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W W W. Z AYA N D E R O U D O N L I N E . I R
زعفــران از جمله محصوالت کشــاورزی اســت که 
عالوه بر درآمدزایی باال و قابلیت صادرات، در دســته 
کشت های کم آب قرار دارد. با توجه به سیاست اتخاذ 
شده دولت در بخش کشاورزی مبنی بر تغییر الگوی 

کشت و حذف محصوالت کشاورزی »آب بَر«، کشت 
زعفران در زمره یکی از بهترین گزینه ها قرار می گیرد. 
این گیاه نــه تنها به آب زیاد نیاز نــدارد بلکه از لحاظ 

اقتصادی نیز مزیت های فراوانی دارد. زعفران ...

وقتی آب نیست، زعفران هست؛

الگوی کشت اصفهان را تغییر دهید

3

15

مدير امور سرمايه گذاري و مشاركت هاي شهرداري خبر داد:

مشارکت موثر شهرداری اصفهان 
در زمینه ساخت هتل در شهر

3

مدير تنظیم بازار جهاد كشاورزی اصفهان خبر داد:

افزایش 40 درصدی صادرات 
استان اصفهان

10

ريیس پلیس آگاهي اصفهان تشريح كرد:

حکایت » قتل های اتفاقی «
در اصفهان

12

اصفهان مهد دیرین دوچرخه سواري
و بازگشت به سنت بومي

7

مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعی استان خبر داد :

وجود 40 هزار نفر بیکار
در چهارمحال و بختیاری

رهبر انقالب
با اشاره به اجرايی شدن تمديد
تحريم 10 ساله آمريکا علیه ايران و نقض برجام:

قطعا واکنش
نشان خواهیم داد

دو برادر که مجله تایم، زمانی آنها را »کنــدی های ایران« نامیده 
بود، حاال بر سر »علی مطهری« که با هم خویشاوندی دارند )علی 
الریجانی همســر فریده مطهــری فرزند پنجم شــهید مطهری و 

درواقع داماد مطهری هاست( »کنتاکت« پیدا کرده اند...

نماینده ولی فقیه در اســتان و امام جمعه اصفهــان، طی دیدار با 
مسئوالن بنیاد مســکن بر لزوم داشتن دید وســیع و نظر بلند در 
خدمت رســانی به مســتضعفان تاکید کرد و خطاب به آنها گفت: 

برای مستضعفان، خانه های مستضعفی نسازید. روابط عمومی ...

به بهانه سخنان ديروز آملی الريجانی در انتقاد از علی الريجانی؛

بحث خانوادگی!

امام جمعه اصفهان: 

برای مستضعفان، خانه مستضعفی 
ساخته نشود

2

15
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پیشنهاد سردبیر:
قطعا واکنش نشان خواهیم داد

يادداشت

  در ابتدای جلســه علنی دیروز مجلس،  علی الریجانی 
طی نطقی هفته بســیج را تبریک گفتــه و اظهار کرد:  
بسیج سنگر پر هیبت دفاع مالی ماســت. بسیج یادگار 
ابتکاری امام خمینی )ره( اســت کــه جهادگری را در 
میان ملت ساماندهی کرده و عامل توفیق ملت در دفاع 

مقدس بود.
الریجانی افزود: امــروز بســیجیان در میادین مختلف 
حمایــت از محرومین و دفــاع از آرمان هــای انقالب با 
شجاعت در صحنه هســتند و باید بسترهای الزم جهت 
استفاده از این سرمایه ملی در شرایط فعلی فراهم شود 
که مجلس آمادگی حمایت و همــکاری همه جانبه در 
این زمینه را خواهد داشــت.رییس قوه مقننه افزود: در 
آستانه سالگرد رحلت جانســوز پیشوای بزرگ جهانیان 
 و شــهادت امام حســن مجتبــی)ع( و امــام رضا)ع( 
قرار داریم که بــه تحقیق در عالم خلقــت موجودی به 
کمال آن حضــرت از ازل تا ابد نخواهد بــود. وی خاطر 
نشان کرد: باید پذیرفت دنیای مســلمانان امروز فاصله 
زیادی با تصویر مطلوب انسان مســلمان مدرسه نبوی 

و رضوی دارد.

امیرســرتیپ احمدرضا پوردستان جانشــین فرمانده 
کل ارتش در حاشیه مراســم تودیع و معارفه جانشین 
فرمانــده کل ارتش در جمــع خبرنگاران با اشــاره به 
رهنمودهای مهم فرمانده معظم کل قوا درباره وظایف 
آجــا و جانشــین فرمانــده کل ارتش عنوان داشــت: 
تالش ما این اســت که ظرفیت های بالقوه را به بالفعل 
تبدیــل کنیم و یگان هــای ارتش جمهوری اســالمی 
 ایران همچون ســال های دفاع مقــدس و قوی تر از آن 

نقش آفرینی کنند.
جانشین فرمانده کل ارتش تاکید کرد: امروز یگان های 
ارتش جمهوری اســالمی ایران از ظرفیت های بســیار 
باالیی برخوردارنــد و در زمین ، هوا و دریــا در مقابل 

تهدیدات ظرفیت سازی می کنند.
وی در پاسخ به ســوالی درباره اینکه آیا برنامه ای برای 
تقویت نیروی هوایی ارتش در دســتور کار است گفت: 
صحبت هایی شده مبنی بر اینکه هواپیماهای جدیدی 
بخریم و البتــه هواپیماهای موجــود در نیروی هوایی 
ارتش نیز اورهال شــده اند و می تواننــد در جغرافیای 

تعریف شده به وظایف خود عمل کنند.

علی الريجانی: 

مجلس آماده حمايت از بسیج 
است

امیرسرتیپ احمدرضا پوردستان مطرح کرد :

 هواپیماهای جديد برای 
نیروی هوايی می خريم

وزير آموزش و پرورش دولت احمدی نژاد:

کسی به جز فانی دارای چماق 
نیست 

سردار قاسم سلیمانی:

تضعیف بسیج 
ظلم است

وزیر اســبق آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه در دوران 
وزارتش در آموزش و پرورش فرهنگیــان توبیخ و اذیت 
نشــدند، گفت: نحوه برخورد بنده با فرهنگیان را حتما 
از خود آنها بپرســید، در دوران مسئولیت من حتی یک 

مورد توبیخ وجود نداشت.
اظهارات وزیر اســبق آمــوزش و پرورش، به بخشــی از 
صحبت های علــی اصغر فانی اشــاره دارد که گفته بود: 
ایجاد آرامــش در مــدارس، برقراری سیاســت امنیت 
فرهنگی به جای فرهنگ امنیتــی در آموزش و پرورش 
جزو اولین اقدامــات ما در این وزارتخانــه بود. در دولت 
قبل شــاهد بودیم؛ زمانی که معلمان جلــوی وزارتخانه 
تجمع اعتراضی داشــتند، با چماق هایی که در زیر زمین 

وزارتخانه بود، معلمان را زدند و ظهر به آنها ناهار دادند.
حاجی بابایی همچنین افزود: این چماق هایی را که آقای 
فانی مطرح می کنند خودشــان در زیرزمین نگه داشته 
بودند و االن هم با توجه به اینکه وزیر نیستند با خودشان 
برده اند و در حقیقت کســی به جز فانــی دارای چماق 

نیست و این امر منحصر به خود وی بود.

سردار قاسم ســلیمانی فرمانده ســپاه قدس در سومین 
گردهمایی سراسری فرماندهان بسیج قوه قضاییه که در 
مجتمع قضایی شهید بهشتی برگزار شــد، با تبریک فرا 
رسیدن هفته بسیج اظهار داشت: بسیج ،هدیه امام راحل 
است. وی  با بیان اینکه نماد بارز بسیج، دفاع مقدس است 
و دفاع مقدس ظهور فرهنگ بسیج بود، افزود: ما می بینیم 
در فضای امروز باالترین مقام نظام در تمام جلسات رسمی 
از چفیه اســتفاده می کند که نماد بسیج است و این چفیه 
یک تذکر است به تمام افرادی که به بسیج معرفت دارند و 
کسانی که به بسیج معرفت ندارند و این چفیه دور گردن 
رهبری یک تذکر اســت؛ لذا در دفاع مقدس بســیج یک 
ظهور عملی کرد و امروز یک سازمان به نام بسیج است، اما 

مهم تر از همه فرهنگ بسیج است. 
وی افزود:گرامیداشــت بســیج یک وظیفــه ملی و یک 
ضرورت دینی اســت و جا دارد در این دوران پر از فتنه و 
آن هم در زمان رسیدن به نقطه پیروزی، ما دستاورد های 
خودمان یعنی بســیج را تضعیف نکنیم؛چرا که یک ظلم 

است.

گستاخی ريیس جمهور جیبوتی
در مورد ايران

تل آويو هواپیمايی ماهان را به انتقال 
سالح برای حزب  ا... متهم کرد

»اســماعیل عمر گیلــی« رییس جمهــوری جیبوتی در گفــت وگو با 
روزنامه سعودی الشرق االوسط مدعی شــد: »نقش منفی ایران در قبال 
کشورهای عربی بر کسی پوشیده نیســت و این کشور بارها دخالت های 

آشکاری در مورد این کشورها کرده است.«
رییس جمهوری جیبوتی در ادامه ســخنان گســتاخانه خود ادعا کرد: 
»ایران در کشورهای عربی از طریق طایفه گرایی فتنه انگیزی کرده است 
و این کشــورها حق دارند که با ایران مقابله کننــد.« عمر گیلی در ادامه 
به الشرق االوسط گفت: »همه کشــورهای عربی با همه امکاناتی که در 

اختیار دارند مقابل نقش مخرب ایران در منطقه بایستند.«

سفیر رژیم صهیونیســتی در ســازمان ملل با ارســال نامه  ای به شورای 
امنیت، مدعی شد ایران به حزب ا... تســلیحات نظامی ارسال می کند! به 
گزارش روزنامه صهیونیستی جروزالم پســت، رژیم صهیونیستی در ادامه 
سیاست های ایران هراسانه همیشــگی خود، این بار جمهوری اسالمی را 
به ارسال تســلیحات برای مقاومت اســالمی حزب ا... لبنان متهم کرد.  بر 
این اســاس، »دنی دنون« )Danny Danon( ســفیر رژیم کودک کش 
اسراییل با ارسال نامه ای به اعضای شورای امنیت سازمان ملل ادعای واهی 
خود را اعالم کرده است. وی در این باره مدعی شــد که ایران با پروازهای 
تجاری خود به حزب ا... لبنان سالح ارسال می  کند. بنا به ادعای سفیر رژیم 

صهیونیستی، این اقدام توسط هواپیمایی ماهان انجام می  شود.

کافه سیاست

دوبــرادر که مجلــه تایم، زمانــی آنها را  سما مطیعی 
»کندی های ایران« نامیده بود، حاال بر سر 
»علی مطهری« که با هم خویشــاوندی دارند) علی الریجانی همسر 
فریده مطهری فرزند پنجم شــهید مطهری و درواقع داماد مطهری 
هاست( »کنتاکت« پیدا کرده اند. اتفاقی که مسبوق به سابقه نیست. 
حضور خانوادگی در عرصه سیاســت ایران، چیز عجیبی نیســت اما 
کمتر پیش می آید تمامی اهالی سیاسی یک خاندان و یا خانواده در 
ایــران، اینچنین شــبیه بــرادران الریجانی دارای»همســویی« و 
»همفکری« ایدئولوژیک باشــند. محمد جواد، علــی، صادق، باقر و 
فاضل الریجانی فرزندان میرزا هاشم آملی، مرجع تقلید شیعه هستند. 

همگی هم در نظام جمهوری اسالمی ایران، دارای پست و سمت های 
مهم می باشند. علی الریجانی رییس مجلس شورای اسالمی، صادق 
آملی الریجانی رییس قوه قضاییه، محمدجواد الریجانی دبیر ســتاد 
حقوق بشر قوه قضاییه، باقر الریجانی معاون آموزشی وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشــکی و فاضــل الریجانی رییس دانشــگاه آزاد 
اسالمی واحد آمل است. علی مطهری زمانی گفته بود که »رسمی در 
ازدواج های پسران آیت ا... آملی بود که از خانواده های اصیل و شناخته 
شــده عروس می گرفتند.« از همین جهت علــی الریجانی با فریده 
مطهری فرزند پنجم مرتضی مطهری، صادق الریجانی با دختر آیت ا... 
حسین وحید خراسانی از مراجع تقلید، باقر الریجانی با دختر آیت ا... 
حسن حسن زاده آملی ازدواج کرده اند. به یاد نداریم پیش از این شاهد 
موضع گیری »برادر« علیــه »برادر« در میــان »الریجانی«ها بوده 
باشــیم. ازقضا هرچه بوده، همراهی و حمایت بوده اســت. اختالف 

نظرهای سیاسی دارند اما به نوشته رسانه های خارجی، با وجود تمامی 
این اختالف نظرهــا، هرهفته در منزل پدری خود جمع می شــوند. 
ضیافتی که شاید این هفته، تشکیل نشود یا حداقل جای خالی داشته 
باشد یا شــاید هم شــکل بگیرد و رنگ و بوی دیگری به خود بگیرد.

هرچه باشد، حاال یکی از برادران علنا اعالم کرده که ازبرادردیگر خود 
دلخور است . ماجرای لغو سخنرانی علی مطهری در مشهد، حاال کم 
کم زوایای دیگری هم پیدا می کند و افراد زیادی به این غائله وارد می 
شوند. روز سه شنبه وقتی برادربزرگ تر که در مقام ریاست قوه مقننه 
قرار دارد، در صحن علنی از بابت لغو این سخنرانی اظهارتاسف کرد و 
البته شاهد و شــنوای نطق های آتشــین نمایندگان در حمایت از 
مطهری در مجلس بود، نمی دانست این ابراز تاسف، دلخوری عمیق 
برادر کوچک تر را به همراه خواهد داشــت. آیــت ا... آملی الریجانی 
دیروز در همایشی که به مناسبت هفته بسیج برگزار شده بود، وقتی 

نوبت به ســخن گفتن درباره اتهام های اخیر پیرامون حســاب های 
شخصی وی در این قوه رســید،فلش بکی هم به جلسه روز سه شنبه 
مجلس زد و نه تنها از رییس جمهور که حتی از برادر خود هم گالیه 
کرد و گفت: » لغو ســخنرانی یک نماینده مهم تر بود یا پخش کردن 
یک شایعه نســبت به رییس قوه و به صورت گســترده. شما موظف 
نبودید برای مسئولیت قانون اساسی دفاع کنید؟ قانون اساسی برای 
شما فقط برای یک طیف است؟ شما برای یک لغو  سخنرانی گفتید 
مایه شرمساری است، اما نماینده ای از  فراکسیون امید با کمال وقاحت 
از پشت تریبون رییس قوه را متهم کرده که هزار میلیارد را به حساب 
شخصی ریخته اســت که صد درصد دروغ است؛ این مایه شرمساری 
نیست؟«  باید منتظرماند و دید آیا علی الریجانی پاسخی به سخنان 
برادر کوچک تر می دهد یا همه چیز در همان گعده های اخر هفته ای 

خانوادگی حل خواهدشد!

حضرت آیــت ا... خامنه ای رهبــر معظم انقالب اســالمی صبح 
دیروز در دیدار هزاران نفر از بســیجیان، بسیج را »لشکر انقالب« 
و »مظهر مردم ســاالری دینی« و متکی بر بصیــرت خواندند و با 
تاکید بر لزوم برنامه ریزی دقیق و مبتنی بر تشــکیل هیئت های 
اندیشــه ورزی برای هم افزایی الیه های مختلف بسیج به منظور 
حضور پرقــدرت و تاثیر گــذار در عرصه های گوناگــون جامعه، 
گفتند: روحیه بســیجی یعنی خدا را همواره در کنار و همراه خود 
دیدن و دچار ناامیدی و افســردگی و بن بست نشــدن؛ بنابراین 
 در پاســخ افراد ضعیف النفس که دچار ترس از دشــمن و روحیه 
»نمی توانیم« شــده اند، می گوییم با اتکا به قــدرت الهی و باور 
قدرت حضور مردم، می توان بر همه مشــکالت فائق آمد و از هیچ 

قدرتی هم نهراسید.
حضرت آیت ا... خامنه ای در ابتدای ســخنان خــود، راهپیمایی با 
شکوه اربعین را »پدیده ای تاریخی« و نشان دهنده »دست قدرت 
الهی« خواندند و خاطرنشــان کردنــد: در پدیده ها و خیزش های 
ماندگار و عظیمی همچــون راهپیمایی اربعین یا نمونه هایی نظیر 
تســخیر النه جاسوســی، ۹ دی ۸۸ و اعتکاف ها که برخاسته از 
تبلیغات نیستند، دست خداوند روشن تر از هر جای دیگری دیده 
می شود. ایشــان پیروزی انقالب اســالمی را نمونه دیگری از این 
پدیده های الهی برشمردند و خاطرنشــان کردند: این دست الهی 
در حضور مردمی و شــکل گیری انقالب اســالمی کامال مشهود و 

برجسته بود و امام بزرگوار نیز فرمودند من در طول انقالب همواره 
دست قدرت الهی را در پشت حرکت عظیم مردمی می دیدم.

رهبر انقالب اســالمی، حضور میلیونــی مــردم در پدیده الهی 
راهپیمایی اربعین را نشــانه »عشــق و جاذبه همراه با بصیرت« 
دانســتند و افزودند: به زائرانی که موفق به این کار بزرگ شــدند، 
خوشــامد و زیارت قبول می گوییم و از مردم عراق که این جمعیت 

عظیم را با محبت، پذیرایی و اداره کردند، تشکر می کنیم.
ایشــان الزمه ماندگاری و اســتمرار پدیده فوق العاده راهپیمایی 
اربعین را شکر این نعمت خواندند و گفتند: شکرگزاری واقعی باید 
در عمل انجام شود و همان طور که اکثریت مردم ایران با فداکاری 
و ایثار، نعمت انقالب اســالمی را پاس داشتند، باید نعمت اربعین 
را با حفظ روحیات و حاالت به دســت آمده در این ســفر نورانی 
همچون برادری، مهربانی، توجه بــه والیت و آمادگی برای حضور 

در میدان های سخت، شکرگزاری کرد.
حضرت آیت ا... خامنه ای خاطرنشان کردند: برخی در دنیا به دنبال 
محو یا تحریف کردن پدیده نورانی اربعین هستند که موفق به این 
کار نخواهند شــد و قطعا این نعمت بزرگ برای ملت های ایران و 

عراق، پایدار و موجب سرافرازی و سربلندی خواهد بود.
رهبر انقالب اسالمی در ادامه، بســیج را از پدیده های شگفت آور 
دوران انقالب اســالمی برشــمردند و افزودند: امــام بزرگوار ما با 
تعلیم و الهام الهی، این شجره طیبه را پایه گذاری کرد و سرنوشت 

انقالب را به دست جوانان سپرد.
 ایشــان با اشــاره به امانتداری جوانان در انتقال نســل به نســل 
»روحیــه انقالبی«، گفتند: با وجــود آنکه جوانان امــروز، دوران 
انقالب و امام)ره( را درک نکرده انــد اما با همان روحیه انقالبی و با 
بصیرت، آگاهی و تجربه ای فراتــر از جوانان اول انقالب، در میدان 

حضور دارند که این نشان دهنده پیشرفت انقالب اسالمی است.
حضرت آیــت ا... خامنه ای بــا تاکید بر اینکه حفظ و پاسداشــت 
انقالب، وظیفه و مأموریت آحاد ملت اســت، جوانان را پیشران و 
موتور محرکه این حرکت بزرگ دانســتند و افزودند: قطعا حرکت 
بسیجی در کشــور ما پیروز است اما شــرط تحقق این پیروزی، 
پیشه کردن تقوای فردی و گروهی و انجام عمل صالح است که این 

دو عامل مهم، موجب جلب نصرت و همراهی خداوند خواهد شد.
رهبر انقالب اســالمی با اشــاره به نمونه قرآنی معارضه و مبارزه 
حضرت موسی)ع( و برادرشــان هارون، با دست خالی علیه قدرت 
عظیم فرعونی، خاطرنشــان کردند: خداوند به موســی)ع( فرمود 
»نترسید که من با شما هستم و می شنوم و می بینم« و پس از آن 
نیز موسی)ع( در پاسخ به قوم بنی اســراییل که از دیدن لشکریان 
فرعون هراسان شده و می گفتند آنها ما را نابود خواهند کرد، گفت 

»هرگز! پروردگارم با من است و مرا هدایت خواهد کرد.«
ایشان، الزمه حفظ همراهی خداوند را تقوا و عمل صالح دانستند 
و تاکیــد کردند: اگر لــوازم این همراهــی الهی را حفــظ کنیم، 
 حتی قدرتی با ۱۰ برابر قــدرت آمریکا نیز توان غلبه و تســلط را 

نخواهد داشت.
رهبر انقالب اســالمی ســپس به پنج ســرفصل مهم که باید در 
برنامه ریزی ها و رویه ســازی های بســیج مورد توجه جدی قرار 

گیرند، اشاره کردند.
متکی بودن بسیج به »بصیرت« اولین ســرفصلی بود که حضرت 
آیت ا... خامنه ای به آن اشــاره کردند و گفتند: بسیج یک حرکت 
احساسی صرف نیست، بلکه متکی بر فهمیدن، دانستن و بصیرت 

است و این جهت گیری باید همچنان در بسیج حفظ شود.
ایشــان با اشــاره به برخی افراد که در اوایل انقالب اسالمی بسیار 
پرشــور و انقالبی بودند اما اکنون در مقابل انقالب قرار گرفته اند، 
افزودنــد: این افــراد به دلیل »نداشــتن عمق دینــی، حرکت بر 
اساس احساســات و هم نشــینی با زاویه داران با انقالب«، فاصله 
 زیادی از انقالب اســالمی گرفتند و در نهایــت در مقابل انقالب 

ایستادند.
رهبر انقالب اسالمی، »بصیرت« را بســیار مهم خواندند و خاطر 
نشان کردند: علت تاکید مکرر من بر بصیرت در قضایای سال ۸۸ 
که البته عده ای هم از این تاکید ناراحت شــدند، به دلیل اهمیت 

این موضوع در تشخیص مسیر حق و باطل است.
حضرت آیت ا... خامنه ای، گســترده بودن دایره بسیج برای آحاد 
ملت و جناحی نبودن بســیج را به عنوان دومین ســرفصل بیان 
کردند و گفتند: بسیج لشکر انقالب است و اگر دو گانگی هم وجود 
داشته باشد، آن دو گانه  »انقالبی« و »ضدانقالبی« است زیرا حتی 

»غیرانقالبی« را نیز می توان جذب کرد.
ایشــان با تاکید بر لزوم جذب حداکثری افزودند: البته این جذب 
حداکثری به معنای اســتفاده از هر روش و اقدامی نیست، اما هر 
جناح یا فردی که انقالب را قبول دارد و در خدمت انقالب اســت، 

بسیج شامل او هم می شــود. رهبر انقالب اســالمی خاطرنشان 
کردند: بســیج جزو هیچ یــک از جناح های انقالب نیســت بلکه 
بسیج، جریان و رود عظیم جاری به سمت اهداف انقالب اسالمی 

است.
حضرت آیــت ا... خامنه ای لــزوم »هم افزایی الیــه های مختلف 
بسیج« را به عنوان سومین سرفصل حرکت بســیج، بیان کردند 
و افزودند: گستره بسیج شامل قشرهای مختلف مردم است و باید 

ساز و کار مناسبی برای هماهنگی و هم افزایی در آن به وجود آید.
رهبر انقالب اســالمی در بیــان چهارمین ســرفصل برای حضور 
قوی تــر و تاثیرگذارتر، بــه موضوع »مظهر مردم ســاالری دینی 
و اسالمی بودن بسیج« اشــاره کردند و افزودند: برخی تصور می 
کنند مردم ساالری دینی فقط شامل حضور در پای صندوق های 
 رأی و انتخابات اســت در حالی که این موضوع، یکی از جلوه های

 مردم ساالری دینی اســت و معنی واقعی آن یعنی »مردم، ساالر 
زندگی جامعه خود براساس دین اسالم«، هستند.

حضرت آیت ا... خامنه ای، با تاکید بر اینکه بر اســاس این تعریف، 
بسیج مظهر مردم ساالری دینی در همه عرصه هاست، خاطرنشان 
کردند: با چنین دیدگاهی، اگر بسیج وارد عرصه اقتصاد مقاومتی 
و علم هم شود، اقتصاد مقاومتی و علم نیز مردم ساالر خواهند شد.

پنجمین و آخرین ســرفصلی که رهبر انقالب اسالمی به آن اشاره 
کردند: لزوم تشکیل هیئت های اندیشــه ورز در دو سطح رأس و 

بدنه بسیج بود.
حضرت آیت ا... خامنه ای گفتند: وظیفه این هیئت های اندیشه ورز 
در الیه های مختلف بســیج، طراحی برای مأموریت های مختلف 
اعم از جنگ ســخت و جنگ نرم، و ســازندگی و خدمات رسانی 

است.
حضرت آیت ا...خامنه ای با تاکید بر اینکه تشــکیل این هیئت های 
اندیشــه ورز موجب پویایــی و خردمندی و تاثیرگذاری بیشــتر 
و پیشرو بودن بســیج می شــود، افزودند: در کنار مجموعه های 
اندیشــه ورز، باید هیئــت های رصدگر نیز تشــکیل شــوند که 
مأموریت آنها مراقبت از نفوذ نکردن ویروس ها و مورد آسیب قرار 

نگرفتن سازمان بسیج است.
ایشان، این پنج فصل را برای تکامل و ثمردهی مداوم شجره طیبه 
بســیج ضروری دانســتند و تاکید کردند: این ســرفصل ها، ناظر 
 به عمل و واقعیت اســت و باید بــا برنامه ریزی دقیــق، به مرحله

 اجرا درآیند.
رهبر انقالب اسالمی همچنین با اشــاره به الگوبرداری از بسیج در 
برخی کشورهای منطقه و برنامه ریزی دشمن برای ضربه زدن به 
این الگو، خاطرنشــان کردند: یکی از طراحی های دشمن موضوع 
بســیار مهم »نفوذ« اســت که بیشتر از یک ســال گذشته، بارها 

درباره آن هشدار داده شده است.
حضرت آیت ا...خامنه ای در خصوص چگونگی استفاده از »نفوذ« 
برای ضربه زدن به بســیج، گفتند: یکی از روش ها، ایجاد خطوط 
موازی و رقیب برای بسیج اســت که برخی هم اکنون در کشور به 

دنبال رقیب سازی برای بسیج هستند.
ایشان به یک نکته دیگر درخصوص بسیج اشاره کردند و افزودند: 
ما نمی خواهیم بسیج را به عنوان یک رقیب برای قوه مجریه قرار 
دهیم بلکه بسیج به عنوان یک مکمل و امید بخش می تواند برای 

جهت دهی صحیح به قوه مجریه و همچنین کمک در عرصه های 
عملی حضور داشته باشد.

رهبر انقالب اسالمی با اشاره به اظهار ناامیدی بعضی دستگاه های 
دولتی در برخی زمینه ها، خاطرنشــان کردنــد: چگونه می توان 
با ســابقه ای که از انجام کارهای بزرگ در کشــور وجود دارد و با 
حضور سازمانی همچون بسیج، اظهار ناامیدی کرد زیرا نام بسیج، 

هر انسان افسرده و ناامیدی را هم امیدوار و با نشاط می کند.
حضرت آیــت ا... خامنه ای بــا تاکید بر اینکه در بســیج، هیچگاه 
بن بســت وجود ندارد، گفتند: یک بســیجی هم ممکن است در 
برهه ای دچــار ترس یا تردید شــود؛ اما هیچگاه دچار بن بســت 
نمی شود زیرا عناصر قدرت بخش و راهنما در بسیج، آنقدر فراوان 

است که همه نقاط ضعف را تبدیل به نقاط قوت می کنند.
ایشان به مشکالت اقتصادی کشــور و نامگذاری امسال به عنوان 
»اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل« اشاره کردند و افزودند: مسئوالن 
دولت، گزارشی از اقدامات انجام شده، از ابتدای امسال برای تحقق 
اقتصاد مقاومتی ارائه کردند که در آن آمــار و ارقام کارهای انجام 
گرفته، بیان شده بود اما مهم آن اســت که نتیجه این اقدامات، در 

صحنه عمل دیده شود.
رهبر انقالب اسالمی تاکید کردند: بسیج در این خصوص می تواند 

کمک و نقش آفرینی کند.
حضرت آیــت ا... خامنــه ای در بخــش دیگری از ســخنان خود 
به مســائل مربوط به ایران و دولت مســتکبر آمریکا اشاره کردند 
و گفتند: ما فعــال امکانی برای قضاوت دربــاره دولت جدیدی که 
قرار است ســرکار بیاید نداریم، اما دولت کنونی، برخالف آنچه در 
موضوع برجام تعهد کردند و تصمیم گیری های مشــترک انجام 
شــده، که آن زمان مســئولین به ما اعالم کردند، عمل می کند و 

تخلفات متعددی را مرتکب شده است.
ایشان با اشــاره به تمدید قانون تحریم های ده ســاله در کنگره 
آمریکا، خاطرنشان کردند: اگر این تمدید، اجرایی و عملیاتی شود، 
قطعا نقض برجام اســت و بدانند جمهوری اسالمی ایران حتما در 

مقابل آن واکنش نشان خواهد داد.
رهبر انقالب اسالمی تاکید کردند: توافق هسته ای یا همان برجام 

نباید به وسیله ای برای فشار بر ملت و کشور ایران تبدیل شود.
حضرت آیت ا... خامنه ای با اشــاره به اظهارات مســئوالن کشور و 
دســت اندرکاران برجام که هدف از توافق هســته ای را برداشته 
شدن فشارها و تحریم ها بیان کردند، افزودند: دولت آمریکا عالوه 
بر آن قول ها و تعهداتی که در قضیــه برجام انجام نداده و یا ناقص 
عمل کرده است و مسئوالن دســت اندرکار برجام هم صراحتا به 
این موضوع اشــاره کرده اند، اکنون برجام را وسیله ای برای فشار 

مجدد بر ایران قرار داده است.
ایشــان تاکید کردند: جمهوری اســالمی ایران با اتــکا به قدرت 
 الهی و با باور به قدرت حضور مــردم، از هیچ قدرتی در دنیا هراس

ندارد.
رهبر انقالب اســالمی در پایان خاطرنشــان کردند: اگر کســانی 
 به تقلیــد از روحیــه هــای ضعیــف بنی اســراییل بگویند که 
»نمی توانیم« و از دشمن هراس داشته باشــند، ما نیز به تبعیت 
از حضرت موسی)ع( در پاســخ به آنها می گوییم هرگز این چنین 

نیست زیرا خداوند همراه ماست و ما را هدایت خواهد کرد.

 جمهوری اسالمی 
 ايران با اتکا

  به قدرت الهی 
 و با باور به

  قدرت حضور
  مردم، از هیچ

  قدرتی در 
 دنیا هراس

ندارد

رهبر انقالب  با اشاره به اجرايی شدن تمديد تحريم 10 ساله آمريکا علیه 
ايران و نقض برجام:

قطعا واکنش نشان خواهیم داد

به بهانه سخنان ديروز آملی الريجانی در انتقاد از علی الريجانی؛

بحث خانوادگی!

عکس روز

آيت ا...موسوی اردبیلی 
در کنار رهبر انقالب

به مناســبت درگذشــت آیت ا... موســوی اردبیلــی ، گفتیــم خالی از 
 لطف نخواهد بــود اگر بــه یاد همــه  خدمت هــای این عالم شــریف، 

خاطره بازی خوبی با عکس های قدیم ایشان و رهبر انقالب داشته باشیم.
امید که به پاس تمام خدماتشــان به اسالم، روحشــان مورد رحمت حق 

تعالی قرار گیرد. 

درحاشیه

بسیجارتشواکنشپارلمان

Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperNo. 2013  | November 24, 2016  |  16Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPER E-MAILyusefian.ZAYANDEROUD@GMAIL.COM



3
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2013| پنجشنبه 4 آذر  1395| 24 صفر  1438

يادداشت ويژه

پیشنهاد سردبیر:
 ورود بند ۲۰۰ هزار تومانیاوباما، ترامپ را دور زد!

به قبوض برق 
اعمــال افزایــش ۱۰درصدی قیمت بــرق از اول مــرداد، منجر 
به اضافه شــدن بندی به نــام »بدهی گذشــته« در قبوض دوره 
)مهر-آبان( مشترکان شــده که بار مالی ۵۰ تا بیش از ۲۰۰هزار 
تومانی را به آنها تحمیل کرده است. با گذشت چهار ماه از تصویب 
افزایش ۱۰درصدی قیمت تعرفه فروش برق به مشترکان خانگی 
و رسانه ای شــدن گرانی قیمت برق در روزهای اخیر، مســئوالن 
وزارت نیرو به جای اطالع رسانی صادقانه و شفاف، اظهارنظرهای 
متناقضی درباره گرانی ها مطرح می کنند. بر این اســاس »ستار 
محمودی«، قائم مقام وزیر نیرو، اولین مقام مسئول در وزارت نیرو 
بود که در یک نشســت خبری درباره افزایش ۱۰ درصدی قیمت 
برق مشــترکان خانگی اظهارنظر کرد و با تاکید بر اینکه »گرانی 
۱۰ درصدی تعرفه برق، موضوع جدیدی نیست«، گفت: »با توجه 
به قانون مصوب و اجازه دولت، بــرق مصرفی و تعرفه ها ۱۰درصد 
به صورت میانگین افزایش یافت که این موضوع، از ابتدای امسال 
اعمال شده است.« با گذشت چند ســاعت از اظهارنظر قائم مقام 
وزیر نیرو دربــاره گرانی قیمت برق، »هوشــنگ فالحتیان« طی 
گفت وگوی دیگــری که در پایــگاه خبری وزارت نیرو منتشــر 
شــد، با رد افزایش قیمت برق از ابتدای امســال تاکنون، تصریح 
کرد: »افزایش تعرفه های برق از اول مهرماه امســال اعمال شده 
است.« نکته جالب توجه آن اســت که هر یک از این اظهارنظرها، 
دارای نکات ابهام برانگیزی بودند؛ زیرا بر اســاس بخشنامه حمید 
چیت چیــان، وزیر نیرو، افزایــش ۱۰درصدی قیمــت برق، ۲۸ 
تیرماه امسال در نشست شــورای اقتصاد به تصویب می رسد و در 
نهایت وزیر نیرو با صدور بخشنامه ای که در تاریخ ۱۳ شهریور ماه 
امسال صادر شــده، مصوبه افزایش قیمت برق مشترکان مختلف 
را به تمامی شــرکت های برق منطقه ای و توزیع برق استانی ابالغ 
کرده اســت. در نامه وزیر نیرو خطاب به شــرکت های توزیع برق 
استانی چنین آمده اســت: »تعرفه های برق و شرایط عمومی آنها 
برای تمامی مشترکان تحت پوشــش شرکت های برق منطقه ای 
و توزیع نیــروی برق، برای اجــرا از تاریخ اول مردادماه به شــرح 
پیوســت )ممهور به مهر دفتر ســرمایه گذاری و تنظیم مقررات 
بازار آب و برق( ابالغ می شــود.« به عبارت دیگر با گذشت حدود 
۷۰روز از ابالغ بخشــنامه وزیر نیرو، افزایــش ۱۰درصدی قیمت 
برق مشــترکان خانگی در قبوض دوره مهر و آبان امسال اعمال 

شده است.

چهارشنبه ۲۶ آبان ماه بود که دولت شــصت و نهمین یارانه نقدی را هم 
به حساب سرپرستان خانوار واریز کرد. مبلغ همان ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان 
بود، اما تعداد مشــموالن، دیگر همان فهرست قبلی سازمان هدفمندی 
یارانه ها نبود که دســت کم برایشان در مرحله شــصت و هشتم، یارانه 
واریز شده بود. این یارانه در روزهای پایانی هفته گذشته پرداخت شد؛ اما 
برخی این بار، دیگر نام خود را در فهرســت واریزکنندگان یارانه سازمان 
هدفمندی یارانه ها نمی دیدند؛ البته حساب های بانکی شان این موضوع را 
ثابت می کرد؛ چیزی که تا حدی برای بسیاری از سرپرستان خانوار، قابل 
پیش بینی بود.  اکنون دولت قدم در این راه گذاشته تا بلکه بتواند با کاهش 
اعضای فهرست مشــموالن دریافت یارانه نقدی، یک گام دیگر به سوی 
خط پایان پرداخت یارانه نقدی بردارد تا شــب های »مصیبت عظمای 

دولت«  سحر شود!

اداره خزانه داری آمریکا، مجوز فروش بیــش از یکصد فروند هواپیمای 
ایرباس را به ایران صادر کرد؛ این در حالی اســت که دونالد ترامپ اعالم 
کرده بود که اجازه فروش هواپیماهای تجاری را بــه ایران نمی دهد. در 
همین حال یک منبع آگاه در مصاحبه اختصاصی با رویترز این موضوع 
را بیان کرده اســت. همچنین اداره کنتــرل دارایی های خارجی بخش 
خزانه داری آمریکا، مجوز الزم را برای خرید ۱۰۶ فروند هواپیمای ایرباس 
صادر کرده است.  اگرچه هواپیمای ایرباس فرانسوی است و در این کشور 
تولید می شود، اما به دلیل اینکه حداقل ۱۰ درصد از قطعات آن آمریکایی 
هســتند، در صورت فروش به ایران باید مجوز الزم را از آمریکا دریافت 
کنند.  این اقدام اداره خزانه داری آمریکایی در شرایطی انجام گرفته است 
که دولت »باراک اوبامــا« ماه های آخر خود را ســپری می کند و توافق 

هسته ای برای برداشتن این تحریم ها صورت گرفته است.

 آغاز دور جديد
حذف يارانه های نقدی

اوباما
ترامپ را دور زد!

مدیر تنظیم بازار محصوالت و نهاده های کشــاورزی 
جهاد کشــاورزی اســتان اصفهان گفــت: صادرات 
استان اصفهان در سال جاری با ۴۰ درصد افزایش، از 

مرز ۵۰میلیون دالر عبور کرد.
فرهاد حاجی مرادی با بیان اینکه امســال ۲۲۰ هزار 
تن سیب در سمیرم برداشت شــد، اظهار داشت: از 
این میزان دو محمولــه ۴۶ و 9تنی به پاکســتان و 
کویت ارســال شــده، البته قطعا آمارها بیش از این 
مقدار اســت اما به دلیل ضعف در تعیین مبدأ تولید 
در گمرک، سیب سمیرم اصفهان به نام دیگر شهرها 

صادر می شود.
وی عــراق، افغانســتان و پاکســتان را بیشــترین 
مشــتری محصوالت اصفهان، اعــالم و عنوان کرد: 
در ســال جاری بیش از ۳۰ هزار نــوع از محصوالت 
تولیدی اصفهــان به کشــور عراق صادر شــده که 
 معــادل 9۰میلیارد تومــان برای اســتان ارزآوری

داشته است.
مدیر تنظیم بازار محصوالت و نهاده های کشــاورزی 
جهاد کشاورزی استان اصفهان اضافه کرد: استرالیا، 
امارات، بلژیک، ترکیه، بحرین، عمان، کویت و قطر، 
از دیگر کشورهایی بوده اند که محصوالت تولید شده 

در اصفهان به آنها صادر شده است.
حاجی مرادی بیان داشــت: صــادرات ۷/۵تن موم 
زنبور عســل به چین و شــیره و عصاره شیرین بیان 
به آلمــان کــه در مجمــوع ارزآوری ۱/۱۸میلیون 
دالری به این کشــور را در پی داشــته، از نکات قابل 
 توجه ارســال محصــوالت اصفهان به کشــورهای

دنیا است.
وی با بیان اینکه صادرات اصفهان در ۷ ماه نخســت 
ســال گذشــته ۳۶میلیون دالر بود، گفــت: این در 
حالی است که این عدد در ســال جاری با ۴۰درصد 
افزایش، از ۵۰میلیــون دالر عبور کــرد؛ همچنین 
از لحاظ وزنــی، آمار افزایــش دو برابری را نشــان 
 می دهــد و از ۲۰ هزار تن بــه حــدود ۴۰ هزار تن

رسیده است.
حاجــی مــرادی ادامــه داد: همچنین طبــق آمار 
گمرک، طــی هفت مــاه اخیر محصــوالت جالبی 
مانند خیارشور، طوطی، شــکمبه حیوانات، عصاره 
شــیرین بیان، کمباین، سوسیس، بســتنی، کتیرا 
و اســانس های روغنــی هــم از اســتان اصفهان به 

کشورهای مختلف صادر شده است.

مدير تنظیم بازار جهاد کشاورزی اصفهان خبر داد:

افزايش 4۰ درصدی صادرات 
استان اصفهان

استان کشور در وضعیت کمبود شديد آب؛

وضعیت نامناسب اصفهان
نسبت به ساير استان ها

درشهر

با توجه به سیاست اتخاذ شده دولت در بخش کشاورزی مبنی 
بر تغییر الگوی کشت و حذف محصوالت کشاورزی »آب بَر«، 
کشت زعفران در زمره یکی از بهترین گزینه ها قرار می گیرد. 
این گیاه نه تنها به آب زیاد نیاز نــدارد بلکه از لحاظ اقتصادی 
نیز مزیت های فراوانی دارد. زعفــران از دیرباز به عنوان گران 
قیمت ترین چاشــنی غذا و خوراک مورد استفاده قرار گرفته 
و در کشــور ما و عرصه جهانی به »طالی سرخ« شهرت دارد. 
این محصول نه تنها در غذا و خوراک مصرف داشــته، بلکه در 
صنایع رنگ ســازی، مصارف پزشــکی و داروسازی نیز نقش 
بســزایی دارد و به عنوان ماده ای شــادی آور و ضد افسردگی 
در طب سنتی و داروسازی نوین شناخته شده است. زعفران، 

محصولی اســت که در فصل پاییز و زمســتان رشد می کند؛ 
فصولی که به طور طبیعی شــاهد افزایــش بارندگی و کاهش 
تبخیر آب اســت. پس از کاشت و برداشــت این گیاه، حداقل 
تا ۱۰ سال نیاز به کشت مجدد آن نیســت و هرساله می توان 
از آن برداشت کرد. مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی 
استان اصفهان، پیرامون وضعیت کشت زعفران در این استان 
می گوید: استان اصفهان رتبه چهارم تولید زعفران را در میان 
دیگر اســتان ها دارد. احمدرضا رییس زاده عنوان کرد: سطح 
زیر کشــت زعفران در استان اصفهان در ســال گذشته برابر 
با ۷۰۸ هکتار بوده و از این سطح، ســه هزار و 9۰۷ کیلوگرم 
زعفران به دست آمده که نشان دهنده عملکرد باالی ۶کیلوگرم 

در هکتار این محصول اســت. وی افزود: این موضوع نشــان 
دهنده عملکرد باالتر این اســتان از متوسط عملکرد کشوری 
است. رییس زاده گفت: ســطح زیر کشت زعفران در اصفهان 
در ســال 9۳ برابر ۶۱۷هکتار بوده و با رشــد ۱۵ درصدی در 
سال 9۴ مواجه شــده اســت. وی اعالم کرد: در سال جاری 
استقبال مناسبی برای افزایش سطح زیر کشت این محصول 
وجود داشته و سطح زیر کشت اســتان اصفهان با ۵۰ هکتار 
افزایش، به رقم ۷۵۸هکتار رســیده است. رییس زاده، یکی از 
دالیل گرایش به کشــت زعفران در چند سال اخیر را نیاز آبی 
در فصل پاییز و زمستان )در زمانی که سایر محصوالت زارعی 
و باغی نیازمند آب نیستند( و درآمد زایی به نسبت مناسب با 
اســتفاده از نیروی کار خانوار عنوان کرد. وی گفت: چهارهزار 
و ۱۰۰ بهره  بردار و سه تعاونی در ســطح مزارع زعفران استان 
به فعالیت مشغول هســتند. مدیر امور باغبانی سازمان جهاد 
کشاورزی استان اصفهان، شهرستان های نطنز، تیران و کرون، 
نجف آباد، کاشان، شاهین شهر و میمه، نائین و خور و بیابانک 
را به عنوان مناطق با بیشــترین سطح زیر کشت این محصول 
در اســتان بیان کرد. وی تصریح کرد: ایــن محصول با قیمت 
هر کیلوگرم به طور متوسط هشــت میلیون تومان به فروش 
می رسد. به گزارش ایرنا، با یک برنامه ریزی مشخص می توان 
کشت زعفران را در اســتان اصفهان توسعه داد و به یک تغییر 
الگوی کشت مناسب با اســتفاده از محصوالت کم آب دست 
یافت. کشت این محصول عالوه بر درآمدزایی برای هر خانوار 
و اشــتغال زایی برای دیگر افراد، دارای مزیــت برای تجارت 
خارجی اســت و در زمانی که استان اصفهان با چالش بیکاری 
و بحران آب دســت و پنجه نرم می کند، روی آوردن به کشت 
محصوالتی از این دست، راهکاری مقرون به صرفه و ضروری 
به نظر می رسد. عالوه بر ترویج و تشــویق کشاورزان، توسعه 
صنایع وابسته، به ویژه بسته بندی، از جمله اقدام هایی است که 
به توسعه و تقویت کشت و رونق بازار داخلی و خارجی زعفران 
تحقق می بخشد. این محصول به صورت خشک، فاسدشدنی 
نبوده و برای درازمدت قابل نگهداری است و همین امر مزیتی 
دیگر برای زعفران رقم زده است. مجموع تولید ساالنه زعفران 
در جهــان ۲۳۰ تن عنوان شــده که حــدود ۱۷۰ تن آن در 
خراسان به دست می آید و بقیه به طور عمده در اسپانیا، یونان، 

مراکش، هند و افغانستان تولید می شود.

کاهش شدید حجم بارش ها طی دو ماه ابتدای سال آبی جاری 
باعث شده تا ۷ اســتان کشــور در وضعیت کمبود شدید آب 
قرار گیرند. بر اســاس آخرین آمار و اطالعات شرکت مدیریت 
منابع آب ایران، از ابتدای مهرماه امســال که زمان آغاز سال 
آبی 9۶-9۵ نیز محسوب می شــود، در مجموع ۱۳میلی متر 

بارش گزارش شــده که این میزان در دو ماه اول سال گذشته 
۶9 میلی متر بوده است. بر این اساس، شرکت مدیریت منابع 
آب ایران با تعریف شاخص های مختلفی همچون روند بارش 
اســتان، حجم ذخیره ســدها و میزان روان آب های سطحی، 
موجودی منابع آب اســتان های مختلف کشــور را بر اساس 
دسترســی و تامین آب رتبه بندی می کند کــه در این میان، 
۷ استان کشور از جمله، اصفهان، بوشــهر، خراسان شمالی، 
زنجان، قزوین، هرمــزگان و یزد با کمبود شــدید آبی روبه رو 
هستند و وضعیت نامناسب تری نســبت به سایر استان های 
کشــور دارند. این گزارش حاکی از آن اســت که ۲۱ اســتان 

کشور شــامل آذربایجان شــرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، 
ایالم، تهران، البرز، چهارمحال و بختیاری، خراســان رضوی، 
خراسان جنوبی، خوزستان، سیســتان و بلوچستان، فارس، 
قم، کردستان، کرمانشــاه، کهگیلویه و بویر احمد، گلستان، 
گیالن، لرســتان، مرکزی و همــدان نیز با تنش آبی شــدید 
روبه رو هستند. ســال گذشــته در چنین روزهایی، از ابتدای 
مهرماه تا پایان آبان ماه فقط ۳ اســتان در وضعیت کمبود و ۸ 
استان در وضعیت تنش شــدید آب بودند؛ ولی در سال جاری 
با افزوده شدن ۱۷ استان دیگر به این لیست، تعداد استان های 
دارای تنش آبی شدید و کمبود آب، به ۲۸ استان رسیده است.

وقتی آب نیست، زعفران هست؛

الگوی کشت اصفهان را تغییر دهید

در زمانی که استان 
اصفهان با چالش 

بیکاری و بحران آب 
دست و پنجه نرم 

می کند، روی آوردن 
به کشت محصوالتی 

از اين دست 
راهکاری مقرون به 
صرفه و ضروری به 

نظر می رسد

زعفران از جمله محصوالت کشاورزی اســت که عالوه بر درآمدزايی باال و قابلیت صادرات، در دسته کشت های 
کم آب قرار دارد.

با مسئوالن

اينستاگردی

محسن رضایی در صفحه اینستاگرام خود، طی مطلبی 
با عنوان »پول ها کجا هستند؟« نوشت: »هنگامی که از 
مسئوالن اقتصادی و بانکی دولت پرسیده می شود چرا 
در بازار پول نیســت، جواب روشنی به مردم نمی دهند؛ 
اما با توجه به اینکه نقدینگــی دولت آقای روحانی طی 
چهار سال گذشته چند برابر شــده، چرا پول در جیب 
مردم نیست و خریدها کم شده است؟ خریداران تبدیل 
به تماشــاچی در بازار شــده اند؛ خانم هــا و جوانان که 
بیشترین مشــتریان مغازه ها هستند، پولی در جیبشان 
نیســت؛ نقدینگی از مرز یک میلیون میلیــارد تومان 
گذشته، پس چرا پول دست مردم نیست و تقاضای کل 
پایین آمده اســت؟ باالخره این پول ها در جایی در حال 
کارگذاری و فعالیت هستند؛ آنجا کجاست؟ خوب است 

دولتمردان برای مردم توضیح دهند.«

اخیرا یک دســتگاه Maserati Levante به کشورمان وارد 
شده که توجه بسیاری از خودرو دوستان را به خود جلب کرده 
است؛ همین امر بهانه  ای شد تا به معرفی این شاسی بلند لوکس 
ایتالیایی بپردازیم. لوانته برای راننده هایی ســاخته شده است 
که روی جنبه های عملکردی خودروی اسپرتشــان حســاب 
می  کنند؛ جنبه هایی مانند اســتفاده گســترده از متریال های 
ســبک وزن، توزیع ایده آل وزن روی محورها و کم ارتفاع ترین 
نقطه گرانش نســبت به ســایر مدل ها در این کالس. لوانته به 
کمک این ویژگی ها چابکی بی نظیری در بین شاسی بلندهای 
لوکــس دارد و یک نقطه عطــف در تاریخ مازراتی محســوب 
می شــود. این مدل جدید که اولین بار در نمایشــگاه اتومبیل 
ژنو ۲۰۱۶ در معرض دید عموم قرار گرفت، مسیر را برای ورود 
این برند سه شاخه به بزرگ ترین کالس خودروهای لوکس دنیا 
باز کرد. هندلینگ فوق العاده ای که از تمام محصوالت مازراتی 
انتظار مــی رود و قابلیت های آفرود ویــژه  کالس خودروهای 
شاسی بلند، عناصری هستند که شخصیت کلی لوانته را تعریف 
می کنند. این مدل بــا ترکیب فضای مناســب داخل کابین، 
خطوط طراحی به ســبک مدل های کوپه و سطح باالی بازده 

آیرودینامیک، مفهومی جدید به دنیای شاســی بلندها اضافه 
کرده اســت. مازراتی لوانته، حتی از یک فاصله دور، به سرعت 
به عنوان یــک »مازراتی« شناســایی می  شــود. جلوپنجره 
مقعر ویژه لوانته، در واقع ادای احترامی به مدل های گذشــته 
پرافتخار مازراتی، نظیر Tipo 60 موســوم به »قفس پرنده« 
محسوب می شــود. این شاســی بلند لوکس با طولی به اندازه 
۵متر، درازترین بدنه را در کالس خودرویی خود دارد و فاصله 
محوری ۳ متری  آن، حدود ۶ تا ۱۰ سانتی متر بزرگ تر از رقیبان 
اصلی آن است. مکمل نمای جانبی بدنه، نوعی چرخ های آلیاژی 
هستند که به صورت عریض، سبک وزن و اسپرت انتخاب شده 
و کامال با زبان طراحی مازراتی منطبقنــد. کابین لوانته از نظر 
کیفیــت و میزان فضا، به ســطح بــاالی کالس  خودرویی آن 
نزدیک اســت. به لطف فاصله محوری و عرض مناســب بدنه، 
صندلی های عقب به راحتی می توانند ســه سرنشــین بزرگ 
را در خود جای دهنــد. طراحی دو صندلــی بیرونی در عقب 
به گونه ای است که بیشترین میزان راحتی و تکیه گاه جانبی را 
ایجاد می کند. همچنین به لطف طرح ارگونومیک صندلی ها، 
فضای ســر کابین در بین بهترین های ایــن کالس خودرویی 

قرار می گیرد. برای تامین انرژی دســتگاه های قابل حمل نیز 
یک درگاه ۱۲ ولت در محل صندوق عقــب و ۳ درگاه دیگر از 
همین نوع، برای داخل کابین درنظر گرفته شده است. در این 
مدل، دو بسته تجهیزات انتخابی اسپرت و لوکس، سطح باالیی 
از سفارشی سازی را در اختیار مشتری قرار می دهند. نخستین 
دستگاه از مازراتی لوانته، به دســت نمایندگی آرتاتاک موتور 
وارد کشور شــده اســت. قیمت پایه ای مازراتی لوانته در بازار 
امارات حدود ۳۲۰ هزار درهم )معــادل تقریبی ۲۸۰ میلیون 
تومان( و لوانته S نیز حدود ۳۸۰ هــزار درهم )معادل تقریبی 

۳۳۰ میلیون تومان( است که در صورت 
لغو ممنوعیت واردات خودروهای 

لوکس، بــا قیمتی فراتر 
از ۶۰۰ میلیون تومان 

می شــود.  فروخته 
 ،  X6 ب ام و 
و  کاین  پورشــه 
مرسدس GLE از 
رقبای  مهم ترین 
ایــن ایتالیایــی 
بــازار جهانی  در 

هستند.

تبديل خريداران به تماشاچی بازار؛

 پول ها کجا هستند؟
ورود نخستین مازراتی لوانته به ايران را ببینید!

خودرو

بازار )قیمت انواع دستگاه تصفیه هوا(

گیشه اقتصاد

قیمت به ريالشاخص

۱۱,۰۸۲,9۷۴   طرح جدید

۵,۵۸۴,۰۱۷   نیم سکه

۲,9۴۲,۱۱۶ربع سکه

۱,۸۶۱,۳۳9یک گرمی

قیمت طال و سکه

NeoTec XJ-130 - نئوتک
مخصوص يخچال

130،000
تومان

145،000
تومان

NeoTec XJ-3100 - نئوتک

550،000
تومان

575،000
تومان

NeoTec XJ-2100 - نئوتک
مناسب برای اتومبیل و فضای ۲5 متری

260،000
تومان

280،000
تومان

نايب ريیس اتحاديه میوه و تره بار اصفهان:

سرما، قیمت صیفی جات را در بازار 
میوه و تره بار اصفهان افزايش داد

سفیر گرجستان در اصفهان:

 زمینه سرمايه گذاری اصفهان
در توريسم گرجستان فراهم است

اتحادیــه  نایب رییــس 
میــوه و تره بــار اصفهان 
گفت: به دلیل ســرمای 
شــدید هــوا، قیمــت 
برخــی از صیفی جــات 
در بــازار اصفهان ۱۰ الی 
۳۰درصــد افزایش پیدا 
کرد. محمدصادق ریاحی 
با اشاره به افزایش قیمت 
برخــی از صیفی جــات 
در اســتان اظهار داشت: 

زمانی که هوا ســرد می شــود، برخی از محصوالت کشــاورزی 
رشد کمتری نســبت به فصول دیگر دارند، همچنین حمل ونقل 
آنها بسیار مشکل می شــود؛ ازاین رو قیمت برخی از محصوالت و 
صیفی جات در فصل سرما با افزایش همراه است. وی با بیان اینکه 
قیمت برخی از صیفی جات در فصل زمســتان حداکثر ۳۰ درصد 
افزایش می یابد، افزود: مغــازه داران براســاس برنامه ای از پیش 
تعیین شــده، تنها ۳۰ درصد می توانند قیمــت محصول خود را 

افزایش دهند.

ســفیر گرجســتان بــا 
زمینــه  اینکــه  بیــان 
ی  ر ا یه گذ ما ســر
صنعــت  در  اصفهــان 
گرجســتان  توریســم 
فراهــم اســت، گفــت: 
وجود ۲۶ هــزار و ۴۰۰ 
رودخانــه و زمین هــای 
حاصلخیز در گرجستان 
برای  مناســبی  فرصت 
سرمایه گذاری در بخش 

کشاورزی و صنایع تبدیلی اســت. روبن موگوشیان طی دیدار با 
اعضای هیئت رییسه اتاق بازرگانی اصفهان اظهار داشت: به دلیل 
حضور گرجی تبارها در استان اصفهان، گرجستان می تواند روابط 
تجاری و سرمایه گذاری تنگاتنگی با این استان برقرار کند. وی از 
ســفر ۱۳۰ هزار ایرانی طی ۱۰ ماه گذشته به گرجستان خبر داد 
و گفت: ساالنه بیش از ۱۰۰ هتل در گرجستان ساخته می شود و 
سرمایه گذاران استان اصفهان می توانند در ساخت و مالکیت این 
هتل ها سرمایه گذاری کنند. مصطفی رناســی، نایب رییس اتاق 
بازرگانی اصفهان نیز در این دیدار خواســتار معرفی فرصت های 

تجاری و سرمایه گذاری گرجستان و اصفهان شد.
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اخباريادداشت
 پیشنهاد  سردبیر: 

افزايش ريسک ديابت بارداری در زمستان

 تحقیق جدید روی موش ها نشــان می دهد زنان بیش از مردان در معرض 
ابتال به عفونت زیکا قرار دارند. دانشــمندان موسسه تحقیقاتی گلدستون 
سانفرانسیسکو دریافته اند که ویروس موجب ایجاد تاخیر در واکنش ایمنی 
واژن می شود. این تاخیر باعث می شــود ویروس کشف نشده باقی بماند و 

بدین ترتیب جنین هم در معرض ریسک باالی عفونت قرار می گیرد.
شومایزه سنجابی، سرپرســت تیم پژوهش، در این باره می گوید: »تحقیق 
ما از مطالعات اپیدمیولوژیکی حمایت می کند که نشــان می دهد زنان در 
معرض ریســک باالی ابتال به عفونت زیکا قرار دارند.« ســنجابی در ادامه 
می افزاید: »واکنش ایمنی مرطوب واژن نگران کننده تر است چراکه اگر زن 
باردار باشد یا در طول مدت عفونت باردار شــود، به ویروس زمان بیشتری 
می دهد تا در جنین پخش شود.« ویروس زیکا معموال از طریق نیش پشه 
عفونی منتقل می شود، اما از طریق تماس جنســی نیز قابل انتقال است. 
در اکثر افراد، عالئم آن خفیف اســت؛ اما عفونت در طول بارداری می تواند 
موجب تولد نوزادی با نقایص شــدید در هنگام تولد از جمله میکروسفالی 
شود؛ اختاللی که در آن مغز و سر به شــکل غیرعادی کوچک هستند. در 
مطالعه جدید، محققان موش های ماده را یا از طریق نیش پشه یا از طریق 

واژن، آلوده به ویروس زیکا کردند.
در حالت عادی وقتی ســلول ها آلوده می شــوند، معموال اینترفرون آزاد 
می کنند؛ مولکولی که به عنوان خط مقدم دفــاع علیه میکروب های مضر 
عمل می کند. سپس اینترفرون شــروع به مقابله با ویروس کرده و سیستم 
ایمنی بدن را وادار به حمله می کند. اما مطالعه جدید نشــان می دهد که 
بعد از سه روز، موش های گزیده شده با پشــه های ناقل زیکا، در مقایسه با 
موش های آلوده شــده از طریق واژن، واکنش ایمنی قوی تری داشتند. در 
حقیقت محققان دریافتند موش های آلوده شده از طریق واژن دارای هیچ 
اینترفرون قابل تشخیصی نبوده و دارای میزان باالی ویروس در واژن خود 

بودند.

احســاس ضعــف و لرز همیشــه بــه دلیل ابتــال به بیمــاری و 
سرماخوردگی نیست و ممکن اســت به دالیل مختلفی رخ دهد. 
از جمله دالیل بروز احســاس ســرما و لرز در برخی افراد حتی در 
شرایطی که هوا گرم اســت، می توان به الغر بودن بیش از حد این 
افراد اشاره کرد. الغر بودن ســبب می شود تا بدن ذخیره چربی به 
میزان کافی نداشته باشد تا هنگام ســرما از بدن محافظت کند.از 
دیگر دالیل بروز احساس ســرما که باعث می شود فرد به صورت 
غیر معمول لباس بپوشد، مشکالت غده تیروئید به ویژه کم کاری 
آن را می تــوان نام برد که در ایــن صورت فرد باید بــا مراجعه به 
پزشــک و انجام آزمایشات پزشــکی، از ابتال به این بیماری مطلع 
شود. نکته جالب درباره تیروئید این اســت که با مصرف داروهای 

تحت کنترل پزشک، حالت سرما و لرز در افراد از بین می رود.
فقر آهن و نارسایی های سیســتم گردش خون هم می تواند باعث 
ضعف بدن و سیستم ایمنی و بروز احساس سرما و ضعف شود که با 
ابتال به سرما خوردگی و آنفلوآنزا به میزان زیادی در این نوع افراد 
نیز همراه است. شناســایی بیماری و درمان آن می تواند مشکل 

ضعف جسمانی را بر طرف کند.
از این گذشــته، بروز احساس همیشگی ســرما و ضعف می تواند 
ناشــی از کم خوابی، کمبود ویتامین B12، ابتال بــه دیابت و نیز 
ضعف ماهیچه های عضالنی باشــد که همگی می توانند به شدت 
بر بنیه جســمانی فرد تاثیر منفی بگذارند و سبب افت توان کاری، 
قدرت تصمیم گیری پایین و مشــکالتی در رونــد تحصیلی افراد 
شوند. عالوه بر تنظیم ساعت خواب، تغذیه کافی و پوشیدن البسه 
مناسب در فصل سرما، مصرف نوشیدنی های گرم مانند قهوه، شیر 
داغ و چای، خوردن غذاهای پروتئینی و همراه داشــتن شــکالت 

می تواند مانع از ایجاد احساس سرما و لرز ناگهانی شود.

 محققان طی دو مطالعه جداگانه دریافته اند هر دو دســته پروتئین ها و 
پروبیوتیک ها موجب کاهــش روند هضم کربوهیدرات ها شــده و بدین 
ترتیب از افزایش قندخون که منجر به بروز دیابت نوع۲ یا افزایش صدمات 

ناشی از بیماری می شود، پیشگیری می کنند.
هیوسیو منگ، سرپرســت تیم تحقیق یکی از مطالعات از دانشگاه تافتس 
بوســتون، در این باره می گوید: »خوردن ماهی تن به همراه یک برش نان 
سفید، کمتر از خوردن کربوهیدرات ها به تنهایی، موجب افزایش قندخون 
می شــود.« آرجون پاندی، عضو تیم دیگر تحقیق از موسسه دانشگاهی 
واترلوی کانادا نیز می گوید: »افرادی که مواد خوراکی غنی از پروبیوتیک 
)نوعی باکتری خوب( به رژیم غذایی DASH افزودند که برای سالمت قلب 
مفید است، به کاهش قابل توجه ســطح قندخون خود دست یافتند.« به 
گفته محققان، این دو مطالعه اطالعات مفیدی را ارائه می کند که نشــان 
می دهد افراد با تغییر در رژیم غذایی روزانه شان، می توانند قند خون خود 

را  کنترل کنند.
در مطالعه پروتئین-کربوهیدرات، تیم منگ از چهار گروه حدودا ۲۰نفری 
خواســتند غذاهای خاصی را بخورند. میزان قندخون این افراد در فواصل 
منظم دوســاعته اندازه گیری می شــد. این گروه ها، نان سفید به همراه 
غالت برنــج )کربوهیدرات ها(، ماهــی تن )پروتئین(، کــره بدون نمک 
)چربی( یا غالت جوی دوسر )فیبر( مصرف کردند. محققان می خواستند 
بدانند که انواع مواد غذایی چقدر بر هضم کربوهیدرات ها تاثیر دارند. آنها 
مشاهده کردند که پروتئین موجب کاهش آزادشدن قند در جریان خون 
شد، اما هیچ تاثیر مشابهی در مورد چربی های کره یا فیبر موجود در غالت 
جوی دوسر نیافتند. به گفته منگ، »پروتئین ممکن است موجب تحریک 
آزادشدن برخی از هورمون های روده شــود که سرعت معده خالی را کند 
می کند. سرعت معده خالی، سرعتی است که غذا برای هضم، معده را ترک 

کرده و وارد روده ها می شود.«
 DASH در مطالعه ای دیگر، ۸۰ فرد مبتال به فشارخون باال از رژیم غذایی
)شیوه رژیمی توقف فشــارخون باال( پیروی کردند که یک برنامه غذایی 
ســالم برای قلب در جهت کاهش فشارخون اســت. اما پاندی از نیمی از 
شرکت کنندگان خواسته بود که مواد غذایی پروبیوتیک را جایگزین سایر 

اقالم موجود در رژیم غذایی کنند.
به عنوان مثال، آنها می توانستند ماســت پروبیوتیک را جایگزین لبنیات 

کم چرب کرده یا نوشیدنی های پروبیوتیک بنوشند.
طبق گزارش پاندی، افرادی که پروبیوتیک به رژیم غذایی شان افزوده شده 
بود، شاهد هیچ تفاوتی در فشارخون خود در مقایسه با گروه دیگر نبودند، 
اما قندخون آنها در حالت ناشتا و میزان A۱C هموگلوبین خونشان کاهش 
چشــمگیرتری یافته بود. A۱C هموگلوبین، شــاخص استانداردی برای 

آزمایش میزان قندخون در بلندمدت است.
به نظر می رســد باکتری های پروبیوتیک، ترکیباتی را تولید می کنند که 
استفاده از هورمون انسولین را برای سلول ها در جهت تبدیل قندخون به 

انرژی آسان تر می سازد.

تحقیق جديد دانشمندان آمريکايی نشان می دهد؛

زنان بیشتر در معرض عفونت زيکا 
هستند

چرا بدنمان سرد است!

مطالعات جديد نشان می دهد؛

تاثیر پروتئین ها و پروبیوتیک ها 
در کنترل قندخون

دیابت بارداری یک مشکل جدی است که با کنترل ناکافی 
قندخون در این دوره همراه است. عوارض دیابت بارداری 
شــامل وزن بیش از اندازه نوزاد، تولد زودهنگام، قندخون 
پایین )و ابتال به دیابت نوع۲ در ســنین باالتر اســت. پترا 
وربرگ، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه آدالید استرالیا، 
در این باره می گویــد: »در مطالعه ما بــرای اولین بار به 
رابطه قوی بیــن دیابت بارداری و فصل بــارداری پی برده 
شده است.« طبق این مطالعه، زنانی که در زمستان باردار 
می شوند، ۶/۶ درصد بیشتر در معرض ابتال به دیابت دوره 
بارداری قرار دارند تا زنانی که در تابســتان باردار می شوند 
)5/4درصــد(. در مطالعات قبلی عنوان شــده اســت که 
شــرایط آب و هوایی، فعالیــت فیزیکی، رژیــم غذایی و 
ویتامین D از فاکتورهای پرخطر دیابت بارداری هســتند 

که همگی تحت تاثیر فصل زمستان قرار دارند.

 یــک متخصــص زنــان و زایمــان دربــاره علــل بــروز 
چســبندگی های رحمی، اظهار داشت: چسبندگی رحمی 
معموال به دنبال یک عفونت شــدید رحمی به وجود می آید 
و عوامــل مختلفی از جمله جراحی هــای مختلف همچون 
جراحی کیســت  تخمدان، آپاندیس و جراحی داخل لگن 
سبب ایجاد آن می شــود. نیلوفر معمار پور افزود: مهم ترین 
اقدام برای پیشــگیری از ایجاد چسبندگی رحم، جلوگیری 
از ایجاد عفونت بخصوص پس از جراحی های  رحمی است. 
معمارپور درخصوص عالئم ابتال به چسبندگی رحمی گفت: 
شایع ترین عالمت ابتال به چسبندگی رحمی، برهم خوردن 
نظم عادات ماهانه بانوان و دردهای شــدید لگنی است. این 
متخصص زنان تاکید کرد: در صورتی که چسبندگی رحمی 
به موقع درمان نشــود، می تواند ســبب بروز نابــاروری در 

خانم ها شود.

بی توجهی به اين عالئم
سبب نازايی می شود

سالمت کودکورزش درمانی

دانستنی ها

پیش بینی احتمال 
بچه دار شدن 
با يک ماشین 

حساب

محققان اســکاتلندی ماشین حســابی ابداع کرده اند که می تواند 
احتمال بچه دار شدن زوج ها را قبل و یا بعد از درمان به روش لقاح 
خارج رحمی )IVF( و در طول چرخــه های متعدد درمان ناباروری 
پیش بینی کند.  محققان دانشــگاه آبردین در نشــریه BMJ نحوه 
 ،IVF کمک این ماشین حســاب را به زوج هایی که از طریق درمان
درصدد بچه دار شدن هستند، توصیف کردند. این ابزار سن یک زن، 
تعداد سال هایی که برای بارداری اقدام کرده است، احتمال مشکل 
در تخمک گذاری، وجود یک مســئله نامشخص بارداری و یا وجود 

یک مشــکل مردانه را در کنار ســایر عوامل مد نظر قرار می دهد. 
محققان داده های مربوط به همه زنانــی را که لقاح خارج از رحمی 
انجام داده بودند و تزریق داخل سیتوپالســمی اسپرم را در فاصله 
زمانی میان سال 1999 تا ۲۰۸۸ با اســتفاده از تخمک های خود و 
اسپرم همسرانشان در انگلیس، تجزیه و تحلیل کردند. آنها متوجه 
شدند از 114 هزار زنی که تقریبا 1۸5 هزار چرخه درمان را تکمیل 
کرده بودند، ۲9/1درصد، به دنبال اولین چرخــه باروری تولد یک 
نوزاد زنده و 43 درصد، به دنبال شــش چرخه درمان برای تولد یک 

نوزاد بودند. محققان متوجه شدند که فرصت بچه دار شدن یک زوج 
بعد از رسیدن زن به 3۰ ســالگی و با افزایش دوره ناباروری کاهش 
می یابد. محققان ســپس ایــن داده ها را برای پیــش بینی میزان 
موفقیت روش IVF ، به این ماشین حســاب دادند. برای مثال، این 
ماشین حســاب پیش بینی می کند که یک زن 3۰ ساله با دو سال 
ناباروری ناشی از یک علت ناشناخته، 4۶ درصد احتمال دارد تا پس 
از اولین چرخه کامل IVF تولد فرزند زنده داشته باشد و این احتمال 

پس از سه چرخه کامل IVF برابر با 79 درصد است.

افزايش ريسک ديابت 
بارداری در زمستان

تالش برای مدیریت دیابت بدون فعالیت های جســمانی 
مانند اجرای یــک خواننده بــدون میکروفون اســت! در 
ورزش های درازمدت مشــاهده شــده است که حساسیت 
ســلول ها به انســولین افزایش می یابد. این امر در بهبود 
وضعیت دیابت بخصوص در افراد غیروابســته به انسولین 

بسیار با اهمیت است. 
ورزش اگر در شرایط مناسب صورت گیرد، یعنی زمانی که 
بیمار قندخون نسبتا کنترل شــده ای داشته باشد، غلظت 
گلوکز پالســما را ثابت نگه می دارد. علت این پدیده، توازن 
بین برداشت گلوکز توســط عضالت و تولید متقابل گلوکز 

در کبد است.
از جمله فواید ورزش برای افراد دیابتی، می توان به کنترل 
بیماری دیابت، کنترل وزن و کاهش وزن، آمادگی عضالنی، 
کاهش نیاز به مصرف داروهای خوراکی و انسولین، افزایش 

اعتماد به نفس و تحمل تنش های عصبی اشاره کرد.
۱- سعی کنید تمرينات با وزنه انجام دهید

تمرینات با وزنه فقط برای ورزشکاران پرورش اندام نیست؛ 
بلکه یک ورزش حیاتی برای افراد دیابتی اســت. تمرینات 
استقامتی یا قدرتی، با در اختیار گذاشتن انبارهای بیشتر 
در عضالت برای ذخیره  کربوهیدرات های اضافی به عنوان 
گلیکوژن برای ایجاد انرژی، ســطح گلوکــز خون را پایین 
می آورند. تمرینات استقامتی نیز متابولیسم بدن را افزایش 

می دهد تا کالری بیشتری بســوزاند. افراد مبتال به دیابت 
می توانند با کش های مقاومتی  یا دمبل کوچک، دو یا ســه 
بار در هفته به مدت  15 الی ۲۰ دقیقــه فعالیت مقاومتی 

داشته باشند.
۲- پیاده روی کنید

پیاده روی یکی از بهترین تمرینات ورزشــی است که افراد 
مبتال به دیابت می تواننــد آن را در هر مــکان و هر زمانی 
انجام دهید. اگر مدتی است که از فعالیت های ورزشی دور 
بوده اید با پیاده روی 3 بار در روز و هــر بار 1۰ تا 15 دقیقه 
شــروع کنید. هدف باید 3۰ تا 4۰ دقیقه پیاده روی در روز 
باشد یا اینکه فرد مبتال به دیابت سعی کند روزانه 1۰ هزار 

بار قدم بزند.

یک روانشــناس کودک با بیــان اینکه اختــالل خواب 
می تواند نشــانه بیماری هایی مانند افسردگی در کودک 
و بیماري هاي جســمی ازجمله اختــالالت تیروئیدی 
و خونی باشــد که باعث ایجاد اختــالل خواب در کودک 

می شود، تاکید کرد: 
والدین باید توجه داشته باشند که اگر بروز این اختالالت 
به مدت سه هفته و بیشــتر و به صورت مداوم تکرار شود 
و این اختالالت در یکی از عملکردهــای روزانه فعالیتی 
و تحصیلی کودک مشــکل ایجاد کند، بــه گونه ای که 
کودک در طــول روز خواب آلوده باشــد، والدین باید در 

جهت درمان آن سریعا اقدام کنند.
دریا صدیقی در خصــوص درمان اختــالالت خواب در 
کودکان گفت: هرکدام از انواع اختــالالت خواب درمان 
خاصی دارند، اما به طور کلی باید گفت زمانی مشــخص 
و مناســب را برای خواب فرزنــدان انتخــاب کنید، به 
اطفال خود اجــازه دهید کــه آزادانه و تنهــا بخوابند، 
اگر ســروصدا کردند، ســریعا با آنها برخــورد نکنید و 
البته در کنار این عمــل، آنها را تنها نگذاشــته و محیط 
اطراف را ســاکت نگه دارید، این امر می تواند به کودک 
 یاد دهد که شــب با روز متفاوت اســت و شــب ها باید 

استراحت کرد.
وی تصریح کرد: یکی از اصول اساســي درمان اختالالت 

خواب، »اســتقالل آموزي« به کودک اســت تا بتواند به 
طور مســتقل و بدون کمک و حضور والدیــن با آرامش 
به خواب برود که البته نوشــیدن یک لیوان شیر ولرم یا 
 شیر موز قبل از خواب ســبب ایجاد خواب راحت برای او 

می شود.
صدیقی اظهار داشت: 

والدین باید توجه داشــته باشــند که اختــالالت خواب 
معموال بــا افزایش ســن کاهش پیــدا می کنــد و با به 
کارگیری توصیه هاي روان شناس و روان پزشکان در این 
زمینه، ســریع ترمی توان اختالل خواب آنان را رفع کرد و 
در صورتی که ایــن راهکارها موثر نبــود، روان درمانی و 

درمان رفتاری گزینه های مناسبی برای رفع آن هستند.

اختالالت خواب کودکان نشانه اين بیماری هاست)۲( ورزش های مناسب برای بیماران ديابتی)۱(

زيبايی

گرفتگی منافذ فقط یکی از معضالتی است که ممکن 
است با آن رو به رو شوید. اگر ابزارهای آرایشی شما با 
پودرها، مایعات، کرم ها و... آغشته شده باشد، داشتن 

چهره ای بی نقص را فراموش کنید.
آرایش نامرتب به کنار، ابزار آرایشی کثیف می تواند 
برای شما مشــکالت ســالمتی جدی نیز به ارمغان 
بیاورد. توصیه های ما را رعایــت کرده و از این نکات 
برای تمیــز نگه داشــتن ابزارهــای زیبایی و حفظ  

سالمت پوست خود استفاده کنید.
۲- پوست يکنواخت

لری تیلور دیویس، گریمور اصلی »اســَمش باکس گلوبال 
پرو« می گوید: »اهمیت تمیز کردن اسفنج آرایشی به همان 
میزان اهمیت تمیز کردن برس آرایش اســت؛ به این دلیل 
که اسفنج های کثیف می توانند باعث ناهموار شدن یا یک 
دست نشدن یک فونداسیون کرم پودری یا مایع  روی سطح 
پوست شــوند.« دیویس می گوید: »بهترین راه برای تمیز 
کردن یک اسفنج آرایشی استفاده از مایع ظرفشویی مانند 
داون است؛ چرا که پترولیوم آن، در روغن ها و سیلیکون های 

آرایشی  پوشش دهنده ماده، نفوذ می کند.«
۳- عفونت های ويروسی

دیویس می گوید: جوش ها شــوخی نیستند، اما یک خطر 
حتی شــدیدتر تمیز نکردن برس ها به طور منظم، انتشار 
عفونت های ویروسی اســت؛ عفونت هایی که قبال خودتان 
به آنها مبتال بوده اید یا شخص دیگری که از ابزارهای آرایشی 
شما استفاده می کند، به آنها مبتال بوده است. بنابراین برس 
خود را به طــور منظم  تمیز کنید، بخصــوص اگر به تازگی 

بیمار بوده اید.
4- گرفتگی منافذ

شــاون  فیشــر، گریمور ملی Japonesque  می گوید: 
اســتفاده از برس هایی با تجمع آلودگی قابــل توجه روی 
 Milia آنها، می تواند به مسدود شــدن منافذ پوست و ایجاد
منجر شــود. Milia، گروهی از کیســت هاست که به شکل 
برجستگی های کوچک سفید هســتند و معموال روی بینی 
و گونه ها ظاهر می شوند. بر خالف جوش، شما نمی توانید 
آن را بترکانید و برای خالص شدن از آنها باید به متخصص 

پوست مراجعه کنید.
۵- رشد بیش از حد مخمر

مخمر به طور طبیعــی در محیط اطراف ما و روی پوســت 
ما یافت می شــود، اما رشــد بیش از حد آن مــی تواند به 
ناراحتی هــای پوســتی و لکه های پوســته پوســته قرمز 
منجر شود. کینگ می گوید: »یک ســر برس، اگر به صورت 

هفتگی پاک شود، سه ماه عمر می کند.«

 اگر ابزارهای آرايشی خود 
را تمیز نکنید! )۲(

برای اینکه لبخندی زیبا داشته باشید، بهره مندی از دندان هایی 
تمیز و سفید عنصری کلیدی محسوب می شود. امروزه روش های 
مختلفی برای سفید کردن دندان ها در دسترس ما قرار دارد که از 
نمونه هایی ساده مانند خمیردندان های سفیدکننده تا مواردی 

پر هزینه شامل مراجعه به دندان پزشک را شامل می شود.
برای اینکه دندان هایی سفید داشته باشید، شاید تنها کاری که 

باید انجام دهید، مراجعه به آشپزخانه باشد. 
با افزودن برخی از مواد غذایی به رژیم غذایی خود، می توانید به 
درخشش و سفیدی دندان ها کمک کنید. در ادامه با برخی از این 
مواد غذایی و چند نمونه که باید از مصرف آنها پرهیز کنید، بیشتر 

آشنا می شویم:
گل کلم

ســبزیجات چلیپایی مانند گل کلم و بروکلــی هنگامی که خام 
مصرف می شوند، دارای فواید ســفیدکنندگی هستند. جویدن 
این ســبزیجات به طور معمول دشــوار اســت و هنگامی که در 
تالش برای انجام این کار هستید، به رفع لکه های سطحی روی 
دندان ها کمک می کنید. هر چه مدت زمان جویدن بیشتر طول 
بکشد، بزاق بیشتری در دهان تولید می شود که به تجزیه لکه ها 

کمک می کند.
توت فرنگی

توت فرنگی حاوی اسید مالیک است که به تبدیل کربوهیدرات ها 
به انرژی برای عضالت کمک می کند. حفظ میزان مناســبی از 

اســید مالیک برای ســالمت و قدرت دندان ها ضروری اســت، 
زیرا اســید می تواند لکه های ســطحی روی دندان ها را از بین 
ببرد. روش هــای مختلفی برای بهره مندی از آثار ســفیدکننده 
توت فرنگی وجود دارند کــه از آن جمله، مخلــوط کردن توت 
فرنگی با جوش شیرین برای شکل گیری یک خمیر سفیدکننده 

و مسواک زدن دندان ها با آن است. 
اســتفاده از دهان شــویه حاوی فلوراید بالفاصله پس از استفاده 
از این خمیر برای کمک به پاکســازی اســید مالیک باقیمانده و 
تقویت دندان ها توصیه می شــود. اگر به توت فرنگی عالقه مند 
نیستید، اسید مالیک در سیب، شلیل، گیالس، موز، هلو و لیچی 

نیز یافت می شود.
پنیر و ماست

اگر در پی دندان هایی ســفید و لبخندی زیبا هســتید، لبنیات 
بیشــتری را در رژیم غذایــی روزانه خود جای دهیــد. همانند 
بروکلی، محصوالت لبنی مانند پنیر و ماست نیز به ترشح هرچه 
بیشــتر بزاق و درنتیجه، تجزیــه لکه های روی مینــای دندان 

کمک می کند. 
با این وجود، پنیر بر خالف بروکلی، به واســطه دارا بودن اســید 
الکتیک که مشابه با اسید مالیک است، از یک اثر سفیدکنندگی 

اضافی برخوردار است.
دانه ها و مغزهای خوراکی

از لحاظ ســاختاری، دانه ها و مغزهای خوراکــی به عنوان یک 

الیه بردار بــرای دندان ها عمــل می کنند. بافت ســاینده دانه 
آفتابگردان، بادام، گردو و بادام هندی می تواند به پاکسازی لکه ها 
از روی مینای دندان و سفید کردن آنها کمک کند. افزون بر این، 
مغزهای خوراکی، به پیشگیری از بیماری های قلبی عروقی کمک 

می کنند و از این رو، میان وعده ای فوق العاده محسوب می شوند.
آناناس

آناناس حاوی بروملین است؛ آنزیمی که اغلب برای کاهش التهاب 
استفاده می شود. این آنزیم در فعالیت پروتئین های روی مینای 
دندان اختالل ایجاد می کند، لکه ها را تجزیه کرده و باعث تغییر 
رنگ آن می شــود. هنگامی که پروتئین ها شکسته شدند، بزاق 
دهان به طور طبیعی لکه ها را از بین برده و در مقایسه با گذشته 
درخشش بیشتری به دندان ها می بخشد. آناناس از نسبت گلوکز 
به فروکتوز متعادل بهره می برد که آن را به راه حلی شــیرین که 

همچنان در سمت سالم تر قرار دارد، تبدیل می کند.
پیاز

اگرچه به واسطه ایجاد بوی نامطبوع در دهان از هواداران بسیاری 
برخوردار نیســت، اما پیــاز از ترکیبات گوگردی ســود می برد 
که از شــکل گیری پالک ها، روی دندان و بیــن آنها جلوگیری 
می کند. اگر قصد دارید از فواید پیاز برای درخشــش و سفیدی 
بیشتر دندان های خود اســتفاده کنید، باید آن را به صورت خام 

مصرف کنید.
کرفس

کرفس )به همراه هویج( دارای محتوای آب باالیی اســت که به 
تقویت لثه ها و از بین بردن بقایای مــواد غذایی کمک می کند. 
ســاختار ســخت کرفس به الیه برداری از روی دندان ها کمک 
می کند و از این رو، در نابودی لکه های سطحی موثر است. البته 
برای بهره مندی از ایــن فواید باید کرفس را نیــز به صورت خام 

مصرف کنید.
پرهیز از نوشیدنی های اسیدی

قهوه حــاوی کافئین اســت که اثر مضــری بر دندان هــا دارد. 
نوشیدنی های اسیدی مثل قهوه، چای و سودا، تعادل pH دهان 
را بر هم می زنند و به سطح مینای دندان آسیب وارد می کنند. به 
طور ویژه، سودا نوشیدنی خطرناکی است زیرا محتوای قند بسیار 
باال بوده و حالت کربناتی آن می تواند فرســایش مینای دندان را 
موجب شده و به سوراخ شدن دندان منجر شود. اگر به مصرف این 
نوشیدنی ها در طول روز عالقه مند هستید، نوشیدن آب فراوان 
برای از بین بردن اثر آنها یا جویدن ســبزیجات ترد برای ترشح 

بزاق بیشتر را فراموش نکنید.
پرهیز  از چاشنی های تیره

مایعــات تیره ماننــد ســرکه بالزامیک، ســس ســویا و دیگر 
چاشــنی های رایج مورد اســتفاده می توانند به دندان ها رنگی 
ارغوانی ببخشــند. بــه منظور جلوگیــری از بروز این شــرایط 
می توانید چاشنی هایی سبک تر مانند سرکه برنج یا روغن زیتون 

را استفاده کنید.

برای اينکه 
دندان هايی سفید 

داشته باشید، شايد 
تنها کاری که بايد 

انجام دهید، مراجعه 
به آشپزخانه باشد. 

با افزودن برخی 
از مواد غذايی به 

رژيم غذايی خود، 
می توانید به درخشش 

و سفیدی دندان ها 
کمک کنید

با سفید کننده های طبیعی دندان آشنا شوید
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پیشنهاد سردبیر: 
۵ کاری که نباید با گوشی های اندرویدی انجام دهید!

معرفی نرم افزارمعما

همه مــا محتوایــی در گجت هــای هوشــمندمان داریم 
 که دوســت نداریم توســط دیگران دیده شــوند. عکس ها 
و ویدئوهای خصوصی، یادداشــت های شــخصی، اطالعات 
 اپلیکیشــن ها و … چیزهایی هســتند که لو رفتن شــان 
 می تواند فاجعه بیافریند، بنابراین واجب است که برای حفظ 

حریم خصوصی خود بهترین تدابیر امنیتی را در نظر بگیریم.
 LEO Privacy با فهرســتی پــر و پیمــان از امکانات آمده 
تــا محافــظ مطمئنــی بــرای حریــم خصوصی باشــد؛ 
اپلیکیشــنی که با مخفی کردن عکس هــا و ویدئوها، قفل 
گذاری اپلیکیشــن هــا و امکان کنتــرل گجــت از راه دور 
دســت افراد ســودجو را از اطالعات شــخصی شــما کوتاه 
 می کند. محصول اســتودیوی لئو مســتر بــا تعیین پترن 
یا پین کد برای ورود به اپلیکیشــن هــا، کاری می کند که 
 فقــط خودتان قادر بــه اســتفاده از آن ها باشــید. انتخاب 
 این اپلیکیشن ها به دســت خود شماســت، بنابراین شاید 

با قفل گذاری روی موارد مهم دیگر احتیاج به تعیین پین کد 
یا پترن برای الک اسکرین سیســتم عامل هم از میان برود. 
 اگر هم فردی برای گذشتن از ســد این رمز عبور تالش کند،

LEO Privacy می تواند از چهره این فرد برای تان ســلفی 
بگیرد تا دور و بری های تان را بهتر بشناسید!

 قابلیــت دیگــر LEO Privacy، مخفی کــردن عکس ها 
و ویدئوهای خصوصی اســت. اپلیکیشــن فضای امنی دارد 
که با انتقــال محتوای خصوصی به آن مــی توانید از نمایش 
 در سیســتم عامل مخفی شــان کنید و مطمئن باشید که 
نه فقط در گالری بلکه در تمام اپ هایی که به حافظه موبایل 
دسترسی دارند دیگری اثری از آن ها مشاهده نخواهید کرد.

در مقدمه به کنترل موبایــل از راه دور اشــاره کردیم. یکی 
 دیگر از کاربردهــای LEO Privacy برای زمانی اســت که 
موبایل تان گم شــده یا آن را دزدیده اند. توســعه دهندگان 
اپ امکانی برای تان فراهم کرده اند که از طریق ارســال یک 
پیام موقعیت موبایل روی نقشــه را بیابیــد و حتی اطالعات 
خصوصی حافظه را هــم از راه دور پاک کنید که به دســت 
 افراد ســودجو نیفتند. شــما می توانید برای گرفتن این اپ 

به goo.gl/nRz1XQ مراجعه کنید.

معمای  2013
عدد خواسته شده را به دست آورید و برای ما ارسال 

کنید.
4        41        5

10     221       ؟
7        85        6

جواب معمای 2012
جواب می شود: 199.

6+5=7)9(+8   -    4+3=5)5(+6  -   2+1=3)1(+4
10+9=11)17(+12      -        8+7=9)13(+10

کســانی که پاســخ صحیح معمــای 2011 را 
داده اند:

- مهدی مناجاتی زاده  از اصفهان.
لطفا جــواب معماهای طرح شــده را به همراه 

نام و شهر محل زندگی خود به نشانی:
mazaheri.zayanderoud@gmail.com 

 بفرســتید تــا نام شــما در همیــن صفحــه آورده 
شود.

معرفی اپلیکیشن LEO Privacy؛

محافظ قدرتمند 
حریم خصوصی

ساخت اندام مصنوعی که 
قابلیت خونریزی دارد!

ساخت لباس جدید فضانوردان 
با نام » خرس سفید «!

محققان مرکز پزشکی دانشــگاه روچستر به روشی 
دســت پیدا کرده اند که قادر به تولیــد ارگان های 
مصنوعی با بیشترین میزان شــباهت با ارگان های 
 طبیعی اســت. این روش بــا تکیه بر فنــاوری چاپ 
سه بعدی انجام می شود و ارگان های ساخته شده نه 
تنها از نظر ظاهر و عملکرد کامال شــبیه نمونه واقعی 

هستند؛ بلکه قابلیت هایی مانند خونریزی دارند.
 توســعه روش های جدید جراحــی از قبیل جراحی 
به کمک روبات های جراح، نیازمند وجود ارگان هایی 
برای آزمون و خطاست و توسعه ارگان های مصنوعی 
با باالترین میزان شباهت به ارگان های انسان، گزینه 

مناسبی برای آزمایش هستند. 
بــرای طراحی ارگان هــای مصنوعی از یک شــیوه 
 اسکن به نام CAT یا ســونوگرافی استفاده می شود 

تا یک مدل دیجیتالی برای چاپگر تولید شود.
سپس قالب تولید شده توسط هیدروژل پر می شود. 
شریان ها، وریدها و راه های هوایی تولید شده به این 

روش کامال شبیه به اندام های طبیعی هستند. 
برای ساخت اســتخوان های مصنوعی، از پلیمرهای 
دیگری استفاده می شــود تا عملکرد اســتخوان را 

شبیه سازی کنند. 
این روش برای ترمیم جمجمه آســیب دیده بســیار 

ارزشمند است.

سازمان فضایی روسیه از ساخت لباس جدیدی برای 
فضانوردان ایستگاه بین المللی خبر داد.

در این لباس جدید که با نام » خرس سفید «  معرفی 
شده از پیشرفته ترین فن آوری های روز استفاده شده 
و فضانورد احساس راحتی و آزادی عمل بیشتری در 

آن می کنند.
لباس جدید فضانوردان توان تحمل سرما تا منفی40 
درجه سانتی گراد را دارد و در برابر بادها و باران های 

سهمگین فضایی کامال مقاوم است.
همچنیــن این لبــاس به گونــه ای طراحی شــده 
 کــه درآوردن و پوشــیدن آن به ســرعت و راحتی 

برای فضانورد امکانپذیر باشد.
قرار است به زودی فضانوردان روسیه و امریکا از این 

لباس جدید در سفر به فضا استفاده کنند.

 بازار عکس های ســلفی داغ اســت و به همین دلیل هم کمپانی های مختلف 
به دنبال راهکارهایی از جمله پهپادها هســتند تا کاربــران بتوانند راحت تر 
عکس ســلفی بگیرند ولی AirSelfie را می توان یــک نمونه منحصربه فرد 
 دانست. این پهپاد مربع شــکل آلومینیومی، بســیار کوچک است و می توان 
با استفاده از تلفن هوشــمند، فاصله آن را با سوژه تنظیم کرد. تنها کافی است 
کاربر، این پهپاد را در کف دســت قرار دهد و از طریق اپلیکیشن گوشی های 
آیفون 6S ،6، آیفون 7، 7 پالس، هوآوی P9، گوگل پیکســل یا سامســونگ 
گلکســی EDGE S7، به آن فرمان پرواز بدهد. در این حالت کاربر می تواند 
یکی از گزینه های سلفی را نیز مشــخص کند تا به این ترتیب عکس سلفی از 
فاصله نزدیک یا دور گرفته شــود. AirSelfie می توانــد تا ارتفاع20 متری 
پرواز کند و هر بار نیز 3 دقیقه در آســمان باقی بماند. ایــن پهپاد، دوربین5 
مگاپیکســلی برای گرفتن عکس و نیز فیلمبرداری با کیفیت HD دارد که در 
حافظه 4 گیگابایتی پهپاد ذخیره می شود. این پهپاد اکنون با بهای 179 پوند 
) 189 دالر ( در سایت کیک اســتارتر پیش فروش می شود و اگر همه چیز به 

خوبی پیش برود قرار است از ماه مارس 2017 به طور رسمی راهی بازار شود.

آدیداس حدود یک ماه پیش اولین کفش های قابــل تجزیه خود را عرضه کرد 
در واقع عمق تعهد خود را برای اســتفاده نکردن از نفت و سوخت های فسیلی 
در روند تولید محصوالت خود نشــان داد. در حقیقت آدیداس به دنبال حذف 
کلی پالستیک از محصوالت و استفاده از یک ماده تجزیه پذیر و فوق قدرتمند 
 به نام Biosteel اســت که در واقع نوعی ابریشــم تار عنکبوت است. این ماده 
در آزمایشــگاه یک شــرکت آلمانی به نام AMSilk تولید شــده و به گزارش 
 Wired، از تخمیــر ژنتیکی باکتری های اصالح شــده به وجود آمده اســت. 
این ماده به نخی با قدرت کششی باال تبدیل شده است بنابراین آدیداس مدعی 
 شده که شــما می توانید به مدت دو ســال به صورت پیوســته این کفش ها را 
به پا کنید. اگرچه این کفش ها هنوز در مرحله تســت نمونــه اولیه قرار دارند، 
آدیداس امید دارد تا ســال آینده میالدی نمونه های تکمیل شده آنها در قفسه 
فروشگاه ها بفروشد. اما سوال اصلی اینجاســت که پس از استفاده، چگونه باید 
 Futurecraft Biofabric از شر این کتانی ها خالص شویم؟ با توجه به اینکه
از مواد زیستی ساخته شده اســت، می توان با استفاده از آنزیم خاصی که توسط 

AMSilk ساخته شده آن را کامال تجزیه کرد.

پرهام اعرابی، اســتاد ایرانی دانشگاه تورنتو و شــخص دیگری به نام ونزی  گو 
 موفق به ابداع الگوریتمی شــده اند کــه یادگیری از طریق درک دســتورات 

و فرامین انسان را برای ربات ها ممکن می کند.
 در آزمایــش هــای اولیه ایــن دو محقــق، ربات طراحی شــده توانســت 
با بررســی تعدادی عکس از انســان های مختلف، رنگ های مختلف موهای 
 انســان را درک کند، طول موها را انــدازه بگیرد و اقداماتی از این دســت را 

انجام دهد. 
توان یادگیری این ربــات تا160 درصد بیش از روش های متعارف آموزشــی 

بوده و از انتظارات مهندسان طراح خود نیز فراتر رفته است.
پرهام اعرابی در این مورد می گوید: » این ربات با استفاده از الگوریتمی که ما 
به آن دادیم آموخت که چگونه باید موارد دشــوار و مرزی را طبقه بندی کند 
و توانست بافت موی افراد در عکس را از بافت پس زمینه سر آنها متمایز کند. 
گویا معلمی در حال آموزش یک کودک باشد و در نهایت آموخته های کودک 

از حدی که خود معلوم در ابتدا به وی آموخته، فراتر برود. «

با کفش های قابل تجزیه آشنا شویدپهپاد جیبی، ویژه عکس سلفی  یک دانشجوی ایرانی رباتی نابغه ساخت

ویژگــی جدیدی بــه اپ فیس بوک مبنی بر کشــف وای فــای رایگان 
 wi-fi discovery نزدیک محل ســکونت اضافه شــده اســت. ویژگی
روی فیس بــوک فعال در برخی کشــورها فعال شــده و کاربــران نقاط 
مجهز به وای فــای رایگان را نزدیــک محل و مکان هایی که هســتند، 
مشــاهده خواهند کرد. برای کمک به کاربران متصل که به فکر دوستان 
خود هســتند و می خواهند از امکانات رایگان اطراف خــود بهره ببرند، 
 این ویژگی مفید اســت. اگــر آی او اس دارید، در قســمت منو آیکون

 Enable Find wi-fi را خواهیــد دید و با ســرچ خودکار شــبکه های 
رایگان را به شما نشان می دهد. حتی فراتر از این، به شما نحوه رسیدن به 
 مکان وای فای رایگان و نحوه وصل شدن به آن را نشان می دهد. با توجه 
به وجود ویژگی مشابه روی گوشی ها و لپ تاپ ها واقعا چه ضرورتی داشته 
تا فیس بوک آن را روی مســنجر خود نصب کند؟ کارشناسان می گویند 
روی فیس بوک الیت برای کاربران کشورهایی که هزینه اینترنت موبایل 
 برای شــان اهمیت زیادی دارد، این آیکون می تواند کمک کننده باشد 

تا بتوانند هزینه های خود را کم کنند.

 دیروز اچ تی سی از گوشــی هوشــمند جدید دیزایر650 رونمایی کرد. 
در گذشته شــایعات به دســتگاه دیزایر A17 اشاره داشــتند که حال 
اچ تی ســی آن را با نام دیزایر650 معرفی کرده، این دســتگاه اقتصادی 
شــباهت زیادی به دیزایــر630 دارد ) ایــن مدل در نیمه اول امســال 
معرفی شد (. در پشت این گوشــی هوشمند طرح های جالبی حک شده 
که عالوه بر کنترل بهتر دســتگاه، زیبایی خاصی نیز به آن می بخشــد. 
همان طور که در قبل گفتیم با یک دســتگاه اقتصادی روبه رو هستیم، 
درنتیجه نمی توانیم انتظار باالیی از مشــخصات فنی آن داشته باشیم. 
صفحه نمایش 5 اینچی با رزولوشن اچ دی، پردازنده 4 هسته ای کوالکام 
 اسنپدراگون ) مدل دقیق آن مشخص نشــده ولی به احتمال زیاد یکی 
 ،LTE از پردازنده های ســری 4 است (، پشــتیبانی از شــبکه ارتباطی
سیســتم BoomSound ) فقط با اتصــال هدفون فعال می شــود (، 
 NFC، دوربین اصلی 13 مگاپیکســلی، دوربین جلویی 5 مگاپیکسلی،

2 گیگابایــت رم و 16 گیگابایــت حافظــه داخلــی مشــخصات فنی 
 دیزایر650 را تشکیل می دهند. این دســتگاه140 گرمی اندازه ای برابر 
با 8/4 × 70/9 × 146/9 میلی متر داشــته و وظیفه شارژدهی آن برعهده 
باتری2200 میلی آمپری اســت. درحال حاضر سیســتم عامل اندروید 
مارشملو با رابط کاربری ســنس8/0 بر روی این مدل نصب شده و هنوز 
مشخص نیست که اچ تی ســی برنامه ای برای به روزرسانی آن به اندروید 
نوقا دارد یا خیر. اچ تی سی دیزایر650 اوایل ماه دسامبر در تایوان عرضه 
 می شود و در این کشــور قیمتی برابر با170 دالر خواهد داشت. باتوجه 
 به عرضه برخی از آخرین دستگاه های ســری دیزایر همانند دیزایر530 
در کشــور آمریکا، انتظار داریم که این گوشی هوشمند جدید در آمریکا 

نیز فروخته شود.

 براســاس شــایعات گذشــته شــرکت لنــوو روی جانشــین تبلت
Miix 510 یعنی Miix 520 مشغول به کار است، تبلتی که رقیبی برای 
سرفیس مایکروســافت خواهد بود و به مشــخصات بزرگی مجهز است. 
به تازگی جزییات جدیدی از این محصول لنوو فاش شــده است. گذشته 
از لو رفتن جزییات سخت افزاری Miix 520، تصویری از طراحی آن نیز 
به بیرون درز کرده که نشــان می دهد، یک محصــول پریمیومی از لنوو 
محسوب می شــود. همچنین Miix 520 از طراحی مشابه مدل پیشین 
خود بهره می برد. در لوال محصوالت لنوو بسیار منحصربه فرد و باکیفیت 
هستند و ســری یوگا به خوبی این ویژگی را اثبات کردند. از مشخصات 
Miix 520 باید به صفحه نمایش 12/3 اینچی1200×1920 پیکسلی، 
پشــتیبانی از قلم، ســه پیکربندی با پردازنده نســل هفتمی کبی لیک 
اینتل و برخی دیگر اشاره داشــت. در دیگر ویژگی ها می توان حافظه رم 
16 گیگابایتی DDR4، حافظه داخلی 1 ترابایتی، اســالت کارت میکرو 
اس دی، دوربین اصلی 8 مگاپیکســلی، دوربین ســلفی 2 مگاپیکسلی، 
 Miix 520 .نام برد USB 2/0 و USB 3/0 سنسور اثر انگشــت، پورت
 همچنیــن از باتری با عمر10 ســاعته برخوردار اســت و انتظار می رود 
به فناوری صوتی دالبی مجهز باشــد. به هر حال جزییات شایعه ای بیش 

نیستند و برای کسب اطالعات رسمی تنها باید منتظر تایید لنوو بود.

تلگرام یکی از نرم افزارهای شــبکه اجتماعی اســت که با سرعت بسیار 
باالیی میان کاربران ایرانی نفوذ کرد و توانست با مختل شدن چند روزه 

وایبر این رقیب را کنار زده و به تنهایی درصدر قرار گیرد. 
اهمیت این نرم افزار تا  جایی است که به علت حجم باالی کاربران ایرانی 

آن، اکثر سازمان ها و خبرگزاری های دولتی یک کانل تلگرام دارند. 
ولی یکی از نقاط ضعف پیام رســان تلگرام نداشتن قابلیت تماس صوتی 
بود ولی اخیرا تلگرام درصدد است قابلیت برقراری تماس صوتی را به این 

برنامه محبوب اضافه کند.

فیس بوک وای فای رایگان نزدیک 
محله تان را نشان می دهد

اچ تی سی از گوشی هوشمند دیزایر 
۶۵0 رونمایی کرد    

 Miix 520 جزییات جدیدی از تبلت
لنوو فاش شد

تماس صوتی با تلگرام در راه است

شما می توانید سوال های خود در رابطـــه با حوزه های مختلف فنـاوری 
اطالعـات را به نشـانی ایمیل زیر بفرســتید: 

mazaheri.zayanderoud@gmail.com 
تا پاسخ آنها را در همین ستون به اطالع تان برسانیم.

سالم. گاهی اوقات کامپیوتر من پس از آن که آن را خاموش 
می کنم، دیگر روشن نمی شود و مجبورم چند بار کابل پشت آن 
را قطع کرده و دوباره آن را متصل کنم تا روشن شود. چند کابل 
دیگر را هم امتحان کرده ام. همین وضعیت دوباره اتفاق می افتد. 

لطفا راهنمایی کنید مشکل را چگونه حل کنم. با تشکر
Sa****1365@gmail.com

با ســالم خدمت شــما خواننده محترم. به احتمال زیاد مشکل از همان 
جایی است که شما خودتان به آن رســیده اید. گاهی کابل های مختلف 
در اثر قطع و وصل های مکرر دچار مشــکل می شــوند. در زمان اتصال 
کابل های برق پشــت کیس های کامپیوتر جرقه های کوچکی در کابل 
ایجاد می شود. این جرقه ها به مرور زمان کانتکت های کابل را سیاه کرده 
 و در آن ها دوده ایجاد می کنند. عالوه بر این، این کانتکت ها ممکن است 
به خاطر همین قطع و وصل ها گشاد شــده و نتوانند اتصال خوبی برقرار 
کنند. البته باید متذکر شــد که همه چیز به کابل ختم نمی شود. ممکن 
است منبع تغذیه کامپیوتر شما هم به نوعی خودش عامل ایجاد مشکل 
شــود که در آن صورت باید به فکر تعویض آن باشــید. بــه هر حال به 
 عنوان یک راه حل ســریع و البته کم هزینه تر ابتدا کابل جدیدی خریده 
و آن را امتحان کنید. سپس اگر می توانید منبع تغذیه یا همان پاور خود را 
آزمایش کنید و با یک منبع جدید دیگر جایگزین کنید. اگر تخصص این 

کار را ندارید، بهتر است به یک تعمیرکار برای بررسی پاور مراجعه کنید.

پرسش و پاسخ

 فناوری

دریافــت  بــرای 
این نرم افــزار، کد 
اســکن  را  روبه رو 

کنید.

 به خوبی جایگاه گوشی های هوشــمند در زندگی های 
کنونی قابل مشاهده اســت، بهترین شکنجه برای هر فرد 
 جوانی در اوضــاع و احوال کنونی قطع شــدن ارتباطش 
 به اینترنت اســت و تنهــا اســباب این ارتبــاط همین 

دستگاه های گوشی موبایل هستند.
از همه گیر ترین نوع گوشــی های موبایل، گوشــی های 
اندرویدی هستند که این روزها عالقه مندان زیادی دارند 
و می تــوان ادعا کرد محبوب ترین دســتگاه های کنونی 
موجود در بازار گوشی های تلفن همراه اندرویدی هستند 
که برخالف برند و مارک های مختلف همگی از سیســتم 

عامل اندروید استفاده می کنند.
 با شما هســتیم با 5 نکته کاربردی برای اســتفاده بهتر 
از گوشــی های اندرویدی تان! لطفا هر یک از موارد زیر را 

به خاظر داشته باشید که انجام ندهید! 
1- اســتفاده از TASK KILLERS یا بستن مدام 

برنامه ها

task killers هــا برنامه هایی هســتند کــه به صورت 
 اتوماتیــک برنامــه هــای در حال اجــرا را برای شــما 

خواهند بست. 
خیلی از کاربرها هم به صــورت اتوماتیک عادت می کنند 
 که برنامه های بــاز را ببندند، برنامه هایــی که هر لحظه 
به آنها احتیاج دارند یــا حتی ندارند، ایــن کار در حالت 
 عادی خوب اســت، امــا وقتــی در طوالنی مدت شــما 
در هر ســاعت یک برنامه را بارها باز کنید و ببندید، باعث 
باال رفتن مصرف باتری دستگاه و همین طور منابعی نظیر 

پردازنده و فضای ذخیره سازی خواهید شد. 
 همین اتفــاق زمانــی خواهد افتــاد کــه از برنامه های 

تسک کیلر استفاده کنید.
 وقتی برنامــه ای را باز مــی کنید اطالعــات و داده های 
 Cache مــورد نیــاز برنامــه بــرای اجــرا در فضــای 
 برای شما ذخیره می شــود، اگر این فضا را با بستن برنامه 
یا برنامه های Task Killer پاک کنید یا برنامه را دســتی 

ببندید مجددا برنامه بــرای دفعات بعدی باید این داده ها 
را ایجاد کند که همین نکته باعث استفاده از منابعی نظیر 

باتری خواهد شد!
2- استفاده از بیشتر از یک آنتی ویروس

اصوال اســتفاده از انتــی ویــروس در سیســتم عاملی 
 مانند اندرویــد کار چندان کاربردیی نیســت و تا به حال 
آنتی ویروسی ندیده ام که توانایی حذف یا قرنطینه کردن 

ویروس های این سیستم عامل را داشته باشد. 
اگر از کاربران محتاط هســتید در قــدم اول از تپ کردن 
 روی هر لینکــی در اینترنت خــودداری کنیــد تا مبادا 
بد افزارها راه شان به دستگاه شــما باز شود و در قدم دوم 
 اگر باز هم قصــد نصب آنتی ویروس داریــد تنها به نصب 
 یک مــورد اکتفا کنید، چــرا که فعال بــودن تمام مدت 
یک برنامه نظیر آنتــی ویروس باعث هــدر رفتن مقدار 
 بسیار زیادی از منابع شــما نظیر باتری و رم خواهد شد.

3- کنسل کردن بروز رسانی ها
 معموال هر چنــد وقت یکبار توســعه دهنــدگان اپ ها 
یا دستگاه های اندرویدی بروز رسانی هایی را برای بهبود 
کارکرد سیستم و حتی آپدیت به نسخه های جدید ارایه 
می کنند که پرهیز ار بروز کردن دستگاه به مرور دستگاه 
شــما را کندتر خواهد کرد و مســلما هر بروز رســانیی 
 جهت رفع عیوبی صــورت گرفته که نباید از آنها چشــم 

پوشید.
۴- دانلود کردن فایل های APK از منابع نا مشخص

خوشــبختانه در ایــران وجود فروشــگاهی ماننــد بازار 
یا موارد مشــابه مثل مایکت و … کاربرها را بســیار ایمن 
کرده، اما باید گفت درصد بســیار باالیی از کاربرهای دنیا 
به خاطر دانلود بد افزارها از فروشگاه های نامعتبر و حتی 
 صفحــات اینترنتی دچار اختالل هایی نطیر هک شــدن 

و حتی دزدی اطالعات می شوند. 
حتما توجه کنید که اگر در حین مرور یک ســایت از شما 
برای دانلود برنامه ای درخواست شد آن را رد کنید و هیج 

برنامه ای را بدون شناختن دانلود نکنید.
۵- ریست نکردن دستگاه اندرویدی

یکی از مواردی که بســیاری  به آن اعتقاد داریم این است 
که ریست کردن دستگاه بعد از یک هفته و یا چند روز کار 
مداوم می تواند به مصرف باتری بهتر و حتی سرعت بهتر 

منجر شود.
 علــت هم این اســت کــه فضــا حافظه کــش در حین 
ریست شدن دستگاه کال پاک می شود و همین امر باعث 
حذف فایل های غیر ضروری و تمپ های بدون اســتفاده 

خواهد شد.
لطفا از انجام موارد باال پرهیز کنید تا بتوانید ار دســتگاه 

اندرویدی تان استفاده بهتری داشته باشید.

اگر از کاربران 
محتاط هستید 

در قدم اول 
از تپ کردن 

روی هر لینکی 
در اینترنت 

خودداری کنید 
 تا مبادا 

بد افزارها 
راه شان 

به دستگاه شما 
باز شود

۵ کاری که نباید با گوشی های اندرویدی انجام دهید!

 با شما هســتیم با ۵ نکته کاربردی برای استفاده بهتر از گوشــی های اندرویدی تان! لطفا هر یک از موارد زیر را 
به خاظر داشته باشید که انجام ندهید! نت نوشت دلیل هر یک را هم برای تان توضیح خواهد داد.
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پیشنهاد سر دبیر: 
جشنواره ها؛ پلی برای پیشرفت یا پسرفت!

موسیقی

سینما

دیدگاه

یک مربی قصه گویــی گفت: قصه گویــی می تواند 
تاثیر تربیتی بیشــتری بر انواع کالس های هنری یا 

محاسبات ذهنی داشته باشد.
اعظم رهنما، با اشاره به اینکه قصه، بخشی از ادبیات 
است که از ذهن بشر سرچشــمه گرفته است، اظهار 
کرد: قصه، پیونــد بین فرهنگ ها بــا کمی تغییرات 
است و به دلیل اینکه از ذهن بشر سرچشمه گرفته، 
هیچ محدودیــت زمانی و مکانی نــدارد و برای همه 
انسان ها در هر دوره  زمانی موثر واقع می شود. وی با 
اشاره به اینکه قصه به نوعی با زندگی بشر گره خورده 
اســت، اضافه کرد: شــخصا معتقدم یکی از اتفاقات 
زیبایی که در قصه گویی اتفاق می افتد این است که 
انســان ها را به لحاظ فرهنگی به هم نزدیک می کند 
و افراد با هــر زبان و فرهنگی، متوجه می شــوند که 
چه نقاط مشترکی با یکدیگر دارند. این مربی کانون 
پرورش فکری اصفهان خاطرنشــان کرد: کودک با 
قصه گفتن، نوعی همانندســازی با شــخصیت های 
داســتان در خود ایجاد می کند که این مسئله از بعد 
روانی بســیار تاثیرگذار اســت و می تواند بسیاری از 
تنش ها و اســترس های کودک را برطرف کند؛ برای 
نمونه وقتی شــخصیت قصه در حالت خنده یا گریه 
است کودک با او همذات پنداری می کند و به لحاظ 
درونی تخلیه می شود. رهنما با اشاره به اینکه اتفاق 
دیگری که برای شــنونده قصه روی می دهد رشــد 
قوه تخیل اســت، گفت: کودکان همزمان با شنیدن 
قصه در ذهنشــان تصویرســازی می کنند؛ این امر 
زمانی بیشترین تاثیر گذاری را دارد که گوینده، یک 
قصه گوی حرفه ای باشد و  بتواند تصاویر را در ذهن 
کودکان ایجاد کند. وی با بیــان اینکه از اثرات مفید 
قصه، تقویت دایره لغات کودکان است، افزود: ممکن 
است کلمات و اصطالحاتی در قصه به کار رفته باشد 
که کودک تاکنون نشــنیده و قصــه در صورتی که 
قدیمی و درخصــوص ضرب المثل ها باشــد، دایره 
لغت کودک را بیشــتر رشــد می دهد؛ بــه ویژه اگر 

کودک در گروه های سنی »ب« و »ج« باشد.
این مربی کانون پرورش فکــری اصفهان با تاکید بر 
اینکه اضطراب ها و هیجانات کــودک با قصه تخلیه 
می شــود و قطعا قصه تنها بــرای خواباندن کودکان 
نیســت بلکه برای بیداری اســت، خاطرنشان کرد: 
مهم تریــن اتفاقی کــه در قصــه رخ می دهد همان 
بیداری اســت؛ یعنی اینکه قصه گویی باعث آشنایی 

کودکان با مفاهیم انسانی می شود.

از تاثیر تربیتی قصه ها
غافل نشوید

جشنواره های هنری و ســینمایی، ویترین و ستون اصلی 
سینما در هر کشــور است و آنچه در طول ســال به عنوان 
فیلم، فیلم کوتاه و مســتند در ایامی از ســال در جشنواره 
ســینمایی بــه نمایش گذاشــته می شــود؛ تا عــالوه بر 
دستآورد های جدید، زمینه را برای تولید آثار بهتر و بیشتر 
فراهم کند و همچنین بســتری برای تعامل و همسویی و 

همدلی میان فیلمسازان کشور های مختلف باشد.
جشنواره ها همیشه محفلی برای دیده شدن فیلمسازان در 
عرصه هنر بوده و همیشه از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده 
و هســت. اگر به تاریخچه بسیاری از جشــنواره های فیلم 
کوتاه نگاه کنیم، بســیاری از فیلمســازان بزرگ ما از این 

جشنواره ها برخاسته اند.
جشــنواره هایی چون فیلم کوتاه تهران، ســینماحقیقت و 
همین جشــنواره بین المللی فیلم 100 کــه چندین دوره 
از برگزاری آنها مــی گذرد، فرصتی برای حضور و کشــف 
اســتعدادهای جوانی اســت که حرفی برای گفتن دارند 
اما تمامی اینها زمانی به شــکوفایی می رسند که با دیدی 
مسئوالنه به آثار، نگاه و از آنها حمایت شود تا افراد مستعد 

در این مسیر بتوانند آثار شاخصی را تولید کنند.
جبار آذین منتقد ســینما در مورد حمایت جشــنواره ها 
از فیلمســازان برگزیده اظهار داشــت: از وظایف اساسی 
یک جشــنواره اســتاندارد و دارای تمام موازین شاخص 
جشــنواره های داخلی و بین المللی، ایجاد یک ســاختار 
حرفه ای و هدفمند برای برنامه هاســت. در کنار این مهم، 
ایجاد تســهیالت الزم برای آثار مختلف فیلمسازان داخلی 
و خارجی و مهیا کردن شــرایط ویژه و بررسی آنها توسط 
نظریه پــردازان و منتقــدان، باعث قوام و اســتواری یک 

جشنواره است.
وی در ادامــه، درخصوص هدفمندی جشــنواره ها گفت: 
اگر جشــنواره با یک برنامه ریزی هدفمند  همراه نباشد و 
هیئت انتخاب، داوری و شــورای سیاستگذاری آن به جای 
توجه به معیارهای ســینمای فرهنگی، از رابطه ها و روابط 
غیرفرهنگی، سیاسی و گروهی بهره گیرند، ماحصل چنین 

جشنواره ای انحراف و اضمحالل و افت آن جشنواره است.
آذین ادامــه داد: اگر جشــنواره ها قصد کســب تجربه و 
پیشرفت در عرصه هنر را دارند، باید تولیدات وزینی را وارد 
بازارهای سینمایی و جشنواره های خارجی کنند تا بتوانند 

در جشنواره های بین المللی حضور یافته و دیده شوند. اگر 
جشــنواره ای نتواند از چارچوب جغرافیایی فراتر رود، در 
بلندمدت تنها می تواند در خدمت محصوالت و هنرمندان 
داخلی باشــد که بدیهی اســت در این صورت ســینمای 
کشــور را از نوآوری ها و غم آوری های جهان سینما عقب 

نگه می دارد.
این منتقد در مورد اهداف جشــنواره هــا در جهت برپایی 
اظهار داشت: از نکات بارز جشنواره، هماهنگی و همسویی 
اهداف آن به فرهنگ جامعه اســت یعنی جشــنواره باید 
تولیداتی را پذیرش کرده و بــه نمایش گذارد که منطبق با 
فرهنگ و ادبیات و آرمان های اجتماعی باشــد؛ در غیر این 
صورت جشنواره بازار مکاره ای برای سوداگران و شیفتگان 
سینماهای پیش از انقالب و آثار صرفا تجارتی غرب خواهد 
شــد. یکی از وظایف مهم دیگر جشــنواره های فرهنگی و 
هنری و ســینمایی و همچنیــن نمایش آثــار هنرمندان 

حرفه ای و جوانان اندیشمند سینماگر، حمایت مستمر از 
هنرمندانی است که آثارشان در جشنواره مورد توجه مردم 

و هیئت داوران قرار گرفته و جوایزی به دست آوردند.
وی افزود: حمایت و تضمین از هنرمندان برتر جشنواره ها 
بدین معناست که از تولیدات آینده آنها نیز حمایت شود که 
این حمایت می تواند یکی از واالترین جوایز جشــنواره ها 
باشد. این مهم تاکنون در جشنواره های وطنی اتفاق افتاده 
است ولی تداوم نداشــته و گاه حتی از سطح حرف و شعار 

فراتر نرفته است.
درخصــوص  منتقــد  ایــن 
ایــن ســوال کــه متولیــان 
جشــنواره چه وظیفه ای در 
قبــال حمایت های مــادی و 
معنوی دیگر آثار فیلمســازان 
برگزیــده دارند، بیــان کرد: 
جشــنواره  برگزار کننــدگان 
فجــر، همــان عناصــر بنیاد 
فارابی و ســازمان ســینمایی 
هســتند و در اصل به اســم 
جشنواره ها تمام می شود که 
بایــد از هنرمنــدان برگزیده 
حمایت هــای  جشــنواره ها 
مالــی و معنوی کننــد تا آنها 
بتوانند تولیدات برتری را برای 
ســینمای ایران تهیه و تولید 
کنند؛ که گاهی این حمایت ها 
صــورت گرفته اما مســتمر و 

مداوم نبوده است.
وی گفــت: جشــنواره های 
جهانــی و وطنی بــه صورت 

خصوصــی و دولتی برگزار می شــوند که جشــنواره های 
دولتی وظیفه حمایت از فیلمسازان را دارند. جشنواره های 
بخش خصوصــی در ایــران و حتی در جهان هســتند که 
جشنواره ای را به راه می اندازند مثل »جشن خانه سینما« 
که هرچند از بودجه دولتی اســت اما حضــور هنرمندان و 
نظارت آنها منجــر به حمایت می شــود؛ چــون حامیان 
از میــان همان متولیــان انتخاب شــدند. حمایت نکردن 
دولت ها دلیل نقض و ضعف هنری تشــکیالت سینمایی 
است. جشنواره خصوصی شــاید تعهدی نداشته باشد اما 
جشــنواره های دولتی در جهت ارتقای ســینما موظف به 
حمایت هســتند که در غیر این صورت خود جشنواره زیر 

سوال می رود.

منتقد سینما:

جشنواره ها؛ پلی برای پیشرفت یا پسرفت!

اگر جشنواره ها 
قصد کسب تجربه 

و پیشرفت در 
عرصه هنر را دارند 

باید تولیدات 
وزینی را وارد 

بازارهای سینمایی 
و جشنواره های 

خارجی کنند 
تا بتوانند در 

جشنواره های 
بین المللی حضور 
یافته و دیده شوند

برپایی جشــنواره های مختلف همیشــه بستری 
برای پیشرفت سینماگران است که مسئوالن باید 
با حمایت های مادی و معنوی خود، مســیر را برای 

فیلمسازان هموار کنند.

نوازنده چیره دســت کمانچه، با هدف ترویج موســیقی ســنتی 
و اصیل ایرانی و حمایت از عالقه مندان به موســیقی، در مناطق 

محروم ایران کنسرت های رایگان برگزار می کند.
کیهان کلهر که در هفته های آینده برای برگزاری تور موســیقی 
دور ایران با عنوان »پردگیان باغ ســکوت« عــازم تهران خواهد 
شــد، اعالم کرد که در ادامه این تور و بعد از برگزاری کنســرت 
در شهرهای بوشهر، شــیراز و اهواز، به مناطق محروم ایران سفر 
می کند تا در آنجا کنســرت رایگان برگزار کند. این کنســرت ها 
دی ماه در شــهرهای تربت حیدریه و زاهدان برگزار خواهند شد. 
هدف اصلی از برگزاری کنسرت، عالوه بر ترویج موسیقی سنتی و 
اصیل ایرانی، حمایت از عالقه مندان به موسیقی در مناطق محروم 
ایران است، چون هیچ موسیقی دانی حاضر به برگزاری کنسرت در 
این نواحی نیست؛ با وجود اینکه مردم این نواحی از عشق و شعور 
باالیی نسبت به موسیقی ایرانی برخوردارند. کلهر که به تازگی با 
آلبوم »هاونیاز« برنده جایزه منتقدان آلمان در بخش »موسیقی 
جهان« شــده اســت، ۲0 و ۲1 آذرمــاه در تاالر حافظ شــیراز، 
۲۳آذرماه در سالن سینما شهید آوینی بوشهر و ۲۵ آذرماه در تاالر 
آفتاب شهر اهواز کنسرت می دهد. او پس از برگزاری کنسرت های 
دونوازی اش همــراه اردال ارزنجان از 1۳ تــا 1۶ آذرماه در تاالر 
وحدت، »پردگیان باغ ســکوت« را با همراهی نوید افقه )تنبک(، 

هادی آذرپیرا )تار( و علی بهرامی فرد )سنتور( آغاز می کند.

مدیر امور ســینمایی حوزه هنری اصفهان گفت: فیلم »این زن 
حقش را می خواهد« در کنار فیلم ســیانور، دو ســانس از برنامه 

اکران سینما ساحل اصفهان را به خود اختصاص داده است.
سید مصطفی حســینی، با اشاره به برنامه ســینماهای اصفهان 
اظهار داشت: با توجه به اســتقبال خوب اصفهانی ها از »سیانور« 
به کارگردانی بهروز شــعیبی، اکران این فیلم در سینما ساحل 
اصفهان ادامه پیدا می کند اما در ســانس های 1۴:۳0 و ۲0:۳0 
فیلم »این زن حقش را می خواهد« روی پرده این ســینما قرار 
خواهد گرفت. وی بــا بیان اینکه فیلم متولــد ۶۵ به کارگردانی 
مجید توکلی در ســینما فلســطین اکران شده اســت، افزود: 
در سالن شــماره ۲ ســینما ســپاهان، فیلم یتیم خانه ایران به 

کارگردانی ابوالقاسم طالبی جایگزین فیلم سایه شده است.
مدیر امور ســینمایی حوزه هنری اصفهان با بیان اینکه در سالن 
شماره یک سینما ســپاهان فیلم آس و پاس به کارگردانی آرش 
معیریان اکران شده اســت، ابراز داشــت: همچنین در ساعات 
1۸:۳0 و ۲0:۳0 نیز فیلم فروشنده به کارگردانی اصغر فرهادی 

در سالن شماره یک سپاهان به روی پرده می رود.
وی با بیان اینکه ســینما یاسمن شاهین شــهر  نیز میزبان فیلم 
آس و پاس است، ادامه داد: همچنین در سالن شماره یک کاشان 
فیلم آس و پاس و در سالن شــماره دو فیلم فروشنده اکران شده 
است و در سالن یک و دوی سینما فوالدشهر نیز به ترتیب آس و 

پاس و سیانور به روی پرده رفته است.

آذر ماه امسال دهمین جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران )سینما 
حقیقت( با دو فیلم مســتند کوتاه و یک فیلم بلنــد از اصفهان، رنگ 

دیگری دارد.
بهروز ملبوس بــاف، کارگردان و تهیه کننده، طی یادداشــتی که در 
اختیار قرار داده است به شــرح فیلم هایی که از اصفهان در جشنواره 
حضور دارنــد، پرداخته  که در ذیل می آید: آذر، مــاهِ طالع اصفهان از 
راه رسید و زاینده رود همچنان خشک است و پاییز این شهر هنوز بی 
باران. دهمین دوره جشــنواره فیلم مستند ایران»سینما حقیقت« از 
چهاردهم همین ماه در تهران برگزار می شود و برای اولین بار سه فیلم 
از اصفهان و درباره اصفهان در بخش مسابقه ملی این جشنواره حضور 
دارد؛ سه فیلمی که انتظار می رود تصویری نزدیک به واقع از زندگی و 
حیات اجتماعی امروز اصفهان را جایگزین تصور ساختگی و سنگین 

گنبدهای فیروزه ای و شهر زیبای خدا کنند.
»مردی که با خرگوش ها می رود« ساخته بلند فرهاد بردبار، حکایت 
تالش چهار ســاله مردی جوان و زن و فرزندش اســت برای تبدیل 
یک نقص عضو خــدادادی به فرصتی برای جهانی شــدن و ثبت یک 
رکورد در گینــس؛ تالش پر افت و خیزی که در نابســامانی مدیریت 
و بوروکراسی دســتگاه های عریض و طویل دولتی و غیر دولتی شهر 
و مردم اصفهان، چنان گرفتار می شــود که رکورد و ثبت جهانی اش 
را کنارگذاشــته و با خرگوش ها می رود. فرهاد بردبار بی اعتنا به نوع 
مستندســازی داســتان پرداز و جایزه بگیر این ســال ها )که غالبا با 
اســتفاده از شــخصیت ها یا موقعیت های غیرعادی و در پردازشــی 
واقع نما ولی ساختگی، در دراماتیزه کردن و پاسخگویی به احساسات 
سطحی و اشک برانگیز تماشاگر، حرفه ای شــده است( راه خود را به 
گونه ای طی کرده که می توان با خیال راحت فیلمش را سندی واقعی 
از امروز اصفهان خواند. در طول زمان روایی فیلم )این چهارســال( و 
مکان آن )منطقه اصفهان و حومه آن تا تهران(، جایی که بستر زندگی 
و زایش است، مرد و خانواده اش با نقص عضو خدادادی سر می کنند و 
این حکایت مگر دور از حکایت ســرکردن زاینده رود در این سال ها با 

خشکسالی و محیط پیرامونش است؟
از بیرون که نگاه کنید، شهر و شهرســازی اصفهان بدون زاینده رود 
تصویری سورئال است از مردمی که تمام خیابان ها و خانه های خود را 
رو به کالبدی بی جان ساخته اند و تازه به چند عمارت قدیمی )پل های 
تاریخی( هم می بالند و برای ترک خوردنش جنجال می کنند و ادعای 
ثبت جهانی چنین شهری را هم دارند و آنچه فراموش کرده اند حضور 
جاری رودخانه ای اســت که در پیچ و خم ولــع و روزمرگی و غفلت 
خودشان خورده می شــود. همین زاینده رود در مستندکوتاه »زنده 
به رود«، موضوع مستقیم فیلمی اســت که در دوره کوتاه چهل روزه 
بهار امسال و حیات سراســری رودخانه با عمقی ده ساله ساخته شده 
است. سرمایه گذار و سفارش دهنده فیلم، شرکت فوالد مبارکه است 
که سال هاست تالش می کند مدل موفق و ســامان یافته ای از تولید 
کالن و مدیریت و بهره وری در کشور را عرضه کند و همین رویکردش 
تحت عنوان»مسئولیت های اجتماعی« اســت که منجر به ساخته 
شدن مستند زنده به رود و همچنین سومین فیلم اصفهانی حقیقت 

امسال یعنی»زندگی کور نیست« شده است.

 کنسرت رایگان کیهان کلهر
در مناطق محروم

مدیر امور سینمایی حوزه هنری اصفهان:

»این زن حقش را می خواهد«
در سینما ساحل به روی پرده رفت

آذر، سینما حقیقت و درد اصفهان

گفتوگو

دفاعمقدسادبیات

مریم سعادت، بازیگر پیشکسوتی است که تاکنون نقش های 
زیادی را تجربــه کرده اســت و بــازی او در فیلم هایی چون 
»ماهی ها عاشــق می شــوند«، »عملیات مهدکودک«، »آقا 
یوسف« و... و ســریال هایی نظیر »بدون شرح«، »کتابفروشی 
هدهد«، »آب پریــا«، »خــوش رکاب« و... همچنان در ذهن 
مردم مانده است، اما شــاید کمتر کســی بداند که تخصص 
اصلی سعادت، کار عروسکی است و سال هاست در این عرصه 
عالوه بــر کارگردانــی و عروســک گردانی، آن را تدریس هم 
می کند. به بهانــه بازی در »متولد ۶۵« بــه کارگردانی مجید 
توکلی، با این بازیگر توانمند گفت وگویی انجام شده که اینک 

پیش روی شماست.
دلیل همکاری با »متولد 65«

داســتان »متولد ۶۵« به گونه ای بود که به هیچ وجه کســی 
نمی توانســت روندش را حدس بزند و به قــول معروف آن را 
پیش بینی کند. من این غیرقابل پیش بینی بودنش را دوست 
داشــتم، چون خودم وقتی فیلمی )حتی فیلم های مطرح( را 
می بینم معموال می توانــم روند کلــی اش را پیش بینی کنم 
و این موضوع از جذابیت داســتان برایم می کاهد. متولد ۶۵، 
موضوع و ســناریوی خــوب و بــه روزی دارد و خیلی واقعی 
شروع می شود؛ ضمن اینکه تمام بازیگرانش )حتی کسانی که 
نقش های کوتاهی دارند، مثل خانم نعمتی( به درســتی ســر 

جای خود قرار گرفته اند.
کار کردن با جوان ها

هنگامه حمیدزاده و پدرام شریفی، هر دو جوان هایی هستند 
که با بازیگری آشــنایی کامل دارند و در مجموع کار کردن با 
آنها را دوست داشتم. از آنجا که ســکانس های زیادی با آقای 
شریفی داشتم، ایشــان را پســری آگاه دیدم که بدون هیچ 
ناراحتی، هر پیشــنهادی را که در جهت بهتر شــدن کار به او 
داده می شــد، گوش می کرد. در کل پشــت صحنه خوبی در 
متولد ۶۵ داشتیم و به مردم پیشــنهاد می کنم حتما فیلم را 
ببینند؛ بخصــوص اینکه این فیلم تبلیغــات چندانی ندارد و 

هرچه هست، تبلیغات دهان به دهان خود مردم است.

بازی در نقش خانم بهرامی
بازی در نقش خانــم بهرامی برایم چنــدان پیچیده نبود. هر 
آدمــی در زندگی روزمره اش قطعا زن و شــوهرهای مســن 
زیادی را دیده که به دلیل تنهایی، ســر هر چیزی با هم بحث 
می کنند. من هم از این آدم ها زیاد دیدم و برای بهتر درآوردن 
نقش، کافی بود به آرشــیو ذهنی ام رجوع کنم تا نمونه اش را 

بیابم و آن را بازی کنم.
پایشان روی زمین محکم نیست

من نکته ایــن فیلم را دروغگویــی نمی دانم. بــه اعتقاد من، 
معضل این فیلم مشــکالت آدم ها و بخصوص دو جوانی است 
که متعلق به دهه ۶0 هستند؛ دهه ای که در حقشان کوتاهی 
شــده و متولدین یا بزرگ شــده های این دهه به واقع خیلی 
مظلوم هســتند. بچه های این دهه طعم جنگ را چشیده اند، 
برای کوچک تریــن لــوازم و مایحتاجی، در صف ایســتادن 
بزرگ ترهایشــان را دیده اند و... آنها انگار پایشان روی زمین 
محکم نیســت و متولد ۶۵ برای همدلی با کودکان این دهه 

است که حاال دیگر بزرگ شده اند.
درباره »متولد 65«

»متولد ۶۵« روایت دختر و پســر جوانی 
اســت که به تازگی نامــزد کرده اند و در 
سالروز آشنایی شــان تصمیم می گیرند 

با جا زدن خود به  عنــوان یک زوج 
رویایی شــان  زندگی  پولدار، 

را تجربــه کننــد. ماجرا از 
می شــود  جالب  آنجــا 

که ایــن زوج، خود را 
بــه عنوان مشــتری 
گران قیمت  خانه ای 
فرشــته  خیابان  در 
جا می زننــد و وقتی 
بــرای بازدیــد خانه 
می رونــد، بــا دروغ و 
خــود  بازی هایشــان، 

را گرفتــار یک دردســر 
عجیب می کنند.

گفت وگو با مریم سعادت، به بهانه اکران »متولد 65«؛

همـدلی بـا متولـدین دهـه 60

فیلم ســینمایی »جنگجویان رودخانه« به کارگردانی 
ســین تونگ چینگ، امشب ســاعت ۲۳ از شبکه دو 
سیما پخش می شــود. داســتان با نقش آفرینی دانی 
یِن و شــیودونگ گوئو درباره امپراطور چین است که 
برادرزاده اش بــا طرح ریزی یک توطئــه، از اختالفی 
که در ســپاه امپراطور به وجود آمده، استفاده می کند 
و امپراطور را به قتل می رســاند. پس از قتل امپراطور 
مویانگ در صدد از میان برداشتن تِنگ بر می آید، ولی 
به دلیل مهارت خارق العاده تنگ در مبارزه و شجاعت 

قابل تحسین او موفق نمی شود. 
به عالوه فیلــم تلویزیونی »چاه دیو« بــه کارگردانی 
جواد مزدآبادی، فردا ساعت ۸ از شبکه دو سیما پخش 

خواهد شد.
در این فیلم خواهیم دید: عده ای دانشــجوی بسیجی 
در غالب طــرح جهادی هجرت عــازم مناطق محروم 
می شوند و سرپرستی این کاروان را یک روحانی به نام 
علوی بر عهده دارد. در مســیر راه عده ای دانشــجوی 
دیگر که خواســتار کمک به مناطق محروم هســتند 
به جمع آنها اضافه می شــوند ولی آنها در این مســیر 

اختالف نظرهای بسیاری دارند که...
همچنین فیلم سینمایی »رویای ناکام« به کارگردانی 
مکس کوری، فردا ســاعت 1۵:۳0 از شــبکه دو سیما 

پخش خواهد شد.
این فیلم با نقش آفرینی برت استوارت، سیا تروکنهایم 
و بن کالرکســن، در مورد چارلی، مرد میانسالی است 
که در گذشــته معتاد بوده و همســرش پس از طالق 
توانسته اســت قانونا او را از دیدن پسرش تامی محروم 
کند. تامی با زنی به نام انجی ازدواج کرده و انجی هم از 
ازدواج اولش پسری داشــته که در تصادف از دنیا رفته 
و همین موضوع، زندگــی آنها را در مــرز نابودی قرار 

داده است.

اســتقبال هــواداران از ســری جدید کنســرت بزرگ 
پاییزی محمد علیــزاده به تهیه کنندگــی »صدرالدین 
حســین خانی« در ســالن همایــش  میالد نمایشــگاه 

بین المللی تهران، در آذر ماه جاری تمدید شد.
اســتقبال عالقه مندان به موســیقی پاپ از سری جدید 
کنســرت محمد علیزاده به تهیه کنندگــی »صدرالدین 
حسین خانی« مدیر شــرکت »ایران گام« باعث تمدید 
این کنسرت  شد و قرار است علیزاده در ۶ سانس مختلف 
در ســاعت 1۸:۳0 و ۲1:۳0 در روزهــای 1۹، ۲0 و ۲1 
آذر ماه با گروه ارکســتر خود در ســالن همایش  میالد و 
نمایشگاه بین المللی تهران روی صحنه برود و بلیت های 
این کنســرت، هم اکنون در ســامانه اینترنتی و مراکز 

معتبر فرهنگی و هنری به فروش می رسد. 
آخرین سانس اجرای این کنسرت پاییزی، در واقع بیست 
و هشتمین اجرای امسال کنسرت های محمد علیزاده به 
شمار می رود و باعث شکســتن رکورد اجراهای خود در 

تهران می شود. 
علیزاده ســال گذشــته در ۲۷ ســانس مختلف، برای 
عالقه مندان به موســیقی، برنامــه اجرا کــرده بود که 
رکوردار برگزاری کنسرت در پایتخت محسوب می شود. 

فروش اینترنتی کنســرت محمــد علیــزاده از چندی 
آدرس بــه  »ایــران کنســرت«   پیــش در ســایت 

www.iranconcert.com آغاز شــده و عالقه مندان 
برای تهیه حضوری بلیت کنســرت تهــران، می توانند 
به مراکــز معتبر فرهنگی و هنری همچون نغمه ســرای 
روژین، نگین )شــهرک غرب(، کافه کهــن )هفت تیر(، 
پرشیا )ولی عصر(، پاز )پاســداران(، ققنوس )تجریش(، 
مرکز موســیقی باران، منوچهری )جمهوری(، دارینوش 
)دولــت(، آوای حنانــه )ســید خنــدان(، پدرخوانده 
 )تهران پــارس( و شــهر کتاب امیــد )شــهرک امید(

مراجعه کنند.

گذر »جنگجویان رودخانه«
 به شبکه 2 رسید

علیزاده رکورد کنسرت هایش 
را شکست

کنسرتتلویزیون

محمدرضا ســهرابی نژاد در ارتباط با معضل ســرقت ادبی گفت: اینکه 
کسی شــعرهای دیگری را به اســم خود چاپ کند، یک دزدی آشکار 
اســت و باید به وزارت ارشــاد شکایت شــود. در گذشــته هم این نوع 
مشکالت وجود داشته؛ ولی با آن برخورد می شد. وی ادامه داد: شاهدیم 
که در فضای مجازی همدیگر را اســتاد خطاب می کنند و حتی به هم 
لقب استاد بزرگ هم می دهند! همه اینها نتیجه همین هرج و مرج است 
که بعضی فکر می کنند با چاپ کتاب هویت پیدا می کنند؛ ولی در واقع 
این گونه نیســت. هرج و مرج ادبی ایجاد شده و کســانی که نه پایه و نه 
مایه درستی دارند، از این فضا سوء اســتفاده می کنند. سهرابی نژاد در 
پایان تصریح کرد: گاهی جمالتی را به اســم شــعر می خوانیم که علیه 
مذهب و اعتقادات مردم اســت. مســئولین فرهنگی در فرهنگسراها و 
کانون های ادبــی باید جدی تر برخورد کننــد؛ در غیر این صورت تمام 

میراث گذشته ما بر باد می رود.

به خاطر آشنا شدن نسل جدید با فضای دوران دفاع مقدس و زنده نگه داشتن 
یاد آن وقایع، همیشــه دغدغه ام ســاخت آهنگ هایی با این موضوع اســت. 
بهنام صفوی خواننده موســیقی پاپ کشورمان هفته گذشــته قطعه ای با نام 
»ناموس« را منتشر و آن را به جانبازان شــیمیایی تقدیم کرد. به این منظور 
درباره ایده این قطعه گفت: این موضوع یکی از ســوژه هایی بود که همیشــه 
برای تولید آن دغدغه داشــتم و از مدت ها پیش هم یک جانباز شــیمیایی را 
می شناختم. حدود یک سال و نیم پیش با ترانه سرای این اثر پیرامون واقعیتی 
که از این شخص می دانســتم، صحبت کردم و او هم سوژه خاصی را برای این 
موضوع در نظر گرفت و بر سر سوژه با هم به تفاهم رسیده و کار را شروع کردیم 
و این اثر تولید شــد. این خواننده درخصوص اســتقبال مخاطبان از این گونه 
آثار عنوان کرد: مخاطبان به شکل کلی شــاید استقبال کمتری نسبت به آثار 
معمولی داشــته باشــد، اما آثار اینچنینی می توانند خواص بیشتری را جذب 

کنند و عالقه مندان زیادی بین مخاطبان دارند.

هرج و مرج ادبی باعث 
سرقت ادبی می شود

فعالیت در حوزه دفاع 
مقدس وظیفه ماست

یادداشت
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پیشنهاد سردبیر:
وجود 40 هزار نفر بیکاردر چهارمحال و بختیاری 

مدیرکل امور عشــایر اســتان گفت: ســه میلیارد و 400 میلیون تومان 
تســهیالت بانکی ارزان قیمت  برای اعطا به عشــایر  اســتان اختصاص 
یافته اســت. یحیی حســین پور افزود: تســهیالت بانکــی ارزان قیمت 
از محل اعتبارات خشکســالی ،در راســتای تحقق اقتصاد مقاومتی و به 
منظورجبران خســارت ناشی از خشکســالی ، خرید دام و بهبود گوشت 
قرمز به عشــایر اســتان چهارمحال و بختیاری پرداخت می شــود. وی 
گفت: 650خانوار عشایری استان جهت پرواربندی دام سبک، به صورت 
ضمانت زنجیــره ای و بازپرداخت پنج ســاله با کارمــزد چهاردرصد از 

تسهیالت ارزان قیمت بهره مند می شوند.
حســین پور گفت : عشــایر چهارمحال و بختیاری افزون بــر یک و نیم 
میلیون رأس دام سبک با تولید ســاالنه 17 هزار و 230 تن گوشت قرمز 
دارند که پیش بینی می شــود بــا پرداخت این تســهیالت، میزان تولید 
گوشت قرمز در سال آینده افزون بر ده درصد افزایش یابد .چهارمحال و 

بختیاری پس از فارس دومین استان عشایر نشین کشور است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان چهارمحال و بختیاری گفت: به دنبال 
کشــف و ضبط انواع جی. پی. اس در محور مواصالتی بروجن -لردگان از 
یک دستگاه خودروی نیسان، پرونده تشکیل و به شعبه ویژه رسیدگی به 

تخلفات قاچاق کاال و ارز شهرستان لردگان ارجاع داده شد.
محمدرضا عمرون افزود: پس از رســیدگی و اجرای مراحــل قانونی، با 
توجه به قاچاق بــودن کاالی توقیفی، متهم به پرداخــت یک میلیارد و 

124 هزار ریال به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شد.

بانوی ورزشــکار چهارمحال و بختیاری نشان طالی مســابقات دوگانه 
غرب آسیا را از آن خود کرد. زهرا میرزاخانی بانوی ورزشکار چهارمحال و 
بختیاری عالوه بر کسب نشــان طالی مسابقات دوگانه غرب آسیا، اولین 

مدال برون مرزی این ورزش در کشور را به نام خود ثبت کرد. 
با درخشــش دوگانــه کار چهارمحالی در این مســابقات، تیــم بانوان 

کشورمان نیز در مجموع امتیازات به عنوان اول رسید. 
در قســمت آقایان نیز محمد مهدی رحمتی در ماده ســه گانه به عنوان 
چهارم بسنده کرد.  مســابقات قهرمانی غرب آســیا با شرکت تیم هایی 
از کشورهای ســوریه، بحرین، فلســطین، قطر، دبی، امارات، عربستان و 

پاکستان به میزبانی اردن برگزار شد.

بانوان ورزشکار استان چهارمحال و بختیاری 6 نشان طال و 7 نشان برنز 
در مسابقات قهرمانی اسپورت کیک بوکسینگ به دست آوردند. 

فاطمه فرج زاده، پریا اســیوند، صبا نیک خواه، شــیدا باقرپور، شــبنم 
موسوی پور از شهرکرد و هستی رییســی از بروجن مقام اول و خاطره 
فاتح، مهتاب بنی هاشــمی، مریم بنی هاشــمی، نرگس اکبری، هانیه 
ترکی، زهرامســعودی از شــهرکرد و الهه بازیاری از بروجن مقام سوم 

مسابقات قهرمانی اسپورت کیک بوکسینگ را از آن خود کردند. 
این مســابقات با شــرکت 150 ورزشــکار در 4 رده ســنی نونهاالن، 

نوجوانان، جوانان و بزرگساالن به میزبانی استان فارس برگزار شد.

فرمانــده نیــروی انتظامی چهارمحــال و بختیــاری گفت: 32 
خودروی حمل مواد مخدر از ابتدای ســال جاری در این اســتان 
شناســایی و توقیف شــده اســت که این خودروها بیشــتر در 
محورهای ورودی اســتان در شهرســتان های بروجن و لردگان 
می باشند. غالمعباس غالمزاده افزود: کشف مواد مخدر از ابتدای 
سال جاری تاکنون در این استان بیش از 100 درصد رشد داشته 
است. وی اضافه کرد: محورهای اســتان چهارمحال و بختیاری از 
مهم ترین محور های اتصال اســتان های جنوبی به فالت مرکزی 
هســتند که قاچاقچیان تمایل دارند بسیاری از کاالهای قاچاق و 

مواد مخدر را از محور های ارتباطی این استان انتقال دهند.

نمایشگاه تخصصی مبلمان و دکوراســیون داخلی منزل در محل دائمی 
نمایشگاه های بین المللی شهرکرد گشایش یافت.

مدیرعامل شــرکت نمایشــگاه های چهارمحال و بختیــاری گفت: در 
نمایشــگاه تخصصی مبلمان و دکوراســیون داخلی منزل، جدیدترین 
دستاوردهای دکوراسیون داخلی منزل، مبلمان و کاالی خواب در قالب 

103 غرفه در معرض دید عالقه مندان قرار گرفته است.
محمد مسعودی افزود: این نمایشگاه، شــانزدهمین نمایشگاه تخصصی 
برگزار شــده از ابتدای امسال در شــهرکرد بوده که در فضایی به وسعت 
پنج هــزار مترمربــع دایر شــده اســت. وی اضافه کرد: شــرکت های 
تخصصی مبلمان و دکوراسیون از اســتان های اصفهان، تهران، مرکزی 

و چهارمحال و بختیاری در این نمایشگاه شرکت دارند.
مســعودی ادامه داد: امســال 17 نمایشگاه تخصصی و ســه نمایشگاه 

عمومی در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان برپا می شود.

 مدیرکل دامپزشکی چهارمحال و بختیاری گفت: از ابتدای سال جاری 
تاکنون 3 هزار و 770 تن خوراک آبزیان از اســتان به کشورهای عراق، 
قرقیزستان و آذربایجان صادر شــد. عبدالمحمد نجاتی افزود: مسئوالن 
فنی بهداشــتی غیر دولتــی واحدهای تولیــدی و بازرســان دولتی با 
نمونه گیری های به موقع از مواد اولیه خوراک دام و آبزیان، نظارت کامل 
را بر تولید محصوالت آبزیان دارند. وی ادامه داد: محصول تولیدی آبزیان 
برای مصرف انسانی نیز مورد نظارت دقیق کارشناسان دامپزشکی است.

اعطای تسهیالت بانکی ارزان قیمت 
به عشایر استان

محکومیت میلیاردی 
قاچاق جی .پی .اس

کسب نشان طالی مسابقات دوگانه 
غرب آسیا

کسب 13 نشان رنگارنگ توسط 
بانوان ورزشکار چهارمحالی

 توقیف 32 خودروی حمل 
مواد مخدر در استان

گشایش نمایشگاه تخصصی مبلمان و 
دکوراسیون در شهرکرد

صادرات بیش از 3 هزار تن خوراک 
آبزیان از استان

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده اســتانداری از برگزاری 300 
 کارگاه آموزشــی 30 نفره در زمینه مهارت های زندگی زوج های 

در شرف ازدواج خبر داد.
فاطمه دوستی در نشست تبیین طرح آموزش مهارت های زندگی 
ویژه زوجین در شرف ازدواج با اشاره به اجرای آزمایشی این طرح 
در دو سال گذشته در شــهرکرد، اظهار کرد: پس از بررسی های 

انجام شــده، آمار طالق در بیــن افرادی که تحــت آموزش قرار 
گرفته اند بسیار ناچیز است.

وی از برگزاری 300 کارگاه آموزشی 30 نفره در بازه زمانی شش 
ماهه در سال جاری و ســال آینده خبر داد و تصریح کرد: در این 
زمینه تفاهم نامه چهارجانبه ای بین دادگســتری، دانشگاه علوم 
پزشــکی، بهزیســتی و اداره کل امور بانوان و خانواده استانداری 

منعقد شده است.
دوستی با بیان اینکه این طرح در همه شهرستان های استان اجرا 
خواهد شد، گفت: تامین اعتبار یکی از مشکالت اصلی اجرای این 

طرح است.
مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده با اشاره به مقایسه آمار ازدواج 
و طالق در شش ماهه نخست ســال جاری نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته، خاطرنشــان کرد: این آمار بیانگر کاهش ازدواج و 

افزایش طالق است.
وی تاکید کرد: با بررســی ایــن آمار، لزوم اجــرای طرح آموزش 

مهارت های زندگی، بیش از پیش مشخص می شود.
دوســتی اظهار کرد: این دوره ها همزمان با آموزش های شــبکه 
 بهداشــت، در مدت زمان دو روز و طی هشــت ســاعت برگزار 

خواهند شد.

 اسماعیل پیرعلی رییس پارک علم و فناوری چهارمحال و 
بختیاری اظهار کرد: اولین رویداد »ایده شو« توسط پارک 
علم و فناوری اســتان با همکاری شهرک علمی تحقیقاتی 
اصفهان، انجمن علمی گروه مهندســی مواد و دانشــگاه 

شهرکرد برگزار می شود.
اسماعیل پیرعلی افزود: »ایده شــو« رویدادی است که به 
کارآفرینان فرصــت می دهد تا ایده خــود را در بازه زمانی 

مشخص ارائه دهند.
 وی اضافه کرد: در ایــن رویداد کارآفرینــان باید در مدت

 3 دقیقه ایده های خود را ارائه دهند که این ایده ها از لحاظ 
»عامه پسند« بودن برای حضار و »قانع کننده« بودن برای 
داوران فنی و فعاالن اقتصادی جهت راه اندازی یک کسب  
 و کار، ســنجیده خواهد شــد و به  محض پایان این زمان، 

به هیچ  وجه امکان ادامه بحث وجود ندارد.
پیرعلی گفت: در ایده شو کارآفرینان می توانند با ایده های 
نوی دیگران آشنا شوند و  شبکه ای از دوستان و متخصصان 
را برای ارتباطات آینده خود ایجاد کنند که می تواند کمک 
زیادی در زمینه های مختلف به آنها بکند. صاحبان ایده در 
این رویداد نباید موضوعی را به طــور کامل و با جزییات به 

شنوندگان آموزش دهند، بلکه باید بتوانند به درستی  جرقه 
اولیه شــور و عالقه دیگران را نســبت به ایده خود روشن 

کنند.
رییس پارک علم و فناوری اســتان چهارمحال و بختیاری 
عنوان کرد: این رویداد در روز یکشنبه، 21  آذرماه 1395 

در دانشگاه شهرکرد  برگزار می شود.

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری:

300 کارگاه آموزش مهارت های زندگی در استان برگزار می شود
رییس پارک علم و فناوری چهارمحال و بختیاری:

اولین رویداد علمی» ایده شو« در استان برگزار خواهد شد

شهرستان

بروجن  شهرستان  فرماندار 
در مورد پروژه پتروشــیمی 
این شهرستان که می تواند 
رشد اقتصادی قابل توجهی 
برای ایــن شهرســتان در 
پی داشــته باشــد و باعث 
کاهش مشــکالتی همچون 
بیکاری و طــالق و افزایش 
ازدواج ها  در این شهرستان 
شــود گفت: با وجود اینکه 
پیگیری هایی در دولت قبل 
و دولت یازدهم انجام شــد، 

ولی تاکنون هیچگونه فعالیتی در زمینه عمرانی و توسعه این پروژه  انجام نشده است. 
سید سیف ا... فیاضی اظهار کرد: متاسفانه پتروشــیمی بروجن از سال 88 با صدور 
مجوزات الزم، پیشرفتی کمتر از 10 درصد داشته اســت  و تا کنون هیچگونه اقدام 
عملی توسط سرمایه گذار اولیه انجام نشده است. فیاضی با اشاره به اینکه سرمایه گذار 
خصوصی در این پــروژه با احتیاط زیادی وارد عمل می شــود، گفت: در حال حاضر 
برای این پروژه چند سرمایه گذار معرفی شده و در حال ارزیابی کم و کیف این پروژه  
هستند. فرماندار بروجن خاطرنشان کرد: مجوزات انتقال لوله مواد اولیه پتروشیمی 
 اخذ شــده که با ورود ســرما یه گذار و اجرایی شــدن عملیات، انتقال مــواد اولیه 

انجام می پذیرد.

شهرستان  انتظامي  فرمانده 
کیار گفــت: با هوشــیاري 
مامــوران انتظامــي یک تن 
ماهــي  کیلوگــرم   500 و 
آلوده از ســطح استخرهاي 
پرورش ماهي این شهرستان 

جمع آوري و معدوم شد.
ســرهنگ علي رازاني اظهار 
کرد: در پــي دریافت خبري 
مبني بر آلــوده بودن مقادیر 
زیــادي ماهــي در چنــد 
حوضچه پــرورش ماهي در 

این شهرســتان و قصد مالکان برای توزیع ماهي ها در بازار، بالفاصله موضوع در دستور 
کار ماموران انتظامي قرار گرفت. وي افزود: پس از هماهنگي با اداره دامپزشــکي و انجام 
آزمایش هاي دقیق مشخص شد ماهي هاي موجود در سه حوضچه پرورش ماهي آلوده 
به داروي ماالشیت گرین هستند که براي سالمتي انسان مضر است و با تشکیل پرونده و 
کسب مجوز قضایي یک تن و 500 کیلوگرم ماهي آلوده از سطح حوضچه ها جمع آوري و 
با تنظیم صورت جلسه معدوم شدند. رازاني در پایان با اشاره به معرفي متهمان به مرجع 
قضایي از همکاري و تعامل خوب مردم در این زمینه تشــکر کرد و از عموم شــهروندان 
خواست تا در صورت مشــاهده هرگونه فعالیت افراد ســودجو و به خطر افتادن سالمت 

جامعه مراتب را به مرکز فوریت هاي پلیسي گزارش کنند.

معاون صنایع دســتی اداره 
کل میــراث فرهنگی،صنایع 
گردشــگری  و  دســتی 
چهارمحال و بختیاری گفت: 
برگزاری رایــگان دوره های 
آموزشی نمد مالی در استان 
باعث افزایــش 35 درصدی 

هنرمندان این رشته  شد. 
مهــرداد رییســی با اشــاره 
بــه فعالیــت 200 هنرمند 
نمد مال در استان افزود: این 
هنرمندان از ابتدای امســال 

تاکنون 17 تن نمد در استان تولید کرده اند. 
وی از افزایش 15 درصدی تولید نمد در چهارمحال و بختیاری نســبت به سال گذشته 
خبر داد و اضافه کرد: نمد های تولیدی  اســتان به کشــور آمریکا و کانادا و استان های 

اصفهان، تهران، خراسان رضوی و فارس فرستاده می شود. 
رییســی ادامه داد: چهارمحال و بختیاری با وجود دارا بودن مواد اولیه هنر نمد مالی به 
عنوان پایلوت تولید نمد و همچنین دارای رتبه برتر کشور در زمینه تولید این محصول 

است. 
وی گفت: هم اکنون 70 کارگاه ســنتی و نوین نمد مالی در دو شهرســتان شهرکرد و 

بروجن فعالیت دارند.

تاکنون هیچ  فعالیت عمرانی برای 
پتروشیمی بروجن انجام نشده است

 امحای1/5 تن ماهي آلوده در استان
 قبل از توزیع در بازار 

فعالیت 200 هنرمند نمد مال 
در استان

اخبار

مدیــرکل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی اســتان با 
اشــاره به اینکه تعــداد بیکاران اســتان حــدود 40 
هزار نفر اســت، گفــت: از ایــن تعداد 33 هــزار نفر 
در کاریابی های ســطح اســتان ثبت نــام کرده اند و 
 پیش بینی شــده که حداقــل هفت هزار نفــر معادل 

20 درصد بیکاران تاکنون ثبت نام نکرده اند.
سید عباس جزایری با اشــاره به طرح تسهیل و رونق 
بازار کار و طرح های اقتصــاد مقاومتی اظهار کرد: این 
اداره کل در حــال پیگیری و نظــم و انضباط دادن به 

بیکاران سطح استان است.
وی با بیان اینکه وزارت تعــاون متولی تنظیم بازار کار 
اســت نه متولی اشــتغال و به وجود آورنده کار، افزود: 
ثبت نام شــدگان جویای کار، به دنبال فرصت شغلی 
هســتند و با توجه به وضعیت و شرایط موجود در بازار 
کار، وظیفه این اداره معرفی افراد به سایر دستگاه های 

اجرایی است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان گفت: از 
تعداد ثبت نام شــدگان در کاریابی های استان حدود 
16 هزار نفر دارای تحصیالت دانشــگاهی و حدود 18 
 هزار نفر زیر دیپلم بوده و 11 هــزار و 500 نفر معادل

 34 درصد از ثبت نام شدگان بیکار، خانم هستند.
جزایری تصریح کــرد: در صورتی کــه جمعیت فعال 
اســتان را 300 هزار نفر در نظر بگیریــم آمار بیکاری 
اســتان 13 درصد خواهد بود. مدیــرکل تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی اســتان خاطرنشــان کرد: براســاس 
آمار ســه ماهه نخســت ســال جاری نرخ بیکاری در 
اســتان 17/8درصد است که نســبت به مدت مشابه 
سال گذشــته 1/4درصد کاهش یافته و چهارمحال و 
بختیاری در میان سایر استان های کشور از آخر، رتبه 
سوم استان بیکار کشور را به خود اختصاص داده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خبر داد :

وجود 40 هزار نفر بیکار
در چهارمحال و بختیاری 

معاون فنــی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان 
گفت: تعــداد دام مجاز که حــق چرا در مراتع   اســتان را 
دارند، 670 هزار واحد دامی اســت ولی متاسفانه در حال 
حاضر بیش از سه میلیون واحد دامی در مراتع  استان چرا 

می کنند.
غالمحســین نصیری اظهار کرد: سیاســت سازمان منابع 
طبیعی و آبخیزداری اســتان بــر حفظ، احیا، توســعه و 

بهره برداری اصولی از منابع طبیعی است.
وی با اشــاره به اینکه شعار این ســازمان »منابع طبیعی، 

برای مردم و با مشــارکت مردم« و در بخش بهره برداری از 
اراضی اصل بر مشارکت اســت گفت: در حوزه استفاده از 
منابع طبیعی دو بخش بهره برداری از مراتع و بهره برداری 

از جنگل ها در دستور کار است.
معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان با 
بیان اینکه بهره برداری از مراتع به صورت مستقیم و علوفه 
دامی، اســتفاده از مراتع و استفاده از گیاهان دارویی است، 
خاطرنشان کرد: این پروســه کاری بر اساس سیاست های 
بهره برداری است که همه ساله از سوی رییس این سازمان 

مشخص می شود و گونه های طبیعی را به ممنوعه، مجاز و 
مجاز مشروط تقسیم بندی می کند.

نصیری افزود: یکــی از این گونه هایی که می تــوان از آن 
بهره برداری کرد کتیراست که در مناطق مختلف بر اساس 
میزان خشکی و بارش، در صورت تصویب، در قالب قرارداد 

کتیرا برداشت می شود.
معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال 
و بختیاری بهره برداری از جنگل ها را در قالب اســتفاده از 
محصوالت فرعی چون بذر بلوط و ســقز دانســت و تاکید 
کرد: در سال های گذشــته به دلیل خشکسالی های اخیر 

استفاده از سقز ممنوع شده بود.
وی با اشــاره به اینکه طرح های مرتعداری در قالب اسناد 
30 ســاله به بهره برداران ذی حق یا کســانی کــه پروانه 
بهره برداری در قالب ماده سه دارند واگذار می شود، تصریح 
کرد: تاکنون 225 هزار هکتار از سطح مراتع چهارمحال و 
بختیاری به مرتعداران واگذار و عقد قرارداد شــده و طرح 
230 هزار هکتار دیگر نیز تهیه و در حــال طی روند عقد 

قرارداد است.
معــاون فنــی اداره کل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری 
چهارمحال و بختیــاری به وجود یک میلیــون و 90 هزار 
هکتار مرتع در کل این استان اشاره و خاطرنشان کرد: 17 
هزار بهره بردار دارای پروانه چرای دام به صورت رســمی و 
مجاز از مراتع این استان استفاده می کنند که به مدت 100 
روز از اواخر اردیبهشت تا اواسط شهریور حق بهره برداری 

از مراتع را دارند.
نصیری ادامه داد: تعداد دام مجاز که حق چرا در مراتع این 
استان را دارند 670 هزار واحد دامی است ولی متاسفانه در 
حال حاضر بیش از ســه میلیون واحد دامی به مدت زمان 
بیش از 100 روز در مراتع این استان چرا می کنند که منجر 

به تخریب و فرسایش شدید می شود.
معاون فنــی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان 
در ادامــه بیان داشــت: با توجه بــه چــرای غیرمجاز در 
مراتع چهارمحــال و بختیــاری، اداره کل منابع طبیعی و 
آبخیزداری این اســتان در قالب وظایــف کنترل و نظارت 

خود با متخلفان برخورد می کند.

 با توجه به چرای 
غیرمجاز در 

مراتع چهارمحال 
و بختیاری، اداره 
کل منابع طبیعی 
و آبخیزداری این 

استان در قالب 
وظایف کنترل 

و نظارت خود با 
متخلفان برخورد 

می کند

خبر

علی گلشــن صبح دیروز در نشســت نقد کتاب اظهار کرد: 
برای فرهنگ ســازی در راســتای حفاظت از محیط زیست 
اقدامات فرهنگــی از جمله ترویج مطالعــه کتاب ضروری 

است.
این نویسنده کتاب کودکان با اشــاره به اینکه وجود کتاب 
در مورد طبیعت با تصاویر جذاب بســیار مهم است، عنوان 
کرد: تالیف کتاب در زمینه آشــنایی با حیات وحش مناطق 
مختلف بســیار اثرگذار بوده و باید مردم به ویژه کودکان و 

نوجوانان با محیط زیســت پیرامون خود بیش از پیش آشنا 
شوند تا در زمینه حفظ آن فعالیت سازنده ای داشته باشند.

وی با اشــاره به اینکه تالیف کتاب و راه انــدازی موزه یکی 
از اقدامات مهم پیشــگیرانه فرهنگی در راســتای حفظ و 
احیای محیط زیســت و منابع طبیعی اســت، بیان داشت: 
موزه ای از عروســک های ملل مختلف از دو ســال پیش در 
تهران راه اندازی شــده که بســیاری از زنان روستایی برای 
تهیه عروســک های منطقه خود همت کرده و این امر سبب 

درآمدزایی و پیشگیری از تخریب و آسیب رسانی به طبیعت 
برای امرار معاش شده است.

گلشن افزود: در موزه ملل یک هزار و 500 عروسک مختلف 
قــرار دارد که عروســک »لیلــی بازبــازک« از چهارمحال 
و بختیــاری با پوشــش بختیــاری یکــی از مهم ترین این 

عروسک ها در ترویج و احیای فرهنگ بومی و محلی است.
وی با اشاره به تنوع قومیت ها در ایران و آداب و رسوم فراوان 
تصریح کرد: در این موزه عروسک های 85 کشور جهان قرار 
گرفته و از این طریق عروسک هایی که حامل فرهنگ و آداب 
و رســوم مختلفی بوده و در حال انقراض اســت، به نمایش 
گذاشته شده و کارگاه های آموزشی برای ساخت و همچنین 

آشنایی با فرهنگ قوم      های مختلف برگزار می شود.

نویسنده کتاب کودکان تاکید کرد:

لزوم مطالعه کتاب در راستای حفاظت از محیط زیست

معاون اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مطرح کرد:

چرای غیرمجاز بیش از 3 میلیون دام 
در مراتع استان
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اصالحیه دادنامه
در خصوص دعوی آقای مســعود میرعباسی به طرفیت آقای رضا عالسوندشیر 
بخواسته مطالبه وجه دو فقره چک به مبلغ پنجاه میلیون ریال به انضمام خسارت 
تادیه و هزینه دادرســی ، از توجه به محتویات پرونده رای اصداری این شــعبه و 
مستندا به ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی رای به محکومیت خوانده و پرداخت 
مبلغ پنجاه میلیون ریــال وجه دو فقره چک به انضمام هزینه دادرســی و مبلغ یک 
میلیون و دویســت و پنجاه هزار ریال در حق خواهان را صــادر و اعالم می نماید 
رای صادره غیابی و ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و 
 ظرف همین مدت قابل تجدیدنظر در محاکم حقوقی دادگستری شهرستان نجف آباد 
 می باشد . تســلیم رونوشــت رای اصلی بدون رونوشــت رای تصحیحی ممنوع 

می باشد.  قاضی شورای حل اختالف 12 حوزه قضایی نجف آباد
اصالحیه دادنامه

در خصوص دعوی آقای مســعود میرعباســی به طرفیت آقــای بهنام صالحی 
بخواسته مطالبه وجه یک فقره چک به مبلغ ســی و سه میلیون و پانصد هزار ریال 
به انضمام خسارت تادیه از تاریخ سررسید و هزینه دادرسی ، از آن جا که دادنامه 
صادره سهوا تا سررسید اشــتباها قید گردیده و نیز مبلغ مورد مطالبه مستندا به 
ماده 309 قانون آیین دادرســی مدنی ضمن اصالح دادنامه اصداری این شــعبه 
رای به محکومیت خوانده و پرداخت مبلغ سی و سه میلیون و پانصد هزار ریال و 
خسارت تادیه از تاریخ 20 / 11 /92 به انضمام هزینه دادرسی به مبلغ یک میلیون و 
دویست و پنجاه هزار ریال در حق خواهان را صادر و اعالم می نماید رای صادره 
غیابی و ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شــعبه و ظرف همین 
مدت قابل تجدیدنظر در محاکم حقوقی دادگستری شهرستان نجف آباد می باشد . 
تسلیم رونوشت رای اصلی بدون رونوشت رای تصحیحی ممنوع می باشد. قاضی 

شورای حل اختالف 12 حوزه قضایی نجف آباد
اصالحیه دادنامه

در خصوص دعوی آقای مسعود میرعباســی به طرفیت آقای علیرضا رشیدی به 
خواســته مطالبه مبلغ پانزده میلیون ریال وجه یک فقره چک از تاریخ سررسید به 
انضمام هزینه دادرســی ، از توجه به محتویات پرونده و بــه لحاظ این که در رای 
اصداری این شعبه تاریخ سررسید اشتباها قید گردیده لذا خوانده محکوم به پرداخت 
خسارت تادیه از تاریخ 22 / 8 / 92 به انضمام هزینه دادرسی به مبلغ یک میلیون و 
دویست و پنجاه هزار ریال در حق خواهان به استناد ماده 309 قانون آیین دادرسی 
مدنی می باشــد . رای صادره غیابی و ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی 
در همین شــعبه و ظرف همین مدت قابل تجدیدنظر در محاکم حقوقی دادگستری 
شهرســتان نجف آباد می باشد . تســلیم رونوشــت رای اصلی بدون رونوشت 
 رای تصحیحی ممنوع می باشــد. قاضی شــورای حل اختالف 12 حوزه قضایی

 نجف آباد
مزایده 

9/46  شماره نامه: 9510116838600721 شماره پرونده: 9409986836600746 
شماره بایگانی شــعبه: 940429 اجرای احکام شــعبه 6 دادگاه خانواده اصفهان 
در نظــر دارد در خصــوص پرونده کالســه اجرایــی 940429 ح ج 6 شــعبه 6 
دادگاه خانواده له خانم نفیســه رنجبر بــا وکالت خانم مهرنــوش رزاز زاده علیه 
آقــای رامین فاتحی به خواســته تعــداد 114 عدد ســکه تمام بهــار آزادی، مبلغ 
630000 ریــال بابت خســارت دادرســی، مبلــغ 1/500/000 ریال بابــت هزینه 
 کارشناســی و مبلغ 3/600/000 ریال بابت هزینه نشــر آگهی در حق محکوم لها

 جلســه مزایده ای جهت فــروش اموال زیر برگزار نماید: یک دســتگاه ســواری 
پراید تیپ 132 مدل 1388 رنگ کرم بژ متالیک 4 ســیلندر 2 محور 4 چرخ شــماره 
موتور 3138117 شــماره موتور 1422288113666S دو گانه ســوز که حسب 
نظر کارشــناس به مبلغ 130/000/000 ریال ارزیابی شده اســت و هم اکنون در 
پارکینگ شــاهد متوقف می باشــد. متقاضیان می توانند 5 روز قبل از فروش در 
محل فوق از پالک مذکور دیدن کرده و جهت شــرکت در مزایده و خرید در تاریخ 
 1395/09/25 ساعت 9/30 صبح در دفتر این اجرا واقع در خیابان نیکبخت، مجتمع

 اجرای احکام حقوقی، طبقه دوم، واحد 4 حاضر شــوند. فــروش از مبلغ ارزیابی 
شروع و برنده کســی خواهد بود که پیشــنهاد کننده باالترین قیمت بوده و حداقل 
 10 درصد مبلغ تصویبی را فی المجلس به حساب سپرده دادگستری واریز نماید. 
 م الــف: 26568 اجرای احــکام شــعبه 6 دادگاه خانــواده اصفهــان ) 225 کلمه، 

3 کادر(  
ابالغ رای

پرونــده:  شــماره   9509970351201382 دادنامــه:  شــماره    9 /48
9509980351200233 شــماره بایگانی شــعبه: 950291 خواهان: شرکت پارت 
صفحه به شــماره ثبت 20476 با نمایندگی آقایان محمد رضا صرامی و شــهاب 
صرامی با وکالت آقای میثم صرامی فرزند رسول به نشانی اصفهان- بلوار آئینه 
خانه- ابتدای شیخ صدوق شــمالی- حد فاصل پل فردوسی و پل هوایی میر- قبل 

از پل هوایی و هفت دست غربی- پالک 67- طبقه همکف- کدپستی 8163655441 ، 
خوانده: آقای مهدی آهنگران فرزند احمد به نشانی قم میدان شهید محالتی به سمت 
شاه سید علی ک 54 داخل کوچه فرعی اول سمت راســت پالک 41 انبار آهنگران، 
خواسته ها: 1- مطالبه خسارت دادرســی 2- مطالبه وجه چک 3- مطالبه خسارت 
تاخیر تادیه، رای دادگاه: دعوی شــرکت پارت صفحه با وکالت آقای میثم صرامی 
به طرفیت آقای مهدی آهنگران به خواســته مطالبه مبلغ 700/000/000 ریال وجه 
چکهای شماره 1540/2140212/15 مورخ 94/12/25 و 1540/214209/53 مورخ 
94/11/30 و 1540/214208/16 مــورخ 94/11/25 و 1540/214210/43 مورخ 
94/12/15 و 1540/2142130/52 مــورخ 94/12/29 و 1540/214207/30 مورخ 
94/11/20 هر یک به مبلغ یکصد میلیون ریــال بر عهده بانک ملت به انضمام مطلق 
خسارات دادرسی و تاخیر تادیه از سررسید با توجه به بقای اصول مستندات در 
ید خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره از ســوی بانک محال علیه که ظهور در 
اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه خوانده 
دلیلی که حکایت از پرداخت دین یا بطالن دعوی داشته باشد اقامه و ابراز نداشته، بر 
دادگاه ثابت است لذا به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 519 و 522 
قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 700/000/000 
ریال بابت اصل خواســته و 40/754/600 ریال بابت خسارات دادرسی و همچنین 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررســید تا تاریخ وصول بر اساس نرخ اعالمی از 
سوی بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و 
ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف مدت 20 
روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر خواهد بود. م الف: 26579 شعبه 12 دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان ) 340 کلمه، 4 کادر(  
ابالغ رای

پرونــده:  شــماره   9509970351201502 دادنامــه:  شــماره    9 /49
9509980351200238 شــماره بایگانی شــعبه: 950303  خواهان: آقای پرویز 
فتاحی فرزند اســداله به نشــانی اصفهــان- خیابان وحید- بن بســت مظاهری- 
 پالک 2 طبقه همکف کدپســتی 8175833341 تلفن همــراه 09131189436 تلفن

 ثابــت 36279231 کدملی 1280820764 خوانده: آقای رســول هاشــمی فرزند 
اماله به نشانی اصفهان- چهار راه حکیم نظامی – ابتدای نظر شرقی- مانتوسرای 
 تارا- مقابل بانک ســپه ، خواســته ها: 1- مطالبه خســارت دادرســی 2- مطالبه 
خســارت تاخیر تادیه 3- مطالبه وجه چک، رای دادگاه: در خصوص دعوی آقای 
پرویز فتاحی به طرفیت آقای رسول هاشمی به خواسته مطالبه مبلغ 302/800/000 
ریال وجه چکهای شــماره 372798 عهده بانک ملی تاریــخ گواهی عدم پرداخت 
94/12/26  به مبلغ هفتاد میلیــون ریال و 782904 مــورخ 93/10/12 عهده بانک 
ملت مورخ 93/10/13 به مبلــغ 41/300/000 ریــال و 274412 مورخ 93/10/30 
به مبلغ 31/500/000 ریــال و 274414 مورخ 94/3/30 به مبلــغ 160/000/000 
بر عهده بانک انصار به انضمام مطلق خســارات قانونی با توجــه به بقای اصول 
 مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه که 
ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و 
اینکه خوانده دلیلی که حکایت از پرداخت دین یا بطالن دعوی داشــته باشد اقامه و 
ابراز نداشته، بر دادگاه ثابت است لذا به اســتناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 
198 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ 302/800/000 ریال بابت اصل خواسته و 10/182/000 ریال بابت خسارات 
دادرسی و هم چنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ های فوق الذکر تا تاریخ وصول 
بر اســاس نرخ اعالمی ازســوی بانک مرکزی در حق خواهان  صادر و اعالم می 
نماید و خواسته خواهان مبنی بر مطالبه خسارت تاخیر تادیه اولین چک فوق الذکر 
از تاریخ سررســید تا تاریخ گواهی  عدم پرداخت را به لحــاظ آن که دال بر امهال 
می باشد وارد ندانســته و حکم به رد دعوی خواهان نســبت به آن صادر و اعالم 
می نماید. رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ واخواهی در این دادگاه 
 و پس از آن ظرف مــدت 20 روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیــد نظر خواهد بود. 
 م الــف: 26578 شــعبه 12 دادگاه عمومــی حقوقــی اصفهــان ) 356 کلمــه، 

4 کادر(  
ابالغ رای

پرونــده:  شــماره   9209970351501005 دادنامــه:  شــماره    9 /50
9109980351501226 شماره بایگانی شعبه: 911240  خواهان: موسسه قرض 
الحسنه مهر بســیجیان- غالمحسن تقی نتاج ملکشــاه با وکالت آقای ایمان خوش 
فطرت به نشانی استان اصفهان- شهرستان برخوار و میمه- شاهین شهر- خیابان 
عطار نبش فرعی 6  غربــی مجتمع تجاری اداری امیر طبقــه 4 واحد 6، خواندگان: 
1- آقای حمیدرضا حاج هاشــمی خانی به نشــانی اصفهان خیابان اردیبهشــت 
الکتریکی روشــن 2- آقای حســن صدیقی به نشــانی اصفهان خیابان رباط دوم 
کوی گل محمــدی کوچه صدف 5 پالک 23، 3- آقای محســن صدیقی به نشــانی 
اصفهان خیابان احمدآباد کوچه سپهر پالک 59، خواسته: مطالبه طلب، گردشکار: 

 دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند 
متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: آقای ایمان خوش 
فطرت به وکالت از موسسه قرض الحســنه مهر بسیجیان به طرفیت آقایان حسین 
صدیقی فرزند اکبر، محســن صدیقی فرزند رمضان و حمیدرضا حاج هاشــمی 
خانی فرزند عزت اله دادخواستی به خواســته مطالبه مبلغ 80/342/000 ریال به 
 نحو تضامنی به انضمام خســارات دادرســی و تاخیر تادیه وفق قرارداد منعقده

 ) 19 درصــد( تقدیم نموده اســت. خوانــدگان علی رغــم ابالغ از طریق انتشــار 
آگهــی در جلســه رســیدگی شــرکت نکــرده و ایــرادی نســبت به مســتندات 
تقدیمــی ننموده انــد. بــا عنایت بــه مراتــب فوق خواســته ثابــت مســتنداً به 
مــواد 198، 515، 519 و 522 قانــون آئیــن دادرســی دادگاه هــای عمومــی 
و انقــالب در امــور مدنــی، 10 و 230 قانــون مدنــی و 403 قانــون تجــارت 
 خوانــدگان را متضامنــًا به پرداخــت مبلغ هشــتاد میلیــون و ســیصد و چهل

 و دو هــزار ریــال بابــت اصل خواســته، خســارت تاخیــر تادیــه آن از تاریخ 
90/8/12 تا زمان وصول کــه بر مبنای قرارداد منعقده و پرداخت کلیه خســارات 
دادرســی از جمله هزینه نشــر آگهی، یــک میلیون و ششــصد و هشــتاد هزار 
و هشــتصد و چهل ریــال بابت هزینه دادرســی و چهــار میلیون و هشــتصد و 
بیســت هزار و پانصد و بیســت ریال بابت حق الوکاله در حــق خواهان محکوم 
مــی نمایــد. رای صــادره غیابی ظــرف بیســت روز پــس از تاریخ ابــالغ قابل 
واخواهــی در همین دادگاه و ســپس ظــرف بیســت روز پس از انقضــاء مهلت 
 واخواهی قابــل اعتــراض دادگاه محترم تجدید نظر اســتان اصفهان می باشــد.

 م الف: 26574 شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ) 364 کلمه، 4 کادر(  
ابالغ رای

پرونــده:  شــماره   9209970351500133 دادنامــه:  شــماره    9 /51
9109980351501019 شماره بایگانی شعبه: 911033  خواهان: موسسه قرض 
الحسنه مهر بسیجیان- غالمحسن تقی نتاج ملکشاه  با وکالت خانم پریسا عظیمی 
به نشانی شاهین شــهر خیابان رازی فرعی 1 غربی پالک 20، خواندگان: 1- خانم 
زهره افتخاری 2- آقای علی رضائی همگی به نشانی اصفهان خیابان آزادی مقابل 
پارک مرداویج پــالک 57، 3- آقای مجید داورپناه به نشــانی خیابان حکیم نظامی 
کوچه بیژن مجتمع گلشن پالک 9، 4- خانم شیرین رضائی به نشانی دروازه شیراز 
خیابان مرداویج کوچه ماکسیم پالک 22، خواسته: مطالبه طلب، گردشکار: دادگاه 
ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: 
در خصوص دعوی موسسه قرض الحسنه مهر بســیجیان با وکالت خانم پریسا 
عظیمی به طرفیت خانم ها زهره افتخاری و شیرین رضایی و  آقایان علی رضایی 
و مجید داور پناه به خواســته مطالبه مبلغ صد و شش میلیون و ششصد و هشتاد 
و هشت هزار و صد و چهل و سه ریال و خسارات دادرسی به استناد چک شماره 
794150 مورخ 90/8/23 که خوانده ردیف اول صادر نموده و دیگر خواندگان به 
عنوان ضامن ظهر آن را امضا نموده اند نظر به اینکه مستندات ابرازی خواهان داللت 
بر اشتغال ذمه خواندگان و اســتحقاق خواهان در مطالبه دارد و خواندگان دفاعی 
که برائت ذمه خود یا بی اعتباری مستندات خواهان را ثابت سازد ارائه ننموده اند 
دعوی خواهان مقرون به صحت تشخیص و مســتنداً به مواد 198 و 519 قانون آ 
ئین دادرسی مدنی خواندگان را متضامنًا به پرداخت مبلغ فوق بابت اصل خواسته 
و مبلغ دو میلیون و صدو هشتاد و چهار هزار ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت 
حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان محکوم می گردد. ضمنًا دایره 
اجرای خسارت تاخیر تادیه مبلغ خواسته را از تاریخ سررسید چکها لغایت زمان 
اجرای حکم وفق جدول شــاخص اعداد تورمی بانک مرکزی محاسبه و از محکوم 
علیه وصول و به محکوم له ایصال خواهد شــد. رای صادره غیابی و ظرف بیست 
روز پس از ابالغ قابــل اعتراض در این دادگاه و ظرف بیســت روز پس از آن قابل 
تجدید نظر خواهی است. م الف: 26573 شــعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

) 351 کلمه، 4 کادر(  
ابالغ رای

پرونــده:  شــماره   9209970351501004 دادنامــه:  شــماره    9 /52
9109980351501228 شماره بایگانی شعبه: 911242  خواهان: موسسه قرض 
الحسنه مهر بسیجیان- غالمحسن تقی نتاج ملکشــاه  با وکالت آقای ایمان خوش 
فطرت به نشانی استان اصفهان- شهرستان برخوار و میمه- شاهین شهر- خیابان 
عطار نبش فرعی 6 غربــی مجتمع تجاری اداری امیر طبقــه 4 واحد 6،  خواندگان: 
1- خانم آزاده ذوالفقــاری 2- آقای میــالد آهنگرزاده همگی به نشــانی مجهول 
المکان، خواسته: مطالبه طلب، گردشــکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم 
رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شــرح ذیل مبادرت به صدور 
رای می نمایــد. رای دادگاه: آقای ایمان خوش فطرت به وکالت از موسســه قرض 
الحسنه مهر بسیجیان به طرفیت آقای میالد آهنگرزاده فرزند محمود و خانم آزاده 
ذوالفقاری فرزند اکبر دادخواســتی به خواســته محکومیت خواندگان به پرداخت 
مبلغ 204/969/000 ریال به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه وفق قرارداد 

منعقده ) 5/25 ددرصد( از تاریخ 90/3/1 تقدیم نموده است. خواندگان علی رغم ابالغ 
از طریق انتشار آگهی در جلسه رسیدگی شرکت نکرده و ایرادی نسبت به مستندات 
تقدیمی ننموده اند با عنایت به مراتب فوق خواسته ثابت مستنداً به مواد 198، 515، 
519 و 522 قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و 10 
و 230 قانون مدنــی و 403 قانون تجارت خواندگان را متضامنــًا به پرداخت مبلغ 
دویســت و چهار میلیون و نهصد و شــصت و نه هزار ریال بابت اصل خواسته، 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 90/3/1 لغایت زمان وصول بر مبنای قرارداد منعقده 
و کلیه خسارات دادرسی از جمله هزینه نشر آ گهی، چهار میلیون و یکصد و چهل و 
سه هزار و سیصد و هشتاد ریال بابت هزینه دادرسی و ده میلیون و یکصد و نود 
و هشت هزار و هفتصد و شصت ریال بابت حق الوکاله در حق خواهان محکوم می 
نماید. رای صادره غیابی ظرف بیســت روز  پس از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در 
همین دادگاه و سپس ظرف بیست روز پس از انقضاء مهلت واخواهی قابل اعتراض 
در دادگاه محترم تجدید نظر اســتان اصفهان می باشــد. م الف: 26572 شعبه 15 

دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ) 336 کلمه، 4 کادر(  
ابالغ رای

پرونــده:  شــماره   9509970352901330 دادنامــه:  شــماره    9 /53
9409980359400163 شــماره بایگانــی شــعبه: 950735  شــاکی: آقای مجید 
چوزوکلی فرزند منصور به نشانی شهرستان گرمسار میدان معلم خ کشاورز کوچه 
شهید سیاوش روبروی دامپزشکی پ 21، متهم: آقای احمدرضا بختی فرزند محمد 
به نشانی مجهول المکان، اتهام: سرقت مستوجب تعزیر، گردشکار: دادگاه با توجه 
به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می 
نماید. رای دادگاه: در خصوص شکایت آقای مجید چوزوکلی فرزند منصور علیه 
آقای احمدرضا بختی فرزند محمد دائر بر سرقت گوشی تلفن همراه نوکیا با توجه 
به محتویات پرونده و مفاد گزارش و تحقیقات معموله و مفاد کیفرخواست دادسرا 
و عدم حضور متهم پرونده در دادسرا و در جلسه رسیدگی دادگاه به استناد ماده 
661 قانون مجازات اســالمی بخش تعزیرات متهم موصوف را به تحمل یک سال 
حبس تعزیری و به تحمل 60 ضربه شالق تعزیری و به رد مال مسروقه به شاکی 
پرونده محکوم می نماید و رای صادره غیابی بوده و ظــرف 20 روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در همین دادگاه و ســپس ظرف 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در 
محاکم تجدید نظر استان اصفهان می باشد. م الف: 26571 شعبه 103 دادگاه کیفری 

دو شهر اصفهان )103 جزایی سابق( ) 200 کلمه، 2 کادر(  
ابالغ رای

پرونــده:  شــماره   9509970354601176 دادنامــه:  شــماره    9 /54
9409980365701247 شماره بایگانی شــعبه: 950481  شکات: 1- آ قای محمد 
مهدی حاجیان حسین آبادی فرزند امیر عباس 2- آقای میثم حاجیان حسین آبادی 
فرزند امیرعباس هر دو  به نشانی اصفهان- شــیخ طوسی شرقی کوچه آزادگان 
پالک 204، متهم: آقای حمیدرضا زارعی ســودانی فرزند اکبر به نشــانی مجهول 
المکان، اتهام: ایراد صدمه بدنی غیر عمدی بر اثر تصادف رانندگی با وصف نداشتن 
گواهینامه، گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و 
به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای 
حمیدرضا زارعی سودانی فرزند اکبر متولد 1357 دایر به بی احتیاطی در رانندگی 
با موتور سیکلت با وصف نداشتن گواهینامه رانندگی با موتور سیکلت منجر به ایراد 
صدمات غیر عمدی بدنی )شبه عمدی( نسبت به آقای محمد مهدی حاجیان حسین 
آبادی فرزند امیرعباس، با توجه به محتویات پرونده، گزارش ضابطین دادگستری 
) متمورین کالنتری 17 هفتون(، شکایت شاکی )مصدوم(، نظریه افسر کارشناس 
تصادفات مبنی بر تقصیر تامه متهم در ایجاد حادثه، گواهی های پزشکی قانونی، 
عدم حضور متهم در دادسرا و در جلســه دادگاه علیرغم ابالغ قانونی وقت جلسه 
دادگاه به ایشان، بزهکاری متهم فوق الذکر محرز و مسلم بوده از نظر جنبه عمومی 
بزه به اســتناد مادتین 717 و 718 قانون مجازات اسالمی مصوب 1375/3/2 و با 
رعایت مادتین 64 و 66 قانون مجازات اســالمی مصوب 1392/2/1 و نیز رعایت 
بند اول ذیل ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد 
معین به پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال جزای نقــدی در حق صندوق دولت بدل از 
حبس تعزیری محکوم میگردد و از نظر جنبه خصوصی بزه به اســتناد مواد 593، 
714 و 715 قانون مجازات اســالمی مصوب 1392/2/1 به پرداخت مبالغ زیر در 
حق شــاکی )مصدوم( محکوم میگردد: الف(: ســه دهم درصد دیه کامل بابت دیه 
یک عدد کبودی پوســت در ناحیه زیر چشــم چپ، ب(: ســه دهم درصد دیه کامل 
بابت ارش تورم بینی، ج(: هشــت درصد دیه کامل بابت ارش شکستگی چند قطعه 
ای اســتخوان بینی که در حد مطلوب التیام یافته اســت. رای صادره غیابی ظرف 
بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف بیست روز 
قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدید نظر استان اصفهان می باشد. م الف: 
 26557 شعبه 120 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )120 جزایی سابق( ) 378 کلمه،

 4 کادر(  

مزایده اموال غیرمنقول
9/47  اجرای احکام شعبه 14 حقوقی اصفهان در نظر دارد در پرونده کالسه 891466 
 ج 14 له محمــد ترجمی و علیه رضا روئیدشــتی به  آدرس اصفهــان- خ بزرگمهر- 
خ هشــت بهشــت غربی- روبروی امامزاده زید- ساختمان پارســا پردیس قائم به 
خواسته مطالبه مبلغ 89/319/380/460 ریال بابت محکوم به و مبلغ 1/500/000/000 
ریال بابت حــق االجرای دولتی جلســه مزایده ای در روز یکشــنبه مورخ 95/9/28 
ساعت 10/30- 10 در محل اجرای احکام شعبه 14 حقوقی اصفهان واقع در خ شهید 
نیکبخت- 200 متربعد از ساختمان مرکزی- ساختمان اجرای احکام حقوقی- طبقه 
ســوم- واحد 6 برگزار نماید که در این خصــوص مال مورد مزایده عبارت اســت 
از مقدار 1000 سهم مشــاع از 35/000 سهم مشــاع از 3/060/700 سهم ششدانگ 
پالک ثبتی 15316/30 بخش 5 ثبت واقع در اصفهان- بلوار ارغوان- کوچه مســجد 
المهدی- انتهای کوچــه- بعد از چهــار راه فرهنگ- روبروی دامــداری حاج رضا 
 سلمانی ملکی شخصی ثالث خانم اشرف محسن خوراســگانی به نشانی اصفهان- 
خ نظر غربی- کوچه شهید مرسومی- پ 63- طبقه اول که در قبال بدهی محکوم علیه 
معرفی نموده است که طبق نظر کارشناس دادگستری ملک فوق به صورت یک قطعه 
زمین بایر فاقد کشت و زرع و هر گونه امکانات الزم می باشد و طبق اعالم شهرداری 
خوراسگان دارای کاربری فضای سبز است که با توجه به موارد فوق و کلیه عوامل 
موثر در قضیه ارزش مقدار 1000 سهم معادل 1000 متر مربع مشاع از 35/000 سهم 
مشاع از 3/060/700 سهم ششدانگ پالک ثبتی 15316/30 بخش 5 ثبت اصفهان ملکی 
خانم اشرف محسنی خوراسگانی از قرار هر متر مربع 2/500/000 ریال جمعًا مبلغ 
2/500/000/000 ریال ارزیابی گردیده اســت. طالبین خرید می توانند ظرف 5 روز 
قبل از مزایده از ملک فوق واقع در آدرس اعالمی بازدید نمایند. کسانی حق شرکت در 
جلسه مزایده را دارند که حداقل 10 درصد مبلغ مزایده را به همراه داشته باشند. برنده 
مزایده فردی است که باالترین قیمت را ارائه دهد. م الف: 26565 اجرای احکام شعبه 

14 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ) 320 کلمه، 3 کادر(  
ابالغ رای

9/56  شماره دادنامه: 9509970354001313 شماره پرونده: 9509980365500801 
شماره بایگانی شعبه: 950927  شــکات: 1- آقای ایمان جابری فرزند حمیدرضا به 
نشانی خ حکیم شفایی دوم ک رازی بن آذر پ 64، 2- آقای حمیدرضا جابری فرزند 
تقی به نشانی اصفهان حکیم شفایی دوم ک رازی بن پ 64، 3- آقای اسداله عسگری 
فرزند غالمعلی به نشــانی اصفهان زینبیه خ آیت اله غفاری ک دارالقران، متهم: آقای 
علی اسماعیلی به نشانی اصفهان ، اتهام ها: 1-  سرقت مستوجب تعزیر 2- تحصیل 
مال مسروقه، گردشکار: دادگاه با عنایت به مندرجات پرونده ختم رسیدگی را اعالم 
و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام وارده 
به علی اسماعیلی فرزند عبداله مبنی بر جنبه عمومی سرقت دوچرخه موضوع قرار 
جلب به دادرسی مورخ 95/5/26 صادره از سوی شعبه محترم 36 دادیاری دادسرای 
عمومی و انقالب اصفهــان با توجه به اوراق پرونده و دفاعیــات متهم و صرفنظر از 
رضایت بالقید و شرط شکات و عدم اقناع وجدان در خصوص درک موضوع سرقت 
از سوی متهم که 16 ساله بوده و با اســتناد به اصل کلی برائت و مستنداً به اصل 37 
قانون اساسی جمهوری اســالمی ایران و با اســتناد به ماده 4 قانون  آئین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری حکم برائت صادر و اعالم می گردد. رای 
صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل اعتراض در محاکم تجدید 
نظر استان اصفهان می باشد. م الف: 26546 شعبه 114 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان 

)114 جزایی سابق( ) 245 کلمه، 3 کادر(  
ابالغ رای

9/55  شماره دادنامه: 9509970354601187 شماره پرونده: 9509980365600008 
شماره بایگانی شعبه: 950714  ، 1- آ قای مجید محبی دهنوی فرزند غالمرضا شاکی 
و متهم، به نشانی ملک شهر ســه راه مفتح ک فردوســی آخر فردوسی 3،  2- آقای 
محسن محبی دهنوی متهم، به نشانی مجهول المکان، 3-  آقای علی براتی فرزند محمد 
شاکی و متهم، به نشانی خ رباط اول کوی صفاهان مجتمع طاها واحد 10، اتهام: ضرب 
و جرح عمدی، گردشکار: دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و 
به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای علی 
براتی فرزند محمد متولد 1357 دایر به ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به آقای مجید 
محبی دهنوی فرزند غالمرضا، با توجه به محتویات پرونده، شکایت شاکی)مصدوم( 
گواهی پزشکی قانونی، تحقیق محلی انجام شده توسط مامور انتظامی که حکایت از 
وقوع درگیری فیمابین طرفین دارد. اظهارات متهم در دادســرا و در جلسه دادگاه و 
دفاعیات غیر موجه ایشان، بزهکاری متهم فوق الذکر محرز و مسلم بوده و به استناد 
مادتین 709 و 714 قانون مجازات اسالمی مصوب 1392/2/1 به پرداخت مبالغ زیر 
در حق شاکی )مصدوم( محکوم می گردد: الف( سه دهم درصد ) 0/3 درصد( دیه کامل 
بابت دیه یک عدد کبودی پوســت در ناحیه گونه چپ، ب(: یک درصد ) 1 درصد( دیه 
کامل بابت دیه یک عدد جراحت حارصه در ناحیه گونه چپ و در خصوص اتهام آقایان 
: 1- مجید محبی دهنوی فرزند غالمرضا متولد 1353، 2- محسن محبی دهنوی فرزند 
اصغر دایر به مشارکت در ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به آ قای علی براتی فرزند 
محمد، با توجه به محتویات پرونده، شــکایت شاکی)مصدوم(، احراز وقوع درگیری 
فیمابین طرفین، دفاعیات غیر موجه آقای مجید محبی دهنوی در دادسرا و در جلسه 
دادگاه و عدم حضور آقای محسن محبی دهنوی در جلسه دادگاه علیرغم ابالغ قانونی 
وقت جلسه دادگاه به ایشــان، بزهکاری متهمین اخیر الذکر نیز محرز و مسلم بوده 
و به اســتناد مواد 607، 641، 642، 709، 710، 714 و 715 قانون فوق الذکر متهمین 
 اخیر الذکر بالمناصفه به پرداخت مبالغ زیر در حق آقای علی براتی محکوم می گردند:

 الف( نیم درصــد ) 0/5 درصد( دیــه کامل بابت یک عدد جراحــت حارصه روی لب 
فوقانی ب( نیم درصد ) 0/5 درصــد( دیه کامل بابت ارش تورم فک تحتانی راســت 
ج( چهار و نیم هزارم دیه کامل ) چهار و نیم دینار( بابت دیه دو عدد کبودی پوســت 
در روی هر دو دســت و نیز بابت دیه یک عدد قرمزی پوست در ناحیه پیشانی د( یک 
بیســتم از یک درصد دیه کامل بابت دیه یک عدد جراحت حارصــه روی بند انتهایی 
انگشت شصت دســت چپ، رای صادره نســبت به آقایان علی براتی و مجید محبی 
دهنوی حضوری و قطعی اســت و نســبت به آقای محســن محبی دهنــوی غیابی، 
 ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس قطعی است. 
م الف: 26556 شعبه 120 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )120 جزایی سابق( ) 480 

کلمه، 5 کادر(  
اجراییه

9/57 شماره اجراییه:9510426825300328  شماره پرونده: 9409986825301172 
شــماره بایگانی شــعبه:941301 بموجب درخواســت اجــراي حکــم مربوطه به 
شــماره و شــماره دادنامه مربوطــه 9509976825300228  حکم بــر محکومیت 
تضامنی خوانــدگان به پرداخــت مبلغ دویســت میلیون ریال بابت اصل خواســته 
بانضمام خســارت تاخیر تادیــه و ارزش واقعی چک بر مبنای نرخ تــورم از تاریخ 
چک تا زمان وصول بر اســاس شــاخص اعالمی بانک مرکزی جمهوری اسالمی و 
پرداخت مبلغ شــش میلیون و نهصد و یک هزار ریال بابت هزینه های دادرســی در 
حق محکوم لــه مهران ذاکری فرزند مظفر به نشــانی اصفهــان خ پروین ابتدای خ 7 
تیر مجتمع اداری تجاری ســایروس، ط 2، واحد 5 کدپســتی 8199943928 همراه 
09131071291  پرداخــت مبلــغ 10/000/000 ریال بابت حق االجــرا نیز بر عهده 
محکوم علیه  1- شجاع متصدی فرزند ضیاء به نشانی استان کرمان شهرستان زرند 
 خ فلسطین کوچه بانک بنگاه معامالت 17 دفتر شــماره 121 کدملی 3090037696 ،

 2- علی برائی نژاد فرزند عباس به نشــانی کرمان خ مالک اشــتر جنوبی کوچه 22 
کدپستی 7617743691 کدملی 2980491081  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 به بدهد.3- مالی معرفی کند که 
اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشــد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد 
اجراییه نداند باید ظرف ســی روز کلیه اموال خود را شــامل تعداد یا مقدار و قیمت 
همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدی که به 
هر عنوان نزد بانکها و موسســات مالی و اعتباری ایرانی یــا خارجی دارد به همراه 
مشــخصات دقیق حســابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشــخاص 
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 شود) 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 پــی 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 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: 26583 شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان) 471 کلمه، 5 کادر(  
اجراییه

9/58 شماره اجراییه:9510426825300351  شماره پرونده: 9409986825301203 
شماره بایگانی شعبه:941336 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شماره 
و شــماره دادنامه مربوطــه 9509976825300514  حکم بــر محکومیت تضامنی 
خواندگان به پرداخت مبلغ پنجاه و چهار میلیون ریال بابت اصل خواســته بانضمام 
خســارت تاخیر تادیه و ارزش واقعی چک بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان 
وصول بر اساس شــاخص اعالمی بانک مرکزی جمهوری اسالمی و پرداخت مبلغ 
ســه میلیون و ســیصد و هشــتاد و دو هزار ریال بابت هزینه های دادرسی و حق 
الوکاله وکیل طبق تعرفــه در حق محکوم له صندوق کارآفرینــی امید )صندوق مهر 
امام رضا)ع( به نمایندگی عبدالصمد شــهبازی به نشــانی اصفهان خ هشت بهشت 
غربی بین 4 راه ملک و گلزار نبش کوچه شــماره 26 با وکالت عزت دهقانی کدنوئیه 
فرزند مراد به نشانی اصفهان خیابان هشــت بهشت شرقی بعد از چهار راه پیروزی 
نرسیده به چهار راه ســعدی  جنب داروخانه عباســی و پرداخت مبلغ 2/700/000 
ریال بابت حق االجــرا نیز بر عهده محکــوم علیه 1- آذر امینــی فرزند صفرعلی به 
نشــانی اصفهان خ بزرگمهر خ بی ســیم کوچه پارس بن بســت زارعی پالک 26 و 
2- خســرو روســتائی چم کا کائی فرزند غالمرضا به نشــانی اصفهان خ ســجاد 
سپهساالر روبروی مجتمع شاهچراغی پالک 76 و 3- عبدالمحمد علیجانی فرد فرزند 
 دوست محمد به نشــانی اصفهان شهرستان شاهین شــهر و میمه- شاهین شهر- 
خ طالقانی- فرعی 13 مجتمع نخــل واحد 7 و 4- مصطفی رحیمی فرزند حســین به 
 نشــانی مجهول المکان می باشــد. محکوم علیه مکلف اســت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:

1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)مــاده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 
2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و اســتیفا 
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 اعسار 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 هفــت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام 
مدنی و ماده 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 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: 

26582 شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان) 545 کلمه، 6 کادر(  
اجراییه

9/60 شماره اجراییه:9510420350100361  شماره پرونده: 9209980350100358 
شماره بایگانی شعبه:920358 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شماره 
9510090350103083 و شــماره دادنامه مربوطه 9409970350100610 محکوم 
علیه محمود موالیــی فرزند عبدالصمد به نشــانی مجهول المکان محکوم اســت به 
1- پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال بابت اصل خواســته بانضمام خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ 92/3/26 لغایت وصول بر اســاس شــاخص اعالمــی بانک مرکزی 
2- پرداخت مبلغ 6/005/000 ریال بابت هزینه دادرســی و مبلــغ 1/040/000 ریال 
بابت هزینه نشــر در حق محکوم له حســین توکلی فرزند عبدالعلی به نشانی خ امام 
خمینی خ خلیفه سلطانی ک 8 بن بســت نیکو پ 51 و 3- پرداخت مبلغ 10/000/000 
ریال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت. رای صادره غیابی اســت. محکوم علیه 
مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 
34 قانون اجرای احکام مدنــی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکــوم به بدهد.3- مالی 
معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میســر باشد چنانچه خود را قادر 
به اجرای مفــاد اجراییه نداند باید ظرف ســی روز کلیه اموال خود را شــامل تعداد 
یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشــتمل بر میزان 
وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی 
دارد به همراه مشــخصات دقیق حســابهای مذکور و کلیه اموالی کــه او به هر نحو 
نزد اشــخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشــخاص ثالث و نیز فهرســت نقل و 
انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک ســال قبل از طرح دعوای 
اعسار به ضمیمه دادخواست اعســار 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 محکــوم علیه از اعالم کامــل صورت اموال به منظور فــرار از اجرای 
حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )مــاده 34 قانون اجرای احکام مدنی 
و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحــوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال 
به دیگری به هر نحو با انگیزه فــرار از ادای دین به نحوی کــه باقیمانده اموال برای 
پرداخت دیون کافی نباشــد موجب مجازات تعزیری درجه شــش یــا جزای نقدی 
معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شــود )ماده 21 قانــون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســی 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: 26558 شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان) 422 کلمه، 

5 کادر(  
اجراییه

9/62 شماره اجراییه:9510420350800338  شماره پرونده: 9409980350800835 
شماره بایگانی شعبه:940955 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شماره 
9510090350801744 و شــماره دادنامــه مربوطــه 9409970350801985 و 
9409970350801985 حکم به محکومیت تضامنی خواندگان 1- کیوان دهقانی چم 
پیری فرزند حسن به نشانی اصفهان اتوبان ذوب آهن اصفهان بک هو پ 1، 2- شرکت 
همکار ماشین آپادانا به نشانی اصفهان اتوبان ذوب آهن شهرک قدس خ فاطمیه 12 
به ســمت چپ طبقه دوم پ 2، 3- منوچهر دهقانی چم پیری فرزند حســن به نشانی 
اصفهان شهرک امیر حمزه محمدیه بن بست شــقایق پ 285، 4- اصغر صالحی فر 
فرزندعباسعلی به نشانی مجهول المکان به پرداخت مبلغ شش میلیارد و ششصد و 
چهل و هفت میلیون و هفتصد و پنجاه و نه هزار و هشــتصد و شصت ریال به عنوان 
اصل خواسته و مبلغ یازده میلیارد و صد و هشتاد و سه میلیون و صد و هفتاد و یک 
هزار و سیصد و هفتاد و نه ریال بابت خسارت تاخیر ادای دین به ت یاد شده تا تاریخ 
تقدیم دادخواســت 1394/08/16 و مبلغ 536/243/937 ریال بابت هزینه دادرسی و 
مبلغ 120/000/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی و خســارت تاخیر 
وفق قرارداد از تاریخ تقدیم دادخواست 1394/08/16 لغایت زمان پرداخت وجه وفق 
قرارداد در حق خواهان بانک ملت به مدیریت  آقای علی رستگار و با نمایندگی آقای 
نظام کاویانی مقدم مدیریت شعب استان اصفهان به نشانی اصفهان خ شیخ صدوق 
شمالی مدیریت شعبه بانک ملت استان اصفهان به نشــانی اصفهان خ شیخ صدوق 

شمالی مدیریت شعبه بانک ملت اســتان اصفهان با وکالت حمید والی فر فرزند اکبر 
به نشانی اصفهان خ بزرگمهر مقابل بیمارســتان صدوقی ساختمان میرداماد طبقه 
 ســوم شــماره 17 کدپســتی 8158636759 صادر و اعالم می نماید. رای صادره
  غیابی اســت هزینه اجرا مبلغ 332/387/993 ریال می باشــد. محکومیت تضامنی

 می باشد. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا 
به موقع اجرا گذارد)مــاده 34 قانون اجرای احکام مدنــی(. 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 شــامل تعداد یا مقدار و قیمت همه امــوال 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 مشــخصات دقیق حســابهای مذکور و کلیه اموالی 
 که او به هــر نحو نزد اشــخاص ثالــث دارد و کلیــه مطالبات او از اشــخاص 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 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 هفــت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام 
مدنی و ماده 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 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

 مالــی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســی روز ارائه شــود 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: 26548 شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان) 590 کلمه، 6 کادر(  

ابالغ رای
9/63  شماره دادنامه: 9309970351000346 شماره پرونده: 9209980351001160 
شــماره بایگانی شــعبه: 921254  خواهان: خانم احمدرضا صادقــی پور با وکالت 
آقای امیر حســین توکلی به نشــانی خیابــان نیکبخت غربی طبقه ششــم پارکینگ 
عمومی دادگستری واحد 306، خوانده: آقای احمدرضا عنایت دستجردی به نشانی 
اصفهان خ سیمین کوچه مشکین )کوچه شهید کریمی پور( کوی 17 پالک 8 )مجهول 
المکان(، خواســته: مطالبه وجه چک، گردشکار: دادگاه ختم رســیدگی را اعالم و به 
 شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دادخواســت

 آقای امیر حســین توکلی به وکالت از آقای احمدرضا صادقــی پور فرزند پرویز به 
طرفیت آقای احمدرضا عنایت دستجردی فرزند فرج اله به خواسته حکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال وجه یک فقره چک به 21130/026748- 92/6/23 
به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه، دادگاه با عنایت به تصویر مصدق چک 
فوق الذکر و گواهینامه عدم پرداخت صادر شــده از بانک محــال علیه، عدم حضور 
خوانده در جلسه دادرســی علی رغم ابالغ قانونی اخطاریه و بنا بر وصف تجریدی 
چک و اینکه بر اساس ماده 313 قانون تجارت به محض ارائه باید کارسازی شود به 
موجب اصل استقالل امضاعات در اســناد تجاری دعوی خواهان را وارد می دا ند و 
مســتنداً به مواد 249 و 314 قانون تجارت و 198 و 502 و 515 و 520 و 519 قانون  
آئین دادرسی مدنی و ماده واحده الحاقی به تبصره ماده 2 قانون صدور چک حکم به 
الزام خوانده به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال بابت اصل خواسته ، مبلغ دو میلیون 
و بیست و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی، مبلغ سه میلیون و ششصد هزار ریال 
بابت حق الوکاله وکیل در مرحله نخســتین دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ چک لغایت اجرای حکم بر اساس شاخص تورم اعالم از سوی بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران در حق خواهان صادر و اعالم می نماید پرونده در خصوص 
خوانده دیگر آقای مجید شعاعی مفتوح است. رای صادر شــده غیابی، ظرف مهلت 
20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و ســپس ظرف مهلت 20 روز از 
تاریخ انقضای مهلت واخواهی قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر اســتان 
 اصفهان است. م الف: 26592 شــعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ) 355 کلمه، 

4 کادر(  
فقدان سند مالکیت

9/64 شــماره صادره :1395/02/300714 نظر به اینکه خانم اشرف میرکانی فرزند 
رضا و نیز وراث مرحوم رضا حســن زاده نائینی فرزند حســن  باســتناد دو برگ 
استشهاد محلی که هویت و امضا شهود رسمًا گواهی شده اعالم نموده اند که اسناد 
مالکیت ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده پالک شماره 125 فرعی از 4289 
اصلی مجزی شــده از 56 فرعی از اصلی مرقوم  واقع در بخش ســه نایین که چهار 
دانگ آن به نام مرحوم رضا حســن زاده نائینی در صفحــه 182 دفتر 75 و دو دانگ 
دیگر آن به خانم اشرف میرکانی در صفحه 185 دفتر 75  ذیل ثبت 6258 ثبت و اسناد 
مالکیت صادر گردیده و معامله دیگری انجام نشــده مفقود شده است و درخواست 
صدور اسناد مالکیت المثنی نموده اند  لذا طبق ماده 120 اصالحی آیین نامه قانون ثبت  
مراتب یک نوبت آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله نسبت به ملک مزبور 
یا وجود اسناد مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا 10 روز به این 
اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا با مدارک مثبت تسلیم نماید در صورت انقضاء 
مدت مذکور و عدم وصول واخواهی و یا وصول واخواهی بدون ارائه سند مالکیت یا 
سند معامله در صدور اسناد مالکیت المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد.  م الف: 276 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نایین)220 کلمه، 2 کادر(
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مفاد آراء
9/73 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

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

به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
1-رای شماره 33350-1394/05/19 هیأت چهارم آقای اصغر رضائی برزانی به 
شناسنامه شماره 1578 کدملي 1284895572 صادره اصفهان فرزند مجید نسبت 
به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 202/32 مترمربع از 
پالک شماره 575 فرعی از 16 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان ازسند ثبت شده در صفحه 513 دفتر 536 امالک
2-رای شماره 33351-1394/05/19 هیأت چهارم خانم مریم رضائی برزانی به 
شناسنامه شماره 1186 کدملي 1285043162 صادره اصفهان فرزند مجید نسبت 
به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 202/32 مترمربع از 
پالک شماره 575 فرعی از 16 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان ازسند ثبت شده در صفحه 513 دفتر 536 امالک
3-رای شــماره 54594-1394/12/24 هیــأت اول خانم ملک حیــدری جونی به 
شناسنامه شماره 4  کدملي  1289994277  صادره اصفهان  فرزند عباس  ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 303/15  مترمربع از پالک شماره 689و689/1 فرعی از 14  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 

457 دفتر 451 امالک
4-رای شــماره 1770-1395/01/30 هیأت ســوم  خانم عزت نصراصفهاني به 
شناسنامه شماره 48 کدملي 1290021880 صادره اصفهان  فرزند عباس نسبت به 
شش دانگ یک باب ساختمان  به مساحت 102/18 مترمربع پالک شماره628 فرعي 
از 5  اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سند ثبت شده 

در صفحه 290دفتر 649 امالک
5- رای شــماره 4378-1395/02/26 هیأت اول  آقاي احمــد دهقاني ناژواني به 
شناسنامه شماره 3 کدملي 1289856753 صادره اصفهان فرزند یداله ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 201/52 مترمربع پالک شماره 123 فرعي از 40 اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازســند 62372-59/9/1 دفتر 

86 اصفهان
6- رای شماره 7604-1395/03/31 هیأت دوم اقای سیداحمد حسینی بهارانچی  
به شناسنامه شماره 752 کدملي 1283008688  صادره اصفهان  فرزند سیدتقی 
نسبت به 36/5حبه مشــاع از72حبه ششــدانگ ساختمان به مســاحت 178/80  
مترمربع از پالک شماره 333  فرعی از 6  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 

ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 556و243 دفتر 338و886 امالک
7-رای شــماره 7606-1395/03/31 هیأت دوم خانم مهنازالســادات حســینی 
بهارانچی  به شناســنامه شــماره 429 کدملــي 1293206865  صــادره خمینی 
 شهر  فرزند سیدرضا نســبت به 23/5 حبه مشــاع از 72 حبه ششدانگ ساختمان

 به مســاحت 178/80  مترمربع از پالک شــماره 333  فرعــی از 6  اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبــت ملک غرب  اصفهان ازموردثبــت صفحه 583 دفتر 

894 امالک
8-رای شــماره 7605-1395/03/31 هیأت دوم خانم عصمت کاظمی زهرانی  به 
شناسنامه شماره 19 کدملي 1290228401  صادره اصفهان  فرزند محمود نسبت 
به 12 حبه مشاع از72 حبه ششدانگ ساختمان به مســاحت 178/80  مترمربع از 
پالک شماره 333  فرعی از 6  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازموردثبت صفحه 246 دفتر 886 امالک
9- رای شــماره 7212-1395/03/29 هیأت دوم اقای محمد شــریفی ولدانی  به 
شناسنامه شــماره 43 کدملي 1290139008  صادره خمینی شــهر  فرزند یداله 
ششدانگ ساختمان به مساحت 190/70  مترمربع از پالک شماره 426 فرعی از 36  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالکین رســمی 

یداله شریفی
10-رای شــماره 9257-1395/04/28 هیأت اول  خانم مریــم کریمی علویجه   به 
شناسنامه شــماره  283 کدملي 1285879031  صادره اصفهان  فرزند حسنعلی 
ششدانگ یکبابخانه  به مســاحت  123  مترمربع از پالک شماره 277  فرعی از 27  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 

437و329  دفتر 559 و863 امالک
11-رای شــماره 12435-1395/05/24 هیأت ســوم آقاي ســیدجواد میري به 
شناســنامه شــماره 4 کدملي 5499349916 صادره نجف آباد فرزند سیدمحمد 
ششدانگ خانه  به مساحت 164/97 مترمربع پالک شــماره 61 فرعي از27 اصلي 
واقع در اصفهان بخــش 14حوزه ثبت ملک غــرب از طرف مالک رســمی عباس 

جعفریان
12-رای شــماره 10217-1395/05/10 هیــأت دوم خانم فرشــته محمدپور   به 
شناسنامه شــماره 22  کدملي  1290418500  صادره  اصفهان  فرزند اکبر نسبت 
به سه دانگ مشاع از ششدانگ ساختمان  به مســاحت  186/70  مترمربع از پالک 
شماره  1035  فرعی از 40   اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازمالک رسمی علی علی رضائی رنانی
13-رای شــماره 10216-1395/05/10 هیــأت دوم  اقــای بهنــام رنجبری   به 
شناسنامه شماره 2  کدملي  1290418306  صادره  خمینی شهر  فرزند محمدعلی 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ ســاختمان  به مساحت  186/70  مترمربع از 
پالک شماره  1035  فرعی از 40   اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب  اصفهان ازمالک رسمی علی علی رضائی رنانی
14-رای شماره 15584-1395/06/15 هیأت سوم آقاي یحیی بابائی به شناسنامه 
شماره 20  کدملي 4622957566 صادره  شهرکرد  فرزند محمد  ششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 68  مترمربع از پالک شماره  45  اصلی واقع در اصفهان بخش 14 

حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی   فتح اله فتحی وازیچه  
15-رای شــماره 14586-1395/06/08 هیأت ســوم خانم توران واحد دهکردی  
به شناسنامه شــماره301 کدملي4621323474   صادره شهرکرد فرزند حسین 
 ششدانگ یکباب خانه به مســاحت152/32 مترمربع از پالک شــماره  28  اصلی
  واقــع در اصفهــان بخش14 حــوزه ثبــت ملک غــرب اصفهان ازمالک رســمی

 زبیده واعظ       
16-رای شــماره 14589-1395/06/08 هیــأت چهارم  خانم زهــرا جان نثاری 
الدانی  به شناسنامه شماره1165  کدملي   1283450951 صادره اصفهان  فرزند 
احمد نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 363/60 
مترمربع از پالک شماره  470 فرعی از  13  اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه 

ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی هاشم جان نثاری الدانی
17-رای شــماره 15354-1395/06/13 هیأت چهارم آقــاي نعمت اله جان نثاری 
الدانی به شناسنامه شماره 754 کدملي 1283008701صادره خمینی شهر فرزند 
محمدعلی  سه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 363/60 مترمربع 
از پالک شــماره470 فرعی از 13 اصلی واقع در اصفهان بخش14حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان ازمالک رسمی هاشم جان نثاری الدانی
18-رای شــماره 16483-1395/06/21 هیأت اول  اقای قربانعلی مومنی ولدانی  
به شناسنامه شــماره 966  کدملي  1283506610  صادره اصفهان فرزند حسین 
نسبت به 151 سهم مشاع از201سهم ششدانگ یکبابخانه به مساحت 201  مترمربع 
از پالک شماره 335 فرعی از 36  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
غرب  اصفهان ازمالک رسمی حسین مومنی ولدانی ازموردثبت صفحه 115 دفتر 

385 امالک
19-رای شــماره 16481-1395/06/21 هیأت اول خانم زینت عباسی ولدانی  به 
شناسنامه شماره 53  کدملي  1290171912  صادره اصفهان فرزند تقی نسبت به 
50 سهم مشاع از201سهم ششدانگ یکبابخانه به مساحت 201  مترمربع از پالک 
شــماره 335 فرعی از 36  اصلي واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازموردثبت صفحه 578 دفتر 554 امالک
20-رای شــماره 16309-1395/06/20 هیأت اول  اقای مجتبی صادقیان آفارانی  
به شناسنامه شماره 1865 کدملي 1282949713  صادره خمینی شهر فرزند مهدی 
ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 143/25  مترمربع از پالک شماره 454 فرعی از 
16  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی 

حسین رضائی
21-رای شــماره 30946-1394/04/31  هیأت ســوم آقاي محســن صادقی به 
شناسنامه شماره 3316 کدملي 1282994301 صادره اصفهان فرزند علی نسبت 
به ششــدانگ یک باب ســاختمان به مســاحت 111/15 مترمربع از پالک شماره  
 730 فرعی از 16 اصلي واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان
  ازســند ثبت شــده در صفحه 121دفتــر 65 امــالک از مالک رســمی محمد علی

 جمشیدی
22-رای شــماره 16953-1395/06/27 هیــأت دوم  خانم پروانه فقیــه زاده  به 
شناسنامه شماره  165 کدملي  1091981795  صادره نجف اباد فرزند محمد نسبت 
به سه دانگ مشاع از ششدانگ ساختمان  به مســاحت  291/10  مترمربع از پالک 
شماره 3258  فرعی از 18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازموردثبت صفحه 52 دفتر 433 امالک
23-رای شــماره 16954-1395/06/27 هیأت دوم اقــای محمدتقی محمودی  به 
شناسنامه شماره  10 کدملي  4898932071  صادره ساوجبالغ فرزند حسن نسبت 
به سه دانگ مشاع از ششدانگ ساختمان  به مســاحت  291/10  مترمربع از پالک 
شماره 3258  فرعی از 18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازموردثبت صفحه 52 دفتر 433 امالک
24-رای شــماره 16947-1395/06/27 هیأت دوم اقای حسنعلی کبیری رنانی به 
شناســنامه شــماره  1848 کدملي  1818744295  صادره آبادان فرزند رمضان 
ششدانگ ساختمان  به مســاحت  244/38  مترمربع از پالک شماره 3769  فرعی 
از 18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت 

صفحه 145و531 دفتر 100و255 امالک
25-رای شماره 17127-1395/06/28 هیأت دوم اقای حسن عظیمی کوهانستانی 

به شناسنامه شماره 1953  کدملي  1284717119  صادره اصفهان  فرزند محمود 
نسبت به سه دانگ مشاع ازششــدانگ ساختمان به اســتثنابهاثمنیه اعیانی ان  به 
مساحت 120  مترمربع از پالک شــماره 412  فرعی از 14  اصلي واقع در اصفهان 

بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 456 دفتر 581 امالک
26-رای شماره 17128-1395/06/28 هیأت دوم خانم محبوبه زمانیان جوزدانی 
به شناســنامه شــماره 835  کدملي  1284789561  صادره اصفهان  فرزند احمد  
نسبت به سه دانگ مشاع ازششــدانگ ساختمان به اســتثنابهاثمنیه اعیانی ان  به 
مساحت 120  مترمربع از پالک شــماره 412  فرعی از 14  اصلي واقع در اصفهان 

بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 453 دفتر 581 امالک
27-رای شماره 19333-1395/07/17 هیأت دوم  آقاي نصراله سلطاني افاراني به 
شناسنامه شماره 21 کدملي 1290006946 صادره اصفهان فرزند حسین ششدانگ 
ساختمان ومغازه به مســاحت 63/65 مترمربع پالک شــماره 28 اصلي واقع در 

اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی قربانعلی چراغی
28-رای شــماره 19197-1395/07/17 هیــأت دوم  اقای ابوالقاســم کاظمی   به 
شناســنامه شــماره 30  کدملي  5499678316   صادره تیران  فرزند نوروزعلی 
ششدانگ ســاختمان  به مســاحت 203/85   مترمربع از پالک شــماره 28  اصلي 
 واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رســمی نوروز 

حیدری
29-رای شــماره 17603-1395/07/01 هیأت ســوم آقای ماشــااله جعفری   به 
شناسنامه شــماره 12  کدملي  1091651213  صادره نجف آباد  فرزند مرتضی   
ششدانگ یک باب خانه   به مساحت 307/76  مترمربع از پالک شماره  741    فرعی 
از   14  اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازموردثبت 

صفحه   560  دفتر   646 امالک
30-رای شماره 6393-1395/03/12 هیأت سوم  آقاي عزیزاله قدیری بهارانچی  به 
شناسنامه شماره  10  کدملي 1289965625 صادره اصفهان فرزند  فرج اله  نسبت 
به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  336  مترمربع از پالک شماره 6/547 به 
مساحت 303/52 مترمربع وپالک شماره 6/54/1 به مساحت 32/48 مترمربع  واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکان رسمی عصمت قدیری 

زهرانی و عزیزاله قدیری بهارانچی
31-رای شماره 17633-1395/07/01 هیأت سوم خانم نسرین نبی  به شناسنامه 
شماره 1080 کدملي 1289329834  صادره اصفهان  فرزند غالمرضا   ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 180  مترمربع از پالک شــماره فرعی از 68   اصلی واقع 
در اصفهان بخش14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی  عباس رضایی 

دهنوی
32-رای شــماره 17625-1395/07/01 هیأت ســوم  آقای فضل الــه مارانی   به 
شناسنامه شــماره 59   کدملي  1290126216  صادره خمینی شهر  فرزند محمد  
ششدانگ یک باب خانه   به مساحت 307/85  مترمربع از پالک شماره  109   فرعی 
از  27   اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازموردثبت 

صفحه   19 دفتر 365  امالک
33-رای شــماره 18800-1395/07/12 هیــأت ســوم  آقای مجید اســکوئی  به 
شناسنامه شماره 837  کدملي  1091081557  صادره نجف آباد فرزند محمدحسین  
سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان   به مســاحت 305/59  مترمربع از 
پالک شــماره  259   فرعی از   11  اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان ازمالک رســمی  حسین شــیرانی بیدآبادی ازموردثبت صفحه   58     

دفتر    258   امالک
34-رای شــماره18259-1395/07/06 هیأت ســوم  آقای  نوراله راونجیان    به 
شناسنامه شماره 295   کدملي  1263533140  صادره کاشان  فرزند حسین علی   
سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان   به مســاحت 305/59  مترمربع از 
پالک شــماره  259   فرعی از   11  اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان ازمالک رســمی  حسین شــیرانی بیدآبادی ازموردثبت صفحه   58     

دفتر    258   امالک  
35-رای شماره 17627-1395/07/01 هیأت سوم  آقاي حسن کلنات گورتانی   به 
شناسنامه شماره 1744 کدملي 1283437351  صادره خمینی شهر  فرزند محمود  
سه دانگ مشاع  از ششدانگ یک باب خانه  به مســاحت 138/23  مترمربع از پالک 
شماره   281   فرعی از   13   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان  ازموردثبت صفحه 51  دفتر 714  امالک
36-رای شماره 17629-1395/07/01 هیأت سوم خانم رضوان محققیان گورتانی   
به شناسنامه شماره 473  کدملي  1284805875 صادره اصفهان  فرزند قاسمعلی  
سه دانگ مشاع  از ششدانگ یک باب خانه  به مســاحت 138/23  مترمربع از پالک 
شماره   281   فرعی از  13    اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان ازموردثبت صفحه  51  دفتر  714  امالک
37-رای شماره 17555-1395/06/31 هیأت ســوم  آقاي مجید شریفی دهاقانی   
به شناسنامه شــماره 337  کدملي 1284631664 صادره اصفهان  فرزند سلیمان  
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 153/78  مترمربع از پالک شماره   120   فرعی 
از   4   اصلی واقع در اصفهان بخش14 حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازموردثبت 

صفحه  341  دفتر  430  امالک
38-رای شماره 16563-1395/06/21 هیأت سوم  آقاي غالمرضا قاسمی کوجانی    
به شناسنامه شماره 12 کدملي 1290168849  صادره خمینی شهر  فرزند محمد 
نسبت به  سه دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب خانه به مساحت 155/68  مترمربع 
از پالک شماره  28   اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 
ازمالک رســمی   شــکراله زینلی کوجانی  ازموردثبت صفحه  268 الی 271   دفتر  

54  امالک
39-رای شــماره 16566-1395/06/21 هیأت ســوم خانم فاطمــه ابراهیمی    به 
شناســنامه شــماره  244 کدملي 1284615162  صادره اصفهان  فرزند حسین  
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 155/68 مترمربع از 
پالک شماره  28    اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 
 ازمالک رســمی  شــکراله زینلی کوجانی  ازموردثبت صفحه  268  الی  271  دفتر

 54  امالک
40-رای شماره 17701-1395/07/03 هیأت سوم خانم اشرف رضائی سودانی  
به شناسنامه شــماره 30  کدملي  1290169373  صادره اصفهان  فرزند غالمعلی  
ششدانگ یک باب خانه   به مساحت 197/25  مترمربع از پالک شماره   34   اصلی 
واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی   صفرعلی 

رضایی
41-رای شماره 17698-1395/07/03 هیأت سوم آقای صفرعلی مستاجران    به 
شناسنامه شماره 3    کدملي  1290036950 صادره اصفهان  فرزند حیدر  ششدانگ 
یک باب خانه   به مســاحت 189/06  مترمربع از پالک شــماره  359   فرعی از  15   
اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  ازموردثبت صفحه   

508  دفتر  652  امالک وصفحه 388دفتر368وصفحه 391همان دفتر
42-رای شــماره 17681-1395/07/01 هیأت ســوم آقاي داریــوش فتاحی  به 
شناسنامه شماره 59  کدملي4622020203  صادره شهرکرد  فرزند جمشید نسبت 
به   سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 90/66  مترمربع از پالک 
شماره  68    اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک 

رسمی   حسنعلی زارع بهرام آبادی
43-رای شماره 17682-1395/07/01 هیأت سوم خانم مریم فتاحی  به شناسنامه 
شــماره 4610204894 کدملي 4610204894  صادره شــهرکرد  فرزند داریوش 
نسبت به سه دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب خانه به مساحت  90/66  مترمربع از 
پالک شــماره  68   اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

ازمالک رسمی حسنعلی زارع بهرام آبادی
44-رای شماره 20050-1395/07/27 هیأت اول  اقای علی محمدی  به شناسنامه 
شــماره  8  کدملي  5499726337   صــادره تیران وکرون  فرزنــد  حاجی محمد 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت  151/90  مترمربع از پالک شماره  11/2  فرعی از 
40  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی 

محمدکیقبادی لمجیری
45-رای شــماره 20061-1395/07/27 هیأت اول اقــای محمدرضا آقابابائی  به 
شناسنامه شماره  35  کدملي  1290302189   صادره اصفهان  فرزند  محمود نسبت 
به چهاردانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به استثنابهاثمنیه اعیانی ان  به مساحت  
150  مترمربع از پالک شــماره  3085  فرعی از 18  اصلي واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی محمد تقی یاررنانی ازموردثبت 

صفحه 143 دفتر 631 امالک
46-رای شــماره 20060-1395/07/27 هیــأت اول خانــم مریم علــی جانی  به 
شناســنامه شــماره  400  کدملــي  1290663300   صادره خمینی شــهر  فرزند  
محمدحسین نسبت به دودانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به استثنابهاثمنیه اعیانی 
ان  به مساحت  150  مترمربع از پالک شــماره  3085  فرعی از 18  اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی محمد تقی یاررنانی 

ازموردثبت صفحه 143 دفتر 631 امالک
47-رای شــماره 19951-1395/07/26 هیــأت اول اقــای منوچهر یوســفی  به 
شناسنامه شــماره 804  کدملي 1262296722  صادره کاشان  فرزند نصرت اله  
ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 54/92  مترمربع از پالک شماره 32  اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی حسن وحسین 

حقیقی زاده مارچینی
48-رای شــماره 20028-1395/07/27 هیأت اول اقای  یداله ســلمانی رنانی  به 
شناســنامه شــماره  199 کدملي  1290088179  صادره اصفهــان  فرزند  علی  
ششدانگ یکباب کارگاه   به مساحت  337  مترمربع از پالک شماره  1182  فرعی از 
18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی 

ماه بیگم سلمانی ازموردثبت صفحه 198 دفتر 55  امالک
49-رای شــماره 20071-1395/07/27 هیــأت اول  اقــای حســن علیجانی   به 
شناسنامه شماره  330  کدملي  1289911614  صادره اصفهان  فرزند  عبدالحسین  
ششدانگ یکباب کارگاه به مساحت  1071/77  مترمربع از پالک شماره  31  اصلي 
واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رســمی عباس 

ابراهیمی
50-رای شــماره 20085-1395/07/27 هیأت اول  اقای حســین جمشــیدی  به 
شناسنامه شماره  9  کدملي  1290208281  صادره اصفهان  فرزند رحیم  ششدانگ 
یکباب مغازه  به مســاحت  34  مترمربع از پالک شــماره 742  فرعی از  16  اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازسند 77/9/15-43675 

دفترخانه 83 اصفهان

51-رای شــماره 20084-1395/07/27 هیأت اول  اقای محمد صالحی اردلی  به 
شناسنامه شماره  2055  کدملي  1290604193  صادره خمینی شهر  فرزند علی یار    
ششدانگ یکبابخانه   به مســاحت  171/80  مترمربع از پالک شماره 699  فرعی از  
18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی 

عزیزاله صادقیان رنانی ازموردثبت صفحه 218 دفتر 44 امالک
52-رای شماره 20083-1395/07/27 هیأت اول اقای رمضانعلی بقال پوررنانی  به 
شناسنامه شماره  8918  کدملي  1283198525  صادره خمینی شهر  فرزند کاظم    
ششدانگ یکبابخانه   به مساحت  203/15  مترمربع از پالک شماره 1220  فرعی از  
18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی 

مهدی بهرامیان ازموردثبت صفحه 222 دفتر 50 امالک
53-رای شماره 20079-1395/07/27 هیأت اول  اقای مهدی ریزانه  به شناسنامه 
شماره  180  کدملي  1284614522  صادره اصفهان  فرزند حاجی محمد  نسبت به 
18 حبه مشاع از72 حبه   ششدانگ یکبابخانه   به مساحت  266/98  مترمربع از پالک 
شماره 10131  فرعی از  12  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازموردثبت صفحه 542 دفتر 1131 امالک
54-رای شماره 20080-1395/07/27 هیأت اول اقای مسعود رهنما فالورجانی  به 
شناسنامه شماره  412  کدملي  5419127423  صادره مبارکه  فرزند منصور نسبت 
به 12 حبه مشاع از72 حبه   ششدانگ یکبابخانه   به مساحت  266/98  مترمربع از 
پالک شماره 10131  فرعی از  12  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 545 دفتر 1131 امالک
55-رای شــماره 20081-1395/07/27 هیــأت اول  اقــای محمدعلــی نــادری 
درباغشاهی  به شناســنامه شــماره  58  کدملي  1290009961  صادره اصفهان  
فرزند نادعلی نسبت به 12 حبه مشــاع از72 حبه   ششدانگ یکبابخانه   به مساحت  
266/98  مترمربع از پالک شــماره 10131  فرعــی از  12  اصلي واقع در اصفهان 

بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 12 دفتر 585 امالک
56-رای شماره 20082-1395/07/27 هیأت اول  اقای رضا ریزانه  به شناسنامه 
شــماره  369  کدملي  1284501051  صادره اصفهان  فرزند محمد نسبت به سی 
حبه مشاع از72 حبه   ششــدانگ یکبابخانه   به مساحت  266/98  مترمربع از پالک 
شماره 10131  فرعی از  12  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازموردثبت صفحه 9 دفتر 585 امالک
57-رای شماره 20133-1395/07/27 هیأت اول  خانم زینب نظری  به شناسنامه 
شماره  1853  کدملي  1930796420  صادره اندیمشــک  فرزند  عباس ششدانگ 
یکبابخانه  به مساحت  74/11  مترمربع از پالک شماره 67  اصلي واقع در اصفهان 

بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی کریم جاللی عاشق ابادی 
58-رای شــماره 20125-1395/07/27 هیــأت اول اقای مســعود شــعبانی  به 
شناسنامه شماره  484  کدملي  3873331144  صادره همدان  فرزند  یداله  ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت  120  مترمربع از پالک شــماره 28  اصلي واقع در اصفهان 

بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی حیدر رضائی
59-رای شــماره 20124-1395/07/27 هیــأت اول  اقای عباس محمد شــریفی 
هندوکشی  به شناســنامه شــماره  1241  کدملي  6219623576  صادره فریدن  
فرزند  علی باز  ششدانگ یکبابخانه به مســاحت  71/10  مترمربع از پالک شماره 
67  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی 

حسین حیدری عاشق ابادی 
60-رای شــماره 20112-1395/07/27 هیأت اول  خانم محترم رضائی برزانی 
به شناسنامه شماره  7385  کدملي  5110083398  صادره برخوار  فرزند  مهدی  
ششدانگ یکبابخانه به مســاحت  259/35  مترمربع از پالک شماره 442  فرعی از  
16  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غــرب  اصفهان ازموردثبت 

صفحه 550 دفتر 307 امالک
61-رای شماره 20110-1395/07/27 هیأت اول  اقای عباس اسحقی به شناسنامه 
شــماره  1259  کدملي  1284853381  صادره اصفهان  فرزند  رضا  ششــدانگ 
یکبابخانه به مســاحت  107/99  مترمربع از پالک شــماره 398و398/1  فرعی از  
40  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی 

حسین جمشیدی لمجیری
62-رای شــماره 20105-1395/07/27 هیــأت اول  اقای حمید رســتم زاده  به 
شناســنامه شــماره  233  کدملي  1290254699  صادره اصفهان  فرزند  حسن  
ششدانگ یکبابخانه به مســاحت  164  مترمربع از پالک شماره 554  فرعی از  17  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 

185 دفتر 478 امالک
63-رای شــماره 19941-1395/07/26 هیــأت اول  اقای غالمرضــا جان نثاری 
الدانی  به شناسنامه شماره 7  کدملي 1290052131  صادره اصفهان  فرزند حسین  
ششدانگ یکباب گاراژ به مســاحت 254/35  مترمربع از پالک شماره 28  فرعی از 
35  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی 

عباس جان نثاری ازموردثبت صفحه 399 دفتر 72 امالک
64-رای شــماره 19926-1395/07/26 هیــأت اول خانم زهرا شــمس ریزی  به 
شناسنامه شــماره 38392  کدملي 1280282304  صادره اصفهان  فرزند مهدی 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 268/75  مترمربع از پالک شماره 432  فرعی از 40  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی رضا 

مزروعی ازموردثبت صفحه 310 دفتر 170 امالک
65-رای شــماره 19934-1395/07/26 هیأت اول اقای علی مستاجران گورتانی  
به شناسنامه شــماره 1569  کدملي 1283433850  صادره اصفهان  فرزند  رضا 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 193/87  مترمربع از پالک شماره 251  فرعی از 15  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 

50 دفتر 1072 امالک
66-رای شــماره 19938-1395/07/26  هیــأت اول  اقــای اکبر رحیــم زاده  به 
شناسنامه شماره 64  کدملي 1289814333  صادره اصفهان  فرزند علی ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 201/50  مترمربع از پالک شــماره 370  فرعی از 19  اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازسند 50/5/25-69517 

دفترخانه 7 اصفهان
67-رای شماره 19939-1395/07/26 هیأت اول  اقای مهدی صادقیان رنانی  به 
شناسنامه شماره 217  کدملي 1290131627  صادره خمینی شهر  فرزند حسین 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 132/60  مترمربع از پالک شماره 688  فرعی از 18  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 

144 دفتر 506 امالک
68-رای شماره 19916-1395/07/26 هیأت اول خانم سکینه محرمی  به شناسنامه 
شماره 121  کدملي 2559489384  صادره نی ریز  فرزند قنبر ششدانگ یکبابخانه 
به مســاحت 189/50  مترمربع از پالک شــماره 226  فرعی از 40  اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی ابوالقاسم کریمیان 

سدهی
69-رای شماره 20315-1395/07/28 هیأت چهارم  آقاي محمدرضا صفدرزاده 
حقیقی به شناسنامه شــماره 2373 کدملي1286876893 صادره اصفهان فرزند 
یداله ششدانگ یکباب خانه...به مســاحت 297 مترمربع از پالک شماره 336 فرعی 
از 1  اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غــرب اصفهان ازموردثبت 

صفحه277  دفتر 841 امالک
70-رای شــماره 12406-1395/05/24 هیأت چهارم  آقــاي  نصراله هنرمند به 
شناسنامه شــماره 2698 کدملي 1283323486 صادره اصفهان فرزند نعمت اله 
ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 530 مترمربع پالک شماره  66  اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی آقای رحیم صالحی 

که درصفحه 562 دفتر 222 امالک
71-رای شماره 20333-1395/07/28 هیأت چهارم  آقاي محمدرضا خراسانی به 
شناسنامه شماره 409 کدملي 1286046815 صادره اصفهان فرزند علی ششدانگ 
یکباب کارگاه نجاری.به مســاحت 63/5 مترمربع از پالک شماره 47 فرعی از 16 
اصلی واقع در اصفهان بخش14 حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی   

ازسندشماره ازموردثبت صفحه55  دفتر  66  امالک
72-رای شماره 19847-1395/07/25 هیأت چهارم  آقای   ابراهیم بابائی سودانی  
به شناسنامه شــماره   35 کدملي 1290017050  صادره  اصفهان   فرزند  عبداله  
ششدانگ یک باب خانه  به مســاحت   297/66  مترمربع از پالک شماره 34 اصلی 
واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی  ازموردثبت 

صفحه   72     دفتر   107    امالک
73-رای شــماره 19845-1395/07/25 هیأت چهارم آقای محمدرضا شمس   به 
شناسنامه شماره  1972  کدملي  1287830803   صادره   اصفهان    فرزند  ابوالقاسم  
ششدانگ یک باب  مغازه  به مساحت  32   مترمربع از پالک شماره  3578  فرعی از   
18  اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از سند شماره 

215  مورخ  78/10/27  دفترخانه  112  اصفهان  
74-رای شــماره 19755-1395/07/25 هیأت چهارم  آقای محمدرضا شمس  به 
شناسنامه شماره 1972  کدملي 1287830803    صادره  اصفهان  فرزند  ابوالقاسم   
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت   81  مترمربع از پالک شماره   395  فرعی از  18  
اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازموردثبت صفحه 

257  دفتر   591    امالک
75-رای شــماره 19840-1395/07/25 هیأت چهارم  آقای حســن افشــاری   به 
شناسنامه شــماره  18775  کدملي 4722876525 صادره  نجف فرزند  محمد تقی  
ششــدانگ یک باب  خانه   به مســاحت   160/19   مترمربع از پالک شماره   1102    
فرعی از   36   اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سند 

شماره 136636  مورخ  72/4/24  دفترخانه  7  اصفهان
76-رای شــماره 20832-1395/08/02 هیــأت چهارم  آقای  رضــا زاغیان    به 
شناســنامه شــماره  13  کدملي  1290102694  صادره  اصفهــان   فرزند   علی  
ششــدانگ یک باب  ســاختمان   به مســاحت   130/81  مترمربع از پالک شماره  
360  فرعی از  6    اصلی واقع در اصفهان بخــش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

ازموردثبت صفحات  514  دفتر  271 و ص 487 دفتر 279  امالک
77-رای شماره 18313-1395/07/06 هیأت چهارم  آقاي  محمد عباسیان آفاراني 
به شناسنامه شماره 1 کدملي 1290069931 صادره اصفهان فرزند غالمرضا در 
ششدانگ یکباب خانه نیمه تمام  به مساحت 80/67 مترمربع پالک شماره 28 اصلي 
واقع در اصفهان بخش14 حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رســمی محمد 

صادقی مورد ثبت ص 268 الی 271 دفتر 54
78-رای شــماره 20323-1395/07/28 هیــأت چهــارم  آقاي مریــد صوفی به 
شناسنامه شماره 9 کدملي 4172409067 صادره الیگودرز فرزند برفی ششدانگ 

یکباب خانه به مســاحت 140 مترمربع از پالک شماره  45  اصلی واقع در اصفهان 
بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی کاظم صفری رنانی فرزند 

حسن   
79-رای شــماره 20321-1395/07/28 هیــأت چهارم  آقاي حیــدر جوزچی به 
شناسنامه شماره 937 کدملي 1287800408 صادره اصفهان فرزند رضا ششدانگ 
یکباب مغازه به مساحت 23/84 مترمربع از پالک شماره 1638و1639 فرعی از 68 
اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازموردثبت صفحه 

541  دفتر626  امالک
80-رای شماره 19634-1395/07/24 هیأت دوم اقای حجت اهلل یاری   به شناسنامه 
شــماره  210  کدملي 6219555155  صادره فریدن  فرزند  علی اصغر  ششدانگ 
ساختمان  به مســاحت  261  مترمربع از پالک شــماره 3365   فرعی از 18  اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی خانم علی 

عسگری
81-رای شــماره 19768-1395/07/25 هیأت چهارم  آقای  مصطفی شاه سنائی 
گنیرانی   به شناسنامه شماره  107 کدملي  1290298653   صادره اصفهان فرزند 
محمد    ششدانگ یک باب  کارگاه   به مســاحت    177/59  مترمربع از پالک شماره  
95  فرعی از   35   اصلی واقع در اصفهان بخــش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  

ازموردثبت صفحه  153   دفتر  759   امالک
82-رای شماره 19850-1395/07/25 هیأت چهارم آقای شاهین اسفندیاری    به 
شناســنامه شــماره  1136 کدملي  1288886535  صادره  اصفهان فرزند   بهرام 
ششدانگ یک باب خانه   به مساحت   126/24  مترمربع از پالک شماره   3346  فرعی 
از  18    اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازموردثبت 

صفحه  170  دفتر  518    امالک
83-رای شماره 20334-1395/07/28 هیأت چهارم  آقاي رضا کاظمی کوجانی به 
شناسنامه شماره 1 کدملي 1289793743 صادره اصفهان فرزند عباس ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 135 مترمربع از پالک شــماره 28  اصلی واقع در اصفهان 

بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  ازسندشماره 36572 مورخ 47/08/20
84-رای شــماره 19679-1395/07/24 هیــأت ســوم  خانم ســهیال گوهري به 
شناســنامه شــماره 425 کدملي 1284246345 صادره اصفهان  فرزند محمد در 
ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 216/85 مترمربع پالک شماره21920 فرعي از28 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکین رســمی 

رجبعلی زاده خراسانی و رضا رفوگران
85-رای شماره 19071-1395/07/15 هیأت سوم آقای  محمد حسن تبریزچی  به 
شناسنامه شماره  1033  کدملي  1285510186  صادره اصفهان   فرزند  حسین سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب  خانه  به مساحت  160/03   مترمربع از پالک شماره  
2573   فرعی از   18     اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  

از سند شماره 64173  مورخ  91/10/28  دفترخانه 112 اصفهان
86-رای شماره 19068-1395/07/15 هیأت سوم  خانم تاج ملک امینیان دهکردی   
به شناسنامه شماره  446   کدملي 4621413015  صادره  شهرکرد  فرزند  غالمعلی 
سه دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب   خانه   به مساحت  160/03    مترمربع از پالک 
شــماره   2573    فرعی از   18     اصلی واقع در اصفهــان بخش14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان  از سند شماره  64173  مورخ  91/10/28  دفترخانه 112 اصفهان
87-رای شماره 15356-13-1395/06 هیأت چهارم  آقاي عبدالغفار جان نثاری 
الدانی به شناسنامه شماره 38 کدملي 1290093539 صادره اصفهان فرزند احمد 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب  ساختمان به مساحت 350/66 مترمربع از پالک 
شــماره 408  فرعی از25 اصلی واقع در اصفهان بخش14حــوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان ازمالک رسمی بهجت و عزت و فاطمه پورعجم ازسندشماره ازموردثبت 

صفحه268و271 دفتر 734و ص 197 دفتر 109  امالک
88-رای شــماره 15357-1395/06/13 هیأت چهارم آقاي اکبــر کیانی قلعه ء به 
شناســنامه شــماره 10کدملي 1290067139 صادره اصفهان فرزند  حسین سه 
دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 350/66 مترمربع از پالک 
شــماره 408  فرعی از25 اصلی واقع در اصفهان بخش14حــوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان ازمالک رسمی بهجت و عزت و فاطمه پورعجم ازسندشماره ازموردثبت 

صفحه268و271 دفتر 734و ص 197 دفتر 109  امالک
89-رای شــماره 16462-1395/06/21 هیــأت چهارم  آقاي صحنعلي رئیســي 
باباحیدري به شناسنامه شماره 1987 کدملي 4679041196 صادره فارسان فرزند 
عباسعلي در ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 118/97 مترمربع پالک شماره 67 
اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از محمد 

شاه عالنی بموجب سند 22545 مورخ 30/12/28 دفتر 65 اصفهان 
90-رای شماره 16452-1395/06/20 هیأت چهارم  آقاي محسن صدري کرمی 
به شناسنامه شماره 725 کدملي 1290828113 صادره اصفهان فرزند حسین در 
ششدانگ  یکباب خانه به مســاحت 70/79 مترمربع پالک شماره173 فرعي از22 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان بموجب سند انتقل 

57446 مورخ 51/10/17 دفتر 29 مورد ثبت ص378و386و482دفتر 85
91-رای شــماره 16456-1395/06/20 هیأت چهارم آقــاي مقصود عبداللهي به 
شناســنامه شــماره 538 کدملي 6219382196 صادره فریدن فرزند امان اله در 
ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 118 مترمربع پالک شــماره2414 فرعي از18 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملــک غرب اصفهان مورد ثبت ص 41 

دفتر 63
92-رای شــماره 16465-1395/06/21 هیــأت چهــارم  خانم لیال نبــي زاده به 
شناسنامه شــماره 646 کدملي 2390982697 صادره ممسنی فرزند خداخواست 
در ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 108/54 مترمربع پالک شماره739 فرعي از14 
اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  بموجب سند 14596 

مورخ 84/2/1 دفتر105 اصفهان 
93-رای شماره 20111-1395/07/27 هیأت سوم خانم فاطمه جان نثاری الدانی 
به شناسنامه شماره 707 کدملي 1289302081 صادره اصفهان  فرزند محمدعلی 
نسبت به یک و نیم دانگ مشــاع از ششدانگ یک باب ســاختمان به مساحت 302 
مترمربع از پالک شماره2138فرعی25 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک غرب اصفهان از سند ثبت شده در صفحه 144 و 147 دفتر 582 و صفحه 265 

دفتر 606 و صفحه 167 دفتر 573
94-رای شــماره 5136-1395/02/30 و رای اصالحــی شــماره 20106-

1395/07/27 هیأت ســوم آقاي شــعبان نصرآزادانی به شناســنامه شماره 53 
کدملي 1290137641 صادره خمینی شــهر فرزند هاشــم نســبت به چهار و نیم 
دانگ مشاع ازششــدانگ یک باب ســاختمان به مســاحت 302 مترمربع از پالک 
شــماره2138فرعی25 اصلي واقــع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان از سند ثبت شده در صفحه 144 و 147 دفتر 582 و صفحه 265 دفتر 606 

و صفحه 167 دفتر 573 
95-رای شماره 22155-1395/08/18 هیأت سوم خانم کسري باقي به شناسنامه 
شــماره 802 کدملي 1290999031 صادره اصفهان  فرزند خسرو در ششدانگ 
یکباب خانه به مســاحت 150/10 مترمربع پالک شــماره1221 فرعي از16 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان بموجب سند انتقال 14914 

مورخ 93/8/1 دفترخانه 160 اصفهان
96-رای شــماره21752-1395/08/12 هیــأت دوم آقاي اصغر اســفندیاري به 
شناسنامه شماره 509 کدملي 1288645041 صادره اصفهان فرزند محمد علي در  
ششدانگ یک باب   ساختمان   به مساحت  198   مترمربع پالک شماره  751    فرعي 
از  40  اصلي واقــع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غــرب اصفهان از مالک 

رسمی اکبر عباسیان لمجیری
97-رای شــماره21725-1395/08/12 هیأت ســوم  خانم زهــرا ابوطالبیان   به 
شناسنامه شــماره 1944 کدملي 1287830528 صادره اصفهان فرزند علیرضا  
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 145/40 مترمربع از پالک شماره  45 فرعی از 4 
اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی فوق 

از سند شماره 104961 مورخ 94/10/23 دفترخانه 8 اصفهان
98-رای شــماره 20808-1395/08/02 هیأت سوم آقای ســید عطااله موسوی 
جروکانی به شناسنامه شماره 22  کدملي  1290085455  صادره اصفهان  فرزند 
اکبرآقا  ششدانگ یک باب خانه به مساحت 233 مترمربع از پالک شماره  44 اصلی 
واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی حســین 

تیموری
99-رای شــماره 20807-1395/08/02 هیأت سوم آقای ســید عطااله موسوی 
جروکانی   به شناسنامه شماره  22 کدملي 1290085455  صادره اصفهان   فرزند 
اکبرآقا   ششدانگ یک باب خانه به مساحت 182/20  مترمربع از پالک شماره  3455   
فرعی از  18  اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک 

رسمی  ازموردثبت صفحه  453 دفتر 520  امالک
100-رای شــماره 21424-1395/08/09 هیأت دوم خانم بتول زریح حسیني به 
شناسنامه شماره 718 کدملي 1285421434 صادره اصفهان فرزند محمد حسین 
ششدانگ یک باب   ساختمان   به مساحت    200/07   مترمربع پالک شماره  3468     
فرعي از  18  اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد 

ثبت   صفحه 412 دفتر 457 امالک
رای اصالحی

1- رای شــماره 15903-1395/06/16 هیأت ســوم بــا توجه به مفــاد گزارش 
کارشناس به شماره 10937 مورخ 94/4/8 و با عنایت به اینکه طبق گزارش مورخ 
95/5/17 راي هیأت تا کنون اجرا نشــده لذا مفاد راي صادر به شــرح زیر اصالح 

مي گردد:
پالک بصورت ششدانگ یکباب ساختمان پالک 229 فرعی از 3 اصلی می باشد واقع 

در بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان میباشد.
2-رای شماره 19038-1395/07/15 هیأت اول با توجه به مفاد گزارش کارشناس 
به شماره 700805-94/10/21 و با عنایت به اینکه طبق گزارش فوق راي هیأت تا 
کنون اجرا نشــده لذا مفاد راي صادر به شــرح زیر اصالح مي گردد: مالک رسمی 
موردتقاضا اقای حاج ابوطالب کریم زاده ازسندرسمی شماره 45/7/26-84406 

دفترخانه 14 اصفهان صحیح میباشد.
آراء صادره قبلي با رعایت اصالحات فوق قابل اجرا میباشند.

بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادرخواهدشد .

تاریخ انتشار نوبت اول 1395/09/04
تاریخ انتشار نوبت دوم  1395/09/20

علیرضا حیدری رئیس منطقه ثبت اسناد وامالک غرب اصفهان
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توسط سازمان پزشکی قانونی؛

آمار نزاع در اصفهان منتشر شد

جای خالی منشور اخالقی در ورودی 
بعضی ادارات حس می شود

۲۳ هزار نفر در تکمیل ظرفیت 
کنکور ۹۵ ثبت نام کردند

آغاز ثبت نام 
آزمون کارشناسی ارشد پیام نور

 مدیر کل پزشــکی قانونی اســتان اصفهــان گفــت: 28/2 درصد 
از حجم مراجعه به مراکز پزشکی قانونی اســتان اصفهان مربوط به 

نزاع است.
در هفت ماهه ســال جاری تعــداد 26 هــزار و 254 نفــر به دليل 
صدمات ناشــي از نزاع بــه مراکز پزشــکي قانوني اســتان اصفهان 
مراجعه کردند. علی ســليمان پور، مدیر کل پزشــکی قانونی استان 
 اصفهان، گفت: تعــداد نزاع در هفت ماهه اول ســال، در مقایســه 
 بــا مدت مشــابه ســال قبــل معــادل4/0 درصــد کاهــش پيدا 
کرده اســت. وی با بيان اینکه مراجعان به دليل نــزاع 28/2 درصد 
از حجــم مراجعــه به مراکــز پزشــکی قانونــی اســتان اصفهان 
هســتند، افزود: از کل مراجعان نزاع تعداد هشــت هزار و 506 نفر 
زن و 17 هــزار و 748 نفر مــرد بوده اند.  مدیر کل پزشــکی قانونی 
اســتان اصفهان گفت: در مدت مشــابه ســال قبل تعداد 26 هزار 
و 359 نفر بــه دليل نزاع به مراکز پزشــکي قانوني اســتان مراجعه 
کرده اند که هشــت هــزار و 424 نفر زن و 17 هــزار و 935 نفر مرد 
بوده اند. ســليمان پــور ادامه داد: در مهر ماه ســال جاری نيز ســه 
هزار و 229 نفــر به دليل صدمات ناشــی از نزاع به مراکز پزشــکی 
قانونی اســتان مراجعه کرده اند که نســبت به مهر ماه سال گذشته 
 حدود 5/3 درصد کاهش داشــته اســت. مدیر کل پزشــکی قانونی 
 اســتان اصفهــان گفــت: بيشــترین مراجعان نــزاع مربــوط به 

شهرستان های اصفهان، خمينی شهر، کاشان و نجف آباد است.

ســامت اداری و صيانت از حقوق مردم یکی از اقدامات مهمی اســت 
که دستورالعمل آن باید از ســوی همکاران مختلف اداره کل خوانده و 

بررسی شود.
ســيد محمد ميرپور معــاون توســعه منابــع و پشــتيبانی اداره کل 
 آموزش و پــرورش اســتان اصفهــان  در خصــوص ســامت اداری 
و صيانــت از حقوق مــردم اظهار کرد: یکــی دیگــر از اقدامات مهمی 
 که می توان انجــام داد، نصــب منشــور اخاقــی در ورودی هر یک 
از ادارات و بخش های اداره اســت. وی گفت: هم اکنــون اقدامات اوليه 
و بســترهای الزم در رابطه  با ایجــاد تلفن گویــا در اداره کل آموزش و 
پرورش استان اصفهان انجام شــده اســت. وی افزود: به منظور ایجاد 
ميز خدمت بایــد عاوه بــر انتخاب فــرد آگاه و مورد نظــر، موقعيت 
و فضای خوبــی در اداره کل آموزش و پرورش اســتان اصفهان در نظر 
گرفته شــود. ســيد محمد ميرپور تصریح کرد: دســتورالعمل صيانت 
از حقوق مردم و ســامت اداری باید از ســوی همکاران مختلف اداره 
کل خوانده و بررســی شــود. معاون توســعه منابع و پشــتيبانی اداره 
 کل آموزش و پــرورش اســتان اصفهان ادامــه داد: منشــور اخاقی 
تدوین شــده نيز باید بــه بخش های مختلف اداره کل ارســال شــود 
 تا بعــد از گرفتــن نظرات همــکاران فرهنگــی، بنر منشــور اخاقی 
در ورودی های هر ساختمان نصب شود. در این راستا اسماعيلی ریيس 
اداره ارزیابی عملکرد  و پاســخگویی به شــکایات گفت: منشور اخاقی 
 توسط روابط عمومی تدوین شده است که به بخش های مختلف ارسال 
خواهــد شــد. وی بيــان کــرد: یکــی از پيشــنهادات ما بــه منظور 
 حفظ حقــوق مردمــی، در نظــر گرفتــن ميز اربــاب رجــوع برای 

مراجعه کنندگان به بخش های مختلف اداره کل است.
 اســماعيلی ادامــه داد: همچنيــن مــی تــوان بــه منظــور تکریم 
ارباب رجوع، صندوقی در کنار ميز طراحی شده پيش بينی شود تا آنها 
بتوانند با انداختن برگه های نظرســنجی در صندوق، پيشنهادات خود 
را به گوش مســئوالن برســانند. وی در ادامه اظهاراتش به طراحی ميز 
خدمت با در نظر گرفتن فردی آگاه نســبت به وظایف هر یک از بخش 
ها اشاره کرد. همچنين در جهت رضایت و تکریم ارباب رجوع، فرم های 

مربوطه را برای نظرسنجی آنها ارایه دهيم.

مشاور عالی سازمان ســنجش با اشــاره به پایان مرحله تکميل 
ظرفيت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در کنکور سراسری 
95 گفت: بيش از 23 هزار داوطلب در این مرحله ثبت نام کردند.

حســين توکلی گفت: با توجه به اینکه مهلت ثبت نام پایان پيدا 
کرده اســت، آمار اوليه ثبت نام تعداد 23 هــزار و 522 داوطلب 

است و آمار نهایی متعاقبا اعام می شود.
مشاور عالی سازمان سنجش گفت: ظرفيت اعام شده در مرحله 
تکميل ظرفيت دانشگاه ها و موسســات آموزش عالی در کنکور 

سراسری 95 بيش از 13 هزار و700 بود.
وی تاکيد کرد: تمامی داوطلبان حاضر در جلســه آزمون با نمره 
کل مســاوی یا بيشــتر از یک )باتوجه به کارنامــه نتایح علمی 
 اوليه( در صورت واجد شــرایط بودن و همچنين افراد عاقه مند 
به شرکت در رشته های تحصيلی که پذیرش آنها صرفا براساس 
سوابق تحصيلی بود، می توانســتند با انتخاب50 کد رشته محل 

در این مرحله شرکت کنند.

مشــاور عالی سازمان ســنجش آموزش کشــور گفت: ثبت نام 
 آزمون کارشناســی ارشــد فراگير دانشــگاه پيام نــور از دیروز 

آغاز شد.
مشــاور عالی سازمان ســنجش آموزش کشــور از آغاز ثبت نام 
مقطع کارشناسی ارشد فراگير دانشگاه پيام نور خبر داد و گفت: 
دفترچه راهنمای این آزمون همزمان با آغاز ثبت نام روی سایت 

سازمان سنجش قرار گرفت.
حسين توکلی اظهار داشت: بر اســاس برنامه زمانی پيش بينی 
شــده ثبت نام برای شرکت در آزمون کارشناســی ارشد فراگير 
پيام نور بهمن ماه 95 ) نوبت هفدهم ( از طریق ســایت سازمان 
 سنجش آموزش کشور به نشــانی  www.sanjesh.org آغاز 

و در روز شنبه 13 آذرماه 95 پایان می پذیرد.
وی افزود: متقاضيان ضرورت دارد در مهلت در نظر گرفته شــده 
پس از مطالعه دقيق دفترچه راهنمــا و تهيه مدارک مورد نياز با 
مراجعه به سایت سازمان سنجش،  نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

مشاور عالی ســازمان ســنجش در ادامه گفت: با توجه به اینکه 
پرداخت هزینه ثبت نام به صورت اینترنتی انجام می شــود، الزم 
اســت داوطلبان با کارت هــای بانکی عضو شــتاب که پرداخت 
الکترونيکی آنها فعال است با مراجعه به سایت سازمان سنجش و 
پرداخت650 هزار ریال ) 65 هزار تومان ( نسبت به ثبت نام اقدام 
 کنند. گفتنی اســت، آزمون کارشناسی ارشــد فراگير دانشگاه 

پيام نور، روز جمعه 15 بهمن ماه جاری برگزار می شود.

آمارهاي جدید از بررسي بودجه خانوار مناطق شهري کشور 
در سال 94 از سوي بانک مرکزي منتشر شد. 

این آمارها نشــان مي دهند که فاصله بيش از 15برابر ميان 
هزینه هــاي دو دهک باال و پایيني خانوارهاي کشــور وجود 
 دارد. براســاس آماري که بانــک مرکزي به تازگي منتشــر 
کرده اســت، جمع کل هزینه هاي ناخالص به طور متوســط 
در یک خانوار دهک اول ) پایين ترین دهک ( به طور ســاالنه 
حدود 7ميليــون و800 هزار تومان اســت، درحالي که یک 
خانوار دهک دهمي ) باالتریــن دهک ( بيش از 108ميليون 
 تومان در ســال هزینه مي کند. این امر نشــان مي دهد که 
نسبت نخســتين و آخرین دهک هاي درآمدي کشور فاصله 

بيش از1400درصدي در ميزان هزینه هاي شان وجود دارد.
70 درصد زير میانگین هزينه ها

 طبق این گزارش، متوســط هزینه براي یــک خانوار ایراني 
) متوســط هزینه دهک ها ( حدود 35ميليون تومان در سال 
اســت که این ميزان هزینه را تنها سه دهک باالیي ) هشتم، 
نهم و دهم ( دارا هســتند. این بدین معناســت که ميانگين 
هزینه ها توزیع بســيار نابرابري دارد و70  درصد افراد جامعه 
زیر این ميانگين قرار دارند، به طور دقيق تر متوســط هزینه 
ميليوني خانوارهاي ایراني اگر 35ميليون  تومان شــده است 
نه به خاطــر اینکه اغلــب خانوارها درآمدي مشــابه به این 
رقم دارند بلکه درآمد باالي دو دهک باالیي کشــور بوده که 

ميانگين را افزایش داده اســت. در آمار توصيفي در این گونه 
موارد سراغ یک شاخص دقيق تر که توزیع را دقيق تر نمایان 
کند، مي روند. شاخص ميانه دقيقا به خاطر همين وضعيت ها 
به کار مي رود. ميانه در اینجــا در ميان دو دهک مياني پنجم 
و ششــم قرار دارد که همان عدد 25ميليون تومان اســت. 
بنابراین مي توانيم حد وسط درآمد ساالنه خانوارهاي ایراني 
را 25 ميليون تومان درنظر گرفت که بر این اساس50  درصد 
افراد جامعه زیر این ميزان هزینــه قرار دارند و50  درصد هم 
باالتر از این ميزان هستند. ســوري ادامه مي دهد: » بنابراین 
وقتي بخواهيــم کل جامعه را توصيف کنيــم ميانه گویا تر و 
 واقعي تر اســت، اما وقتــي قرار باشــد ميانگيــن و ميانه را 
 در ميان دهک ها بــه کار  گيریم چون نابرابري کمتر اســت 

این دو شاخص کمي، آنچنان به کار نمي آید. «
فاصله عمیق دهك دهم با کل جامعه

یکي از موضوعات جالب توجه در جــدول هزینه خانوارهاي 
کشور در سال 94 این است که از ميانگين فاصله هزینه ها در 
ميان دهک اول تا نهم به طور متوسط 6 ميليون تومان است، 
اما وقتي دهک دهم را وارد این محاسبه کنيم حدود دو برابر 
مي شــود. یعني فاصله ميان ده دهک هزینه یي 11ميليون 
تومان مي شود. این به وضوح نه تنها نشان مي دهد که چگونه 
ميانگين در این گونه مواقع غيرواقعي است بلکه مي گوید که 
دهک دهم فاصله بســيار زیادي با دهک هــاي دیگر جامعه 

دارد. فاصله هزینه بين دهک نهــم و دهم حدود 51 ميليون 
تومان است، این درحالي است که دهک نهم با هشتم حدود 
14ميليون  تومان فاصله دارد. از دهک هشتم به پایين تر هم 

فاصله ها از 9ميليون تا 3ميليون تومان در نوسان است.
توزيع جامعه در 1۵طبقه

یکي دیگر از جــداول بودجه خانــوار که مرتبــط با توزیع 
درآمد افراد جامعه اســت جدولي با عنوان » متوسط هزینه 
ناخالص ســاالنه یک خانوار براي گروه هــاي مختلف هزینه 
در طبقــات هزینه ناخالص « اســت. در این جــدول توزیع 
درصدي خانوارها براساس 15طبقه هزینه یي توصيف شده 
که در آن طبقه اول از هزینه صفر تــا 4 ميليون و 981 هزار 
 تومــان و طبقه پانزدهم از 364 ميليون و بيشــتر تشــکيل 
شــده اســت. این جدول نشــان مي دهد که 1/76 درصد 
 خانوارهاي کشــور در طبقه اول حضور دارنــد یعني هزینه 
در ميان صفر تاحدود 5 ميليون تومان در ســال دارند. 0/1 
درصد نيز از افراد جامعه در طبقه پانزدهم هزینه یي کشــور 
قرار دارند. این جدول نشان مي دهد که 75 درصد خانوارهاي 
کشــور از نظر ميزان هزینه هایي که در طول یک سال دارند، 
 در پنج طبقه ) چهارم تا هشــتم ( قرار دارند. این پنج طبقه 
از حــدود 9 ميليون تــا50 ميليون  تومان قــرار دارند یعني 
هزینه ســاالنه 75 درصــد خانوارهاي کشــور در ميان این 
 دو رقم قــرار دارد. بــه این صورت کــه در طبقــه چهارم 
) 9 تا 13ميليون (10 درصد جمعيت، طبقــه پنجم ) 13 تا 
18ميليون ( 14/5 درصد، طبقه ششــم ) 18 تا 25ميليون ( 
 17/8 درصد، طبقه هفتم ) 25 تــا 36ميليون ( 1 /17 درصد 
و طبقه هشــتم ) 36 تا50ميليــون ( 13/7 درصد خانوارها 
قرار دارند. عاوه بر ایــن، ارقام حاکي اســت که 62  درصد 
خانوارها هزینه یي در ميان صفــر تا 36 ميليون تومان دارند. 
از طرفي در 3 طبقه باالیي از این 15طبقه، یعني خانوارهایي 
که هزینه ســاالنه 135ميليون و بيشتر در سال دارند حدود 
1/3 درصــد کل جمعيت ایران را دارند. البته معلوم نيســت 
این طبقه بندي 15گانه بر چه اساسي انجام شده است چون 
فاصله ميان هر کدام از طبقات مساوي نيست. داوود سوري 
نيز به این موضوع انتقاد مي کند و مي گوید: » براي محاسبات 
آماري توزیعي باید فاصله هر کدام از طبقات مساوي باشد تا 
بتوان از آن نتيجه یي واقعي تر اســتنتاج کرد، اما این جدول 
به دليل نداشتن این خصيصه آنچنان قابل اطمينان نيست. «

 ســوري در پایان به ایــن موضوع که گفته شــده 15 درصد 
از قدرت خرید مردم در طول این ســال ها بازگشــته، انتقاد 
مي کند و مي گوید: » این آمار به خوبي گویاي واقعيت است 
بنابراین نباید به آمارهایي که از آمــال و آرزوها بر مي خيزد 
توجهي کرد چون این آمار و ارقام شواهدي هستند که نشان 
مي دهند مخارج خانوارها 6 الي 7 درصد افزایش داشته است 
درحالي که تورم هم به طور متوســط در این سال حدودا 12 
الي 13 درصد افزایش پيدا کرده است. این آمارها گویاي این 
واقعيت است که ســفره ها کوچک تر شــده و هيچ شکي در 
 این نيست. « ســوري تاکيد مي کند که جامعه اقتصادي ما،

جامعه برابري نيست.

سفره ايرانیان در سال ۹4، حدود 6درصد کوچك تر شد؛
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جالب توجه 

در جدول هزينه 
خانوارهاي 

کشور در سال 
۹4 اين است که 

از میانگین فاصله 
هزينه ها در میان 
دهك اول تا نهم 

به طور متوسط 
6 میلیون تومان 

است

کشنده فائو با بیش از ۹8 کیلو ترياك 
توقیف شد

سقوط کانتینر در بزرگراه اصفهان – شیراز 
حادثه آفريد

سنــاريوی هولنـاك  
برای قتل شوهر

پیشنهاد  سردبیر:
فاصله 1۵ برابري میان دوسوي دهك ها

ریيس پليس آگاهي استان اصفهان گفت: 25 درصد قتل هایی 
که در اصفهان رخ می دهد، در اثر نزاع صورت می گيرد و مقتول 
به صورت اتفاقی کشته می شود. ســتار خسروی اظهار داشت: 
افراد وقتی با نامایمت ها رو به رو می شــوند، خشونت از خود 
 بروز می دهند کــه در برخی موارد این بروز خشــونت به نزاع 
و در نهایت منجر به قتل می شــود. وی افزود: چنين قتل هایی 
که اصطاحا بــه آن » قتل های اتفاقی « گفته می شــود، 25 
 درصــد از کل قتل های صــورت گرفته در اســتان اصفهان را 
به خــود اختصاص داده اســت. ریيس پليس آگاهی اســتان 
اصفهان با بيان این که بيشتر عصبانيت ها مربوط به اول صبح 
یا آخر شب می شود، بيان داشت: خانواده و محيط تاثير زیادی 
بر تربيت افراد و در ادامه بــر رخ دادن چنين حادثه های دارد 
و معموال انسان های پرخاشــگر و عصبانی محصول کارکرد بد 

خانواده است.
خسروی با اشــاره به پایين بودن آســتانه تحمل در نزاع هایی 
که منجر به قتل می شود، ادامه داد: متاســفانه افراد در حالت 
عصبانيت و خشم به صورت ناخواسته اتفاقات ناخوشایندی را 
رقم می زنند که آینده خودشان و چند خانواده را نابود می کند.

وی خاطر نشان کرد: موارد بسياری در گزارش های پليس که 

مربوط به پرونده های قتل اســت وجود دارد که نشان می دهد 
یک نزاع ساده منتهی به یک قتل شده است.

ریيس پليس آگاهی استان اصفهان با اشــاره به پدیده حمل 
ساح سرد هشــدار داد: این عمل قدرت کاذب به شخص داده 
و عمدتا هم توسط افراد ترسو انجام می شود و در افزایش نزاع 
و قتل موثر اســت؛ از طرفی باید از درگيری بــا چنين افرادی 

پرهيز کرد.
خسروی تاکيد کرد: کوتاه آمدن و بخشــيدن در نزاع ها نشانه 
بازنده بودن نيســت بلکه منش بزرگان و رفتــاری مورد تایيد 
همه اســت، عصبانيت در نزاع ها بيشتر از همه به خود ما ضربه 
خواهد زد. وی یادآور شد این تصور که » همه باید مثل ما فکر 
کنند « یکی از دالیل اصلی درگيری هاســت، باید قبول کنيم 
 انســان هایی که پيرامون ما زندگی می کنند هــر کدام دارای 

یک طرز تفکر و مجموعه رفتارهای متفاوت از ما هستند.
ریيس پليس آگاهی اســتان اصفهان در پایــان با بيان این که 
آشنایی با اصول مذهبی و اخاقی بسياری از مشکات جامعه 
 را حل می کند، گفت: اگــر رعایت ادب و احتــرام در برخورد 
با دیگران در جامعه فراگير شــود و همه به آن پایبند باشــيم 

دیگر شاهد نزاع و به تبع قتل های اتفاقی نخواهيم بود.

ریيس بنياد شــهيد و امور ایثارگران گفــت: از ابتدای فعاليت 
دولت تدبير و اميد تاکنون60 هزار فرصت شغلی برای فرزندان 
شاهد و ایثارگر در کشور ایجاد شد. حجت االسام و المسلمين 
سيدمحمدعلی شــهيدی افزود: در بيش از سه سال گذشته 34 
هزار و500 فرصت شغلی برای فرزندان شــاهد و ایثارگر ایجاد 
 شــد و 25 هزار نفر نيز با اعطای تســهيات، زمينه کارآفرینی 

و فرصت شغلی آنان فراهم شده است. 
وی اظهار داشــت: برای تاميــن فرصت های شــغلی فرزندان 
 شــاهد و ایثارگر طی ســال های گذشــته از ســهميه ای که 
در وزارتخانه ها و ســازمان های خصوصی در نظر گرفته شده،  

اســتفاده شــد و تعداد 34 هزار و500 نفر در این ســازمان ها 
مشغول به کار شدند. شهيدی ادامه داد: بنيادشهيد در مجموع 
60 هزار شــغل در طول فعاليت دولت یازدهم ایجاد کرد و هنوز 
60 هزار نفر از فرزندان شــاهد و ایثارگر نيز جویای کار هستند. 
وی خاطرنشان کرد: تعداد فرزندان شاهد و ایثارگر متغير است 
به همين منظور هرچه ما فرصت شــغلی برای ایــن افراد ایجاد 
می کنيم تعداد دیگــری از فرزندان شــاهد و ایثارگر نيز دنبال 
شغل هستند. معاون ریيس جمهوری اضافه کرد: موضوع ایجاد 
اشــتغال فقط مسئله بنياد شــهيد نيســت و کل کشور اکنون 

مشکل تامين فرصت های شغلی برای جوانان را دارند. 
وی اضافه کــرد: همچنين ریيس جمهوری اعــام کرده که دو 
ميليون و700 هزار نفر بيکار در کشور وجود دارد که باید ساالنه 
100 هزار شــغل ایجاد شــود که تعداد زیادی از آنها همچنان 
 باقی می ماننــد. ریيس بنياد شــهيد و امــور ایثارگران گفت: 
در بنياد شــهيد نيز این گرفتاری برای تامين شــغل فرزندان 
 شــاهد و ایثارگر وجود دارد چون همچنان60 هزار فرزند شاهد 

و ایثارگر با مدارج علمی مختلف طالب کار در کشور هستند. 
وی اظهار داشت: با وجود همه این مشکات، بنياد شهيد تاش 

می کند که مشکل اشتغال فرزندان شاهد و ایثارگر رفع شود. 

 محمولـــــه 98 کيلویـــــی 
مواد مخــدر توســط ماموران 
پليس مبــارزه بامــواد مخدر 

اصفهان کشف و ضبط شد.
سرهنگ ســـيد تقي حسيني 
 ریيـــــس پليـــس مبــارزه 
با مواد مخدر اســتان از کشف 
 بيــش از 98 کيلــو تریــاک 
در بازرســي از یــک کاميون 
 کشــنده فائو و دســتگيري یک ســوداگر مرگ خبــر داد. وی اظهار کرد: 
ماموران پليس مبارزه بامواد مخدر اصفهان باخبر شــدند، فردي قاچاقچي 
 قصد دارد یک محموله مــواد مخدر را از یکي از اســتان هاي شــرقي وارد 
استان اصفهان کند که بررسي موضوع به طور ویژه در دستور کار قرار گرفت.

 وي ادامه داد: مامــوران، خودروي فرد قاچاقچي که یک کشــنده فائو بود را 
در یکي از ورودي هاي شرقي اصفهان شناسایي و متوقف کردند.

 این مقام انتظامي بيان داشــت: در بازرســي از این خودرو مقــدار 98 کيلو 
و450 گرم تریاک که در اتاق بار خودرو جاساز شده بود کشف شد.

 ســرهنگ حســيني افزود: در این خصوص یک ســوداگر مرگ دســتگير 
و جهت سير مراحل قانوني به مراجع قضایي تحویل داده شد.

زن جوان برای این که راز رابطه پنهانی اش با برادرزاده شوهرش فاش نشود، 
با همدستی او نقشه قتل شــوهرش را اجرا کرد. عامان جنایت بعد از قتل، 

جسد مرد جوان را در اطراف شهر به آتش کشيده بودند.
 کشــف جســدی ســوخته  در اطراف اردبيل که طعمه گرگ ها شــده بود، 

خبر از وقوع جنایتی هولناک داشت. 
با حضــور ماموران پليــس آگاهی و بازپــرس پرونده در محــل، تحقيقات 
مقدماتی آغاز و در ادامه مشخص شــد چندی قبل زنی جوان نيز با مراجعه 
 به دادســرا اعام کــرده، همســرش چند روز پيــش از خانه خارج شــده 
 و دیگر بازنگشــته اســت. ســرنخ ها حکایت از آن داشــت که بين جســد 
کشف شــده و شــکایت این زن ارتباطی وجود دارد. تحقيقات برای کشف 
معمای این جسد ادامه داشت تا این که دادســتان اردبيل از بازداشت عوامل 
 این جنایت خبر داد و گفت: پس از کشــف جســد، موضوع مورد بررســی 
قرار گرفت. پس از تکميل تحقيقات، ردی از همســر مقتول به عنوان اولين 
مظنون در پرونده به دســت آمد و مشخص شد که وی با همدستی برادرزاده 

مقتول به قتل همسر و آتش زدن جسد در اطراف شهر اقدام کرده اند.
قاتان با اعام ناپدید شــدن مقتول قصد گمراه کردن ماموران را داشتند که 
با رسيدگی ویژه به پرونده، نقشــه آنها ناکام ماند و مشخص شد این دو فرد 
به دليل ارتباط غيراخاقی  که بين آنها وجود داشــت، برای قتل مرد جوان 

برنامه ریزی و آن را اجرا کرده اند.

محمد شریعتی، مدیر روابط عمومی ســازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شــهرداری اصفهان اظهار کرد: یک دســتگاه کانتينر توســط یک تریلر به 
 سمت شهر بهارســتان در حرکت بود که در بزرگراه اصفهان - شيراز بر روی

دو خودروی» MVM « سقوط کرد. 
وی ادامــه داد: در ایــن حادثــه دو نفر سرنشــينان این خودروها آســيب 
 می بيننــد که با توجه به شــدت حادثه ممکــن بود جان خود را از دســت 

بدهند. 
مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان 
تصریح کرد: این حادثه به علت عدم مهاربندی مناســب و حمل غيراصولی 

کانتينر صورت گرفته است. 
وی افــزود: نيروهای ســازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی از ایســتگاه 
شماره 13 و شهر بهارســتان در کم ترین زمان ممکن در محل حادثه حضور 
 پيدا کــرده و ضمن ایمن کــردن جاده، مصدومــان را به عوامــل اورژانس 

و فوریت های پزشکی تحویل می دهند. 
 شــریعتی عنوان کرد: در پی این حادثه دو خودرو پراید نيــز با هم برخورد 

می کنند که تنها خسارت مالی در پی داشته است. 
 وی تاکيــد کــرد: از تمامــی راننــدگان خودروهــای ســنگين تقاضــا

می شود در حمل ونقل بار مسئله مهار بندی اسباب و وسایل را رعایت کرده 
تا از بروز چنين حوادثی پيشگيری شود.

ريیس پلیس آگاهي اصفهان تشريح کرد:

حکايت » قتل های اتفاقی « در اصفهان
ريیس بنیاد شهید؛

60 هزار فرصت شغلی برای فرزندان شاهد و ايثارگر ايجاد شد

آمارها نشان مي دهد که فاصله هزينه تفريحي و فرهنگي 10 درصد خانوارهاي کشور در سال ۹4 حدود 600برابر 10  درصد پايیني 
کشور بوده است. اين آمارها همچنین نشان مي دهد که خانوارهاي دهك پايیني کشور 4  درصد از کل سبد هزينه يي خود را صرف 

بهداشت و درمان کرده اند.

خبر

معاون اجتماعی سازمان بهزیســتی گفت: سال گذشته160 
هزار تماس با اورژانس اجتماعی گرفته شــد کــه 8/5 درصد 
مربوط به کودک آزاری جســمی و 7 درصد همسرآزاری بوده 
 و یک هزار مــورد فرار از منزل گزارش شــد کــه این دختران 

در خانه های سامت اسکان پيدا کردند. 
حبيب ا... مســعودی فرید، گفت: اورژانس اجتماعی در زمينه 
 کودک آزاری، همســرآزاری، معلول و ســالمند آزاری، اقدام 
به خودکشــی، فرار از منزل، کودکان خيابانی و موضوعات حاد 
خانوادگی وارد عمل می شود. وی ادامه داد: در حال حاضر 197 
واحد اورژانس اجتماعی در تمام استان های کشور فعال هستند 
که در سال گذشته600 هزار تماس با این اورژانس برقرار شده 
اســت. فرید گفت: از ميان تماس های گرفته شــده 160 هزار 
مورد مربوط به موضوعات اورژانس اجتماعــی بوده که در آن 
 8/5 درصد مربوط به کودک آزاری گزارش شده است که عمدتا 
از نوع کودک آزاری جسمی بوده است. معاون اجتماعی سازمان 
بهزیستی، ادامه داد: کودک آزاری ممکن اســت از نوع روانی، 
تبعيض، توهين یا جنسی باشد که شایع ترین نوع کودک آزاری 
در تمام دنيا بی توجهی و غفلت نسبت به کودک است به طوری 
که بيــش از50 درصد از کــودکان در دنيا از این آزار آســيب 
می بينند. بی توجهی به بهداشت، ســامت، آ موزش و پوشاک 
کودک از این نوع کودک آزاری است. وی افزود: اما کودک آزاری 
که به اورژانس اجتماعی گزارش می شود کودک آزاری جسمی 
اســت که 8/5 درصد تماس ها را به خود اختصاص داده است.
 معاون اجتماعی بهزیستی گفت: در مورد کودک آزاری عمدتا

از طریق همســایه ها و آشــنایان با اورژانس اجتماعی تماس 
گرفته شده و گاهی هم ســازمان های مردم نهاد در این زمينه 
ورود کرده اند، حتی دیده شده که همسایه ها گزارش دادند که 
مادر معتاد کودک را مورد اذیت و آزار قرار می دهد که ماموران 
 اورژانس نســبت به این موضوعــات ورود کرده  اند. فرید گفت: 
7 درصد تماس ها مربوط به همسرآزاری است و درگيری های 
خانوادگی کمتر گزارش می شود که اغلب از ماموران اورژانس 
مشــاوره می خواهند. وی ادامه داد: اقدام به خودکشــی یک 
درصد تماس ها را به خود اختصاص داده است که برخی از آنها 
 حل و فصل شــده و اگر الزم بوده فرد را به مرکز بهداشت برده 
و مراقبت های حاد پزشکی برای شان در نظر گرفته شده است.

معاون اجتماعی سازمان بهزیســتی افزود: اورژانس اجتماعی 
 در ســال گذشــته در4200 مورد خودکشــی مداخله داشته 

و توانسته از اقدام به خودکشی این افراد پيشگيری کند. 
فرید افزود: در مورد فرار از منزل نيــز در حال حاضر 21 خانه 
 سامت که محل اسکان دختران فراری اســت وجود دارد که 

در سال گذشته هزار مورد در این خانه ها پذیرش شده است.

اورژانس اجتماعی اعالم کرد:

 1۵/۵ درصد تماس ها درباره 
» کودك  و همسرآزاری «
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تاریخ پیشنهاد سردبیر: 
ایکس ری از مغز هیتلرپادشاه بی تاج و تخت ایران!

در مغــز هیتلر چه 
بود؟ شــاید سوال 
بسیار جالبی حتی 
برای امــروزی ها 
یک  امــا  باشــد؛ 
تصویــر از ســال 
میــادی   1942
می دهــد  نشــان 
کــه آن روزها نیز 
همین ســوال در 
وجود  مردم  ذهن 

داشت!

شوخی با تاریخ

آخرین ولیعهد قاجار؛

پادشاه بی تاج و تخت ایران!

خانه تاریخی شیخ االسالم 

محمدحسن میرزا فرزند محمدعلی شــاه قاجار آخرین ولیعهد 
سلسله قاجار بود که پس از عزل احمدشاه از سلطنت به دستور 

رضاشاه از کاخ گلستان اخراج و از طریق بغداد به اروپا رفت.
محمدحسن میرزا ششمین پادشــاه قاجار بود که به دلیل آنکه 
احمد شاه فرزند نداشــت در شــعبان 1327.ق به والیتعهدی 
احمد شــاه برگزیده شد.محمد حســن میرزای نه ساله 40 روز 
پس از خلع محمدعلی شاه از ســلطنت در شرایطی که برادرش 
احمد شاه نیز هنوز به سن قانونی برای سلطنت نرسیده و کشور 
توسط نایب السلطنه اداره می شد به ولیعهدی انتخاب شد.پس 
از رسیدن احمدشاه به سن قانونی و تاجگذاری، وی طی فرمانی 
محمدحســن میرزا را طبق ســنت به فرمانروایــی آذربایجان 
تعیین کــرد؛ اما وقوع جنــگ جهانی اول و اشــغال آذربایجان 
توسط نیروهای عثمانی و روسیه، مســافرت و اقامت ولیعهد در 
آذربایجان را به تاخیر انداخت. وی سرانجام در سال 1333.ق با 
توجه به حضــور نیروهای روس در آذربایجان عازم تبریز شــد؛ 
اما ناتوانی وی در اداره امور باعث شــد تا در ســال 1338.ق در 
پی قیام شــیخ محمدخیابانی از تبریز اخراج و روانه تهران شود. 
محمدحسن میرزا کســی بود که در بهمن ماه 1302.ش دوره 
پنجم مجلس شــورای ملی با نطق او افتتاح شــد؛ مجلسی که 
چندی بعد حکم سرنگونی سلطنت قاجار و تفویض سلطنت به 

پهلوی را صادر کرد.
در آن تاریــخ در حالی که احمدشــاه در اروپا به ســر می برد و 
رضاخان هر روز بر قدرت خود می افزود محمدحســن میرزا به 
عنوان ولیعهد زمام ســلطنت را در دست داشت و سعی می کرد 

مانع وی شود.  
نقل اســت که در 15 فروردین 1303 احمدشــاه طی تلگرافی 
از اروپا خواســتار عزل سردار سپه از ریاســت الوزرایی شد ولی 
مجلس با رد این پیشنهاد بار دیگر به ســردار سپه رأی اعتماد 
داد و محمدحسن میرزا را بیشــتر تحت فشار گذاشت. سرکوب 
شیخ خزعل توســط رضاخان و انتصاب به سمت فرماندهی کل 
قوا توسط مجلس، موقعیت سیاســی او را بیش از پیش تقویت 
کرد و آخرین امیدهای محمدحســن میرزا را به یأس بدل کرد. 
سرانجام در سال 1304 مجلس شــورای ملی ماده واحده ای را 
مبنی بر خلع احمدشــاه و سلسله قاجار از ســلطنت تصویب و 
حکومت موقتی را به رضاخان واگذار کرد. محمدحسن میرزای 
شکست خورده پس از اعان مصوبه مجلس به دستور رضاشاه از 
کاخ گلستان اخراج شد و از طریق بغداد به اروپا رفت. نقل است 
که او پیش از اخراج خواستار ماقات با رضاشاه شد؛ اما رضاخان 
او را به حضور نپذیرفــت و مقرر کرد که مبلــغ 5 هزارتومان به 
عنوان هزینه تبعید به او پرداخت کنند.او در ســال 1308.ش 
پس از فوت احمدشــاه در پاریس نیز اعامیه ای صادر کرد و در 
آن خود را پادشــاه قانونی ایران اعام کرد اما هیچگاه نتوانست 
به ایران بازگردد و در سال 1321 در لندن در گذشت. عکس زیر 
از آلبوم زندگی محمدحسن میرزا آخرین ولیعهد قاجار انتخاب 

شده است.

خانه تاریخی شیخ االســام به مســاحت 1455 مترمربع در زمان 
صفویه ساخته شده و هدیه شاه عباس به دخترش » سرو قد خانوم« 
و دامادش » محقق ســبزواری « از علمای بزرگ دوره صفوی است و 
بعدا منزل شیخ االســام که یکی از علمای بزرگ زنجان و از بزرگان 
دینی زمان قاجار بود محل ســکونت و تدریــس آن مرحوم گردید. 
این خانه در زمــان قاجار به عنــوان مرکزی جهت انجــام کارهای 
مدعی العموم و مرکزی شبیه دادگســتری و در زمان رضا شاه توسط 
شیخ االسام تبدیل به شهرداری شد؛ ولی از دوره صفویه سالی دوماه 
مراسم عزاداری امام حسین)ع( در آن برگزار می شد.دو باغچه کنونی 
در حیاط را محل نگهداری اســب و احشــام تعزیه خوانی آن زمان و 
سکوهای اطراف حیاط نیز مخصوص تماشای افراد عامه و اتاق های 
گوشواره در قسمت تاالر نیز محل تماشای خواص بوده است. برپایی 
عزاداری امام حســین)ع( در این ســاختمان تا زمان رضاشاه ادامه 
داشت و پس از منع عزاداری امام حســین)ع( در آن زمان، مردم به 

صورت مخفیانه در قسمت پشت ساختمان عزاداری می کردند.

جهنمی که صدام به پا کرد

پس از آنکه صــدام در نبرد خلیج فــارس از نیروهای ائتالف 
به رهبری آمریکا شکســت خورد و مجبور به عقب نشــینی 
از کویت شــد دســتور داد نیروهای عراقی هنــگام خروج 
از خاک این کشــور چاه هــای نفت آن را به آتش بکشــند؛ 
اقدامی که منطقــه را در خطر یک فاجعه زیســت محیطی 
قرار داد. شــعله های آتش و دود که برای ماه هــا کویت را در 
»مخمصه« گرفتــار کرده بود باعث شــد عکاس مشــهور 
برزیلی برای پوشــش تصویری فاجعه به این کشور سفر کند.
اسفند سال 1369 شمســی، ارتش عراق تحت فرمان صدام 
پس از آنکه 7 ماه خاک کویت را تحت اشــغال داشــت مورد 
حمله نیروهای ائتالف بین الملل به رهبری آمریکا قرار گرفت. 
شــدت حمالت هوایی نیروهای ائتالف علیه عراق که معادل 
12 بمب اتمی هیروشیما برآورد شــده است باعث شد صدام 
دستور عقب نشــینی صادر کند. با این حال او به نیروهایش 
فرمان داد هنگام عقب نشــینی اماکن، تاسیسات و واحدهای 
بهره برداری نفت کویــت را به طور گســترده تخریب کنند.
به موجب این فرمان بیــش از 800 حلقه چــاه نفت کویت به 
آتش کشیده شد که خاموش کردن آن 8 ماه به طول انجامید.
در پی این آتش ســوزی فاجعه بار که توجــه جهانیان را به 
ســوی خود جلب کرده بود»سباستیائو ســالگادو« عکاس و 
نقاش مهشور برزیلی عازم کویت شــد. او که با عکس هایش 
از فجایع انســانی و طبیعی و رخدادهای هولنــاک در تاریخ 
عکاسی معاصر شناخته شــده است سعی کرد روایتی مستند 
از تالش بــرای خاموش کــردن آتش تهیه کند؛ آتشــی که 
گفته می شــود تاثیرات آن تا ســال ها در منطقه باقی ماند.
ســالگادو خــود در ذیل عکــس هایش وضعیــت بحرانی 
که به چشــم دیده و دشــواری هــای که محارگــران برای 
خاموش کردن آتش متحمل شــده اند را شــرح داده است.

در دل تاریخ

گنجینه تاریخ

در مارس 19۶4، یک گــروه کوچک از مردم اصیل و بومی 
آمریکایی در جزیره آلکاتراس یک ســاختمان و یک انبار 
بنا کرده و محل زندان مخوف آلکاتراس را به اشــغال خود 
درآوردند. این جزیره که زمانی محل حبس خطرناک ترین 
جنایتکاران سراســرآمریکا بــود پس از آنکه گزارشــات 
مختلفی از شــکنجه و عــذاب زندانیان آن در رســانه ها 
منتشر شــد به دســتور رابرت کندی برادر رییس جمهور 
آمریکا تعطیل شــد؛ اما این پایان ماجراهــای این خاک 

نفرین شده نبود.
در آن ســال ها مالک قدیمی این جزیره به موجب پیمانی 
با دولت فدرال، این جزیره را بــه دولت آمریکا تقدیم کرد؛ 
اما بومیان منطقه ســاعتی قبل از اینکه این جزیره به اداره  
دولت فدرال آمریکا برســد شــروع به جشــن و پایکوبی 
کردند. اشغال این جزیره شاید انقدر مهم و خبرساز نبود؛ 
اما مشــکل زمانی ســر باز کرد که دولت فــدرال تصمیم 
گرفت مــردم بومی که عمدتــا سرخ پوســتان آمریکایی 
بودند را از ناحیه هایی که تحــت حمایت و زیرمجموعه ای 
از اماک دولت فــدرال بود، خارج کند. ایــن کار به دنبال 
اهــداف آمریکایی ها بــرای جایگزین کردن شــهروندان 
خودشــان به جای ســاکنین بومی در آمریکا انجام شــد. 
همچنیــن دولت فدرال، مــردم بومی منطقــه را به ترک 
کردن زندگی قبیله ای تشــویق می کرد. ایــن جزیره در 
مالکیت اسپانیایی ها بود و در مورد آن در سن فرانسیسکو 

تصمیم گیری می شد. 
یکی از ایده هایی که برای این جزیره مطرح شــد واگذاری 
آن به مردم بومی، برای ایجاد دفتــر امور بومی آمریکا بود. 
بعدها بازمانــدگان همین دفتر تصمیم به اشــغال دوباره 
 ایــن جزیره از دســت مارشــال ایاالت متحــده و تصرف

 آن شدند.
در ۶ نوامبــر 19۶9، ده ها تــن از افــراد قبیله های بومی 
آمریکایی ســاکن جزیره، در اســکله 39 جمع شــدند و 
بیانیه ای را برای آزادی دوبــاره آن با عنوان خرید زمین ها 
درازای پرداخت 24 دالر، ارائه دادند. سپس آنها به صورت 
سمبلیک یک کشتی تفریحی را در نزدیکی جزیره اشغال 
کردند. بسیاری از ساکنان کشتی خودشان را به آب زدند 
تا از کشــتی فرار کنند، یکی از آنها فقط توانســت از این 
تصمیم احمقانه جان ســالم به درببرد و باقی کســانی که 
خودشــان را به آب زده بودند، یا توســط جزر و مد کشته 
شــدند و یا دوباره توســط بومی ها ازآب گرفته شدند. این 
فقط نشــانه ای از آغاز یک اشــغال بزرگ تر بود. زمانی که 
80 نفر از بومیان نصف شب خودشــان را به داخل جزیره 
رســاندند، اشــغال جزیره شکل رســمی تری به خودش 

گرفت. تاریخ دقیق اشغال 20 نوامبر 19۶9 است.
اشــغال این جزیره توســط افــرادی از همــه قبیله های 
سرخ پوســتی و بومی آمریکایی انجام شــد که خودشان 
را نماینده ای از 20 قبیله آمریکایی و بومی می دانســتند. 
یکی از تاثیرگذارترین افراد این جمع کسی به اسم ریچارد 

آواکس بود. او شخصیتی به شدت کاریزماتیک، خوش زبان 
و دارای روحیه بــاالی رهبری در یک گــروه بود.ریچارد 
توانســته بود تمامی بومی ها و اهالی اصلــی آمریکایی که 
همان سرخ پوست ها بودند را با یکدیگر برای تصرف جزیره 

متحد کند.
او همچنین ده ها تن از دانشــجویان دانشگاه UCLA را با 
خودش متحد ســاخته بود. زمانی که بومیــان این جزیره 
ساختمان ها و مکان های اداری این جزیره را ساخته بودند 
و دفتر امور بومی آمریکا بناگذاری شده بود، این دفتر سعی 
کرد که بومیان را از اراضی خودشــان خارج کند تا بتواند 
زمین ها و اراضی بیشــتری را از چنــگ بومیان آمریکایی 
خارج و آن را به اداره دولت فدرال و مردم آمریکایی جدید 
بســپارد. در جریان اشــغال جزیره، این دفتر نیز توســط 

بومیان اشغال شد.
اشــغالگران بومی به دولت فــدرال پیشــنهاد مذاکره و 
طلب خواسته هایشــان را دادند. آنها با انتشار فهرستی از 

خواسته های خودشــان، از دولت فدرال درخواست کردند 
که باهم بر ســر میز مذاکره بنشــینند و این خواسته ها را 
به دســت آورند. در ابتدا دولت فــدرال در مقابل بومیان و 
اشــغالگران موضع تدافعی شــدیدی به خود گرفت و به 
دور جزیــره، گارد دریایــی ایجاد کرد تا مانع از رســیدن 
محموله ها و امکانات زندگی به جزیره شــود. در گام بعدی 
دولت با خوش بینی تمام، منتظر ماند تا در اثر این فشارها، 
اشغالگران دست از تصرف اراضی و جزیره بردارند و آنجا را 
ترک کنند. به تصور آنها این اشــغال با فشارهایی که روی 
اشــغالگران وجود داشت نمی توانســت مدت زیادی دوام 

داشته باشد.
این اشغال و شــورش توســط رســانه های بین المللی و 
جهانی پوشش فراوانی داده شــد و یک محبوبیت جهانی 
در مورد مبارزه با خواســته های قومی، قبیله ای، اعتقادات 
و مبارزه علیه قراردادها و پیمان های شکســته به راه افتاد. 
تظاهرات و تجمع های زیادی در سراسر آمریکا برای نشان 

دادن همبســتگی میان مردم آمریکا و مردم بومی، جدای 
از خواســته های دولتمردان و سیاســت های آنها برپا شد. 
افراد مشهوری همانند مارلون براندو و جین فوندا ازجمله 
کسانی بودند که در زمان اشــغال، به جزیره سفر کردند تا 
پیام صلح مردم آمریکا را به آنها برســانند. جان ترودل نیز 
در جزیره، ایســتگاه رادیویی را با عنوان  آزادی آلکاتراس 
تاســیس کرد کــه در آن برنامه هایی در راســتای اهداف 

اشغالگران پخش می شد.
در 27 نوامبر همان ســال اخبار این جزیره به اوج خودش 
رسیده بود و محبوبیت این افراد آزادی خواه در میان مردم 
آمریکا به قدری زیاد شــده بود که برای مراسم شکر گزاری 
400 نفر از بومی ها آذوقه و غذا برای این افراد جمع آوری 
کردند و آنها را به سمت جزیره فرســتادند تا این افراد هم 

جشن شکر گزاری داشته باشند.
جان ترودل که مالک قبلی این جزیره بود، در مصاحبه ای 
گفت: آلکاتراس من را دوباره بیدار کــرد، من را به آنچه از 
آن بودم و به آن تعلق داشــتم برگرداند. این حرکت، روح 
آزادی خواهی من را دوباره بیدار کــرد. جنبش آلکاتراس 

به روشنی نشان داد که ما چه کسی هستیم.
 در ژانویه 1970، زمانی که دختر 13 ساله ریچارد اواکس 
از طبقه سوم ســاختمانی در آلکاتراس سقوط کرد و مرد 
ریچارد در یک اندوه بزرگ فرورفــت. رهبر اصلی جنبش 
آزادی آلکاتراس در اندوه و غم مجبور بود که جزیره را ترک 
کند. پس از خروج اواکس، اتحــاد بین رهبران از بین رفت 
و هر یک از جناح ها دوســت داشــتند تا اهداف خودشان 
را به خواســته های دیگــران ترجیح دهند. بســیاری از 
آزادی طلبان قدیمی دست از انجمن آزادی خواه کشیدند 
و به دانشگاه برگشتند و کسانی هم که جدیدا به این گروه 
تمایل پیداکرده بودند، گریبان گیر مواد مخدر و مشکات 
دیگر شــده بودند و از هــدف اصلی کــه روزی برای آن 
جنگیده بودند دور شــدند. افراد غیربومی و مصرف کننده  
مواد که بــه گروه های هیپی معروف بودنــد، از این جزیره 

بیرون رانده شدند.
در جلســات محرمانه ای که دولت فدرال تشکیل می داد، 
تصمیم به پاک ســازی جزیره گرفته شــدو فشارها روی 
فورت ماسون در سن فرانسیســکو وارد شد که یک مکان 
جایگزین بــرای اقامت اهالــی بومی این جزیــره در نظر 
گرفته شود. اشغالگران این درخواست را رد کردند و دولت 
فشارهای خودش را افزایش داد. آب، برق و تلفن قطع شد. 
1 ژوئن، 1971، در اثر آتش ســوزی چندین ساختمان از 
این جزیره نابود شــد. اشــغالگران عامل این کار را عده ای 
از مــزدوران دولتی که در جزیــره بودند دانســتند. عده 
اشغالگران هرروز کمتر می شــد. در 11 ژوئن، 18 ماه پس 
از شروع اشغالگری، رییس جمهور وقت تصمیم به حرکت 
نیروهای فدرال به ســمت جزیره را گرفــت، هنگامی که 
مارشال به ساحل جزیره رسید تنها 15 نفر از افراد اشغالگر 

باقی مانده بودند که خودشان را تسلیم کردند. 

جنبش بومیان آلکاتراس؛

داستان اشغال جزیره نفرین شده

  به تصور آنها 
این اشغال با 

 فشارهایی که
 روی اشغالگران 

وجود  داشت 
 نمی توانست 

مدت زیادی دوام 
داشته  باشد
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پیشنهاد  سردبیر:
اصفهان مهد ديرين دوچرخه سواري و بازگشت به سنت بومي هشدار محققان؛

انقراض حیوانات بزرگ دريايی 
نزديک است

جنگالنه طرحی برای احیای 
جنگل های آسیب ديده

شکارچي آهو
شکار نیروی های انتظامی شد

تحقیقات جدید نشــان می دهد احتمال انقراض حیوانات بزرگ 
دریایی از موجودات کوچک تر بیشــتر اســت. موجودات دریایی 
 که جثه بزرگ تری دارند در گذشــته کمتر شــکار می شــدند 
 یا بــه عبارتی میــزان شــکار آنهــا در مقایســه بــا موجودات 

کوچک تر دریایی، کمتر بود. 
 امــا تمایــل ماهیگیــران تجــاری بــرای آبزیــان بــزرگ تر 
و البتــه دســتیابی به پــول بیشــتر  در کنار نوین شــدن روش 
 هــای ماهیگیــری و زیــاد شــدن صیــد به ایــن رونــد دامن 
زده اســت. بنابراین تخمین زده می شــود طی دهــه های آتی 

بسیاری از گونه های نادر آبزیان منقرض شوند. 
جاناتان پاین دیرین شناس دانشکده علوم زمینی، انرژی و محیط 
زیست دانشگاه اســتانفورد در این باره می گوید: ما متوجه شدیم 
خطر انقراض آبزیان در اقیانوس ها رابطه مستقیمی با حجم شان 
 دارد. تحقیق جدید روی مهره داران  و جانــوران نرم تن متمرکز 
بوده است. زیرا بسیاری از موجوداتی که در محیط دریا و اقیانوس 

ها زندگی می کنند از این دو دسته هستند. 
در هر حال  دانشــمندان ارتباط میان خطــر انقراض و حجم بدن 
 آبزیان را بررســی کردند. ایــن تحقیق شــامل اطالعاتی مربوط 

به۵۰۰ سال گذشته بوده است.
نوئل هیم  یکی از محققان پســت دکترا که در این تحقیق شرکت 
 کرده، می گوید: ما از فســیل هــای به جا مانده اســتفاده کردیم 
تا به طور دقیق نشان دهیم، آنچه برای آبزیان در اقیانوس ها اتفاق 

می افتد با گذشته تفاوت قابل توجهی دارد.
همان طور که تحقیق این گروه از دانشــمندان نشان داده، حذف 
گزینشــی حیوانات بزرگ دریایی به اکوسیســتم اقیانوس های 
جهان خســارت می زند. هنگامیکه این موجودات منقرض شوند، 

کل اکوسیستم  مجبور خواهد شد خود را تغییر دهد
 این درحالی اســت که تعــداد زیــادی از نهنگ هــا، دلفین ها، 
 کوســه ها، الکپشــت های دریایی، ماهــی های تــن، اره ماهی 
و غیره احتماال در۱۰۰ ســال آتی منقرض شوند. چنین خسارتی 
به افزایش تعداد عروس دریایی در اقیانوس منجر خواهد شد زیرا 
تحقیقات دیگری حاکی از ارتباط شــکار بیــش از حد موجودات 

دریایی و افزایش جمعیت عروس دریایی است.

 دبیر کشــوری طرح جنگالنه گفــت: این طرح بــرای احیای 
جنگل های آســیب دیده تدوین شــده و درقالب آن کپه کاری 

صورت می گیرد.
محمد ثابت در نشســت خبری در شــیراز افزود: در دو ســال 
گذشــته به مســاحت یک هزار و 242 هکتار در سراسر کشور 
 کپه کاری صــورت گرفته و امســال ۱9 آذرماه طــرح احیای 

جنگل های آسیب دیده در کشور اجرا می شود. 
وی گفت: چرای بی رویه، آتش ســوزی های عمدی و ســهوی، 
سرشاخه زنی، شــخم زیرکوب، پدیده ریزگردها، خشکسالی، 
 تغییر اقلیــم، تهیه زغال، شــیوع برخــی آفــات و بیماری ها 
و از دست رفتن رویشگاه، عواملی اســت که در سال های اخیر 

آسیب جدی به جنگل های کشور زده است. 
ثابت با بیان اینکه طــرح جنگالنه اکنون در همه اســتان های 
 کشــور اجرا می شــود، افــزود: حمایــت از گونه هــای بومی 
و در معــرض خطر، معرفی نقــش مردم در احیــای جنگل ها، 
 ترویج استفاده از گونه های کم آب بر، کمک به تقویت آب خوان 
و احیــای عرصه هــای جنگلی از اهــداف اصلی اجــرای این 
 طرح اســت.  وی گفت: بیــش از2۵۰ تشــکل مردمی حامی 
محیط زیســت در طرح جنگالنه با بســیج مردمــی بیش۱۰ 
 هــزار و4۰۰ نفــر مشــارکت دارند، کپــه کار ی و بــذرکاری 
رویشگاه های طبیعی اولویت اصلی طرح جنگالنه است، تجربه 
 سال های گذشته نشــان داده که کپه کاری بهتر از نهال کاری 

و با هزینه کمتر به احیای جنگل های می انجامد. 
 دبیر کشــوری طرح جنگالنه با بیان اینکه هیــچ کمک مادی 
و مالی تاکنون از دولت نگرفته ایم، گفت: ســازمان های دولتی 
دراین زمینه به ارایه مشــاوره و هماهنگی های کلی می پردازند 
 و با هماهنگی ســازمان جنگل ها و محیط زیســت و استفاده 
 از آمــوزش و ارایه اطالعــات علمی توســط این ســازمان ها 
تشــکل های مردمی در طرح جنگالنه به احیــای جنگل های 

آسیب دیده، می پردازند. 
ثابت افزود: متاســفانه برخی فکر می کنند که درختان جنگلی 
 خودشــان می رویند و ســبز می شــوند در حالی که با شتاب،

آســیب دیدگی جنگل ها پیش بینی می شود تا2۰ سال آینده 
ایران به کویری غیر قابل ســکونت تبدیل شــود، جنگل ها نیاز 
 به احیا دارد و مردم باید با احســاس مســئولیت در این زمینه 
 و بــدون منتظرمانــدن بــرای اقدام دســتگاه ها خودشــان 

برای احیای جنگل ها اقدام کنند.

ماموران انتظامي شهرســتان نجف آباد، شکارچی آهوي کوهي 
را توقیف کردند.

ســرهنگ محمدرضا خدادوســت فرمانده انتظامي شهرستان 
نجف آباد از دســتگیري یک شــکارچي غیر مجاز و کشف یک 
راس آهوي کوهــي خبر داد. وی اظهار کــرد: ماموران انتظامي 
 شهرســتان نجف آبــاد حین گشــت زني در حاشــیه شــهر 
به یک دستگاه وانت پیکان مشکوك شده و آن را متوقف کردند.

 وي ادامه داد: در بازرســي از این خودرو یک راس آهوي کوهي 
بــه ارزش۱۰۰ میلیون ریال کشــف شــد. وي افــزود: در این 
 خصوص فرد شکارچي دســتگیر و جهت ســیر مراحل قانوني 
 به مراجــع قضایي تحویل داده شــد. ســرهنگ خدادوســت 
در پایان خاطر نشــان کرد: با توجه به اینکه این گونه حیوانات 
تحت حفاظت محیط زیست بوده و شکار و نگهداري آن ممنوع 
 اســت، نیروي انتظامي با شــکارچیان و افرادي کــه در زمینه 
خرید و نگهداري از این حیوانات فعالیت مي کنند برخورد قاطع 

و قانوني خواهد کرد.

اخبار

ويژه

 کاهش نزوالت آســمانی از یک ســو و اســتفاده بی رویه 
 از منابــع آب هــای ســطحی و زیرزمینی از ســوی دیگر 
و جایگزین نشــدن این منابع بــا بارش برف و بــاران کار 
 دست وزارت نیرو داده و مســئوالن این وزارتخانه را مجبور 
به اتخاذ تصمیمی مبنی بر واردات آب کرده است؛ تصمیمی 
که هنوز زمان اجرایی شدن آن مشخص نیست، اما آخرین 
گزارش وضعیت بارندگی کشور که نشــان می دهد میزان 
بارش های کشور از ابتدای مهر تاکنون ۸2 درصد در مقایسه 
با ســال آبی گذشــته کاهش داشــته و همچنین وضعیت 
روان آب های کشــور که با  ۳۶ درصد کاهش روبه رو شــده 

چاره ای دیگری برای دولتمردان نگذاشته است.
کاهش منابــع آب؛ موضوعی اســت که این روزهــا از آن 
به عنوان بحران و تهدیدی برای بشر و همه موجودات زنده 
نام برده می شــود، هرچند میزان این بحران در کشــورها 
متفاوت اســت می توان گفت بخش عمده ای از کشورهای 
 آســیایی و حتی آمریکایی هم برای رهایــی از این تهدید 
به فکر چاره افتاده و راه های کاهش مصرف آب و اســتفاده 
از آب باران و برف را در اولویت کارهــای خود قرار داده اند.

در این گزارش سعی شــده وضعیت منابع آبی استان تهران 
به دلیل پایتخت و حســاس بودن به لحاظ قرارداشتن همه 
 پایگاه های سیاســی و اقتصادی مورد بررســی قرار گیرد 
 و مردم بــا ارایه آمار و اقدامات انجام شــده از ســوی دولت 
و دســتگاه های متولی درجریــان بحران آب قــرار گیرند.

 هرچند کــه همــگان از کاهــش منابــع آب در زیرزمین 
 و ســدها از یک ســو و کاهش باران و برف از ســوی دیگر 
به دلیل خشکسالی آگاه هستند، اما الزم است این موضوع 
بارها از ســوی رسانه ها اطالع رسانی شــود تا شاید بتوان با 
همیاری و کمک مــردم در صرفه جویــی آب از این بحران 
خارج شــده و به بهبود وضعیت منابع آب امیدوار شــویم.

به گفته مسئوالن و مدیران دســتگاه های متولی مدیریت 
منابع آب، در اســتان تهران تمرکز صنعتی، کشــاورزی، 
 سیاســی و نظامی وجود دارد. این اســتان با این جمعیت 
و این شــرایط نیاز آبی باالیــی دارد، از ایــن رو منابع آبی 
 اســتان بــا محدودیت مواجــه شــده و این منابــع برای 

این جمعیت و این محدودیت ها کافی نخواهد بود.
محدوديت جدی در زمینه آب

یکی از موضوعاتی که مدیران و مســئوالن مدیریت منابع 
آب در بروز بحران آب بارها بر آن اذعان داشــته اند، مصرف 
و بهره بــرداری بی رویه از این منابع اســت کــه محمدرضا 
خانیکی، معــاون حفاظت بهره برداری منابع آب شــرکت 
آب منطقــه ای تهران وضعیــت منابع آبی اســتان تهران 
را این گونــه توضیح می دهد. » اســتان تهران بیشــترین 
تقاضــارا برای ســرمایه گذاری دارد. این امر نشــان دهنده 
 ارزش آب در اســتان اســت، امــا بــا محدودیــت جدی 
 در زمینه آب در اســتان تهــران روبه رو هســتیم. با توجه 
 به اینکــه منابــع آب جدیــدی نداریــم منابــع آب باید 
بــه بهترین شــکل ممکــن مدیریــت شــوند. اتفاقی که 
 درحــال حاضــر در اســتان تهران افتــاده این اســت که 
 در اســتان تهران چیزی حــدود 4/۵ میلیــارد مترمکعب 
در ســال بهره برداری از منابع آب ) هم منابع آب زیرزمینی 

هم منابع آب سطحی ( داریم که رقم باالیی است. « 
 او در پاســخ بــه این پرســش که چــه میــزان منابع آبی 
در اســتان وجود دارد، می گوید: » گفتــن اینکه چه میزان 
منابع داریم، سخت اســت. اما این را بدانید که ما داریم به 
راحتی مخازن آب زیرزمینی را خالی می کنیم. گفتن اینکه 
حجم آب زیرزمینی چقدر است هم شاید درست نباشد، اما 
بدانید بیشــتر از آن مقداری که باید، مصرف و بهره برداری 
می کنیم. یعنــی ما بیشــتر از آن چیزی کــه وارد مخازن 
می شــود مصرف می کنیم و مخازن روزبه روز ظرفیت خود 

را از دست می دهند. «
فرونشست زمین بحران جدی تر

برداشــت بی رویه از منابــع آب پس از باالرفتــن تب حفر 
چاه هــای غیرمجــاز در کشــور و به ویــژه اســتان تهران 
 ســبب شــد با چالشــی به عنوان پدیده فرونشست زمین 
در دشت های استان به ویژه دشت ورامین روبه رو شویم که 
خانیکی، معاون حفاظت بهره برداری منابع آب شرکت آب 
منطقه ای تهران در ادامه به موضوعات پیشین این موضوع 
اشاره می کند و می گوید: » برداشت های بی رویه باعث شده 
ما با پدیده فرونشســت منطقه ای به دلیل کســری منابع 
زیرزمینی مواجه شویم. قسمت های خالی شده از منابع آب 
زیرزمینی به دلیل فرونشست باعث شد اراضی کشاورزی و 

مرغوب ما آسیب ببینند و از بین بروند. «
او ادامه می دهد: » عالوه بر زمین های کشــاورزی، مخازن 
و تاسیسات زیربنایی هم آســیب دیدند، از این رو اتفاقی که 
 می افتد این اســت که با فشرده شــدن مخازن زیرزمینی، 
ما عمال این مخازن را از دســت داده ایم و اگر فردا بخواهیم 
از طریق مخازن آب زیرزمینی آفتی که ایجادشده را جبران 
کنیم، مخازن ما نمی توانند به عنوان آبخوان کار خودشان را 

انجام دهند و این آفت را جبران کنند. «
خانیکی، از اجرای برنامه های متعدد برای بهبود منابع آبی 
کشور توســط وزارت نیرو خبر می دهد و می گوید: » مردم 
 در اجرای این برنامه هــا باید یار و یاور دولت باشــند، زیرا 
در غیر این صورت با هیچ کدام از طرح ها و برنامه ها بازدهی 

که مدنظر مسئوالن است، محقق نمی شود. «

با مسئوالن

 پارمــا: در راســتاي اجراي موفق طرح ســه شــنبه هاي 
بدون خودرو در اصفهان اکنون نیز با برگزاري نخســتین 
جشنواره ملي عکس در راه مدرسه با عنوان: » من، مدرسه، 
دوچرخه « سنت بومي دوچرخه ســواري به شهر اصفهان 

باز مي گردد. 
مهندس حمیدظهرابي مدیر کل حفاظت محیط زیســت 
استان دراین باره با اشــاره به ســابقه مردم شهر اصفهان 
در اســتفاده از دوچرخه گفت: شــهر اصفهــان از دیرباز 
مهد دوچرخه ســواران بوده است ونخســتین جرقه هاي 
تجلي دوچرخه ســواري در شــهر اصفهان به سال ۱۳۰۸ 

خورشیدي بر مي گردد.
وي به شرایط مناسب شهر اصفهان براي دوچرخه سواري 
اشــاره کرد و افزود: اصفهان شهري است مسطح، به همین 
خاطر براي دوچرخه سواري مناسب اســت، خیابان هاي 
 پردرخت و حاشــیه زیباي زاینــده رود و از ســوي دیگر 
کوچه باغ هاي تنگ و باریک در بافت ســنتي شهرشرایط 

مناسبي را براي دوچرخه سواري فراهم مي کند. 
 وي اظهارکــرد: همچنین بــه علت صنعتي بودن شــهر 
و رفت و آمــد کارگرها بــا دوچرخه، این وســیله از قدیم 
 االیام، بســیار مورد توجه بوده اســت و برگزاري مسابقات 
دوچرخه ســواري نیز در شــهر اصفهان ســابقه اي بس 
طوالني دارد که از زمان شــکل گیري تربیت بدني در دهه 

2۰ خورشیدي هر ساله، این شــهر برگزارکننده مسابقات 
دانش آموزي و مردمي دوچرخه سواري بوده است.

ظهرابي گفت: رشد روزافزون دوچرخه سواران در این شهر 
 تا قبل از پیدایش موتورســیکلت در دهه4۰ خورشیدي؛ 
 » وســیله اي که قــدرت و ســرعتي ده چندان نســبت 
به دوچرخه داشــت « ادامه پیدا کرد تا اینکــه با افزایش 
جمعیت و متاسفانه رشد اســتفاده از وسایل نقلیه موتوري 
 و افزایش ترافیک شهري این روزها اســتفاده از دوچرخه 

رو به کاهش رفت.
 وي اضافه کــرد: بــه دنبــال آن آلودگي هوا بــه عنوان 
معضلي مشترك در تمام کشورها، ســال هاست که نفس 
 باغ مــوزه اصفهان را نیز در برخي از ایام ســال به شــماره 
انداخته اســت. ترافیک شــهري و آلودگي ناشــي از تردد 
خودروها، نبود فرهنگ مناســب ترافیکــي از عمده ترین 

عوامل ایجاد آلودگي در شهرها به شمار مي رود. 
مدیرکل حفاظت محیط زیســت استان گفت: نگاهي گذرا 
به خیابان هاي تمام شــهر هاي کشــور واقعیتي تلخ با نام 

خودروهاي تک سرنشین را به ذهن متبادر مي سازد. 
تالش در جهت کاهش آلودگي شــهر اصفهان که در قالب 
میثاقي به نام برنامــه جامع کاهش آلودگي هواي شــهر 
اصفهان از سه سال پیش آغاز شده عموما متکي بر اقدامات 
اجرایي در راستاي کاهش و کنترل منابع آالینده هواست.

وي گفــت: تغییر در فرهنــگ و اصالح الگوهــاي زندگي 
مصرف گــراي کنوني یکي از زیر بنایــي ترین و موثرترین 
اقدامات در جهت کاهش آلودگي کالن شهر اصفهان است 
که شــهرداري اصفهان به عنوان موثرترین عضو کارگروه 
کاهش آلودگي هوا با جدیت تمام در قالب برنامه اي بسیار 

جامع نگر اجراي آن را برعهده گرفته است.
 وي با اشــاره به پویش ســه شــنبه هاي بــدون خودرو 
 افــزود: حمایت شــهرداري اصفهــان از پویــش مردمي 
» ســه شــنبه هاي بدون خودرو « و مطرح شدن این شهر 
به عنوان پیشــتاز ملي در پیاده ســازي ایــن طرح گامي 
 مهم در راســتاي بازگشــت ســنت بومي دیرینه این دیار 
و فرهنگ سازي در جهت کاهش اســتفاده از حامل هاي 

انرژي است. 
ظهرابي اظهار کــرد: پیــاده راه کردن خیابــان چهارباغ 
 عباســي و زمینــه ســازي جهــت تــردد شــهروندان 
با دوچرخه در ســه شــنبه هاي هر هفتــه حرکت زیباي 
 معاونت حمــل و نقــل و ترافیــک شــهرداري اصفهان 
 در این راســتا اســت و اکنون امیدواریم میزباني اصفهان 
در جشــنواره عکس » من، مدرســه و دوچرخــه « بتواند 
همسو با پویش سه شــنبه هاي بدون خودرو، دوچرخه را 
به عنوان انتخاب برتر شــهروندان و به ویژه دانش آموزان 

اصفهاني، جایگزین وسایل نقلیه موتوري سازد. 
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان گفت: این جشنواره 
به صورت ملي و در دوبخش مردمي و دانش آموزي برگزار 
 مي شــود و عالقه مندان مــي توانند با ارســال آثار خود 
 از طریــق پایــگاه اطــالع رســاني اداره کل حفاظــت 
محیط زیســت اســتان اصفهان و معاونت حمــل و نقل 

 و ترافیــک شــهرداري اصفهــان تــا ۱2 آذر مــاه جاري 
در این جشنواره شرکت کرده و به ثبات فرهنگ استفاده از 

دوچرخه اضافه کنند. 
دفتــر  پیشــنهاد  بــه  جشــنواره  ایــن  افــزود:   وي 
مشــارکت هاي مردمي ســازمان و به همت شــهرداري 
 اصفهــان و بــا همــکاري ادارات کل آمــوزش و پرورش 

و حفاظت محیط زیست استان در حال اجرا است.
همچنین مقرر است طي مراســمي با حضور سرکار خانم 
دکتر ابتکار معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت 

محیط زیست کشور  از برگزیدگان تجلیل به عمل آید.

مدير كل حفاظت محیط زيست استان مطرح کرد: 

اصفهان مهد ديرين دوچرخه سواري و بازگشت به سنت بومي

آخرين گزارش وضعیت بارندگی كشور كه نشان می دهد میزان بارش های كشور از ابتدای مهر تاكنون ۸۲ درصد 
در مقايسه با سال آبی گذشته كاهش داشــته و همچنین وضعیت روان آب های كشور كه با  ۳۶ درصد كاهش 

روبه رو شده چاره ای ديگری برای دولتمردان نگذاشته است.

كاهش منابع آب؛ 
موضوعی است كه 

اين روزها از آن 
به عنوان بحران 

و تهديدی 
برای بشر و همه 
موجودات زنده 

نام برده می شود، 
هرچند میزان اين 
بحران در كشورها 

متفاوت است

آمارها چه می گويند؟

تشنگی ایران کابوسی به رنگ واقعیت

دانستنی ها

گربه ها می تواننــد طی مراحل بلــوغ و حتی هنــگام تولد 
 ناشنوا شوند ) ناشــنوایی گربه ها می تواند مادرزادی باشد (.

ناشنوایی گربه ها به صورت مادرزادی می تواند این گونه باشد 
که گربه با ساختمان گوش طبیعی متولد شود، اما بعد از چند 

روز، ساختار داخلی گوش دچار تغییر شوند.
ژن ناشنوایی گربه ها در نزدیکی ژن رنگ سفید مو و چشمان 

آبی است. 
اغلب، زمانــی که یک ژن بــه ارث می رســد، دیگر ژن های 
نزدیک آن هم به ارث می رســند. پس، گربــه ای با ژن رنگ 
پوشش سفید بیشتر مســتعد گرفتن ژن ناشــنوایی است. 
مشخصا برای بروز ژن ناشنوایی گربه ها به صورت مادرزادی، 
به بیش از یک ژن نیاز اســت، پس ما نتیجــه می گیریم که 
بیشــتر بچه گربه های سفید ناشــنوا نیســتند بلکه بیشتر 
گربه های ناشــنوا سفیدند. گربه های ســفید رنگ با سه نوع 
رنگ چشم آبی، زرد یا آبی – زرد ممکن است دچار ناشنوایی 
شــوند. به طور معمول گربه هایی با حداقل یک چشــم آبی 

بیشتر تحت تاثیر هستند. 
ناشــنوایی گربه ها که بعضا ممکن است به صورت مادرزادی 
باشــد، ممکن است کامال ناشــنوا نباشــند یعنی یک گوش 
 طبیعی باشد و گوش دیگر ناشــنوا. گربه ای با یک چشم آبی 
 و یک چشــم زرد هم ممکن اســت در ســمت چشــم زرد، 

شنوای طبیعی و در سمت چشم آبی، ناشنوا باشد. 

گربه مو کوتاه بریتانیایی ) British Shorthair ( احتماال 
از گربه های اهلی که توســط رمی ها بــه بریتانیا در حدود 
2۰۰۰ ســال پیش معرفی شــد، منشــا می گیرد. با این 
وجود شــجره نامه امروزی بســیار متفاوت است. در اوایل 

قرن ۱9 مو کوتاه ها در تعداد زیادی از نمایش های گربه ها 
ظاهر شدند ولی به نظر می رسد شــهرت خود را در مقابل 

پرشین ها و نژاد انگورا از دست دادند.
 از۱9۳۰ به بعد تجدید حیاتی برای این نژاد شــروع شــد 
و نژادگیری انتخابی گربه هایی با نــوع خوب و رنگ بندی 
گســترده تولید کرد، رنگ ها و الگوهای متنوعی ایجاد شد 
که با ارزش ترین آنها آبی خاکستری بود که معروف به آبی 

بریتانیایی هم است. 
در طی جنگ جهانــی دوم و عقیم ســازی حیوانات این 
نژاد عقب نشــینی کرد. بعدها این نژاد با سایر مو کوتاه ها 
 جفت خوردنــد. در اوایل۱9۵۰ دورگه ها تصحیح شــدند 

و به نژادی که امروزه وجود دارد، ایجاد شد. 
یک گربه مو کوتاه بریتانیایی آبی تیپیک بســیار شیرین 
است و نجیب. حیوان خانگی بی صدایی است و برای پاسخ 

به مهربانی ها آماده است. 
با اینکه پوششی کوتاه دارد ولی این پوشش بسیار متراکم 

است و نیاز به رسیدگی های معمول دارد.
 شانه زدن باید از ریشه مو ها صورت گیرد.

ناشنوايی گربه هاگربه مو كوتاه بريتانیايی

خبر

 اســتارت آپ کســب و کار بــا ایجــاد رســانه هــای 
محیط زیســتی از ۱7 تا ۱9 آذرماه بــا حضور نخبگان 
 رشــته هــای محیــط زیســت، گرافیــک، کامپیوتر 
 و ارتباطات در ســازمان حفاظت محیط زیست برگزار

می شود. سرپرست دفتر پژوهش و فناوری های سازمان 
حفاظت محیط  زیست گفت: استارت آپ کسب و کار با 
ایجاد رسانه های محیط زیستی با همکاری این سازمان 
و معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری و دانشگاه 
 آزاد اســالمی واحد تهران شــمال با هدف کارآفرینی 
و توسعه رســانه های محیط زیســتی برگزار می شود. 
صدر الدین علیپور درباره برگزاری اســتارت آپ کسب 
و کار با ایجاد رســانه های محیط زیســتی اظهار کرد: 
شتاب دهنده یا استارت آپ ویکند یک رویداد آموزشی 
 تجربی اســت که طی ســه روز متوالی برگزار می  شود، 
در ایــن رویــداد شــرکت کننــدگان از گــروه هایی 
 مانند برنامه نویســان، مدیــران تجــاری، بازاریاب ها 
 و طراحان گرافیک گرد هم می آیند تا طی ۵4 ســاعت 
 ایده های شــان را مطــرح کنند، گروه تشــکیل دهند 
و هر گروه ایده ای را اجرا کند، شــرکت کنندگان طی 
این رویداد با آخرین روش های تجاری سازی اختراعات 

و نوآوری ها آشنا خواهند شد. 
وی ادامــه داد: شــرکت تمامی عالقه منــدان به ایجاد 
کسب و کار ســبز با هدف حفظ محیط زیست و توسعه 

اطالع رسانی در این برنامه بدون مانع است. 
زیســت  محیــط  حفاظــت  ســازمان  رییــس   مشــاور 
 خاطــر نشــان کــرد: همــراه بــا ایــن رویــداد دو کارگاه 
هــای  رســانه   زمینــه  در  آموزشــی  و  ســازی   آمــاده 
محیط زیســتی و مشــاغل ســبز در روزهــای ۱۳ و ۱۵ آذر 
 برگــزار مــی شــود و در پایــان دوره شــرکت کننــدگان 

در کارگاه ها و رویداد گواهینامه معتبر خواهند گرفت. 
به گفته علیپور آخرین مهلت ثبت نام در این رویداد ۸ آذرماه 

است.

 برگزاری استارت آپ  
كسب و كار با حضور نخبگان
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پیشنهاد  سرد بیر: 
هدفت را گم نکن!

 من ایــن توضیحــات را دادم و بعــد متوجه شــدم که 
این حس دقیقا به فربد و حســام هم منتقل شــده و آنها 
دارای ســرگیجه هســتند. هنوز بهت و تعجب ما کامل 
نشــده بود که دیدیم عــده ای از مردم کــه در محوطه 
اصلی قبرســتان بودند بر اثر فریاد من بــا فانوس در حال 
آمدن به ســمت ما هســتند و ما هم که حوصله توضیح و 
 توبیخ نداشتیم از راه درب پشــتی به جاده زدیم و بعد هم 

از آن ناحیه دور شدیم. 
 آن شب هر ســه نفر ما تا به خانه برســیم دچار سرگیجه 
 و داغی بودیم. وقتی هم که نزدیکی هــای صبح هر کدام 

به خانه های خود رسیدیم به خواب عمیقی فرو رفتیم.
 اما نکته جالب این بود که در طول این چند ســاعتی که 
 ما خوابیده بودیم هر ســه نفر مایک خواب مشــترک را 
دیده بودیم و فردا وقتی این موضــوع را برای هم تعریف 
 کردیم و هر ســه متوجه شــدیم که یک خــواب واحد 
با این موضوع که مردی در حال ســوختن در آتش است 
و خانــه اش در حال ویران شــدن، دیگر درنــگ را جایز 
ندانســتیم و به ســمت قبرســتون راه افتادیم. به آنجا 
 که رســیدیم یک راســت به ســمت بخش اداری رفتیم 

و از مسئول آنجا سراغ آقا رحیم را گرفتیم.
مسئول قبرســتان با تعجب گفت که چنین فردی اینجا 
اصال کار نمی کند و در بین چنــد کارگر اینجا، هیچ کدام 
نام شــان رحیم نیســت، آن هم مردی که چهل سال هم 

اینجا کار کرده باشد.
ما نمی دانســتیم چه بگوییم و وقتی که کارمند قبرستان 
تعجب ما را دید با تعجب علت این بهت را پرسید و ما هم 
دل به دریا زدیم و ماجرای شــب قبــل را تعریف کردیم. 
کارمند قبرستان وقتی که حرف های ما را شنید لبخندی 

زد و گفت: 
- حتما یکی بوده که خواسته سر به سر شما بذاره... اینجا 
کسی به اســم رحیم کار نمی کنه و مسن ترین فردی که 
اینجاست یه مرد چهل و پنج ساله هست که تازه اسمش 
هم آقا رجبه! یعنی می گید آقا رجب از 5 ســالگی این جا 

کار می کرده!
ما هر ســه نفر با شــنیدن حرف های کارمند قبرســتان 
مانند بهت زده هــا از آنجا بیرون زدیــم و دیگر هم هرگز 
 متوجه نشدیم که آن پیرمرد مرموز در آن شب چه کسی 
بوده  است. حسام می گفت که شک ندارم روح همان مرده 

بوده که در حال عذاب کشــیدن بوده و فربد نیز می گفت 
اگر روح صاحب قبر هم نبوده باشد، قطعا یکی از ارواحی 
 بوده که در آنجا به خاک سپرده شــده بود و هنوز حیران 

و در برزخ بوده است... خالصه...
اما جالب تر این که، هم من و هم فربد و حســام دقیقا ده 
روز تمام، هر شب آن خواب را می دیدیم و با فریاد از خواب 
بیدار می شــدیم و بعد هم که این خواب ها خدا رو شــکر 
تمام شــد برای آخرین بار به قبرســتان رفتیم و دیدیم 
 که قبری تــازه و مرده ای جدید در آنجا به خاک ســپرده 

شده است.
حسام پیشــنهاد داد که خانواده مرده قبلی و مرده فعلی 
را پیدا کنیم و تمام ماجرا را برای شــان شرح بدهیم، اما 
نه من و نه فربد هیچ کدام دیگر دوســت نداشتیم که وارد 
آن کابوس و ماجراها شویم و حسام هم از آنجایی که خود 
نیز، چندان اشتیاقی برای دنبال کردن این ماجرا نداشت 

حرف مارا پذیرفت و قید این کار را زد.
احســاس می کنم که خدا ما را خیلی دوســت داشــته 
که برای مان اتفاق بدی را رقم نزد، چرا که این داســتان 
می توانســت در نهایت منجر به فاجعه ای بزرگ و جبران 
نشدنی بشــود حداقل یکی از ماها رو یا هر سه مونو روانی 
کند... برای همین بعد از آن، من و فربد و حســام هر سه 
تصمیم گرفتیم تا بی خــودی به مســائل ماورایی ورود 
 پیدا نکنیم، شــما هم همین کار رو انجام دهید، بی خیال 

این حکایت ها شوید.

پیدا کردن فرد امین و مــورد اطمینان چه در روابط نزدیک 
و چه در روابط دور یا رســمي کار ساده اي به نظر نمي رسد. 
انسان ها دوست دارند دوستان قابل اعتمادي داشته باشند. 
دوستاني که بتوانند براي روزهاي سخت زندگي روي شان 

حساب کنند.
اعتماد و اطمینان دو واژه اي است که به ظاهر ساده مي آید، 
 اما در اصل جاي تعمق بســیار دارد. وقتي به فردي اعتماد 
مي کنید و حرف دل تان را مي زنید و ســپس آن را از دهان 

دیگري مي شنوید چه احساسي به شما دست مي دهد.
 مطمئنا احســاس خوشــایندي نیست. شــهروندان ما تا 
چه میزان به هــم اطمینان دارنــد. در یک خانــواده افراد 
آن خانــواده تا چه حد مــورد اعتماد هم هســتند. اعتماد 
افراد خانواده به هم یکي از ارکان بهداشــت رواني اســت. 
 وقتي نوجوان یا جوان در خانواده خــود فرد مطمئني پیدا 
نمي کند تا بــا او روابط نزدیک و صمیمي داشــته باشــد 
ناخودآگاه از خانواده دور شده و به دامن دوستان و بیگانه ها 
کشیده مي شود و در این میان اگر به تور افراد ناباب بخورد 
آســیب هاي جبران ناپذیر خواهد دید. اما فردي که روابط 
دوستانه با افراد خانواده اش دارد و حمایت عاطفي مي شود 

از آسیب هاي اجتماعي در امان مي ماند.
چه كنید تا فردي مورد اطمینان باشید و ديگران 

به شما اعتماد كنند
گذشــته یک فرد بهترین مدرک براي پاســخگویي به این 
 پرســش اســت. همه ما در شــرایط امتحان یا آزمون قرار 
 مي گیریــم. همه ما بــه نوعي بــه یکدیگــر امتحان پس 
مي دهیم. آناني معتمدند که از چنین آزمون هایي سربلند 
بیرون آمده باشند. شما مســلما به کساني اعتماد مي کنید 
که از قبل هم اعتماد کرده اید. با کســاني درد دل مي کنید 

که به نوعي فیدبک مثبت گرفته اید.

اعتماد  به نفس

د انستنی ها

آیا می دانید طوالنی ترین پرواز ثبت شده از مرغ ۱۳ ثانیه است؟
آیا می دانید شایع ترین آیتم فراموش شده برای مسافران مسواک است؟!

آیا می دانید آمریکایی ها روزانه ۴۴ میلیون روزنامه دور می ریزند؟
آیا می دانید یک نوع پشه وجود دارد که در ثانیه هزار بار بال می زند؟

 آیا می دانید که چشــم انســان معادل یک دوربین ۱۳5 مگا پیکســل عمل 
می کند؟

آیا می دانید ماه کامل، ۹مرتبه درخشان تر و پرنورتر از ماه نیمه است؟
آیا می دانید بازی تنیس در اصل فقط با دست خالی بود؟

آیا می دانید برنج غذای اصلی برای5۰ ٪ مردمان جهان است؟
آیا می دانید باد به تنهایی هیچ صدایی ندارد مگر اینگه به شیئی برخورد کند؟

آیا می دانید مدونا و مایکل جکسون، هر دو در سال ۱۹5۸ متولد شدند؟

موفقیت

هاياليت

درخت سایه اش را بی دریغ به تو می بخشد؛
و خورشــید گرمایش را و گل، شمیم خوشــش را، باران طراوتش را و آسمان 

برکتش را و رود قطره قطره آبش را؛
و پرنده نوای دل انگیزش را...

و همه و همه بخشیدن را از  خدایی آموخته اند که آن ها را زیبا آفریده...
زیباترین آفریده خدا انسان است.

تو برای بخشیدن چه داری؟ ثروتت؟ دانشت؟ جانت؟ همه این ها خوب است...
اما چرا از گنج بی پایانی که در وجودت داری خرج نمی کنی؟

محبت!
حاضری آن را ببخشی؟ با خنده ای بر لبت یا اخالقی خوش یا دستان پرمهری 
که بر سر کودکی خسته از کار می کشی... یا با محبتی که به عشقت می کنی... 

یا...
مطمئن باش گنجت تمام نمی شود بلکه زیاد خواهد شد...

از بخشیدنش دریغ نکن...
به رویا داشتن ادامه بده، بگرد به دنبال نشــانه هایی که رویایت را به امروزت 

متصل کند.
بگذار موسیقی امروزت از آینده  تو سرچشــمه بگیرد بگذار نت های آینده تو 

همین امروز جاری باشند.
رویای شکل گیری یک سمفونی که دنیا را تکان می دهد، از نت های کوچکی 

که امروز به ذهنت می رسد شکل می گیرد.
 تو ســمفونی ات را خواهــی ســاخت، آوازت را در دنیا جــاری خواهی کرد 

و دیگران لبریز خواهند شد...
فقط اگر تو رویاهایت را گم نکنی...

 دو قطره آب که به هم نزدیک شوند، تشــکیل یک قطره بزرگ تر می دهند؛  
اما دو تکه سنگ هیچ گاه با هم یکی نمی شوند!

 پس هر چه ســخت تر و قالبی تر باشــیم، فهم دیگران برای مان مشــکل تر 
و درنتیجه امکان بزرگ تر شدن مان نیز کاهش پیدا می کند.

 آب در عین نرمی و لطافت در مقایســه با ســنگ، به مراتب ســر ســخت تر 
و در رسیدن به هدف خود لجوج تر و مصمم تر است.

سنگ، پشت اولین مانع جدی می ایستد.
اما آب... راه خود را به سمت دریا پیدا می کند.

 در زندگی، معنای واقعی سرسختی، اســتواری و مصمم بودن را، در دل نرمی 
و گذشت باید جستجو کرد.

گاهی الزم است کوتاه بیایی، گاهی نمی توان بخشید و گذشت... اما می توان 
چشمان را بست و عبور کرد.

- همه چیز در گذر است. پس همه چیز سزاوار در گذشتن 
است. 

- موفقیت یک شــبه اتفاق نمی افتد. اندکی بهتر شــدن 
نسبت به روز قبل موفقیت است. 

- هر ابلهی می تواند بــا بحران مقابله کنــد، این زندگی 
روزمره است که تو را نابود خواهد کرد. 

 - همیشــه می گویند زمان همه چیز را تغییر می دهد؛ اما 
در اصل این شما هستید که باید آن را تغییر بدهید. 

- دشمنانت را ببخش، اما نام شان را هرگز فراموش نکن. 
- زندگی هر انســان، نشــان دهنــده جاده ای به ســوی 

خویشتن است.

خوشبختی

چه كنیم تا به ما اعتماد كنند؟

د استان های کوتاه
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 روزی پیرمــردی فقیــر و گرســنه، نــزد  پیامبر اکــرم ) ص ( آمد 
و درخواســت کمک کرد. پیامبــر فرمود: اکنون چیــزی ندارم ولی  
» راهنمای خیر چون انجام دهنده آن اســت «، پــس او را به منزل 

حضرت فاطمه ) س ( راهنمایی کرد.
پیرمرد به ســمت خانه حضرت زهرا ) س ( رفت و از ایشــان کمک 
خواســت. حضرت زهرا ) س ( فرمود: ما نیز اکنــون در خانه چیزی 
نداریم. اما گردنبندی را که دختر حمــزه بن عبدالمطلب به او هدیه 

کرده بود از گردن باز کرد و به پیرمرد فقیر داد.
مرد فقیر، گردنبند را گرفت و به مسجد آمد.

پیامبر ) ص ( هنوز در میان اصحاب نشســته بــود که پیرمرد عرض 

کرد: ای پیامبرخــدا ) ص (،  فاطمه ) س ( این گــردن بند را به من 
احســان کرد تا آن را بفروشــم و به مصرف نیازمندی خودم برسانم. 
پیامبر ) ص ( گریست. عمار یاســر با اجازه پیامبر ) ص ( گردنبند را 
از پیرمرد خرید.  عمــار  پس از خرید گردنبنــد، گردنبند را به غالم  
 خود داد و گفت: این را به رسول خدا ) ص ( تقدیم کن، خودت را هم 
به او بخشیدم. پیامبر ) ص ( نیز غالم و گردنبند را به حضرت فاطمه 
 بخشــید. غالم نزد فاطمه ) س ( آمد و آن حضرت گردنبند را گرفت 
و به غالم فرمود: من تو را در راه خدا آزاد کردم. غالم خندید. حضرت 
فاطمه ) س ( راز این خنده  را پرسید. غالم پاسخ داد: ای دختر پیامبر 
) ص ( برکت این گردنبند مرا به شــادی آورد، چون گرســنه ای را 
ســیر کرد، برهنه ای را پوشــاند، فقیــری را غنی کرد، پیــاده ای را 
 ســوار کرد، بنده ای را آزاد کرد و عاقبت هم به ســوی صاحب خود 

بازگشت.

وقتی کارمندان به اداره رســیدند، اطالعیه بزرگی را در تابلوی 
اعالنات دیدند که روی آن نوشته شده بود:

دیروز فردی که مانع پیشرفت شــما در این اداره بود درگذشت. 
شما را به شرکت در مراسم تشییع جنازه که ساعت۱۰ در سالن 

اجتماعات برگزار می شود، دعوت می کنیم!
در ابتدا همه از دریافت خبر مرگ یکی از همکاران شان ناراحت 
شدند، اما پس از مدتی، کنجکاو  شــدند که بدانند کسی که مانع 

پیشرفت آن ها در اداره می شده چه کسی بوده است؟!
این کنجــکاوی، تقریبا تمام کارمندان را ســاعت۱۰ به ســالن 
اجتماعات کشاند. رفته رفته که جمعیت زیاد می شد هیجان هم 

باال می رفت. همه پیش خود فکر می کردند: این فرد چه کســی 
بود که مانع پیشــرفت ما در اداره بود؟ به هر حال خوب شــد که 

مرد!
کارمندان در صفــی قرار گرفتنــد و یکی یکــی نزدیک تابوت 
 رفتند و وقتی به درون تابوت نگاه کردند ناگهان خشــک شان  زد 

و زبان شان بند آمد.
آینه ای درون تابــوت قرار داده شــده بود و هر کــس به درون 
تابوت نگاه می کــرد، تصویر خود را می دید. نوشــته ای نیز بدین 
مضمون در کنار آینه بود: تنها یک نفر وجــود دارد که می تواند 
مانع رشد شما شــود و او هم کسی نیســت جز خود شما. شما 
تنها کســی هســتید که می توانید زندگی تان را متحول کنید. 
 شما تنها کسی هســتید که می توانید بر روی شادی ها، تصورات 
و موفقیت های تان اثر گذار باشید. شــما تنها کسی هستید که 

می توانید به خودتان کمک کنید.
زندگی شــما وقتی که رییس تان، دوســتان تــان، والدین تان، 
شــریک زندگی تان یا محل کارتان تغییر می کند، دســتخوش 
تغییر نمی شود. زندگی شــما تنها فقط وقتی تغییر می کند که 
شــما تغییر کنید، باورهای محدود کننده خود را کنار بگذارید 
و باور کنید که شــما تنها کســی هستید که مســئول زندگی 

خودتانید.
 مهم ترین رابطه ای که در زندگی می توانید  داشــته باشید، رابطه 
با خودتان است. خودتان را امتحان کنید. مواظب خودتان باشید. 
از مشــکالت، غیرممکن ها و چیزهای از دســت داده نهراسید. 
خودتان و واقعیت های زندگی خودتان را بسازید. دنیا مثل آینه 
است. انعکاس افکاری که فرد قویا  به آن ها اعتقاد دارد را به او باز 

می گرداند. تفاوت ها  در روش نگاه کردن به زندگی است.

مانع پیشرفت شما كیست؟

سودوکو

تلنگری بر روح

ابتدا قرار بود توصیه های نظریه پردازان مختلف درباره تعیین هدف، 
در این مقاله ارایه شــود؛ اما بعد تصمیم بر این شــد یک میزگرد 
فرضی و کاربردی در نظــر گرفته و نظر هــر صاحبنظری از زبان 

خودش گفته شود و تا کمی جذاب تر و متفاوت تر باشد.
امید اســت در پایان این میز گرد الاقل یک تصمیم مهم بگیرید؛ 

اینکه هرگز بدون هدف، هیچ کاری را شروع نکنید.
خوب، آقای آنتونی رابینز، چون ردپای هدف و هدف گذاری 
در همه کتاب های تان به چشــم می خورد، بهتر است شما شروع 

کنید.
 آنتونی رابینز: بله، متشکرم. همان طور که در نوشته هایم می بینید، 
هدف های بــزرگ، انگیزه های بــزرگ ایجاد می کننــد و باعث 
آزادشــدن نیروهای عظیم درونی می شــوند. در حقیقت، تعیین 
هدف، پایه همــه موفقیت های زندگی و اولین قــدم برای تبدیل 
ذهنیت  ها به عینیت است. پس بهتر اســت هر چه زودتر هدف ها 

) آرزوها و رویاها (ی خود را نظم دهید.
 ممکن است این قواعد را برای ما بگویید؟

 جو کاربو: اهداف بهتر اســت کوتاه مدت، ســاده و واقع بینانه بوده 
 و زیــاد ســنگین و غیرقابل دســتیابی نباشــند. اگر بــه برخی 

از هدف ها نرســیدید، بهتر اســت از خود انتقاد نکنید و دوباره به 
شــکل واقع بینانه تری هدفگذاری کنید. اما دقیقا همان هدفی را 
انتخاب کنید که خواســتار رسیدن به آن هســتید،  نه هدف های 

کلیشه ای را.
دنیس ویتلی: من هم معتقدم که باید هدف های کوتاه مدت در نظر 
گرفت و از قبل برای بعد از رسیدن به آنها، پاداشی برای خود تعیین 
کرد. به نظر من بهتر است همه هدف های سال جاری را بنویسیم 
و درون پاکتی قرار دهیم، اما برای تعیین اهداف ماه آینده از تقویم 

رومیزی یا سررسید استفاده کنیم.
آنتونی رابینز: عالوه بر این، هدف را به صــورت مثبت بیان کنید. 
 مثال بگویید: هدفم این اســت کــه از نظر فیزیکی قوی تر شــوم 
و نگویید هدفم این است که از نظر فیزیکی ضعیف نباشم ) هر چند 

که ظاهرا هر دو یک معنا دارند (.
حاال باید چکار کنم؟

 جو کاربو: بعد از فهرســت کردن اهداف، باید دربــاره  تک تک آنها 
به چند ســوال مهم پاســخ بدهید و بعد با توجه به پاســخی که 

می دهید مجددا هدف های تان را بررسی کنید.
آلبرت پویسانت: هدف ها باید با توجه به عزت نفس ما تعیین شوند؛ 

 یعنی با توجه به ارزشــی که برای خود قائلیم، در نظر گرفته شوند 
 و چه بهتر که ما قدر و ارزش خود را که باال هم هســت، بشناسیم 
و بزرگ اندیش باشــیم. همچنین باید دقیقا بدانیم از هدف های 

مالی و شغلی خود در آینده چه انتظاری داریم.
 ریچارد دنــی: در همین راســتا اضافه کنم که هدف بهتر اســت 

تا حدی جاه طلبانه و همچنین قابل دسترس باشد.
الکس مک میالن: و بهتر است از خود بپرسیم که آیا آمادگی الزم 

برای رسیدن به آنها را داریم یا نه؟
بدین ترتیب، بهتر اســت بعضی هدف ها را حذف کنم. مثال 
فعال آمادگی ازدواج ندارم و شاید سفر به کره دیگر در حال حاضر 
برایم امکان پذیر نباشــد. همچنین تحصیــل و آموختن یک علم 
 جدید با راه انداختن یک بیزینس بــزرگ، به طور همزمان،  کمی 

غیر واقع بینانه و شاید متناقض باشد.
حاال بعد از اعمال این تغییرات در فهرست هدف  ها، دیگر چه کاری 

باید انجام بدهم؟
مک میالن: برای دســتیابی به هدف ها باید نقشه هایی طرح ریزی 
کنیم. هر یک از این طرح ها و نقشــه ها،  مثل پله های یک نردبان 

هستند که باید تک تک آنها برای ما مشخص باشند .

هدفت را گم نکن!

پیرمرد فقیر و گردنبند...

قبرستان مرموز ) قسمت آخر  (

مورد استفاده: این ضرب المثل برای افرادی که 
به نیت کمک گرفتن از شــخصی اقدام می کنند 
و آن فرد در جواب فقط حرف می زند و نصیحت 
 می کند. روزی مالنصرالدین معروف و مشــهور 
به یک میهمانی دعوت شــد. از قضــا میهمانی 
برای خداحافظی عده ای که عازم سفر حج بودند 
ترتیب داده شــده بود. در زمان های قدیم چون 
مسافرت ها با اسب و شتر انجام می شد و خطرات 
احتمالــی مثل راهــزن و بیماری بیشــتر بود، 
 رفتن به ســفر حج خیلی وقت گیر و پرخرج بود 
و هرکسی نمی توانست هم مخارج چنین سفری 
را تامین کند و هم خرج خانــواده اش را در مدت 

سفر پیش پیش کنار بگذارد.
در آن دوره چون سفر حج طوالنی بود، دوستان 
و آشــنایان مســافر میهمانی ترتیب می دادند 
تا قبل از سفر بتوانند فرد مســافر را ببیند و از او 
خداحافظی کننــد. مالنصرالدیــن وقتی وارد 
مجلس شد و عزت و احترامی که اطرافیان به فرد 
عازم سفر حج می گذاشتند را دید، با خود گفت: 
خوش به حالش قبل از اینکه حاجی شود تا این 
حد محبوب همه است، وقتی از سفر حج برگردد، 
 به مراتب محبوب تر خواهد شــد. مالنصرالدین 
در طول میهمانی سکوت کرده بود و در سکوت 
خود به فکر به دســت آوردن چنین محبوبیتی 
بود. ولــی هرچه فکر کرد می دیــد الزمه چنین 

کاری پول فراوان است که مال آن را ندارد.
 میهمانی تمام شد و او راهی خانه شد همین طور 
که در کوچه ها قدم می زد، از جلوی مسجد شهر 
گذشت، فکری به ذهنش رسید سریع به خانه اش 
رفت و به زنش گفت: تا فردا برای من چند کیسه 
نان خشک، چند کیســه ماست، مقداری داروی 

گیاهی و کال چیزهایی که برای ســفر حج الزم 
است تهیه کن.

 زن مات و مبهــوت او را نگاه کرد و گفت: مال چه 
شده؟ مال گفت: هیچ مپرس! تا فردا جواب قطعی 

را به تو خواهم داد و رفت تا بخوابد. 
 فرداصبــح مالنصرالدین نزد حاکم شــرع رفت 
و بعد از سالم و احوالپرســی گفت: جناب حاکم 

من قصد سفر حج و زیارت خانه خدا را دارم.
حاکم که مالنصرالدین را به خوبی می شــناخت 
نگاهی به او انداخت و گفت: انشــاءا... به سالمتی 
کی عازم هستی؟ مالنصرالدین گفت: به زودی؟ 
حاکم لبخندی زد و گفت: پس چرا زودتر نگفتی 
تا مثل بقیه میهمانی برای تو ترتیب دهیم تا همه  
مردم شهر از تو خداحافظی کنند. مالنصرالدین 
گفت: میهمانی هم به موقعش، درواقع من برای 
 رفتن به ســفر مشــکلی دارم که فقط شما قادر 
 به حــل آن هســتید. حاکم گفت: هــر کمکی 
 از دســت مــن برآید حتمــا در خدمت شــما 
خواهم بود. مال با خونســردی گفــت: همه چیز 
برای رفتن من به این ســفر آماده است ولی من 
پول ندارم تا مخــارج آن را بتوانم تامین کنم. اگر 
شــما این پول را به من قرض دهیــد من حتما 
 عازم سفر خواهم شــد. حاکم که خیلی تعجب 
کرده بود و می خواســت جوابی به مالنصرالدین 
دهد که ناراحت نشود، گفت: مال تو خود می دانی 
که ســفر حج بر همگان واجب نیست این سفر 
برای افرادی که قادر به تامین هزینه های یکسال 
خود و خانواده شان هستند واجب است، پس حج 
بر شما واجب نیســت. مالنصرالدین که دوست 
نداشت این جواب را بشنود گفت: جناب حاکم، 

من از شما پول خواستم، نه فتوا!

ضرب المثل
 هــر وقــت روز بــدی را تجربــه مــي کنید 
 و انــگار تمــام اتفــاق هــای آن روزتــان 
بر خــالف میــل شماســت ایــن را فراموش 
 نکنیــد کــه هیــچ کــس بــه شــما وعده 
 نداده اســت که زندگی شــما بدون مشــکل 

خواهد بود!
بدون روزهاي ســخت ، شــما هیچ وقت قدر 

روزهای خوب رو نمي دانید!
یــک نفــس عمیــق بکشــید و بــه خــود 
 بگوییــد این فقط یــک روز بد اســت، نه یک 

زندگی بد!
یادت بماند که،

» مردم همان قدر شاد هستند که ذهن شان را 
به سمت شادی می برند... «

دلنوشته

کاریکاتور

من از تو پول خواستم نه فتوا
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پیشنهاد سردبیر: 
 نبرد فوالدی اصفهان و خوزستان

فضای مجازی

علی دایی در پیامی اینســتاگرامی درگذشــت ســلیم موذن زاده 
اردبیلی را تســلیت گفت. موذن زاده اردبیلی چندی پیش به اردوی 

نفت تهران در اردبیل رفته بود.

تاثر علی دایی بابت 
درگذشت موذن زاده اردبیلی 

 ملی پوش بوکس ایــران می گوید با وجود حضور ۱۲ ســاله در تیم 
ملی، این فدراســیون حتی جایی برای تمرین کــردن چند روزه به 
وی نمی دهد. سجاد محرابی در خصوص تمریناتش برای حضور در 
مسابقات حرفه ای گفت: می خواهم در رقابت های بوکس حرفه ای 
شــرکت کنم و از فدراسیون خواســتم تا ۱۵ روز در خوابگاه نصرت 
بدون غذا به من جا بدهند؛ اما هیچکس با من همکاری نمی کند.۱۲ 
سال در تیم ملی بودم و حاال هیچ ارزشی برای فدراسیون ندارم. وی 
افزود: چطور زمانی که با هزار بدبختی و بدون حقوق و آینده در تیم 
ملی تالش می کردیم، هر روز زنگ می زدند که کجایی و چرا به اردو 
نیامدی و حاال اینطور رفتار می کنند؟ مســئوالن فدراســیون حاال 
 که »خرشــان از پل گذشــته« ما را فراموش کرده اند. انگار نه انگار 
ملی پوششــان بوده ام. وی در پاسخ به این ســوال که با این حساب 
در مسابقات قهرمانی کشور بزرگساالن نیز شرکت نمی کنید، گفت: 
در این رقابت ها شــرکت نمی کنم. برای چه باید شرکت کنم؟ ۱۲ 
سال است ملی پوشم و به هیچ چیز نرسیدم. وقتی قرار باشد به هیچ 
مسابقه ای اعزام نشویم برای چه چیزی تالش کنم؟ وقتی می بینم 
بعد از این همه سال تالش روح ا... حسینی، نایب رییس فدراسیون 
حتی یک مکان خواب رایگان را هم به من اختصاص نمی دهد به چه 
چیزی امیدوار باشم؟ برای خودم ناراحتم که در پایان همه تالش با 

من این چنین برخورد می شود.

مارکو رویــس در پرگل تریــن دیدار تاریــخ چمپیونزلیگ موفق شــد 
ســه گل به ثمر برســاند. ایــن اولین بــازی او پــس از ماه مــی بود که 
 بازوبند را نیز به بازو بســته بود. حــال او پس از بــازی از چنین عملکرد و 
نتیجه ای ابراز خوشحالی کرد. او گفت:» بازگشت فوق العاده ای به میادین 
داشــتم. من منتظر چنین بازی بودم و خیلی برایش تالش کردم. ســعی 
کردم هجومی بازی کنم و در طول بازی این روند را ادامه دهم. خوشحالم 

که توانستم به تیم کمک کنم.« 

تیم فوتبال یوونتوس در رقابت های مرحله گروهــی لیگ قهرمانان اروپا 
میهمان ســویا بود که با نتیجه 3 بر یک به پیروزی رســید.مویس کین، 
پدیده ۱6 ساله یوونتوس نام خود را در تاریخ لیگ قهرمانان اروپا نیز ثبت 
کرد. آلگری، سرمربی بیانکونری در 6 دقیقه پایانی بازی او را به جای پیانیچ 
به زمین فرســتاد تا رکوردی دیگر برای خود ثبت کند. مویس با این بازی 
به عنوان تنها بازیکنی شــناخته شــد که با تولد در قرن بیست و یکم در 
لیگ قهرمانان بازی کرده است.مویس پیش از این در هفته گذشته با بازی 
مقابل پسکارا در رقابت های کالچو موفق شده بود عنوان تنها بازیکن متولد 

قرن بیست و یکم را از آن خود کند. 

  لیــگ باشــگاه هــای ژیمناســتیک هنــری که یکــی از مهــم ترین 
رقابت های این رشته محسوب می شــود همچنان تعطیل است و خبری 
از زمان برگزاری آن نیســت. درحالــی که قرار بود اولیــن مرحله از لیگ 
ژیمناســتیک هنری که مهم ترین رقابت های داخلی این رشته محسوب 
می شود 6 و ۷ آبان در تهران برگزار شود سرپرســت فدراسیون چند روز 
مانده به آغــاز آن را لغو کرد. علت ایــن لغو در حال برگزاری مســابقات 
قهرمانی کشور رده های سنی جوانان مطرح شــد که این دو رقابت هیچ 
تداخل زمانی با هم نداشتند.مســابقات قهرمانی کشــور جوانان ۱۲-۱۱ 
و ۱3 آبان برگزار شــد. حاال و با وجود اینکه حدود یک مــاه از زمان اولیه 
اعالمی برای برگزاری مسابقات لیگ هنری می گذرد خبری از تعیین زمان 
برای راه اندازی این لیگ نیســت. این در حالی اســت که اردوی تیم ملی 
 بزرگساالن نیز از ۲۰ تا ۲6 آذر در خانه ژیمناستیک شهید شیرودی برگزار 
می شــود. اردویی که مشخص نیســت مالک دعوت ورزشــکاران به آن 
چیست. اگرچه امتیاز ۷۷ در مجموع شش وسیله برای حاضرین در اردوی 
تیم ملی ژیمناستیک الزامی است اما برگزاری لیگ و انتخاب برترین ها از 
دل مسابقات می تواند شــیوه منطقی تری برای انتخاب نفرات دعوتی به 
اردوی تیم ملی باشد. با این حساب بعید به نظر می رسد لیگ باشگاه های 
کشور در ماه آذر برگزار شود و شــاید در فدراسیون ژیمناستیک بر خالف 
سایر فدراسیون ها ابتدا اردوی تیم ملی تشــکیل می شود و سپس لیگ 

باشگاه های کشور!

انتقاد ملی پوش بوکس از فدراسیون:

به من جای خواب هم نمی دهند

رویس: 

بازگشت فوق العاده ای 
به میادین داشتم

پدیده یووه 
در اروپا هم تاریخ سازی کرد

ادامه تعویق نگران کننده مسابقات؛

  لیگ ژیمناستیک 
همچنان تعطیل است

منهای فوتبال

فوتبال جهان

تاکتیک دردسرساز پیکان برابر پرسپولیسفرافکنی به سبک استقاللی ها
اوضاع عجیبی است، معاون حقوقی باشگاه اســتقالل پرونده بدهی های 
این باشگاه را به یک دوجین ورزشکار فراموش کرده و به دنبال برخورد با 
یک مجری تلویزیونی است. مجری ای که وظیفه داشته برای روشن کردن 
اذهان مردم، کارشناس را سوال پیچ کند. باشگاه استقالل از مظلومی گفته 
و الطاف او را بر ســر ضیا کوبیده، پرویزی که هنوز از نظر قانونی سرمربی 
استقالل اســت، او هنوز از این باشــگاه طلب دارد اما اینها مهم نیست، او 
باید مظلوم واقع شود تا مدیران اســتقالل به دنبال فرافکنی خود باشند. 
برخوردهای قهری با یــک مجری تلویزیونی غم انگیز اســت، آن کودک 
شمالی را که »شــیب و بام« را به یاد نداشت فراموش نکنیم، ما کلیپ او را 
پخش کردیم تا بخندیم، او اما درس را کنار گذاشــت و آینده اش را خراب 
 کرد، همه ما در خراب کردن آینده او ســهیم هســتیم. همانطور که اگر 

علی ضیا را حذف کنیم همه ما در افت کیفیت تلویزیون مسئول هستیم.

سرنوشت هافبک خبرساز مشخص  می شود

 درحالی که کمتر از ســه ماه تــا رقابت هــای قهرمانی جهان و 
بازی های آسیایی باقی مانده اســت، ملی پوشان اسکی همچنان 
منتظر بارش برف و شروع اردوها هســتند. اردوی تیم های ملی 
آلپاین، اســنوبرد و صحرانوردی بــرای حضــور در رقابت های 
بازی های زمســتانی آســیایی و قهرمانی جهان همچنان تعطیل 
است. اگرچه آلپانی ها و اسنوبردی ها در آکادمی ملی المپیک کار 
بدنسازی می کنند اما صحرانوردی ها همین شرایط را هم ندارند. 
آنها برای تمرین کردن رشــته اســتقامتی خود باید در پیستی با 
ارتفاع اســتاندارد حدود ۱۷۰۰ متر تمرین کننــد در حالی که با 
توجه به وضعیت پیســت های ایران این ارتفاع تا ۲۵۰۰ متر هم 

مورد قبول است.
حدود دو مــاه از آخرین اردوی تیم ملی صحرانوردی در پیســت 
اسکی شمشــک می گذرد. چیزی هم تا آغاز رقابت های قهرمانی 

جهان این رشته باقی نمانده اســت. فنالند 3 تا ۱۵ اسفند میزبان 
ورزشــکاران اســکی صحرانوردی اســت؛ اما به نظر نمی رســد 
ملی پوشــان ایرانی پس از یک فصل کابــوس وار و تعطیلی مداوم 
لیگ های خود، در فصل اســکی جاری که احتمــاال با تاخیر یک 
ماهه هم آغاز شــود فرصتی برای آماده ســازی در این مسابقات 

داشته باشند.
 آلپاینی ها و اســنوبردی ها نیز منتظرند تا در توچال برف کافی 
ببارد و کار را آغاز کنند. شمشــک هم گزینه مناســبی برای آغاز 
تمرین ملی پوشان صحرانوردی اســت؛ اما هنوز خبری از بارش 
برف جدی و کافی نیســت. بر خالف انتظار در روزهایی که تهران 
پذیرای برف بود پیست های اسکی روز آفتابی را گذراندند. پس از 
سال گذشته که فدراسیون و بومی ها همکاری نکردند حاال به نظر 
می رسد شرایط جوی همکاری الزم را با اسکی ایران ندارد.اسکی 
ایران چشم انتظار بارش برف است. اگر فعال خبری از برف نباشد 
فدراسیون ناچار است ملی پوشــان صحرانوردی را با رول اسکی 
تمرین دهد.آلپانی ها و اســنوبردی ها نیز همچنان منتظر بارش 

احتمالی برف در یک هفته آینده  هستند.

قاب  روز درحاشیه

مالقات برفی عقاب با علی دایی

سروش رفیعی  که سربازی اش در تراکتورسازی 
بــه پایــان رســیده، نیم فصــل قــراردادش با 
تراکتورسازی تمام می شود. در این میان باشگاه 
فوالد ادعا کرده این بازیکن با آنهــا قرارداد دارد.

بر این اســاس فــوالدی ها به کمیتــه انضباطی 
شکایت کردند تا این این ادعا بررسی شود. کمیته 
انضباطی فدراســیون فوتبال در اولین جلســه 
بررسی این موضوع رفیعی و مســئوالن فوالد را 
فراخواند و حرف های آنها را شنید.  بعد از جلسه 
دو جلسه دیگر در کمیته انضباطی برگزار شد و در 
نهایت این کمیته تصمیم نهایی خود را اتخاذ کرد. 
 دبیر کمیته انضباطی در این باره اظهار داشــت: 

»ما حکم خود را درباره ایــن پرونده صادر کردیم 
و برای انتشــار در اختیار دبیرکل فدراسیون قرار 
گرفته است.« حاال حکم رفیعی به کشوی دبیر کل 
رفته و خیلی ها منتظر رسانه ای شدن این حکم 

هستند تا تکلیف این بازیکن مشخص شود.

اردوی تیم های ملی اسکی تعطیل است؛

 اسکی بازان چشم انتظار بارش برف!

  تیم ملی فوتســال ایران در جام جهانی روی سکوی سوم 
ایستاد تا بهترین رتبه تاریخ فوتســال ایران به دست آمده 
باشد.پس از این مقام تاریخی مسئوالن فدراسیون فوتبال 
اعالم کردند که پاداشــی ۵ هزار دالری بــرای آنها در نظر 
گرفته شده است، پاداشی که به پول ایران می شود حدود 

۱8 میلیون تومان آن هم با شرایط کسر از مالیات!
در شرایطی که بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران پاداش های 
قابل توجهی می گیرند و حتی در زمان مسافرت های خارج 
از کشــور حق ماموریت به آنها اختصاص داده می شــود 
پاداش پنج هزار دالری برای ملی پوشــان فوتسال خیلی 

عجیب است.
بازیکنان تیم ملی فوتسال در روزهای اخیر مصاحبه هایی 

در این باره داشتند و گفته بودند ۵ هزار دالر از سوی وزارت 
ورزش و جوانان به آنها پاداش داده شد و حال چشم انتظار 
پاداش فدراسیون فوتبال هستند اما فدراسیون فوتبال به 
صراحت اعالم کرد پــاداش وزارت ورزش و جوانان پاداش 

فدراسیون فوتبال بوده است!

پــس از اتفاقات عجیب و غریبی که در شــهر ســرمبان 
مالزی و در حین برگزاری دیدار ایران و ســوریه رخ داد، 
حاال میزبانی از رقیب ایران به ورزشــگاه دیگری منتقل 
شده اســت. شــرایط نامســاعد زمین عبدالرحمن شهر 
سرمبان باعث شد تا بازی ایران و سوریه بی کیفیت ترین 
مسابقه ممکن شــود و در نهایت دو امتیاز ارزشمند برای 
ایران از دست برود. پس از اتفاقات آن بازی کنفدراسیون 
فوتبال آســیا تصمیم به تغییر محل میزبانی ســوریه در 
مالزی گرفته است. بر این اساس قرار شده تا بازی سوریه 
مقابل ازبکستان در ورزشگاه کواالالمپور، پایتخت مالزی 
برگزار شود که این مســئله با اعتراض ایران مواجه شده 
است.مهدی تاج، رییس فدراســیون فوتبال در این باره 

می گوید: »نباید وقتی ما از حضــور در زمین بی کیفیتی 
متضرر شدیم حاال این مســئله به کام دیگران تمام شود 
و بازی حریفان مان مقابل ســوریه در زمین دیگری انجام 
شــود. اگر ما در آن زمین بازی کردیم ســایر رقبا هم در 

همان مکان باید به میدان بروند.« 

ازبکستان هم باید به سرمبان برود پاداش عجیب برای فوتسالیست ها
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پیکان این هفته برابر پرســپولیس قرار خواهد گرفت و شاگردان برانکو 
ایوانکوویچ امیدوار هستند با کســب نتیجه پیروزی مقابل این حریف 
به صدرنشینی خود تداوم بخشــند؛ اما به نظر می رسد شاگردان مجید 
جاللی نیز ایده هایی برای کسب نتیجه در زمین خود برابر این تیم دارند 
و عکس منتشر شده از جلســه فنی این تیم با حضور حمید مطهری و 
مجید جاللی نشان دهنده تاکتیک دفاعی فشرده آنها برابر پرسپولیس 
خواهد بود.  تمرکز دفاعی در منطقه یک سوم دفاعی خودی و دفاع من 
تو من با نفرات شاخص پرسپولیس از ایده هایی است که در این تاکتیک 
دیده می شود و البته بحث بر سر این است که انتشار این عکس از جلسه 
فنی شاید به دلیل گمراه کردن حریف باشد. باید دید پیکان که در این 
فصل عملکرد فوق العاده ای از خود به نمایش گذاشــته با چه تاکتیکی 

برابر شاگردان برانکو ایوانکوویچ حاضر خواهد شد.

پس از تعطیالت بلندمدت، مســابقات لیگ برتــر فوتبال از امروز 
دوباره از سر گرفته می شود که در یکی از دیدارهای این هفته تیم 
سپاهان میزبان تیم فوالد خوزستان است. بر اساس وعده قبلی قرار 
است این دیدار در ورزشگاه نقش جهان برگزار شود و بدین  ترتیب 
دیدارهای تیم ســپاهان از ورزشگاه تیم همشــهری به مجموعه 
اختصاصی زردها انتقال پیدا کرد و با توجه به انتظار چندین ساله 
هواداران تیم اصفهانی، پیش بینی می شود هواداران استقبال خوبی 

از دیدارهای این تیم به عمل بیاورند.
 سپاهان در طول ده هفته سپری شده، عملکرد پر نوسانی داشته 
و در رده ششم جدول رده بندی جای گرفته است؛ اما این تیم پنج 
هفته فرصت دارد تا اختالف امتیاز با صدرنشین را کم کند، هر چند 
که کار دشواری به نظر می رسد.عبدا... ویسی در روزهای گذشته در 
مصاحبه هایی مدعی شده برخی افراد از درون باشگاه خواهان عدم 
موفقیت این تیم هستند که مدیرعامل باشگاه نیز به این اظهارات 
واکنش نشان داده است اما به نظر می رســد اگر مدیریت الزم در 
این خصوص اعمال نشود، حاشیه های بعدی گریبان گیر این تیم 

خواهد شد.
در آن ســوی میدان تیم فوالد خوزســتان که با نعیم سعداوی در 
لیگ شــرکت کرد، در رده نهم جدول رده بندی جای گرفته است 

و در صورت برد برابر سپاهان، یک امتیاز بیشــتر از تیم اصفهانی 
خواهد شد اما طالیی پوشــان در دیدار خانگی به دنبال کسب سه 

امتیاز هستند.
نفت تهران - سایپا؛ نبرد شاگرد و استاد

نفت در روی پله سوم جدول ایستاده و می خواهد این رده را حفظ 
کند. تیم علی دایی با وجود مشــکالت مالی؛ نتیجه خوبی گرفته 
اســت با این حال در صورت پیروزی مقابل ســایپا هم از رده سوم 
باالتر نخواهد رفت؛ اما در آن سوی میدان سایپا با مربی کاربلد و با 
تجربه اش به دنبال عبور از بحران و فاصله گرفتن از رده چهاردهم 
جدول لیگ است. نارنجی پوشان فقط 9 امتیاز گرفته اند و یک برد 
در این فصل داشــته اند. باید دید فرکی که حکم اســتادی بر علی 
دایی دارد ســه امتیاز را می تواند از شــاگردش بگیــرد یا نفتی ها 

همچنان روی پله سوم و در جمع مدعیان باقی می ماند.
پیکان- پرسپولیس؛ تدوام صدرنشینی سرخپوشان؟

سرخپوشان، صدرنشین لیگ برتر هســتند و برای باقی ماندن در 
صدر باید از تیم پیکان ســه امتیاز بگیرند. این در حالی اســت که 
پرسپولیس در این مسابقه بیرانوند را به دلیل مصدومیت در اختیار 
ندارد و باید از دروازه بان خارجی خود اســتفاده کند. دســت امید 
عالیشاه هم مثل بیرانوند شکسته است. این دو قطعا در بازی حضور 

ندارند. از سویی دیگر ســیدجالل حسینی و محسن ربیع خواه نیز 
دچار مصدومیتی جزئی هســتند. با این حال برانکو نشان داده که 
تیم پرســپولیس وابســته به یک بازیکن خاص نیست.  پیکان در 
صورت پیروزی در این مسابقه حداکثر می تواند یک پله در جدول 

صعود کند و به رده سوم برسد .
استقالل خوزستان- سیاه جامگان؛ نبرد بی پول ها

استقالل خوزستان هیچ نشــانی از قهرمان فصل گذشته ندارد و با 
مشکالت مالی زیادی دست به گریبان است و در رده دهم جدول 
با یازده امتیاز قرار گرفته است. پورموسوی سرمربی این تیم بارها 
گفت که به دلیل مشکالت مالی شاید از این تیم جدا شو؛د اما هنوز 
این تیم را هدایت می کند. ســیاه جامگان هم حال و روز خوشــی 
ندارد و مدام از ایــن تیم خبرهایی جز بی پولی و مشــکالت مالی 

نمی شنویم! باید دید نبرد بی پول ها را کدام تیم می برد. 
پدیده- ماشین ســازی؛ شــاگردان خطیبی شش تایی 

می شوند؟
پدیده نســبت به بضاعتی که دارد بد نتیجه نگرفته اســت در این 
بازی هم به مصاف آخرین تیم جدول لیگ می رود. تیمی که تازه به 
لیگ برتر صعود کرده؛ اما نتیجه الزم را نگرفته است. ماشین سازی 
با جذب یک مربی خارجی تالش کرده کادرفنی اش را تغییر بدهد 
و باید دید این تیم بعد از ۵ شکست متوالی می تواند از بحران خارج 

شود یا پدیده این تیم را شش تایی می کند!
تراکتورســازی- صبای قــم؛ تراکتورســازی به صدر 

برمی گردد؟
تراکتورسازی هم مثل پرسپولیس بدون باخت است و در این هفته 
در صورت توقف سرخپوشان تهرانی شانس صعود به صدر جدول را 
دارد به شرط اینکه از صبا سه امتیاز را بگیرد. صبای قم هم در رده 
پانزدهم جدول قرار دارد و باید دید شاگردان صمد مرفاوی مقابل 

قرمزپوشان تبریزی چه نتیجه ای می گیرند. 
نفت آبادان- ذوب آهن؛ نبرد دو تیم سختکوش

نفت آبادان که زمانی در این لیگ صدرنشــین بــود اکنون در رده 
هفتم جدول قرار گرفته و یک پله باالتر از ذوب آهن است. نفتی ها 
در هفته دهم مقابل پرسپولیس شکســت خوردند و اکنون برای 
جبران باید در خانه از ذوب آهن ســه امتیــاز را بگیرند که این امر 
با حمایت هواداران متعصب شــان خیلی دور از دســترس به نظر 
نمی آید. ذوب آهن در این فصل هم تیمی ســختکوش و پرتالش 

نشان داده که تا دقیقه آخر برای برد می جنگد. 
استقالل - گسترش فوالد تبریز؛ شاگردان منصوریان به 

دنبال سومی
استقالل بعد از پیروزی مقابل صبای قم در جام حذفی با روحیه ای 
بهتر به مصاف تیم گســترش فــوالد می رود.آبی پوشــان در این 
مســابقه وریا غفوری و میثم مجیدی را به دلیــل مصدومیت در 
اختیار ندارند با این حال استقالل تیم پرمهره ای است که می تواند 
با حضور هوادارانش در ورزشگاه آزادی پیروز شود. استقالل بعد از 
سه برد متوالی مقابل فوالد خوزستان متوقف شد و اکنون به دنبال 
چهارمین برد خود مقابل شاگردان فراز کمالوند است تیمی که در 
رده ســیزدهم جدول قرار گرفته و 6 مساوی در کارنامه دارد. بعید 
است گسترش بتواند از اســتقالل در تهران امتیاز بگیرد. استقالل 

شانس صعود تا رده سوم جدول را در این هفته دارد.

ورزش بانوان

ملی پوش اصفهانی تیم ملی دو گانه بانــوان گفت: ۲8 آبان 
ماه سال جاری، مسابقات غرب آسیا در رشته های دوگانه و 
سه گانه به میزبانی اردن برگزار شد. شکوه طیاره خواجویی 
با بیان اینکه این رقابت ها در دو بخش آقایان و بانوان صورت 
گرفت، افزود: در بخش بانوان به عنوان تنها نماینده از استان 
اصفهان همراه با تیم ملی در این مســابقات شرکت کردم و 
با توجه به اینکه بانوی دو گانه کار محســوب می شــدم، در 
رقابت های سه گانه حضور یافتم. این ملی پوش تصریح کرد: 
برای اولین بار چنین اتفاقی رخ می داد کــه بانویی از ایران 
در مسابقات سه گانه شــرکت کند؛ من با شجاعت این کار 
را کردم و به مقام چهارم غرب آســیا دست یافتم. وی تاکید 
کرد: رقبای من از کشورهای اســپانیا، تونس، بحرین، اردن 
و سوریه کامال شناخته شده و قدرتمند بودند، به طوری که 
حضورم در مسابقات سه گانه از مدال آوری در رشته دوگانه 

برایم با ارزش تر بود.
طیاره خواجویی یادآور شد: اگر در مسابقات دو گانه شرکت 
می کردم قطعا جزو ســه نفر برتر بودم؛ اما بــا این تصمیم و 
شرکت در رقابت های سه گانه به مقام باالتر و ارزشمندتری 
دســت پیدا کردم و آن عنوان اولین بانوی سه گانه کار ایران 

بوده که تنها به من اختصاص یافته است.
وی ادامه داد: رقابت با بانوان سه گانه کار حرفه ای، قدرتمند 
و شناخته شده در این مسابقات برایم بسیار خوشحال کننده 

بود.
ملی پوش اصفهانــی تیم ملی دو گانه بانــوان عنوان کرد: از 
سال 9۱ که با رشته دو گانه آشنا شدم در مسابقات کشوری 
نیز شــرکت می کردم؛ باید خاطر نشــان کنم که به دلیل 
نداشــتن مکان تمرینی مناســب برای دوچرخه سواری در 

اصفهان، همیشه با مشکل مواجه بودم.
وی افزود: تا اینکه سال گذشته با وجود همه این مشکالت، 
تمریناتم را به طور جدی پیگیری کردم و امسال توانستم در 

رده ملی و کشوری به موفقیت برسم.
طیاره خواجویی اظهار داشت: 4 سال بود که تیم ملی دو گانه 
بانوان نه تشکیل می شد و نه اعزامی داشــت؛ اما امسال در 
اردیبهشت ماه مسابقات قهرمانی کشور به میزبانی اصفهان 
انجام گرفت و من با کســب مقام سوم به اردوی تیم ملی که 
شهریور ماه 9۵ برگزار شد، دعوت شدم. وی گفت: چهار، پنج 
مرحله اردو را پشت سر گذاشــتیم که در تمام این مراحل، 

جزو نفرات برتر بودم و در نهایت فیکس تیم ملی شدم.
این ملی پوش بیان داشــت: البته در دوی صحرانوردی هم 
فعال هســتم؛ هم اکنون با انجام تمرینــات منظم خودم را 
برای مسابقات قهرمانی کشور این رشته که قرار است اواخر 

آذرماه سال جاری برگزار شود، آماده می کنم.

 بانوی اصفهانی تنها بانوی 
سه گانه کار ایران لقب گرفت

هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال؛

 نبرد فوالدی اصفهان و خوزستان

 سپاهان در طول ده 
هفته سپری شده، 

 عملکرد 
پر نوسانی داشته و 

در رده ششم جدول 
رده بندی جای 

 گرفته است
 اما این تیم پنج 

هفته فرصت دارد
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پیشنهاد سردبیر: 
شهردار اصفهان به سه شنبه های بدون خودرو وفادار ماند

با مسئوالن

 مدیــر منطقــه 6 شــهرداری اصفهان اظهــار کرد: آســفالت 
خیابان ها عالوه بر تردد روان شــهروندان، زیبایی چهره شــهر 
را به دنبال دارد در همین راستا آســفالت خیابان 15 خرداد در 
دســتور کار قرار گرفت. منصور نجفی افزود: روکش آســفالت 
خیابان 15 خرداد حدفاصل خیابان ســجاد تا بزرگراه شــهید 
همت انجام می شــود. مدیرمنطقه 6 شــهرداری با بیان اینکه 
این پروژه تاکنون 50 درصد پیشرفت داشته است، عنوان کرد: 
برای اجرای روکش آســفالت خیابان 15 خرداد، یک میلیارد و 

500میلیون ریال در نظر گرفته شده است.

مدیرمنطقه 13 شهرداری اصفهان اظهار کرد: منطقه 13 نسبت 
به ســایر مناطق دیگر از فرســودگی کمتری برخوردار است از 
همین رو برای اجــرای طرح شهرســازی الکترونیک، اقدامات 
الزم اجرا شد. ســیدرضا مبلغ افزود: پرونده های منطقه آماده 
شهرســازی الکترونیکی بود؛ در همین راســتا برای راه اندازی 
طرح شهرســازی الکترونیک به صورت پایلوت در منطقه اعالم 
آمادگــی کردیم. مدیرمنطقه 13 شــهرداری اصفهــان با بیان 
اینکه طرح شهرسازی الکترونیک نقش موثری در شفاف سازی 
 فعالیت هــا دارد، عنــوان کــرد: در این طرح دســت افــراد از 
پرونده ها کوتاه می شــود و اطالعات با دقت بیشتری پردازش 
 خواهد شــد. مبلغ ادامــه داد: شــهروندان ازطریــق اینترنت 
می توانند درخواست های خود را وارد سیستم کنند تا همکاران 
پس از بررسی اطالعات، پاســخ را به صورت اینترنتی برای آنان 

ارسال کنند.

مدير امور سرمايه گذاري و مشاركت هاي شهرداري خبر داد:

مشاركت موثر شهرداری اصفهان در زمینه ساخت هتل در شهر

مديرمنطقه 6 شهرداری اصفهان خبر داد:

پیشرفت 50 درصدی روكش 
آسفالت خیابان 15 خرداد

مدير منطقه 13شهرداری اصفهان خبرداد:

طرح شهرسازی الکترونیک 
در شفاف سازی فعالیت ها موثر است

شهرداری

نماینده ولی فقیه در اســتان و امام جمعه اصفهان، طی دیدار با 
مسئوالن بنیاد مسکن، بر لزوم داشــتن دید وسیع و نظر بلند در 
خدمت رسانی به مســتضعفان تاکید کرد و خطاب به آنها گفت: 

برای مستضعفان، خانه های مستضعفی نسازید.
روابط عمومی دفتر نماینــده ولی فقیه دراســتان و امام جمعه 
اصفهــان، روز چهارشــنبه به نقــل از آیت ا... ســید یوســف 
طباطبایی نــژاد، اضافه کرد: اگر قرار اســت بنیاد مســکن برای 
مستضعفان خانه بســازد، باید در حد امکان خانه های مناسبی 
بســازد. وی تصریح کرد: اکنون که سیاست های جمعیتی کشور 
در مسیر رشد جمعیت است، نباید با ساخت مسکن های کوچک 

و نامناسب، در جهت مخالف سیاست های کشور حرکت کنیم.
امام جمعه اصفهان تصریح کرد: کج سلیقگی و تنگ نظری برخی 
از مســئوالن، گاهی بیش از آمریکا و اســتکبار به کشــور لطمه 
زده و اســباب نارضایتی مردم از حکومت را فراهم می سازد. وی 
با بیان این مطلب که برای ســاخت مسکن باید شرایط و فرهنگ 
هر منطقه مد نظر قرار گیرد، افزود: مســکن هایی که در روستاها 
ســاخته می شــود نباید از 200 متر مربع کمتر باشد زیرا الزمه 
زندگی در روستا، داشتن حیاط و فضای مناسب برای دام و طیور 
اســت. نماینده ولی فقیه در اســتان، بر لزوم بومی سازی برخی 
از قوانیــن تاکید کرد و گفــت: قانون تغییر کاربــری زمین های 
کشاورزی در جایی مثل شمال کشــور باید با جدیت دنبال شود، 
اما باید با ساکنان مناطقی مانند منطقه شرق اصفهان مدارا کرد؛ 
مناطقی که در آن مردم به دلیل بی آبی و خشک شدن زمین های 
کشاورزی به استیصال افتاده اند و جهت ساخت مغازه یا کارگاه به 

دنبال تغییر کاربری بخشی از زمین های خود هستند.

مدیرعامل شــرکت آبفای استان اصفهان، طی نشســتی با شهردار، 
رییس و اعضای شــورای شــهر گز که به منظور قدردانی از مهندس 
امینی به جهت آبرسانی به شهر گز در کوتاه ترین زمان ممکن صورت 
گرفت، گفت: چندســالی بود که اجرای طرح آبرســانی به شهر گز را 
مدنظر داشتیم اما به دلیل تنگناهای شــدید مالی، اجرای این پروژه 
امکان پذیر نبود تا اینکه در اردیبهشــت ماه ســال جاری، مهندس 
جانباز مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، پیگیر اجرای 
طرح آبرسانی شهر گز شدند و این در حالی بود که در آن برهه، آبفای 
اصفهان از لحاظ مالی توان اجــرای 9کیلومتر لوله گذاری آب با اقطار 
600 و 700 میلی متر را نداشــت؛ اما با همدلی و هم افزایی و وحدت 
رویه میان مســئولین امر، اجرای این پروژه در کمتــر از 6 ماه صورت 

گرفت و در آبان ماه با حضور وزیر محترم نیرو به بهره برداری رسید.
وی با بیان اینکه وقتی هدف خدمت رســانی به مردم باشــد مطمئنا 
مشکالت پیش رو با کمی تامل، پشــتکار و همدلی رفع خواهد شد، 
اظهار داشت: آبفای استان اصفهان به منظور اجرای سریع تر آبرسانی 
به شــهر گز، در صدد بهره گیری از توان مالی بخش خصوصی بود اما 
متاسفانه در این زمینه به توافق نرسیدیم و با توجه به مدنظر گرفتن 
تمام راه هــا و تدابیری که طی آن، امکان داشــت ایــن پروژه هرچه 
سریع تر عملیاتی شــود، در نهایت توانســتیم با قدرت و توان داخلی 
شــرکت آبفای اســتان اصفهان در بازه نه چندان طوالنــی آن را به 

سرانجام برسانیم. 
مهندس امینی گفت: اگر در برخی از مواقع مســئولین درســت به 
وظایفشــان عمل نمی کنند به طوری که خللی در خدمت رسانی به 
وجود می آید، مردم باید آگاه باشند و این مسئله را پای نظام نگذارند و 

این امر تنها ناشی از عملکرد ضعیف مسئول مربوطه است.
وی بهره گیری از پساب را در شهر گز بسیار حائز اهمیت دانست و بیان 
داشت: به جهت کمبود شدید منابع آبی، استفاده از پساب برای آبیاری 

فضای سبز امری ضروری است. 
بنابراین به نظر می رســد مســئولین امر در شــهر گز برای آبادانی و 
سرسبزی این شهر تاریخی نیاز به استفاده از پساب برای آبیاری فضای 
سبز دارند این درحالی است که شهرهایی مانند خورزوق، دولت آباد 
و دســتگرد با اجرای پروژه هایی به روش مالی بیــع متقابل، در صدد 

استفاده از پساب هستند.

امام جمعه اصفهان: 

برای مستضعفان، خانه مستضعفی 
ساخته نشود

مديرعامل شركت آبفای استان اصفهان:

آبرسانی به شهر گز، با هدف 
خدمت رسانی بهتر به مردم انجام شد

مدیــر کل آموزش و پــرورش اســتان اصفهان گفت: 
تحصیل دانش آمــوزان ایرانی در کنــار دانش آموزان 

اتباع، نوعی مبادله فرهنگ هاست.
محمد حســن قائدیها در حاشــیه بازدید تعدادی از 
ســفیران و نمایندگان سفارت کشــورهای خارجی، 
از دبستان شهیدســقا دولتی ناحیه 4 )دبستان اتباع 
افغانی( عنوان کرد: هم اکنون در استان اصفهان قریب 
به 50 هزار دانش آمــوز اتباع تحصیــل می کنند که 
حدود 44 هزار نفر از آنها دارای مدرک هویتی هستند 
و حدود 6 هزار نفر هم که مدارک هویتی نداشتند، بنا 
به دســتور مقام معظم رهبری در مدارس استان ثبت 
نام شدند. وی در ادامه با اشــاره به اینکه دانش آموزان 
اتباع در 100 آموزشــگاه اســتان تحصیل می کنند، 
رســیدگی به وضعیت تحصیلی اتبــاع را از افتخارات 
آموزش و پرورش ایران دانست. ســپس آقای داناپاال، 
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در ایران، از 
خدمات آموزش و پرورش استان اصفهان در امور اتباع 
تشکر کرد. کوبا یاشی، سفیر ژاپن در جمهوری اسالمی 
ایران، گفت: نظام آموزشــی در ژاپن مثــل ایران نظام 
شش -سه -ســه بوده و مهم ترین دوره در ژاپن، دوره 

متوسطه است.

مشاور عالي شهردار اصفهان اظهار کرد: دوازدهمین 
رام قطار شــهري، وارد نــاوگان حمــل و نقل ریلي 
اصفهان مي شود. جواد شــعرباف ادامه داد: در حال 
حاضر 3 رام قطار شهري در مســیر شهرک قدس تا 
چهارراه تختي مشغول خدمت رسانی به شهروندان 

اصفهاني هستند.
مشاور عالي شــهردار اصفهان عنوان کرد: 6 رام دیگر 
نیز آماده بهره بــرداري بوده و 3 رام نیــز در مرحله 
تســت و مونتاژ قرار دارند. وي افزود: هر رام شــامل 
5 واگن مي شــود که یک قطار شــهري را تشــکیل 
مي دهد. شــعرباف اذعان کرد: خط یک قطار شهری 
از شــمالی ترین به جنوبی ترین نقطه شهر به طول 
20 کیلومتر، از شــمال به شــاهین شــهر به طول 
15کیلومتر و از جنوب به بهارســتان نیــز به طول 

15کیلومتر متصل می شود.
مشــاور عالي شــهردار اظهار امیدواري کــرد که با 
تالش هاي شبانه روزي مســئوالن شهري مي توانیم 
این نویــد را بدهیم که خط یک متــروی اصفهان در 
سال 96 به بهره برداري برسد. وي افزود: با افتتاح فاز 
دوم خط یک قطار شهري، 4 ساعت به میزان ساعات 

فعالیت قطار شهري اصفهان افزوده شده است.

 50 هزار دانش آموز اتباع
در اصفهان تحصیل می كنند

ورود دوازدهمین رام قطار 
شهري به ناوگان ريلي اصفهان

حمل و نقلگردشگریآموزش و پرورش

اجرای طرح زمستانه پلیس  راه 
استان از نیمه دوم آذر

افزايش 300 درصدی ورود 
گردشگران خارجی به اصفهان

رییس پلیس راه اســتان اصفهان گفت: با فرا رسیدن 
فصل سرما، طرح زمستانه پلیس  راه از نیمه دوم آذرماه 
در استان آغاز می شود. ســرهنگ حسین پورقیصری 
افزود: این طرح از 15 آذر و چند روز زودتر نســبت به 
سال های قبل آغاز می شود و نیرو های پلیس در نقاط 
برف گیر استان مستقر می شوند. وی اظهار کرد: پلیس  
راه شامل تیم های گشت محســوس و نامحسوس در 
محورهای مواصالتی اســتان اصفهــان حضور خواهد 
داشــت و خدمات الزم را به رانندگان ارائه خواهد داد.

رییس پلیس راه اســتان اصفهان افزود: در راســتای 
اجرای طرح زمستانی دســتگاه های اجرایی اورژانس، 
راه و شهرســازی، ســازمان حمل ونقــل و پایانه ها، 

هالل احمر و مدیریت بحران مشارکت دارند.
وی یادآور شــد: نیروهــای پلیس راه در کنار ســایر 
سازمان های کمک رســان در 9 نقطه برف گیر استان 
ازجمله قرقچی، ســمیرم و دامنه مســتقر می شوند.

رییس پلیس راه اســتان اصفهان به رانندگان توصیه 
کرد: با توجــه به اینکــه در زمان بارش بــرف و باران 
سطح آسفالت لغزنده می شود الزم است فاصله طولی 
خودروها از یکدیگر بیشتر شده و رانندگان با احتیاط و 

سرعت مطمئن حرکت کنند.

مدیر امور بین الملل اداره کل میراث فرهنگی و گردشــگری 
استان اصفهان اظهار کرد: امروزه در شهری زندگی می کنیم 
که از دو معظــل بزرگ رنج می برد که پیــش از پرداختن به 
دانش محــوری باید برای حــل این دو معظــل مهم )آب و 
آلودگی هوا( اقدام شــود. شــهرام امیری افزود: ما به عنوان 
یک کشــور در حال توســعه، این امکان را خواهیم داشت 
تا در صورت داشــتن یــک برنامه ریزی درســت، بتوانیم با 
پیشرفته ترین کشورهای دنیا رقابت کنیم. وی بیان کرد: در 
سه سال گذشته با تغییر رویکردهایی که به وجود آمد، شاهد 
ورود 300 درصدی گردشــگران خارجی به شــهر اصفهان 
 بوده ایم. امیری ادامه داد: اصفهان شــهر علــم، هنر و دانش 
است؛ اگر اصفهان نباشد ایران هم نیست. ولی ما می توانیم با 

یک برنامه ریزی موفق، به توسعه بیشتر دست یابیم.
وی افزود: در توســعه گردشــگری، بــه اندازه ســه دهه از 
کشورهای توسعه یافته عقب هستیم. امروزه در کشورهای 
پیشــرفته دنیا از آخریــن متدهــا برای توســعه صنعت 
گردشــگری اســتفاده می کنند. ما دوران نــوزادی صنعت 
گردشــگری را پیش رو داریــم؛ در حالی که کشــورهای 
پیشــرفته حداقل ســه دهه از کشــور ما جلوتر هستند و 
روش های جدیدی برای توســعه گردشــگری خود در نظر 

گرفته اند.

خبر

مدیرکل انتقال خون اســتان اصفهان اظهــار کرد: طرح نذر خون هر ســاله در 
ماه های محرم و صفر به ویژه در روزهای تاســوعا، عاشــورا و اربعین حسینی در 
سراسر کشور برگزار می  شود. مدیرکل انتقال خون اصفهان افزود: در روز اربعین 
330 نفر از عزاداران حســینی به منظور اهدای خون و مشارکت در نذر خون، به 
مراکز انتقال خون اصفهان و خمینی شهر مراجعه کردند و مورد معاینه و مشاوره 
پزشــکی قرار گرفتند. مجید زینلی تصریح کرد: از این تعداد، 270 نفر موفق به 
اهدای خون شدند. زینلی با بیان اینکه طرح نذر خون از ابتدای محرم تا پایان ماه 
صفر در استان اصفهان اجرا می شود، از مردم استان درخواست کرد که در این کار 
بزرگ و خداپسندانه وارد عمل شوند. براســاس آمار اعالم شده از سوی اداره کل 
انتقال خون استان اصفهان، از اول تا 11 محرم، حدود 2 هزار و 100 واحد خون 

توسط عزاداران حسینی در خمینی  شهر اهدا شد.

رییس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های استان اصفهان اظهار 
کرد: برای پاسداری از یک نظام بهتر اســت در کنار ارتش، به نیروی مردمی نیز 
توجه داشــت، همان طور که در جنگ تحمیلی، شــاهد حضور چشمگیر مردم 
در یک قالب مقدس مثل بســیج بودیم. حجت االســالم علی تقوی افزود: عالوه 
بر دوران جنگ تحمیلی که نمونه ای از بســیج مردمی بود، حضور و گردهمایی 
مردم در عرصه های فرهنگی نیز جلوه دیگری از بســیج مردمی است و می توان 
از آن به عنوان وزنه ای سیاســی و فرهنگی اســتفاده کرد. وی گفت: با توجه به 
اینکه هر مجموعه ای باید آرمان های بلندی داشته باشد و برای تحقق آنها تالش 
کند، لذا از بســیج انتظار می رود که عملکرد خود را ارتقا دهــد. وی تاکید کرد: 
بسیج، فعالیت های فرهنگی پررنگی در جامعه دارد و بخش زیادی از دستاورد ها و 

پیروزی  های نظام، مرهون بسیج است.

نظام دستاوردهای خود را مرهون بسیج می دانداصفهانی ها 270 واحد خون در اربعین اهدا  كردند

مردادماه امســال بود که شــهرداری اصفهان طرح 
محدودیت ترافیکــی روزهای سه شــنبه  را به نظر 
شــورای حل ترافیک رســاند و بر این اساس مقرر 
شــد طرح سه شــنبه های بــدون خــودرو از تاریخ 
12مردادمــاه در محــور خیابان چهارباغ عباســی 
اجرایی شــود. از آن تاریــخ تا به امروز هــر هفته از 
ســاعت 16 تا 22 سه شــنبه ، خیابان چهارباغ برای 
تــردد خودروها و وســایل نقلیه موتوری مســدود 
می شــود و تنها به وســیله دوچرخه می توان در این 

مسیر تردد کرد.
این طرح که مورد استقبال شهروندان اصفهانی قرار 
گرفت در کل کشــور نیز بازتاب داشت و شهرداری 
اصفهان به دلیــل موفقیت در اجرای ایــن طرح، از 

سوی مسئوالن کشوری مورد تقدیر قرار گرفت.
شروع سه شنبه های بدون خودرو در تابستان، از آنجا 
که استفاده از دوچرخه را به دنبال داشت، مورد توجه 
شــهروندان قرار گرفت ولی ادامه این طرح در فصل 

سرما با اما و اگرهایی همراه است.
در این میان اما مهدی جمالی نژاد شــهردار اصفهان 
که گفته بود از گذشته و پیش از اجرای این طرح، با 
دوچرخه به محل کارش می رود، در روزها و شب های 
پاییزی هم به اســتفاده از دوچرخه و عدم اســتفاده 
از خودرو اصرار دارد. محمــد درویش مدیرکل دفتر 
آموزش و مشــارکت های مردمی ســازمان حفاظت 
محیط زیســت با انتشار عکســی در کانال تلگرامی 
خود و با تقدیر از این حرکت جمالی نژاد نوشــت: »او 
مهدی جمالی نژاد، شهردار دوست داشتنی اصفهان 
اســت که همچنان بر عهــدش وفادار مانــده و در 
سرمای سوزان امشــب اصفهان هم،پنجاه و یکمین 

سه شنبه را با دوچرخه رکاب می زند.«

با وجود سرما و برودت هوا؛

شهردار اصفهان به سه شنبه های 
بدون خودرو وفادار ماند

ويژه

علیرضا صلواتی نسبت سرانه معابر شهری کشور را به نسبت 
دیگر سرانه معابر شهری شهرهای دنیا باالتر دانست و افزود: 
با توجه به اینکه اصفهان از لحاظ ســرانه معابــر از خیلی از 
شهرهای توســعه یافته باالتر اســت و از نظر ســرانه تولید 
خودرو نیز در رتبه پائینــی قرار داریم، ولــی در موضوعات 
ترافیکی و آالیندگی هوا رتبه مناسبی را به نسبت این شرایط 

نداریم. معاون حمــل و نقل و ترافیک شــهرداری اصفهان، 
تغییر رویکرد اســتفاده از خودرو را در بین مردم، از استفاده 
خدماتی، شغلی و کاری خودرو به استفاده از آن به عنوان یک 
وسیله برای جابه جایی، ضروری دانســت و بیان کرد: معتقد 
هســتیم محدوده های پرتردد و مرکزی شــهر نباید همیشه 
برای همگان باز باشد و از طرفی نیز برای عملیاتی ساختن آن 

پیگیر هستیم که با گســترش یکپارچه سیستم حمل و نقل 
عمومی، شــهروندان بتوانند در کمتر از 500 متر به یکی از 

ایستگاه های حمل و نقل شهری دست پیدا کنند.
وی تکمیل شــبکه دوچرخــه، اتوبوس، تاکســی و تراموا را 
از اقداماتی برشــمرد که باید قبل از اتخــاذ محدودیت های 
ترافیکی انجام شــود و گفت: سیســتم حمل و نقل عمومی 
باید با بهترین خدمــات و کیفیت ارائه شــود و از طرفی هر 
شهروند که عالقه مند به اســتفاده از خودروی شخصی است 
باید هزینه های پــارک و عبور و مرور را در محدوده شــهری 

پرداخت کند.
صلواتی درخصوص طــرح زوج و فرج نیز خاطرنشــان کرد: 
طرح زوج و فرد را طرحی به بن بست رسیده و شکست خورده 
نمی دانم، بلکه طرح تســکین دهنده ای بود که طی مقطعی 
برای کاهش آلودگی هوا و به ســبب کاهش تردد در شــهر 
انجام شد. وی رمز اثربخشی طرح زوج و فرد را اجرایی شدن 
آن از درب منازل برشــمرد و عنوان کــرد: امروز از طرح های 
زوج و فرد هم در حال عبوریم و به ســمت طــرح بازآفرینی 
محدوده ترافیکی تاریخی شهر با محوریت عابر پیاده و تکیه 
 بر اســتفاده از دوچرخه و گســترش حمل و نقل عمومی در 

حرکت هستیم.
معاون حمل و نقل و ترافیک شــهرداری اصفهــان، در ادامه 
تشــریح این طــرح اظهار کرد: طــرح بازآفرینــی محدوده 
ترافیکی تاریخی شهر، برای رونق کســب و کار، حمل و نقل 
عمومی و ارتقای ایمنی و تبعات اجتماعی و فرهنگی بســیار 

موثر است.
وی درخصوص طرح سه شنبه های بدون خودرو نیز بیان کرد: 
تجربه سه شــنبه های بدون خودرو، یک تجربه بسیار موفق 
بود که راهکاری را جلوی پای همه مســئوالن گذاشت تا در 
محدوده مرکزی شــهر، تصویری آرام تر و خوشایند را برای 

مردم تداعی کنیم.

مدیر ســرمایه گذاری و مشــارکت هــای شــهرداری اصفهان 
اظهارکرد: یکــی از مهم تریــن رویکردهای شــهرداری، جذب 
ســرمایه گذار بخش خصوصی برای اجرای پروژه های شهری در 

حداقل زمان ممکن است.
مرتضی حســام نژاد با اشــاره به اینکه از نظر تنوع موضوعات نیز 
سرمایه گذاری ها در حوزه گردشگری در اولویت قرار دارد، افزود: 

برای توسعه گردشــگری در شــهر اصفهان باید زیرساخت های 
مورد نیاز آن فراهم باشــد و در این راستا مدیریت شهری درصدد 
است با مشــارکت بخش خصوصی در جهت توسعه زیرساخت ها 
گام بردارد. وی  ادامه داد: در این راســتا صدور پروانه ساختمانی 
برای احداث مراکز اقامتی، گردشــگری و توریستی، طبق مصوبه 

شورای شهر اصفهان رایگان است.

حسام نژاد به احداث هتل در شهر اصفهان اشاره و اضافه کرد: در 
حال حاضر احداث 4 هتل با مشــارکت مدیریت شهری و بخش 
خصوصی در دستور کار اســت. وی بیان کرد: احداث هتل هما و 
کاوه در شمال شهر اصفهان در دست اجراســت و کلنگ احداث 

هتل در خیابان هزار جریب نیز به تازگی به زمین زده شد.
حسام نژاد گفت: مذاکرات احداث هتل در بزرگراه شهید کشوری 
نیز نهایی شــده و در مرحله طراحی است. حســام نژاد ادامه داد: 
شــهرداری عالوه بر رایگان کردن صدور پروانه ساختمانی، زمین 

مورد نیاز را در اختیار سرمایه گذاران قرار می دهد.

از طرح های زوج 
و فرد هم در حال 

عبوريم و به سمت 
طرح بازآفرينی 

محدوده ترافیکی 
تاريخی شهر با 
محوريت عابر 
پیاده و تکیه بر 

استفاده از 
دوچرخه و... در 
حركت هستیم

معاون حمل و نقل و ترافیک شهری شهرداری اصفهان با اشاره به اينکه در بحث های ترافیکی اين طور نیست 
كه يک شبه مشکالت به وجود آمده و يک شبه هم از بین برود، اظهار كرد: كاهش جذابیت خودروهای شهری 
از جمله مواردی است كه اگر مديريت شهری بتواند سیاست های صحیحی را در سطح شهر اتخاذ كند، می تواند 
شاهد روند خوبی در كوتاه مدت و بلند مدت باشد؛ از طرفی ما با تعداد خودروها مشکلی نداريم بلکه با توجه به 

سرانه تولید خودرو در كشور، نسبت به سرانه كشورهای توسعه يافته اروپايی عقب هم هستیم.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهری شهرداری خبر داد:

بازآفرینیمحدودهترافیکی،موجبرونقکسبوکارمیشود
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چی بخوریم ، چی نخوریم

باغ کاغذی

مواد الزم: شــکر 75 گرم 
زرده تخم مرغ 4 عدد، شــیر 1 
پیمانــه، پودر ژالتین 1 قاشــق 
سوپ خوری، لبو رنده شده 300 
گرم، سفیده تخم مرغ 30 عدد، 
خامه 200 گرم، آب لبو 2 قاشق 

سوپ خوری
طرز تهیه:

پس از اینکه شــیر را جوشاندید 
لبو را به آن اضافــه کنید و کنار 
بگذارید. زرده تخم مرغ و شــکر 
را هم بزنید تا سفید شود. بعد از 

آن شیر داغ را روی زرده تخم مرغ بریزید و هم بزنید. فرصت دهید روی حرارت مالیم 
جوش بیاید. سپس از روی حرارت بردارید تا خنک شــود.  پودر ژالتین را همراه با دو 
قاشــق غذا خوری آب روی حرارت کتری قرار دهید . هنگامی که کمی خنک شد به 

مایه تخم مرغ اضافه نمایید.
 ســفیده تخم مرغ را بزنید تا پف کند. سپس آب لبو و شــکر را به تدریج به آن اضافه 

کرده و با همزن خوب بزنید. آنگاه با قاشق به مایه خمیر اضافه کنید.
 خامه را بزنید تا فرم بگیرد. سپس با قاشق ، خامه را به آرامی با مواد قبلی مخلو کرده و 

در قالب بریزید و به مدت 2 ساعت داخل یخچال قرار دهید.

کتاب منجی در صبح نمناک اثر»اکبر رادی« با بازنگری و تلخیص 
حمیده بانو عنقا را نشر قطره چاپ و روانه بازار نشر کرده است.

اکبر رادی از نمایشــنامه نویسان موفقی اســت که بسیاری او را 
برترین نمایشنامه نویس ایرانی می دانند.  او در 10 مهر 131۸ در 
شهر رشت زاده شد. فرزند سوم بین شش برادر و خواهر بود. چهار 

سال اول ابتدایی را در دبستان عنصری رشت گذراند. 
در سال 132۹، به علت ورشکستگی پدر، که یک کارخانه کوچک 
قندریزی داشــت، به همراه خانواده به تهران مهاجرت کرد. بعدها 
در رشته جامعه شناسی در دانشگاه تهران به تحصیل مشغول شد 
و به نمایشنامه نویسی  و تدریس روی آورد . از وی آثار بسیاری بر 
جای مانده است که منجی در صبح نمناک یکی از نمایشنامه های 

اوســت که در ســال 135۸ به تحریر درآمد. نمایشــنامه ای که 
شــخصیت های آن ریشــه در فرهنگ و مشــاغل و فعالیت های 
فرهنگــی دارند و بحق کــه رادی به خوبی در مقــام دانای کل از 
پس آن برآمده اســت. در بخشــی از این اثر  می خوانیم:» این را 
از طرف من بــده بهش. یک وقتي عصاي بعثت مــن بود و امروز... 
یادگار من اســت. به او بگو، بگو وقتي این را دســت مي گیرد، یاد 
من باشد، یاد موهاي من، که پایش سفید شد. بگو این قلم نیست؛ 
وصیت من اســت، تاریخچه همه رنج هاي من، که پیش او امانت 
مي گذارم و او براي حفظ حرمتش باید مثل من، مثل شــمع، آب 
بشــود و قطره قطره با خون بنویســد و طوري بنویسد که زندگي 

مي کند؛ وگرنه امانت مرا لکه دار کرده...«
  نشــر قطره اثر حاضــر را در 224 صفحه چاپ و روانه بازار نشــر

 کرده است.

راهنمای غذایی در مبتالیان به روماتیسم مفصلیموس لبو

لبخندک

گوناگون

خاموش شدن امید

در این مطلب سعی داریم شــما را با 13 ماده غذایی که برای بیماران مبتال به روماتیسم 
مفصلی مناسب و مفید است؛ آشنا کنیم.

1. روغن زیتون فوق بکر
روغن زیتون فوق بکر باعث کاهش التهاب در بدن می شود و از همان مکانیسمی پیروی 
می کند که داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی )NSAIDs( مانند ایبوپروفن و آسپرین 
عمل می کنند. زیرا روغن زیتون فــوق بکر دارای ترکیبی به نام اولئوکانتال اســت، که 
آنزیم های ایجادکننده التهاب را بلوکه می کند. پیشنهاد می شود به جای سایر روغن ها 
در طول روز به میزان 3 و نیم قاشــق غذاخــوری روغن زیتون به غــذای خود بیفزایید. 
 که حدود 400 کالری می شــود. در این صورت می توانید یک قــرص ایبوپروفن 200

 میلی گرمی را حذف کنید.
2. روغن گردو

اســیدهای چرب امگا 3 ضد التهاب بســیار قوی می باشــند، که در روغن سویا و روغن 
گردو به فراوانی یافت می شوند و عالوه بر ضد التهاب بودن به کاهش بیماری های قلبی 

عروقی، دیابت و ... کمک می کنند. روغن گردو 10 برابر روغن زیتون امگا 3 دارد.
3. ماهی

ماهی آب های سرد مانند هرینگ، ماکرل، سالمون و تن سرشار از اسیدهای چرب امگا 3 
هستند. اسیدهای چرب امگا 3 به علت اثرات ضد التهابی باعث تسکین دردهای مفصلی 
در افراد مبتال به روماتیســم مفصلی می شــوند. در نتیجه مصرف روزانه و هفتگی منابع 
امگا 3 برای این افراد توصیه می شــود. برای همین منظور به افراد مبتال به روماتیســم 

مفصلی 3-4 اونس )حدود ۹0-120 گرم( ماهی ،دو بار در هفته توصیه می شود.

منجي در صبح نمناک 

  ترامپ رییس جمهور آمریکا شــد. همین خبر کوتاه، 
واکنش هــا و بازخوردهــای زیادی به دنبال داشــته 
اســت. عده ای در آمریکا از این اتفاق خوشــحالند و 
عده ای هنوز نتوانســته اند باور کننــد و او را به عنوان 
رییس جمهور منتخب خــود بپذیرنــد و این بهت و 
اعتراض خود را با تظاهرات خیابانی نشــان می دهند. 
حاال در بین همه ایــن واکنش های اعتراضی، یک نفر 
پیدا شــده که با راه انداختن یک کمپین فیس بوکی، 
قصد دارد با زبانی نرم و کودکانه با ترامپ حرف بزند، 

انتقاد کند و حتی به او راهکار بدهد.
آقای رییس جمهور، لطفا مهربان باش

کمپین »نامه های بچه ها دربــاره مهربانی« از بچه ها 
می خواهد که با زبان خود به رییس جمهور آمریکا نامه 
بنویسند و با او حرف بزنند و حتی انتقاد کنند و از پدر 
و مادرها هم مــی خواهد که این نامه هــا را در فضای 
مجازی منتشــر کنند. ایده این کمپین از یک کودک 
پنج ساله شــروع می شــود که نگران اقوام مسلمان 
خود اســت. همین نگرانی باعث می شود که مادر این 
کودک از او بخواهد برای ترامپ نامه ای بنویســد و او 
هم نامه اش را اینگونه شروع می کند:»رییس جمهور 
منتخب عزیز، لطفا رییس جمهور خوبی باش. با همه 
مردم مهربــان باش. بعضی از افــراد خانواده من دین 
متفاوتی دارنــد؛ اما آدم های بدی نیســتند.« همین 
باعث می شــود که مادر این کودک به فکــر بیفتد تا 
از همه کودکان، نامه های این چنینــی بگیرد و برای 
رییس جمهور بفرســتد.این موج نامه نوشــتن برای 
ترامپ در شبکه های مجازی به راه می افتد. نامه هایی 
که فقط چند شرط دارند: کسانی که نامه می نویسند 
باید زیر 1۸ ســال باشــند و نامه ها بایــد بی طرفانه، 
مثبت و مهربانانه نوشته شــوند. این موج، طرفداران 
زیادی پیدا می کنــد و به تدریج مردم زیادی عضو این 
گروه فیس بوکی می شــوند و نامه های فرزندانشان را 
برای آن می فرســتند. نامه هایی رنگی و پر از نقاشی 
که بچه ها در آن روش هــای مهربان بودن را به ترامپ 

آموزش می دهند. 
کمک خواستی، روی من حساب کن

نامه های کوتــاه یا همراه با نقاشــی زیــادی به این 
کمپین ارســال شده است؛ مثال پســربچه ای به اسم 
 »تام« فقــط در نامه اش یک جمله نوشــته اســت. 
»آقــای ترامپ عزیز لطفــا مهربان بــاش.« و در زیر 
این نامه اش یک رنگین کمان نقاشــی کرده اســت. 
یک دختر شش ســاله هم در نامه اش بــه ترامپ از او 
خواســته تا او را به عنوان مشــاور خود انتخاب کند! 
»آقای رییس جمهور لطفا با چیزهای اطرافت مهربان 
باش و به آنها حرفی نزن که ناراحت بشوند. این باعث 
می شــوند که من هم آرامش بیشــتری داشته باشم. 
موفق باشــی در شــغل جدیدت. اگر کمک احتیاج 

داشتی، روی من حساب کن!« 

 نامه کودکان آمریکایی
 به دونالد ترامپ )1(

روشــن کردن فانوس چند مرحله داشــت؛  نداشاه نوری
ریختن نفت، میــزان کردن فتیلــه و تمیز 
کردن شیشــه. نور فانوس چندان زیاد نبود، بیشــتر به ســقف 

می تابید و انجام تکالیف را سخت می کرد.
 به عالوه توی اتاقی که فانوس را روشــن کرده بودند همیشــه 
بوی نفت می آمد و اگر در و پنجره ها بســته بود اغلب آدم دچار 

سردرد می شد.
 اما فانوس ها هنگام شب بسیار زیبا بودند به خصوص وقتی یک 
از آنها را به ستون ایوان خانه آویزان می کردند و نورشان حیاط 

را روشن می کرد.
 شــعله فانوس کوچک و ارزشمند اســت، مثل خیلی چیزهای 
ارزشمند زندگی که با الیه نازکی محافظت می شوند. مثل امید 
و شادی در دل آدم ها که باید برای روشــن نگه داشتن آنها در 
روزهای سخت جنگید. دست کم نباید شــیطنت کرد، شیشه 
دلی را شکســت و شــعله ای را خاموش کرد زیرا امید و شادی 
هر چه قدر کم ســو بتابند باز هم آنقدر قدرت دارند که ما را در 

شب های تاریک به خانه برساند.
خاطرات نوشتن تکلیف روی کاغذ کاهی

این روزها کتابفروشــی هــا پــر از دفترچه های یادداشــت با 
کاغذهای کاهی و زرد رنگ است. 

دفترچه هایــی با ظاهــری قدیمی برای نوشــتن جمالت زیبا 
و شــعرهای کوتاه؛ اما دفترهای کاهی قدیمی هیچ نســبتی با 

برادرزاده های شیک پوش امروزی شان نداشتند. 
ورق هایشــان نازک بود، پاک کن آنها را پاره می کرد و خودکار 

رویشان جوهر پس می داد. 
ما نوشــتن توی ایــن دفترچه هــا را خیلی وقت اســت کنار 
گذاشــته ایم و دردســرهای این کار را فراموش کرده ایم. حاال 
تنها چیزی که از آنها یادمان مانده خط خوشــی است که روی 

برگه هایشان زیباتر جلوه می  کند.
 خاطرات تلخ و ســخت فراموش نمی شــوند بلکــه گذر زمان 
 فقط دردی که ما در لحظه وقوع آنها کشــیده ایم را از ذهنمان

 پاک می کند.
 پس شــاید ما درنهایت خاطرات خوب و لحظــات خوش را به 
یاد می آوریم یا حداقل لحظاتی که با جان ســختی آنها را از سر 

گذرانده ایم؛ لحظات پیروزی صبر بر درد را.
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»مارشمالویی« که روی هات چاکلت 
شکوفه می دهد!

سرد شدن هوا بهانه خوبی برای افراط در مصرف نوشیدنی های 
داغ از جملــه هات چاکلــت اســت؛ البته این نوشــیدنی های 
 شیرین بدون مارشــمالو )پف نبات( کامل نیســتند و سرآشپز 
»دومینیک انســل« با مارشــمالوهایی کــه روی هات چاکلت 
شکوفه می دهند و شــبیه به گل می شوند، این نوشیدنی را یک 

سطح فراتر برده است.
 بله درست اســت، این مارشــمالو دقیقا مقابل چشمان شما باز 
می شود، درست مثل یک گل ظریف که گلبرگ هایش را به شما 
نشــان می دهد. برای ایجاد چنین ســحروجادویی در آشپزی، 
انسل، مارشمالو را به شکل گل برش می دهد و آن را با یک حلقه 

نازک از شکالت سفید می پیچد. 
وقتی مارشمالو در یک نوشــیدنی داغ می افتد ذوب می شود و 
گل شروع به باز شدن می کند و اثری مسحورکننده و خوشمزه 
ایجاد می کند. کاردست انسل در قنادی های توکیو، نیویورک و 

لندن موجود است.

تصاویر روز

یک شرکت تولید ماسک در »سایتاما« ژاپن صورتک های 
بسیاری از رییس جمهور جدید آمریکا تولید کرده است

 قایقرانی با لباس بابانوئل در دمای منفی 21 درجه 
سانتی گراد سیبری

کشکول

گران  ترین درخت کریسمس تاریخ 

درخت کریسمس طالیی که ۸ میلیون دالر ارزش دارد به عنوان 
گران ترین درخت کریســمس تاریخ در جواهرفروشــی توکیو به 

نمایش گذاشته شد.
کریسمس یا نوئل جشنی در آیین مســیحیت است که به منظور 
گرامیداشت زادروز مســیح برگزار می شود. بســیاری از اعضای 
کلیســای کاتولیک روم و پیروان آیین پروتســتان، کریســمس 
 را در روز 25 دسامبر جشــن گرفته و بســیاری آن را در شامگاه 

24 دسامبر نیز برگزار می کنند.
اعضای بیشتر کلیساهای ارتودوکس در سراسر دنیا نیز روز بیست 
و پنجم دســامبر را به عنوان میالد مسیح جشن می گیرند. برخی 
از مســیحیان ارتودوکس در روســیه، اوکراین، سرزمین مقدس 
)ناحیه تاریخی فلســطین( و دیگــر مکان ها، به ســبب پیروی 
از گاه شــماری یولیانی، جشن کریســمس را در روز 7 ژانویه برپا 
می دارند. اعضای کلیسای ارامنه طبق ســنت منحصر به فردی، 
روز میالد و همچنین روز غسل تعمید مســیح را همزمان در روز 
ششم ژانویه جشن می گیرند. با نزدیک شدن به این جشن بزرگ، 
درخت های کریسمس و بابانوئل در فروشگاه ها دیده می شود و هر 
کشــوری با یک نوآوری جدید در این جشن تالش می کند توجه 

رسانه ها را به سمت خود جلب کند. 

عجیب ترین زبان دنیا

رولف تیــل، پروفســور زبان شناســی از دانشــگاه اوســلو، 
عجیب ترین زبان دنیا را معرفی کرد.

به گفته تیــل، این زبان، پیراهان اســت که زبــان گفت وگوی 
شکارچیان پیراها ساکن آمازون محسوب می شود.

 پیراهان یکی از آهنگین ترین زبان هاســت و بــه عبارت دیگر 
برای معانی متفاوت از بلندی صدا استفاده می کنند. مثال کلمه 
دوست و دشــمن به زبان پیراهانی به یک شکل نوشته می شود 

اما به طرز متفاوت تلفظ می شود.
 ضمنا در این زبان می توان صحبت کرد، آواز خواند و سوت زد. 
مردها از سوت زدن موقع شکار اســتفاده می کنند تا اطالعات 
را با دوستانشــان در میان بگذارند و در عین حــال حیوانات را 
فراری ندهند. برای این زبان کمترین تعداد حروف تعبیه شده 
است )سه حرف صدادار و هشت حرف بی صدا(  در زبان پیراهان 
عمال اعداد و کلمات مختص رنگ وجود ندارند. تعداد با یکی از 
ســه کلمه )چند، کمی بیشتر، زیاد( مشــخص می شود اما این 
کلمات اعداد را معین نمی کنند.  اگر باید در مورد رنگ صحبت 
شود آن وقت برای این کار از کلماتی استفاده می کنند که این 
رنگ ها را دارند ) خــون - قرمز، یا برگ - ســبز(. افعال در این 

زبان، زمان ندارند.

افقی
1- رسول اکرم )ص( در زمان سلطنت این پادشاه 

متولد شدند- خوف
2- تکیه دادن- همه داریم- شهری در ایتالیا- چاه 

جهنمی
3- باالترین اختیار- دوستی بی شائبه- تنگدست 

و مستمند و نامی برای مردان
4- ملک هفت آسمان- نامش را ببرید می شکند- 

مادر عرب و فیلم فرتیز النگ
5- قامت و هیکل- شهری بین رشت و قزوین

6- بانی تلگراف- نظیر و شبیه- از اصول دین اسالم
7- نوعی تفنگ و نوعی سگ- خواروبار- دفیله

۸- نت حرام- کلفت نیست- ســرخ کننده مطبخ 
شما- قند گاز زده

۹- الفت گرفتن- جوانمــرد و بافتوت- می گویند 
مرد را بخشنده سازد

10- بی نهایت- تلویزیون- مسافر
11- از همه رنگ- نردبان ترقی آدم های با همت

12- لولــه خون- پنــدار و گمان- کتــاب ژان پل 
سارتر

 13- زبانــی ســاختگی بیــن چنــد نفر- 
لحظه ای بیش نیست- بی پرده سخن گفتن

14- مارکی بر اتومبیل- منجنیق- اشتباه- 
باران اندک

15- دستگاه و بنگاه- آزمایشگاه
عمودی

1- بهبــود یافتن زخــم- جنگ مشــقی و 
تمرینی- شالوده و رکن

2- ستون دین ما- جوشــن یا زره- چاشنی 
انار

3- اسناد- سپهر و گردون- اگرچه

4- رینگ نرم- اشرف مخلوقات- خوگرفتن
5- پادشاه- داالن و هشتی- ســینمای سوخته در 

انقالب
6- درد چشم- اختالط- خاکروبه

7- از همســران پیامبر )ص(- هندبا نام دیگر این 
گیاه زبی است- همه و کلیه

۸- خیلی کم- بوی رطوبت- نت سوم- اشاره کردن
۹- رمق- استان- صاحبخانه

10- انباری پشت اتاق- ردیاب- خوراک بعد از غذا
11- پادشــاهی- گرانمایه- چند آدم و اثری از آرت 

بوخوالد طنز نویس خوشنام ینگه دنیا
12- تایلند سابق- همبازی چاق لورل- پوستین

13- بــدون آن نمی تــوان زنــده بــود- مردم- 
دستگاهی در موسیقی اصیل ایرانی

14- گل دندان نشــین و نامی زنانه- تتمه و بقیه- 
پایتخت کشور غنا

15- دانه خوشــبو- نوعی فیلم بــدون کارگردان- 
درخت تسبیح- فتنه و آشوب به پا کردن
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پیامبر اکرم )صلی ا... علیه و آله(: 
بيشترين چيزى كه امتم به سبب آن به بهشت مى روند، 

خداپروايى و خوش خويى است. 
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