال 
که ترکیب جدید شورای عالی سیاست گذاری چه زمانی مشخص 
خواهد شــد، عنوان کرد: ظرف همین روزها تعیین نهایی اعضای 

شورا هم تکلیفش مشخص می شود. 
پیش از این در جلســه ای خدمت آقای خاتمــی بودیم و گزارش 
دادیــم. در این جلســه در مورد اصــل فعال بودن شــورای عالی 
سیاســت گذاری در انتخابات بحث شــد. وی افزود: عــالوه بر این 
آقای موســوی تبریزی هم در مورد کارگروه تعیین ترکیب شــورا 
مرتب به آقای خاتمی گزارش می دهند. احزاب عضو شــورای عالی 
مشخص هســتند از این رو قرار اســت این کارگروه روی ترکیب 
اعضای حقیقی بررســی های خود را انجام دهــد. در این کارگروه 
عالوه بر آقای موسوی تبریزی، آقایان موسوی الری، حاجی، مبلغ، 
کمیجانی و دوستان دیگری هم بودند که قرار شد اشخاص حقیقی 
فعلی و آنهایی که قرار است، اضافه شــوند را بررسی کنند و در این 

رابطه پیشنهاد خود را بدهند. 

 نبايد بگذاريم نام ايران در کنار 
کره شمالی در لیست سیاه قرار بگیرد

علی طیب نیا وزیر اقتصاد کشــورمان روز گذشته به مجلس رفت. 
وی در صحن علنی بهارستان با اشاره به ســاز و همکاری در گروه 
ویژه اقدام مالی و انگیزه های سیاســی موجود در این زمینه یادآور 
شد: آیا ما باید اجازه دهیم که بر اساس قطعنامه ها ناممان در کنار 
کره شــمالی قرار بگیــرد و بانک هایمان را تحریم کننــد و آیا این 

موضوع در راستای اقتصاد مقاومتی است؟
وزیر اقتصاد با طرح این سوال که آیا باید اجازه دهیم که تحریم های 
ظالمانه بر ما وضع کنند، یادآور شد: نباید زمانی که تالش می کنیم 
تحریم ها را رفع کنیم به ما اتهام نفوذ زده شــود و ما سعی می کنیم 
که ایران را از لیست ســیاه خارج نماییم.طیب نیا گفت: تمام راهی 
که پیموده ایم این است که این مسیر در گذشته آغاز شده و نامه ها 
نشــان می دهد که دولت دهــم در تاریخ 20۱2/۱0/۶ پیشــنهاد 
عضویت در شــورای نظارت این ســازمان را داده کــه پذیرش آن 
درخواست در ژوئن سال گذشــته صورت گرفته است.وی در پاسخ 
به این سوال که آیا برنامه اقدام گروه ویژه مالی برای ما تعهد ایجاد 
می کند، گفت: اســناد صادره گروه اقدام مالی نشــان می دهد که 

حضور در این سازمان کمترین بار حقوقی را دارد.

اشاره مکرر به ايران، در مناظره کلینتون 
و ترامپ

ترامپ: توافق هســته ای اشتباه بســیار بزرگ دولت آمریکا بود که 
ایران را از ورطه ســقوط نجات داد/ کلینتون : این توافق دســتاورد 
دیپلماتیک دولت اوباماست و امکان دسترســی به مراکز هسته ای 

ایران را بدون شــلیک حتی یک گلوله فراهم می کند. نخســتین 
مناظره دو نامــزد انتخابــات ریاســت جمهوری آمریکا ســاعت 
 ۹ شــب )به وقت محلــی( در دانشــگاه» هوفتســرا « در منطقه 
»النگ آیلند« ایالت نیویورک برگزار شد.در این مناظره موضوعات 
مختلفی از مســایل مرتبط با سیاســت داخلــی و خارجی آمریکا 
مورد اشــاره دو نامزد انتخاباتــی دموکرات و جمهــوری خواه قرار 
گرفت. موضــوع ایران نیز یکــی از اصلی ترین مســائل مورد بحث 
دو نامزد انتخاباتی به ویژه در نیم ســاعت پایــان مناظره بود.برای 
نخســتین بار مســئله ایران از ســوی خانم کلینتون و با اشاره ای 
گذرا در پاسخ به سوال » امنیت ســایبری«آمریکا مطرح شد. خانم 
کلینتون ایران را در کنار روســیه و چین متهم به حمله ســایبری 
به آمریکا کرد؛ اما اشــاره به ایران در ســخنان دونالــد ترامپ ادامه 
 یافت و در موضــوع انتقــادات او از توافق هســته ای )برجام( بارها 
تکرار شد. ترامپ در جریان مناظره مدعی شد تحریم های فلج کننده 
آمریکا علیه ایران در حال کشاندن این کشور به ورطه سقوط بود که 
با اشتباه توافق هســته ای ، ایران از این تهدید جان سالم به در برده 
و حاال در آستانه تبدیل شــدن به یک قدرت منطقه ای است.ترامپ 
همان گونه که در ماه های گذشــته بارها از توافق هسته ای با ایران 
انتقاد کرده این توافق را بزرگ ترین اشــتباه و بدترین توافق با یک 
کشور خارجی خوانده و بدون ارایه » نسخه جایگزین« و حتی اشاره 
به اینکه در صورت رسیدن به جایگاه ریاست جمهوری ، با این توافق 
چه خواهد کرد به طور مداوم از آن انتقاد نمود. او همچنین به مسئله 
پرداخت ۱/7میلیارد دالر پول از سوی آمریکا و به صورت نقد به ایران 
اشاره کرده و با انتقاد از این موضوع مدعی شد این پول باجی بود که 
بابت آزادی زندانیان آمریکایی به دولت ایران داده شد.در نقطه مقابل 
خانم کلینتون در دفاع از توافق هسته ای ، گفت که  تالش کرده است 
ائتالفی با دیگر کشورها از جمله چین و روسیه برای سخت تر کردن 

تحریم های ایران تشکیل دهد.

پیام توئیتری ظريف:

 فقط حل و فصل سیاسی
 همه جانبه

حجت االسالم آل هاشم  
-ريیس  سازمان عقیدتی 

سیاسی ارتش 

بهرام قاسمی-
سخنگوی وزارت خارجه

محمدنبی حبیبی-
دبیرکل حزب موتلفه

با مشــاهده جــوان هایی 
کــه امروز به ســوریه می 
رونــد و از حریم اهل بیت 
عصمت و طهــارت دفاع 
می کنند، می توان میزان 
آمادگی جوانان کشورمان 
برای مقابله با دشــمنان 
این مرز و بوم را ســنجید؛ 
وقتی که از پــادگان های 
ارتش بازدید می کنم، در 

میان جوانان،سرباز وظیفه هایی وجود دارند که عاشقانه التماس 
 می کنند ما را هم بــرای مبارزه بــا تکفیری ها و دفــاع از حرم

 اهل بیت )ع( به سوریه بفرستید.

اگــر کشــورهای غربی و 
مطالبــی  اعضــای 5+۱ 
دربــاره فــروش هواپیما 
مطــرح کننــد از نظر ما 
بحــث جدیدی نیســت، 
آنــان در واقــع تاخیر و 
خودشــان  عهدشــکنی 
را و کاری را کــه بایــد در 
ماه های گذشــته و شاید 
حــدود یک ســال پیش 
انجــام می دادنــد، اعالم 
توافقات  می کنند.طبــق 

آنان از همــان روز توافــق باید مجوز فــروش هواپیمــا و دیگر 
همکاری ها با ما را صادر می کردند.

بــدون تعصــب می گویم 
فهرســت  توانمنــدی 
بیشتر  خیلی  اصولگرایان 
از رقیب بود و اصولگرایان 
بیشتری  اجرایی  ســابقه 
داشتند. میزان تحصیالت 
اعضــای فهرســت هــم 
فوق العاده بود؛ اما رقیب با 
استفاده از فضای مجازی، 
جــو را به دســت گرفت. 
اگر فهرســت آنهــا از این 

ضعیف تر و فهرســت ما از این هم قوی تری بود، باز هم به احتمال 
زیاد در آن شرایط لیست رقبای ما رأی می آورد.

سرلشکر میرحسن
 فیروزآبادی- ريیس سابق
 ستاد کل نیروهای مسلح

عربستان در حدی نیست 
که بتواند ایــران را تهدید 
کند نه نیروی انسانی اش 
را دارد نــه فرمانــده و نه 
می خواهند  آنها  امکانات. 
بــا هواپیماهای آمریکایی 
و اســراییلی و خلبانــان 
اســتیجاری پاکســتانی، 
اماراتی و ســودانی ارتش، 
انقالب  ســپاه و بســیج 

اسالمی را که آمریکا را پشیمان کرده مورد تهاجم قرار دهند؟

»ســوریه یکی از معدود کشورهایی  سمیه 
اســت کــه به واســطه شــخصیت پارسادوست

رییس جمهــور وقت خود یعنــی حافظ اســد، در ایام جنگ 
تحمیلی عراق علیه ایران، در کنار جمهوری اســالمی ماند و 
بیشــترین کمک ها را از لحاظ نظامی به ایــران کرد.« این را 
»محسن رفیقدوســت« می گوید که مسئول لجستیک سپاه 
در ایام جنگ بــوده و خاطرات زیادی از »حافظ اســد« دارد. 
حافظ ، پدر بشار اسد است؛ کسی که یک دوست واقعی برای 
ایران به شــمار می رفت و هنوز هم یاد و خاطره اش در ذهن 
ملت و مســئوالن ما مانده است . مســئوالنی مثل »محسن 
رفیقدوســت« که در کتاب خاطراتش تعریــف می کند که 
رییس جمهور فقید سوریه به پســرش »بشار« وصیت کرده 
بود هیچگاه ایران را ازدســت ندهد و بداند تنها ایران است که 
حامی او می ماند . حاال پس از گذشــت سال ها، »هدیه خلف 
عباس« رییس پارلمان سوریه  از دالیل حمایت و کمک های 
سوریه به ایران به ویژه در زمان جنگ تحمیلی پرده برداشته 
است : »حافظ اســد رییس جمهور فقید ســوریه گویا در آن 
زمان آینده را پیش بینی کرده و در پاســخ به سوالی گفته بود 
»ما امروز مانند برادر در کنار آنها )ایرانی ها( ایســتاده ایم و با 

همه امکانات از آنان پشــتیبانی می کنیم؛ روزی می رسد که 
آنهــا تنها کســانی خواهند بود کــه در کنار ما مــی مانند و 
دوستان ما را تنها خواهند گذاشــت.« این موضوع اکنون در 

بحران سوریه ثابت شده است.« 
در روزگاری که ملت های عرب، پشــت کشــور هــم زبان و 
همسایه خود را در نبرد نابرابر با آمریکا و داعش و سعودی ها، 

خالی کردند ، این »ایران« بود که در کنار ملت و دولت سوریه 
ایستاد . »خلف عباس« هم به خوبی به این موضوع اشاره کرد: 
» اگر حمایت ایران از ســوریه نبود، دولت و ملت این کشــور 
توان پایداری و استقامت نداشتند.هیچکدام از دوستان عرب 
در کنار سوریه نماندند و از این کشور حمایت نکردند؛ ما امروز 
از آنان می خواهیم از اقدامات شــرارت آمیز خود علیه سوریه 

دست بکشند.« 
 ایران وظیفه برادری را در قبال برادر دوســت و همسایه خود 
انجامی می دهد حتی اگر ما »فارس« باشــیم و آنها »عرب« . 
یادمان نمی رود در روزگاری که دنیا پشــت ما را خالی کرده 
بود و دشمن تا بن دندان مســلح، به قصد تجاوز به کشورمان 
وارد خاک خوزســتان شد، ســوریه، لیبی و کره شمالی از ما 
اعالم حمایت کردند و در این میان، ســوریه ماننــد برادر تا 

آخرجنگ در کنار ایران ماند .
 ایران در آن ســال ها به گفته مســئوالن کشــورمان از انواع 
کمک های سوریه استفاده کرد. کمک هایی که »حافظ اسد« 
بی دریغ نسبت به ایران روا می داشت و روا نیست در این روز 
و روزگار که پسرش تنها مانده، ایران اسد را تنها بگذارد. ایران 

تا آخر پشت سوریه و دولت قانونی این کشور می ایستد. 

دبیر شــورای عالی امنیت ملی ایران اراده محکم ملت ســوریه را 
تعیین کننده آینده این کشــور خواند و گفت: دشــمنی آمریکا و 
رژیم صهیونیستی با محور مقاومت به حدی است که حتی امنیت 
ملی خود و امنیت بین الملل را نیز نادیده می گیرند. »هدیه خلف 
عباس« رییــس مجلس نمایندگان ســوریه و هیئت همراه صبح 
دیروز با علی شمخانی نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای 

عالی امنیت ملی دیدار و گفت و گو کردند.
شــمخانی در این دیدار با اشــاره به دســتاوردهای گســترده و 
پیروزی های ســوریه که حاصل همراهی دولت و ملت این کشور 
در ایستادگی در برابر تروریست ها و حامیان آنهاست، تاکید کرد: 
اراده محکم ملت سوریه آینده این کشور را که پیروزی و بازگشت 
به روزهای پرشــکوه اســت تعیین خواهد کرد.دبیر شورای عالی 

امنیت ملی گفت: آینده حلــب و دیگر میادین ســوریه صرفا در 
عرصه رویارویی پر قدرت با تکفیری ها مشخص خواهد شد.دریابان 
شــمخانی اظهار داشــت: مهم ترین دلیل ناکامــی طراحی های 
مختلف سیاســی و ابتــکارات دیپلماتیک و حتــی فرصت های 
آتش بس، طفره رفتن غرب و هم پیمانــان آن از پذیرش ماهیت 
تروریستی بسیاری از گروه های مســلح و افراطی و کمک رسانی 

به آنهاست.
نماینده مقام معظم رهبری خاطرنشان کرد متاسفانه شاهدیم که 
بعد از حمالت متعدد تروریستی به اروپا، تجدیدنظر و اراده جدی 
در نحوه مقابله با تروریسم از سوی  آمریکا و حامیانش اتفاق نیفتاد.

به بهانه حضور ريیس مجلس سوريه در ايران؛

جای خالی »حافظ« ...

شمخانی از عمق دشمنی آمريکا و اسرايیل با محور مقاومت می گويد:

حتی امنیت ملی خود را ناديده می گیرند

ويژه

پس از بیانات صریح روز دوشــنبه رهبــر معظم انقالب 
دربــاره توصیه به محمــود احمــدی نژاد بــرای عدم 
کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده، 
رییس دولت های نهــم و دهم طی نامه ای به ایشــان با 
اعالم تبعیــت از فرمایشــات معظــم له، تاکیــد کرد: 

»برنامه ای برای حضور در انتخابات ندارد.«
محمود احمدی نژاد طی نامه ای که در پاســخ به بیانات 
اخیر رهبر معظم انقالب نگاشــته، یادآور شده است که 
در عمل به منویات رهبر بزرگوار انقالب، برنامه ای برای 

حضور در عرصه رقابت های انتخاباتی سال آینده ندارم.
به گزارش »تابناک«، متن این نامه بدین شرح است:

حضرت آیت ا... خامنه ای )مدظله العالی(
رهبر معظم انقالب اسالمی

سالم علیکم
همان گونه که مســتحضر هســتید در دیدار مورخ نهم 
شــهریورماه ســال جاری ، اینجانب برنامه های تبیین 
انقالب در سراسر کشــور را تشــریح نمودم، پس از آن 
حضرتعالی توصیــه فرمودید که در ایــن دوره مصلحت 
نیســت بنده در انتخابات شــرکت نمایم و اینجانب نیز 

تبعیت خود را اعالم نمودم.
ضمن تشــکر از بیانات مهم حضرتعالی در جلسه درس 
خارج فقه مــورخ پنجم مهرمــاه جاری، به اســتحضار 
می رســانم که در عمل به منویات رهبر بزرگوار انقالب، 
برنامه ای بــرای حضور در عرصه رقابــت های انتخاباتی 

سال آینده ندارم.
به لطف خداوند متعال و با افتخار همواره به عنوان سرباز 

کوچک انقالب و خادم مردم باقی خواهم ماند.
از خداوند منان بــرای حضرتعالی ســالمتی و موفقیت 
بیشــتر و برای ملت بزرگــوار ایران عزت و ســربلندی 
روزافزون ، در سایه عنایات حضرت ولیعصر )عج( مسالت 

دارم.
محمود احمدی نژاد

نامه احمدی نژاد به رهبر معظم انقالب؛

تبعیت خود را از توصیه 
حضرتعالی اعالم می کنم

حجت االســالم و المســلمین حســن روحانی روز گذشته در 
دیدار دست اندرکاران اجرای طرح سرشماری عمومی نفوس و 
مسکن، با اشاره به اینکه طبق قانون، مسئول اعالم آمار مرکز آمار 
ایران است،  گفت: بیان واقعیت ها به مردم زمینه ساز حمایت آنها 
از برنامه های ملی اســت. روحانی با قدردانی از دست اندرکاران 
سرشــماری عمومی نفوس و مســکن از مردم خواست همانند 
همیشه به دقت با مسئوالن سرشماری همکاری کنند؛ چرا که 

ارائه اطالعات دقیق به نفع آینده جامعه و کشور است.
در ادامه اهم سخنان روحانی در این مراسم را می خوانید؛

 شــرایط جمعیتی  نســل جــوان، تقاضای کار و مشــکالت 
زیست محیطی و آب در آمارهای گذشته اعالم شده بود.

  آمار باید دقیق باشد و مسئوالن نیز بر مبنای همین آمار برای 
حل معضالت کشور چاره اندیشی کنند.

 می بایست بر اساس همین آمار اعالم شده در گذشته مشاغل 
مورد نیاز را آماده می کردیم. 

 نرخ بیــکاری دو رقمی و یا حتی تک رقمــی ۹/۹ درصد قابل 
قبول نیست و باید به ســمت نرخ بیکاری چند درصدی حرکت 

نماییم.

 عقالنیت و خرد جمعی به ما می گوید کــه برای برنامه ریزی، 
اطالعات الزم اولیه مورد نیاز است که برای این منظور نیز مرکز 

آمار اهمیت فوق العاده ای دارد.
 مسئوالن کشور باید بدانند همانگونه که برای دریافت حقوق 
اول ماه منتظرند، برای دریافت آمار و اطالعات نیز منتظر باشند 
تا در تصمیم ســازی و تصمیم گیری های خــود از آن به خوبی 

بهره بگیرند.
 طبق قانون، آمار و اطالعات تنها توسط مسئوالن مربوطه اعالم 
شود و نباید هر کســی به خود اجازه دهد که راجع به آمار سخن 

بگوید.
 تمام مســئوالن در کشــور باید به آمار و اطالعات مرکز آمار 
اســتناد نمایند و بر مبنای همین آمار برای آینده کشور برنامه 

ریزی کنند.
 ) با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه اگر آمار 
دقیق نباشد و یا کسی واقعیت را بیان نکند، حتما خیانت ملی و 
گناهی بزرگ مرتکب شده اســت(: آمار دقیق، روند کار و رشد 
را در مسایل اقتصادی و آسیب های اجتماعی و فرهنگی کشور 
به اطالع می رساند، بنابراین بســیار مهم است که با آمار سخن 

بگوییم و عمل نماییم.
 بخش هایی عادت دارند که آمار سرخود درست نمایند.

 محقق، صاحب نظر و استاد دانشــگاه می تواند نظر شخصی 
خود را اعالم کنــد، اما در مســایل آماری باید بــه مرکز آمار و 

مسئوالن مربوطه استناد شود.
 در حال حاضر سرشماری نفوس و مســکن به صورت موازی 
اینترنتی و مراجعه به درب منازل انجام می شــود؛ اما باید برای 

آینده راه حل و رویکردهای جدیدی در نظر گرفت.
 ان شاء ا... ظرف سه ماه آینده نتیجه این سرشماری در اختیار 

مردم قرار می گیرد.
 از مردم عزیز کشــور تقاضا مــی کنم که همــکاری الزم را با 
ماموران سرشماری داشته باشند و باید این احساس به وجود آید 

که این آمار و اطالعات به نفع همه و ضرورت کشور است.
 نباید این احســاس به وجود آید که از این آمار ســوء استفاده 
خواهد شد بلکه این سرشماری و آمار و اطالعات، پایه ای است تا 

برای آینده کشور درست برنامه ریزی کنیم.
 سال ۱3۹5، سال حرکت رو به جلو و رونق اقتصادی است.

 سرشماری نفوس و مسکن علی رغم ظاهر ساده؛ اما به عنوان 
امانت، پایه و اصل برنامه ریزی کشور است.

 اشــتباه در آمــار و ارقام داده هــا و اطالعات مــی تواند برای 
برنامه ریزی کشور مشکل و معضل به وجود آورد.

 همه  تصمیم ســازی ها و تصمیم گیری های کالن کشور بر 
مبنای داده هایی است که در اختیار مسئوالن قرار می گیرد. اگر 
این آمار و اطالعات دقیق نباشد در مســیر و نحوه حرکت دچار 

اشتباه می شویم.
 آرزوی ما دستیابی به مرحله عالی توسعه است.

 کشور باید طبق چشم انداز و خواست مردم به پیش برود تا در 
مسیر کشورهای پیشرفته و صنعتی قرار گیریم .

 در ســال  های گذشــته بیش از یــک و حتی دوســال طول 
می کشید تا نتیجه سرشماری مشخص شود؛ اما در حال حاضر 
اعالم نتیجه سرشماری سال ۱3۹5 بعد از 3 ماه پیشرفت خوبی 

در کشور خواهد بود.

سرشماری نفوس 
و مسکن علی رغم 
ظاهر ساده؛ اما به 
عنوان امانت، پايه 

و اصل برنامه ريزی 
کشور است

روحانی:

مردم نباید احساس کنند از سرشماری سوءاستفاده می شود
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درشهريادداشت
پیشنهاد سردبیر:

درآمد 5میلیون تومانی تکدی گری در اصفهان

معــاون کنترل، نظــارت و پیشــگیری خدمات شــهری 
شهرداری اصفهان گفت: امروز بعضی از تکدی گران سطح 
شــهر، با 3 تا 4 ســاعت کار در روز به  راحتی در ماه باالی 

5میلیون تومان درآمد دارند.
مجتبی کاظمی با اشــاره به طرح جمع آوری متکدیان در 
چندروز گذشته اظهار کرد: این طرح تا آخر شهریورماه به  
صورت جدی و ضربتی در سطح شــهر ادامه داشته و اجرا 
شــد. وی از ورود بعضی از متکدیان در پوسته شهر و نقاط 
پرتردد آن خبر داد و تصریح کرد: افرادی که در اصفهان به 
تکدی گری می پردازند، غالبا یا از اتباع بیگانه  یا از شهرهای 

دیگر اســتان یا شهرستان های اســتان های دیگر هستند 
که وقت خود را صــرف این کار می کنند. معــاون کنترل، 
نظارت و پیشــگیری خدمات شهری شــهرداری اصفهان، 
درباره گرایش اتباع بیگانه به تکدی گری گفت: اینکه تبعه 
خارجی به خود زحمت می دهد به همراه خانواده، از کشور 
خود به حاشیه اصفهان با بدترین وضعیت نقل  مکان کند و 
خود و خانواده را به امر تکدی گری در شهر وادارد، به علت 

حمایتی است که از سوی مردم برای آنها صورت می گیرد.
 90 درصد از تکدی گران نیازمند واقعی نیستند

وی باالی 90درصــد از این افــراد را نیازمنــد غیرواقعی 

برشــمرد و افزود: مردم باید آگاه شوند افرادی که به  عنوان 
نیازمند در شهر به تکدی گری می پردازند، فقط تن پرورانی 
هســتند که تکدی گری را به عنوان شــغل و حرفه انتخاب 

کرده اند.
کاظمی با اشــاره به اینکه تکدی گری در آموزه های دینی 
نیز مورد مذمت واقع  شــده، بیــان کرد: حمایــت از فقرا 
و نیازمندان در آیات و روایات نیز مورد اشــاره قرار گرفته 
است؛ ولی الزاما نیازی نیســت که هر فرد تکدی گری را که 
خود را همچون نیازمندان می نمایاند، دســتگیر کنیم؛ چرا 

که نیازمند واقعی به سبب آبروی خود در سایه است.
این مســئول از اســتفاده کودکان در تکدی گری گفت و 
خاطرنشان کرد: این افراد برای آنکه بتوانند به اهداف خود 
و پول بیشــتری برســند، با اجاره یا دزدیدن کودکان، به 

تحت تاثیر قرار دادن احساسات و عواطف مردم می پردازند.
 درآمــد 5 میلیونــی تکدی گــران از فعالیت 

4ساعته در روز
معــاون کنترل، نظــارت و پیشــگیری خدمات شــهری 
شــهرداری اصفهان، از درآمد خوب تکدی گری در سطح 
شهر خبر داد و اظهار کرد: امروز بعضی از تکدی گران سطح 
شهر، با 3 تا 4 ســاعت کار در روز به  راحتی باالی 5 میلیون 
تومان در ماه، درآمد کســب می کننــد. وی تکدی گری را 
جرم خوانــد و افزود: هم تکدی گران و هــم افرادی که آنها 
را دور هم جمع می کنند، طبق قانون مجرم هستند و طبق 
وظیفه ای که شهرداری ها دارند، باید آنها را جمع آوری کرد. 
کاظمی  همچنین کمک مردم به تکدی گران را عامل اصلی 

انگیزه این افراد برای این کار دانست.

معاون کنترل، نظارت و پیشگیری خدمات شهری شهرداری اصفهان؛

درآمد 5میلیون تومانی تکدی گری در اصفهان

فاطمه 
کازرونی

رییس کل بانک مرکزی گفت: تاکنون وجوه مربوط به 
90درصد از حساب های مردم در تعاونی ثامن الحجج 
پرداخت شــده و بیش از 99درصد حســاب ها تعیین 
تکلیف شده اند. ولی اله ســیف در کانال تلگرامی خود 
نوشت: »از دغدغه هایم در بازار پول طی سال گذشته، 
مشــکالت تعاونی خبرســاز ثامن الحجج و چگونگی 
صیانت از حقوق میلیون ها ســپرده گذار آن بود. این 
تعاونی از مدت هــا قبل دچار کســری منابع و بحران 
نقدینگی شــده بود که عالوه بر مردم و بانک مرکزی، 

حوزه های دیگر را نیز درگیر کرد. 
اگرچه ســاماندهی موسســه ثامن الحجج به لطف و 
فضل الهی و صبوری ســپرده گــذاران از یک طرف و 
با تشــکیل کارگروهی ۲0 نفــره از حوزه های مختلف 
در بانک مرکــزی و با هماهنگی کم نظیر مســئوالن 
ارشــد قضایی و امنیتی )که نمونه ای مثــال زدنی از 
همدلی و همراهی قوا و حوزه هــای مختلف برای حل 
معضالت مردم و مقابله با فساد و تباهی است(، به نحو 
مطلوبی تدبیر شد و تاکنون وجوه مربوط به 90درصد 
از حســاب ها پرداخت و بیش از  99درصد حســاب ها 
تعیین تکلیف شــده اند.اما وقتی به گذشته نیم نگاهی 
می اندازم، با خود فکر می کنم که اگــر این تعاونی در 
ســال های گذشــته و حتی روزهای بروز بحــران، از 
همکاری با بانک مرکزی ســر باز نمی زد و توصیه های 
اصولی، علمی و حرفه ای اعالمی مجموعه نظارتی آن 
را اجرا می کرد که در مرحله اول، ضامن تداوم فعالیت 

و حفظ سالمت هر موسسه اعتباری است. 
اگر مراجع نظارتی در بانک مرکزی و دیگر حوزه های 
حاکمیــت، با دقت و مســئولیت پذیری بیشــتری به 
وظایف خود می پرداختند و بیجــا و بی دلیل موجبات 
اعتماد مردم بــه این تعاونــی را )که از اصــول اولیه 
یک نهاد پولی منســجم و ســالمت هم بی بهره بود( 
فراهم نمی کردند و دســت آخر و از همــه مهم تر، اگر 
ســپرده گذاران این تعاونی صرفا به دنبال چند درصد 
سود بیشــتر نبودند و برای ســپردن دار و ندارشان به 
آن بیشــتر دقت می کردند، قطعا شــاهد مشکالت و 

نابسامانی های اخیر نبودیم.
امیدوارم به لطف خدا و با انجام مراحل اجرایی فروش 
امالک تعاونی که در حال انجام اســت، با تامین منابع 
حاصل از محل فــروش دارایی ها، بتوانیم نســبت به 
پرداخت مانده مطالبات سپرده گذاران، زودتر از زمان 

اعالم شده اقدام کنیم.«

ريیس کل بانک مرکزی:

حساب ها در تعاونی ثامن الحجج 
تعیین تکلیف شد

ويژه

مجید بیجندی در نشست خبری به مناسبت اعالم وضعیت 
هواشناسی استان اصفهان در شش ماهه گذشته، به وضعیت 
بارشی اســتان در ســال زراعی 95-94 اشــاره و بیان کرد: 
بارش های استان نسبت به بلندمدت ۲7درصد کاهش داشته 
اســت و بر این اســاس، اصفهان در بلندمدت در رده چهارم 

استان کم بارش کشوری قرار می گیرد.
اصفهان رتبه سوم اســتان کم بارش را در کشور 

دارد
مدیرکل هواشناســی اســتان اصفهان با بیان اینکه کاهش 
باران استان نسبت به سال زراعی گذشــته، 14درصد است 
و جایگاه سوم کم بارشی را نســبت به سال گذشته در مدت 
یک سال داریم، افزود: میانگین کل بارش وزنی استان از اول 
مهر تا 31 شــهریورماه 95 برابر با 17/8میلی متر است. وی با 
اشــاره به اینکه همچنین بارش شهر اصفهان در دوره مذکور 
57/4میلی متر است که نسبت به بلندمدت 53درصد کاهش 
دارد، ابراز داشت: بارش کوهرنگ و سرچشمه ها، 1۲درصد از 
میانگین و ۲5درصد نسبت به بلندمدت کاهش داشته است 
و بدین ترتیب در اکثر نقاط استان بجز برخی شهرستان های 
غربی، میزان دریافت بارش، هم نسبت به سال گذشته و هم 
بلندمدت، کاهش داشته اســت. بیجندی به وضعیت دمای 
استان اشاره کرد و گفت: میانگین دمای شهریورماه، یک و نیم 

درجه از بلندمدت آماری   و نســبت به شــهریورماه 94 نیز 
حدود دو درجه گرم تر بوده اســت. وی اضافه کرد: میانگین 
دمای مردادماه در بلندمدت و کوتاه مدت 0/7 درجه کاهش 
و در تیرماه نیز یک درجه افزایش داشته است؛ بر این اساس 
تابستان گرم تری را نسبت به ســال گذشته شاهد بودیم که 
اثر ویژه ای در تغییر اقلیم )افزایش دما و کاهش بارش( دارد. 
مدیرکل هواشناســی اســتان اصفهان با بیان اینکه شاخص 
SPEI عالوه بر میزان بارش، فاکتور تعریق و تبخیر را با حوزه 
دما مرتبط می سازد، به وضعیت خشکســالی استان اشاره و 
 ،SPEI اظهار کرد: از دیدگاه هیدرولوژی و براساس شاخص
حدود 70درصد مساحت استان از ابتدای سال آبی جاری تا 
شهریورماه )در بازه کوتاه مدت( گرفتار خشکسالی متوسط و 
خفیف بوده است. وی با بیان اینکه 80تا100درصد مساحت 
اصفهان، اردســتان، برخوار، مبارکه، نایین، خمینی شــهر، 
دهاقان، سمیرم، شــهرضا، لنجان و فالورجان در بلندمدت، 
خشکســالی هیدرولوژیک را تجربه کردند، ادامه داد: بدین 
ترتیــب 80درصــد جمعیت اســتان، در مناطــق درگیر با 

خشکسالی و ۲0درصد در مناطق نرمال زندگی می کنند.
 42درصد مســاحت حوضه آبريز گاوخونی در 

بلندمدت تحت تاثیر خشکسالی بود
بیجندی بــه وضعیت خشکســالی حوضه آبریــز گاوخونی 

اشاره کرد و اظهار داشت: بر اســاس شاخص SPEI در دوره 
یازده ماهه تا پایان مردادماه 95، 53/3درصد مســاحت این 
حوضه تحت تاثیر خشکســالی خفیف بــوده و در بلندمدت 
50درصد خفیف و 4۲درصد متوســط بوده است. وی تاکید 
کرد: نگاهی به وضعیت خشکســالی در سرچشمه های آبی 
زاینده رود نشــان می دهد که از ابتدای سال جاری تا ابتدای 
شــهریورماه 95 و میان مدت، این منطقه، عمدتا تحت تاثیر 
خشکسالی بوده اســت. مدیرکل هواشناسی استان اصفهان 
با بیان اینکه بــدون اطــالع از غلظت ذرات معلــق، امکان 
پیش بینی آلودگی وجود نــدارد و  پایش و پیش بینی مکمل 
یکدیگر اســت، تصریح کرد: بر این اساس، هواشناسی  استان 
اقدام به نصب و راه اندازی دستگاه اندازه گیری ذرات معلق و 
گازهای آالینده زیست محیطی کرده و شاخص کنترل کیفی 
به صورت اتوماتیک، محاســبه و در نرم افزارهای هواشناسی 
قابل مشاهده است. وی با اشاره به پیش بینی فصل بارش در 
ســه ماه آینده گفت: در فاصله مهر تا اواسط آذرماه، شرایط 
بارش موثری در استان انتظار نمی رود و الگوی ژئوپتانسیلی، 
نشان از وجود مانع برای حرکت سامانه بارشی به عرض های 

پایین تر را  دارد.
 افزايش دامنه دما در پايیز قابل توجه است

بیجندی با پیش بینی دما در ســه ماه آینده اظهار داشت: در 
طول این مدت، میانگین دمای هــوا در بخش های مرکزی و 
جنوب استان و به ویژه نواحی شرقی 0/5تا یک درجه افزایش 
خواهد داشت؛ اما پاییز امسال نسبت به سال گذشته خنک تر 
اســت. وی ادامه داد: بر این اساس خنکی دما و کاهش بارش 
موجب می شــود تا اثرات آلودگی پایدار را شــاهد باشیم و با 
توجه به کاهش رطوبت، افزایش دامنه دما )اختالف حداقل و 

حداکثر دما( چشمگیر باشد.
مدیرکل هواشناســی اســتان اصفهان تاکید کــرد: بر این 
اساس، امسال وضعیت بغرنجی برای آلودگی هوا در اصفهان 
پیش بینی می کنیم؛ مگر اینکه وضعیت بارش باران متحول 
شود. وی بااشاره به تهیه تهک های 5 گانه توسط هواشناسی 
اســتان که شــامل توصیه های هواشناســی کاربــردی در 
بخش های مختلف است، ابراز داشت: بر این اساس، به دلیل 
تاخیر استان در دریافت بارش های موثر در پاییز سال جاری 
در مناطق غرب و جنوب غرب، کشت دیم با حداقل دو هفته 
دیرتر نســبت به تقویم زمانی، انجام و در ســایر مناطقی که 
کشت دیم با مخاطره همراه اســت، توصیه می شود که از این 

نوع کشت خودداری کنند.
 ضرورت اجرای برنامه کاهش آلودگی کالن شهر 

اصفهان
بیجندی به تهک آلودگی اشــاره و بیان کرد: تاخیر در بارش 
پاییــزی 95 و بارش هــای کمتر از نرمال، موجب می شــود 
شست وشــوی آالینده های جوی و ذرات معلــق در ماه های 
پاییز و زمستان مناسب نباشــد و بر این اساس، اجرای برنامه 
کاهش آلودگــی کالن شــهر اصفهان و شــهرک های تابعه 

ضروری است.

مديرکل هواشناسی استان اصفهان خبر داد:

پاییزکم بارش آلوده اصفهان

امسال وضعیت 
بغرنجی برای 

آلودگی هوا در 
اصفهان پیش بینی 

می کنیم؛ مگر اينکه 
وضعیت بارش باران 

متحول شود

مديرکل هواشناسی استان اصفهان گفت: خنکی دما و کاهش بارش باران در پايیز امسال موجب 
سهم 9درصدی اصناف در تولید ناخالص ملیمی شود آلودگی پايدار و شديد هوای اصفهان را نسبت به سال گذشته انتظار داشته باشیم.

اجازه بیکاری حتی يک کارگر را نمی دهیم

15 مهر؛ آخرين مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی

وزارت نیرو،تفريحی سد نمی سازد

رییس  فاضلــی،  علــی 
اتــاق اصناف ایــران، در 
ششــمین اجالس دوره 
اتاق  نمایندگان  ششــم 
اصناف ایران، با اشاره به 
اینکه شورای عالی کار در 
مجموعــه وزارت تعاون، 
کار و رفــاه اجتماعــی 
تشکیل می شــود؛ اما از 
اتاق اصنــاف نماینده ای 
در آن حضــور نــدارد، 
گفــت: در ایــن شــورا 
نماینده بخش کشاورزی 
حضور دارد؛ در حالی که 

ســهم این بخش و بخش معدن در تولید ناخالص ملی 9درصد 
است و ســهم صنوف از اقتصاد ملی به 18درصد می رسد؛ با این 

وجود نماینده ای در شورای عالی کار نداریم.

اســتاندار اصفهان گفت: 
فعالیــت هــا و اقدامات 
بــه  اســتان  مدیریــت 
گونــه ای اســت کــه با 
چنــگ و دنــدان اجازه 
نخواهــد داد حتــی یک 
کارگر بیکار شود. رسول 
زرگرپور بااشاره به اینکه 
اصفهــان صنعتی تریــن 
استان کشور است، اظهار 
کارگری،  مسائل  داشت: 
تامیــن  و  کارفرمایــی 
اجتماعی در این استان، 
اولویــت  و  اهمیــت  از 

خاصی برخوردار است.

ســازمان امــور مالیاتی 
کشــور، پانزدهم مهرماه 
را آخریــن مهلــت ارائه 
بر  مالیــات  اظهارنامــه 
دوره  افــزوده  ارزش 
امسال  تابستان  سه ماهه 
اعالم کــرد. مودیان نظام 
مالیات بــر ارزش افزوده، 
مطابــق قانــون حداکثر 
پایــان  از  15روز پــس 
هر فصــل مهلــت دارند 
اظهارنامه مالیاتی خود را 

ارائه کنند.

قائم مقام وزیر نیرو، با بیان 
اینکه از روی تفنن سد آب 
در کشور نمی ســازیم، از 
کیلومتر  یک هزار  احداث 
تونل جدید آب در کشور 
خبر داد و گفــت: تعداد 
ایــران  آب  تونل هــای 
راه  دوبرابــر تونل هــای 
اســت. ســتار محمودی 
برخــی هنــوز  گفــت: 
نمی داننــد که ســاخت 
ســد در کشــور ضرورت 
اســت یا تفنن. کشــور 
به دلیل مجموعــه ای از 

شــرایط طبیعی و توپوگرافی، به لحاظ توسعه راه های مراسالتی 
و مدیریت منابع آب و مجموعه ای از شرایط که بتواند توسعه را به 
صورت متوازن در سراسر کشور برقرار کند، شدیدا به حفاری های 

مختلف ازجمله احداث تونل و سد نیاز دارد.

با مسئوالن

مشاور شرکت آب منطقه ای در طرح احیا و تعادل بخشي:

وضعیت آب اصفهان، بحراني تر از کشور
محمد آزاد، طی گفت وگو با خبرنــگار ایمنا، به وضعیت بحراني آب 
در استان اشــاره کرد و بیان داشــت: تعدادي از دشت هاي استان 
اصفهان به دلیل برداشت بیش از حد آب هاي زیرزمیني، دچار افت 

زیادي شده و آب آن مناطق شور شده است.
وي با بیان اینکه در برخي از مناطق، سطح آب بیش از ۲0متر پایین 
رفته و زمین نشست کرده اســت، تصریح کرد: در شهرهاي آران و 
بیدگل و مهیار، حفره هایي در سطح زمین ایجاد شده و در برخوار و 
دامنه، بسیاري از تاسیسات و ساختمان ها ترک خورده اند که علت 

این مشکالت، برداشت بیش از حد آب از چاه هاست.
وي با بیان اینکه در استان اصفهان 57 هزار چاه عمیق و نیمه عمیق 
داریم که 15 هزار چاه غیرمجاز و 4۲ هزار چاه مجاز اســت، گفت: 
هماهنگي هایي با دادگستري انجام شــده که براي مسدود کردن 
چاه هاي غیــر مجاز اقدام کنیــم.آزاد ادامه داد: بــا توجه به فتواي 
مراجع تقلید، آب هاي غیرمجاز نباید برداشت شوند و برداشت آب 
در مناطق غبرمجاز از نظر شرعي نیز جاي اشکال دارند. وي با اشاره 
به اینکه پیش بیني ها نشان مي دهند در سال 1400 در استان این 
سهم به 510 متر مکعب برســد، بیان داشت: همچنین طبق برآورد 
سازمان ملل اگر سهم سرانه هر شــخص کمتر از 1000 متر مکعب 

باشد آن منطقه در شرایط بحراني به سر مي برد.

گیشه اقتصاد

تغییر قیمت به ريال نام
-۲)-0/06%( 3/463 دالر
+1)+0/1+%( 979 درهم

0/0004)0/05%( 0/8891 يورو
0/0001)0/01%( 0/7709 پوند

-0/000۲)-0/01%( 3/67۲7 درهم امارات
-0/0103)-0/34%( ۲/9714 لیره ترکیه
-0/00۲4)-0/18%( 1/3۲05 دالر کانادا

قیمت بازار)تومان( قیمت نمايندگی)تومان( نام کارخانه نام خودرو

85/000/000 79/048/000 هایما S7 اتوماتیک ایران خودرو

38/500/000 36/9۲5/000 پژو پارس سال کالس ۲8316 )یورو4( ایران خودرو

39/800/000 37/440/000 تندر E2  90 )تندر E2( پارس خودرو

36/100/000 36/۲73/000 سورن ELX ایران خودرو

30/500/000 30/۲90/000 سمند LX )بنزینی یورو 4( ایران خودرو

4۲/500/000 41/8۲0/000 وانت مزدا )دو کابین دوگانه سوز( بهمن خودرو

بیشترين کمترين تغییر قیمت به ريال قیمت

1/880/000 1/880/000 0)0/00%( 1/880/000 يک گرمی

11/150/985 11/106/001 14995)0/13%( 11/145/986 طرح جديد

5/697/948 5/687/95۲ 9997)0/18%( 5/697/948 نیم سکه

۲/958/935 ۲/948/938 9997)0/34%( ۲/958/935 ربع سکه

1/819/345 1/819/345 0)0/00%( 1/819/345 يک گرمی
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پیشنهاد  سردبیر:
زد و خورد مامور پلیس با پدر دانش آموز

حوادث جهانيادداشت

نگاه روز 

بازگشت ناباورانه به زندگی
 پس از قطع سر 

پودر شدن جسد يک زن کويتی 
در بسترش پس از 8 سال

مرد جوان انگلیســی درجریــان یک تصادف ســرش از ناحیه 
ســتون فقرات قطع شــد و در حالی که همــه از وی قطع امید 
 کرده بودند پــس از عمل جراحــی ویــژه، به طورعجیبی زنده 

ماند.
در این حادثه که ســال گذشــته رخ داد قلب » تونی کووان « 
که اهل نیوکاسل انگلســتان بود ازکارافتاده بود، اما امدادگران 

درعملیات ویژه احیا، قلب او را به تپش واداشتند. 
بعد هم بالفاصله مرد جوان نیمه جان را به  بیمارســتان منتقل 

کردند، اما پزشکان امیدچندانی برای نجاتش نداشتند.
 پس از بررســی های مقدماتی مشــخص شــد مغــز وی دیگر 
فعالیت ندارد به همین خاطر تصمیم گرفته شــد دستگاه ها را 
 از بدنش جدا کنند، اما خانواده وی باوجود جدا شدن کامل سر 
از ســتون فقرات، با این موضوع مخالفت کرده و خواستار عمل 

جراحی شدند.
 این در حالی بود که ســر قربانی تصادف تنها به وســیله رگ ها 

و بافت ها به بدن متصل مانده بود. 
سرانجام پزشــکان درجریان یک عمل جراحی نادر و نفسگیر، 
جمجمه وی را به وسیله یک صفحه فلزی و پیچ و مهره به ستون 
فقراتش پیوند زدند که در کمال ناباوری مــرد جوان زنده ماند. 
به گفته پزشــکان قرار اســت وی پس از ماه ها درمــان از مرکز 

توانبخشی عصبی مرخص شده و به خانه بازگردد.

  دو دختر کویتــی زمانی از مــرگ مادر خود باخبر شــدند که 
هشت ماه از مرگ او در بسترش گذشــته بود و جسد وی کامال 

تجزیه شده بود. 
پزشکی قانونی در گزارشی زمان مرگ این زن را که در یک واحد 
آپارتمان کشف شده، تایید کرده است و کارشناسان نیز احتمال 

وقوع جرم را در خصوص این پرونده بعید دانسته اند.
  این ماجــرا از آن جا آغاز شــد که یکــی از فرزنــدان این زن 
پس از چند ماه بســتری شــدن در بیمارســتان عــازم منزل 
می شــود تا جویای احــوال مادرش شــود ولــی هنگامی که 
 وارد اتاق او می شــود و ملحفــه را از روی مــاردش بر می دارد 
 در کمــال نابــاوری با اســکلت مــادرش که همچنــان لباس 
 بر تن داشــت، مواجه می شــود و به نهادهــای ذی ربط اطالع 

می دهد.
این موضوع کارشناسان و مراجع ذی ربط را نیز شگفت زده کرد 
و آنها با تمام توان ســعی کردند که پاسخ این سوال را پیدا کنند 
که چگونه زنی با وجود داشــتن دو دختر و ســکونت هر 3 نفر 
 آنها در یک واحد آپارتمانی، در بسترش مرده است و فرزندانش 

پس از گذشت 8 ماه از مرگش با خبر شده اند.
آنها پس از تحقیقات فراوان و در کمال حیرت و تاســف به این 
نتیجه رســیدند که این دو دختر هر روز صبــح زود برای امرار 
 معاش از منــزل بیرون می رفته اند، گرفتــاری های فراوان آنها 

در این زمینه باعث شده که مادرشان را فراموش کنند!

خواندنی

زنی جوان به نام شــیدا با فوریت های پلیســی تهران تماس 
گرفت و مدعی  شد از ســوی دو مرد مورد تعرض و سرقت قرار 
گرفته  اســت. این زن گفت: دو مرد زنگ در خانه را زدند، در را 
که باز کردم، وارد خانه شدند، دســت و پای من را بستند و مرا 
مورد تعرض قرار دادند، بعد هم تلفن همراهم و پول ها و کمی 

از زیورآالتم را سرقت کردند.
با شــکایت این زن، تحقیقات برای مشخص شدن ماجرا آغاز 
شــد. چند ماه بعد ماموران در ردیابی  تلفــن همراه زن جوان 
متوجه شدند گوشی روشن شــده  اســت. آنها وارد مغازه ای 
که تلفــن در آنجا بــود، شــدند و صاحب مغازه را بازداشــت 
 کردند.او گفت: تلفن را زنی جوان برای مــن آورد و گفت نیاز 
به پاک کردن اطالعات و ترمیم سیســتم دارد، من هم برایش 
انجام دادم. نمی دانستم گوشــی دزدی است. وقتی زن جوان 
از طریق صاحب مغازه شناســایی و بازداشت شد، اعتراف کرد 
شیدا را می شــناخته و او قربانی یک توطئه شده  است. این زن 
گفت: گوشــی را شــوهرخواهرم کیان به من داد. او گفت این 

گوشی متعلق به شیداست و باید اطالعات آن پاک شود. 
به این ترتیب کیان بازداشــت شــد. او بعد از چندین جلسه 
بازجویی به نقشه ای که کشــیده  بود اعتراف کرد و گفت: من 
دو دوســتم به نام های مازیار و عباس را به شیدا معرفی کردم. 

شیدا کارگر جنسی بود و از این راه درآمد داشت. 
بعد به دوستانم گفتم وقتی وارد خانه شیدا شدید، تلفن همراه 
همسرم را ســرقت کنید؛ این تنها خواسته من بود. من نگفتم 
 که به او تعرض کنید. مرد جوان گفت: دوســتانم گوشــی را 
به من دادند و بعد هم رفتند. من نمی دانم بین آنها چه اتفاقی 
 افتاده  اســت. با بازداشــت مازیار و عباس، جزییات بیشتری 
 از این ماجرا مشــخص شد. آنها به داشــتن رابطه با زن جوان 
و سرقت اعتراف کردند و گفتند خواسته دوست مان که سرقت 
گوشی بود را اجرا کردیم. ما قبول داریم که دست  و پاهای زن 
جوان را بستیم و گوشی و چند رشــته گردنبند که بدل بود را 

برداشتیم، اما کار دیگری نکردیم. 
شیدا وقتی با این گفته ها روبه رو شــد، گفت: من این حرف ها 

را قبول ندارم. وقتی زنــگ در را زدند، یکی از متهمان پایش را 
الی در گذاشت و وارد خانه شد، دست های من را بست و به زور 
به من تعرض کــرد و دیگری هم همه خانه را گشــت و پول و 
زیورآالت و گوشی ام را برداشت و سپس مرا مورد آزار قرار داد. 
سپس قاضی اصغرزاده از کیان تحقیق کرد. او در توضیح کاری 
که کرده  بود، گفت: شیدا زندگی من را به هم زده  بود. من زنی 
را که از دوستان شــیدا بود صیغه کردم و آن زن دیگر زنم بود 
 و می خواستم زندگی آرامی با او داشته  باشــم، اما شیدا مدام 
به خانه ما می آمد و کارهایی می کرد که من خوشــم نمی آمد. 
از آنجایی که همه اعضای خانواده همسرم را هم می شناخت، 
نمی توانستم به راحتی ارتباط او را با خانواده همسرم قطع کنم. 
با شیدا دچار اختالف شدیدی شدم و تصمیم گرفتم تلفن او را 
بدزدم و همه شماره هایش را پاک کنم تا دیگر با زنم و اعضای 
خانواده اش ارتباط نداشــته  باشــد. در پایان قاضی اصغرزاده 
دستور بازداشــت متهمان را برای تحقیقات بیشتر صادر کرد 

و آنها را در اختیار اداره آگاهی قرار داد.

شیدا  زندگی ام  را  به هم  ريخته بود؛

می خواستم اطالعات تلفن همراهش را پاک کنم

قاب حوادث

یک کارگــر چینی در حالــی که در برجــی مشــغول کار بود، به علــت نقص فنی 
 دســتگاه دچار ســانحه شــده و در این حادثــه چند میلــه آهنــی از ناحیه کتف 
 در بدنش فــرو می رود. ایران نــاز، ژنگ که کارگر ســاختمانی اســت، در حالی که 
 در ســاخت یک پــل جدید مشــغول بــه کار بود، بــر اثر ایــن حادثه بــا انبوهی 
از میله  های فلزی برخورد کرده و این میله ها در بدنش فرو می رود. این کارگر چینی 
که به شدت مجروح شده است توسط دیگر کارگران به بیمارستان محلی منتقل شده 
و پزشــکان، میله  های فلزی را از بدنش خارج کردند. با توجه به اینکه میله  ها تا عمق 
زیادی در بدن این کارگر چینی فرورفته بود پزشــکان پس از چند ســاعت مشورت 
 با یکدیگر تصمیم گرفتند کــه چگونه میله  ها را از بدنش خــارج کنند و این موضوع 
 به کمک دســتگاه هایی چون فرز انجام شــد که حضور این دســتگاه های صنعتی 

در اتاق عمل برای رسانه های این کشور بسیار جالب بوده است.

مرد جوان که به خاطر مخالفت با کار کردن در مزرعه پدرش، 6 سال در اصطبل 
اسب های پدرش زندانی شده بود پس از نجات هیچ شکایتی نکرد. مرد30 ساله 
 که هویتش فاش نشده، دست کم 6 سال در اصطبل پدرش در » اقلیم الجدیده «

زندانی بوده و درتمام این ســال ها مورد بی توجهی قرار گرفته است. هنگامی که 
 ماموران پس از دریافت گزارشــی به مزرعه رفته و او را پیــدا کردند، پی بردند 
وی به خاطر ضعف شدید و ســو تغذیه قادر به ایســتادن روی پاهایش نیست. 
 بنابراین وی را خیلی سریع به بیمارســتان منتقل کردند. پسرنجات پیدا کرده 
به خبرنگاران گفته: چند ســال قبل وقتی به پدرش گفته قادر به کمک در کار 
مزرعه نیســت، پدرش به شدت عصبانی شــده و او را در اصطبل اسب ها حبس 
کرده اســت. او در عین حال تاکید کرده از پدرش شــکایت نداشته و موضوع را 

قانونی پیگیری نخواهد کرد چرا که مجازات وی ر ا به خدا سپرده است.

 یک زن 32 ســاله پس از اینکه از یک تصادف سخت و وحشــتناک جان سالم 
به در برد،  دچار مشکلی عجیب شده است.

 آماندا دختر 32ســاله ایســت که پــس از تصــادف بخش هایــی از خاطرات 
 گذشــته اش را اصال به یاد نمی آورد. این موضوع فراموشــی شــاید مشــکلی 
نداشته باشد، اما دردسر اصلی این اســت که او فکر می کند یک کودک 7ساله 
است و بعضی روزها نیز فکر می کند دختری 15 یا 16ساله است و رفتاری مانند 
 کودکان پیدا کرده اســت. خانواده او تالش های بســیاری برای بازگشت آماندا 
 به زندگی کرده اند، اما هیچ فایده ای نداشــته و او همچنان با 32ســال ســن 

در دوران کودکی خود به سر می برد!

 همه چیز از یک دفترچه خاطرات شــروع شد. خاطراتی تلخ 
و شــیرین که مربوط به دوران تحصیلم بود. آن روزها معلم 
خوبی داشــتم کــه او را همانند یک دوســت صمیمی می 
دانستم. عالقه زیادم به او موجب شد تا بخش زیادی از دفتر 
خاطرات روزانه ام را به خاطراتی درباره او اختصاص دهم. در 
آن دفترچه با جمالتی ادبی و زیبا از عشــق و عالقه ام به آن 
معلم یاد کرده بودم ولی مشــکالت و بدبختی های من تنها 
یک ماه پس از ازدواج و زمانی شروع شد که همسرم دفترچه 
خاطراتم را مطالعه کرد، اما تشابه اسم معلمم با یک نام مردانه 

همه زندگی ام را به هم ریخت چرا که...

 زن 47 ســاله در حالــی کــه هنوز آثار ســکته بــر چهره 
زخمی اش نمایان بود و صدایش از شــدت کتک کاری های 
همسرش می لرزید، گفت: پدرم را در کودکی از دست دادم 
به همین خاطر مادرم به تنهایی مسئولیت سنگین زندگی را 
به دوش کشــید تا من و دیگر فرزندانش را بزرگ کند. دیدن 
رنج ها و غصه های مادرم عذابم می داد، اما نمی توانستم برای 
کاهش دردهای او و هزینه های زندگــی کاری انجام بدهم. 
این بود که در 16 سالگی بدون هیچ گونه تحقیق و پرس و جو 
با اولین خواستگارم ازدواج کردم تا کمی از مسئولیت مادرم 
 بکاهم. با آن که » جابــر « مردی مهاجر بود و ما 15  ســال 

 بــا یکدیگــر اختــالف ســنی داشــتیم، امــا تندخویی 
و بدبینی هایش زندگی را به کام من تلخ کرده بود. 

 با وجود این مجبور بــودم همه رفتارهــای او را تحمل کنم 
تا مادرم متوجه مشکالت زندگی من نشود.

در همین روزها بــود که » جابر « دفترچــه خاطرات دوران 
 تحصیلم را پیدا کرد ولــی نام خانم معلمی کــه از عالقه ام 
به او نوشــته بودم شــباهت زیادی به نام های مردانه داشت 
همین موضوع موجب ســوظن شــدید جابر شــد چرا که 
 معتقد بود من این مطالب عاشقانه را برای یک مرد نوشته ام 
و به همین خاطر با تهمت های عجیب و غریبی روبه رو شدم 
و از شدت استرس سکته کردم به طوری که نیمی از صورتم 
 کج شد. از آن روز به بعد همســرم تقریبا مرا زندانی کرده بود 
و اجازه رفت و آمــد به هیچ جایی را نمــی داد، به طوری که 
وقتی مادرم فوت کرد تنها توانســتم در تشــییع جنازه اش 
شــرکت کنم. دیگر زندگی برایم بی معنی شده بود با وجود 
 آن که 2 فرزند داشتم، اما نمی توانستم حتی به منزل خواهر

 و برادرانم رفت و آمد کنم.
 همسرم هیچ کسی را در ایران نداشــت و مرا هم از همه دور 
کرده بود و من تنها در گوشه اتاق به حال خودم می گریستم. 
 دیگر تهمت زدن های او علنی شــده بود و همانند ســوهان 
به روح و روانم کشیده می شد. با وجود این به خاطر فرزندانم 
مجبور به ســکوت و تحمل بودم و تالش کردم تا فرزندانم را 
با همین شــرایط ســخت زندگی بزرگ کنم. اما اکنون که 
همه فرزندانم ازدواج کرده و با تالش خودشان به خانه بخت 
 رفته اند » جابر « با یک ســوظن وحشــتناک چنین عنوان 
می کند که عروس کوچکم ارتباط خیابانی دارد. او متاسفانه 
 این تهمت بزرگ را آن قدر در آشــکار و پنهــان تکرار کرد 
تا این که شــک و تردید به زندگی مشترک یک ماهه فرزندم 
 راه پیدا کرده و من هر روز شــاهد رنج کشیدن عروس پاک 
و فرزند نازنینم هســتم. دیروز هم با وجــود آن که به تازگی 
ســکته کرده بودم و حال مناسبی نداشــتم به رفتار و گفتار 
همســرم اعتراض کردم، اما او باز هم مرا کتــک زد و از خانه 
بیرون انداخت. از زندگی خسته شده ام و نمی دانم چه کنم ...

دفترچه خاطرات، زندگیم را نابود کرد؛

تاوان شک اشتباه شوهر

عکس روز

حوادث ايران

دو فروند هواپیمای ایربــاس متعلق به ایران ایر و ماهان ایر 
در فرودگاه امام خمینی ) ره ( با یکدیگر برخورد کردند.

دختر بچه 8 ســاله قمی به خاطر یک شکســتگی 
اســتخوان پا بعد از تصادف به بیمارســتان نکویی 
 قم منتقل می شــود و زیــر عمل جراحــی به علت 
ســهل انگاری پزشــک بیهوشی دراســتفاده غلط 
 از اکســیژن، به کما رفته و در نتیجــه مرگ مغزی 
می شــود. مهدی موســایی عموی ســتایش اظهار 
داشت: ســتایش موسایی کودک  8 ســاله چند روز 
پیش تصادف می کند و به خاطر شکستگی پا به اتاق 
عمل بیمارستان نکویی اســتان قم منتقل می شود 
که به دلیل اشــتباه بزرگ پزشک بیهوشی، ستایش 

به کما می رود. 
وی با بیان این که دســتگاه اکســیژن حین عمل به 
مدت 6 دقیقه قطع بوده می گوید که ستایش دختر 

بچه 8 ساله بدون تنفس می ماند.
 او ادامه داد: ســهل انگاری پزشــکان، کــودک ما را 
به مرگ مغزی دچار کرد ولی پزشــکان بدون اینکه 
این مسئله را به متخصصین مغز اطالع دهند تا برای 
درمان این کورک اقدامی کنند پس از مدت 14 روز 
که در بیمارســتان در حالت کما به ســر می برد در 
 روز دوشــنبه خبر دادند که ســتایش مرگ مغزی 

شده است و تنها راه، اهدا عضو ستایش هست.
موسایی به اعزام تیم پزشکی از تهران نیز اشاره کرد 
و گفت: دیروز تیم پزشــکی اعزامــی از تهران اظهار 
کردند اگر همان 15 روز پیش پزشــکان بیمارستان 
 نکویی قم به مــا خبــرداده بودند ســتایش نجات 

پیدا می کرد.

 بــه دنبال مــرگ دلخراش یک پســربچه 2 ســاله 
در سلطان آباد شیراز که مورد حمله سگ های ولگرد 
قرار گرفته بود، پرونده ای در شــعبه هشتم دادیاری 
دادســرای جنایی شــیراز علیه شــهرداری شیراز 

تشکیل شد.
 در این پرونده اتهام شهرداری شــیراز سهل انگاری 

در معدوم کردن سگ های ولگرد است. 
بر اســاس محتویات ایــن پرونده کودک دو ســاله 
 به همــراه بــرادر بزرگ تر خــود در کوچــه بازی 

می کرده اند.
در این میان برادرش ســرگرم بازی با دوستان خود 
 بوده که کودک دو ســاله100 متر از بــرادرش دور 

می شــود و ناگهان ســگ های ولگرد به سمت این 
کودک حمله ور می شوند و وی را تکه تکه می کنند.

با توجه به حساسیت این موضوع، پرونده هم اکنون 
در دادسرای جنایی شیراز در دست بررسی است.

 روزنامه القدس العربی طی یادداشــتی مدعی شد: » طبق آمار 
اعالم شده از ســوی مســئوالن نهادهای اجتماعی ایران، آمار 
دختران فراری امسال 12 درصد نسبت به سال گذشته افزایش 

پیدا کرده است. «
به نوشته القدس العربی، برخی دختران ایرانی از دیگر استان ها 
 از دامان خانواده فرار می کنند و اینک تهران شــهری است که 

به مقصد نهایی آنها تبدیل شده است. 
بنا بر این گزارش، دختران فراری از سوی برخی پسران پایتخت 
نشــین مورد تجاوز قرار می گیرند. برخی از ایــن دختران هم، 

جرم مرتکب شده و روانه زندان می شوند. 
این روزنامه افزود: » در آگوســت گذشــته نیز مسئوالن ایرانی 
اعالم کرده اند که دختران ایرانی که ســن آنهــا میان 14 تا 18 
 سال اســت بعد از فرار، به خاطر نبود فرصت شــغلی در تهران، 

به خانه های فساد روی می آورند. «

تصادف دو هواپیمای ايرباس 
در فرودگاه امام 

ستايش قربانی سهل انگاری 
پزشکان شد

 جزيیات جديد  
از پرونده  مرگ کودک 2 ساله

 در حمله سگ های ولگرد

يادداشت القدس العربی؛

مقصد دختران فراری ايران 
کجاست؟ 

همسرم هیچ 
کسی را در ايران 
 نداشت و مرا هم 

 از همه دور 
کرده بود و من 

تنها در گوشه اتاق 
 به حال خودم 

می گريستم. ديگر 
تهمت زدن های او 

علنی شده بود

زد و خورد مامور پلیس با پدر دانش آموز
زد و خورد مامور پلیس بــا یکی از والدیــن در روزهای 
 آغازیــن مهــر در جلــوی مدرســه دخترانــه باعــث 
آســیب دیدگی صورت پدر یکی از دانش آموزان شــد. 

برخوردی که واکنش پلیس را نیز به دنبال داشت.
به گزارش خبرنگار مهر، روز شــنبه 3 مهرماه وقتی پدر 
یکی از دانش آموزان دختر مدرسه ای در محدوده شهریار  
برای بازگرداندن دختر دانش آموزش به مدرسه مراجعه 
کرده بود، در خیابان منتهی به مدرســه به دلیل ازدحام 
والدین و ترافیک، در حالی که بــه آرامی در حرکت بود، 
ماشــینش به لباس مامور نیروی انتظامــی که در محل 
مدرسه حاضر بود، کشیده می شــود که در پی آن مامور 

نیروی انتظامی با وی درگیر شــده و با مشت به صورت 
وی می کوبد و با خودروی نیــروی انتظامی محل حادثه 

را ترک می کند.
 به گفته شاهدان عینی ماجرا، با همکاری اولیای مدرسه 
و دیگر والدینــی که در محــل حادثه حضور داشــتند 
 پدر دانــش آموز کــه از ناحیه صــورت و بینــی دچار 
 آسیب دیدگی شــده بود به عوامل اورژانس سپرده شد 
و موضوع این درگیری بالفاصله به ســامانه 1۹7 اطالع 
داده شد. مهر نوشــت که درگیری پدر دانش آموز دختر 
با مامور نیروی انتظامی به دلیل نحوه رانندگی آهســته 
 وی در کوچه ای کــه پر از دانش آموزان دبســتانی بوده 

و کشــیده شــدن لبه هــای ماشــین به لبــاس مامور 
 انتظامــی رخ داده و بعد از پایین آمــدن راننده از خودرو 
 و معذرت خواهــی از مامور نیروی انتظامی با اســتفاده 
از مشــت ضربه ای به صورت مصــدوم زده که به خاطر 
 این ضربه، عینک در صورت وی شکســته شده و خرده 
 شیشــه ها باعث آســیب صورت پدر دختر دانش آموز 
شده اســت.  با اعالم این خبر به ســامانه 1۹7 بالفاصله 
برخورد با مامور خاطی در دســتور کار ماموران بازرسی 
فرماندهی غرب اســتان تهران قرار گرفت و با بررســی 
 صحت ادعای مــرد مصدوم برخــورد با مامــور خاطی 

در دستور کار قرار گرفته است.

 جراحی بسیار وحشتناک يک کارگر 
با دستگاه فرز

6 سال در اصطبل 
اسب ها

اتفاق بسیار عجیب
 برای دختری 32 ساله
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پیشنهاد سردبیر: 
اپراتور پرتاب ماهواره در کشور راه اندازی می شود

دستاوردهای فناورانه نانویی به 
نمایش گذاشته می شود

اخبار
یک شــرکت آمریکایی، روبات جنگجویــی را طراحی کرده که 

مجهز به سالح است.
به گزارش مهر به نقل از »تک اینسایدر«، نام این روبات MK۲ و 

توسط شرکت Megabots طراحی شده است.
هدف از ساخت MK۲ مبارزه با روبات ژاپنی Kuratas است.

ارتفاع این روبات ۶/24 متر و وزن آن تقریبا ۶ تن است.
هدایــت MK۲ توســط دو نفر صــورت می گیرد کــه یک نفر 
 کنترل بدنه آن و دیگری هدایــت تجهیزات جنگی این روبات را 

عهده دار است.
سالح های موجود در این روبات شــامل یک توپ و 2۰ موشک 
اســت که در زمان شــلیک به صورت گلوله هــای رنگی عمل 

می کنند.

 یازدهمین نمایشــگاه فناوری نانو بــه منظور ارائه 
دســتاوردهای محققان ۱4 الی ۱۷ مهرماه در محل 
 دائمی نمایشــگاه های بیــن المللی تهــران برگزار 

می شود.
ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، هر سال طی برنامه ای 
با عنوان »جشنواره برترین محصوالت فناوری نانوی 
ایــران« محصوالت تجاری شــده داخلــی در حوزه 

فناوری نانو را مورد بررسی و ارزیابی قرار می دهد.
معرفی برترین محصوالت فناوری نانوی ایرانی

جشــنواره برترین محصوالت فنــاوری نانوی ایران 
محصوالت تجاری شــده داخلی در حــوزه فناوری 
نانو را مورد بررســی و ارزیابی قــرار می دهد و برای 
محصوالت و شــرکت های برگزیده مشوق هایی را در 

نظر می گیرد.
در این نمایشــگاه، برای محصوالت و شــرکت های 
برگزیده مشــوق هایی از ســوی ســتاد ویژه توسعه 

فناوری نانو در نظر گرفته می شود.
ایــن برنامه با هدف ترغیب شــرکت ها بــرای تولید 
محصــوالت جدید و ارائــه نــوآوری در محصوالت 
پیشــین برگزار می شود و امســال نیز شاهد حضور 
شــرکت های تولیدکننده محصــوالت و تجهیزات 

مرتبط با فناوری نانو است.
تاکنــون ۵۰ شــرکت نانویی، مدارک خــود را برای 
شــرکت در یازدهمین دوره نمایشــگاه در دو بخش 
تجهیزات و محصوالت ارســال کرده انــد. همزمان 
با برگــزاری افتتاحیه جشــنواره نانــو، جوایزی به 

برترین های این حوزه اعطا می شود.

ســازه ماهواره پارس یک  درهفدهمین نمایشــگاه بین المللی 
صنایع مخابــرات واطــالع رســانی )تلــکام 2۰۱۶( درغرفه 

پژوهشگاه فضایی ایران به نمایش گذاشته شد.
ماهواره پــارس یک ، به عنــوان اولیــن گام از ماهــواره های 
تصویربرداری با هدف برآورده ســازی نیازمندی های کشــور 
درپژوهشکده ســامانه های ماهواره پژوهشــگاه فضایی ایران 

طراحی شده و در حال اجراست.
از تصاویر این ماهــواره، در برآورد حجم و ســالمت محصوالت 
 کشــاورزی، برآورد میــزان آب و پایــش جنگل ها اســتفاده 

خواهد شد.
ماهواره پارس یک ، در ۷ طیف مرئی، مــادون قرمز و حرارتی با 
رزولوشن بین ۱۵ تا 3۰۰ متر تصویربرداری خواهد کرد، اکنون 

این پروژه در فاز طراحی تفصیلی قرار دارد.
در این نمایشــگاه همچنین، راه اندازی مرکز یکپارچه ســازی 
وآزمون توســعه ســامانه های فضایی از دیگردســتاوردهای 

پژوهشگاه فضایی ایران، به نمایش گذاشته شده است.
مرکز آزمون و یکپارچه ســازی توسعه ســامانه های فضایی با 
حمایت سازمان فضایی ایران در اواخر سال ۱394 در پژوهشگاه 
فضایی ایران به بهره برداری رســیده اســت. ایــن مرکزیکی از 
زیرساخت های حیاتی مورد نظر درسامانه های فضایی است که 
با هدف پشتیبانی از توســعه محصوالت فضایی راه اندازی شده 
 است. این مرکز که دارای 9 آزمایشگاه و یک کارگاه فعال است، 
افزون بر پشــتیبانی از توســعه محصوالت فضایــی، خدمات 
آزمایشگاهی به سایر صنایع کشــور از جمله صنایع هوافضایی، 

دریایی، هوایی، خودروسازی و مخابرات ارائه می کند.

چینی ها این بار بدل آیفون ۷ پالس را از نســخه اصلی خودش 
هم بهتر کپی کرده اند.

 به گــزارش مهر بــه نقــل از »گیزموچاینا«، چینی هــا که در 
نســخه برداری از کاالهای اصلی و ســاخت محصوالت مشابه 
آن، تبحر باالیی دارنــد، این بار در تازه تریــن اقدام خود موفق 
به نسخه برداری از گوشــی آیفون ۷ پالس با حداکثر ظرافت و 

شباهت به محصول اصلی شده اند.
نسخه بدل آیفون ۷ پالس شبیه به نمونه اصلی خود دارای آنتن 

خاص و دوربین دوگانه در قسمت پشت است.  
 حتی نرم افزار این محصــول بدلــی، از  iOS ۱۰ کپی برداری 
 Touch ID  شده اســت. همچنین در قسمت جلوی گوشــی
وجود دارد امــا کار نمی کند و صرفا برای شــبیه بودن به نمونه 

اصلی تعبیه شده است.

پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران اعالم کرد: در چهارمین 
همایش ملی مدیران فناوری اطالعات به ســه دستاورد، جایزه 
ملی فناوری اطالعات )فاب( در ســه ســطح طالیی، نقره ای و 

برنزی اهدا می شود.
کمیته علمی چهارمین همایش مدیران فنــاوری اطالعات، از 
میان ۶2 محصول دریافتی، براساس معیارهای علمی-فناوری، 
سیاســتی-مدیریتی و فرهنگی-اجتماعــی، ۱8 محصول را به 

عنوان محصول برگزیده انتخاب کرد.
در این گــزارش آمده اســت: از میــان این محصوالت، ســه 
محصول شایســته دریافت جایزه ملی فناوری اطالعات )فاب( 
هســتند که در روز همایش معرفی می شوند؛ همچنین از سایر 
دســتاوردهای برگزیده، شــامل مقاالت، ایده ها و محصوالت 

برگزیده نیز در روز همایش تقدیر می شود.
دســتاوردهای ارائــه شــده در موضوعاتی نظیر شــبکه های 
اجتماعی، جویشــگرها، ســامانه هــای مدیریــت اطالعات، 
ســامانه های مدیریت منابع، آموزش الکترونیکی، سامانه های 
مدیریــت کســب و کار، موتورهای جســت و جــو و تجارت 

الکترونیکی ارائه شده اند.
در بخش مقاالت، از مجموع مقاالت داوری شــده، 9 مقاله برای 
ارائه شفاهی، ۱۷ مقاله برای ارائه پوستری و ۱۰ مقاله برای درج 
در خالصه مقاالت انتخاب شــده که از این میــان پنج مقاله به 
عنوان مقاالت برگزیده ذیل محورهای سه گانه همایش چهارم 

معرفی می شوند.
در بخش ایده ها نیز پس از ارزیابی و داوری نهایی یک ایده برتر 

و سه ایده برگزیده مشخص شدند.

طراحی روبات غول پیکر جنگجو 

نمایش سازه ماهواره » پارس یک« 
درنمایشگاه تلکام 2016

 چینی ها بدل آیفون ۷ پالس 
را  هم تولید کردند

اعطای جایزه به محصوالت برگزیده 
همایش ملی فناوری اطالعات

دنیای فناوری

 معاون سازمان تنظیم مقررات ارتباطات از تدوین چارچوب اولیه 
راه اندازی نخســتین اپراتور ماهواره ای در بازار ارتباطات کشور 

خبر داد.
صادق عباســی شــاهکوه با بیان اینکه ایجاد یک اپراتور ماهواره 
برای راه اندازی یک ماهواره در مدار و یا اجــاره آن از برنامه های 
در دست انجام است، اظهار داشــت: اصول حاکم بر فعالیت این 
اپراتور و قانون گذاری دراین زمینه در کمیسیون تنظیم مقررات 

ارتباطات باید به تصویب برسد. دراین زمینه چارچوب های اولیه 
این مجوز فعالیت تدوین شــده و درحال هماهنگی با ســازمان 
فضایی ایران هســتیم. معاون رگوالتوری ادامــه داد: اجرای این 
پروژه، نیازمنــد هماهنگی برای برنامه های درازمدت اســت و با 
توجه به اینکه تاکنون اپراتور ماهواره در کشور نداشتیم این طرح 

می تواند توسعه فناوری ماهواره را در کشور تحت تاثیر قرار دهد.
عباسی شــاهکوه گفت: هم اکنون درکشــور ۵ اپراتور ارتباطات 

ماهواره ای و یک اپراتور تلفن ماهواره ای فعال هســتند  اما اپراتور 
پرتاب ماهواره قرار اســت خودش ماهواره داشته باشد و آن را در 
مدار زمین قرار دهد و یا با کشورهای دیگر در مورد پرتاب ماهواره 

همکاری کند .
وی گفت: واگذاری مجــوز فعالیت به اپراتور ماهــواره ای نباید با 
فعالیت ها و برنامه های سازمان فضایی ایران تناقض داشته باشد 

و براین اساس درحال هماهنگی برای اجرای این طرح هستیم.
به گزارش مهر گفته می شــود با ایجاد این اپراتور، شرایط برای 
ســاخت ماهواره ملی فراهم می  شــود. پیش از این معاون وزیر 
ارتباطات و فناوری اطالعات گفته بود: برای راه اندازی و ســاخت 
ماهواره ملی در کشــور، نیازمند حضور یک اپراتــور ماهواره ای 
هستیم. ماهواره ملی با حضور و سرمایه گذاری بخش خصوصی 
فعال خواهد شد و عالوه بر آن بخش خصوصی باید در این پروژه 
انتقال تکنولوژی و مدیریــت را مدنظر قرار دهد. براین اســاس 
با حضور اپراتور ماهــواره ای می توان درجهت اســتفاده از توان 
 بخش خصوصی بــا همکاری دولت، برای ســاخت ماهواره ملی، 

برنامه ریزی کرد.
با ایجــاد این اپراتــور، بهره بــرداران خدمات ماهــواره ای ملزم 
خواهند شــد  از آن خدمات دریافت کنند. ایــن اپراتور می تواند 
ماهواره داشــته باشــد و خدمات ماهواره ای به ســازمان هایی 
که نیاز بــه ایــن خدمــات دارنــد ارائه کنــد. براین اســاس 
 ، -SAP - خدمات دهنــدگان ارتباطــات ماهواره ای در کشــور
 شــرکت ارتباطــات زیرســاخت و بانــک مرکزی بــه عنوان 
بهره بــرداران  این نوع خدمات در کشــور و اســتفاده کنندگان 
آن، باید از این اپراتور ماهواره ای خدمــات دریافت کنند و حتی 

می توانند به عنوان سرمایه گذار در این پروژه مشارکت کنند.
این اپراتور باید نقطــه مداری در اختیار بگیــرد و امور مربوط به 
ماهواره ها را مدیریت و پس از آن می تواند به بهره برداران از این 

خدمات، سرویس دهی کند.

واگذاری مجوز 
فعالیت به اپراتور 
ماهواره ای نباید 

با فعالیت ها 
و برنامه های 

سازمان فضایی 
ایران تناقض 

داشته باشد و 
براین اساس 

درحال هماهنگی 
برای اجرای این 

طرح هستیم

معاون سازمان تنظیم مقررات:

اپراتور پرتاب ماهواره در کشور راه اندازی می شود

گوگل به دنبــال عرضه لپ تاپ جدیدی موســوم به 
پیکسل 3 اســت که در سه ماهه ســوم سال 2۰۱۷ 

عرضه می شود.
 Bison ایــن طــرح در درون خــود گــوگل، بــه 
 مشــهور شــده، ولی منابع مطلع می گویند لپ تاپ 

یاد شده احتماال پیکسل 3 نام می گیرد.
مهم ترین ویژگی این لپ تاپ مجهز بودن به سیستم 
عامل تازه گــوگل یعنی Andromeda اســت که 
ترکیبی از دو سیستم عامل اندروید و کروم محسوب 
می شود. Andromeda حاصل سال ها تالش تیم 

گوگل است.
 قرار اســت برنامــه هــای اندرویــدی هم بــا این

 سیستم عامل تازه سازگار شــوند تا کاربران بتوانند 
به قابلیت های متنوع مورد نظرشان دسترسی یابند. 
البته طراحی سیســتم عاملی که هم بر روی گوشی 
 قابل اجرا باشــد و هم از تــوان پــردازش کافی در 
لپ تاپ هــا برخوردار باشــد کار چندان ســاده ای 

نیست.
هنوز اطالعات چندانی در مورد لپ تاپ یاد شــده در 
دسترس نیست. اما گفته می شود این لپ تاپ۱2/3 
اینچی و فوق باریک اســت. احتماال لپ تاپ یاد شده 
با جدا کردن صفحه کلید، قابــل تبدیل به تبلت هم 

باشد.
پردازنده پیکسل ســه m3  یا  i5 بوده و دارای 32 یا 
۱28 گیگابایت حافظه داخلــی و 8 یا ۱۶ گیگابایت 
رم،  اسکنر اثر انگشــت، دو پورت USB-C، جک3/۵ 
میلی متــری، قلم نــوری، بلندگوی اســتریو، چهار 
میکروفون و باتری اســت که بعد از شارژ تا ده ساعت 
قابل اســتفاده خواهد بود. اگر گوگل موفق شود این 
لپ تاپ را بــه گونه ای طراحی کند کــه باریک تر از 
۱۰ میلی متر باشد می تواند با سنگین وزن های این 

عرصه مانند اپل، دل، ایسر، لنوو و ... رقابت کند.

عرضه لپ تاپ جدید گوگل 
با سیستم عامل اندرومدا

تازه های روز

شــرکت مایکروســافت در زمــان عرضــه 
سراســری جدیدتریــن آپدیــت سیســتم 
عامل وینــدوز خود یعنی وینــدوز ۱۰ اعالم 
 کــرد کــه تــا ســال 2۰۱8 میــالدی، این 
سیســتم عامل روی بیــش از یــک میلیارد 
دستگاه نصب خواهد شــد. اما به نظر می رسد 
که مایکروســافت باید در مورد انتظارات خود 
تجدیدنظر کند زیــرا میزان نصــب ویندوز 
۱۰ روی کامپیوترها رشد نســبتا آهسته ای 
داشــته اســت بخصوص پس از اینکه اوایل 
سال جاری میالدی، بازه زمانی به روزرسانی 
 رایگان به این سیســتم عامل به اتمام رسید. 
مایکروســافت اکنون اعتراف کرده است که 
نصب ویندوز ۱۰ روی بیــش از یک میلیارد 
دســتگاه فعال به زمانی بیشــتر از دو ســال 
نیــاز دارد و مطابق بــا آخرین آمــار، ویندوز 
۱۰ اکنــون روی 4۰۰ میلیــون کامپیوتر در 
سراســر جهان نصب شــده اســت. در اولین 
ســال پس از عرضه، کاربرانی کــه تا پیش از 
آن از سیســتم عامل های وینــدوز ۷، ویندوز 
8 و یا باالتر اســتفاده می کردند می توانستند 
سیســتم خود را به صورت رایگان به ویندوز 
۱۰ به روزرســانی کنند. این استراتژی یکی 
از اصلی تریــن دالیل موفقیــت جدیدترین 
سیستم عامل مایکروســافت در زمینه میزان 

نصب بالفاصله پس از عرضه بود. تا زمانی که 
کاربران می توانســتند از طرح به روزرســانی 
رایگان مایکروسافت اســتفاده کنند، هر ماه 
بیش از 3۰ میلیون کامپیوتر به ویندوز ۱۰ به 
روزرسانی می شد اما این روال اکنون متوقف 

شده است. 
اکنون حتــی آن دســته از کاربرانــی که از 
سیســتم عامل های ۷، 8 و یا باالتر اســتفاده 
می کنند در صورت تمایل بــه انجام این کار، 
باید مبلغ ۱۰۰ دالر را پرداخت کنند و همین 
موضوع بــر نرخ پذیــرش وینــدوز ۱۰ تاثیر 
چشمگیری داشته اســت. در حال حاضر هر 
ماه تنها ۱۶ میلیون دستگاه جدید به خانواده 

ویندوز ۱۰ اضافه می شوند. 

 یک شرکت اروپایی ســازنده گوشی هوشمند از 
جدیدترین محصول خود رونمایی کرد.

به گــزارش مهر به نقــل از »جــی اس ام ارینا«، 
شرکت آلکاتل به طور رسمی از جدیدترین 

 Pixi خود با نام Pixi گوشی ســری
Plus Power 4 رونمایــی 

کرد.
 از ویژگــی قابل توجه 
این محصــول جدید، 
تــوان تقریبــا ۵ هزار 
میلی آمپری باتری آن 

است که می تواند مدت 
زمان نگهداری شــارژ را 

افزایش دهد.
 Plus Power  4  Pixi  
شــارژ  پشــتیبانی  قابلیت 
سریع را نیز دارد ضمن اینکه 

می توان شبیه به یک پاور بانک 
از آن استفاده کرد.

صفحه نمایشــگر آن ۵/۵ اینچ و 
 ۷۲۰p IPS دارای وضوح تصویر

است.
رم موجود در این گوشــی هوشمند 

یک گیــگ و حافظه داخلــی آن 8 
گیگ با قابلیت ارتقاست.

دوربین جلوی آن ۱3 مگاپیکسل و دوربین سلفی 
این محصول جدید ۵ مگاپیکسل است.

ویندوز 10  اکنون روی 400 میلیون کامپیوتر نصب 
شده است

رونمایی از گوشی هوشمند با قدرت باتری 5 هزار 
میلی آمپری

معرفی بازیمعما

دریافــت  بــرای 
این نرم افــزار، کد 
اســکن  را  روبه رو 

کنید. برای کســی که با نرم افزارهای آهنگسازی کار نکرده، ساخت 
یک قطعه موســیقی می تواند تجربه ترســناکی باشد. اکثر 
افراد با دیدن آیتم های ریز و درشــت و تنظیمات متعدد این 
 نرم افزارها تصــور می کنند که از پس کار بــا آنها بر نمی آیند.

 Music Maker Jam آمده تا این طــرز تفکر را تغییر دهد؛ 
اپلیکیشنی که همه افراد با آن می توانند استعداد آهنگسازی 
خود را شکوفا کنند، موســیقی الکترونیکی بسازند و آنها را با 

میلیون ها نفر در سراسر دنیا به اشتراک گذارند. 
شــاید با دیدن اسکرین شات های اپلیکیشــن این توصیف را 
اغراق آمیز بدانید. بله، Music Maker Jam هم رابط کاربری 

شلوغی دارد و ممکن است در بدو ورود گیج کننده باشد. 
اما اطمینان می دهیم که فقــط ده دقیقه حضور در محیط آن 
کافی اســت تا بتوانید دقیقا آهنگی را کــه در ذهن دارید، به 

دنیای واقعی بیاورید. 
آهنگسازی در Music Maker Jam از ابتدا تا انتهای گرفتن 

خروجی، مراحل مشــخصی دارد. در نخستین گام باید سبک 
آهنگســازی خود را انتخاب کنید. موزیک هاوس را بیشــتر 

می پسندید یا راک؟ انتخاب با شماست. 
ســپس نوبت به تعریف قســمت های مختلــف یک آهنگ 
می رسد. اهالی موســیقی می دانند که یک آهنگ، باید دارای 
بخش های اینترو، ورس، کورس، بریج و آترو )نت پایانی( باشد. 
در Music Maker Jam می توانید تک تک این قسمت ها را 
به طور جداگانه بسازید و سپس با کنار هم قرار دادن آنها قطعه 

کامل را تحویل بگیرید. 
برای مثال هنگام ساخت اینتروی آهنگ، انواع ساز را در اختیار 
دارید؛ از پیانو گرفته تا درام و گیتــار الکتریک و بیس و حتی 
نمونه های الکترونیک،که می توانید آنها را با ضرباهنگ و حجم 
صدای قابل تنظیم کنار هم بنشانید تا نت های آغازین آهنگ 

شما شکل بگیرد.
 در مرحلــه بعــدی می توانید به صــدای تک تک ســازها، 
افکت های الکترونیکــی بدهید و جالب اینکــه حتی صدای 
خودتان را ضبط و به عنوان وکال به آهنگ اضافه کنید. وقتی 
که کار با بخــش Intro را تمام کردید، بــه همین منوال باید 
 بخش های دیگر را بســازید. شــما می توانید این نرم افزار را از

 goo.gl/Fv4PEf دریافت کنید.

»یک ظرف 9 لیتــری داریم و یــک ظرف 4 لیتــری. این 
ظرف ها شکل مشــخصی ندارند. ما به ۶ لیتر آب نیاز داریم. 
چگونه می توانیم با استفاده از این دو ظرف ۶ لیتر آب داشته 

باشیم؟«
لطفا پاســخ خود را به همراه نام و شهر محل زندگی خود به 
 mazaheri.zayanderoud@gmail.comایمیــل

بفرستید تا نام شما در همین بخش آورده شود.
پاسخ معمای ۱9۶8

وســیله مــورد نظر 
کیبورد یا صفحه کلید 
اســت که کلید دارد 
اما قفــل نــدارد و با 
کلیــد  از   اســتفاده 
» اینتــر« به برنامه ها 
می توانید وارد شوید 

اما اتاق ندارد!

گوشی خود را به یک استودیو تبدیل کنید؛

خالقیت موسیقایی خود را به کار 
بگیرید

معمای 1969

سال گذشته هوش مصنوعی ساخت گوگل موفق به شکست 
انســان در جریان یک بازی رایانه ای شــد، حاال این موضوع 
دستمایه کنایه تازه ســاتیا نادال مدیر عامل مایکروسافت به 

گوگل شده است.
به گزارش فارس به نقل از بیزینس اینسایدر، وی توضیح داده 
که مایکروسافت قصد دارد اســتفاده های مفیدتری از هوش 
مصنوعی به عمل آورد و با ابداع محصوالت پیشرفته به دنبال 

شکست دادن انسان ها در بازی های ویدیویی نیست.

نادال که ظاهرا به خاطــر این دســتاوردهای گوگل چندان 
تحت تاثیر قرار نگرفته، در جریان نشســتی در آتالنتا گفت: 
مایکروســافت به جای اجرای بازی های ویدیویی با استفاده 
 از هوش مصنوعی می خواهــد از آن در تمامــی برنامه ها و

نرم افزارهایش استفاده کند.
وی افزود: ما بــه دنبال اســتفاده از هــوش مصنوعی برای 
شکست دادن انســان ها در بازی های ویدیویی نیستیم. ما 
از این فناوری برای توانمندســازی انســان ها و ابداع ابزاری 

اســتفاده خواهیم کرد که مشــکالت افراد را حــل کند و به 
ارتقای اقتصاد و جوامع انسانی کمک کند.

 نــادال از اســتفاده گســترده تــر از هــوش مصنوعــی در 
کورتانا ،دســتیار صوتی دیجیتال مایکروســافت، در آینده 
نزدیک هم خبر داد و گفت: هــوش مصنوعی به بخش های 
مختلف ویندوز ۱۰ که ماهانه ۱33 میلیــون کاربر دارد هم 

اضافه می شود.
ارتقای پیشــنهادات کلمات در زمان تایپ و کمک به بهبود 
کیفیت نوشــتاری متون از جمله دیگر مزایای اســتفاده از 

هوش مصنوعی توسط مایکروسافت خواهد بود.

کنایه مدیر مایکروسافت به گوگل در مورد فناوری هوش مصنوعی

E-MAIL
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پیشنهاد سردبیر:
اصفهان، »پایتخت هنر« جهان اسالم است

 استاندار اصفهان گفت: شــهر هنر در آینده نزدیک 
در کنار اصفهــان ایجاد و به مرکز جذب توریســت 

تبدیل می شود.
رســول زرگرپور در مراســم هشــتادمین سالگرد 
تاسیس هنرستان هنرهای زیبای اصفهان، با تبریک 
هفته دفاع مقدس اظهار داشت: اگر امروز جمهوری 
اســامی به عنوان یک بازیگــر بین المللی و قدرت 
بامنازع در منطقه ایفای نقــش می کند، به برکت 
ایثارگری های رزمندگان در دوران هشت سال دفاع 

مقدس است. وی به برگزاری اجاس شورای جهانی 
صنایع دستی در اصفهان اشــاره و ابراز کرد: حدود 
۲۰۰ هنرمند  صنایع دســتی از ۲۲ کشــور دنیا در 
اصفهان جمع شدند که نشــانه شأن و منزلت هنری 
شهر و استان اصفهان است. استاندار اصفهان اضافه 
کرد: امروز نیز شــاهد برگزاری هشــتادمین سال 
تاسیس هنرستان هنرهای زیبا هستیم که شاهدی 

دیگر بر این مدعاست.
وی با اشــاره به اینکه رییس جمهوری در سفر خود 
به اصفهان درباره رشــد و توسعه استان از من سوال 
کردند، گفــت: من ایــن توضیح را ارائــه کردم که 
اصفهان، تنها اســتان دارای طرح آمایش سرزمین 
است و به این نتیجه رســیدیم که دیگر به دودکش 
کارخانه و پمپ آب نیازی نیست؛ بلکه محور توسعه 
اســتان باید بر مبنای علم و فناوری باشد. زرگرپور 
بیان داشــت: همچنین به این نتیجه رســیدیم که 
گردشــگری، میراث فرهنگی و صنایع دســتی باید 
محور توســعه استان باشــد؛ چراکه ۲۰ هزار جاذبه 

طبیعی و میراثی در کشــور داریم. وی ادامه داد: در 
این زمان، رییس جمهور خطاب به من این جمله را 
بیان داشت که اگر هنر در اصفهان جایگاهی ندارد، 
پس در کجای کشور دارای ارزش ویژه است و بدین 
ترتیب متوجه شــدیم که جان مایه حیات اصفهان، 
در تدوین محورهای توســعه باید مورد توجه جدی 

باشد.
اســتاندار اصفهان با بیان اینکه اصفهان، استان هنر 
و هنرمند، برند آن اســت، تاکید کرد: در فاصله این 
ســال ها ســعی کردیم آرزوی دیرینه هنرمندان را 
برای ایجاد موزه ای در شــأن این دیار برآورده کنیم 
و بر این اساس، کارخانه ریســباف در هفت هکتار با 
سازه های میراثی، تهیه و مســابقه بین المللی برای 
طراحی آن در نظر گرفته شــده اســت. وی اضافه 
کرد: همچنین قرار است شهر هنر در آینده نزدیک 
در کنــار اصفهان ایجاد شــود کــه از مراکز دیدنی 
گردشــگری و جذب هنرمندان و توریســت ها در  

کشور خواهد بود.

بهرام صادقی از آخرین وضعیت نمایش و ساخت 
آثار سینمایی و تلویزیونی خود خبر داد.

بهــرام صادقی، کارگــردان ســینما و تلویزیون، 

درخصوص آخرین وضعیت اکران »صله ســحر« 
گفت: کمــاکان درگیر پیدا کــردن پخش کننده 
و عقد قرارداد با او هســتیم و متاســفانه تا به این 

لحظه اتفاق خاصی در این زمینه رخ نداده است. 
ایــن کارگردان با اشــاره بــه آخریــن وضعیت 
مجموعه تلویزیونی »تابســتان جدیــد« عنوان 
کرد: امید رمضانی در حال ســاخت موسیقی این 
مجموعه اســت و احتماال تا ۲۰ مهرتمام خواهد 
شد. سعید یاســی پور هم صداگذاری آن را انجام 

می دهد. 

وی درباره پخش این مجموعــه عنوان کرد: طبق 
تعهد و قراردادی که با شــبکه تلویزیونی خراسان 
شــمالی بســتیم، این مجموعه را در 13 قسمت 
5۰دقیقه ای در این شــبکه پخش خواهیم کرد و 
پس از آن، مخاطبان شــبکه های سراسری شاهد 

آن هستند.
وی ادامه داد: احتماال برای نمایش در شبکه های 
سراســری، مدت زمان هر قســمت کمتر خواهد 
 شــد و از5۰ دقیقه به 4۰ یا 45 دقیقــه کوتاه تر 

می شود.

محمدرضــا ورزی از پایان تصویربرداری ســریال 
»معمای شاه« تا 3۰ روز آینده خبر داد.

»معمای شاه« به ایستگاه آخر نزدیک شد. محمد 
رضــا ورزی، کارگردان ســریال »معمای شــاه«، 
درخصــوص آخریــن وضعیت ســریال »معمای 
شاه«گفت: 3۰ روز دیگر تصویر برداری ادامه دارد. 
حدود 36۰۰ دقیقه در مدت 3 سال تصویر برداری 
داشتیم و مراحل پیش تولید، حدود یک سال طول 
کشــید که در این مدت، لباس، گریــم و تحقیق 

نگارش انجام شــد. وی درخصوص بازخورد مردم 
نســبت به این ســریال اظهار داشــت: به هرحال 
ســاخت هر ســریالی بخصوص کار سیاسی که با 
تاریــخ معاصر تلفیق می شــود، مخالــف و موافق 
خــود را دارد. هــر چه به ســمت معاصــر برویم، 

عکس العمل ها متفاوت است.
 ورزی ادامــه داد: »معمای شــاه« کار خاصی بود 
که با نقطه نظرات زیادی مواجه شــد. بخشــی از 
مخالفت ها بیشتر پیرامون سوء مطالعه بوده است.  

باید عرض کنم ما به روایت 56۰۰ نســخه سند و 
15۰ عنوان کتاب رصد شده ســریال را ساختیم. 
آنقدر مطالب وجود دارد که نیــازی به ایجاد اتفاق 
در داستان نیســت. وی خاطرنشــان کرد: در این 
ســریال، همه مطالب رصد شــده گفته نمی شود. 
ما یک پــان کلی از عصــر پهلوی دوم داشــتیم.  
امیدوارم طی ســالیان نتیجه خوبی بدهد؛ به دلیل 
اینکه این ســریال قابلیت پخش دوباره و همچنین 

تبدیل به تله فیلم و سریال های دیگر را دارد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسامی اســتان اصفهان گفت: 
هنرستان هنرهای زیبای اصفهان باید تربیت نسل جدید 
از هنرمندان توانمند را با تکنولوژی نوین و تکیه بر هنرهای 

سنتی، در افق هدف قرار دهد.
حجت االســام حبیب رضا ارزانی در مراســم هشتادمین 
ســالگرد تاســیس هنرســتان هنرهای زیبای اصفهان 
اظهار داشــت: در مکانی گرد یکدیگر جمع شــده ایم که 
هشــتاد ســال به تهذیب و تربیت دانشــجویان پرداخته 
و افراد شــاخصی را در طول این زمان، به جامعه هنری نه 

تنها ایران، بلکه جهان تقدیم کرده اســت. وی با اشاره به 
تجلیل از 5۰ هنرمند شاخص استان در این مراسم افزود: 
در بسیاری از شهرستان های کشور، زمانی که نامی از هنر 
و هنرمند برده شود، شاید حداکثر 1۰ نفر معرفی شوند؛ اما 
در استان اصفهان، تعداد هنرمندان از شمار خارج است و 
این امر، انتخاب 5۰ هنرمند را برای ما بسیار سخت کرده 

بود.
هنرمندان اصفهانی برای اخذ اعتبارنامه درجه 

یک هنری اقدام کنند
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسامی اســتان اصفهان تاکید 
کرد: در نهایت تصمیم بر آن شد از 5۰ هنرمندی که اقدام 
به اخذ اعتبارنامه درجه یک هنری کرده اند، تجلیل شود؛ 
اما در همین مراســم از دیگر هنرمندان اســتان، تقاضای 
تکمیل فرم های مخصوص اعتبارنامه را برای اخذ نشــان 
درجه یک هنــری داریــم. وی ادامه داد: اتفــاق مبارک 
دیگر، رونمایی از 11 سردیس مشاهیر هنری اصفهان در 
مراسم هشتادمین سالگرد تاســیس هنرستان هنرهای 
زیبای اصفهان است که برای انتخاب این افراد، در شورای 

مشورتی با حضور هنرمندان استان به نتیجه رسیدیم.
حجت االسام ارزانی با اشــاره به اینکه چشم انداز 14۰4 
هنرســتان هنرهای زیبای اصفهان در حال تدوین است، 
تصریح کرد: این هنرســتان بایــد ازنظر جایــگاه، علت 
تاسیس، هنرمندان، بنای خاص و دیگر شاخصه ها، با دیگر 
هنرستان های کشور متفاوت باشد و در تدوین افق هدف 
پرورش استعدادهای مهارت بنیان دانشجویان با استفاده 
از تکنولوژی روز و توجه به احیای هنرهای سنتی، مدنظر 

قرار گیرد.
هنرســتان هنرهای زیبا باید مرکز خالقیت 

آموزشی باشد
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسامی اســتان اصفهان با بیان 
اینکه این هنرســتان بایــد مرکز خاقیت آموزشــی در 
زمینه های مختلف هنری باشد و دانشجویان آن احساس 
هویت کنند، تاکید کرد: دانشــجویان این هنرستان باید 
آموزش ویژه ببینند تا هر فرد، حرفه، استعداد و عاقه خود 
را در حوزه خاص هنری پــرورش داده و با هنر خود، برای 

ارتقای هنر استان بکوشد.

استاندار اصفهان:

شهر هنر، از مراکز مهم جذب توریست اصفهان می شود

»تابستان جدید« در مراحل پایانی فنی

»معمای شاه« به ایستگاه آخر نزدیک شد

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان:

هنرستان هنرهای زیبا، برای تربیت نسل جدید هنرمندان

سینما

در بررســی چرایی افول ســینمای دفاع مقدس 
در ســال های اخیر، می تــوان دالیــل مختلفی 
ازجمله سیاستگذاری  های نادرست، داستان های 
کلیشــه ای درباره جنگ، بی اعتنایی سینماگران 
نســبت به این حوزه و فقدان دغدغه و تعهد الزم 

برخی مسئوالن ذی ربط و... را برشمرد.
شکی نیست که سینما یکی از موثرترین ابزارهای 
انتقال ارزش های هشت ســال دفاع مقدس است 
که امروز به واسطه کم کاری هایی که در این حوزه 
شــده، حال خوشــی ندارد و حتی می توان گفت 
که بعد از دهه های 6۰ و 7۰، این گونه ســینمایی 

به سختی نفس می کشد.
 البته وقتــی از خوب نبودن حال ســینمای دفاع 
مقدس ســخن می گوییم، منظورمان این نیست 
که در سال های اخیر هیچ کار خوبی در این حوزه 
تولید نمی شود؛ چون در نهایت هر سال چند فیلم 
خوب مثل »ایســتاده در غبار«، »شیار 143« و... 
ساخته می شــوند که با کیفیت باالی خود، نه تنها 
نظر مردم کــه نظر منتقدان را هــم به خود جلب 
می کنند؛ اما با این چند کار نمی توان توقع داشت 
که این گونه سینمایی رونق گذشته را بیابد. انگار 
بعد از گذشت چندین ســال از جنگ، دیگر گیشه 
سینما بود که تعیین می  کرد سینما باید روی چه 
مضامینی ســرمایه گذاری کند که به ســوددهی 
برسد و در واقع با دور شــدن از زمان وقوع جنگ، 
دغدغه ساخت چنین آثاری هم به تدریج کمرنگ 
شــد! بدیهی است که بررســی کم کاری در حوزه 
ســینمای دفاع مقدس، آن هم در سال های اخیر، 
نیاز به آسیب شناســی مفصل و دقیقــی دارد که 
خارج از ظرفیت این گزارش است؛ اما تا جایی که 
توانستیم، با تعدادی از ســینماگران دفاع مقدس 

درباره این موضوع گفت وگو کردیم.
ســینمای دفاع مقدس؛ نیازمند نگاهی 

تازه
نرگس آبیار که با فیلم »شیار 143« در حوزه دفاع 
مقدس توانست نظر بسیاری از مردم، سینماگران 
و منتقدان را به خود جلب کنــد، درباره کمرنگ 
شدن این ســینما در ســال های اخیر به جام جم 
گفت: به نظرم حتی اگر صد ســال هــم از زمان 
وقوع جنگ بگذرد، ما به عنوان فیلمســاز موظف 
هســتیم به آن بپردازیم؛ چون بخــش مهمی از 
تاریخ کشورمان و یکی از طوالنی ترین جنگ های 
صدساله اخیر دنیاســت که حتی از جنگ جهانی 
اول و دوم )که هر کدامشــان چهار سال بوده( هم 
بیشتر به درازا کشــیده. ما در واقع قربانی جنگ 
هشت ساله مان هســتیم و جوانان بسیاری را در 

این راه از دست دادیم.
او ادامــه داد: در هــر جنگی اتفاقــات زیادی رخ 
می دهد که تم داستانی و اخاقی دارد و دستمایه 
خوبی برای فیلمســازان اســت. اتفاقا اکنون در 
کشور ما دغدغه و بودجه کافی برای ساخت آثاری 
در این حوزه وجود دارد؛ اما مســئله اینجاست که 
چه کســی می خواهد روی این حــوزه کار کند. 
قطعا کار در این حوزه، کســی را می خواهد که به 
آن اشراف کافی داشــته یا آن را حس کرده باشد. 
متاسفانه در سال های گذشته، بعضا دیده شده که 
این بودجه ها به کسانی تعلق گرفته که صاحیت 
چندانی برای ســاخت این آثار ندارند؛ بنابراین در 
کنار آثار برجســته ای که در این حوزه داشــتیم، 
شــاهد آثار نازلی بودیم که نتوانستند آن طور که 
باید، حق مطلب را ادا کننــد و درنهایت منجر به 
فاصله گرفتن مردم از این ســینما شدند؛ اما طی 
دو،سه سال گذشته، به مراتب وضعیت بهتر شد و 
آثار ساخته شده باورپذیرتر از کار درآمد. به نظرم 
فیلمســازی در حوزه دفاع مقــدس نیازمند نگاه 

تازه تری است.
گفتنی اســت »نفس« به کارگردانی نرگس آبیار، 
فیلمی اجتماعی در بســتر دفاع مقدس است که 
سال گذشــته در جشــنواره فیلم فجر به نمایش 

درآمد و قرار است از ۲8 مهر اکران عمومی   شود.
حوزه دفاع مقدس مغفول مانده است

جمال شــورجه، کارگردان، تهیه کننــده و عضو 
شورای پروانه ســاخت فیلم، درباره وظیفه دولت 
نســبت به فیلمســازان دفاع مقدس بــه پایگاه 
خبری قدس گفت: این حوزه مغفول مانده است. 

افرادی مانند حاتمی کیا، رحیمی پور، شــمقدری، 
حمیدنژاد و... که ســال ها در حــوزه دفاع مقدس 
کار کردند، کجا هســتند؟! به نظرم در ابتدای کار 
باید دولت و سازمان سینمایی، این فیلمسازان را 
جمع می کرد و به آنها پر و بــال می داد و تا حدی 
هم که برایشان مقدور بود، بودجه در اختیارشان 
قرار می داد. اصا دولت باید بــرای تفکر انقابی و 
ترویج آن توسط فیلمسازان، دنبال بودجه برود و 
از آن حمایت کند؛ اما متاســفانه فقط حرفش زده 

شده است.
ضرورت عشق به سینمای دفاع مقدس

سپند امیرســلیمانی، بازیگر فیلم »اخراجی ها«، 
در گفت وگــو با جام جــم درخصوص ســینمای 
دفــاع مقدس بیــان کــرد: متاســفانه بعضی از 
کارگردان های ما فکر می کننــد اگر فیلم جنگی 
بســازند، سرمایه شــان به هدر می رود و بنابراین 
بیشــتر ســراغ ســاخت فیلم هــای اجتماعی یا 
طنز می رونــد؛ در صورتی که در هــر ژانری اگر 
فیلم خوب ســاخته شــود، مردم از آن استقبال 
می کنند. در ســینما کم نبوده آثــاری که در این 
حوزه ســاخته شــده و فروش میلیاردی داشته؛ 
نمونه اخیرش »ایستاده در غبار« که نه کارگردان 
شناخته شده ای داشت و نه بازیگر شناخته شده ای 
یا »آژانس شیشــه ای« که حال آدم هــای بعد از 
جنگ را نشــان مــی داد و هنوز که هنوز اســت، 
بازپخشــش را مردم با عشق تماشــا می کنند. به 
نظرم یک فیلمســاز اگر به این حوزه عشق داشته 
باشد، حتما کارش هم تاثیرگذار و مخاطب پسند 

خواهد شد.

بررسی علل کمرنگ شدن سینمای دفاع مقدس؛

غربت سینمای دفاع مقدس

وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی گفت: اصفهان به روایت تاریخ، در 
تکوین و شــکوفایی فرهنگ و هنر ایرانی اســامی نقش بی بدیلی 
داشته اســت. علی جنتی در مراسم هشتادمین ســالگرد تاسیس 
هنرستان هنرهای زیبای اصفهان اظهار داشت: سخن گفتن از هنر، 
آن هم در دیاری که زادگاه فن و هنر بوده، بســی دشوار است. در این 
جهان کیست که نداند اصفهان پایتخت هنری جهان اسام است و نه 
هشتاد سال، که نسل های متمادی، هنرمندان بزرگ با آثار ماندگار را 
در دامان پرمهر خویش پرورانده است. وی افزود: تاریخ آموزش های 
رسمی در این دیار هنرپرور، حدود 1۰۰ ســال و تاریخ تاسیس این 

هنرستان، 8۰ سال اســت؛ اما تاریخ آموزش های غیر رسمی پدر و 
فرزندی و استاد و شاگردی، قدمتی بس طوالنی و نامحدود دارد.

وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی تصریح کرد: هنرآفرینان این شهر 
به قدری فراوان هســتند که فقط ثبت عنوان آنهــا، کتابی مفصل را 
می طلبد؛ اما هنوز که هنوز اســت، در گوشه گوشه شهر، استادانی با 

تسلط به فنون مختلف هنری در کمال تواضع کار می کنند.
وی ادامه داد: هیچ منزلتی همچون هنر، پایدار و پویا نیست و شهری 
که قدر هنرمندان را بداند، هر روز شاداب تر شده و هرگز به فراموشی 

نمی گراید.
آثار معماری، نشــان از وجود هنرمندان ایده پرداز و خالق 

دارد
جنتی، با بیان اینکه این دیــار که روزگاری پایتخت ایــران بود، به 
روایت تاریخ در تکوین و شکوفایی فرهنگ و هنر ایرانی اسامی نقش 
بی بدیلی داشته است، ابراز داشــت: نام هنرمند و معماران در طول 
تاریخ شاید کمرنگ شده باشد، اما آثار به یادگار مانده، نشان از وجود 

هنرمندان ایده پرداز و خاق  دارد.
وی اضافه کرد: پس از انتقال پایتخت بــه اصفهان، معماران خاقی 
همچون علی اکبر اصفهانی ماموریت یافتند تا زیباترین آثار معماری 
ایران، با شکوه ترین مساجد، پل ها، مدارس، بازارها و کاروانسراها را بنا 

نهند و همه این موارد در اوج کمال هنری، استحکام و کارایی است؛ 
به شکلی که ساخت برخی از این بناهای باشکوه به دست بشر، گاهی 
باورکردنی نیست.  وزیر فرهنگ و ارشــاد اسامی تاکید کرد: هنر به 
کار رفته در طراحی و اجرای هنرهای صفویه در این بناها چنان است 
که گویی معمار این بناها، آنچه را که ساخته، به عیان می دیده است؛ 
برعکس دهه های اخیر که برخی شهرداری ها و معماران ما، بافت های 

تاریخی را تخریب کرده و به جای آن بناهای غربی ساختند.
توجه ویژه معماران اصفهانی بــه حفاظت از هنر ایرانی 

اسالمی
وی اضافه کرد: معمــاران اصفهانی، این معمــاری هنرمندانه را به 
پشتوانه دولت صفوی به انجام رســاندند؛ اما در پدید آوردن این هنر 

سفارشی، حفاظت از هنر ایرانی اسامی را مدنظر داشتند.
جنتی با بیان اینکه هنر جوششــی ارزش خاصــی دارد و البته هنر 
سفارشــی زمانی که با جوشــش همراه شــود، ارزش بیشتری پیدا 
می کند، تاکید کرد: با چنین پشتوانه  علمی و هنری، انتظار می رود که 
هنرستان هنرهای زیبای این شهر به شکل تخصصی در رشته های 
تجســمی، گرافیک، پویانمایی، موسیقی، نمایش، ســینما و غیره 
فعالیت نکند. وی ادامه داد: تجربه نشــان داده است هنرجویانی که 
فعالیت خود را از  هنرستان هنرهای زیبا آغاز می کنند، بسیار موفق تر 

از افرادی هستند که آموزش خود را از دانشگاه شروع می کنند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اســامی اظهار داشت: این هنرستان باید مورد 
حمایت جدی باشد تا با آموزش اصولی هنرجویان عاقه مند و اساتید 
آن، مطمئن باشند که ثمره هنری آنها نه هشــتاد سال، که تا 8۰۰ 
ســال آینده نیز پایدار خواهد بود. وی افزود: اصفهان زیباست و این 

شــهر و هنرمندانش این ویژگی را از نیاکان خود به ارث برده اند که 
زیبایی را به خوبی می شناسند و بخش زیادی از این زیبایی، حاصل 

اندیشه های فرهنگی و هنری است. 

جنتی گفت: حافظ نیز پس از ســفری به اصفهان، چنان دلتنگ این 
شهر هنرپرور شد که غزلی در این ارتباط سروده و در آن، زنده رود و 

باغ کاران )چهارباغ( را مدح کرد.

وزیر فرهنگ در اصفهان:

اصفهان، »پایتخت هنر« جهان اسالم است

آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای شماره 95/12/ز الی 95/13/ز 

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان

از متقاضیان محترم دعوت می شود جهت دریافت اسناد مزایده به دبیرخانه کمیسیون معامات، ادارات راه و شهرسازی شهرستان ها و پایگاه 
ملی اطاع رسانی مناقصات کشور به نشانی http://iets.mporg.ir مراجعه نمایند.

مهلت تحویل پیشنهادها تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1395/۰7/۲4 گشایش پیشنهادها ساعت 9 روز یکشنبه مورخ 1395/۰7/۲5  
نشانی: اصفهان- خیابان سعادت آباد    تلفن: ۰31-36681۰68

شرحشماره مزایدهردیف

واگذاری 6 واحد تجاری در فاز 4 آزادگان) پروژه مسکن مهر( نجف آباد95/1۲/ ز1

 اجاره 3 ســاله یــک قطعه زمیــن بــرای احــداث کارگاه بتــن آمــاده و محصــوالت پلیمــر واقع در 95/13/ز۲
شهرستان شهرضا) محور بروجن- دهاقان(

اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان در نظر دارد امالک مشروحه زیر را از طریق مزایده به فروش و اجاره رساند.

م الف: 5444
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اخبار کوتاهيادداشت

 فرمانده نیروی انتظامی استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به 
اینکه مبارزه با ورود و توزیع مواد مخدر در چهارمحال و بختیاری 
اولویت اصلی نیروی انتظامی در سال جاری است، عنوان کرد: در 
راســتای مبارزه با پخش و ورود مواد مخدر در استان چهارمحال 
و بختیاری تالش های بســیاری انجام شــده اســت.غالمعباس 
غالمزاده عنوان کرد: هم اکنون به دنبال شناســایی و دستگیری 
فروشــندگان عمده و توزیع کنندگان خرده مواد مخدر در نقاط 
مختلف اســتان هســتیم. وی ادامه داد: از ابتدای ســال تاکنون 
تالش های بسیاری توســط نیروهای انتظامی استان در راستای 
مبارزه با مواد مخدر در این اســتان انجام شده است که مهم ترین 
 آن کشــف ۶۶ درصدی مواد مخدر نســبت به ســال گذشــته

 بوده است.غالمزاده گفت: با برنامه ریزی های انجام شده تا پایان 
سال، شاهد موفقیت های ارزشمند در حوزه مبارزه با مواد مخدر 

در این استان خواهیم بود.
وی گفت: جاده های ورودی استان هم اکنون تحت نظارت دقیق 
نیرو های انتظامی است و تالش های شبانه روزی مجموعه نیروی 
انتظامی استان موجب شده است تاکنون شاهد رشد ۱۳ درصدی 

توقیف خودروهای حامل مواد مخدر باشیم.

 مدیرکل کانون پــرورش فکری کــودکان چهارمحــال و بختیاری 
اظهار کرد: برنامه های هفته ملی کودک در استان با محوریت عاشورا 

برگزار خواهد شد.
فرزاد رحیمی با اشــاره به تقارن هفته ملی کودک بــا ایام دهه محرم 
 افزود: این هفتــه از پانزده مهرماه آغاز می شــود و تا بیســت و یکم 

همین ماه ادامه خواهد داشت.
وی بیان داشــت: محوریت برنامه های این هفته معرفی ابعاد اخالقی، 
فرهنگی و اجتماعی واقعه عاشــورا خواهد بود و 2۱ مرکز فرهنگی و 
هنری ثابت و 4 مرکز پستی و ســیار کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان در استان با شعار »کودکان تشــنه اند« به فعالیت در زمینه 

عاشورا خواهند پرداخت.
رحیمی با اشاره به اجرای برنامه های مشــترک بین نهادهای متولی 
بخش کودک و نوجوان تصریح کرد: برپایی هیئت های عزاداری توسط 
500 نفر کودک در خیابان کودک شهرکرد از اقدامات مشترک حوزه 
کودک خواهد بود. مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
چهارمحال و بختیاری تشریح کرد: دســتگاه های اجرایی مختلف از 
جمله آموزش و پرورش، کمیته امداد امام خمینی)ره(، صدا و ســیما، 
سازمان دانش آموزی و بهزیستی اســتان با توجه به رسالت و امکانات 

موجود خود به اجرای برنامه های مشترک مبادرت خواهند کرد.
وی تاکید کرد: اجــرای ویژه برنامه                       فرهنگی، نشســت های فرهنگی 
و برپایی هیئت هــای مذهبی از جمله اقدامات مشــترک بین ادارات 

مختلف در این هفته خواهد بود.

فرمانده نیروی انتظامی استان:

مبارزه با ورود و توزيع مواد مخدر 
اولويت اصلی نیروی انتظامی است

همزمان با هفته ملی کودک صورت می گیرد؛

اجرای برنامه های هفته ملی کودک 
با محوريت عاشورا 

پیشنهاد سردبیر: 
اجرای برنامه های هفته ملی کودک با محوريت عاشورا 

مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی چهارمحال 
و بختیاری گفت: دو هزار تن بذر جو و گندم اصالح شــده 
در کارگزاری های سراسر اســتان توزیع می شود. مرتضی 
مرادی اظهار کــرد: بذر گندم با قیمــت ۱800 به فروش 
می رســید که با تخصیص یارانه با قیمــت ۱5۶0 تومان  

ازطریق کارگزاری ها عرضه می شود.
 وی با بیان اینکه قیمت بذر جو نســبت به ســال گذشته 
200 تومان کاهش یافته است، افزود: توزیع بذر جو با این 
میزان کاهش و تخصیص 400 تومان یارانه به آن با قیمت 

۱050 تومان عرضه می شود.
 مدیرعامــل شــرکت خدمــات حمایتــی کشــاورزی 
چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: ایــن دو هزار تن بذر 
جو و گندم اصالح شــده ازطریق 40 کارگزاری در استان 
توزیع می شــود. مرادی با بیــان اینکه  قیمــت بذرجو و 
گندم در تمام دهســتان ها و کارگزاری ها یکســان است، 
خاطرنشــان کرد: شــرکت خدمات حمایتی کشاورزی 
اســتان بذر خریداری شــده را با قیمت مصوب و یکسان 
میان دهســتان ها توزیع می کند، تامین، تدارک و توزیع 

نهاده های کشاورزی مانند بذر و کود از جمله وظایف این 
شرکت محسوب می شود.

 وی با اشــاره به توزیع ۱5 هزار تن کود بین کارگزاری ها، 
گفت: این میزان توزیع کود نســبت به مدت مشابه سال 

گذشته ۳0 درصد افزایش یافته است. 
مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی چهارمحال 
 و بختیاری بــا بیان اینکه کشــاورزان حتمــا از بذرهای

 اصالح شده استفاده کنند، گفت: از خریداری بذر از مراکز 
فاقد مجوز خودداری کنند.

رییس شــورای تبلیغات اســالمی چهارمحال و بختیاری 
اظهار کــرد: ۱۳ آبان روز ملــی مبارزه با اســتکبار جهانی 
اســت و در این روز، در 420 نقطه از چهارمحال و بختیاری 
مراســم راهپیمایی یوم ا... ۱۳ آبان برگزار خواهد شد. علی 
گرجی گفت: راهپیمایی روز ملی مبارزه با اســتکبار جهانی 
در سراسر نقاط این اســتان برگزار می شود و این مراسم در 
مرکز چهارمحال و بختیاری با تجمع عاشــوراییان ساعت 
۱0 صبح از میــدان ۱2 محرم آغــاز و در مســیرچهارراه 
 بــازار و میــدان امامــزادگان دو خاتــون برگــزار خواهد 

شد. 
وی گفت: نشستی با حضور کمیته های فضاسازی مجازی، 
دانشــجویی، دانش آموزی، طالب، روحانیــون، کودکان، 
نوجوانــان، ایثارگــران، مســاجد و ... در راســتای برپایی 

راهپیمایی ۱۳ آبان در این استان برگزار شد. 
گرجی خاطرنشان کرد: وقوع رخدادهایی چون تبعید رهبر 
کبیر انقالب اسالمی، شهادت دانش آموزان به دست عوامل 
رژیم طاغوت و تسخیر النه جاسوســی ۱۳ آبان را یک روز 

تاریخی کرده است.

مدیر روابط عمومی دانشــگاه علوم پزشــکی چهارمحال و 
بختیاری اظهار کرد: در راستای ارتقای سالمت شهروندان 
جشنواره غذای سالم در شهرکرد برگزار خواهد شد. عباس 
بحرینی ادامه داد: این جشنواره ویژه کارکنان دولت برگزار 

می شود و نفرات برتر معرفی و تجلیل خواهند شد. 
وی عنوان کرد: »اصالح الگوی تغذیــه برای حفظ و ارتقای 
سالمت« شعار برگزاری این جشنواره است و توسعه فرهنگ 
خودمراقبتی و استفاده از غذاهای سالم در جامعه از اهمیت 

بسیاری برخوردار است.
بحرینی بیان داشت: جشــنواره غذای سالم، بیست و ششم 
مهرماه جاری در ساختمان معاونت غذا و داروی چهارمحال 
و بختیاری برگزار و جوایز، تندیس و لوح یادبود جشنواره به 
نفرات برتر اهدا خواهد شد. وی ادامه داد: عالقه مندان برای 
شرکت در این جشنواره می توانند فرم ثبت نام را حداکثر تا 
تاریخ پانزدهم ماه جاری، تکمیل و از طریق پیام اتوماسیون 

به مرکز روابط عمومی دانشگاه ارسال کنند.  

ريیس شورای تبلیغات اسالمی خبر داد:

 برگزاری راهپیمايی يوم ا...
 13 آبان در 420 نقطه 

 مدير روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی  شهرکرد
خبر داد:

برگزاری جشنواره غذای سالم 

اخبار

اصغر اســالمی با اشــاره به اقدامات انجام شــده در این 
شــهرک افزود: احــداث ۳2 دهانــه پل در جــاده های 
دسترسی فاز نخست این شهرک، کاشــت ۱4 هزار اصله 
درخت و ۳500 مترمربع درختچه و تهیه طرح سیســتم 
آبیاری تحت فشار از مهم ترین اقدامات انجام شده در این 

شهرک بوده است.

مدیرعامل شهرک شیدا درچهارمحال و بختیاری با اشاره 
به تامین زیرساخت ها در این شهرک بیان کرد: با کارهای 
کارشناسی انجام شــده، آب شــرب و آب کشاورزی این 
شهرک جدا شد و یک منبع آب با ظرفیت هزار مترمکعب 
در این شهرک احداث شد، شروع انتقال آب از چاه به منبع 

نیز در حال اجراست.

 اســالمی با اشــاره به برق رســانی به شــهرک شــیدا 
خاطرنشــان کرد: با انعقاد تفاهم نامه با شرکت خصوصی 
شبکه برق رسانی در حال اجرایی شــدن است و تاکنون 
۱40 تیر برق برای این شــهرک خریداری شــده است، 
گازرسانی به این شهرک از طریق مســیر حیدریه تامین 
می شود که شــرکت گاز با این طرح موافقت کرده و هفته 
آینده با ارائه طرح عملیات انتقال گاز به این شهرک را آغاز 
می کند. وی با بیان اینکه طرح جامع شــهرک شــیدا در 
تاریخ 25 مهرماه سال 74 توسط شورای عالی معماری و 
شهرسازی کشور به عنوان ناظر عالی تغییر کاربری اراضی 
تصویب شــد، گفت: بعــد از تصویب این طــرح در تاریخ 
2۳ خردادماه سال 87 کمیســیون طرح های کشاورزی 
در استان تشــکیل و ۱4 هزار هکتار از اراضی به سازمان 
همیاری شهرداری ها تحویل داده شد و در تاریخ 2 آبان ماه 
سال 87 محیط زیست بالمانع بودن این پروژه را تایید کرد. 
مدیرعامل شهرک شیدا درچهارمحال و بختیاری با اشاره 
به فعالیت های سازمان همیاری شهرداری های استان در 
این شــهرک تصریح کرد: در مرحله نخســت طرح جامع 
مطالعات اقتصادی و زیست محیطی انجام و این شهرک به 
۳ فاز تقسیم شد که فاز اول 9۳ هکتار، فاز دوم ۱4۱ هکتار 
و فاز سوم 80 هکتار است. اســالمی با اشاره به تهیه طرح 
تفضیلی فاز نخست این شــهرک ادامه داد: عالوه  بر تهیه 
طرح تفضیلی این شهرک، ضوابط ساخت و ساز واحدهای 
ویالیی در شــهرک شــیدا تهیه و 2 جاده دسترســی در 
فاز نخســت این شــهرک احداث شــد که طی آن،یکی 
از مســیرهای شــهرکردـ  چادگان به طول ۱0 کیلومتر 
آسفالت و عملیات زیرســازی مسیر یان چشمهـ  حیدری 

به طول 5 کیلومتر نیز انجام شد که آماده آسفالت است.

کاشت 14 هزار 
اصله درخت و 3500 
مترمربع درختچه و 
تهیه طرح سیستم 

آبیاری تحت 
فشار از مهم ترين 

اقدامات انجام شده 
 در اين شهرک

 بوده است

مديرعامل شهرک شیدا درچهارمحال و بختیاری اظهار داشــت: با انعقاد 2 قرار داد مشارکتی، 140 واحد وياليی 
 در شهرک شیدا احداث می شــود که در حال حاضر برای100 واحد آن عملیات سفت کاری انجام شده و در مرحله 

نازک کاری می باشد، اين واحدهای وياليی در 2 طبقه احداث و واگذاری آنها به صورت مشارکت کلی انجام می شود.

مديرعامل شهرک شیدا در چهارمحال و بختیاری:

۱۴۰واحدویالییدرشهرکشیدااحداثمیشود

مديرعامل شرکت خدمات حمايتی کشاورزی:

دو هزار تن بذر جو و گندم، در چهارمحال و بختیاری توزيع می شود 
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اجراییه
9510420350200212  شــماره پرونــده:  7 شــماره اجراییــه: /58
9409980350200698 شماره بایگانی شعبه:940787 بموجب درخواست 
اجراي حکم مربوطه به شماره دادنامه 9509970350200415 محکوم علیه 
محمد علی عبدالهی به نشانی مجهول المکان 200/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته و مبلغ 6/775/000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ سررسید چک 94/6/29 تا زمان اجرای حکم در حق محکوم له 
محمد نصر اصفهانی فرزند اسداله به نشانی اصفهان خ کهندژ خ نبوی منش 
خ 156 کارگاه تیرچه بلــوک نصر با کدپســتی 8186835786 با تلفن همراه 
09131141081 و مبلغ 10/000/000 ریال بابت حق االجرا در حق صندوق 
دولت محکوم است. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقــع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجــرای احکام مدنی(. 
2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و 
استیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه 
نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه 
اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که 
به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به 
همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد 
اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشــخاص ثالث و نیز فهرست نقل و 
انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک ســال قبل از طرح 
دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال 
به درخواست محکوم له بازداشت می شــود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالــی 1394(. 4-خودداری محکوم علیــه از اعالم کامل صورت 
اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. 
)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و مــاده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه 
اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگــری به هر نحو با انگیزه 
فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد 
موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا 
هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 
6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه از 
زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم 
علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(.

 م الف: 19296 شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)405 کلمه، 
4 کادر(

اجراییه
9510426825300242  شــماره پرونــده:  7 شــماره اجراییــه: /59
940674 بموجــب  9409986825300594 شــماره بایگانــی شــعبه:
درخواســت اجراي حکم مربوطه به شــماره و شــماره دادنامــه مربوطه 
9409976825301567 حکم بر محکومیــت تضامنی خواندگان محمد رضا 
فرید به نشانی استان فارس- شهرستان شیراز- بلوار همت- چهار راه یقتین 
– نبش چهار راه- جنب فروشگاه لوازم یدکی- درب سفید رنگ 2- محمد علی 
همتی فرزند جواد به نشانی استان فارس- شهرستان شیراز- بلوار مدرس- 
بلوار رازی- دفتر مرکزی امداد خودروی ایران به پرداخت مبلغ یکصد میلیون 
ریال بابت اصل خواسته بانضمام خسارت تاخیر تادیه و ارزش واقعی چک 
بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول بر اســاس شاخص اعالمی 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و پرداخت مبلغ سه میلیون و هشتصد 
و شصت و پنج هزار و چهارصد ریال بابت هزینه های دادرسی و حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه در حق محکوم له ســعید فالحتی پائین دروازه فرزند محمد 
علی به نشــانی اصفهان میدان الله مجتمع مســکونی الله کوچه ایثار یک بن 
بست اطلس 1 پالک 87 با وکالت مهدی سعادت فرزند عباس به نشانی اصفهان 
خیابان بزرگمهر چهار راه هشت بهشــت ابتدای خیابان سپهبد قرنی مجتمع 
میالد نور طبقه دوم واحد 204 پرداخت مبلغ 5/000/000 ریال بابت حق االجرا 
نیز بر عهده محکوم علیهم می باشــد. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ 
اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای 
احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم بــه بدهد.3- مالی معرفی کند 
که اجرا حکم و اســتیفا محکوم به از آن میسر باشــد چنانچه خود را قادر به 

اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا 
مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان 
وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا 
خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حســابهای مذکور و کلیه اموالی که 
او به هر نحو نزد اشــخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و 
نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک 
سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی 
ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل 
صورت اموال به منظــور فرار از اجرای حکم، حبــس تعزیری درجه هفت را 
در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و مــاده 20 ق.م.ا و ماده 16 
قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو 
با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانــده اموال برای پرداخت دیون 
کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف 
محکوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی 
محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل 
توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالــی 1394(. م الف: 19289 شــعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان 

اصفهان)509 کلمه، 5 کادر(
اجراییه

9510420352200212  شــماره پرونــده:  7 شــماره اجراییــه: /60
941001 بموجــب  9409980352200880 شــماره بایگانــی شــعبه:
درخواســت اجراي حکم مربوطه به شــماره و شــماره دادنامــه مربوطه 
9509970352200067 محکوم علیهم 1- محســن ناصــری فرزند کمال به 
نشانی مجهول المکان 2- فرزاد خانی حبیب آبادی فرزند محمدرضا به نشانی 
اصفهان خ الله شمالی ایستگاه یزدان جنب ورزشگاه بهمن کوچه یزدان پالک 
17 درب طوسی رنگ باالی درب تابلوی بزرگ تولیدی پوشاک سینا کدپستی 
8197797958 )مجهول المکان( 3- حجت مونســیان فرزند محمد مهدی به 
نشــانی مجهول المکان محکوم اند تضامنًا به پرداخــت مبلغ هفتصد میلیون 
ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 21/985/000 ریــال بابت هزینه 
دادرسی و پرداخت مبلغ هجده میلیون ریال بابت حق الوکاله وکیل و همچنین 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررســید تا تاریخ وصول که محاسبه آن بر 
اساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی بر عهده اجرای احکام می باشد در 
حق خواهان نادر صفوی زاده فرزند اصغر به نشانی اصفهان خ الله شمالی 
خیابان دوطفالن کوچه شیدایی پالک 22 با وکالت سعید افراز فرزند احمد به 
نشانی اصفهان خیابان هشت بهشــت غربی چهار راه گلزار ساختمان وکال 
طبقه همکف و نیم عشــر اجرایی به مبلغ 35/000/000 ریال در حق صندوق 
دولت. محکوم علیه مکلف اســت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد 
آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به 
از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف 
سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و 
غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد 
بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات 
دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد 
و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر 
دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه 
دادخواست اعســار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له 
بازداشت می شــود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 
4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای 
حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام 
مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانــون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 
5- انتقال مال به دیگری بــه هر نحو با انگیزه فــرار از ادای دین به نحوی که 
باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه 
شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 

21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از 
مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم 
له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 
3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. م الف: 19280 شعبه 22 دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)497 کلمه، 5 کادر(
اجراییه

9510420352200213  شــماره پرونــده:  7 شــماره اجراییــه: /61
950093 بموجــب  9509980352200091 شــماره بایگانــی شــعبه:
درخواســت اجراي حکم مربوطه به شــماره و شــماره دادنامــه مربوطه 
9509970352200490 محکوم علیه 1- ســید خلیل بشوکه فرزند سید ادنا 
2- مصطفی البو ناصر فرزند فالح هر دو به نشانی مجهول المکان محکوم اند 
به پرداخت مبلغ 350/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ یازده 
میلیون و چهارصد و هشتاد و دو هزار ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررســید تا تاریخ وصول که محاسبه آن بر 
اساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی بر عهده اجرای احکام می باشد در 
حق خواهان منصور ترکی فرزند غالمرضا به نشانی اصفهان خ امام خمینی 
خ شریف شرقی کوچه 52 بن بست شهید ترکی با کدپستی 8189885138 با 
تلفن همراه 09131170928 و نیم عشر اجرایی به مبلغ 17/500/000 ریال در 
حق صندوق دولت. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقــع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجــرای احکام مدنی(. 
2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و 
استیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه 
نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه 
اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که 
به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به 
همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد 
اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشــخاص ثالث و نیز فهرست نقل و 
انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک ســال قبل از طرح 
دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال 
به درخواست محکوم له بازداشت می شــود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالــی 1394(. 4-خودداری محکوم علیــه از اعالم کامل صورت 
اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. 
)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و مــاده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه 
اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگــری به هر نحو با انگیزه 
فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد 
موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا 
هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 
6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه 
 از زندان منوط به موافقــت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط 
محکوم علیه خواهد بود )تبصــره 1 ماده 3 قانون نحــوه اجرای محکومیت 

مالی 1394(. 
م الف: 19278 شــعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان)446 

کلمه، 5 کادر(
فقدانسندمالکیت

7/54 شــماره صادره:1395/14/262135 نظر به اینکه سند مالکیت دو دانگ 
مشــاع از ششــدانگ پالک ثبتی شــماره 988 اصلی  واقع در بخش دو ثبت 
خوانســار ذیل ثبت 465/2 در صفحه 35 دفتر امالک جلد 5 به نام فتاح الدین 
شهیدی ثبت و صادر و تسلیم گردیده است، سپس بالواسطه به موجب سند 
انتقال شماره 9086 مورخ 1331/07/24 دفترخانه شماره 4 خوانسار به خانم 
همدم شــهیدی فرزند محمد انتقال یافته ســپس  نامبرده با ارائه درخواست 
کتبی به شماره وارده 951409701002265 مورخ 1395/05/20 به انضمام 
دو برگ استشــهادیه محلی که امضا شــهود آن ذیل شــماره 28451 مورخ 
1395/05/20 به گواهی دفترخانه 5 خوانسار رسیده است مدعی است که سند 
مالکیت آن به علت جابجایی مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنای 
سند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل 
ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی 

انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از 
تاریخ انتشار این  آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب 
 صورتمجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند مســترد گردد بدیهی

 اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســید یا در صورت اعتراض اصل 
سند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی 
طبق مقررات خواهد شد. م الف: 156 اداره ثبت اسناد و امالک خوانسار)243 

کلمه، 3 کادر(
اخطاراجرایی

7/62 شــماره: 916/94 به موجب رای شــماره 19 تاریــخ 95/1/22 حوزه 
29 شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم 
علیه کورش اخوان به نشــانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 
25/970/000 ریال بابت اصل خواسته و 310/000 ریال بابت هزینه دادرسی 
و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک ها 93/11/6 و 93/10/6 
و 93/12/6 و 93/9/25 تــا تاریخ وصول در حق خواهــان مظاهر اکبری به 
نشانی شــاهپور جدید خ مشــیرالدوله خ قائم مقام شــمالی بازار الستیک و 
همچنین پرداخت نیم عشــر حق االجرا در حق دولت.  ماده 34 قانون اجرای 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف است 
ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم 
به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر 
باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 
ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:19351 شعبه 29 مجتمع شماره دو شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان )184 کلمه، 2 کادر(
اخطاراجرایی

7/63 شماره: 915/94 به موجب رای شــماره 11 تاریخ 95/1/21 حوزه 29 
شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 
مصطفی چراغی چکان به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 
9/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 285/000 ریال بابت هزینه دادرسی 
و همچنین خســارت تاخیر تادیه از تاریخ 94/9/16 لغایت تاریخ وصول در 
حق خواهان مظاهر اکبری به نشانی شاهپور جدید خ مشیرالدوله خ قائم مقام 
شمالی بازار الســتیک و همچنین پرداخت نیم عشر حق االجرا در حق دولت.  
ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم 
علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم 
به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند 
و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:19350 شعبه 29 مجتمع شماره 

دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )176 کلمه، 2 کادر(
اخطاراجرایی

7/64 شماره: 941194 به موجب رای شماره 168 تاریخ 95/1/31 حوزه 14 
شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 
سعید وفایی فسارانی به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 
هفده میلیون ریال وجه چک 564577/15 عهده بانک ملت و ســیصد و بیست 
و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه نشر آگهی 
طبق تعرفه قانونی و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 
) 94/6/15( در حق محکوم له علیرضا قربانــی خیرآبادی با وکالت مصطفی 
خدایی به نشــانی اصفهان خ وحید ابتدای خ حسین آباد مجتمع عسگری ط 3 
واحد 7 و نیم عشر حق االجرا. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه 
به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به 
موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند 
که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود 
را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظــرف مهلت مزبور صورت جامع 
دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. 
م الف:19348 شــعبه 14 مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )200 کلمه، 2 کادر(
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مفاد آرا
6/420 آگهی موضوع مــاده 3 قانون و ماده آیین نامــه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
برابر آراء صادره هیات های اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی بخش 14 
ثبت اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. 
لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره 
ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 

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

1- رای شماره 5168 مورخ 95/04/30 آقای حسن زارع پور آدریانی فرزند 
محمدعلی به شماره کالسه 1302 و به شماره شناسنامه 24320  صادره از 
خمینی شهر به شماره ملی 1292159952 نسبت به ششدانگ یکباب سوله 
به مساحت 230/80 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 744 فرعی از 133 
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در 
صفحه 440 دفتر 703 سند 14696 مورخ 94/06/30 دفترخانه 305 مالحظه 

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

2- رای شــماره 5164 مورخ 95/04/30  خانم همــدم امینی خوزانی فرزند 
علی به شماره کالسه 1031 و به شماره شناسنامه 25099 صادره از خمینی 
شهر به شماره ملی 1140242652 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه نیمه ساز به مساحت 239/20 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 
251 فرعی از 82 اصلی واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل ســند 13657 مورخ 93/11/02 دفترخانه 322 مالحظه و محرز 

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

3- رای شماره 5165 مورخ 95/04/30 آقای مهدی نوروزی خوزانی فرزند 
مرتضی به شــماره کالسه 1032 و به شماره شناســنامه 2546 صادره از 
خمینی شهر به شماره ملی 1141194112 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه نیمه ساز به مســاحت 239/20 متر مربع مفروز و مجزی شده 
از پالک 251 فرعی از 82 اصلی واقــع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل سند 13657 مورخ 93/11/02 دفترخانه 322 مالحظه و 

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

4- رای شماره 5118 مورخ 95/04/29 آقای مصطفی آقایی فروشانی فرزند 
حسینعلی به شماره کالسه 2132 و به شــماره شناسنامه 12092  صادره 
از خمینی شــهر به شــماره ملی 1140497091 نســبت به 3 دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 243/30 متر مربع مفروز و مجزی شده 
از پالک 22 فرعی از 114 اصلی واقــع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل سند 181828 مورخ 87/05/12 دفترخانه 73 مالحظه و 

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

5- رای شــماره 5119 مورخ 95/04/29 خانم اقدس پریشــانی فروشانی 
فرزند غالمعلی به شماره کالسه 2135 و به شماره شناسنامه 145 صادره 
از خمینی شــهر به شــماره ملی 1141694689 نســبت به 3 دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 243/30 متر مربع مفروز و مجزی شده 
از پالک 22 فرعی از 114 اصلی واقــع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل سند 181828 مورخ 87/05/12 دفترخانه 73 مالحظه و 

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

6- رای شــماره 4361 مورخ 95/03/25  آقای امیرحســین پرنده خوزانی 
فرزند حسن  به شماره کالسه 3752 و به شماره شناسنامه 1274355516 
صادره از اصفهان به شماره ملی 1274355516 نسبت به ششدانگ یکباب 
خانه به مســاحت 178/15 متر مربع مفروز و مجزی شــده از پالک 1371 
فرعی از 85 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر 
 شامل سند 196549 مورخ 89/03/08 دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده

 است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

7- رای شماره 5230 مورخ 95/04/31  خانم فرشته محمدی فرزند اسماعیل 
به شماره کالســه 0238 و به شماره شناســنامه 1271284502 صادره از 
اصفهان به شماره ملی 1271284502 نســبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه به مســاحت 137/23 متر مربع مفروز و مجزی شــده از پالک 
717 فرعی از 99 اصلی واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل ســند 35771 مورخ 90/08/11 دفترخانه 139 مالحظه و محرز 

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

8- رای شماره 5229 مورخ 95/04/31  آقای محمد ابراهیم هوازاده جوآبادی 
فرزند منصور به شماره کالسه 5415 و به شــماره شناسنامه 93 صادره 
از خمینی شــهر به شــماره ملی 1142225747 نســبت به 4 دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 137/23 متر مربع مفروز و مجزی شده 
از پالک 717 فرعی از 99 اصلی واقــع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل سند 35771 مورخ 90/08/11 دفترخانه 139 مالحظه و 

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

9- رای شــماره  2496 مورخ 95/02/29 آقای مرتضی کمالی اندانی فرزند 
عبدالخالق به شماره کالســه 0987 و به شماره شناسنامه 3052 صادره از 
خمینی شهر و به شماره ملی 1140554123 نسبت به ششدانگ یکباب خانه 
به مساحت 159/03 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 49 فرعی  پالک 
 73 اصلی واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهرشــامل
  ســند 59236 مــورخ 93/09/12 دفترخانه 172 مالحظــه و محرز گردیده

 است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

10- رای شــماره  5143 مورخ 95/04/30 آقای حمیدرضا معافی خوزانی 
فرزند مصطفی به شماره کالسه 5042 و به شماره شناسنامه 816 صادره 
از خمینی شهر و به شــماره ملی 1142236341 نســبت به 1/5 دانگ مشاع 
از ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 214/70 متر مربــع مفروز و مجزی 
 شده از 129 فرعی از113 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک

 خمینی شهرشامل سند 490863 مورخ 94/07/10 مالحظه و محرز گردیده 
است..

الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 
11- رای شــماره  5144 مورخ 95/04/30 خانم فاطمه خانی خوزانی فرزند 
رمضانعلی به شماره کالســه 5045 و به شماره شناسنامه 16247 صادره 
از خمینی شهر و به شماره ملی 1142377202 نسبت به 1/5 دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 214/70 متر مربع مفروز و مجزی شده از 
129 فرعی از113 اصلی واقع در اصفهــان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی 
شهرشــامل ســند 80104 مورخ 89/12/03 دفترخانه 46 مالحظه و محرز 

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

12- رای شماره  5145 مورخ 95/04/30 آقای حسین معافی خوزانی فرزند 
مصطفی به شماره کالسه 5043 و به شماره شناســنامه 1000 صادره از 
خمینی شهر و به شــماره ملی 1141318989 نســبت به 1/5 دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 214/70 متر مربع مفروز و مجزی شده از 
129 فرعی از113 اصلی واقع در اصفهــان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی 
شهرشامل ســند 215335 مورخ 91/11/11 دفترخانه 73 مالحظه و محرز 

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

13- رای شماره 5146 مورخ 95/04/30 خانم فرزانه باقریان خوزانی فرزند 
رمضانعلی به شماره کالسه 1164 و به شــماره شناسنامه 1130302202 

صادره از خمینی شــهر به شماره ملی 1130302202 نســبت به 1/5 دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 214/70 متر مربع مفروز و مجزی 
شده از پالک 129 فرعی از 113 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شــامل ســند 15862 مورخ 94/07/14 مالحظه و محرز 

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

14- رای شــماره 3114 مورخ 95/03/12 آقای جاسم پرنده خوزانی فرزند 
حسن  به شماره کالسه 3571 و به شماره شناسنامه 1130137821 صادره 
از خمینی شهر به شماره ملی 1130137821 نســبت به 0/857 دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 471/71 متر مربع مفروز و مجزی شده 
از پالک 69 فرعی از 115 اصلی واقــع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل ســند 11534 مورخ 91/11/07 وســند 188017 مورخ 
92/12/26 وسند 215334 مورخ 91/11/23 وسند 215338 مورخ 91/11/07 

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

15- رای شماره 3115 مورخ 95/03/12 خانم زهرا پرنده فرزند غالمرضا 
به شماره کالسه 3579 و به شماره شناسنامه 611 صادره از خمینی شهر 
 به شــماره ملی 1141276534 نســبت به 0/857 دانگ مشــاع از ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 471/71 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 69 
فرعی از 115 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
شامل سند 42641 مورخ 87/06/20 دفترخانه 35 مالحظه و محرز گردیده 

است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

16- رای شــماره 3116 مورخ 95/03/12 خانم ســاره یحیائی فروشــانی 
فرزند حسین به شماره کالسه 3574 و به شماره شناسنامه 6393 صادره 
از خمینی شهر به شماره ملی 1142291960 نســبت به 0/857 دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 471/71 متر مربع مفروز و مجزی شده 
از پالک 69 فرعی از 115 اصلی واقــع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل ســند 4577 مورخ 92/08/20 دفترخانه 388 مالحظه و 

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

17- رای شماره 3118 مورخ 95/03/12 خانم فرشته محمدی بسحاق فرزند 
عبدالرضا  به شــماره کالسه 3577 و به شماره شناســنامه 9910 صادره 
از دورود به شــماره ملی 4218458111 نســبت به 0/857 دانگ مشــاع از 
ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 471/71 متر مربع مفروز و مجزی شده 
از پالک 69 فرعی از 115 اصلی واقــع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل ســند 11534 مورخ 91/11/07 وســند 188017 مورخ 
92/12/26 وسند 215334 مورخ 91/11/27 وسند 215338 مورخ 91/11/07 

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

18- رای شماره 3121 مورخ 95/03/12 آقای علیرضا پرنده خوزانی فرزند 
حسن به شماره کالسه 3573 و به شماره شناسنامه 1130239667 صادره 
از خمینی شهر به شماره ملی 1130239667 نســبت به 0/857 دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 471/71 متر مربع مفروز و مجزی شده 
از پالک 69 فرعی از 115 اصلی واقــع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل ســند 11534 مورخ 91/11/07 وســند 188017 مورخ 
92/12/26 وسند 215334 مورخ 91/10/23 وسند 215338 مورخ 91/11/07 

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

19- رای شــماره 3120 مورخ 95/03/12 آقای اصغر پرنده خوزانی فرزند 
حسن به شماره کالســه 3578 و به شماره شناســنامه 13885 صادره از 
خمینی شهر به شماره ملی 1142353680 نســبت به 0/857 دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 471/71 متر مربع مفروز و مجزی شده 
از پالک 69 فرعی از 115 اصلی واقــع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل ســند 11534 مورخ 91/11/07 وســند 188017 مورخ 
92/12/26 وسند 215334 مورخ 91/11/23 وسند 215338 مورخ 91/11/07 

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

20- رای شــماره 3119 مورخ 95/03/12 آقای اکبــر پرنده خوزانی فرزند 
حسن به شماره کالسه 3576 و به شماره شناسنامه 5072 صادره از خمینی 
شهر به شماره ملی 1142278751 نسبت به 0/857 دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 471/71 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 69 
فرعی از 115 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
شامل سند 11534 مورخ 91/11/07 وسند 188017 مورخ 92/12/26 وسند 
215334 مورخ 91/11/23 وســند 215338 مورخ 91/11/07 دفترخانه 73 

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

21- رای شماره 1834 مورخ 93/12/24 آقای جواد هوازاده جوآبادی فرزند 
رضا به شماره کالسه 4477 و به شماره شناسنامه 1029 صادره ازاصفهان 
به شماره ملی 1290521603 نسبت به ششدانگ یکباب خانه و طبقه فوقانی 
به مساحت 192 متر مربع مفروز و مجزی شــده از پالک 116 فرعی از 84 
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 
مالکیت مشــاعی مورد ثبت صفحه 267و262و268و287و397 دفاتر 190 

و70 و416 امالک مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

22- رای شــماره 2495 مورخ 95/02/29 آقای محسن حاجیان فروشانی 
فرزند غالمرضا به شماره کالســه 1707 و به شــماره شناسنامه 20369 
صادره از خمینی شــهر به شــماره ملی 1140203241 نسبت به ششدانگ 
یکباب خانه به مســاحت 180 متر مربع مفروز و مجزی شــده از پالک 253 
فرعی از 106 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
شامل سند 14653 مورخ 86/09/29 دفترخانه 139 مالحظه و محرز گردیده 

است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

23- رای شــماره 2494 مورخ 95/02/29 خانم زینب صالحی کهریزسنگی 
فرزند عباسقلی به شماره کالسه 1706 و به شماره شناسنامه 518 صادره 
از کهریزسنگ به شماره ملی 1140203241 نســبت به ششدانگ یک قطعه 
زمین دارای اعیانی به مســاحت 425/50 متر مربع مفروز و مجزی شده از 
پالک 253 فرعی از 106 اصلی واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل سند 14653 مورخ 86/09/29 دفترخانه 139 مالحظه و 

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

24- رای شــماره 2242 مــورخ 94/12/27 آقــای ابراهیــم منصــوری 
ورنوسفادرانی فرزند فرج اهلل به شماره کالسه 4865 و به شماره شناسنامه 
19075 صادره از خمینی شــهر به شــماره ملی 1140190296 نســبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 80/26 متر مربع مفروز و مجزی شده از 
پالک 1213 فرعی از 87 اصلی واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شــامل ســند 7600 مورخ 91/06/01 دفترخانه 301 و ثبت در 

صفحه 93 و96 دفتر543 امالک مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

25- رای شــماره 2243 مــورخ 94/12/27 آقــای ابراهیــم منصــوری 
ورنوسفادرانی فرزند فرج اهلل به شماره کالسه 4868 و به شماره شناسنامه 
19075 صادره از خمینی شــهر به شــماره ملی 1140190296 نســبت به 
ششدانگ یکباب مغازه به مســاحت 62/93 متر مربع مفروز و مجزی شده 
از پالک 1213 فرعی از 87 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شــامل ســند 7600 مورخ 91/06/01 دفترخانه 301 و ثبت در 

صفحه 99 و102 امالک مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

26- رای شماره 3700 مورخ 95/03/19 آقای رضا حیدری جوآبادی فرزند 
رمضانعلی به شــماره کالسه 3373 و به شماره شناســنامه 17 صادره از 
خمینی شهر به شماره ملی 1142191222 نســبت به ششدانگ یکباب خانه 
به مساحت 115/70 متر مربع مفروز و مجزی شــده از پالک 389 فرعی از 

99 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 
1199 مورخ 84/06/02 دفتر 126 وثبــت در صفحه 543 دفتر 467 مالحظه 

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

27- رای شماره 7886 مورخ 94/11/28 خانم زهرا جوانمرد جوآبادی فرزند 
رمضانعلی به شــماره کالسه 6321 و به شماره شناســنامه 51 صادره از 
خمینی شهر به شماره ملی 1142217647 نسبت به 3 دانگ مشاع ازششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 198/80 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 13 
فرعی از 99 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر 
شامل سند 7226 مورخ 91/12/03 دفترخانه 300 وثبت در صفحات 43 و531 

دفاتر 77 و606 امالک مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

28- رای شماره 7885 مورخ 94/11/28 آقای احمد تیموری فرزند قدمعلی 
به شماره کالسه 6322 و به شماره شناسنامه 63 صادره از خمینی شهر به 
شماره ملی 1290676534 نســبت به 3 دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه 
به مساحت 198/80 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 13 فرعی از 99 
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 
7226 مورخ 91/12/03 دفترخانه 300 وثبت در صفحات 43 و531 دفاتر 77 

و606 امالک مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

29- رای شماره 4420 مورخ 95/03/29 خانم رقیه هوازاده جوآبادی فرزند 
عباسعلی به شماره کالسه 5307 و به شماره شناسنامه 6 صادره از خمینی 
شهر به شماره ملی 1142175146 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
221 متر مربع مفروز و مجزی شــده از پالک 1326 فرعی از 99 اصلی واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 48508 مورخ 

63/11/05 دفترخانه 63 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

30- رای شــماره 5200 مورخ 95/04/30 آقای رجبعلی رستمی فروشانی 
فرزند کرمعلی به شماره کالسه 0192 و به شماره شناسنامه 45 صادره از 
خمینی شهر به شماره ملی 1141468816 نسبت به 3 دانگ مشاع ازششدانگ 
یکباب خانه دوطبقه به مســاحت 174/64 متر مربع مفروز و مجزی شده از 
پالک 68 فرعی از 121 اصلــی واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک 
خمینی شــهر شــامل ثبت در صفحه 273 و270 دفتر 333 امالک مالحظه و 

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

31- رای شــماره 5201 مورخ 95/04/30 خانم نرجس رســتمی فروشانی 
فرزند رجبعلی به شماره کالسه 0193 و به شماره شناسنامه 1819 صادره 
از خمینی شــهر به شــماره ملی 1141327181 نســبت به 3 دانگ مشــاع 
ازششــدانگ یکباب خانه دوطبقه به مســاحت 174/64 متر مربع مفروز و 
مجزی شده از پالک 68 فرعی از 121 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک خمینی شــهر شــامل ثبت در صفحه 273 و270 دفتر 333 امالک 

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

32- رای شماره 5199 مورخ 95/04/30 خانم پریسا طاهری خوزانی فرزند 
مانده علی به شــماره کالسه 0037 و به شــماره شناسنامه 1130322610 
صادره از خمینی شهر به شماره ملی 1130322610 نسبت به 3 دانگ مشاع 
ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 102/82 متر مربع مفروز و مجزی شده 
از پالک 67 فرعــی از 85 اصلی واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 332 و329 دفاتر 79 و618 امالک مالحظه 

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

33- رای شماره 5198 مورخ 95/04/30 خانم نصرت طاهریان فرزند جعفر 
به شماره کالســه 0036 و به شماره شناســنامه 11224 صادره از خمینی 
شهر به شماره ملی 1140365258 نسبت به 3 دانگ مشاع ازششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 102/82 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 67 فرعی 
از 85 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل 
 ثبت در صفحه 332 و329 دفاتر 79 و618 امــالک مالحظه و محرز گردیده

 است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

34- رای شــماره 1940 مورخ 93/12/27 آقای محمدحســین زاده کاظمی 
فرزند حسین به شماره کالسه 0975 و به شماره شناسنامه 13465 صادره 
از خمینی شــهر به شــماره ملی 1140510835 نســبت به 3/4 دانگ مشاع 
ازششدانگ یکباب خانه دوطبقه به مساحت 210 متر مربع مفروز و مجزی 
شده از پالک 66 الی 69 فرعی از 110 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل سندرسمی 24154 مورخ 81/11/28 دفترخانه 

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

35- رای شــماره 1941 مورخ 93/12/27 خانم زهرا آقایی فرزند حیدرعلی 
به شماره کالسه 0971 و به شماره شناسنامه 578 صادره از خمینی شهر 
به شماره ملی 1141128098 نســبت به 3/4 دانگ مشاع ازششدانگ یکباب 
خانه دوطبقه به مساحت 210 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 66 الی 
69 فرعی از 110 اصلی واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل سندرســمی 24154 مورخ 81/11/28 دفترخانه 73 مالحظه و 

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

36- رای شــماره 1942 مورخ 93/12/27 آقای حســین حسین زاده فرزند 
حسن به شماره کالسه 0968 و به شــماره شناسنامه 32 صادره از خمینی 
شهر به شماره ملی 1141422476 نسبت به دو و 3/4 دانگ مشاع ازششدانگ 
یکباب خانه دوطبقه به مساحت 210 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 
66 الی 69 فرعی از 110 اصلی واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شــامل سندرســمی 101500 مورخ 86/10/24 دفترخانه 73 

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

37- رای شــماره 1943 مورخ 93/12/27 خانم منور امینی خوزانی فرزند 
خداداد به شــماره کالسه 0973 و به شــماره شناســنامه 288 صادره از 
خمینی شهر به شماره ملی 1141474840 نســبت به یک و 3/4 دانگ مشاع 
ازششدانگ یکباب خانه دوطبقه به مساحت 210 متر مربع مفروز و مجزی 
شده از پالک 66 الی 69 فرعی از 110 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل سندرسمی 101500 مورخ 88/10/24 دفترخانه 

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

38- رای شماره 1786 مورخ 94/12/23 آقای محمدباقر پریشانی فروشانی 
فرزند نورعلی به شــماره کالســه 0140 و به شماره شناســنامه 11109 
صادره از خمینی شهر به شماره ملی 1140487231 نسبت به 3 دانگ مشاع 
ازششدانگ یکباب خانه به مســاحت 142 متر مربع مفروز و مجزی شده از 
پالک 792 فرعی از 106 اصلی واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شــامل سندرســمی 118961 مورخ 84/10/24 دفترخانه 63 

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

39- رای شماره 1787 مورخ 94/12/23 خانم فاطمه پیمانی فروشانی فرزند 
عبدالرحیم به شماره کالسه 0142 و به شــماره شناسنامه 351 صادره از 
خمینی شهر به شماره ملی 1141631441 نسبت به 3 دانگ مشاع ازششدانگ 
یکباب خانه به مســاحت 142 متر مربع مفروز و مجزی شــده از پالک 792 
فرعی از 106 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
شامل سندرسمی 118961 مورخ 84/10/24 دفترخانه 63 مالحظه و محرز 

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

40- رای شــماره 1835 مورخ 94/12/24 آقای حســنقلی ایســپره فرزند 
محمدقلی به شماره کالســه 0385 و به شماره شناســنامه 967 صادره از 
چنارود به شــماره ملی 5759469673 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به 
مســاحت 95/26 متر مربع مفروز و مجزی شــده از پالک 382 فرعی از 99 

اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در 
صفحه 418 دفتر 140 مالحظه و محرز گردیده است.

الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 
41- رای شماره 7230 مورخ 94/11/19 خانم مریم منصوری فرزند احمد به 
شماره کالسه 0882 و به شماره شناسنامه 1130133591 صادره از خمینی 
شهر به شماره ملی 1130133591 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
216/5 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 1194 فرعی از 99 اصلی واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 74357 مورخ 

93/04/01 دفترخانه 112 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

 42- رای شــماره 1779 مــورخ 94/12/23 خانــم زهرا زمانی فروشــانی
 فرزند غالمعباس به شماره کالسه 0068 و به شماره شناسنامه 198 صادره 
از خمینی شهر به شــماره ملی 1141551381 نســبت به ششدانگ یکباب 
خانه به مســاحت 288 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 2623 فرعی 
 از 72 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل
  ســند 205089 مــورخ 90/03/17 دفترخانه 73 مالحظــه و محرز گردیده

 است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

43- رای شماره 4168 مورخ 95/03/20 خانم صدیقه آقایی فروشانی فرزند 
حیدر به شماره کالسه 0840 و به شماره شناسنامه 1060 صادره از اهواز 
به شــماره ملی 1751590097 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
187 متر مربع مفروز و مجزی شــده از پالک 229 فرعی از 72 اصلی واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 45569 مورخ 

62/02/29 دفترخانه 63 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

44- رای شماره 3157 مورخ 95/03/13 آقای محمد مال احمدی دهقی فرزند 
حسنعلی به شماره کالسه 0148 و به شماره شناسنامه 28 صادره از نجف 
آباد به شماره ملی 1091933987 نسبت به ششدانگ یکباب خانه نیمه تمام 
به مســاحت 197 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 717 فرعی از 112 
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در 

صفحه 276 دفتر 535 امالک مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

45- رای شــماره 4545 مورخ 95/03/31 خانم نیلوفر رفیع فرزند منوچهر 
به شماره کالسه 1019 و به شماره شناسنامه 2963 صادره از خمینی شهر 
به شــماره ملی 1141300362 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
181/30 متر مربع مفروز و مجزی شــده از پالک 2613 فرعی از 87 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 118444 

مورخ 78/12/07 دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

46- رای شماره 5176 مورخ 95/04/30 آقای یداهلل صفری فروشانی فرزند 
براتعلی به شماره کالســه 0429 و به شماره شناســنامه 1927 صادره از 
خمینی شهر به شماره ملی 1141118858 نســبت به ششدانگ یکباب خانه 
به مســاحت 222/70 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 1414 و 1377 
فرعی از 72 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر 
شامل سند 223329 مورخ 93/03/31 دفترخانه 73  و سند 137394 مورخ 
93/04/04 دفترخانه 63 و سند وکالتنامه 15150 مورخ 94/12/16 دفترخانه 
305 و ارائه فرم عدم دسترسی به مالک رسمی اقدس صفری و ارائه گواهی 

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

47- رای شماره 2244 مورخ 94/12/27 آقای حسن ربیعی فرزند علی آقا به 
شماره کالسه 1565 و به شماره شناسنامه 115 صادره از عراق به شماره 
ملی 47523531513 نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 85/25 متر 
مربع مفروز و مجزی شده از پالک 750 فرعی از 111 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 69334 مورخ 69/12/15 
دفترخانه 63  به صورت مع الواسطه از مالک رسمی محمود بدیعی مالحظه 

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

48- رای شــماره 1685 مــورخ 94/12/21 آقای اســماعیل محمدی فرزند 
عباس به شماره کالسه 5613 و به شــماره شناسنامه 35 صادره از خمینی 
 شهر به شــماره ملی 1142204189 نســبت به ششــدانگ یکباب خانه به 
مســاحت 184/03 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 1064/1 و 1065 
فرعی از 99 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر 
شامل سند 6559 مورخ 91/09/07 دفترخانه 300 مالحظه و محرز گردیده 

است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

49- رای شــماره 2251 مورخ 94/12/27 آقای هومان محمدی فرد  فرزند 
محمد مهدی به شماره کالسه 2200 و به شماره شناسنامه 1130196690 
صادره از خمینی شــهر به شــماره ملی 1130196690 نسبت به ششدانگ 
یکباب مغازه و فوقانی مسکونی  به مساحت 53/97 متر مربع مفروز و مجزی 
شده از پالک 608 فرعی از 114 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک خمینی شــهر شــامل ثبت در صفحه 557 دفتر 472 امالک  مالحظه و 

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

50- رای شماره 4326 مورخ 94/09/17 آقای رمضانعلی سیاهمرد خوزانی  
فرزند حسین به شماره کالسه 2246 و به شــماره شناسنامه 324 صادره 
 از خمینی شــهر به شــماره ملی 1141548658 نســبت به ششدانگ یکباب 
مغازه به مســاحت 51/70 متر مربع مفــروز و مجزی شــده از پالک 285 
فرعی از 110 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
 شامل سند 59345 مورخ 60/07/21 دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده

 است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

51- رای شماره 7067 مورخ 94/11/17 خانم نرگس غفوری ورنوسفادرانی  
فرزند براتعلی به شماره کالسه 5972 و به شماره شناسنامه 12228 صادره 
از مرکزی به شماره ملی 1140120859 نسبت به ششدانگ یکباب مغازه و 
فوقانی و تحتانی  به مساحت 23 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 37 
فرعی از 122 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
شامل سند 27674 مورخ 75/10/18 دفترخانه 35 مالحظه و محرز گردیده 

است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

52- رای شماره 6068 مورخ 94/10/26 خانم زهرا مختاری ورنوسفادرانی  
فرزند محمود به شماره کالسه 2724 و به شــماره شناسنامه 929 صادره 
از خمینی شهر به شــماره ملی 1141712636 نســبت به سه دانگ مشاع از  
ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 259/60 متر مربع مفروز و مجزی شده 
از پالک 129 فرعی از 82 اصلی واقــع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شــامل ســند 105698 مورخ 79/09/15 دفترخانه 63 ثبت در 

صفحه 167 دفتر 351 امالک  مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

53- رای شماره 6067 مورخ 94/10/26 آقای مهدی جعفری  فرزند محمود 
به شماره کالسه 2723 و به شماره شناسنامه 374 صادره از خمینی شهر 
به شماره ملی 1141621991 نسبت به ســه دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 259/60 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 129 فرعی 
از 82 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل 
سند 105698 مورخ 79/09/15 دفترخانه 63 ثبت در صفحه 167 دفتر 351 

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

54- رای شماره 7233 مورخ 94/11/19 خانم زهرا صادقی علویجه  فرزند 
حسن به شماره کالسه 2408 و به شماره شناسنامه 19 صادره از نجف آباد 
به شــماره ملی 1091843491 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
193 متر مربع مفروز و مجزی شــده از پالک 1035 فرعی از 99 اصلی واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 36041 مورخ 

69/12/22 دفترخانه 94 مالحظه و محرز گردیده است.
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الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 
55- رای شــماره 5237 مورخ 95/04/31 آقای عزیزالــه تقی مومنی فرزند 
رمضان به شماره کالسه 0929 و به شماره شناسنامه 148 صادره از خمینی 
شهر به شماره ملی 1140955691 نسبت به ششدانگ یکباب کارگاه سنگبری 
به مساحت 1901/56 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 594 فرعی از 
118 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت 
در صفحه 506 و 416 و 413 دفاتر 332 و 195  مالحظه و محرز گردیده است.

الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 
56- رای شــماره 4418 مورخ 95/03/29 آقای یداهلل عسگری  فرزند حسن 
به شماره کالسه 0719 و به شماره شناســنامه 260 صادره از اصفهان به 
شماره ملی 1290102112 نســبت به ششــدانگ یکباب مغازه به مساحت 
30/23 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 821 فرعی از 99 اصلی واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 81711 مورخ 

94/07/21 دفترخانه 112 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

57- رای شماره 3355 مورخ 95/03/17 یداله حاجعلی اکبری  فرزند رحیم به 
شماره کالسه 0587 و به شماره شناسنامه 14848 صادره از خمینی شهر 
به شــماره ملی 1140147242 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
176/22 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 489 فرعی از 87 اصلی واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 289 

دفتر 54 امالک مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

58- رای شماره 1604 مورخ 93/12/07 خانم فرشته لقمانی خوزانی فرزند 
احمد به شماره کالسه 3680 و به شماره شناسنامه 1856 صادره از خمینی 
شهر به شــماره ملی 1140513605 نسبت به ســه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه به مســاحت 151 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 1856 
فرعی از 72 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر 
 شــامل ســند رســمی 164030 مورخ 85/02/14 مالحظه و محرز گردیده 

است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

59- رای شماره 9833 مورخ 93/10/12 آقای محمد غدیری فرزند عبداله به 
شماره کالسه 3681 و به شماره شناسنامه 576 صادره از اهواز به شماره 
ملی 1754207790 نســبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به 
مساحت 151 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 1856 فرعی از 72 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند رسمی 

164030 مورخ 85/02/14 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

60- رای شــماره 4419 مورخ 95/03/29 آقای علی ضامن عبداللهی فرزند 
نعمت به شماره کالسه 0948 و به شماره شناسنامه 581 صادره از فارسان 
به شــماره ملی 5558698101 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
142/30 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 690 فرعی از 99 اصلی واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 260 

دفتر 658 امالک مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

61- رای شــماره 4425 مورخ 95/03/29 خانم الناز آقایی فروشانی فرزند 
حسن به شماره کالسه 0868 و به شماره شناسنامه 1130044653 صادره 
از خمینی شــهر به شــماره ملی 1130044653 نســبت به ششدانگ یکباب 
خانه به مســاحت 295/125 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 242 و 
243 فرعی از 107 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل ســند 10288 مورخ 92/08/11 دفترخانه 305 مالحظه و محرز 

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

62- رای شــماره 4364 مــورخ 95/03/25 آقــای علــی اکبــر امیریــان 

ورنوسفادرانی فرزند احمد به شــماره کالسه 1495 و به شماره شناسنامه 
96 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 1140975900 نسبت به سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 179/29 متر مربع مفروز و مجزی 
شده از پالک 2544 فرعی از 87 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل سند 58983 مورخ 65/12/05 دفترخانه 63 مالحظه 

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

63- رای شــماره 4365 مــورخ 95/03/25 خانــم عصمت خــوش اخالق 
ورنوسفادرانی فرزند عباس به شماره کالسه 1497 و به شماره شناسنامه 
442 صادره از اصفهان به شــماره ملی 1288705441 نسبت به سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 179/29 متر مربع مفروز و مجزی 
شده از پالک 2544 فرعی از 87 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل سند 58983 مورخ 65/12/05 دفترخانه 63 مالحظه 

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

64- رای شــماره 4547 مورخ 95/03/31 خانم نرگس عســگری فروشانی 
فرزند محمد علی به شــماره کالســه 1025 و به شــماره شناسنامه 4702 
صادره از خمینی شهر به شــماره ملی 1142275051 نســبت به دو دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 149/50 متر مربع مفروز و مجزی 
شده از پالک 171 فرعی از 120 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل سند 47539 مورخ 83/08/09 دفترخانه 46 مالحظه 

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

65- رای شــماره 4549 مورخ 95/03/31 خانم زهرا علــی اصغری فرزند 
عباسعلی به شماره کالســه 1026 و به شماره شناســنامه 2192 صادره 
از خمینی شهر به شــماره ملی 1141330903 نســبت به دو دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 149/50 متر مربع مفروز و مجزی شده 
از پالک 171 فرعی از 120 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل ســند 10963 مورخ 91/12/03 دفترخانه 63 مالحظه و 

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

66- رای شماره 4548 مورخ 95/03/31 خانم فرزانه کاکولی فرزند صفرعلی 
به شماره کالســه 1028 و به شــماره شناســنامه 1130075788 صادره 
از خمینی شهر به شــماره ملی 1130075788 نســبت به دو دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 149/50 متر مربع مفروز و مجزی شده 
از پالک 71 فرعی از 120 اصلی واقــع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل ســند 1738 مورخ 89/07/22 دفترخانه 388 مالحظه و 

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

67- رای شماره 3348 مورخ 95/03/17 خانم فاطمه مسلمی خوزانی فرزند 
فتح اله به شماره کالســه 2332 و به شماره شناســنامه 14733 صادره از 
خمینی شــهر به شــماره ملی 1142362061 نسبت به ســه دانگ مشاع از 
ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 106 متر مربع مفروز و مجزی شده از 
پالک 428 فرعی از 107 اصلی واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل سند 133703 مورخ 90/12/03 دفترخانه 63 مالحظه و 

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

68- رای شــماره 3347 مورخ 95/03/17 آقای هاشم هاشــمیان آدریانی 
فرزند ابراهیم به شماره کالسه 2334 و به شماره شناسنامه 1026 صادره 
از خمینی شهر به شــماره ملی 1141212900 نســبت به سه دانگ مشاع از 
ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 106 متر مربع مفروز و مجزی شده از 
پالک 428 فرعی از 107 اصلی واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل سند 133703 مورخ 90/12/03 دفترخانه 63 مالحظه و 

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

69- رای شــماره 6073 مورخ 94/10/26 خانم بتول نادری  فرزند بهمن به 
شماره کالسه 2153 و به شماره شناسنامه 8 صادره از اصفهان به شماره 
ملی 1290384096 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 154/93 متر 
مربع مفروز و مجزی شده از پالک 808 فرعی از 111 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 93285 مورخ 75/11/07 
دفترخانه 63  ثبت در صفحه 146 دفتر 145 امالک مالحظه و محرز گردیده 

است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

70- رای شــماره 4421 مورخ 95/03/29 آقای پرویز پایبرجا فرزند رضا 
به شماره کالسه 2842 و به شماره شناسنامه 488 صادره از خمینی شهر 
به شــماره ملی 1754681451 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
144/40 متر مربع مفروز و مجزی شــده از پالک 631 فرعی از 107 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 

314 دفتر 283 امالک  مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

71- رای شماره 2867 مورخ 95/03/16 آقای ســید اسمعیل دادور فرزند 
ابوالحسن به شماره کالســه 2867 و به شماره شناســنامه 11 صادره از 
فارسان به شــماره ملی 5559764711  نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به 
مساحت 162/50 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 607 و 605 فرعی 
از 99 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل 
سند 180404 مورخ 87/03/19 دفترخانه 73 و سند 12209 مورخ 94/10/16 

دفترخانه 232  مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

72- رای شماره 7517 مورخ 95/06/08 آقای جمشید کبیری فرزند محمد به 
شماره کالسه 0135 و به شماره شناسنامه 24224 صادره از خمینی شهر 
به شماره ملی 1140233841 نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان تجاری و 
گاراژ متصله به مساحت 1191/04 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 
101 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل 
 مع الواسطه از مالک رسمی ســید کاظم بال افکنده مالحظه و محرز گردیده 

است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

73- رای شماره 4171 مورخ 95/03/22 خانم فاطمه لطفی فروشانی فرزند 
حسین به شماره کالسه 0984 و به شماره شناســنامه 4 صادره از خمینی 
شهر به شماره ملی 1141653011 نســبت به 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 257/65 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 279 
و 1938،1939 الی 1941 و 1941/1 و 1942 الی 1944 و 2809 فرعی از 72 
اصلی و 1429 فرعی از 85 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل سند 78663 مورخ 75/03/19 دفترخانه 9 ثبت در صفحه 
545 و 308 و 305 و 302 و  329 دفاتــر 256 و 700 و 696 امالک مالحظه و 

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

74- رای شــماره 2515 مورخ 95/02/30 خانم زهرا لطفی فروشانی فرزند 
ولی اله به شماره کالسه 0983 و به شماره شناسنامه 1130164926 صادره 
از خمینی شهر به شماره ملی 1130164926 نســبت به 1/5 دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 257/65 متر مربع مفروز و مجزی شده 
از پالک 279 و 1938،1939 الی 1941 و 1941/1 و 1942 الی 1944 و 2809 
فرعی از 72 اصلــی و 1429 فرعی از 85 اصلی واقــع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 2000742 مورخ 89/08/02 دفترخانه 
73 ثبت در صفحات 545 و 308 و 305 و 302 و  329 دفاتر 256 و 700 و 696 

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

75- رای شماره 2516 مورخ 95/02/30 آقای عبدالحسین لطفی فروشانی 
فرزند ابوالقاسم به شماره کالسه 0982 و به شماره شناسنامه 126 صادره 
از خمینی شــهر به شماره ملی 1141550660 نســبت به 1/5 دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 257/65 متر مربع مفروز و مجزی شده 
از پالک 279 و 1938،1939 الی 1941 و 1941/1 و 1942 الی 1944 و 2809 
فرعی از 72 اصلــی و 1429 فرعی از 85 اصلی واقــع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 78663 مورخ 75/03/19 دفترخانه 
9 ثبت در صفحــه 545 و 308 و 305 و 302 و  329 دفاتر 256 و 700 و 696 

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

76- رای شــماره 2517 مورخ 95/02/30 خانم نجمه خسروی زاده فرزند 
نوراله به شماره کالسه 0060 و به شماره شناسنامه 1130200302 صادره 
از خمینی شهر به شماره ملی 1130200302 نســبت به 1/5 دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 257/65 متر مربع مفروز و مجزی شده 
از پالک 279 و 1938،1939 الی 1941 و 1941/1 و 1942 الی 1944 و 2809 
فرعی از 72 اصلــی و 1429 فرعی از 85 اصلی واقــع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 229991 مورخ 94/08/16 دفترخانه 
73 ثبت در صفحه 545 و 308 و 305 و 302 و  329 دفاتر 256 و 700 و 696 

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

77- رای شــماره 7598 مــورخ 95/06/11 آقــای محمــود ســلطانی 
ورنوسفادرانی فرزند نصراله به شماره کالسه 2890 و به شماره شناسنامه 
294 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 1140922122 نسبت به ششدانگ 
یکباب سوله کارگاهی به مســاحت 544/85 متر مربع مفروز و مجزی شده 
از پالک 404 فرعی از 119 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
خمینی شــهر شــامل ســند 113361 مورخ 86/08/30  و 1811360 مورخ 
87/04/25 و 139879 مورخ 94/10/13 و 22572 مورخ 35/02/29 دفترخانه 

های 63 و 73 و 63 و 63 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

78- رای شماره 7095 مورخ 94/11/17 آقای حیدر سعیدی ورنوسفادرانی 
فرزند نطرعلی به شماره کالسه 2872 و به شماره شناسنامه 128 صادره 
از خمینی شهر به شــماره ملی 1140943431  نســبت به ششدانگ یکباب 
خانه  به استثنای بهای ثمنیه اعیانی 4/5 حبه مشاع به مساحت 112/80 متر 
مربع مفروز و مجزی شده از پالک 364 فرعی از 87 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 64582 مورخ 63/12/02 

دفترخانه 61 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

79- رای شــماره 7894 مورخ 94/11/28 خانم زهرا عموشــاهی خوزانی 
فرزند فتحعلی به شماره کالسه 2414 و به شماره شناسنامه 3610 صادره 
از اصفهان به شماره ملی 1283106418  نسبت به ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 70/15 متر مربع مفروز و مجزی شــده از پالک 208 فرعی از 115 
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 

98023 مورخ 77/04/14 دفترخانه 63  مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

80- رای شــماره 6515 مورخ 95/05/19 خانم نفیســه حاجیان فروشانی 
فرزند احمد به شماره کالسه 3640 و به شــماره شناسنامه 6262 صادره 
از مشهد به شماره ملی 0945794487  نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به 
مســاحت 108/90 متر مربع مفروز و مجزی شــده از پالک 428  فرعی از 
107 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل 
 سند 13339 مورخ 86/07/21 دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است. 

تاریخ انتشار نوبت اول :95/06/24
تاریخ انتشار نوبت دوم : 95/07/07

 م الف: 1341 نبی اله یزدانی رییس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر 

مزایده اموال غیرمنقول
5/503  اجــرای احکام شــعبه 14 حقوقی اصفهان در نظــر دارد در پرونده 
کالســه 920424 ج 14 له فرشــاد معماریان با وکالت احمدرضا یزدانی و 
جمشید نور شرق و علیه 1- محسن ریخته گران اصفهانی فرزند عبدالجواد 
به نشانی تهران، خیابان فرشته، خیابان چناران، کامران شرقی پالک 1 واحد 
10 و 2- فیروز ریخته گران اصفهانی فرزند عباس به نشــانی تهران، زندان 
اوین به خواســته مطالبه مبلغ 22/379/310/473 ریال بابت اصل خواسته 
و خســارات و مبلغ 1/114/948/023 ریال بابت حق االجرای دولتی جلسه 
مزایده ای در روز یکشنبه مورخ 1395/8/2 ساعت 10/30-10 صبح در محل 
اجرای احکام شعبه 14 حقوقی اصفهان واقع در خیابان شهید نیکبخت – 200 
متر بعد از ساختمان مرکزی- ســاختمان اجرای احکام حقوقی- طبقه سوم 
واحد 6 برگزار نماید که در این خصوص مال مورد مزایده عبارت است از 6 
دانگ پالک ثبتی 2248/3156 بخش 6 ثبت اصفهان به نشانی جاده اصفهان 
شیراز، منطقه مرق، ابتدای جاده فوکا، 2 پالک بعد از کوچه حاج خلیل نادری 
ملکی شخص ثالث خانم شیما مشــعلی به آدرس اصفهان، خیابان چهار باغ 
باال، خیابان بهار آزادی، ساختمان مســعود 2، پالک 27 طبقه 4 که در قبال 
بدهی محکوم علیهما معرفی نموده است که طبق نظر کارشناس دادگستری 
ملک مورد نظر به صــورت یک درب باغ به مســاحت 5750/36 متر مربع با 
حدود اربعه شمااًل اول به طول 2/62 متر دیواری است به کوچه- دوم به طول 
44/70 متر دیوار به دیوار به پالک 2248/2298 – شرقًا به طول 117/95 متر 
درب و دیواری است به شــارع- جنوبًا به طول 46/65 متر درب و دیواری 
اســت  به حریم کانال- غربًا اول به طول 1/5 متر دیواری اســت به جاده و 
حریم کانال- دوم به طــول 130/06 متر دیوار به دیوار پــالک 2248 باقی 
مانده محدود می گردد. ملک مورد نظــر محصور با دیوار آجری با کاربری 
کشــاورزی و در حال حاضر به صورت زمین بایر و فاقد هر گونه کشت و 
کار با دو عدد درخت کاج سالم و تعدادی درخت خشک شده دارای یک انبار و 
اتاق کارگری و یک استخر کوچک ذخیره آب قدیمی و چاه سطحی متروکه و 
انشعاب برق می باشد، لذا با توجه موارد فوق و کلیه عوامل موثر در قضیه، 
ارزش 6 دانگ پالک فوق مبلغ 16/101/000/000 ریال ارزیابی گردیده است. 
طالبین خرید می توانند ظرف 5 روز قبل از روز مزایده از پالک فوق واقع در 
آدرس اعالمی بازدید نمایند. کسانی حق شرکت در جسله مزایده را دارند که 
حداقل 10 درصد از مبلغ مزایده را همراه داشته باشند. برنده مزایده فردی 
اســت که باالترین قیمت را ارائه دهد. م الف: 15844 اجرای احکام شعبه 14 

دادگاه عمومی حقوقی اصفهان )423 کلمه، 5 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

7/16  شماره:  95/21702025012050 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب 
ساختمان پالک 3287 فرعی از پالک شماره 25/856 واقع در بخش 14 ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام مرتضی جوانی جونی فرزند محمد و زهرا 
جوانی فرزند عبدالرسول بالسویه در جریان ثبت است به علت عدم حضور 
متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون 
ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز ســه شنبه 
مورخ 95/8/4 ساعت 9 در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب این 
آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در 
محل حضور یابند. اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا )30( روز پذیرفته خواهد 
شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی 
ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره بایستی با 
تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ 
و به این اداره تسلیم نماید. تاریخ انتشار: 95/7/7 م الف: 19497 رئیس منطقه 

ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان)190 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

6/612  شماره: 95/14211 چون تحدید حدود ششــدانگ یکباب ساختمان 
پالک 3586 فرعی از پالک شماره 40/223 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که 
طبق پرونده ثبتی به نام مهرداد خورسندی فرزند تقی در جریان ثبت است به 
علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر 
از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضــای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم 
در روز سه شنبه مورخ 95/8/4 ســاعت 9 در محل شروع و به عمل خواهد 

آمد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در 
روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات مجاورین و صاحبان 
امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 
)30( روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف 
پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به 
این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم 
دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید. تاریخ انتشار: 95/7/7 م الف: 

19494 رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان)183 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

7/7  شــماره: 95/14281 چون تحدید حدود ششــدانگ یکباب مغازه پالک 
1120 فرعی از پالک شــماره 32 واقــع در بخش 14 ثبــت اصفهان که طبق 
پرونده ثبتی به نام حسن درخشــان پور فرزند علی در جریان ثبت است به 
علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر 
از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضــای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم 
در روز پنج شنبه مورخ 95/8/6 ســاعت 9 در محل شروع و به عمل خواهد 
آمد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در 
روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات مجاورین و صاحبان 
امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 
)30( روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف 
پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به 
این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم 
دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید. تاریخ انتشار: 95/7/7 م الف: 

19600 رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان)184 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

6/613  شماره: 95/14209 چون تحدید حدود ششــدانگ یکباب ساختمان 
پالک 1122 فرعی از پالک شماره 32 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق 
پرونده ثبتی به نام مجتبی مزروعی سبدانی فرزند احمد در جریان ثبت است 
به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دســتور قسمت 
اخیر از ماده 15 قانون ثبــت و بر طبق تقاضای نامبــرده تحدید حدود ملک 
مرقوم در روز سه شنبه مورخ 95/8/4 ســاعت 9 در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد. لذا به موجب ایــن آگهی به کلیه مالکیــن و مجاورین اخطار می 
گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات مجاورین 
و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس 
تحدیدی تا )30( روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون 
تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی 
گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تســلیم نماید. تاریخ انتشار: 
95/7/7 م الف: 19492 رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان)184 

کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

7/3  شــماره: 95/14283 چون تحدید حدود ششــدانگ یکباب ســاختمان 
پالک 1117 فرعی از پالک شماره 32 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق 
پرونده ثبتی به نام مریم ناطقی فرزند اسماعیل در جریان ثبت است به علت 
عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دســتور قسمت اخیر از 
ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضــای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در 
روز پنج شنبه مورخ 95/8/6 ساعت 9 در محل شروع و به عمل خواهد آمد. 
لذا به موجب این آگهی بــه کلیه مالکین و مجاورین اخطــار می گردد که در 
روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات مجاورین و صاحبان 
امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 
)30( روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف 
پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به 
این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم 
دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید. تاریخ انتشار: 95/7/7 م الف: 

19589 رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان)183 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

7/4  شــماره: 95/21702025012056 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب 
ســاختمان پالک 2047 فرعی از پالک شــماره 27/541 واقــع در بخش 14 

ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام حســین اقا ابراهیمیان فرزند احمد 
در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک 
بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده 
تحدید حدود ملک مرقوم در روز سه شنبه مورخ 95/8/6 ساعت 9 در محل 
شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین 
اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات 
مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت 
مجلس تحدیدی تا )30( روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده 
قانون تعیین تکلیف پرونــده های معترضی ثبت معتــرض ظرف یک ماه از 
تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره بایســتی با تقدیم دادخواست به مراجع 
ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید. 
تاریخ انتشار: 95/7/7 م الف: 19496 رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب 

اصفهان)184 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

7/44  شماره: 95/14312 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب ساختمان پالک 
10341 فرعی از پالک شــماره 12/6383 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که 
طبق پرونده ثبتی به نام عباس کدخدایی الیادرانی فرزند شکراله در جریان 
ثبت است به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور 
قســمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود 
ملک مرقوم در روز  شنبه مورخ 95/8/8 ساعت 9 در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد. لذا به موجب ایــن آگهی به کلیه مالکیــن و مجاورین اخطار می 
گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات مجاورین 
و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس 
تحدیدی تا )30( روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون 
تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی 
گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تســلیم نماید. تاریخ انتشار: 
95/7/7 م الف: 19785 رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان)183 

کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

7/5 شماره صادره : 1395/43/275952 نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ 
پالک شماره 24/296 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده 
ثبتی به نام مرتضی سلطانی آفارانی فرزند محمد علی در جریان ثبت است 
و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده اســت. اینک بنا به دســتور 
قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک 
مرقوم در روز شنبه مورخ 95/08/01 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی بــه کلیه مجاورین اخطار می گردد که در 
روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا 
مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی 
تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: چهار شنبه 1395/07/07 م الف: 

19465 رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان)144 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

6/614  شماره: 95/14210 چون تحدید حدود ششــدانگ یکباب ساختمان 
پالک 1121 فرعی از پالک شماره 32 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق 
پرونده ثبتی به نام صفر کیقبادی لمجیری فرزند ابراهیم و سهیال مزروعی 
ســبدانی فرزند احمد بالســویه در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور 
متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون 
ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز  ســه شنبه 
مورخ 95/8/4 ساعت 9 در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب این 
آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در 
محل حضور یابند. اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا )30( روز پذیرفته خواهد 
شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی 
ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره بایستی با 
تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ 
و به این اداره تسلیم نماید. تاریخ انتشار: 95/7/7 م الف: 19493 رئیس منطقه 

ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان)191 کلمه، 2 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم
7/67  شــماره درخواســت: 9510463727100014 شــماره پرونــده: 
9509983727100699 شماره بایگانی شعبه: 950915 خواهان: آقای کمال 
بنده علی نایینی فرزند نادعلی ساکن نایین شرکت تیزراتان آسیا کیلومتر 2 
جاده نایین اصفهان، خواندگان: 1- علی افضلی فرزند بزدان به نشانی مجهول 
المکان 2- شرکت پارس معدن بادیز به نشانی تهران ولیعصر)عج( باالتر از 
بیمارستان دی کوچه نیلوفر پالک 4 طبقه 6 واحد 23، خواهان دادخواستی به 
طرفیت خواندگان فوق الذکر دارئر بر مطالبه وجه چک شماره 25093 مورخ 
1395/03/31 به مبلغ 500/000/000 ریال و هزینه دادرسی و خسارت تاخیر 
تادیه به دادگاه نایین تقدیم نموده که پس از واصل شدن به این دفتر و ثبت به 
کالسه فوق و جری تشریفات قانونی و تعیین وقت رسیدگی برای روز شنبه 
مورخ 1395/08/22 ساعت 11 صبح، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
ردیف اول به استناد ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی 
و انقالب مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر االنتشــار آگهی می 
شود تا نامبرده قبل از حلول وقت به دفتر شعبه مراجعه و نسبت به دریافت 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم اقدام و سپس در وقت رسیدگی تعیین شده 
در جلسه دادگاه حضور یابند، و اال دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. 

م الف:208 شعبه اول دادگاه عمومی نایین )202 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی و احضار متهم

7/66  شــماره درخواســت: 9510463727100013 شــماره پرونــده: 
9409983738400526 شــماره بایگانی شــعبه: 951316 نظر به اینکه در 
پرونده کالســه 951316 کیفری آقای مهریار قنبری متهم است به مباشرت 
به اتهام شکار غیر مجاز حسب شکایت اداره محیط زیست شهرستان نایین، 
لذا با توجه به مجهول المکان بودن نامبرده به اســتناد ماده 115 قانون آئین 
دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقالب مراتب در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتشار آگهی می گردد تا نامبرده در جلسه رسیدگی روز چهارشنبه 
1395/08/19 ســاعت 12 ظهر در شــعبه اول دادگاه عمومــی نایین جهت 
 رســیدگی حاضر شــود. نتیجه عدم حضور اتخاذ تصمیــم قانونی خواهد 

بود. 
م الف:210 شعبه اول دادگاه عمومی نایین )104 کلمه، 2 کادر(

ابالغ
6/484 شــماره ابالغنامــه:9510100370002262 شــماره پرونــده: 
9209983655601485 شماره بایگانی شعبه:930121 ابالغ شونده حقیقی: 
رضا شــیرزادی فرزند یداله، تاریخ حضور:1395/08/10 دوشنبه ساعت: 
9 محل حضور: اصفهــان-خ چهارباغ باال-خ شــهید نیکبخت-ســاختمان 
دادگستری کل استان اصفهان طبقه4  اتاق 455، علت حضور: در خصوص 
شکایت سید علی رحمانی علیه شما دائر بر آدم ربایی در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی در این شعبه حاضر شوید.
م الف:18645 شــعبه 2 دادگاه کیفری یک استان اصفهان ) 16 کیفری استان 

سابق( )71 کلمه، 1 کادر(
فقدان سند مالكیت

7/57 آقای کاظم توکلی فرزند جعفر به اســتناد یک برگ استشهاد محلي که 
هویت و امضائ شهود رسما– گواهي شده مدعي است که سند مالکیت تمامت 
یکدانگ و نیم مشاع از ششدانگ یکدرب باغ موستان شماره 77 فرعی از  89 
اصلی  واقع درمزرعه جقدو الی بید جزءبخش ثبتی میمه که در صفحه 424 
دفتر81 ذیل ثبت 12627به نام  جعفر توکلی فرزند حاجی رضا ثبت و صادر و 
تسلیم گردیده است و سابقه تامین و بازداشت ندارد ودر قید رهن و وثیقه نیز 
نمیباشد به علت جابجایی اثاثیه منزل مفقود گردیده است چون درخواست 
سند مالکیت المثني نموده است طبق تبصره یک اصالحي ماده 120آئین نامه 
قانون ثبت مراتب آگهي مي شود که هرکس مدعي انجام معامله )غیر از آنچه 
در این آگهي ذکر شده ( نسبت به آن ویا وجود سند نزد خود باشد از تاریخ 
انتشار این آگهي تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا– ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و 
اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد.اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسد 
یا در صورت اعتراض اصل ســند ارائه  نشود المثني ســند مالکیت مرقوم 
صادر و به متقاضي تسلیم خواهد شد.تاریخ انتشار: 95/7/7 مهدی ذکاوتمند 

رئیس ثبت میمه 
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اخباريادداشت
 پیشنهاد  سردبیر: 

خطری که زندگی الغرها را تهديد می کند 

 طبق یک مطالعه جدید، اســترس می تواند فواید برخــی مواد خوراکی 
ســالم را کاهش دهــد. به گفتــه محققــان دانشــگاه ایالتــی اوهایو، 
 وقایع اســترس زا موجب می شــود فرد بــه جای یک صبحانه سرشــار 
از چربی های مونواشباع خوب، صبحانه ای مملو از چربی های اشباع شده 

» مضر « بخورد.
 جنیس کیکولت گالســر، سرپرســت تیم تحقیق، در این باره می گوید: 
» افراد در مواقع استرس زا به دنبال وعده های غذایی با میزان باالی چربی 
اشباع هستند. به همین دلیل نتیجه آن ناپدیدشــدن وعده غذایی سالم 
تر است. « به گفته گالسر، مطالعه قبلی نشــان داده است که چربی های 
اشباع موجب افزایش التهاب در بدن می شود که با بیماری قلبی، آرتروز، 

دیابت نوع۲، پوکی استخوان و سایر مشکالت سالمت مرتبط است.
 گالســر در ادامه عنوان مــی کند که اســترس موجب پیچیده شــدن 

شیوه فرآوری غذا در بدن می شود.
 به دنبال یک روز پراســترس، ســرعت متابولیک بدن کاهش پیدا کرده 
و ســطح انســولین افزایش پیدا می کند. در این مطالعه، محققان برای 
مشاهده نحوه تاثیر اســترس بر چربی مصرفی، از ۵۸ زن سالم خواستند 
که در دو روز متفاوت در محل کلینیک، دو صبحانه متمایز، اما تا حدودی 

شبیه به هم بخورند. 
 میانگین ســنی این زنان ۵۳ ســال بود. هر دو صبحانه شامل بیسکوئیت 

و عصاره گوشت بود و هریک حاوی۹۳۰ کالری و۶۰ گرم چربی بود. 
مهم ترین تفاوت آنها این بود که یک صبحانه عمدتا حاوی چربی اشــباع 
 شــده و دیگری حاوی روغن آفتابگردان مونواشــباع بود. همچنین زنان 

در مورد وقایع استرس زا روز قبل مصاحبه ای استاندارد انجام دادند.
تحقیق نشــان داد زنان فاقد استرس بعد از مصرف بیســکوییت و شیره 

گوشت حاوی چربی مونواشباع، نتایج آزمایش خون بهتری داشتند. 
این زنان دارای نشانه های التهابی پایین تری نیز بودند. اما زمانی که زنان 
در مطالعه قبل از تست صبحانه، تحت شرایطی استرس زا قرار می گرفتند 
به نظر می رســید که فواید و مزایای مرتبط با سالمت نوع چربی انتخابی 

روز قبل نیز از بین می رفت.

  به گفته محققان عمــل فیزیکی جویــدن موجب افزایش بــزاق دهان 
می شود که مزایای زیادی از آن نشــات می گیرد. مطالعات بالینی نشان 
می دهد جویدن آدامس بدون قند به مــدت۲۰ دقیقه بعد از خوردن غذا 
مانع از پوسیدگی دندان می شــود. البته این بدین معنا نیست که جویدن 

آدامس می تواند جایگزین مسواک و نخ دندان شود.
همچنین طبق یافته هــای مطالعاتی، جویدن آدامس برای مغز بســیار 
پرفایده است. اثبات شده اســت که جویدن آدامس موجب افزایش سطح 
هوشیاری، واکنش ســریع و افزایش سرعت رمزگشایی از اطالعات جدید 
در مغز می شود. محققان توصیه می کنند برای بهبود روند هضم و گوارش 
بهتر اســت قبل یا بعد از هر وعده غذایی آدامس حاوی زایلیتول جویده 

شود.

الغری؛ رویایی دوست داشتنی برای بســیاری از افراد که برای رسیدن 
به آن از هیچ چیز فروگذار نمی کنند؛ امــا واقعا الغری به همین میزان 
 اتفاق خوشــایندی اســت؟ آیا افراد الغر ســالم تر از دیگران هستند؟ 

آیا الغر بودن به معنای سالمت جسمانی کامل است؟
ظاهر امر این چنین نشــان می دهد که الغر ها زندگی سالم تری دارند 
و برابر بسیاری از بیماری ها ایمن هســتند؛ ولی حقیقت این است که 
الغری بیش از حد خود یکی از عوامل ابتال به برخی بیماری ها از جمله 
سرطان روده اســت. این موضوع از آنجا ناشی می شــود که متناسب 
نبودن میزان انســولین در بدن احتمال ابتال به سرطان روده را افزایش 

می دهد؛ اتفاقی که ارتباط چندانی به چاقی یا اضافه وزن ندارد.
اگرچه تا پیش از این چاقی را یکی از مهم ترین دالیل ابتال به ســرطان 
روده می دانســتند ولی این موضوع به معنای مصونیت الغرها برابر این 
بیماری نیست. درســت است که میزان انســولین در خون افراد دارای 
 اضافه وزن باالســت؛ ولــی نکته جالب این اســت که انســولین خون 
 این گروه به انــدازه الغرها نمی رســد. وجود این میزان از انســولین 
در خون الغرها نه تنها موجب شــگفنی دانشمندان شــده است بلکه 
 دلیل آن هم برای شان پوشیده اســت. با این حال آنها حدس می زنند 
رژیم غذایی نادرســت و سبک زندگی نشســتنی موجب این تغییرات 
جسمانی می شــود. اهمیت این یافته ها از آن روست که در حال حاضر 
روز به روز به طیف مشــتاقان الغری افزوده می شــود و از طرف دیگر 
سرطان روده به عنوان چهارمین سرطان کشــنده در جهان شناسایی 
شده اســت. بنابراین، اگر به دنبال الغری هســتید از راه اصولی آن را 

پیش بگیرید و گمان نکنید الغری لزوما به معنای سالمتی است.

 به گفته محققان، نتایج زایمان زنان دارای تحلیل شــنوایی بسیار 
متفاوت از زنان سالم از لحاظ شنوایی است.

نوزادان متولدشــده از زنــان دارای تحلیل شــنوایی بســیار در 
معرض زایمان زودرس قرار داشــته و دارای وزن پایینی به هنگام 
 تولد نیز خواهند بود. پژوهشــگران عنوان مــی کنند فهم و توجه 
به این دالیل برای بهبود نتایج زایمان در بین زنان مبتال به تحلیل 

شنوایی بسیار حائز اهمیت است.
محققان دانشگاه برندیس ماساچوست به سرپرستی مونیکا میترا 
در مطالعه خود به مقایســه زنان دارای مشــکالت شنوایی با زنان 
 فاقد این مشــکل در مورد زایمان پرداختند. نتایج بررســی شده 
در مورد زایمان مربــوط به زایمــان زودهنــگام و وزن پایین به 
هنگام تولد بود. نوزادان متولدشــده از زنان دارای تحلیل شنوایی 
 به شــکل قابل توجهی دارای وزن پایین بوده یا زودهنگام به دنیا 
آمده بودند. هنوز محققان پی به دالیل اصلی این موضوع نبرده اند 

و در تالش برای انجام مطالعات بیشتر در آینده هستند.

استرس از فوايد رژيم غذايی سالم 
در زنان می کاهد

پوسیدگی دندان را با جويدن آدامس 
کاهش دهید

خطری که زندگی الغرها 
را تهديد می کند

 مشکالت شنوايی زنان احتمال 
زايمان زودرس را افزايش می دهد

دکتر کامران آزما در این بــاره می گوید: آمارها و همچنین 
میزان مراجعات بــه مراکز درمانی طی ســال های اخیر 
نشــان می دهد که میزان دردهای ناحیه گردن و شــانه 
 در بیــن جوانان افزایش پیدا کرده اســت، بــه طوری که 
 در حال حاضر دردهای ســتون فقــرات در ناحیه گردن 
یکی از شــایع ترین و مقاوم ترین سندروم های درد در بین 

جوانان محسوب می شود.
این متخصص طب فیزیکی و توانبخشــی با تاکید براینکه 
حدود یک ســوم از جوانان امروزی از این عارضه شکایت 
 می کننــد، اضافه مــی کند: طی این ســال ها اســتفاده 
از کامپیوتر، تبلت و گوشــی های هوشمند در بین جوانان 

بیش از حد رواج پیدا کرده است. در حقیقت این گوشی ها 
دیگر فقط یک وسیله برای ارتباط معمول و متداول نبوده 
و به دلیل اســتفاده بیش از حد می تــوان از آنها به عنوان 
مظنون اصلی درد های گردنی در جوانــان و نوجوانان نام 
برد. چرا که به طور معمول ســر و گردن بیشــتر کاربران 
تبلت و گوشی های هوشــمند هنگام اســتفاده از آنها در 
وضعیت نامناسبی قرار دارد و از نگاه علمی و بیومکانیکی 
هنگامی که صفحه نمایش بیش از حــد پایین یا باال قرار 
گیرد، احتمال آسیب به ستون فقرات گردن و حتی پشت 
و کمر افزایش پیدا می کند. به گفته این اســتاد دانشگاه، 
به طور متوسط وزن ســر یک فرد بزرگسال در حدود پنج 

کیلوگرم است، هرچه گردن به سمت جلو خم شود میزان 
فشاری که به عضالت گردن و پشت وارد می شود افزایش 
پیدا خواهد کرد. برای مثــال اگر گردن به میزان۶۰ درجه 
خم شود، فشار وارد شده به عضالت گردن و پشت، به بیش 
از پنج برابر وزن سر خواهد رسید. چنین فشاری می  تواند 
 به آســیب دیدگی اجزای مختلف ســتون فقرات به ویژه 
در ناحیه گردن و پشت منجر شود و وضعیت بد و نامناسب 
 شانه و پشــت، در طوالنی مدت، احتمال ایجاد قوزپشتی 

در این دسته از کاربران تکنولوژی را افزایش می دهد.
دکتــر آزما در ادامه خاطرنشــان می کند: در شــرح حال 
بســیاری از نوجوانانــی کــه از درد های گردن و پشــت 
 شــکایت دارنــد می بینیم که آنهــا ســاعت های زیادی 
در شبانه روز را صرف استفاده و کار با گوشی های هوشمند 
و تبلت می کنند و بیش از دو سوم  شان اظهار می دارند که 
بیشترین زمان شــروع دردشــان در هنگام یا بعد از کار با 

کامپیوتر، تبلت یا گوشی های هوشمند بروز می کند. 
 به همیــن دلیل بایــد یکــی ازفاکتورهای خطــر بالقوه 
در درد های اســکلتی و عضالنی نزد جوان ها را اســتفاده 

بیش از حد از تکنولوژی های جدید ارتباطی بدانیم.
وی با اشاره به نحوه پیشگیری از ابتال به چنین مشکالتی 
عنوان می کنــد: رعایت اصول ارگونومــی و اصول صحیح 
 نشســتن یا خوابیدن هنــگام کار با این وســایل، رعایت 
مدت زمان اســتاندارد اســتفاده از این وســایل و داشتن 
اســتراحت در فواصل زمانــی متناوب هنــگام کار با این 
دســتگاه ها، همراه با انجام چند حرکت ســاده کششی، 
همچنین ایجاد تعادل و باالنــس بین ورزش و بی حرکتی 
در زندگی از جمله تدابیری اســت کــه می تواند تا حدود 

زیادی جوانان و نوجوانان را از آسیب دیدگی نجات دهد.
این متخصص طب فیزیکی و توانبخشی در توضیح بیشتر 
موارد ذکر شــده، تصریح می کند: عمده مشکالت به نحوه 
 تماشای صفحه اســکرین گوشــی یا تبلت، نگاه به پایین 
و خمیدگی بیش از حد گردن و در نتیجــه تغییر انحنای 
 طبیعی و کشــیدگی و فشــار به بافت نــرم ناحیه گردن 
باز می گردد. هرچه مدت زمان قرار گیری گردن و شانه ها 
دراین حالت نادرست بیشتر باشــد، شانس ایجاد و شدت 
صدمات باالتر مــی رود. بنابرایــن بهتریــن حالت برای 
 پیشــگیری از بروز مشکالتی از این دســت در هنگام کار 
 با ابزار هوشــمند، قرارگیری گــردن در زاویه حداکثر1۵ 
تا۲۰ درجه است. البته استفاده از وسایل جانبی و پایه های 
 مخصوص نگهداری تبلت و کاهش مدت زمان اســتفاده 

به کمتر از دو تا سه ساعت در روز نیز راهگشاست.
 وی در خاتمــه توصیه می کنــد: بهتراســت برنامه های 
نرم افزاری که به کاربر زمان استراحت و حتی نوع حرکات 

کششی را یادآوری می کند، روی تبلت نصب کرد. 
اما از همه این ها گذشته داشتن یک برنامه ورزشی مناسب 
و زندگی پرتحرک و پرنشــاط در جهت باال رفتن ســطح 
آمادگی جسمانی و کاهش استرس های روزانه بهترین راه 

پیشگیری است.

درد در ناحیه گردن يکی از شايع ترين دردهای دوران میانسالی و بزرگسالی است که با افزايش سن احتمال بروز 
آن نیز بیشتر می شود. اما متاسفانه اين روزها اين درد درمیان جوانان و نوجوانان زيادی مشاهده می شود و ما 
هرروزه با جوانان متعددی مواجه می شويم که از درد گردن و شانه گاليه می کنند. علت بروز چنین مواردی که تا 
چند سال پیش کمتر ديده می شد، چه می تواند باشد؟ آيا می  توان تغییردر سبک زندگی در عصر تکنولوژی را 

متهم کرد و انگشت اتهام را به سوی نحوه استفاده از گوشی های تلفن همراه نشانه گرفت؟

زيبايی

با اینکه عمل شســتن موها کار ســاده ای به نظر می رسد، 
 انتخاب هــای شــما در رابطه با نــوع محصــوالت، دمای 
 آب و برنامه شســت و شــوی موها تاثیر زیادی بر کیفیت 
موهای تان خواهد داشــت. اگر درست شامپو نزنید، ممکن 

است موهای تان را بشکنید یا به آنها آسیب بزنید. 
در این مطلب، شــما را با بایدها و نبایدهــای رایج در زمینه 

شامپو بیشتر آشنا می کنیم.
 يــک فرمــول مشــخص را بــر اســاس 

نوع موهای خود انتخاب می کنید
 انتخاب شــامپو بر اســاس نوع موهای تان - چرب، خشک 
یا رنگ شده - یک امر طبیعی است؛ اما این کار گاهی نتیجه 
نمی دهد. شــامپوی معمولی شــما ممکن است برای موی 

معمولی دوست تان مناسب نباشد. 
از ســوی دیگــر، موهای خشــک به شــامپوی مخصوص 
 خود نیاز دارند. متخصصان توصیه می کنند که شــامپوی 
 مورد نظر خود را بر اســاس بافت موی تــان انتخاب کنید 

تا بهترین نتیجه را بگیرید.
موهای تان را سريع و خشن شامپو می زنید

اگر در کمتر از ۵ دقیقه شــامپو می زنیــد و از حمام بیرون 
می آیید، احتماال موهای تان را خوب نمی شــویید. بیشتر 
افراد موهای خود را به اندازه کافی خیس نمی کنند. در این 

شرایط، شامپو در موهای چرب و روغنی نفوذ نمی کند. 
اگــر موهای تــان را کامال خیــس نکنید، شــامپو به طور 
 مساوی در اقصی  نقاط مو پخش نمی  شــود. بنابراین، فقط 

بخش کمی از موها تمیز خواهد شد.
فکر می کنید نمی توانیــد هر روز موهای تان را 

بشويید
 خیلی ها گمان می کنند که شســتن هــر روزه موها باعث 
از بین رفتن چربی طبیعی مو و بی حالت شدن آن می شود. 
اما ایــن یک باور غلط اســت. شــما هــر روز صورت تان را 
 می شــویید، اما خشــک نمی شــود. این مســئله در مورد 
موی ســرتان نیز صدق می کند. در واقع، این آب اســت که 

موی شما را نرم و منعطف نگه می دارد، نه چربی. 
 بنابراین، اگر می خواهید موی چرب و بدبو نداشــته باشید، 

هر روز سرتان را با آب بشویید.
بیش از حد از شامپو خشک  استفاده می کنید

 شامپو خشــک به موهای شــما زیبایی خاصی می بخشد؛ 
اما اســتفاده بیش از حد از شــامپو خشــک  باعث ترکیب 
 محتویات شــامپو با گرد و خــاک، چربــی و باکتری های 
 فــرق ســر شــده و منافــذ پوســت ســر را مســدود 
 خواهد کــرد. بنابراین، اســتفاده از شــامپو خشــک ها  را 

به حداقل برسانید.

اشتباهات رايج هنگام 
شامپو زدن ) 1 (

  بايد 
 يکی  از

 فاکتورهای 
 خطر   بالقوه 
در  درد های 

اسکلتی  و عضالنی 
 نزد جوان ها را 

  استفاده 
 بیش  از حد 

از تکنولوژی  های 
جديد   ارتباطی 

بدانیم

راهکارهایی برای درمان گردن درد

نایب رییس انجمن اپتومتری  گفت: یکی از بیشترین شکایت های 
افراد مراجعه کننده به متخصصین چشم پزشکی و اپتومتریست، 
عفونت یا زخم شدن قرنیه به علت اســتفاده از لنز های چشمی 

است.
 ناصر صــادق  پــور ادامــه داد: خیلی از افــراد بــدون مراجعه 
به اپتومتریست و بدون داشــتن هیچ گونه آگاهی اقدام به خرید 
لنز های طبی و رنگی چشم می کنند و زمانی که دچار عارضه ای 
خاص می شــوند به ما مراجعه می کنند. باید توجه داشت فردی 
که می خواهد از لنز استفاده کند حتما باید از سوی اپتومتریست 
معاینه شــود و از نظر مسائل مختلفی مورد بررســی قرار گیرد.

صادق پور افزود: یکی از این مســائل بررســی میزان اشک چشم 
فرد است تا با تعیین میزان اشک چشم درصد آب موجود در لنز 
مشخص شود تا فرد دچار مشکل نشود. وی عنوان کرد: همچنین 

پهنای قرنیه و انحنای سطح قدامی چشم باید بررسی شود.

 اثر فعالیــت فیزیکی بــر روی عفونت های ویروســی شــناخته 
شــده اســت ولی اطالعات کمی در مورد عفونت های باکتریایی 

وجود دارد.
در این مطالعه محققان ارتبــاط بین فعالیت فیزیکــی در اوقات 
فراغت و عفونت باکتریایی را در یک ســال مورد بررسی قرار دادند. 
عفونت باکتریایی مشکوک بر اساس نسخه آنتی بیوتیک به وسیله 
شــماره ثبت مدنی منحصر به فرد دانمارک ) شــماره شناسایی 
 که در هنگام تولد به هر فرد اختصاص داده می شــود ( تشخیص 
داده می شود. اطالعات سالمت را به وسیله اطالعات ثبت هر فرد به 
دست آوردند. نتایج نشان داد، فعالیت فیزیکی کم در اوقات فراغت 
در مقایسه با بی تحرکی،1۰ درصد خطر ابتال به عفونت باکتریایی 
 را کاهش می دهد. عالوه بــر این، فعالیت بدنی در ســطح پایین 
و متوسط نیز ۲1 و ۲۳ درصد با کاهش عفونت سیستیک ) عفونت 

باکتریایی دستگاه ادارای ( در ارتباط است.

 در این مطلب قصد داریم به بررســی خواص آنانــاس بپردازیم. 
از جمله مهــم ترین خواص آناناس برای ســالمتی انســان می 
توان به بهبود جریان خون، پیشــگیری از سرطان، کمک به دفع 
 سنگ کلیه، رفع گلودرد و ســرفه، افزایش سرعت ترمیم زخم ها 
و جراحات و کمک به بهبود بیمــاران پس از انجام اعمال جراحی 

اشاره کرد.
آناناس برای کاهش فشار خون باال

خوردن آناناس تازه در افراد مبتال به فشار خون باال باعث کنترل 
میزان فشار خون می شود؛ دلیل این خاصیت آناناس، برخورداری 
 از مقادیر باالی پتاســیم و بهبود عملکرد پمپ ســدیم پتاسیم 
اســت. خطر باال رفتن فشــار خون در افرادی که هر روز آناناس 

مصرف می کنند، تا۲۰ درصد کاهش پیدا می کند.
تاثیر مصرف آناناس بر سالمت قلب

فابرین نام نوعی پروتئین ارگانیک اســت کــه باعث انعقاد خون 
می شــود. وجود این ترکیبــات در خون مانــع از گردش خون 
 شــده و در نتیجه امکان دارد باعث ایجاد لخته های خونی شود؛ 
اما آنزیم بروملین موجود در آناناس قادر است که این پروتئین را 

حل کرده و جریان خون را روان سازد.
در این صورت اســت که خون به خوبی به تمــام ارگان های بدن 
 می رسد، فعالیت قلب کنترل می شــود، رگ های خونی باز شده 
و از تشــکیل لخته های خونــی جلوگیری می شــود. به عقیده  
محققان تاثیر این ترکیب با اثرات آســپرین قابل مقایسه است. 

البته منظورمان این نیســت که داروی آســپرین خــود را کنار 
گذاشته و آناناس را جایگزین کنید. شــما می توانید از این میوه 

برای ارتقای سالمت قلب خود استفاده کنید.
آناناس برای رفع گلودرد و سرفه

در سال۲۰1۰ محققان هندی تاثیر شربت تهیه شده با مخلوطی 
از آب آناناس، نمک، فلفل سیاه و عســل را روی بیماران آزمایش 
کردند. نتایج نشان داد که این نوشیدنی نسبت به شربت سرفه در 

آرام کردن سرفه و رفع ناراحتی گلو موثرتر است. 
آناناس حاوی آنزیــم بروملین و ویتامین هــای A و C، منیزیم، 
 منگنز و پتاسیم است که با تقویت سیســتم دفاعی بدن، مقابله 

با عفونت ها را برای بدن آسان تر می کند.

عصــاره درخــت کاج دریایی، بومی قســمت جنوبی کشــور 
 فرانسه اســت. نکته جالب درباره این عصاره این است که بدون 
 آسیب رســاندن یا از بین بردن درخت ها به دست می آید و عالوه 
 بر آن دارای خواص متعــددی ازجمله برطــرف  کننده اختالل 
در نعوظ و کاهش اثر شــیمی و پرتودرمانی در بیماران سرطانی 
 اســت. در ادامه مطلب بــه معرفی خــواص دیگر ایــن عصاره 

پرداخته می شود:
کاهش  دهنده حمله قلبی و سکته

نتایج تحقیقات محققان آلمانی نشان می دهد عصاره درخت کاج 
مانع از لخته شــدن خون می شود. لخته شــدن خون باعث بروز 

حمله قلبی و سکته می شود.
فشارخون باال را کاهش می دهد

نتایج تحقیقــات متعددی نشــان می دهد که مصــرف عصاره 
 این درخت، تولید نیتریک اکســید ) نوعی گاز که فشــارخون را 
به  صورت عادی در می آورد ( را بیشــتر می کند. نیتریک اســید 
دیواره رگ  های خونی را شل نگه می دارد درنتیجه جریان خون 

در رگ ها و شریان ها آسان  تر و موثرتر است.
از سالمت چشم محافظت می کند

این ماده طبیعی به  ویژه اگر با عصاره زغال اخته مخلوط شــود، 
در حفظ سالمت و قدرت بینایی بســیار موثر است. این دو باعث 
تقویت جریان خون شبکیه چشم می شود. همچنین فشار داخل 

چشم را عادی می  کند و خطر بروز گلوکوما را کاهش می دهد.

عارضه جانبی شیمی و پرتودرمانی را کاهش می دهد
شیمی  درمانی و پرتودرمانی به ســلول های سرطانی و گاهی نیز 
به سلول های طبیعی حمله ور می شود. به همین دلیل است که 
عارضه هایی مانند استفراغ، کاهش وزن و اسهال به وجود می آید. 
مصرف عصاره درخــت کاج در کاهش این عوارض بســیار موثر 

است.
سرطان پروستات را رفع می کند

مکمل عصاره این درخت تکثیر سلول های ســرطانی را در غدد 
پروستات کنترل می کند. جالب اســت که این عصاره با تنظیم 
کردن پادتن خاص پروســتات مربوط به شــکل گیری سرطان 

پروستات، باعث مرگ سلول های سرطانی می شود.

عصاره درخت کاج  آناناس ) 1 (

آيا ورزش خطر عفونت را کاهش 
می دهد؟

خواص خوراکی ها

دانستنی ها

 برای  مقابله 
 با  افسردگی 
ماست  بخوريد

اگر همزمان با شروع پاییز احســاس می کنید که دچار افسردگی فصلی 
 شــده اید می توانید تنها با خوردن یک محصول لبنی بســیار خوشمزه 
این بیماری را به زانو در آورید. بر اســاس جدیدترین پژوهش های انجام 
شــده خانم هایی که به طور منظم در رژیم غذایی خود ماســت پرچرب 

مصرف می کنند کمتر مبتال به افسردگی می شوند.
خوردن روزانه یک لیوان ماســت پرچرب با عملکرد مناسب با کتری های 
مفید روده در ارتباط است و سبب می شود تا عالوه بر بهبود کارایی دستگاه 
گوارش ، خلق و خوی افراد نیز بهتر شــود و عالیم بیماری افســردگی در 

 آنها کاهش پیدا کند.خوردن ماست پروبیوتیک نیز با کشتن میکروب ها 
 و باکتری هــا در روده در ارتباط اســت و مواد مخمر موجود در ماســت 
می تواند درایجاد روحیه مثبت و شــاد در افراد موثر باشد. براساس آمارها 
 افسردگی بالینی در ســال های آینده به یکی از بیماری های بسیار شایع 

و با جامعه آماری باال در سطح دنیا تبدیل خواهد شد .
 علل مختلفی باعث ابتالی شــما یــا اعضای خانواده تان بــه این بیماری 
 می شــود، ازجملــه: عوامــل ژنتیکــی، محیــط زندگی، نــوع تغذیه 
و حوادث پیرامون و روزمره که می تواند ازافسردگی خفیف تا انواع حاد را 

در افراد ایجاد کند.
 به منظور محافظــت ازبدن در برابــر این بیماری روحی ســخت درمان، 
 عالوه بر شــاد زیستی، مثبت اندیشــی، مشــاوره با متخصص، می توان 
 با خوردن مواد غذایی ســالم به ویژه ماســت پرچرب به میــزان ۶ وعده 

در هفته تا ۳۲ درصد کمتر از سایرین در معرض ابتال به آن قرار گرفت.
 این تحقیقات توسط پژوهشــگران دانشگاه آکســفورد انجام شده است 
و کارشناســان امیدوارند از این مکمل درمانی طبیعــی و بی ضرر، برای 

درمان بیماران مبتال به افسردگی و کاهش عالیم بیماری، استفاده کنند.

هرگز خودسرانه لنز چشم 
نخريد!
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پیشنهاد سردبیر: 
همه آنچه باید برای سفر اربعین بدانید

حدیث عشق

دانستنی
با توجــه در پیش بودن ماه محــرم، صفر و نیز ازدیاد ســفر 
 زائران به سرزمین عراق برای دیدار حرم امام مظلوم شیعیان 
 و یاران باوفای شان، دفتر ســخنگوی ناجا گزارش مبسوطی 
از کم و کیف ســفر به عتبات عالیات را جهــت آگاهی عموم 

مردم ارائه کرده است.
 بــرای اینکــه رویداد عظیــم اربعیــن حســینی در کمال 
برنامه ریزی، امنیت و... برگزار شود و زائران نهایت بهره مندی 
 از این سفر معنوی را داشته باشند، تاکنون جلسات متعددی 
با ارگان ها و سازمان های مرتبط جهت هماهنگی و برگزاری 

هر چه باشکوه تر اربعین حسینی تشکیل شده است.
 چندی قبل، ســتاد اربعین بــا حضور دســتگاه های ذیربط 
در وزارت کشور برگزار و راهکارهایی جهت بهتر برگزار شدن 
کنگره عظیم اربعین امســال و رفع معایب و مشکالت سال 
قبل اعالم شد؛ همچنین جلساتی با کشور عراق در این رابطه 

برگزار شده است.
آماده شدن 3 روزه گذرنامه

برای ســهولت و تســریع امور زایرانی که قصد سفر به عراق 
 را دارند حداکثر ظرف 72 ســاعت از زمــان تحویل مدارک 
به دفاتر پلیــس +10 برای صدور گذرنامه وقت الزم اســت.

البته باید خاطر نشان شود؛ پلیس مهاجرت و گذرنامه همانند 
ســنوات گذشــته با تمام توان و ظرفیت در خدمت زایران 
اربعین حسینی خواهد بود و در صورت ازدحام و شلوغی زیاد، 
بنا بر صالحدید مســئوالن ذیصالح، خدمات رسانی همانند 

سال گذشته در روزهای تعطیل هم صورت می پذیرد.
گذرنامه ها را تمدید کنید

این مهم را باید در نظر داشت؛کسانی که قصد سفر به کربال و 

نجف را دارند؛ هر چه زودتر اقدام بــه گرفتن گذرنامه کنند؛ 
البته منعی نیز برای خروج زوار ایرانی به عراق در صورتی که 

گذرنامه آنها معتبر باشد، وجود ندارد.
معموال دولت ها یک ســری مالحظاتی برای مــدت اعتبار 
 گذرنامه اتبــاع خارجی که به کشــور آنها وارد می شــوند، 
در نظر دارند که دولت عراق هم از این قاعده مستثنی نیست؛ 
پیشنهاد می شــود دارندگان گذرنامه ایرانی که مدت اعتبار 
گذرنامه شان کمتر از 6 ماه است، برای تعویض گذرنامه های 

خود اقدام کنند.
این در حالی اســت که هزینه گذرنامه نســبت به سال قبل 
افزایش نداشته و میزان افزایشــی که در رسانه ها اعالم شده، 
مربوط به گذرنامه های صادره کنسولی است؛ همچنین مبلغ 

عوارض خروج، نسبت به سال گذشته تغییری نکرده است.
 به زایران توصیه می شــود به صورت گروهی مسافرت کنند

تا سفر مطلوب و ایمن تری را پیش رو داشته باشند، اما سفر 
انفرادی نیز امکان پذیر است.

بدون گذرنامه خدماتی ارائه نمی شود
بی شک خروج از کلیه مبادی مرزی صرفا با در دست داشتن 
اصل گذرنامه و روادید معتبر مقدور است و هیچ گونه خدماتی 
به کسانی که فاقد گذرنامه و روادید هستند، ارائه نخواهد شد 
و اینکه افراد می توانند با کارت ملی و... از کشور خارج شوند، 

صحت نداشته و شایعه ای بیش نیست.
از طــرف دیگــر در اربعین امســال پیش بینی شــده برای 
جلوگیری از بروز هــر گونه ازدحام و شــلوغی صف، در مرز 
شلمچه؛ گیت ها افزایش پیدا کند؛ برای خدمات رسانی بهتر 
 به زوار و جلوگیری از افزایش ازدحام آنهــا، نیروی انتظامی 

 با به کارگیری حداکثــری کارکنان در مــرز و نیز تمام توان 
و ظرفیت خود آماده خدمت رسانی به زائران عزیز است.

مرزهای زمین و هوایی، میزبان زائران
عالوه بر اینکه در صورت برقراری پرواز توســط شرکت های 
هواپیمایی منعی برای اعزام زائران بــه صورت هوایی وجود 
 ندارد؛ تردد زائــران کنگره عظیم اربعیــن از مبادی ورودی 
و خروجی مرزهای زمینی مهران _ شــلمچه و چزابه، قطعی 

است. 
با توجه به اینکه بخش عمده ای از بار مسافری به مرز زمینی 
مهران اختصاص پیدا می کند؛ پیشــنهاد می شــود زائران 
 گرامی جهت ســهولت در تــردد از مرزهای دیگــر از جمله 
 مرز زمینی شــلمچه اســتفاده کنند. البته باید تاکید کنیم؛

برخالف برخی از مواردی که این روز ها مطرح می شود،تا این 
لحظه هیچ تصمیمی در خصوص خروج زوار اربعین حسینی 
با استفاده از خودروهای شــخصی خود به سمت کشور عراق 

گرفته نشده است.

قاب روز

خیابان سپه 
 این خیابان که امروزه نام شهدا را بر آن گذاشته اند، نخستین خیابان طراحی شده ایران است که در دوره صفوی در زمان پایتختی قزوین احداث شــد. این خیابان را شاه طهماسب صفوی در شمال محله شهرستان قدیم یا حصار شاپور، همزمان 
با ایجاد جعفرآباد یعنی عمارت و خانه های دو طرف این خیابان و باغ سعادت آباد و عمارت دولتخانه و حرمسرا و باغ های شرقی و غربی عمارات مذکور احداث کرده است. خیابان سپه قزوین به عنوان نخستین فضای شهری که ماهیتی متفاوت از 
میدان ها و میدانچه ها یا گذرهای ارگانیک فاقد طراحی داشته و بیشتر به عنوان مسیری مستقیم و طراحی شده برای رفت و آمد شباهت داشت، شناخته می شود. این محور در دوره صفوی و در دوره پایتختی شهر قزوین از محل سردر عالی قاپو 

تا موضع تقریبی مقابل مسجد جامع احداث شده است.

چرا جنگ تحمیلی علیه ایــران صورت گرفت؟  منیره 
چرا هشت سال به طول انجامید و چطور شد که آرام پور

 ایران پیروز شــد؟ چــرا مقابله با ایــن جنگ را 
دفاع مقدس می نامند؟

این ها ســواالتی هســتند که اکثر جوانان و نوجوانان دهه هفتاد 
 و هشــتادی ها می پرســند و شــاید خیلی راحت از کنــار این 

سواالت شان می گذرند، چون عمق فاجعه را نمی دانند. 
من در اینجا می خواهم از اول شــروع کنــم از آنجایی که جنگ 
 شــروع شــد یا بهتر بگویم از کمی قبل تر از شــروع جنگ ایران 

و عراق:
هنگامی که ایران توانســت دســت چپاول گران غرب را از کشور 
قطع کند جشنی در ایران برپا شد، جشــن پیروزی انقالب. آوازه 
 این پیروزی و پایان نفوذ غرب در ایران در سرتاســر جهان پیچید 

 و قبول این شکست ننگین برای آمریکا بسیار سخت بود. 
پس بر آن شــد تا توطئه ها و تهدیدات گوناگونــی را علیه انقالب 
وملت ایران تدارک ببیند از جمله آشــوب و شــورش و کشــتار 
 مردم در کردستان، خوزستان، بلوچستان، گنبد و ترکمن صحرا 
و جنایات دیگر در دیگر شهرها، کودتاهای متعدد و هزاران اقدام 
 دیگر که اوج دشمنی و خباثت های آمریکا علیه ایران را به اثبات 
می رســاند. پس از آنکه این ترفندها جواب نداد، تصمیم دیگری 
گرفتند؛ یک تهاجم نظامی گســترده، به امید آنکه ایران و ایمان 

ایرانی را تصرف کنند.
 » هارولد بــراون « وزیــر دفاع آن زمــان آمریــکا در این زمینه 
گفته بود: » شــرایط ایران، گویای چیزی اســت که ممکن است، 
 اتفاق بیافتــد. ادامه عدم ثبات در آنجا می تواند به کوشــش هایی 

از جانب عراق برای تصفیه حساب های قدیمی بینجامد. «
آمریکا با فروپاشــی رژیم پهلوی و شکست سیاســی که از ایران 
خورده بــود برای جبران ایــن ناکامی های پی در پــی، به دنبال 
تبدیل صدام به ژاندارم منطقه بــود و جالب تر آنکه از نظر ریچارد 
نیکســون، رییس جمهور پیشــین آمریکا، دولت تندروی عراق 
قوی ترین نیروی نظامی خلیج فارس به شمار می رفت و این دلیل 

کافی و منطقی  برای بهبود روابط کشور آمریکا با کشور عراق بود.
همچنین صدام حســین معاون رییس جمهور عراق، در فروردین 
1359 گفــت: » اکنــون موقع آن نیســت که من دســت روی 
 دست بگذارم و شــاهد و ناظر انقالب ایران باشم. اینک موقع آن 
رسیده است که از وضع آشفته ایران حداکثر بهره برداری را بکنم 

و با یک حمله کار ایران را بسازم. «
و » طه یاســین رمضان « معاون نخســت وزیر عراق در دی ماه 
1360 چنین اظهار کرد: » مــا به این نکته تاکیــد می کنیم که 
 جنگ بــه پایان نخواهد رســید مگر اینکه رژیم حاکــم در ایران 

به طور کلی منهدم شود. «
سفیر سابق آمریکا در عربستان طی مقاله ای در مجله »نیوزیک« 
 در ســال 1361 می نویســد: »عــراق می خواســت بــا هجوم 
به سرزمین های ایران، شــاهد ســقوط جمهوری اسالمی ایران 
باشــد« و چه واضح و بدیهی اســت که هدف اصلی آنها از به راه 
انداختن این جنگ نابودی انقالب اسالمی و سرنگونی اسالم و زیر 

سلطه بردن دوباره ملت ایران بود.
جالب اســت بدانیــد کــه در جنگ های چنــد قرن اخیــر دنیا 
ماننــد جنــگ جهانــی اول و دوم و جنــگ ویتنــام، کــره و... 
 تقریبا دنیا دو دســته شــده بود و در قالب متحدیــن و متفقین 
 در مقابل هم بــه جنگ پرداختند و بلوک شــرق و غرب هر کدام 
از کشــوری حمایت می کردند. تنها جنگی که در آن همه دنیای 
 اســتکباری شــرق و غرب با هم متحد شــدند و به یک کشــور 
تهاجم کردند، همان جنگ عراق با ایران بــود؛ همه حامی صدام 

بودند و این خود نشان از گستردگی این تهاجم داشت. 
صدام در رویاهای خویش، اشغال سه ساعته خرمشهر و سه روزه 
خوزستان و یک هفته ای تهران را درسر می پروراند و ایران را مورد 
تجاوزهای زمینــی، هوایی و دریایی قــرار داد و چه جنایت ها که 

نکرد!
ایــن تهاجم نظامی گســترده با همــکاری ده ها کشــور و حتی 
 فرســتادن نیروی نظامی مزدور به عراق شــروع شــد؛ چنانچه 
در بین اســرای عراقی در ایران از ملیت هایی همچون ســومالی، 
 اردنــی، مصــری، مراکشــی و... وجــود داشــت و مجهزترین 

و مدرن ترین تسلیحات روز دنیا را در اختیار صدام قرار می دادند.
 » کنت آرتیمرمن « محقق آمریکایی در کتاب خود می نویســد: 
» ماشــین مرگ صدام حســین، تنها و تنها به یاری شرکت های 
غرب ساخته شــد. یک آمار سرانگشتی نشــان می دهد که 445 
شــرکت غربی در ســاختن این ماشــین مرگ و پرسود شرکت 

داشته اند و از این میان یک سوم این شرکت ها آلمانی هستند. «
و در جایی دیگــر از کتابش می گوید: » ســازمان های اطالعاتی 
فرانسه در نیمه های سال 1986م، چنین برآورد می کردند که اگر 
 فرانسه فقط ســه هفته از ارسال ســالح به عراق خودداری کند، 

آن کشور شکست خواهد خورد. «
 در عرصــه اطالعات نظامی، آمریــکا و متحدانش بــا بهره گیری 
از هواپیماهای جاسوسی و اطالعاتی » آواکس « که از پایگاه های 
عربســتان پروازی می کــرد، اطالعات نظامــی الزم را در اختیار 
عــراق می دادند. این جنگ بــا دفاع مقدس غیور مــردان ایرانی 
 هشــت ســال به طول انجامید، اما ایران با همه این مشــقت ها

 و ســختی ها پیروز شــد؛ حتی یک ســانتیمتر از خــاک ایران 
در این جنگ به تصرف دشمن در نیامد.

 این پیروزی نتیجه دفاع هشــت ســاله زنان و مردان و نوجوانان 
و جوانانی ایرانی بود. هشــت ســال دفاع جانانه که به زبان آسان 
است؛ اما در واقعیت ســخت و فاجعه برانگیز اســت. اینکه400 
 شــرکت غربی که تقریبا نیمی از آنهــا آلمانی بودنــد، صدام را 
به ســالح های مرگبار شــیمیایی مجهز کردند، اینکه شوروی در 
بین ســال های 67-1356 ســالح هایی به ارزش تقریبی 8/8 تا 
9/2 میلیارد دالر که شــامل200 تانک،300 هواپیمای جنگنده، 
حدود300 موشــک زمینی از نوع اســکادبی و هــزاران قطعات 
توپخانه سنگین و نفربرهای مسلح به عراق می داد.اینکه به غیر از 
نیرو، تجهیزات و اطالعات نظامی، کمک های مالی بســیار زیادی 
از ســوی کشــورهای عربی در اختیار صدام قرار می گرفت، فقط 

بخشی از فاجعه این جنگی است که به ایران تحمیل شد... 
یک دشــمن تا بن دندان مســلح، برابر کشــوری که جز ایمان و  
غیرت و شــرافت جوانانش هیچ سالحی نداشــت و البته که این 

بزرگ ترین سالح رزمندگان ما بود.
اگر نام دفاع هموطنان ما به دفاع مقدس نامگذاری شــد به خاطر 
 آن بود که مردم  ایران با شــرافت از دین اســالم و کشــور ایران 
و اعتقــادات خویش بی هیچ منتی و بدون هیچ چشــم داشــتی 
 فقط با توکل بــر خدا و پیــروی از امام خمینی ) ره ( ایســتادند 

و جنگیدند. 
 یادمــان نــرود روزگاری در این ســرزمین چشــمه ای جاری 

بوده است...

به بهانه هفته دفاع مقدس؛

روزی روزگاری دفاع... 

 به گزارش خبرنگار مهر، هر ســال و در دومیــن جمعه مهرماه 
در مشهد اردهال کاشان تنها آیین مذهبی ثبت شده در تقویم 
خورشیدی بزرگداشته می شــود. در این روز شرکت کنندگان 
 زیادی که بیشــتر از اهالی کاشان هســتند به این مراسم آمده 
 و چوب به دســت یک قالی نمادین را به نشــانه شســتن خون 
علی ابن محمد باقر ) ع ( در چشمه می شویند. این مراسم از آنجا 
 که در فرهنگ و آداب و رســوم خیل عظیم مردمان این منطقه 
 جا گرفته است، در فهرســت میراث ناملموس ایران ثبت شد و 
در سال 2012 نیز به عنوان میراث ناملموس در فهرست یونسکو 
قرار گرفت چرا که این مراسم نه تنها میزبان ایرانیان بلکه میزبان 

گردشگران خارجی زیادی هست، حتی با وجود شلوغی زیاد.
 اهالی فین و کاشــان معتقدند که می بایســت این مراســم را 
در نزدیک ترین جمعه به روز 11 مهر ماه یعنی ســالروز کشته 
 شــدن ســلطانعلی ابن محمد باقر برگــزار کننــد. آنها یکی 
از قالی های درون بنای امامزاده را لوله شده به نشانه همان قالی 
که به هنگام شــهادت در تابوت امامزاده بوده را بر دوش جوانان 
می اندازند و نوحه خوان آن را به مردم تحویل می دهند. این قالی 
دست به دست می چرخد تا به سوی چشــمه نزدیک امامزاده 
 می رســد. مردم روی این قالــی، آب چشــمه می ریزند آن هم 
 به نشانه غسل ســلطانعلی که یکی از چهار امام واجب التعظیم 
در تاریخ ایران است. ســپس قالی به بنای امامزاده برمی گردد. 
قبل از آنکه قالی به بنا بــرود، گروهی دیگر از مردم چوب بلندی 
را به دست می گیرند و با تکان دادن آن در هوا به صورت نمادین 
به نبرد با قاتلین امامــزاده حاضر می شــوند و رجز می خوانند.

این مراسم چندین هزار شــرکت کننده دارد و همه این مراسم 
 را با تشــریفات خاصــی انجــام می دهند. شــرکت کنندگان 
 اهالی روســتای فین و خاوه هستند. کســی از بازدیدکنندگان 

غیر از اهالی این روستا چوب به دست نمی گیرد.
ولی همه آنها در نوحه خوانی ها شــرکت می کنند. این مراســم 
 در کتاب ها، فیلم ها و مستندهای بسیاری انعکاس داشته است

و از  آنجا که شهرت جهانی پیدا کرده، ثبت جهانی آن با موافقت 
کارشناســان یونســکو واقع شــد. برگزاری این برنامه در چند 
 سال اخیر و حضور گســترده گردشــگران در آن موجب شده 
 تا متولیان کاشان به فکر ایجاد زیرســاخت هایی برای پذیرایی 
از بازدیدکنندگان و گردشگران داخلی و خارجی باشند، اما هنوز 

به نقطه مطلوب نرسیده اند.
متولیان امامزاده ســعی کرده اند که در اطراف بنــای امامزاده 
زائرسراهایی ایجاد کنند که داخل هر یک از این زائرسراها برای 
 حدود 6 نفر اقامت تعبیه شده اســت، اما به واسطه استفاده زیاد 
از این زائرسراها، معموال وسایل داخل اتاق های آن فرسوده شده 

و متولیان نیازی به بازسازی آن ندیده اند!
شهادتگاه سلطانعلی محمد باقر

بخش خصوصی در کنار این زائرســرا یک مجموعه گردشگری 
ایجاد کرده اســت، اما نرخ باالی آن موجب شده تا این مجموعه 
میزبان گردشگران خارجی یا متولیان باشد. از سویی زائرسرای 
امامزاده نیز همزمان با نزدیک شــدن به مراســم قالی شویان 
 نرخ اتاق هــا را باال می برد. اکنــون نیز برای اقامــت در هر اتاق 
نرخ صد هزار تومانی در نظر گرفته شده اســت. برخی از اهالی 

روســتای خاوه و فین هم برای آنکه این روستاها مراکز اقامتی 
زیادی نــدارد تا همه مســافران را در خود جــای دهد، میزبان 

گردشگران می شوند.
اما نیم نگاهی به تاسیســات گردشــگری و محل های پذیرایی 
 آماده شــده برای گردشــگران نشــان می دهد کــه در زمان 
باقی مانده تا برگزاری این مراســم، هنوز کار بســیاری در این 
مراکز باقی مانده اســت که باید انجام شــود. هنوز می توان دید 
که رستوران بزرگ روســتای اردهال اگرچه وسایل الزم را برای 
حضور زوار دارد، اما کیفیت غذای ارائه شده در آن مطلوب نیست 
و حتی می توان وســایل نقلیه ای را دید که در داخل فضای این 
رستوران پارک شــده اند. همچنین در این روســتا به بناهای 
 تاریخی توجــه زیادی نمی شــود همچنان که دیده می شــود 
در گوشــه و کنار بناهای تاریخی زیادی وجــود دارد که بدون 
مرمت یا توجه خاصی رها شده اند درحالی که می توان با مرمت 
آنها، هم جاذبه ایجاد کرد و هم این بناها را از خطر نابودی نجات 
داد. در برخی از موارد نیز می توان آنها را برای یک اقامتگاه موقت 
تجهیز کرد. نه تنها در روســتای اردهال بلکه می توان در نیاسر 
نیز آب انبارهایــی را پیدا کرد که به زباله دانی تبدیل شــده اند 

درصورتی که این تصویر برای حضور گردشگران مناسب نیست.
آیین قالی شــویی در اردهال مراســمی مذهبی است که حاال 
تبدیل به یکی از جاذبه های گردشــگری این منطقه شده است، 
آیا نمی توان با کمی مدیریت و ســلیقه این ظرفیــت را  به یک 
فرصت فراگیر و جهانی برای انعکاس فرهنگ ایرانی و اســالمی 

تبدیل کرد؟

مراسم قالی شویان مشهد اردهال مانند هر سال میزبان گردشگران داخلی و خارجی اســت، اما باید متولیان برگزاری این مراسم نیز آنچنان که گردشگران اشتیاق 
حضور در این برنامه را دارند، آماده پذیرایی شوند.

 این مراسم 
 در کتاب ها، فیلم ها 

و مستندهای بسیاری 
انعکاس داشته است 
و از  آنجا که شهرت 
جهانی پیدا کرده، 

 ثبت جهانی آن 
با موافقت کارشناسان 

یونسکو واقع شد

» مهدی جهانگیــری «، مدیرعامل گروه مالی گردشــگری 
و نایب رییــس اتاق بازرگانی تهــران با تاکید بــر اینکه باید 
نیم نگاهی به شــاخصه اقتصادی گردشــگری شــود، افزود: 
برنامه ریزی شده تا در دو سال آینده به140 هزار شغل پایدار 
دست پیدا کنیم. در حالی که متاسفانه در مراسم امروز جای 
 آقای ســیف ) رییس بانک مرکزی ( و مدیران عامل بانک ها 
و صندوق توسعه ملی خالی است. اقتصاد ما بانک محور است 

و فعاالن هر کاری بخواهند انجام دهند. 
 این فعــال گردشــگری ســپس از دولت درخواســت کرد 
به تشــکل های خصوصــی و ســرمایه گذاران داخلی توجه 
بیشتری نشان دهد و گفت:  توسعه گردشگری اتفاق نمی افتد 
جز با فعال کردن بخــش خصوصی و هموار کردن شــرایط 
برای ســرمایه گذاران داخلی و اتکا به آن ها. البته که راه برای 
سرمایه گذار خارجی باز است ولی سرمایه گذار داخلی را نباید 
فراموش کرد. جهانگیری در ادامه به رشد10 درصدی صنعت 
گردشــگری ایران در هر سال اشــاره کرد و افزود: امیدواریم 
روزی فرا برســد که به20 میلیون گردشگر دست پیدا کنیم 
و سند چشــم انداز را در کوتاه ترین زمان ممکن محقق کنیم. 
 این اتفــاق با کمک همه فعــاالن و سیاســت گذاران دولتی 

رخ می دهد و می توان گام های اساسی در این راه برداشت.

مجلــه گردشــگری تراولر تصاویــری از50 منطقــه زیبای 
گردشــگری در جهان را منتشــر کرد و در بین آنها اصفهان 
نیز از شهرهای برگزیده به شــمار می رود. در بین50 منطقه 
گردشگری و زیبای دنیا نام کشــورهای ایتالیا، چین، ترکیه، 
 فرانســه، امریکا، افریقای جنوبی، آرژانتین، استرالیا، اسپانیا 
و عمان به چشم می خورد و این مجله یکی از زیباترین مناطق 
گردشگری این کشورها را در معرض دید بینندگانش قرار داده 
اســت. این مجله در ابتدای توضیحات معرفی این50 شــهر 
 نوشته است: زیبایی اشــکال مختلفی دارد از هنر و معماری 
 تا چشــم اندازهای دریاها و کــوه های بلند و مــردم و تاریخ 
هر کشــور و در این فهرســت زیباترین شــهرهای جهان از 
 ایتالیا تا ایران نشان داده شــده است وعالقه مندان می توانند 

در نظر سنجی انتخاب شهر مورد عالقه شان شرکت کنند.

درخواست نایب رییس اتاق بازرگانی تهران:

برای گردشگری 
نسخه جدید نپیچید

مجله گردشگری تراولر منتشر کرد:

اصفهان، در بین 50 منطقه 
زیبای گردشگری جهان 

گردشگری
الزامات میزبانی از میهمانان یک آیین جهانی؛

 چوب به دست های اردهال

همه آنچه باید برای سفر اربعین بدانید
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پیشنهاد  سردبیر:
آیا مدارس، تعطیلی 2 هفته ای خواهند داشت؟

فروغ 
سلطانی 

ویژه

آیا مدارس، تعطیلی 2 هفته ای 
خواهند داشت؟

رییس انجمن حافظان محیط زیست بادرود خبر داد:

مرگ گونه نادر کاراکال
در بادرود

برگزاري کارگاه آموزش تسهیل گري 
ویژه سمن هاي استان اصفهان

دستگیري یك متخلف با اسلحه 
قاچاق در منطقه  داالنكوه

وزیر آموزش و پرورش درباره پیشــنهاد سازمان محیط زیست 
مبنی بر کاهش ســاعت و یا تعطیلی مــدارس در فصل پاییز به 
علت آلودگی هوا گفت: وضعیت تعطیلــی دو هفته ای مدارس 
در پاییز هنوز مشــخص نیســت. علی اصغر فانــی در این باره 
افزود: تعطیلی دو هفته ای مدارس یک پیشــنهاد اســت و باید 
یک کمیته مشترک برگزار شــود تا در آن امکان اجرایی شدن 
این مسئله را بررســی کنیم و هر زمان به نتیجه رسیدیم اعالم 
می کنیم. وی پیش از ایــن، درباره این پیشــنهاد گفته بود: ما 
نمی توانیم به طور شناور مدارســمان را تعطیل کنیم. اینکه در 
چه تاریخ هایی وارونگی هوا رخ می دهد از ابهامات اســت اما ما 
استقبال می کنیم و در کمیته مشترکی با محیط زیست موضوع 
را بررسی می کنیم زیرا سالمت دانش آموزان برایمان مهم است.

فانی ادامه داد: از ســوی دیگر، 10 درصد مدارس در کل کشور 
دو شیفته هستند و اگر بخواهیم ساعات مدارس را تغییر دهیم 
به دانش آموزان لطمه وارد می شــود. کار ابعاد مختلفی دارد و 

چندان ساده نیست.

رییس انجمن حافظان محیط زیست بادرود گفت: بر اثر برخورد 
وســیله نقلیه با کاراکال، این گونه نادر جانــوری دچار جراحات 

شدید شد و از بین رفت.
عبدالعظیم شکاری، رییس انجمن حافظان محیط زیست بادرود 
با اعالم این خبر گفت: متاســفانه بر اثر برخورد وســیله نقلیه با 
کاراکال در بلوار حرم امامزاده آقا علی عباس )ع( بادرود، این گونه 

نادر از ناحیه شکم دچار جراحات شدید شد و از بین رفت.
 وی افزود: برای دومین مرتبه اســت که ایــن جانور کمیاب طی

  2، 3 ســال گذشــته بر اثر ســهل انگاری و بی اطالعــی افراد 
تلف شده است.

شکاری گفت: کاراکال، یکی از ۸ گربه سان وحشی ایران )پلنگ، 
یوزپلنگ، کاراکال، سیاهگوش، گربه شــنی، گربه پاالس، گربه 
جنگلی و گربه وحشــی( بــوده و از گونه های کمیاب به شــمار 
می رود. کاراکال، عمدتا در نواحی بیابانی و حاشــیه بیابان های 
مرکزی ایــران زندگی می کند اما در برخی مناطق کوهســتانی 
نیز مشاهده شــده اســت. کاراکال به لحاظ جثه از گربه وحشی، 
گربه جنگلی و گربه شــنی بزرگ تر بوده و به دلیل مهارت باال در 
شکار و جثه نسبتا بزرگ، عالوه بر طعمه های کوچک و پرندگان، 
پســتانداران بزرگ تری نظیر آهــو، جبیر، بره هــا و بزغاله های 

وحشی و گوسفندان اهلی را نیز شکار می کند.
بادرود به عنوان زیســتگاه گربه ســانان بیابان مرکزی ایران که 
دارای انواع گربه سان از قبیل کاراکال، گربه وحشی، یوز آسیایی، 
 گرگ، کفتار و ... اســت، نیازمند توجه ویژه مسئوالن حفاظت از 

محیط زیست برای صدور مجوز منطقه شکار ممنوع می باشد.

 به گزارش پایگاه اطالع رســاني محیط زیست اســتان اصفهان 
» پاما «، به منظور تربیت تسهیل گر در ســازمان هاي مردم نهاد 
محیط زیســتي اســتان اصفهان، کارگاه آموزش تسهیل گري به 

همت انجمن »زمین براي همه« در حال برگزاري است.
 در ایــن کارگاه دو روزه کــه بــا حضــور نمایندگان 1۴ ســمن 
محیط زیســتي اســتان برگــزار مي شــود، حاضران بــا اصول 
اولیه تســهیل گري ، مفاهیم و اصول تکنیک هــا و مهارت هاي 

تسهیل گري آشنا خواهند شد.
 مدرســان این دوره، گلي احمدي فرد و ســارا امینــي از انجمن 

بین المللي تسهیل گران شعبه ایران هستند. 
همچنین دو ســازمان بین المللي تســهیل گران شــعبه ایران و 

آیسک شعبه اصفهان نیز دراجراي این برنامه مشارکت دارند.

یک فرد متخلف با اســلحه قاچاق در منطقه حفاظت شــده داالنکوه 
دستگیر شد.

به گزارش پایــگاه اطالع رســاني محیط زیســت اصفهان،»پاما«، از 
اداره حفاظت محیط زیســت شهرســتان چادگان، محیط بانان این 
اداره در منطقه حفاظت شــده داالنکوه و ســد زاینده ارتفاعات نسار 
داالنکوه)ارتفاعات شــیر ســفید( متوجه حضور دو نفر در ارتفاعات 
شدند که ضمن بررســي مشخص شــد یکي از آنها، حامل یک قبضه 
سالح شکاري است. محیط بانان، پس از برنامه ریزي برای دستگیري 
متخلفان، عازم ارتفاعات شده و بعد از حدود 3 ساعت کوهنوردي طي 
یک عملیات غافلگیري و قبل از هر گونه شــکار موفق به دســتگیري 
متخلفان شدند. از متخلفان، یک قبضه اســلحه پنج تیر ساچمه زني 
کالیبر 12 قاچاق به همراه تعداد 21 عدد فشــنگ ســاچمه و ادوات 
شکار کشف و ضبط و صورت جلســه گردید . مراتب برای رسیدگي به  

مراجع قضایي شهرستان  ارسال شد.

دانستنی ها

در حالی که در بیشتر مواقع، هشت پاها به نظر نفرت انگیز می آیند و یا حتی خیلی 
زیبا هســتند که می توان آنها را ستایش کرد، هشــت پای آبی حلقه دار، درست 
مانند نامش روی بدن خود حلقه هــای آبی رنگی دارد که بــه نوعی ابزاری برای 

هشدار است. این حلقه ها برای 
این هســتند که شــکارچیان 
احتمالی بدانند هشــت پا، در 
حالــت تدافعی قــرار گرفته و 
نیش های ســمی خــودش را 
آماده کرده اســت. بهتر است 
بدانید هنــوز برای ســم این 
هشت پا پادزهری یافت نشده، 
پس در صورت مشاهده بهترین 

کار دور ماندن از آن است.

 اگــر اختاپوس ها به انــدازه کافی برای شــما وحشــت آور نیســتند، مارماهی ها
 بی برو برگرد  این گونه خواهند بود! این نوع از مارماهی ها، ظاهری دقیقا مانند هیوال 
دارند و آدم را یاد فیلم های ترسناکی می اندازند که موجودی برای خوردن گروهی 

از انسان ها می آید! مارماهی ها، 
َفک ندارند و با داشتن دو باله در 
اطراف بدن شــنا می کنند. آنها 
به جای دهان، ردیفی دایره ای 
شکل از دندان در کنار هم دارند. 
در زمان رومیان باستان، از آنها 
به عنوان درمان هــای دارویی 
اســتفاده می شــده و افرادی با 
درجات باال می توانستند از این 

مارماهی ها داشته باشند.

با دیدن این موجود حتما خودتان را برای فرار آمــاده کنید. عنکبوت خرچنگی 
ترکیبی از دو موجودی اســت که در بیشــتر اوقات ســر از کابوس های شبانه ما 

درمی آورند.
 ایــن موجــود، ابعــاد بزرگی 
دارد و معمــوال تــا بیــش از 
3 متر هــم می رســد. از نظر 
عنکبــوت  یــک  او  علمــی 
 اســت که پاهــای بلنــدی با

 اندازه  ای بســیار غیر معمولی 
دارد کــه دیدنش بــه راحتی 
می توانــد باعث حملــه قلبی 
شــود. این خرچنگ همچنین 

توانایی شنا در آب را هم دارد.

مارماهیهشت پایی با حلقه های آبی عنكبوت خرچنگی

تاکنون210 گونه پرنده در تهران مشاهده شده که چهار گونه 
آن در تابستان سال جاری به ثبت رسیده است.

 بــه گــزارش ایســنا، علیرضــا هاشــمی، مدیــر گــروه 
پرنده شناســی و پرنده نگری تهــران در رابطــه با جمعیت 
پرندگان بومــی و مهاجر تهران گفت: جاده لشــکرک و جاده 
 چالــوس دو کریــدور اصلی مهاجــرت پرندگان محســوب 

می شوند.
وی بــه پرندگان بومــی تهــران از جمله گنجشــک، کبوتر 
چاهی، بلبل خرمــا، قمری، کالغ و ... اشــاره کــرد و افزود: 
پرندگانی مانند سوســک بزرگ نیــزار، دم جنبانــک زرد و 
عقاب ماهیگیر در دریاچه شــهدای خلیج فــارس و کرکس 
 مصــری در اتوبان صــدر- مــدرس دیده شــده انــد. وی

 اظهار کــرد: 210 گونــه پرنده در تهــران شناســایی و به 
ثبت رســیده اســت که به دالیلی همچون عدم قطعیت در 
اعالم شــمار پرندگان مهاجر شــهر تهران و عدم شناســایی 
 الگوهای مهاجــرت پرنــدگان در ایران و تهــران، نمی توان 
به طــور دقیق تعداد گونه هــای بومی و مهاجــر را به صورت 

جداگانه مشخص کرد.
هاشمی با بیان اینکه ممکن است الگوی مهاجرتی یک پرنده 
در مناطق مختلف متفاوت باشــد، خاطرنشان کرد: در تهران 
سه نوع مهاجرت عبوری، تابســتانه و زمستانه اتفاق می افتد 
که در مهاجرت تابستانه، پرندگانی مانند بادخورک، چلچله، 
زنبورخوارهــا، ســبزقبا و ... از گرمای آفریقــا و در مهاجرت 
زمســتانه، پرندگانی همچون ســهره جنگلی، ســهره سبز، 

اردک ها، کاکایی ها و ... از ســرمای مناطقی مانند روســیه و 
ســیبری فرار کرده و راهی مناطق معتدل تر از جمله 

تهران می شوند که بیشترین شمار مهاجرت 
به تهران از نوع مهاجرت زمســتانه است. 
وی افــزود: در صــورت اطالع از مســیر 

مهاجرت، می توان در خصــوص احتمال آلودگی 
و بیماری جمعیت هــای مهاجر کشــور از جمله 

پرندگان ورودی به تهران پیش بینی هایی نمود.
هاشــمی در خصوص بیماری مشــترک انسان و 

حیوان مانند آنفلوانــزای مرغی یادآور شــد: انتقال 
آلودگی و بیمــاری از پرندگان به حیوانــات اهلی مانند 
مرغ با سرعت باالتری نسبت به انتقال مستقیم به انسان 
صورت می گیرد و در نهایت بیمــاری از حیوانات اهلی به 

راحتی به انسان منتقل خواهد شد. 
وی با اشــاره به ضرورت پایش های مستمر در فصول 

مهاجرت گفت: دیــدگاه پرنده شناســی در کنــار رویکرد 
پرنده نگری از اهمیت باالیی برخوردار است.  

هاشمی در پایان با اشاره به افزایش آلودگی هایی همچون 
آلودگی هوا و تغییر درجه حرارت زمین گفت: با افزایش 
درجه هوا تعداد حشــرات، زیاد و تعداد پرندگان کم 
می شــود و نه تنها این آلودگــی و آالینده ها به 
صورت مستقیم و لحظه ای روی پرندگان 
تاثیر مــی گذارند بلکــه در طوالنی 
مدت نیز اثــرات خــود را مانند 
تاثیر روی نســبت جنسیتی 
 پرنــده و زادآوری آنهــا 

نشان می دهند.

دریچه

شناسایی 210 گونه پرنده در پایتخت

اخبار کوتاه

قاب روز

یادداشت

محمد صادق فرهادی نیا مدیر پروژه تحقیقاتی بوم شناســی 
پلنگ ایرانی در شمال شــرقی ایران، در خصوص ابطال مجوز 
پروژه زنده گیری و نصب قالده بر روی پلنگ ها، اظهار داشــت: 
بهمن ماه سال گذشــته پروژه زنده گیری و نصب قالده بر روی 
پلنگ های پارک  ملی تندوره به علت مــرگ ماده پلنگ مجهز 
به گردنبند ردیاب حــدود 5 الی 6 ماه متوقف شــد.   وی بیان 
داشــت: در حالی که دامپزشکان و کالبد شــکافان الشه ماده 
پلنگ، تاکید کردند کــه مرگ این گونه، رابطه مســتقیمی با 
گردنبنــد ردیاب و پــروژه زنده گیری ما نداشــته، اما برخی از 
کارشناسان سازمان حفاظت محیط زیســت، گردنبند ردیاب 
را عامل شکســتگی گردن، خفگی و تحریک پلنگ نر و حمله 
 آن به گردن پلنگ ماده عنوان کردنــد.    مدیر پروژه تحقیقاتی 
بوم شناسی پلنگ ایرانی در شــمال شرقی ایران در ادامه تاکید 
کرد: این نظرات اساســا امکان پذیر نیســت، چــرا که با نصب 
گردنبند ردیاب، ما متوجه شده ایم که بخش عمده ای از کشته 
شدن پلنگ های ماده، به علت درگیری این گونه ها با همنوعان 
 خود بــه ویژه حملــه پلنگ های نر بوده اســت. فرهــادی نیا 
تصریح کرد: طبق تجارت حاصل شده از نصب قالده های ردیاب 
برگردن گونه هایی همچون پلنگ در ســایر کشورها، مشخص 
شــده که نزدیک به ۴2 درصد از مرگ و میــر پلنگ های ماده 
در مناطق حفاظت شــده، عاملی غیر از عوامل انسانی داشته و 
به دست سایر پلنگ ها رخ داده اســت.   وی بیان داشت: پروژه 
زنده گیری و نصب گردنبند ردیاب بر گردن پلنگ های  ایرانی، 

نتایج بســیار زیادی داشــته و اطالعات غیر قابــل انتظاری از 
وضعیت زندگی و رفتار آنها به ما ارائه داده که حتی در بسیاری 
مواقع، برخالف داشته های ما از این گونه بوده است.   مدیر پروژه 
تحقیقاتی بوم شناسی پلنگ ایرانی تاکید کرد: پروژه ما قربانی 
عدم آگاهی برخی از کارشناسان ایرانی شــده، در حالی که در 
پروژه های ملی و بین المللی بوم شناســی این گونه ها، بر نصب 
قالده  ماهواره ای تاکید شــده اســت.   فرهادی نیا با بیان اینکه 
این پروژه موفق به زنده گیری و نصــب گردنبند ردیاب بر روی 
5 قالده پلنگ شده اســت، تصریح کرد: بعد از مرگ پنجمین 
پلنگ مجهز به ردیــاب ماهواره ای در بهمن ســال گذشــته 
پروژه ما به مدت 5 الی 6 ماه متوقف شــد اما در تابستان امسال 
سازمان حفاظت محیط زیست، مجددا مجوز زنده گیری و نصب 
گردنبند ردیاب بر روی ششــمین قالده پلنگ را صادر کرد که 
پس از انجام ایــن اتفاق پروژه ما به اتمام رســید و زنده گیری و 
نصب گردنبند ردیاب بر روی آخرین قالده پلنگ )هفتمین( که 
در پروژه تحقیقاتی ما ذکر شده بود بدون محقق شدن از سوی 
سازمان حفاظت محیط زیســت به اتمام رسید. وی گفت: این 
سوال برای من و کارشناســان بوم شناسی پیش آمده که اگر به 
لحاظ کارشناســی، زنده گیری و نصب گردنبند ردیاب بر روی 
پلنگ ها مشکل دارد، پس چطور و به چه دلیل سازمان محیط 
زیســت اقدام به نصب قالده ردیاب بر روی گردن پلنگ جوانی 

کرده و آن را در پارک ملی گلستان رها کرده است؟ 
 مدیر پروژه تحقیقاتی بوم شناســی پلنگ ایرانی در خصوص 

مهم ترین نتایج این پروژه که از مهرماه سال 93 شروع شده بود، 
بیان داشت: با اینکه کارشناسان ما میزان طعمه سالیانه پلنگ را 
60 مورد اعالم کرده اند، اما نتیجه  این پروژه نشان داد که میزان 

طعمه سالیانه این گونه 30 الی ۴0 مورد است.
فرهادی نیا ادامــه داد: با اینکــه گمان می کردیــم در برخی 
 مناطق تعداد پلنگ ها کم است، اما این پروژه نشان داد که این 
گمانه زنی غلط است و در بسیاری مناطق شاهد تعداد 2 برابری 
 پلنگ ها بوده ایم.   وی گفــت: این پروژه نشــان داد که امکان 
زنده گیری پلنگ ها و جــا به جایی آنها بــا گردنبند ردیاب به 
 راحتی امــکان پذیر اســت، در حالی که قبال حیــن عملیات 
زنده گیری 10 الی 15 قالده از پلنگ ها تلف می شدند. گفتنی 

اســت، پــروژه تحقیقاتــی، 
ایرانی  پلنگ  »بوم شناســی 
در شــمال شــرقی ایــران« 
 93 ســال  مهرمــاه   کــه  
به عنوان پایــان  نامه دکترای 
محمدصــادق فرهــادی  نیا 
جانورشناســی  رشــته  در 
دانشــگاه آکســفورد آغــاز 
شــده بود، متوقف شــد. این 
 پروژه که توانســته بود مجوز 
زنده  گیــری و نصــب قالده 
ردیــاب روی 7 پلنــگ بالغ 
حفاظــت  ســازمان  از  را 
محیط زیســت دریافت کند، 
پــس از نصــب قــالده روی 
پنجمیــن پلنگ با چالشــی 
سرنوشت ســاز مواجه شــد، 
پلنگی کــه یک مــاه پس از 
نصــب گردنبند ردیــاب، به  
گفته کارشناسان در درگیری 

با یک پلنگ نر به  دلیل شکســتگی مهره های گردن تلف شد و 
موجی از رویکردهای متناقض را درباره عملکرد این پروژه کلید 
زد. برخی، وجود قالده بر گردن ماده پلنــگ را، عاملی خارجی 
برای تحریک پلنگ نر و ســرآغاز این نزاع مرگبار عنوان کردند 
و برخی دیگر با اســتناد به اجرای پروژه های مشابه در سراسر 
جهان، درگیری دو پلنگ را، حادثه ای طبیعی دانسته و قالده را 
تبرئه کردند تا جایی که اسماعیل کهرم، مشاور رییس سازمان 
حفاظت محیط زیســت در این  باره گفــت: گردنبندها طبق 
استاندارد توسط کشور انگلیس ســاخته شده و هیچ موردی از 

مرگ پلنگ به  خاطر داشتن قالده گزارش نشده است. 

مرگ 15قالده پلنگ در عملیات زنده گیری؛

از آنجا که آب در زمره منابع کمیاب شناخته مجوز نصب قالده برگردن »پلنگ ایرانی« باطل شد
می شــود، همــواره کاالیی اســتراتژیک 
قلمداد می شده اســت و این روزها بیش از 
پیش توجه افــکار عمومی، نهادهای سیاســت گذاری 
ملی و مجامع بین المللی را به خود مشــغول کرده است. 
به شــکلی که مباحث مطرح در این حوزه تحت عنوان 
هیدروپلتیک نامیده می شود. هیدروپلتیک تاثیر منابع 
آب را بر تصمیم سازی سیاســی در سطوح محلی، ملی، 
منطقه ای و بین المللی مورد بررســی قرار می دهد که 
نتیجه ایــن تاثیرات در قالب ایجاد تنــش و یا همگرایی 
بروز می کند. امروز، آب به یکی از مهم ترین چالش های 
بشر تبدیل شده اســت، چرا که در یک قرن اخیر در اثر 
عواملی همچون افزایش جمعیت، ارتقای استانداردهای 
زندگی، پیشــرفت های صنعتی و توســعه کشــاورزی 
مصرف آب تقریبا ســه برابر افزایش یافته است. این در 
حالی است که برخی کشــورها از جمله ایران با شرایط 
وخیم تری مواجه هســتند. بر اســاس پیش بینی ها در 
سال 1۴00، ســرانه آب برای هر نفر به کمتر از 1500 
متر مکعب خواهد رســید. یعنی ایران در آستانه ورود به 
بحران آب قرار دارد و این احتمال هست که در سال های 
آینده تامین آب به بزرگ ترین چالش اســتان ها، شهرها 
و مناطق کشــور تبدیــل شــود.   ایران از یک ســو در 
 موقعیت جغرافیایی خشــک و نیمه خشــک کره زمین

 قرار گرفته است و از ســوی دیگر از نظر مدیریت منابع 
آب و مصرف در بخش های مختلف با مشکالت عدیده ای 
مواجه است. در زمان خشکسالی و نیز فصل تابستان که 
محدودیت بیشــتری در دسترســی به منابع آب وجود 
دارد، پرونده های قضایی مربــوط به اختالفات محلی بر 
ســر آب افزایش می یابد. همچنین تاثیرات بحران آب 
بر افزایش مهاجرت، تغییر مشاغل و حتی بیکاری را نیز 
نمی توان نادیــده گرفت.   جــدای از پیامدهای داخلی 
بحران آب، احتمال بروز تنش با کشــورهای همســایه 
بر ســر حق آب رودخانه های مرزی به عنوان منابع آبی 
مشترک نیز وجود دارد. از آنجایی که ایران با کشورهای 
افغانستان، ترکمنســتان، آذربایجان، ارمنستان و عراق 
دارای رودخانه مشــترک است، این مســئله می تواند 
بستری مستعد برای بروز اختالفات در آینده باشد. نکته 
قابل توجه دیگر این است که کشــورهای دیگر منطقه 
نیز بر ســر آب با یکدیگر دارای مناقشاتی هستند که باال 
گرفتن آن، دیگر کشــورهای منطقه از جمله ایران را نیز 
تحت تاثیر قرار خواهد داد، همچون اختالف میان عراق، 
سوریه و ترکیه بر سر رودهای دجله و فرات و یا اختالف 

هند و پاکستان بر سر رود سند.

آب؛ کاالیی استراتژیك

مدیر پروژه تحقیقاتی بوم شناسی پلنگ ایرانی در شمال شرقی ایران گفت: پروژه زنده گیری و نصب قالده برگردن 
پلنگ ایرانی در مرداد ماه امسال طی نامه ای از سوی سازمان حفاظت محیط زیست ابطال شد.

پروژه زنده گیری و 
نصب گردنبند   ردیاب 

بر گردن پلنگ های  
ایرانی ،نتایج بسیار 

زیادی داشته و 
اطالعات غیر قابل 

انتظاری از وضعیت 
زندگی و رفتار آنها به 
ما ارائه داده که حتی 

 در بسیاری مواقع 
بر خالف داشته های ما 

از این گونه بوده است
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پیشنهاد  سرد بیر: 
چگونه می توانیم تغییر پاید اری د اشته باشیم؟

روان شناسی شخصیت 

د ر تاریخ شــانزد هم ژانویه 2003، د رســت یک ماه پس از 
عمل جراحی د ریچه قلب، د ســت ها و پاهای بکی را قطع 
کرد ند . ضربه ای به این ســختی می تواند  هر کســی را از پا 
د رآورد ، به ویژه اگر هنرمند ی نقاش باشــد؛ اما شــگفت 
اینکه تقریبا بالفاصله پس از مرخصی بکی از بیمارستان، او 
توانست با باقی ماند ه بازویش کارت تبریک تولد  د خترش 

را امضا کند .
به گفته بکی، » قد م بزرگی بود  و مثل پرتوی که د ر تاریکی 

بتابد ، نور امید  را د ر من زند ه کرد .«
هد ف بعد ی بازگشت به »د بیرســتان ولی« برای تد ریس 
هنر بود . خیلی ها به بکی توصیه کرد ند  آن سال را مرخصی 
بگیرد ، اما او تصمیم خود ش را گرفته بود . می د انســت که 
می تواند  به کالس برگرد د  و به شــاگرد انش آموزش د هد  و 
همین، به او انگیزه می د اد . او مصمم شد ه بود  زند گی اش را 

احیا کند  و مثل سابق به امور روزمره بپرد ازد .
عزم خود  را جزم کرد  تا د وباره نقاشــی بکشــد . پس، قلم 
مویی به بازویش بســت و مشغول شــد . ند اشتن انگشت 
نتوانست بکی را از اخذ مد رک کاشناســی ارشد  د ر رشته 
برنامه ریزی آموزشــی و فناوری از یک د انشگاه مجازی د ر 
بهار همان سال باز د ارد . با تالش بسیار، سرانجام موفق شد  
پایان نامه کارشناســی ارشــد  خود  را با قلمی که وارونه به 
بازویش بســته بود ، تایپ کند . بکــی از آن تجربه این طور 
یاد  می کند : » کار د شــواری بود ، اما نه آن قد ر که از پسش 

برنیایم!«
یکی از ســخت ترین روزهــای بکی، اولیــن روزی بود  که 
د وباره به مد رســه بازگشــت. او د ر ماه مه، یعنی د ر ایامی 
که د انش آموزان به تعطیالت تابســتانی رفته بود ند ، برای 
مالقات با معلم ها به آنجا رفت. اگر چــه لحظات عاطفی و 
تاثرآوری سپری شــد ،ولی   طلسم بازگشــت به محل کار 
شکسته شد  و او توانست د ر ماه اوت، یعنی زمان بازگشایی 

مد ارس به سرکارش برگرد د .
د رست شش روز پیش از آغاز ســال تحصیلی جد ید ، بکی 
د ســت و پای مصنوعی خود  را تحویل گرفت. د ســت های 
مصنوعی ای کــه او مورد  اســتفاد ه قرار می د هــد  د و نوع 
هســتند : یک نوع که اغلب روزها مورد  استفاد ه اوست و از 
چنگک تشکیل شــد ه؛ این چنگک ها از طریق سیم هایی 
به یک حلقه د ر وسط پشــت او متصل می شوند  و وقتی او 
عضالتش را منقبض و د ســتش را د راز می کند ، چنگک ها 

باز و وقتی عضالتش را شکل می کند ، بسته می شوند .
نوع د یگر د ست ها که د ســت های مایوالکتریک نام د ارند ، 
با یک حسگر حرکتی و تراشــه رایانه ای راهبری می شوند . 
هنگامی کــه بکی د ر جمعی ســخنرانی می کند  یا نزد یک 
کود کان به سر می برد ، این د ســت ها را مورد  استفاد ه قرار 
می د هد ، چون نمی خواهد  چنگک ها باعث وحشــت آنان 
شود . او می گوید : » خیلی مواظبم مباد ا کود کی را بترسانم، 
آخر وقتی چهار ساله بود م مرد ی با د ست چنگکی خود  به 
من نزد یک شد  و پس از پنجاه و پنج سال هنوز وحشت آن 

لحظه را از یاد  نبرد ه ام.« 
بعضی از کود کان با کنجــکاوی ذاتی خــود  از وی د رباره 
د ســت هایش پرس و جو می کنند  و برخی تا او را می بینند  

به سمت ماد رانشان می د وند .
حد ود  هفت ماه از زمانی که بکی د ســت ها و پاهایش را از 
د ست د اد ه بود  گذشت و او نزد  شاگرد انش برگشت. آنها از 
طریق روزنامه ها از ماجرای او خبرد ار شد ه و خیلی هایشان 
برایش د عا کرد ه بود ند . نگرانی و کنجکاوی آنها نســبت به 
اعضای مصنوعی بکی د ور از انتظار نبود : آیا د ســت و پای 
مصنوعی اش او را عذاب می د اد ؟ طرز کارشان چه طور بود ؟ 
از آن به بعد ، برنامه بکی د ر شروع هر سال تحصیلی جد ید  
این است که شــاگرد ان جد ید ش را با اعضای مصنوعی اش 
آشــنا کند . او طرز کار د ســت و پاهــای مصنوعی اش را 

برایشان شــرح می د هد  و به آنها توضیح می د هد  چگونه با 
وجود  معلولیت خود  به زند گی اد امه می د هد . همچنین به 
شوخی می گوید ، قصد  ند ارد  بی د لیل آنها را اذیت کند  یا با 

صند لی چرخ د ار خود  زیرشان بگیرد !
به گفته بکی، »سعی می کنم با شــوخی و مزاح جو کالس 
را خوشــایند  کنم. هر چنــد  آنها معتقد ند  شــوخی های 
من بیشــتر به طنز تلخ شبیه اســت. مثال می گویم: وقتی 
د ستیارم اینجا نیست، احساس می کنم کمی د ستم کوتاه 
شد ه. یا وقتی به من می گویند : د ست تان د رد  نکند ، جواب 
می د هم: مطمئن باشــید  د ســتم هیچ وقت د رد  نخواهد  
گرفت! و از این جــور حرف ها. د لم می خواهــد  از بود ن د ر 
کنار آد م های معلول احساس ناراحتی نکنند . د وست د ارم 
ببینند  کــه معلولیت فــرد  معلول، تاثیری د ر شــخصیت 

د رونی او ند ارد .«
یاد گیری اینکــه چگونه بــا معلولیت خــود  زند گی کند ، 
چالشی د ر شیوه جد ید  زند گی او محسوب می شود . د ست 
راست او فقط تا د ه ســانتی متر پایین تر از آرنجش امتد اد  
یافته و خیلی کوتاه تر از د ست چپش است. چون بکی قبل 
از حاد ثه راست د ست بود ه است، هنوز از د ست راست خود  
برای نوشــتن اســتفاد ه می کند ، با این تفاوت که اکنون از 
د ســت مصنوعی چپ خود  به عنوان اهرمی برای نوشتن با 
د ست راســت کمک می گیرد . اوایل کار، اشیایی نظیر قلم 
پی د ر پی از د ســتش می افتاد . می بایســت یاد  می گرفت 
پیش از آنکه د ســتش را برای برد اشــتن چیزی د راز کند ، 
زاویه قرارگیری آن شــیء را محاسبه، یا چنگک د ستش را 

د ر زاویه آنچه افتاد ه بود ، تنظیم کند .
همچنین یاد  گرفت عامل وزن را هم محاسبه کند . اگر یک 
لیوان کاغذی حاوی مایع را با چنگک از لبه بگیرد  مشکلی 
پیش نمی آید ، اما اگــر همان لیوان را از وســط با چنگک 

بگیرد ، لیوان له می شود ! 

چپ د ســت ها به علت د اشتن تمایالت اســتقالل طلبانه 
د ر برابر فشارهای اجتماعی مقاومت بیشتری د ارند . پیش 
از این نتایج تحقیقات نشــان د اد ه بود  که افراد  چپ د ست 
نسبت به راست د ست ها، سازگاری بیشــتری د ارند . یک 
چپ د ست بســیار بیشتر از یک راست د ســت می تواند  از 
د ســت د یگرش برای انجام کارها اســتفاد ه کنــد . به نظر 
می رســد  که چپ د ســت ها به ســرعت قاد ر به تعویض 
د گر گزینی هســتند . به طور کلی باهوش تر و سازگارتر از 

افراد  راست د ست هستند . 
روان شناســان د ر مطالعاتــی جد ید  د ریافتنــد  که چپ 
د ست ها د ر مواجه با شــرایط و موضوعات ترسناک، بیشتر 
د چار وحشت می شوند . به طوری که آنها بعد  از نشان د اد ن 
یک کلیپ ترسناک به د و گروه از افراد  چپ د ست و راست 
د ســت د ر نهایت تعجب، متوجه شــد ند  که چپ د ست ها 

بیشتر از راست د ست ها می ترسند . 
حــد ود  10 د رصد  جمعیت جهان چپ د ســت هســتند . 

ترکیب ژنتیکی که باعث چپ د ســت شــد ن می شود  ژن 
)lrrtm2( نام د ارد  و افــراد  با مقد ار بیشــتر این ژن، چپ 
د ســت هســتند . مراکز گفتاری افراد  چپ د ست و راست 
د ســت د ر قســمت چپ مغز قرار د ارد . قســمت چپ مغز 
روی هماهنگی قســمت های مختلف و فرامین د ستورها 
متمرکز است د ر حالی که قسمت راست مغز روی مفاهیم 
و احساسات، کنترل د ارد . برخی افراد  نیز با هر د و د ست کار 

می کنند .  

شخصیت شناسی و چپ د ست بود ن 

اگردستوپایهنرمندبرود،استعدادوروحیهاشبرجاست!)قسمتدوم(
 

چند  روش برای پرورش د اد ن
» اعتماد  به خود « 

1- تمرکــز روی نقاط قــوت: د رباره هــر کاری که 
انجام می د هید  به خود  اعتماد  کنید . بــا تمرکز کرد ن به 
روی کاری کــه می توانید  انجام د هید ، خــود  را به خاطر 
تالش هایتان تحســین کرد ه و کمتــر روی نتایج تاکید  

ورزید .
2- ریســک کرد ن: بــا تجــارب جد ید  بــه عنوان 
فرصت هایی برای یاد گیری مواجه شــوید ؛ به جای اینکه 
به موقعیت هایی برای برند ه یا بازند ه شد ن فکر کنید ، این 
عمل شــما را با امکانات جد ید  آشنا می ســازد  و می تواند  
حس خویشتن پذیری شــما را افزایش د هد . عد م انجام 
این کار همه امکانات را به فرصتی برای شکســت تبد یل 

می کند  و مانع رشد  فرد ی می شود .
3- صحبت کرد ن با خود : از صحبت کرد ن با خود  به 
عنوان فرصتی بــرای مبارزه کرد ن با خــود  و گمان های 
زیان بار اســتفاد ه کنید . بــه خود  بگوییــد  »صبر کن« و 
گمان های منطقی تری جانشــین کنید . برای مثال وقتی 
شــما به شــد ت از خود  انتظار د ارید ، به خــود  یاد آوری 
می کنید  که قاد ر نیستید  همه چیز را به طور کامل انجام 
د هید  و فقط امکان این وجود  د ارد  که ســعی کنید  بعضی 
چیزها را انجام د هید  د ر حالی که به شد ت تشنه پیشرفت 

هستند .
4- خود ســنجی: بیاموزید  که خود  را به طور مستقل 
ارزیابی کنید . این کار به شــما کمــک می کند  که روی 

عقاید  د یگران نسبت به خود تان متکی نباشید .

- جرأت کنید  راست و حقیقی باشــید . جرأت کنید  زشت 
باشید ! اگر موسیقی بد  را د وست د ارید  رک و راست بگویید . 
خود  را همان که هستید  نشان بد هید . این بزک تهوع انگیز 
د ورویــی و د و پهلویی را از چهره روح خــود  بزد ایید  و با آب 

فراوان بشویید !
- آشوب، زاد ه فقر و تنگد ستی است. 

- د روغ را به ســبک خود  گفتن، بهتر از حقیقتی اســت به 
تقلید  د یگری! د ر مورد  اول تو انسانی و د ر مورد  د وم تو فقط 

مانند  طوطی هستی!
 - کتاب برای این اســت کــه خریت و ناد انی مــا را جلوی 

چشم هایمان قرار د هد . 
- د وران عقــب ماند گی ملــت ما زمانی آغاز شــد  که جای 
اند یشید ن را تقلید ، جای تالش و کوشش را د عا، جای اراد ه 
برای رفتن را قســمت و جای تصمیم عقالنی را اســتخاره 

گرفت. 

اعتماد  به نفس

حرف حساب

د انستنی ها

آیا مــی د انید  حــس بویایی مورچه بــا حس بویایی ســگ برابری 
می کند .

آیا می د انید  زمان الزم برای اینکــه آب اقیانوس ها 1 د ور د ر چرخه 
هید رولوژیکی بچرخد،  3000 سال است.

آیا می د انیــد  این زمان برای یــخ های قطبی ۸000 ســال و برای 
آب های زیر زمینی ۵000 سال می باشد .

آیا می د انید  فقط 0/1 د رصد از آب های زمین قابل اســتفاد ه برای 
آشامید ن است.

آیا می د انید  آقایان روزانه ۴0 تار مو وخانم ها ۷0 تار موی خود  را از 
د ست می د هند .

آیا می د انید  وزن اسکلت انسان بالغ، 13 تا 1۵ کیلوگرم است.
آیا می د انید  زرافه می تواند  با زبانش گوش هایش را تمیز کند .

آیا می د انید  اسب ها د ر مقابل گاز اشک آور مصون هستند .
آیا مــی د انید  مســاحت د ریاچه ارومیــه ۶ هزار کیلومتــر مربع و 

عمیق ترین جای آن 1۴ متر می باشد .
آیا می د انید  نعناع سکسکه و تنگی نفس را شفا می د هد  .

آیا می د انید  200 ویروس شــناخته شــد ه به د ســتگاه تنفس اثر 
می گذارند و باعث سرماخورد گی می شوند .

آیا می د انید  د ریــای مد یترانه بین 3 قاره اروپا ، آســیا و آفریقا قرار 
د ارد .

آیا می د انید  جرم زمین هشتاد  و یک برابر ماه است.
آیا می د انید  انسان اولیه )ناند رتال ها( و اجد اد  اولیه انسان هر د و د ر 

یک زمان د ر اروپا بود ند .
آیا می د انید  نوزاد  بیش از 300 اســتخوان د ارد  که با رشد،  بعضی از 

آنها به یکد یگر جوش می خورند .

تفکر مثبت

  همان طور که می د انیم نخســتین مرحله تغییر، آماد گــی روانی برای آن 
اســت. پیش از آنکه وارد  مرحله عمل شویم، الزم اســت د ر ابتد ا با احتیاط 
گام های کوچکی به ســمت هد فمان برد اریم و اطالعاتی را پیرامون تغییر 
مورد  نظر و افراد ی که با موفقیت آن را پشــت سر گذاشــته اند ، گرد آوری 

کنیم. 
1- برای تغییر کرد ن، د اشتن انگیزه های قوی بسیار الزم و ضروری است تا 
بتوانیم سختی های مسیر را تحمل کنیم؛ یعنی د ر این راه نیازمند  چرایی و 

چگونگی بسیار قوی و معنی د اری هستیم. 
2- بهتر اســت مراحل اولیه تغییری را که قصد  انجامش را د اریم، از همین 
االن شروع کرد ه و باور کنیم هیچ معجزه ای د ر اول ماه یا شنبه هفته آیند ه 

رخ نخواهد  د اد . 
3- د ر مســیر تغییر انتظار د ســتاورد های بزرگ یک باره و معجره گونه را 
ند اشــته باشــیم؛ چرا که اگر پیشــرفت ها، کوچک ولی پیوســته باشند ، 

 می توانند  ما را به هد ف مورد  نظر برسانند . 
۴- یکی د یگر از کارها د ر این مسیر تغییر د اد ن پیرامون خود  بر اساس تغییر 
مورد  نظر اســت؛ به طوری که انجام رفتار مطلوب راحت تــر و انجام رفتار 

نامطلوب سخت تر باشد . 
۵- اگر بتوانیم برای تغییر کرد ن یک حامی پید ا کنیم و مثال د ر گروهی قرار 

بگیریم که آنها نیز با ما هم مسیر باشند ، انگیزه مان د و چند ان خواهد  شد . 

چگونه می توانیم تغییر پاید اری 
د اشته باشیم؟
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مرد ی ثروتمند  با د خترش نزد  شیوانا آمد  و به او گفت: پسری فقیر ولی چرب زبان موفق 
شد ه است د ل د خترم را برباید  و او را گول بزند . د خترم را نزد  شما آورد ه ام تا او را نصیحت 

کنید  که حقیقت را قبل از اینکه به د رد سر بیفتد ، ببیند !
شیوانا گفت: بروید  و فرد ا آن پسر را هم با خود تان بیاورید . 

روز بعد  مرد  ثروتمند  با د ختر و پســر جوان نزد  شیوانا آمد . شــیوانا از پسر پرسید : چرا با 
وجود  فاصله طبقاتی و فرهنگی، عالقه مند  به ازد واج با این د ختر خاص هستی؟ 

پسر جوان گفت: او تنها کسی است که د ر د نیای من وجود  د ارد  و من فقط با او می توانم 
ازد واج کنم!

شیوانا گفت: این جمله تو از اساس اشتباه است. هزاران د ختر وجود  د ارند  که تو می توانی 
با یکی از آنها ازد واج کنی و به ســعاد ت برســی. برای این د ختر هم هزاران همسر وجود  
د ارد . تو باید  جمله خود  را اصالح کنی و اینگونه بگویی که بین همه د خترانی که هستند  

و می توانند  همسر من باشــند ، من این د ختر خاص را انتخاب کرد ه ام وگرنه غیر او هزار 
نفر د یگر هم هســتند  که انتخابشان نکرد م. اینگونه مســئولیت انتخابت را می پذیری و 

خود ت را قربانی تقد یر و سرنوشت نمی کنی. د رست نمی گویم؟!
پسر ســرش را پایین اند اخت و گفت: بله حق با شماســت. من همین االن به این د ختر 
خانم می گویم که بین هزاران د ختری که می توانم برای همســری انتخاب کنم شما را 

برگزید ه ام!
د ختر جوان مات و مبهوت به پسر خیره ماند  و ســپس انگار از خواب بید ار شد ه باشد ، با 

کنجکاوی پرسید:  چرا مرا انتخاب کرد ید ؟
پسر بالفاصله گفت: چون شما تنها کسی هستی که ...

شیوانا د ستش را باال برد  و گفت: قرار شد  د یگر این جمله تو تنها انتخابم هستی را نگویی!
پسر سکوت کرد  و بعد  با د رماند گی گفت: چون پد ر شــما ثروتمند  است و پس از ازد واج 

با من به خاطر ارث پد ری از گرسنگی و فقر عذاب نخواهید  کشــید ! تغذیه خوبی د ارید  
و از لحاظ جسمی و اخالقی ســالم خواهید  بود  و می توانید  فرزند ان خوب برایم بیاورید . 
من هم سعی می کنم تمام عشقم را تقد یم شــما کرد ه و از این فرصت برای کسب د رآمد  
و باال کشید ن خود م اســتفاد ه کنم! د ختر جوان ســکوت کرد  و بعد  از چند  د قیقه گفت 
د الیل شما برای انتخاب من منطقی اســت؛ اما من هم باید  فکر کنم و ببینم آیا شما هم 

بین صد ها خواستگار و همسری که برای من وجود  د ارد  انتخاب مناسبی هستید  یا خیر!
پسر سکوت کرد  و هیچ نگفت. مرد  ثروتمند  د ستی روی شانه های پسر جوان زد  و از او به 
خاطر صد اقتش تشکر کرد  و به شیوانا گفت: از شما هم ممنونم. آنچه می خواستم همین 
بود  که د خترم به همین حد  از آگاهی برســد  که تنها گزینه اش کورش نکند  و با چشمان 
باز همه گزینه های انتخابی اش را ببیند  و خود ش مســئولیت انتخاب هایش را بر عهد ه 

بگیرد ! حق د خترم نبود  که آیند ه اش را با توهم برگزید ه بود ن بسوزاند . 

برگزید ه

- یک نفر تو را بد میبیند
و دیگری تو را خوب!

و یکی دیگر تو را جذاب،
و شخصی دیگر تو را هیچ حساب نمیکند!

تنها خداست که تو را آنگونه که هستی میبیند...
پس خدا را مقصود و مراد خود ت قرار بده.

- اینهمه د ور و برتان را شلوغ می کنید  که چه؟
 هزار اسم د ر لیست مخاطبانتان می گذارید 

 گوشی را با هزار پسورد  د ر هفت سوراخ موش مخفی می کنید  
د ر جمع خانواد گی کج می نشینید  

که صفحه  گوشیتان را نبینند 
 خود تان خسته نمی شوید ؟

 د لتان نمی خواهد 
 یک روز چشم هایتان را ببند ید 

 و فقط از زند گی لذت ببرید  
بد ون اینکه روز بعد ش به هزاران آد م جواب د هید 

 که کجا بود ی چرا جواب ند اد ی 
و اوکی بای. 

حد اقل همان قد ر که برای گوشیتان احترام قائل هستید 
 و شخصی اش می کنید 

 برای د لتان هم احترام قائل باشید 
 برای یک نفر شخصی اش کنید  

و پسورد  بزنید  
د ر هفت سوراخ موش مخفی اش کنید 

 همان یک نفری که برای یک ساعت د یر جواب د اد ن 
جوابش اوکی بای نباشد 

باور کنید 
لیســت  بــود ن  طوالنــی   
جاســت فرند تــان ربطی به 

روشنفکربود نتان ند ارد 
فقط یک بــار ذهنی 

اضافه است 
همین...

عهد ، قول، قرار، پیمان و هر آنچه د ر این مقوله بگنجد ، د امنه 
 بســیار گســترد ه ای از روابط اجتماعی را د ر بــر می گیرد  
)از جمله پیمان زناشویی، تعهد  شغلی، مسئولیت مد نی و...( 
که بررسی هر یک از این زمینه ها زمان بسیاری را می طلبد . 
شاید  مفید تر و کارآمد تر باشد  اگر نگاهمان را فقط به بخش 
کوچکی از این گستره وسیع بیند ازیم، آن را عمیق تر بررسی 
کنیم، د ر آن جهت به خود شناســی بیشتری برسیم و  اولین 
گام ها را برای اصالح همان یک گوشــه کوچــک برد اریم تا 
رفته رفته وفای به عهد ، عــاد ت ثانویه یا جزئی از ســاختار 

شخصیتی مان شود . 
به جرأت می تــوان گفت هیچ کــس از آغــاز و عمد ا قصد  
بد قولی ند ارد  و د وســت د ارد  وظیفه اش را بــه موقع انجام 
بد هد ، د ستی را بگیرد ، مفید  و معتبر باشد  و ... اما بروز هر گونه 
تغییر د ر شــرایط بیرونی یا د رونی ما می تواند  بر وعد ه هایی 
که به د یگران یا حتی به خود مان د اد ه ایم، تاثیرگذار باشــد ؛ 
شرایطی نظیر نقل مکان به خانه، محله، شهر یا حتی کشوری 
د یگر، تغییر نوع یا موقعیت شــغلی، ازد واج، به د نیا آمد ن هر 
یک از فرزند ان، تغییر وضعیت جســمانی، د گرگون شــد ن 
شــرایط زند گی نزد یکان، بستگان، آشــنایان، به طوری که 

ناگزیر بر زند گی ما هم تاثیر بگذارد .
تغییرات جوی، حتی رخد اد هایی بســیار جزئی و ساد ه مانند  
فراموش کرد ن یک شــماره تلفن، رمز ورود  و .. همه و همه 
می توانند  بر قــول و قرارهایمان تاثیر بگذارند  و خواســته یا 
ناخواسته، د انسته یا ند انسته، مســبب خلف وعد ه ما شوند . 

تجربه های کوتاه زیر با هم مرور می کنیم: 
1- »بــه ماد ر بزرگم قــول د اد ه بــود م هفته ای ســه بار به 
د ید نش برم، کارهای خونه و خرید هــاش رو انجام بد م، پای 
صحبتش بشــینم و خالصه د ر خد متش باشــم. اون موقع، 
خونه هامون یه کوچه بیشــتر فاصله ند اشت، اما حاال هر بار 
که به د ید نش می رم، فقط ســه ســاعت صرف رفت و آمد م 
 می شه. د یگه واقعا نمی تونم سر قولی که به ماد ر بزرگ د اد م، 

بمونم.«

کاریکاتورخود شناسی با چاشنی اخالق دل نوشته

وفای به عهد  )1(
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پیشنهاد سردبیر: 
مصاحبه تند کی روش کار دست فدراسیون داد

احمدرضا عابدزاده پســتی معنا دار در اینســتاگرام خود منتشر 
کرد. در هفته دفاع مقدس احمدرضا عابدزاده ویدئویی از پنالتی 
خود به تیم ملی فوتبال شــیلی را منتشــر کرد، پنالتی ای که او 
تبدیل به گل می کند تا تیم ایران در یــک تورنمنت چهارجانبه 

به مقام سوم برسد.
عابدزاده آن پنالتی را تقدیم به شــهدایی می کند که این روزها 
در هفته دفاع مقدس یادشان بیشــتر از هر زمان دیگری گرامی 
داشته می شــود. عقاب آســیا در توضیح این فیلم آورده است: 
»کهنه رفیقان درکوره جنگ آهن سردشــدند، همپای مرفهین 
بی دردشدند، آنانکه بقایشان به نامردی بود، امروزبه لطف شهدا 

مردشدند...تقدیم به مردان بی ادعا…«

کنایه عابدزاده 
به آنانکه به لطف شهدا، مرد شدند 

فوتبال جهان

ژوزه مورینیو،  سرمربی منچستریونایتد قصد دارد قرارداد خوان ماتا، 
هافبک اسپانیایی تیمش را تمدید کند.

ماتا و مورینیو در چلســی به مشــکل خورده بودند و در نهایت، ماتا 
این تیم را به مقصــد یونایتد ترک کرد. حال در همــکاری دوباره در 
الدترافورد به نظر مشکالت گذشته فراموش شــده و رابطه دو طرف 

بسیار گرم شده است.
 عملکرد خوب ماتا در زمان های محدودی که مورینیو به او بازی داده 
باعث شده تا مورینیو به فکر تمدید قرارداد ســتاره اسپانیایی باشد.  
دو ســال از قرارداد ماتا باقی مانده و انتظار می رود 3 سال دیگر به این 
مدت اضافه شود. همچنین جســی لینگارد و مارکوس راشفورد نیز 
در فهرســت تمدیدی های مورینیو قرار دارند و مذاکرات با آنها نیز به 

زودی شروع خواهد شد.

 گری نویل، کاپیتان سابق منچستریونایتد، سه خرید جدید این باشگاه، 
پل پوگبا، زالتان ابراهیموویچ و اریک بیلی را مورد ستایش قرار داد.

منچستریونایتد بعد از بازنشستگی سرالکس فرگوسن نتوانست روزهای 
خوبش با این مربی را تکرار کند و نویل معتقد است تعدادی از خریدهایی 

که شیاطین سرخ در این سه سال انجام دادند، در سطح این تیم نیستند.
او به خبرنگاران گفت:» ژوزه مورینیو آنچه در ســه سال گذشته از اینجا 
رفته بود و بخشــی از آن به خاطر خریدهای بد بود را به تیم برگرداند. او 
تالش می کند تا شرایط را درســت کند. من دو یا سه خریدی که او انجام 
داد را دوســت دارم. پوگبا را دوســت دارم، او خرید خوبی است. زالتان را 
دوست دارم که شــخصیت بزرگی دارد. بیلی را دوست دارم.فکر می کنم 
بازیکنانی در تیم هستند که رزومه شان مناسب حضور در منچستریونایتد 

هست؛ اما هنوز بعضی ها هم هستند که این رزومه را ندارند.«

یورگن کلوپ، سرمربی منچسترسیتی، داوید ســیلوا را به عنوان بازیکن 
محبوبش در لیگ برتر معرفی کرد.

سرمربی لیورپول که با کسب 4 پیروزی از 6 بازی در لیگ، عملکرد خوبی 
در این فصل داشــته، مهمان برنامه »ماندی نایت فوتبال« شبکه اسکای 
اسپورتس بود. او در این برنامه مدعی شد که با وجود حضور بازیکنانی مثل 
کوتینیو، فیرمینو و سانه در تیمش، بازیکن محبوب او در لیگ برتر داوید 
سیلواست. او گفت:»من داوید سیلوا را دوست دارم. او بازیکن فوق العاده ای 
است. همه جا حضور دارد، بسیار با تکنیک اســت و توانایی های بسیاری 
دارد. هر چند خیلی نشنیده ام که او در ترکیب فیکس منچسترسیتی باشد 
ولی مطمئنم که نقش مهمی در تیم دارد و از سبک بازی اش خیلی خوشم 
می آید. به صحبت کردن راجع به بازیکنان دیگر تیم ها عالقه ای ندارم. اگر 

به آنها اجازه دهید، همگی خطرناک خواهند بود.«

رییس باشــگاه لندن، قصد متحول کردن آبی ها را دارد. رومن آبراموویچ، 
مالک چلســی در صورت تداوم نتایج ضعیف تیمش در لیگ برتر انگلیس 
با خرید چند بازیکن و فروش برخی از ســتارگان تیمش در تیم آبی پوش 

لندن تحوالتی به وجود می آورد.
در این راســتا، او قصد خرید آنتونی گریزمان از اتلتیکو و آنتونیو رودیگر از 
رم را دارد و از ســوی مقابل ایوانوویچ، ویدیچ، اسکار و فابرگاس را در فصل 
زمستان به فروش می رساند. نارضایتی کونته از  4 بازیکن مورد نظر مالک 
روسی برای فروش، انجام شدن انتقال آنها به تیمی دیگر در فصل زمستان 
را قطعی جلــوه می دهد؛ اما خریــد گریزمان و و رودیگر منــوط به تداوم 

شکست ها و شرایط نه چندان مطلوب فعلی چلسی است.

مارتین کیون، مدافع با سابقه و سابق آرسنال اذعان داشت که بعد از جدایی 
تیری آنری از آرسنال، بازیکن با کیفیت الکسیس سانچز در این تیم بازی 
نکرده است. ابتدای هفته، الکسیس سانچز با گلزنی برابر چلسی، موفق به 
زدن چهل و هفتمین گل خود در 100 بازی اول با لباس آرسنال شد.کیون 
گفت:نمایش بسیار خوبی از تیم آرسنال در دیدار برابر چلسی شاهد بودیم 
اما الکسیس سانچز، مانند خامه روی کیک برای آرسنال است.  سال هاست 
بازیکنی با این کیفیت در ترکیب آرســنال بازی نکرده است.تنها بازیکنی 
است  که همانند تیری هانری می تواند با سرعت و کیفیت رعب آور خود، 
ترس را به جان مدافعان حریــف بیندازد. در چنین شــرایطی، بازیکنان 
حریف اصال در مقابل الکســیس سانچز ریســک نخواهند کرد.الکسیس 
مدافعان حریف را به شدت تحت فشار قرار می دهد و تیم کیهیل، سانچز 
را شانه به شــانه خود می دید و به همین دلیل آن اشــتباه بزرگ را انجام 
 داد. با این حجم از دوندگی، ســانچز برای دیگران نیز ایجاد موقعیت و فضا

 می کند.

مورینیو قصد دارد قرارداد 
»خوان ماتا« را تمدید کند

عالقه گری نویل 
به خریدهای جدید یونایتد

کلوپ: داوید سیلوا بازیکن مورد عالقه 
من است

چلسی متحول می شود

 الکسیس مانند خامه روی کیک 
برای آرسنال است

فضای مجازی

.
علیرضا منصوریــان به کاپیتان تیمش قول داده تــا در آینده او را 

دستیار خودش کند.
علیرضا منصوریان سرمربی استقالل هرچند که با پیروزی مقابل 
ذوب آهن فعال از بحران خارج شده اســت؛ اما جایگاهش در این 
تیم برای فصل بعد هنوز مشــخص نیســت. او با امیدهای زیادی 
پا به تیم مورد عالقه اش گذاشــت، اما نتایج ضعیفش کار را برای 

شماره 10 محبوب استقاللی ها سخت کرده است.
 به نوشته روزنامه خبرورزشــی منصوریان به کاپیتان تیمش قول 
داده اگر در فصل بعد در اســتقالل بماند او را به عنوان دستیارش 
معرفی خواهد کرد. حال باید صبر کرد و دید آیا منصوریان در این 
تیم می ماند یا خیر و اصال آیا رحمتی قرار است برای فصل آینده 

از دنیای فوتبال خداحافظی کند؟

قول منصوریان به رحمتیخلعتبری اخراج شدفرشید باقری چطور بازیکن گران قیمتی شد؟

 مسئوالن باشگاه استقالل که آشــفتگی روزهای اخیر آرامش را از آنها 
گرفته اســت باید برای سروســامان دادن به وضعیت خــود یکی مثل 
منصور پورحیدری را به مجموعه شــان اضافه کنند. منصور پورحیدری 
که به خاطر شرایط جســمانی اش قادر به ادامه همراهی آبی ها نیست 
مهم ترین پازل اســتقالل در سال های اخیر بود. شــاید بامطالعه روی 
تاثیر حضور اســتقالل باید گفت بعد از فتح ا... زاده که ســاخت و ساز و 
لژیونریســم و قهرمانی های مختلف بــرای اســتقالل آورده، منصور 

پورحیدری مهم ترین حلقه استقالل طی سال های اخیر بوده است.
در بعد مدیریت فنی، اســتقالل شاید درســت از روزی از کورس رقابت 
خارج شــد که منصور پورحیدری به زمین خورد و به بیمارستان رفت. 
او در ســرمای تبریز با بیماری قنــد خود جنگید و در بازگشــت دچار 
مشکل شــد؛ البته وی این روزها از دور به اســتقالل نگاه می کند و این 
تیم را زیر نظر دارد، اما وقتی او نزدیک تیم بود خود مدیران استقالل هم 

نمی توانستند بی تفاوت نسبت به برخی امور حرکت کنند.
به عنوان مثال اگر منصور پورحیدری در نیم فصل پارسال کنار استقالل 

بود و ریوالدو و کرار به دلیل مشکالت مالی از استقالل رفته بودند مدیران 
اســتقالل امکان نداشت بتوانند به لیست درخواســت شش نفره پرویز 
مظلومی پشت کنند و حتی یک نفر را هم برای مظلومی که عالوه بر این 

دو بازیکن چشمی را هم از دست داد نگیرند.
منصور پورحیــدری آن روزها کنار اســتقالل نبود و اســتقالل در بعد 
مدیریتی برای انجام کار درست با هیچ فشاری از سوی مظلومی  که ذاتا 
این کار را بلد نیست مواجه نشد و نتیجه اش هم برای مدیران و هم برای 
مربیان این تیم شکســت در هر دو جام بود که البته به یک قدمی هر دو 

رسیده بود.
پس از پورحیدری استقالل تاکنون نتوانسته اقتدار دوران با پورحیدری 
را نشان بدهد. این مربی که هم با استقالل و هم با تیم ملی ایران قهرمان 
آسیا هم شده درست از روزی که از سرپرستی برای مداوای خودش کنار 
رفت تاثیرش به وضوح دیده شد. این چند خط را نوشتیم تا تاکید کنیم 
استقالل عالوه بر همه کارهای دیگری که دارد باید گزینه ای به استحکام 
پورحیدری را بیابد و به عنوان مدیر فنی و سرپرست از وی استفاده کند. 
به تاریخ استقالل هم که نگاه می کنیم متوجه می شویم که شکست ها و 
اختالالت مدیریتی و مربیگری در این تیم بعد از کناره گیری پورحیدری 
به چند برابر خود رسیده تا جایی که اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل و 

حتی وزیر بر سر استقالل درگیر شده اند.

قاب روز خارج از گود

ظاهرا مهاجم گســترش فوالد بــه دلیل عملکرد 
ضعیف در 7 هفته اول لیگ برتــر از این تیم کنار 
گذاشته شد. محمدرضا خلعتبری که با هزینه ای 
میلیاردی اول فصل از ســپاهان به گسترش فوالد 
آمد با گذشــت 7 هفته از بازی ها ،هنوز نتوانسته 
رضایت کادرفنی این تیم را جلب کند و به همین 
دلیل با نظر مسئوالن این باشگاه فعال حق شرکت 
در تمرینات را ندارد. آذرنیا سرپرســت گسترش 
فوالد ادعا می کنــد بعد از جام حذفــی در مورد 
این بازیکن تصمیم گیری می شــود. خلعتبری به 
دلیل بیماری مادرش مرخصی گرفته اســت و ما 
 بعد از بازی جام حذفی در مــورد او تصمیم گیری

 می کنیم.  شــایعه اخراج خلعتبــری در حالی به 
راه افتاده اســت که خلعتبری فصل گذشــته هم 
در لیست مازاد باشگاه ســپاهان قرار گرفت و حاال 
فراز کمالوند دومین ســرمربی لیگ برتری است 
که احتماال این مهاجم پــرآوازه را از تیمش کنار 

می گذارد.

فرشید باقری یکی از مهم ترین چهره های ورزش ایران طی چند 
روز گذشــته بوده؛ چرا که وزیر ورزش در مصاحبه اش درباره بریز 
و بپاش در استقالل به طور مشــخص درباره این بازیکن صحبت 
 کــرده و گفته چطــور بازیکنی که تا ســال قبل قــراردادی زیر

 150 میلیون تومان داشــته، حاال باالی 900 میلیون از استقالل 
می گیرد. 

درباره هافبک فصل گذشته صبا این داســتان وجود دارد که رقم 
قرارداد باالی او به خاطر رقابت استقالل و پرسپولیس برای جذب 
این بازیکن به وجود آمد. گویــا برانکو هم عالقه زیادی به جذب او 
داشته و پرسپولیس پیشنهادی 1.1 میلیاردی به باقری داده اما او 
بعد از مشــورت با علی دایی ترجیح می دهد پیشنهاد استقالل را 

قبول کند. 

آمار بدون منصورخان منفی است؛

دغدغه ای که استقالل را آزار می دهد
تجلیل خانواده های مدافع حرم از مدال آور پارالمپیک 

خانواده های شهدای مدافع حرم 
از کماندار جانباز تیم ملی قدردانی 
شهیدان  گرامی  خانواده  کردند. 
علی اصغر شیردل و جواد ا ...کرمی 
با حضور در منزل ابراهیم رنجبر 
از وی به خاطــر تقدیم مدالش به 
قدردانی  حرم  مدافع  شــهدای 
کردند.ابراهیــم رنجبر، کماندار 
جانباز تیم ملی در خصوص اهدای 
مدالش به شــهدای مدافع حرم 
گفت: خانواده شهدای مدافع حرم 
افتخار دادند که مدال من را قبول 
کردند. این شــهدا برای ما بسیار 
ارزشمند هستند و خدا را شاکرم 
که نیت این اقدام از دل من گذشت.
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تیم فوتبال ســپاهان اصفهان برای دیدار با نماینده نیشــابور در چارچوب جام 
حذفی فوتبال ایران، امروز به مشهد سفر می کند.

ســپاهان اصفهان، باید در نخســتین گام از دور جدید رقابت های جام حذفی 
فوتبال ایران به مصاف تیم غذای سبز نیشابور برود؛ اما چند بازیکن سپاهان در 
این سفر در کاروان طالیی پوشان حضور ندارند. احسان حاج صفی که در اردوی 
تیم ملی حضور دارد و اولیویرا و هنریکه گلر و مهاجم سپاهان هم در تعطیالت به 
سر می برند؛ البته گفته شده به احتمال زیاد به محرم نویدکیا و شجاع خلیل زاده 
هم استراحت داده شده و این 2 بازیکن نیز در این سفر حضور نخواهند داشت.به 
این ترتیب ویسی و شاگردانش باید در نخستین گام در فصل جدید جام حذفی 
فوتبال ایران روز پنجشــنبه به مصاف تیم غذای سبز نیشابور بروند. تیم داوری 
حسین زیاری، فرهاد فرهادپور، محمدرضا فتحی و محمد جلیلوند قضاوت این 

دیدار را برعهده خواهند داشت.

یک فرضیه حاکی از آن است که دعوت نشــدن محسن مسلمان به تیم 
ملی، می تواند در ارتباط با جنجالی ترین مصاحبه عمر این بازیکن باشد 
که کمی پیش از مســابقات جام جهانی برزیل انجام شــد. مسلمان  در 
آن مصاحبه گفت:که چون می دانسته جایی در فهرست نهایی کارلوس 
کی روش برای جام جهانی ندارد، خودش را بــه مصدومیت زده و از تیم 
ملی کنار رفته اســت! هافبک پرســپولیس البته بعد به ســرعت هر دو 
بخش جنجالی مصاحبه اش را تکذیب کرد و مدعی شد از این گفت وگو 
»سوءاستفاده« شده، اما ظاهرا فایده ای نداشت. حاال و دو سال بعد از آن 
جنجال، کسی نمی داند مســلمان واقعا آن حرف ها را زده بود یا نه، اما با 
شناختی که از کی روش داریم، می دانیم که رســانه ها را رصد می کند و 
خیلی بعید اســت که مصاحبه ای تا این حد مهم و جنجالی از چشمش 

پنهان مانده باشد.

برای حضور در جام حذفی؛

 طالیی پوشان امروز 
به مشهد سفر می کنند

به نظر می رســد صحبت های تند کــی روش علیه ویلیامز و 
کفاشیان فدراسیون فوتبال را وارد چالش جدیدی کرده است.

بعد از بازگشت کاروان تیم فوتبال از چین ،کارلوس کی روش 
در فرودگاه امام خمینی )ره( مقابل خبرنگاران قرار گرفت و 
یکی از مصاحبه های تند و جنجالی خود را انجام داد. سرمربی 
تیم ایران در این مصاحبه به شــدت علیه بنجامین ویلیامز 
داور استرالیایی که از ســوی مقامات برگزار کننده بازی های 
مقدماتی جام جهانی به عنوان داور ایران و ازبکستان در بازی 
سوم این رقابت ها انتخاب شده موضع گیری کرد و به شدت به 

AFC بابت انتخاب این داور خرده گرفت. 
کی روش از زمان جام ملت های آسیا که این داور قضاوت بازی 
ایران و عراق را انجام داد از این داور شاکی بود و به همین دلیل 
بعد از اینکه متوجه می شود داور بازی ایران با ازبکستان ویلیامز 
اســترالیایی اســت با عصبانیت از این انتخاب صحبت کرد. 
صحبت های کی روش فقط به انتقاد از ویلیامز و مســئوالن 
انتخاب کننده منتهی نشد و سرمربی تیم ملی به شدت علیه 

علی کفاشــیان که در AFC نایب رییس کنفدراسیون 
فوتبال آسیاســت موضع گیری کرد و بــه او خرده 

  AFC گرفت چرا در حالی که نماینده ایــران در
است کاری برای ایران انجام نداده است. 

به گزارش فارس، در شــرایطی که برخی در 
ایران صحبت های کارلوس کی روش را مورد 
حمایت قرار دادند و حتی فدراسیون فوتبال 
این صحبت های سرمربی پرتغالی را نشان 
از حساسیت بازی ها و دقت نظر کی روش 
نســبت به شــرایط ایران اعــالم کرد 
اکنون طبق اخباری که از رســانه های 
استرالیایی واصل شده فیفا فدراسیون 
فوتبال ایــران را به پاســخگویی در 
خصوص چرایی صحبت های کی روش 

ملزم کرده است.
فیفا در نامه ای که به AFC ارسال کرده 
و همچنین این نامه در اختیار فدراسیون 

فوتبال ایران قرار داده خطاب به مهدی 
تاج رییس فدراســیون فوتبال اعالم کرده 

چرا کارلوس کی روش به عنوان سرمربی ایران 
به انتخاب ویلیامز ایراد گرفته و همچنین چرا علیه 
علی کفاشیان که نایب رییس AFC و عضو کمیته 
فوتسال فیفا هم هست، موضع گیری کرده است. 
فیفا در این نامه از فدراسیون ایران خواسته پاسخ 

شفافی در قبال این اعتراض ها اعالم کند. 

رسانه های استرالیایی با توجه به انتخاب یک داور از این کشور 
برای بازی ایران و ازبکستان صحبت های کارلوس کی روش 
را بازتاب دادند و این بازتاب در اختیار فیفا قرار گرفته اســت. 
رسانه های استرالیایی همچنین نامه فیفا به فدراسیون فوتبال 
ایران را پوشــش دادند و در گزارش های خود به این اشــاره 
کرده اند که فیفا خواســتار توضیح از فدراسیون فوتبال ایران 
است که چرا کی روش نسبت به ویلیامز واکنش منفی نشان 
داده است. حاال مهدی تاج باید 
بابت موضع گیری کی روش 
پاسخ شفافی به فیفا ارائه 

دهد. 
تیم ملی ایــران تاریخ 15 
مهر باید سومین بازی خود 
در راه مقدماتی جام جهانی 
را مقابل ازبکســتان در این 

کشور برگزار کند.

قرار بــود باشــگاه نفت تهــران، بدهــی ســال قبل به 
دوومیدانی کاران را قبل از فصل تسویه کند؛ اما تسویه نشد 
که نشد. آن قدر نفتی ها امروز و فردا کردند که 10 روز مانده 
به مرحله آخر لیگ دوومیدانــی، محمد صمیمی پرتابگر 
دیسک دیگر ناامید شده و می گوید: »مطمئنم که مرحله 
آخر لیگ هم تمام می شــود و پولی به دست ما نمی رسد. 
قرار بود قبل از شــروع لیگ باشگاه با ما تســویه کند؛ اما 
نشــد و وعده به مرحله آخر رســید، حاال هــم می گویند 
ما شــرمنده ایم.« او همه ناراحتی  اش از این است که پول 
تیم دوومیدانی نفت بــه اندازه قرارداد یک فوتبالیســت 
هم نمی رسد: »نمی دانم چرا باشــگاه این قدر امروز و فردا 
می کند. در حالی که پول همه بچه ها به اندازه قرارداد یک 
فوتبالیست هم نیست. می گویند ما نقدینگی نداریم. باشد، 
به ما بشــکه نفت خام هم بدهند قبول داریــم. ) با خنده( 
می ایســتیم ســر خیابان می فروشــیم. آنهــا می گویند 
نقدینگی نداریم، ما هم چند ماهی اســت که فدراسیون 
حقوق هایمان را قطع کرده است. بابا ما پولی نداریم، با چه 
کسی صحبت کنیم؟ نهایت قرارداد دوومیدانی کاران 15 
میلیون تومان است. شــاید ما مستضعف ترین ورزشکاران 
ایران باشیم.« او به کار رییس فدراسیون انتقاد دارد: »این 
قصه همیشگی دوومیدانی است. با این تفاوت که قبال بعد 
از مســابقات ما باید دنبال پولمان می دویدیم؛ اما حاال کار 
به آخر فصل نکشیده، این شرایط را داریم. طبق آیین نامه 

مســابقات هیــچ تیــم بدهکاری 
نمی تواند در فصل جدید 

حاضر شــود اما 
امســال دو تیم نفت 

و ذوب آهــن تیمداری 
می کننــد. بعــد رییس 
فدراسیون هم می گوید با 
گرو گذاشتن ریش، آنها را 

آورده است. این کار اصال قشنگ نیست که تیم ها را با منت 
بیاورد.«

هرچند بعضی ها به آنها پیشــنهاد صحبت با وزیر و حتی 
تحصن مقابل وزارت ورزش را داده اند اما خودش می گوید: 
»به ما می گویند برویم با وزیر صحبت کنیم. آخر مگر پول 
ما چقدر است که حاال دست به دامان وزیر شویم یا جلوی 

وزارت ورزش تحصن کنیم؟« 
پرتابگر دیســک از درد زیادی که می کشد، می گوید: »ما 
روزی سه ســاعت صبح و سه ســاعت بعدازظهر تمرین 
می کنیم تا 65 متر پرتاب کنیم. اگر شغلی داشتیم و کاری 
بلد بودیم که حــاال می رفتیم پی آن و درآمدی داشــتیم 
اما معتاد دوومیدانی شــده ایم. وقتــی می توانی کار انجام 
دهی و شرایطش نیســت، درد زیادی می کشی. حاال من 
این شــرایط را دارم. بد جور دوومیدانی در خونم است اما 

شرایطم جور نیست.
اگر مشــکل مالی نداشــتم هیچ وقت به فدراسیون زنگ 
نمــی زدم و خــودم برای حضــور در مســابقات مختلف 
بین المللی اقدام می کردم اما شــرایط مالی خوبی ندارم.« 
او با اینکه شرایط ســختی دارد اما می خواهد حاال حاال ها 
پرتاب کند: »نمی شــود یک دفعه همه چیــز را رها کرد و 

رفت. من تا به هدفم نرسم دیسک پرتاب می کنم. «

مچ گیری از نوع فیفا؛ 

مصاحبه تند کی روش کار دست فدراسیون داد
درخواست عجیب پرتابگر دیسک ایران؛

 به جای پول، بشکه نفت بدهید!

مصاحبه جنجالی کار دست مسلمان داد؛

خداحافظ تیم ملی
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پیشنهاد سردبیر: 
جمعیت سالمندان شهر5/2 درصد افزایش یافت

اخباریادداشت

مدير طرح شهرســازي الکترونيــک و برون ســپاري معاونت 
شهرســازي و معماري شــهرداري اصفهان گفت: شهرســازي 
الکترونيک مشتمل بر صدور پروانه ساختماني، امور مهندسان 
ناظر، نحوه محاســبات عوارض به صورت مکانيزه، كميســيون 
ماده صد، پليس ساختمان، سيستم امالك و طرح برون سپاري 

است.
وحيد مهدويان افزود: ما پروژه ای را تحت عنوان »شهرســازی 
الکترونيک« در قالب تهيه سيستم مکانيزه شهرسازی و درآمد 
شروع كرديم كه اين سيستم مشتمل بر 35 زيرسيستم است و 
هر كدام فعاليت در حوزه كاری خاص خــود را انجام می دهند 
و به نوعی تکميل كننــده چرخه ارائه خدمات شهرســازی به 
شهروندان هستند. وی تصريح كرد: برخی از اين زيرسيستم ها 
در حوزه كل شهرداری ها اجرايی شده؛ اما برخی از آنها در حال 
حاضر فقط در منطقه پايلوت )منطقه 13 شــهرداری اصفهان( 
انجام می شــود و در ادامه، طبق برنامه ريزی های انجام شده به 

ديگر مناطق تسری پيدا می كند.
مدير طرح شهرســازي الکترونيــک و برون ســپاري معاونت 
شهرســازي و معماري شــهرداري اصفهان با بيان اينکه دسته 
اول كه در كل مناطق اجرايی شده، زيرسيستم امور مهندسين، 
طراحان و ناظران اســت، اظهاركرد: در حال حاضر اين اقدام در 
15 منطقه شهرداری اصفهان به صورت سيستم يکپارچه انجام 
می شود و در اين راستا برای هر مهندس، كارتابلی تشکيل شده 
و هر مهندســی كه مراجعه حضوری كند، به آســانی از طريق 
اين سيســتم می تواند درخواســت خود را ارائه داده و كنترل 
صالحيت شــود.  وی اضافه كــرد: يکی ديگر از زيرســامانه ها، 
سامانه »شــهرنما« يا همان تصويربرداری 360 درجه كل معابر 
شهر اصفهان اســت كه برای هر 15 منطقه شهرداری اصفهان 

انجام شده و در اختيار عموم قرار گرفته است.
مهدويان تاكيدكرد: شــهروندان بدون نياز به مراجعه حضوری 
و نصب برنامه خاص می توانند به نشــانی سايت مراجعه نموده 
و تصاوير 360 درجــه هر كدام از معابر عمومی شــهر اصفهان، 

ميدان ها و فضاهای شهری را كه بخواهند، ببينند.
وی در ادامه يکی ديگر از ســامانه هايی را كه راه اندازی شــده 
و در اختيار شهروندان قرار گرفته اس، »ســامانه اطالع رسانی 
مردمــی« خواند و گفــت: در اين ســامانه كــه در كل مناطق 
شــهرداری اصفهان راه اندازی شــده اســت، كليه طرح های 
شهرداری شــامل ارتفاع، خيابان هايی كه قرار است احداث يا 
تعريض شود، طرح هايی كه قرار است در آينده در شهر اصفهان 
اجرايی شود، فضاهای سبز، نقشــه های هوايی اصفهان و كليه 
اطالعات مربوط به طرح های شهرســازی، بارگذاری شده و در 
اختيار عموم شهروندان قرار گرفته است و مردم در هر ساعت از 
شبانه روز می توانند با مراجعه به سايت esup.isfahan.ir به 

كليه طرح های شهر اصفهان اشراف داشته باشند.
مدير طرح شهرســازي الکترونيــک و برون ســپاري معاونت 
شهرســازي و معماري شــهرداري اصفهان خاطرنشــان كرد: 
شــهروندان در حال حاضر در كليه ايام شبانه روز و در هر گوشه 
دنيا مي توانند اطالعات مربوط به ملک خود را مشــاهده كنند؛ 
البته دسترســي به اطالعات محرمانه ملک امکان پذير نيست 
و مالک مي تواند بــراي يکبار به شــهرداري مراجعه و گذرواژه 
و رمز عبور دريافت نمــوده و از اين طريق اطالعــات محرمانه 
پالك خود را مشــاهده كند. وی با بيان اينکه با راه اندازي اين 
سامانه، حتي فرد نيازي به مراجعه به كافي نت و دفاتر پيشخوان 
ندارد و مي تواند در منزل از طريق اين ســايت از اطالعات ملک 
خود مطلع شــود، اظهاركرد: با توجه به اينکه حدود 70درصد 
مراجعات مردم به واحد شهرســازی مناطق،  برای اخذ پاســخ 
استعالم است،  پيش بينی می شــود با تکميل طرح برون سپاری 
در حــوزه اســتعالمات، بخش زيــادی از مراجعــات مردم به 

شهرداری مناطق كاهش يابد.
 صدور پروانه های ساختمانی به صورت تک برگی

مهدويان در بخش ديگــری از اين گفت وگو خاطرنشــان كرد: 
در منطقه 13 شــهرداری اصفهان به طور مشخص ارائه خدمات 
صدور پروانه ساختمان، به صورت پايلوت اجرايی شده است. وی 
بيان كرد: بر اين اساس از هنگامی كه اين سيستم در منطقه 13 
جايگزين شده است، كليه فعاليت هايی كه در گذشته به صورت 
حضوری انجام می شــده، كامال به صــورت اينترنتی وكنترل ها 
به صورت اتوماتيک از طريق سيســتم انجام می شــود، اجرای 
مصوبات كميســيون ماده صد، همزمان با صدور رای و همراه با 
مبلغ جريمه ابالغ می شــود و به طور خالصه از ارائه درخواست 
تا صدورپروانه، پايان كار و اســتعالم ها، به صورت سيســتمی 
پيگيری می شود. وی اين خبر را هم داد كه به زودی پروانه های 

ساختمانی به صورت تک برگی صادر می شود.
مدير طرح شهرســازي الکترونيــک و برون ســپاري معاونت 
شهرسازي و معماري شــهرداري اصفهان اضافه كرد: در منطقه 
13 شــهرداری اصفهــان، از اول مهرماه 95 مراحل آزمايشــی 
سيستم الکترونيکی خدمات شهرسازی و درآمد به پايان رسيد 
و پايدار شد و تا 2 هفته آينده، 3 منطقه ديگر شهرداری اصفهان 
شــامل مناطق 2 ،7 و 11 را نيز به سمت شهرسازی الکترونيک 
خواهيم برد. وی با اشــاره به اينکه طی هر 2 مــاه اين مهم در 
3منطقه از شهرداری اصفهان راه اندازی می شود، تاكيد كرد: تا 
پايان امسال، 9 منطقه شــهرداری اصفهان خدمات الکترونيکی 
شهرسازی و درآمد خود را به شــهروندان ارائه می كنند؛ البته 
برای تحقق الکترونيکی شــدن فعاليت ها، بايد زيرساخت های 

آن مهيا باشد.
مهدويان اعالم كــرد: تا پايان خرداد 96، همــه مناطق 15گانه 
شهرداری اصفهان به سيســتم الکترونيکی خدمات شهرسازی 

و درآمد مجهز و پشتيبانی توسط سازمان فاوا انجام می شود.

خدمات شهرسازی مناطق 15گانه 
شهرداری، الکترونیکی می شود

سرپرست فرهنگسرای پايداری سازمان فرهنگی تفريحی شهرداری اصفهان در 
مراســم رونمايی طرح پرواز فانوس ها اظهار داشــت: بعد از رونمايی اين طرح از 
سوی شــهردار اصفهان، هر 2 هفته يک بار شــب های جمعه، در يکی از قطعات 
گلستان شــهدا اين برنامه اجرا می شود. ســعيد صرامی افزود: در همه قبرهای 
شهدا، يک قطعه فانوس قرار داده و وصيت نامه شــهدای آن قطعه در قالب يک 
بروشور به مردم اهدا می شود؛ همچنين راوی از عمليات ها و شهدای همان قطعه 
روايتگری می كند. وی شروع اين برنامه را از شهدای مدافع حرم اعالم و بيان كرد: 
بعد از روايتگری، برنامه فال شهيد در همان قطعه با وصيت نامه های همان شهدا 
اجرا و تالش می شود كه در اين زمينه، برنامه هايی فرهنگی و مذهبی اجرا شود. 

اين برنامه در تمام قطعات گلستان شهدای اصفهان و تا پايان سال اجرا می شود.

مدير منطقه يک شهرداری اصفهان گفت: مناسب ســازی خيابان های منطقه 
يک برای تردد روان شــهروندان به خصوص معلوالن در دست اجراست. حميد 
عصارزادگان اظهار كرد: به منظور ايجاد محيطی ايمن برای تردد روان شهروندان 
بخصوص معلوالن، مناسب سازی معابر شهری در دستور كار است. وی با اشاره 
به اينکه مناسب سازی خيابان های چهارباغ پايين، شمس آبادی و فروغی برای 
تردد روان معلوالن در حال اجراست، عنوان كرد: اين پروژه با اعتبار 700 ميليون 
ريال ظرف 3ماه آينده تکميل می شــود. مدير منطقه يک شهرداری اصفهان با 
اشاره به ديگر پروژه های منطقه تصريح كرد: پياده روسازی ضلع جنوبی خيابان 
مسجد سيد، حدفاصل خيابان طيب تا ظهيرالسالم، به عرض 1000 و طول 4متر 

در دست انجام است.

معابر اصلی منطقه یک، برای تردد معلوالن مناسب می شودفانوس ها در اصفهان به پرواز درآمد

رييس ســازمان برنامه و بودجه استان اصفهان در مراسم 
نواختن زنگ سرشــماری عمومی نفوس و مسکن 95 در 
مدارس شهرســتان اصفهان اظهار كــرد: اگر همه چيز را 
از آموزش و پرورش شــروع می كرديم، در حال حاضر در 

چنين وضعيتی نبوديم.
نعمت ا... اكبری افزود: يکی از گرفتاری ها در سازمان برنامه 
و بودجه اســتان اصفهان، عدم توجه به زيرساخت هاست 
كه يکــی از آنهــا، بحث آمــوزش و پرورش اســت. وی 
تصريح كرد: اطالعات آمار سرشماری ها يکی از پايه های 
سياســت گذاری  اســت و اگر فرهنگ آماری از آموزش 
و پرورش آغاز نشــود، طبيعتــا در آينده دچار مشــکل 
خواهيم شــد. اكبری بابيان اينکه برنامه بدون اطالعات 
آماری، مسير درســتی را پيش نمی برد، تاكيد كرد: قطعا 
تا 5 سال ديگر، از اطالعاتی استفاده خواهيم كرد كه زنگ 
سرشماری آن امروز زده شد. وی درخصوص سرشماری  
سال جاری بيان كرد: سرشــماری ها تا 28 مهر به صورت 
اينترنتی و حضوری انجام خواهد شد و اگر دانش آموزان 
از امروز سرشــماری خانواده خود را آغاز كنند، مطمئنا تا 
دو روز آينده ركورد پيش بينی شده سازمان برنامه پيرامون 
استفاده مردم از سرشماری اينترنتی كه برنامه 40 درصد 

بود، شکسته خواهد شد.

رييس كميســيون فرهنگی شــورای شــهر اصفهان در 
مراسم رونمايی از توليدات فرهنگی كميته فرهنگ روابط 
اجتماعی و خانواده ســازمان فرهنگی تفريحی شهرداری 
اظهــار كرد: برخــالف اقدامــات فرهنگی انجــام گرفته، 
همچنان با بحران طالق در جامعه مواجه هســتيم و نبايد 
تصور كرد كه دســتگاه های متولی امــر، در آموزش روابط 
اجتماعی كوتاهی كرده اند. اصغر آذربايجانی افزود: بنابراين 
الزم اســت در اين حوزه، آسيب شناسی جدی اتفاق بيفتد 
تا اثربخشــی فعاليت ها مشخص شــود. رييس كميسيون 
فرهنگی شورای شهر اصفهان با اشاره به شور و نشاطی كه 
در پاتوق های خانواده اين كميته وجود داشت، تصريح كرد: 
بايد به دنبال اثربخشــی اين برنامه ها بود و ارزيابی كرد كه 
چه ميزان در روابط اجتماعی موثر بوده اســت.آذربايجانی 
خاطرنشــان كرد: اگر خانــواده را عامل رشــد و ترقی فرد 
می دانيم كه در حوزه ســالمت فردی و اجتماعی تاثيرگذار 
اســت، حداقل در حــوزه مديريت شــهری، به پيوســت 

خانوادگی بينديشيم.
وی نگاه خانــواده محور را الزمه همه ســطوح برنامه ريزی 
دانســت و گفت: در 16 محوری كه مقام معظم رهبری به 
عنوان سياســت های كلی خانواده ابــالغ كردند، بايد يک 

هم افزايی شکل بگيرد تا بتوان با اين معضل مواجه شد.

مشکل سازمان برنامه و 
 بودجه اصفهان، عدم توجه

به زیرساخت هاست

به پیوست خانوادگی در حوزه 
مدیریت شهری توجه شود

شوراتشکل های قرآنیخبر

گردهمایی مدیران تشکل های 
قرآنی کشور در اصفهان

 توزیع بسته »زیر یک سقف«
در اتوبوس ها و تاکسی ها

مدير عامــل اتحاديه تشــکل های قرآنی اســتان اصفهان، 
ازبرگزاری نشســت مديران عامل اتحاديه های تشکل های 
قرآن و عترت اســتان های كشــور از امروز تا نهم مهر ماه در 
اصفهان خبر داد. مســعود ابوطالبی اصفهانی گفت: نشست 
هم انديشــی مديران عامل اتحاديه های اســتانی و روسای 
هيئــت مديره اتحاديه تشــکل های قرآن و عترت كشــور، 
به منظــور هماهنگی و همفکــری و هم انديشــی در مورد 
برنامه های قرآنی و نحوه فعاليت های موسســات در سطح 
اســتان ها، هماهنگی بين بخشــی و شــيوه ها و روش های 
تامين بودجه ای از طريــق نهادها و ســازمان های مردمی 
وخيرين، برگزار می شــود. وی افــزود: صحبت درخصوص 
چگونگی تعامل با طرح های فاخر و ساير مسائل بين بخشی 
و هماهنگی های انجام شــده در موضوعات مختلف، از ديگر 
برنامه های اين نشســت اســت. ابوطالبی اظهاركرد: در اين 
جلسه، عالوه بر مديران اتحاديه های استان ها، هيئت مديره 
اتحاديه كشوری نيز حضور داشــته و رايزنی و مشورت هايی 
در ارتباط با اتحاديه های اســتانی صــورت خواهد گرفت.

ابوطالبی اصفهانی، انتقال تجربيات، هم انديشی همراه با رشد 
تشکيالتی، برطرف كردن موانع و مشکالت و هويت بخشی 
به تشکل ها و موسسات قرآنی و مشاركت در تصميم سازی و 

تصميم گيری را از كاركردهای اصلی اين  اتحاديه بيان كرد.

معاون حمل  و نقل و ترافيک شــهرداری اصفهان، در 
مراســم رونمايی از توليدات كميتــه فرهنگ روابط 
اجتماعی و خانــواده ســازمان فرهنگــی تفريحی 
شــهرداری اصفهــان، با تشــکر از كميتــه فرهنگ 
شــهروندی درخصوص سه شــنبه های بدون خودرو 
اظهار كرد: آمادگی اين را داريم كــه در اتوبوس ها و 
تاكسی ها، بســته صوتی »زير يک ســقف« را پخش 
كنيم؛ حتی اين امکان در ايستگاه های BRT نيز وجود 
دارد كه انتظار شهروندان با اين بسته ثمربخش شود. 
عليرضا صلواتی از جانمايی ايســتگاه های مطالعه در 
سامانه اتوبوس های تندرو خبر داد و گفت: شهروندان 
می توانند ابتدای ايستگاه، كتاب را امانت بگيرند و در 

هر ايستگاهی كه پياده شدند، آن را تحويل دهند.
علی اكبر بقايی در اين مراسم، ضمن تقدير از اعضای 
كميتــه فرهنگ روابــط اجتماعی و خانــواده اظهار 
كرد: اميدواريــم اين حركت كه اعتماد مــردم را نيز 
جلب كرده است، ادامه دار باشــد. مديرعامل سازمان 
فرهنگی تفريحی شهرداری اصفهان افزود: اميدوارم 
شــاهد ديده شــدن اقدامات اين كميته بــه عنوان 
يک الگوی حركتــی در ايجاد جريانــات اجتماعی و 

حركت های گفتمانی باشيم.

شهرداری 

مدير امــور اجتماعی و مشــاركت های مردمی شــهرداری 
اصفهان، در نشســت خبری كه به مناســبت سالروز جهانی 
ســالمند در دفتر مديريت امور اجتماعی و مشــاركت های 
مردمی شهرداری اصفهان برگزار شد، اظهار داشت: موضوع 
سالمندی و سالخوردگی جمعيت شهری از موضوعاتی است 

كه همواره مورد توجه اين مديريت بوده است.
مسعود مهدويان فر با اشــاره به آمارهای اعالم شده از سوی 
ســازمان بهزيســتی اســتان مبنی بر افزايش 5/2 درصدی 
جمعيت سالمندان شهر تصريح كرد: پيش بينی ها حاكی از 
آن است كه در سرشماری سال جاری، سالمندان تقريبا 8 تا 

9درصد از جمعيت شهری را تشکيل می دهند. 
وی تاكيد كــرد: با توجه به افزايش جمعيت ســالمندان و به 
منظور پيشــگيری و درمان بيماری های اين قشر از جامعه، 
ضمن اطالع رسانی در مورد تغيير ســبک زندگی ناسالم، به 
جلوگيری از حضور عوامل خطرســاز اقدام كرده و گام های 

موثری به واسطه تبليغات شهری و رسانه ای برداشته ايم.
شعار امسال روز جهانی سالمند؛»نه گفتن علیه 

هرگونه تبعیض سنی«
مدير امــور اجتماعی و مشــاركت های مردمی شــهرداری 
اصفهان با اشــاره به ويژگی های برشــمرده در طرح شــهر 
دوســتدار ســالمند اظهار داشت: شعار امســال روز جهانی 
سالمند،»نه گفتن عليه هرگونه تبعيض سنی« است و تالش 
می كنيم با پياده سازی اين ويژگی ها در سطح شهر، شرايط 
برای ســالمندان به نحوی باشد كه اين دســته از شهروندان 

هيچ گونــه تبعيضــی در رابطه بــا نحوه دريافــت خدمات 
احساس نکنند.

مهدويان فر در ادامه گفت: در اين برنامه ريزی ها تالش شده 
كه ساختمان ها و فضاهای شهری به نحوی ساماندهی شوند 
كه ضمن اينکه وضعيت عبور و مرور و تردد سالمندان بهبود 

يابد، مشکلی از جهت تردد در معابر عمومی نداشته باشند.
وی با اشــاره به وضعيت حمل و نقل عمومی شــهر و تدابير 
اتخاذ شــده در اين زمينه بيان داشت: در طرح كارت منزلت 
ويژه ســالمندان، ضمن اختصاص تخفيــف های ويژه جهت 
 حمل و نقل عمومــی آنها، وضعيت وســايل حمــل و نقل
  عمومی نيــز جهت ســهولت اســتفاده برای ســالمندان

مناسب سازی می شود.
مدير امــور اجتماعی و مشــاركت های مردمی شــهرداری 
اصفهان بــا تاكيد بر ايــن نکته كــه حمايــت اجتماعی از 
سالمندان از ويژگی های بر شــمرده در طرح شهر دوستدار 
سالمند اســت، تصريح كرد: حمايت اجتماعی از سالمندان، 
به ويژه سمن های مرتبط با اين دسته از شهروندان، همواره 
در دســتور كار اين مديريت قرار داشــته و تالش شده  كه با 
پياده ســازی طرح منزلت شــهروندی و توزيــع كارت های 
منزلــت شــهروندی ويــژه اســتفاده از اماكــن فرهنگی، 
تفريحی، ورزشــی و امکانات حمل و نقــل عمومی )همراه با 
تخفيف هــای ويــژه در ميان ســالمندان(، گامــی موثر در 
 جهت نيل به هدف حمايت اجتماعی از شــهروندان سالمند

برداشته باشيم.

مدير كل گمــرك اصفهان گفــت: با وجود كاهــش واردات 
گمركات اســتان، در راســتای برنامه های اقتصاد مقاومتی 
و راه انــدازی ســامانه جامع امــور گمركی، شــاهد افزايش 

18درصدی درآمد گمركات استان اصفهان هستيم.
 اسداله احمدي ونهري با بيان اينکه در 6 ماهه نخست امسال، 
گمركات استان اصفهان با داشتن پنج گمرك تابعه فعال و11 
انبار اختصاصی، تشــريفات صادرات 679 هزار تن و به ارزش 
404ميليون و 811هزار دالر انجام داده اســت، اظهار داشت: 
اين آمار در مقايســه با مدت مشابه ســال قبل، از لحاظ وزن، 

8درصد و از حيث ارزش، 24درصد كاهش داشته است.
وي عمده تريــن كاالهــاي صادراتــي از گمــرك اصفهــان 
را، آهــن آالت و فــوالد و مصنوعــات آن با 34درصــد، مواد 
پتروشــيمي با 20درصد، فــرش با 13درصــد، محصوالت 
لبنی با 5درصد و ســاير كاالها را 28درصد برشــمرد و اظهار 
داشت: مهم ترين كشورهاي مقصد كاالهاي صادراتي گمرك 
اصفهان، عراق بــا 154 ميليون دالر و 38 درصد ســهم ازكل 
صادرات، افغانستان با 92 ميليون دالر  و23 درصد، پاكستان 
با 46 ميليون دالر و 11 درصد  و تركمنســتان با 31 ميليون 
دالر و 8 درصد اســت.  وي گفت: 36 هــزار و 630 تن كاال به 
ارزش 144 ميليون و 103 هــزار دالر به گمرك اصفهان وارد 
شــده كه در مقايســه با مدت مشابه ســال قبل، از نظر وزن، 

3درصد و از حيث ارزش، 13درصد كاهش يافته است.
 مدير كل گمرك اصفهان با بيان اينکه حتی با كاهش واردات 
گمركات اســتان، در راســتای برنامه های اقتصاد مقاومتی 

و  راه انــدازی ســامانه جامع امــور گمركی، شــاهد افزايش 
18درصدی درآمد گمركات اســتان اصفهان هســتيم، ادامه 
داد: اين اداره كل  با داشــتن 138 كارمند، در 6 ماه نخســت 
امسال، بالغ بر 621 ميليارد و 105 ميليون ريال درآمد كسب 
و به خزانه واريز كرده اســت. وی بيان داشــت: در اين مدت 
15ميليون و 160هزار دالر كاال مربوط به واحدهاي توليدي با 

معافيت ترخيص شده است.
احمدي ونهري درخصوص مهم ترين كاالهاي وارداتي گمرك 
اصفهان طي 6 ماهــه 1395، گفت: ماشــين آالت مکانيکي 
با 30 درصد، ماشــين آالت برقي با 13درصد، اجزا و قطعات 
منفصل ماشــين آالت با 8 درصد، كاغذ و مقوا  با 5درصد بوده 
اســت. وي افزود: عمده ترين كشورهاي صادر كننده به مقصد 
گمرك اصفهان-چين با 22درصد، ايتاليا با 16درصد، آلمان با 
11درصد و كره جنوبي با 10درصد بوده اند. مدير كل گمرك 
اصفهان خاطرنشــان كرد: گمرك فرودگاه شــهيد بهشــتی 
اصفهان، با فعاليت به صورت شــبانه روزی طــی اين مدت، 
تشريفات امور مســافری بالغ بر 257 هزار نفر مسافر ورودی و 
خروجی را انجام داده كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل، 

24 درصد افزايش داشته است.
وي اظهار داشــت: طــی اين مــدت واحد قضايــی گمرك 
اصفهان، بــه 562 فقره پرونــده مظنون به قاچــاق كاال و به 
ارزش 243 ميليارد و 332 ميليون ريال رســيدگی كرده كه 
 در مقايســه با مدت مشابه ســال قبل، از نظر تعداد 14درصد

افزايش داشته است.

مدیر امور اجتماعی و مشارکت های مردمی شهرداری اصفهان:

جمعیت سالمندان شهر5/2 درصد 
افزایش یافت

مدیرکل گمرک اصفهان خبر داد:

افزایش 18 درصدي
درآمد گمرک

گمرک فرودگاه 
شهید بهشتی 
اصفهان، با 
فعالیت به صورت 
شبانه روزی طی این 
مدت، تشریفات 
امور مسافری بالغ بر 
257 هزار نفر مسافر 
ورودی و خروجی را 
انجام داده است 

حمایت اجتماعی از 
 سالمندان، از
 ویژگی های 
برشمرده در طرح 
شهر دوستدار 
سالمند است

مدير منطقه 15 شــهرداری اصفهان اظهار كــرد: منبع ذخيره 
آب شــهرك الهيه با حجم 1000 مترمکعب، تاكنون 55درصد 

پيشرفت فيزيکی داشته است.
رضا مختاری افزود: توســعه و حفظ فضای سبز را در دستور كار 
قرار داده ايم و برای رســيدن به اين آرمان، تدابيری برای فراهم 
نمودن اولين نياز اين امر كه همانا تامين آب اســت، انجام گرفته 
اســت. مديرمنطقه 15 شــهرداری اصفهان ادامه داد: همکاری 
و همدلی مردم برای رفع مســائل زيســت محيطی كه يکی از 
معضالت اساسی زندگی بشری و جامعه محسوب می شود، الزم 

و ضروری است.

مدیرمنطقه 15 شهرداری اصفهان خبر داد:

پیشرفت 55درصدی منبع ذخیره 
آب شهرک الهیه
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یادداشت های 
گلبول آبی

چی بخوریم ، چی نخوریم

باغ کاغذی

مواد الزم:
1 کیلوگــرم گوشــت گوســفند 
پرچرب،پیــاز دو عدد، نمک و فلفل 

به مقدار الزم.
طرز تهیــه:  ابتدا پیــاز را 
به صورت ریز خرد کرده و به همراه 
نمک و فلفل کامال با گوشت مخلوط 
می کنیــم و ورز می دهیم. به میزان 
دلخواه از گوشــت برداشــته و کف 
دست مانند کوفته، گرد می کنیم و 
سیخ را از وسط آن عبور می دهیم. 

سپس به کمک انگشــتان دست، آن را برعکس و به طور یکســان در امتداد سیخ پهن 
می کنیم. بعد از قراردادن سیخ ها روی آتش، ذغال ها را باد نزنید و پس از گذشت یک 
دقیقه، ســیخ را برگردانید. اجازه دهید طرف دیگر آن، یک دقیقه رو به آتش باشد تا 

گوشت جذب سیخ شود و دیگر شانسی برای ریختن وجود نداشته باشد.
هر چند دقیقه یک بار سیخ ها را برگردانید. به هیچ وجه آتش را باد نزنید و منتظر سیاه 
شدن کباب ها نباشید. ســعی کنید با چاقو، از ته ســیخ قدری از کباب را جدا کرده و 

بچشید تا مشخص شود که کباب پخته است یا نه.
بهتر اســت کباب ها را قبل از خشک شــدن و هنگامی که هنوز آبدار هستند، از روی 
آتش بردارید و وسط نان بگذارید، ســیخ ها را خارج کرده و بالفاصله قدری سماق به 

آنها بپاشید. سپس به همراه برنج ،کره، ماست چکیده، پیاز و ریحان نوش جان کنید.

کتاب »بی نظیر بوتو؛ دختر شــرق« خاطرات بوتو، نخست وزیر 
فقید پاکســتان، با ترجمه علیرضا عیاری و توســط انتشارات 
اطالعات به چــاپ هفتم رســید. این کتاب حــاوی خاطرات 
بی نظیر بوتو، نخســت وزیر ســابق و رییس فقیــد حزب مردم 
پاکستان است که به قلم خودش به رشته تحریر درآمده است. 
خود بوتو که این کتاب را نوشته، در مقدمه ای درباره زندگی اش 

توضیح داده است که در بخشی از آن، چنین می خوانیم:
»من این زندگــی را انتخاب نکــردم؛ بلکه این زندگی اســت 
که مرا انتخاب کرده اســت. در کشور پاکســتان به دنیا آمدم و 
زندگی ام دربرگیرنده حاالت مختلفــی از ناآرامی ها،  نامالیمات 
و لحظات غم انگیــز و در عین حال پیروزی هــا و اوقات خوش 
بود. پاکســتان یک بار دیگر مورد توجه جهان قرار گرفته است. 

تروریست ها تحت پوشــش و با نام اســالم، ثبات و آرامش این 
کشور را خدشه دار کرده اند. نیروهای دموکراتیک بر این باورند 
که تقویت و توسعه اصول آزادی، موجب ریشه کن شدن و حذف 
تروریســم خواهد شــد. ترس و نگرانی از دســت دادن قدرت، 
شــرایط و فرصت ها را به گونه ای رقم زده که آتش تروریســم، 
روشن تر و نیرو ها و عوامل توسعه و پیشــرفت، به حاشیه رانده 
شوند. خاطرات بی نظیر بوتو، توســط علیرضا عیاری به فارسی 
ترجمه شــده و انتشــارات اطالعات برای هفتمین بار آن را به 
بازار نشر فرستاده است. چاپ هفتم این کتاب، در 575 صفحه، 
شمارگان 1050 نسخه و بهای 16هزار تومان از سوی انتشارات 
»موسســه اطالعات« منتشر شــده. این کتاب در سال 1386 

چاپ نخست خود را تجربه کرده است.

تیپ بدن و رژیم غذایی مخصوص خود را بشناسیدکباب بناب 

بی نظیر بوتو؛ دختر شرق

تحصیل، چیز خوبی اســت و  زاینده 
ادامه تحصیــل از آن خوب تر. رود

ادامه تحصیل خیلی کالس دارد؛ حتی اگر آدم  
مدارک ادامــه تحصیلش را بگــذارد در کوزه و 
آبش را بخورد ) در این وانفسای خشکسالی، آب 
کجا بود!( ادامه تحصیل مزایایی دارد که در این 

یادداشت، به برخی از آنها اشاره می کنیم:
- پســرها با ادامه تحصیل، چند ســالی دیرتر 
به ســربازی می روند. به این ترتیب، دیرتر هم 
سربازی شــان تمام می شــود و باز هــم دیرتر 
یادشان می آید که با مدرکشان نمی توانند دوتا 
نان از سرکوچه بخرند؛ در نتیجه دیرتر هم دچار 
ناراحتی و افسردگی می شــوند و به این ترتیب 

شاخص شادی جامعه، دیرتر افت می کند.
- دخترهــا بــا ادامــه تحصیل زودتــر متوجه 
می شــوند کــه تمــام زندگــی، در ازدواج و 
شــوهرداری و بچــه داری خالصه نمی شــود؛ 
درنتیجه ازدواج نمی کنند تا مجبور نباشــند با 
توقعات جور واجور یک نفر دیگــر کنار بیایند. 
شــاید هم کنار نیایند و ادامه زندگی مشترک 
ازشان ســلب شــود؛ درنتیجه بخواهند طالق 

بگیرند و آمار طالق در جامعه باال برود.
تحصیــالت  بــا  مرتبــط  وزاتخانه هــای   -
عالیــه، هــر روز در اقصی نقاط کشــور و حتی 
کوچه پس کوچه هــا، مراکز آمــوزش عالی راه 
می اندازند و به این ترتیب به توســعه نه چندان 
پایدار مناطق دوردست کمک می کنند؛ تااینکه 
به یک بــاره می بینــی در آمار جهانــی، میزان 
توســعه آموزش عالی ما، خیلی عالی و حتی از 
کشورهای صنعتی هم عالی تر می شود )چی از 

این بهتر؟!(
- وقتی همه به فکر ادامه تحصیل باشــند، دیگر 
کســی به خودش زحمت نمی دهد به کارهای 
یدی بپردازند. همه می خواهند پشت میزهای 
اداری بنشــینند و به این ترتیب برای کاشت دو 
بوته خیار و گوجه هم کاری از کسی بر نمی آید. 
اصال یک جوان درس خوانده تحصیل کرده را چه 

به کارهای یدی و کشاورزی؟!
- به طور کلی، ادامه تحصیــل از آن مقوله هایی 
اســت که این روزها همه قصدش را دارند و به 
ســالمتی، امســال غایبان کنکور هم توانستند 
انتخاب رشــته کنند و حاال که سال نو، با شادی 
و سرور شــروع شــد، همه هم دوش و هم زبان 

درحال حرکت به سوی نور هستند.

ما که قصد ادامه
 تحصیل داریم؛ شما چطور؟

لبخندک

راجع به تیم ملی ایتالیا بنویسیم؛ اما دیدیم ندا شاه نوری ایتالیا: در این کوتاه ســخن قصد داشتیم 
واقعا صرف نمی کند در این گرانی میــوه، این همه ترنج، حیف و 
میل و دست و بال خانم ها، خونین و مالین شود؛ از این رو تصمیم 
گرفتیم عوض اینکــه راجع به مالدینی، دل پیــرو، کاناوارو یا آن 
آتش گرفته -آلساندرو نستا- بنویسیم، در سایت فخیمه گنجور، 
واژه »صنم« را جستجو کنیم و آدرسش را پانوشت دهیم. هرکس 
هم بهتان عاشــقی به ما زد، بگوییم: »دوســت عزیــز! این صنم 

خانگی، مایه دیوانگی، بار عرفانی دارد! دقت نمی کنی چرا؟«
اما خب، بعــد از ترس ممیــزی از خیرش گذشــتیم. حاال فقط 
می خواهیم اضافه کنیم که تلفظ اسم بازیکنان ایتالیا، بخصوص 
باجوها که آن موقع چنین شایع شــده بود که برادرند؛ اما به روی 
خودشان نمی آورند، به چنان گرفتاری عظیمی برای گزارشگران 
ما تبدیل شــده بود که خیلی هــا صرفا برای خدمــت به خلق و 
حل مســئله، ناچار شــدند یک مدرک زبــان ایتالیایی ضمیمه 
پرونده شان کنند تا بتوانند عوض »جیان لوکا پاگلیوکا«، قشنگ 

بگویند »جان لوکا پالیوکا«!
تیم های عربی و دور: تیم های عربی اصــوال نیمه دوم را روی 
زمین خزیده و روی اعصــاب می رفتند. کل شــورای همکاری 
خلیج فارس هم فقط یک بازیکن به درد بخور داشــت به اســم 
محمد الدعایه که دروازه بان عربســتان بود. الدعایه عالقه خاصی 
به گرفتن پنالتی های ایران داشــت و از این نظر، ما ایرانی ها هیچ 
عالقه ای به او نداریم و بــرای اثبات اخالق ورزشــی مان، حتی 
یک کلمه هم راجع به او که می ایســتاد و بقیــه آنهایی که دراز 
می کشیدند، نمی نویسیم. تیم های دور شامل کره، ژاپن، چین و 
مالدیو می شد که دوتای آخری را »قربان بروند مادرهایشان!« اما 

دوتای اولی، به راستی مکافاتی بودند. 
یعنی ما هربار امتیاز می خواســتیم، یا می خوردیم به تور »هیده 
توشــی ناکاتا« یا »پارک جی ســونگ« که ســرعت اولی عینا 
شبیه بازی فیفا 14 پلی استیشــن بود جلوی ما که آن روز شبیه 
سیستم عامل »داس«، سخت کوش و پرتوان بودیم. دومی هم که 
خودش را به شکل و شمایل خداداد عزیزی در می آورد و می رفت 

قاطی خط دفاع، استتار می کرد.
 اصال همان بهتر که آدم، خاطــرات آن دوران را به خاطر نیاورد و 

فعال همین گل دقیقه 91 مسی را بگذارد گوشه جگرش!

نوستالژیکاتور 

فوتبالیست ها )ایتالیا(

نوع بــدن )Body Type( انســان، تنهــا ظاهر یک فــرد را توصیــف نمی کند. 
درحقیقت، نوع بدن می تواند شــیوه واکنش سیســتم بدن شــما به غذاهایی که 
می خورید و همچنین ویژگی های هورمونی شــما را توصیف کند. حتی براساس 
نوع بدن یک فرد می توان بهترین تمرینات ورزشــی را برای کمک به کاهش وزن 

وی تعیین کرد.
انواع بدن می تواند در ســه دســته ســیب شــکل، گالبی شکل و ســاعت شنی 

طبقه بندی شود. 
افرادی که دارای نوع بدن سیب شکل هســتند، بیشترین میزان چربی را در ناحیه 
اطراف شکم دارند و دارای پاهای بلند و باریک هستند. افرادی که بدن گالبی شکل 
دارند، دارای باال تنه باریک بوده و تمام وزن آنها در باســن و ران ها ذخیره شــده 
است. در نهایت، افرادی با بدن ساعت شنی، دارای توزیع برابر وزن در سراسر بدن 

خود هستند.
نوع بدن با شکل ساعت شــنی، دارای بهترین سوخت و ساز اســت؛ در حالی که 
نوع بدن گالبی شــکل، به طور معمول با نرخ پایین ســوخت و ساز و موضوع وزن 

دست و پنجه نرم می کند.
هر نوع بدن نسبت به دیگری متفاوت اســت و به روش های مختلف چربی ذخیره 
می کند که این مسئله به ایجاد اشکال مختلف منجر می شود. هنگامی که سوخت 
مورد نیاز بدن را بر اساس نوع بدن خود تنظیم می کنید، احتماال نسبت به سرعت 

سازگاری و واکنش آن به برنامه غذایی خود، شگفت زده خواهید شد. 
بر همین اساس، در زمینه بهبود سطوح انرژی و کاهش وزن، شرایط راحت تری را 

تجربه خواهید کرد.

کشکول جدول )شماره 1969(

پول می گیرم و به حرف هایت
 گوش می دهم!

لباسی که از آشغال
ساخته شده است

مهریه باورنکردنی پدر عروس 
برای خواستگار بیکار

آدم هایی هستند که حاضرند پول بگیرند و در کنار دیگران راه بروند 
و درد دل هایشان را بشــنوند. چاک مک کارتی بازیگر است؛ اما به هر 
حال برای اینکه بتواند قرض هایش را بپرازد، به یک شــغل دوم نیاز 

داشت.
برای این کار، ســگ های دیگران را بیرون می بــرد؛ اما پس از مدتی 
متوجه شد که تنها وظیفه گردش این سگ ها را بر عهده ندارد، بلکه 
باید آنها را تمیز نگه داشــته و اگر به چیزی نیاز داشتند، فراهم کند. 
او اصال از این موضوع راضــی نبود؛ از این رو به دنبــال کار جدیدی 
می گشت. در همین حین، ایده ای به ذهنش می رســد و با اینکه به 
نظر مسخره می آمد، تصمیم گرفت کنار آدم ها راه برود! او به دیگران 
این پیشنهاد را می دهد که در ازای مبلغ 7 دالر برای هر مایل )کمی 
بیشتر از یک کیلومتر( کنار آنها راه برود، به حرف هایشان گوش دهد 

و اگر بخواهند، با آنها مکالمه هم داشته باشد.

یک دوســتدار محیط زیســت برای تغییــر نحوه نگــرش دیگران به 
آشــغال هایی که تولید می کنند، حاضر شد تمام آشــغال هایی را که 
خودش تولید کرده، بپوشد! راب گرینفیلد، یک طرفدار محیط زیست 
اســت که به منظور تغییر نحوه نگرش آمریکایی ها به آشغال ها، برنامه 
محیط زیســتی متفاوتی ریخته اســت. او به مدت یک ماه مانند یک 
آمریکایی معمولی زندگــی می کرد. به خرید می رفــت، غذای بیرون 
از خانه می خورد و آشــغال هایی به اندازه یه فــرد معمولی هم تولید 
می کرد؛ تا اینکه در نهایت و بعد از گذراندن 30 روز، همه آشغال هایی 

را که خودش در این مدت به وجود آورده بود، پوشید.
این مدت چیزی حدود 50 کیلو آشــغال جمع شد که باوجود آن، راب 
حتی توانایی راه رفتن هم نداشــت! لیوان های قهوه، جعبه های پیتزا، 
پالســتیک ها و هر تکه کوچک آشــغالی که در این مدت باید بیرون 

می ریخته را حاال روی لباس هایش می توان دید.

پدر یک عــروس در موریتانی، از خواســتگار دخترش خواســت یک 
میلیون صلوات بر پیامبر را مهر دخترش قرار دهد. خواستگار این دختر 
که مدرک دانشــگاهی دارد، درحال حاضر بیکار است و همین مسئله، 
موجب شده اســت که پدر عروس از تعیین مهریه مالی برای دخترش 
چشم پوشی کند. پایگاه الشروق تونس نوشــت: این اقدام پدر عروس، 
همه حاضران در مراسم خواستگاری در نواکشوت )پایتخت موریتانی( 

را غافلگیر کرد.
براســاس این گزارش، پدر عروس، خواهان ثبت یک میلیون صلوات بر 

پیامبر اسالم)ص( به عنوان مهریه در سند عقد  شد. 
عادت هــای اجتماعی در موریتانــی، زنان را از صحبت درباره مســائل 
مادی قبل از ازدواج و تعیین شرط هایی مانند مهریه و تامین خانه و نفقه 
منع می کند. این عادت ها همچنین زنــان را از طلب حقوق مادی خود 

درصورت طالق بازمی دارد.

 افقی:
1- اصیل و نجیب، طبق اصل 93 مجلس شورای اسالمی 

بدون وجود این شورا اعتبار قانونی ندارد
2- مابین،  خویشاوندان،  روزانه

3- مادر عرب، صفت بهشت، آب انگلیسی، حرف همراهی
4- روشنایی اندک، فراموشکار،فیلگوش

5- سرگشته و حیران،مفت و رایگان، انگور خشکیده
6- گیاه خورشتی، جان کندن، شایسته و سزاوار

7- چله کمان، نزدیک بین، مالک روستا
8-    به دنیا آوردن، شهرت، کافی
9-   بدهکار، کم و ناچیز، سنگدل

10- مقابل کیفی، فلز گلوله، از همسران پیامبر
11- جامه بلند، هوشیار، آوای اسب

12- کالم شگفتی و تعجب، قسمتی از تخم مرغ، شهر انار
13-   عالمت جمع، ساحل، درخشنده، نت ششم
14-   درخت  پرشاخ و برگ، قلب قرآن، قوم آتیال

15-   پاوه سرا، اثری از الکساندر دوما
عمودی:

1-  24 ساعت، مجنون و عقل باخته
2-   چرک بدن، پدرمردگان، بخت آزمایی

3-  اشــاره به دور، جانور جنگلی، جزئــی از جامه، گل 
خوشبو

4-      جست وجو کنان، آجر نصفه، مظهر استقامت
5-     الفت گرفتن، آسمانی، چست و چاالک

6-  پایدار، کشور خجسته، تیز و قاطع

7-  حرف خوردنــی، از جهات اربعه، شــهر و بندری در 
استرالیا

8- بیماری، کسی که در ناز و نعمت بزرگ شده، موجود 
خیا لی

9-    بازدارندگان، پارچه ابریشمی رنگین، سوره بانوان
10-   غمگین، فریاد عدالت، پیغام ها و نوشته ها

11-   دنیا، ثالثه اش در مصر است، ابزار خودبینی
12-    خورشید، هدایت کننده، از اقوام باستانی

13-  شهری در استان کرمان، ســزاوارتر، روستا، کالم 
چوپان

14-  شبه جزیره اروپایی، یکی از جمهوری ها که بعد از 
فروپاشی شوروی تشکیل شد، پرچم

15-  گیاهانی که فاقد گل هستند، نام دیگر شونیز

تصاویر روز

معبد »بایون«؛  از آثار گردشگری کامبوج  نمایش هوایی تیم آکروباتیک در »مالت«
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امام علی )علیه السالم(: 
 هر مردى درباره بندگان خود و خانواده اش، بازخواست 

خواهد شد.
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