
آگهی مزایده 

امیر احمد زندآور - شهردار فالورجان

شــهرداری فالورجان در نظر دارد زمین واقع در فالورجان- بلوار طالقانی- مقابل ســاختمان 
شهرداری محل توقف سابق تاکسی های خطوط شــهری به متراژ تقریبی 1478 متر مربع را 
طبق شرایط ذیل بر اساس قیمت کارشناسی جهت پارکینگ عمومی به متقاضیان واجد شرایط 

به صورت اجاره به مدت یکسال شمسی واگذار نماید.
الف( قیمت پایه اجاره ماهیانه مبلغ 25/000/000 ریال می باشد که باالترین مبلغ پیشنهادی 

برنده مزایده خواهد بود. 
ب( متقاضیان می بایست آخرین قیمت پیشنهادی خود را حداکثر تا آخر وقت اداری روز شنبه 

مورخ 95/10/04 به دبیرخانه حراست شهرداری تحویل نمایند. 
ج( کلیه هزینه ها از جمله بیمه، مالیات، عوارض شــهرداری، ارزش افزوده، چاپ آگهی و... به 

عهده برنده مزایده می باشد.
د( شهرداری )کمیسیون( در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت اینترنتی www.falavarjan.ir مراجعه فرمائید. 
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تلویزیون، زمستان امســال هم خود را با پخش سریال هایی با مضامین 
اجتماعی و طنز از جمله لیسانسه ها، شهرکی ها، پرستاران، همسایه ها 
و لبخند رخســاره آماده کرده اســت. حضور دوبــاره  علیرضا افخمی، 
سروش صحت، مهران غفوریان، برزو نیک نژاد و علی شب خیز به عنوان 

کارگردان می تواند فصل جدیدی را برای تلویزیون...

این روزها برای مردن هــم باید دو دوتا چهارتا کرد و پس از محاســبه هزینه های فوت 
و مراســم ها، تصمیم گرفت که باید ماند یا رفت؟ شــاید این جمله طنز به نظر برسد، 
اما متاسفانه واقعیتی انکارناپذیر اســت و نمی توان از کنار آن به راحتی گذشت. همین 
چندروز قبل بود که شنیدیم خرج دفن و کفن یکی از اقوام که به رحمت خدا رفته، در 
صحن امامزاده ای در یکی از محالت جنوب شهر، چیزی حدود 30 میلیون تومان آب 
خورده،  پس حق داریم متعجب شــویم وقتی می خوانیم که مدیر امور آرامستان های 

اصفهان می گوید قیمت گران ترین قبر در باغ رضوان 5 میلیون تومان ...

احمد توکلی روز گذشته در نشستی با عنوان »در برابر فساد« پیرامون 
بررســی علل ناکارآمدی مبارزه با فســاد، با بیان اینکه نخستین علت 
ناکارآمدی مبارزه با فســاد در جامعه ترک امر به معروف و نهی از منکر 
اســت، اظهار داشــت: پیامبر اکرم )ص( می فرمایند اگــر در امت من 
هرکس امر به معروف و نهی از منکر را برعهــده دیگری بیندازد، دچار 
مصیبت می شویم. وی افزود: علت دیگر فساد، عملکرد دو دسته از افراد 
در جامعه است که اگر آنها سالم باشــند جامعه نیز سالم می شود و اگر 
آنها فاسد شوند، جامعه نیز فاســد می شود؛ این دسته رهبران و علمای 
جامعه هستند و البته علما در این میان نقش پررنگ تری دارند. رییس 
هیئت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت با اشاره به محدود بودن آزادی 
بیان و قلم گفت: بدون آزادی بیان و قلم مبارزه با فســاد ممکن نیست، 
آزادی بیان و رسانه برای شــفافیت و شــفافیت برای مبارزه با فساد، 
بسیار الزم و ضروری به شــمار می روند و این عناصر به یکدیگر وابسته 
هستند. نماینده سابق مجلس با اشــاره به عملکرد دستگاه های مبارز 
با فساد تصریح کرد: دستگاه هایی که مبارز با فساد هستند اگر خود به 
صورت نســبی آلودگی پیدا کنند، آن وقت سیستم به صورت خودکار 
از خود دفاع نخواهد کرد. وی با بیان اینکه وقتی مفســدان در مجاری 
تصمیم گیری نفوذ می کنند قانون به شــکلی تنظیم می شود که انجام 
فســاد به صورت قانونی به نفع آنها تمام  شود، تصریح کرد: وزیری عضو 
هیئت مدیره 18 شرکت است که با فشار، آنها را کنار گذاشت اما امروز 
14 شرکت در دســت همسر و فرزندان اوســت؛ این در حالی است که 
با این موضوع مبارزه ای نشــد. رییس هیئت مدیره دیده بان شفافیت و 
عدالت افزود: در مجلس قبل که به دنبال تصویب طرحی برای مبارزه با 
سوداگری مسکن و زمین بودیم، اعالم کردیم که ظرف 5 سال مالیات 
این بخش 27 درصد شود اما وزیر راه و شهرسازی نامه نوشت که تورم را 

باال می برد و اجازه ندادند این طرح عملیاتی شود.
وی با اشــاره به تسخیر فساد و درگیر شدن سیســتم گفت: ما فساد را 
سیستمی می بینیم؛ درباره این نوع نگاه البته به ما انتقاد شد، اما در این 
راستا دیده بان شــفافیت و عدالت را راه اندازی کردیم تا برای مبارزه در 

این زمینه وارد عمل شویم.

مدیر امور آرامستان های اصفهان از نرخ های پایین دفن و کفن 
در آرامستان اصفهان خبر می دهد؛ اما  مشاهدات عمومی چیز 

دیگری می گوید:

خانه آخرت فقط
5 میلیون تومان؟!

مدیرکل دارایی استان اصفهان، از تغییر رویه دستگاه ها خبرداد:

خرید کاالی ایرانی
به جای کاالی خارجی  سالم سپاهان به پیروزی

3 14

زمستان سرد با سریال های جدید 
گرم می شود؟

رییس مرکز فناوری های نوین شهرداری اصفهان خبر داد:

اصفهان؛ دومین شهر علمی کشور

توکلی طی نشست »در برابر فساد« در اصفهان خبرداد:

۱۴ شرکت در دست همسر و فرزندان 
یک وزیر

6

15

نرخ تورم اصفهان؛ نیم درصد 
پایین تر از حد متوسط کشور

3

رییس بنیــاد حفــظ آثار و نشــر ارزش هــای دفاع 
مقدس، طی دیدار با اســتاندار اصفهان اظهارداشت: 
خوشــبختانه مقوله دفاع مقدس و حفظ آثار و نشــر 
ارزش هــای آن، از دغدغــه های مدیریت اســتان ها 
به شــمار می رود. ســردار سرتیپ بســیجی »بهمن 

کارگر« با بیان اینکه تالش می کنیم ساختار فیزیکی 
مرکز فرهنگی دفاع مقدس اصفهان در ســوم خرداد 
ســال آینده تکمیل شــده و تا هفته دفاع مقدس به 
بهره برداری کامل برســد، گفت: حضور و بازدید مردم 

از این پروژه، باعث برکت آن و تکمیل سریع تر مرکز...

تکمیل مرکز فرهنگی دفاع مقدس اصفهان
تا خرداد 96

15

ادامه در صفحه 15

خبر آخر
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پیشنهاد سردبیر:
سردار سلیمانی یک پهلوان است

سیاست خارجهانتخاباتواکنشپارلمان

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس در واکنش به حکم 
اعدام بابک زنجانــی، متهم نفتی، گفــت: پرونده زنجانی 
سال هاست در قوه قضاییه مطرح بوده که تقریبا شناسایی 
افرادی که به نوعی پشت پرده وی تلقی می شوند برای این 
قوه سخت نیست. بهرام پارسایی افزود:  بدون شک مهم تر 
از حکم اعدام زنجانی بازگرداندن امــوال و بدهی های وی 
به وزارت نفت است. پارســایی تصریح کرد: در حال حاضر 
ممکن است با تشــخیص دادگاه، زنجانی مفسد اقتصادی 
شناخته و حکمش اعدام باشــد؛ اما بنده معتقدم نباید در 
اجرای این حکم عجله کرد؛ چرا که این مسئله می تواند به 
ابهامات پرونده دامن بزند. عضو فراکسیون امید مجلس با 
بیان اینکه شفافیت الزم در روند بررسی پرونده زنجانی دیده 
نشد گفت: هنوز به خوبی مشخص نشده که پول های وی 
کجاســت و مبلغ بدهی آن چه میزان است؛ بنابراین اعدام 
این فرد در این شــرایط می تواند به شــک و تردید مردم 
بیفزاید. پارسایی در پایان خاطرنشــان کرد: معتقدم باید 
جزییات پرونده زنجانی به طور شفاف از سوی دستگاه قضا 
برای مردم توضیح داده شــود و این امر هیچ اشکالی ندارد، 

چرا که مردم باید بدانند در این پرونده چه گذشته است.

حجت االســام محســن غرویان فعال سیاســی در 
پاسخ به این سوال که چه کســی از اصولگرایان توان 
وارد شــدن به رقابت با روحانی را دارد؟ گفت:مردم از 
شنیدن این اصطاحات اصولگرا و اصاح طلب خسته 
شــده اند. باالخره دکتر روحانی، فردی عالم، روحانی، 
عضو خبرگان و اصولگراســت. اندیشه های نویی دارد 
که به یک معنا می شــود وی را اصاح طلب نامید ولی 
خود او می گوید اعتدالی و میانه رو است. این قالب های 
لفظی اصولگرا، اصاح طلب و ... نباید ما را اســیر کند 
و مردم دنبال یک قهرمان سیاســی هستند که بتواند 
کشــور را نجات دهــد، اقتصاد، سیاســت و موقعیت 
کشور را درست کند و طوری باشــد که دنیا به دنبال 
منزوی کردن ما نباشــد. ما نمی توانیم بــا تمام دنیا 
بجنگیم و خود را درگیر کنیم. اینها نیازمند یک چهره 
 اندیشمند و متفکر سیاسی است که این واقعیت ها را 
 درک کند. مردم هم دنبال کســی هســتند که بتواند

  ایــن موضوعات را حــل کنــد. االن درمــان مردم، 
از بین بردن گرانی ها و این قیمت های گزاف  است که 

واقعا تحت فشار هستند. 

سخنگوی کمیسیون اصل نود:

 تعجیل در اجرای حکم زنجانی 
مردم را دچار تردید می کند

فعال سیاسی:

مردم از اصالح طلب و 
اصولگرا خسته شده اند

دادستان کل کشور:

هیچ پشت پرده ای
وجود ندارد

ظریف:

به نفع آمریکاست
که به تعهداتش پایبند بماند

حجت االسام و المسلمین منتظری، دادستان کل کشور 
با اشــاره به انتشــار خبر کذب حســاب های قوه قضاییه 
گفت: ریشه این قضیه به 21 سال قبل بر می گردد. بودجه 
و اعتبارات در نظر گرفته شــده برای دستگاه قضا به لحاظ 
کار و مســئولیتی که دارد نمی توانــد جوابگوی نیازهای 
قوه قضاییه باشــد. اگر نمایندگان به زندان ها سر بزنند آیا 
می توانند با اعتبارات روزمره و معمول، مشکات زندان ها را 
برطرف کنند؟ از این قبیل مشکات وجود داشته و حدود 
20 سال پیش خدمت مقام معظم رهبری گزارش شده و 
بیان می شود که بودجه تخصیصی به قوه قضاییه نمی تواند 
همه مشکات را حل کند و اجازه دهید از محل بخشی از 
سپرده ها که حساب و کتاب آن نیز مشخص است بخشی 
از نیازهای قوه تامین گردد که مقــام معظم رهبری نیز با 
شرایطی اجازه این اقدام را می دهند و از دوره آیت ا... یزدی 
وجود داشته است. منتظری گفت: اصا این حساب ها به 
نام رییس قوه قضاییه نیست، اسناد آن موجود است و هیچ 
چیز پشت پرده ای وجود ندارد. یک برگ و یک ریال آن هم 

به صورت محرمانه و مخفی دریافت یا هزینه نشده است .

محمدجواد ظریف وزیر امــور خارجه ایران گفت: به نفع 
آمریکاســت که به تعهد خود به موافقت نامه بین المللی 

برجام پایبند بماند.
ظریف در ســخنان خود در جمع گروهی از اندیشمندان 
و متفکران امور بین الملل ژاپن گفت: توافق هســته ای 
توافق دوجانبه میان آمریکا و ایران نیست که این کشور 
بخواهد به ســادگی ســخن از مذاکرات مجدد یا خروج 
از آن را بــه میان آورد، بلکه توافقی اســت کــه عاوه بر 
مشارکت مستقیم اتحادیه اروپا، ســازمان ملل نیز آن را 
طی قطعنامه ای تصویب کرده است.ظریف گفت آمریکا 
در زمینه احترام به حقوق بین المللی سابقه قابل احترامی 
ندارد. وی یادآور شد: به نظر من این به نفع آمریکا و بقیه 
طرف هاست که به این توافق بین المللی پایبند باشند و 
دلیل بیان این مسئله این اســت که از نظر آمریکایی ها 
بهترین حالت این خواهد بود کــه بتوانند تحریم ها را به 
آنگونه که قبل از برجام داشتند، اعمال کنند. در صورتی 
هم که آمریکا این توانایی را داشــته باشد که تحریم ها را 

اعمال کند چه چیزی عادیدش خواهد شد؟ 

بین الملل

نمایندگان مجلــس کره جنوبــی به اســتیضاح »پارک 
گئون-هه«، رییس جمهور این کشــور رای دادند. در این 
رای گیری،234 نماینده مجلس کره جنوبی به نفع استیضاح 
پارک گئون -هــه و 56 نفر علیــه آن رای دادند.هم اکنون 
دادگاه قانون اساسی کره جنوبی، باید در خصوص حمایت 
از این اقدام یا رد آن تصمیم گیری کند. فساد سیاسی رییس 
جمهور کره جنوبی در اواخر اکتبر افشــا شــد. رسانه های 
این کشــور اعام کردند که وی به چویی سون-سیل یکی 
از دوستان و مشاور سایه خود، که هیچ سمت رسمی ندارد 
اجازه داده سخنرانی های وی را ویرایش کند و به این ترتیب 
در سیاست خارجی تاثیرگذار باشد.این در حالی است که 
چویی متهم به اعمال فشار به شرکت های بزرگ کره جنوبی 

و اخاذی از آنها برای منابع مالی غیرتجاری خود است.

فرســتاده ویژه سازمان ملل متحد به ســوریه همزمان با 
اعام روسیه مبنی بر توقف عملیات نظامی در شرق حلب، 
گفت که زمان ازسرگیری مذاکرات صلح در این کشور فرا 
رسیده است.»استفان دی میستورا« فرستاده ویژه سازمان 
ملل در امور ســوریه، بامداد دیروز در پایان نشست پشت 
درهای بسته شــورای امنیت برای بررسی اوضاع سوریه، 
به خبرنگاران گفت: »زمان آن فرا رســیده اســت که با 
جدیت امکان ازسرگیری مذاکرات صلح را بررسی کرد.« 
دی میستورا همچنین اعام کرد که قصد دارد با تیم انتقال 
قدرت »دونالد ترامپ« رییس جمهوری منتخب آمریکا، 
دیدار و گفت وگو کند. دی میســتورا افزود: این دیدار قرار 

است هفته آینده، در نیویورک و واشنگتن انجام شود.

رییس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسامی »حماس« 
تاکید کرد که این جنبش، ملت فلسطین و دیگر گروه های 
فلسطینی راه جهاد و مقاومت را تا آزادی کامل فلسطین 
ادامه خواهند داد.خالد مشعل تصریح کرد که راه جهاد و 
مقاومت تا پاکسازی قدس و مسجد االقصی از لوث وجود 
اشغالگران صهیونیست، آزادی اسرا و بازداشت شدگان از 
زندان های این رژیم و بازگشت فرزندان ملت فلسطین و 
آوارگان و پناهندگان فلسطینی به وطن خود، ادامه خواهد 
یافت.وی همچنین وجود هر گونه اختاف میان رهبران 
حماس در داخل و خارج از فلسطین را تکذیب کرد و گفت 
این مسائل صرفا در حد اختاف نظر درباره برخی مواضع 
درباره مسائل جزئی و مشخص بود که اختافات به وجود 

آمده درباره روابط با ایران در مرحله اخیر یکی از آنهاست.

رییس جمهور کره برکنارشد

زمانی برای صلح

میان رهبران حماس
اختالفی نیست

درســت در همان روزی که شــرکت نفتــی هلندی - 
بریتانیایی »رویال داچ شــل« در تهران اقدام به امضای 
یک قرارداد همکاری بزرگ با شــرکت ملی نفت ایران 
 بر ســر توســعه ســه میدان نفتی و گازی ایران کرد، 
»ترزا می« نخســت وزیر بریتانیا در آن سوی آب های 
گرم خلیج فــارس و در پایتخت جزیــره بحرین برای 
نخســتین بار در مقام نخســت وزیر بریتانیــا میهمان 
نشست سران شورای همکاری خلیج فارس بود.حضور 
خانم »ترزا می« در این نشست بی سابقه بود و پیش از 
اینکه او بخواهد سخنرانی خود را ارائه کند، از انتظارات 
کشــورهای میزبان البته قابل پیش بینی بود که رهبر 

بریتانیا چه خواهد گفت.
 رییس دولــت بریتانیا در حالــی در بحرین از همکاری 
با کشورهای عربی علیه جمهوری اسامی ایران سخن 
گفته است که این کشور یکی از اعضای گروه 1+5 بوده 
اســت و بارها ضمن اعام حمایت از برجام تاکید کرده 
که به مفاد آن پایبند خواهد ماند؛ همچنین بریتانیا یک 
سالی نیســت که اقدام به بازگشایی مجدد سفارت خود 
در تهران و از سرگیری و ارتقای روابط دیپلماتیک خود 

با ایران - به حد سفیر- کرده است.
وضعیت تا حدودی متناقض  و به سیاست »یکی به نعل 
و یکی به میخ« می مانــد؛ وضعیتی که در آن »اقتصاد و 
پول« بسیار مشهود و در عوض نقش و رنگ »دیسیپلین 
سیاست خارجی« بســیار کمرنگ اســت . در یک روز 
واحد یک شــرکت بریتانیایی در تهران پای قراردادی 

را امضا می کنــد و در همان روز رهبر همان کشــور در 
چند مایل دورتر و در کشور همسایه علیه سیاست های 
جمهوری اســامی ایران ســخن گفته و به کشورهای 

رقیب قول همکاری می دهد!
هر چنــد نمــی تــوان وضعیــت موجــود را از زاویه 
»دیســیپلین سیاســت خارجی« توجیه کرد به ویژه 
آنکه یک هفته ای نیست که سفیر جدید ایران در لندن 
اســتوار نامه خود را تقدیم ملکه بریتانیا کرده است، اما 
یک وجه مشترک هر دو اتفاق روز چهارشنبه در تهران 

و منامه البته عامل »اقتصاد« است.
شرکت هلندی - بریتانیایی شل - که البته در اقدامات 
خود تابع سیاست خارجی بریتانیا نیست؛ اما به سیاست 
رســمی لندن نیز نمی تواند بی تفاوت باشد. در تهران 
به دنبال منافع اقتصادی خود اســت و خانم می نیز در 
منامه به دنبال پی ریزی آینده همکاری های اقتصادی 
با شرکای عربی این کشــور در خلیج فارس برای فردای 
خروج این کشــور از اتحادیه اروپاســت و در این میان 
با ماحظه و باب میل و خواســته میزبان و شنوندگان 

اظهاراتی داشته است.
سیاست خارجی بریتانیا در قبال ایران، اعراب ، منطقه 
خاورمیانه و خلیج فارس، در دوره جدید )دولت محافظه 
کار خانم »ترزا می« و با فرض خروج احتمالی این کشور 

از اتحادیه اروپا( بر چه اساس و پایه ای خواهد بود؟
به نظر می رســد برای پاســخ به این ســوال باید  چند 
نکته را مورد اشــاره قــرار داد از جمله اینکــه با خروج 

این کشور از اتحادیه اروپا سیاســت خارجی بریتانیا از 
جعبه محدودیت اتحادیه اروپا رها شــده و دولت لندن 
سیاســت های خارجی خود را تنها بر اساس منافع ملی 
و امنیتی لندن تنظیــم خواهد کرد. نکتــه دوم اینکه 
در صورت خروج بریتانیا از اتحادیــه اروپا ، پیش بینی 
می شود سیاســت خارجی بریتانیا در این دوره از حالت 
تعدیلی سابق خارج شده و همزمان با حرکت به سمت 
اقتصاد محور شدن سیاســت خارجی و امنیتی بریتانیا، 
به ســمت کمرنگ تر شــدن »اصول« و احیای روابط 
دوجانبه و ســنتی بریتانیا با شــرکا ، متحدان و حتی 

مستعمره های سابق حرکت کند.
در قالب همین نگاه اســت که خانم تــرزا می در روزها 
و هفته های گذشته با ســفر به کشورهایی چون چین، 
هند و هــم اکنون در قالب ســفر به بحریــن در تاش 
اســت پایه های سیاســت خارجی جدید دولت بریتانیا 
 را برای دوره پــس از خروج این کشــور از اتحادیه اروپا 

پی ریزی کند.
 از ســوی دیگر؛ پیش بینی می شــود ترامــپ در دوره 
4 ساله ریاســت جمهوریش، تمرکز اصلی خود را روی 
اقتصاد داخلی گذاشــته و در زمینه سیاســت خارجی 
تنها سیاســت مهار جمهوری خلق چیــن و تا حدودی 

جمهوری اسامی ایران را پی بگیرد. 
ســوم اینکه  نگاهی به حجم روابط تجاری و اقتصادی 
بریتانیا با کشــورهای عربی منطقه و ایران خود گویای 
بســیاری از حقیقــت هاســت. بریتانیا هــم اکنون با 
کشــورهای عربی منطقــه در حــدود 100 برابر ایران 
مراودات تجــاری و اقتصــادی دارد و کفه تــوازن در 
 این باره به نحو بســیار محسوســی به نفع کشورهای

عربی است.
در چنین حالتی طبیعی اســت که دولت لندن در یک 
محاسبه بسیار ساده ، اعراب خلیج فارس را به جمهوری 
اسامی ایران ترجیح دهد. کشورهای عربی منطقه که 
هنوزبه مدد ذخیره های فروش نفت باالی 100 دالری 
در سال های گذشته جیب های پرپولی دارند،  آماده اند 
در سیاســت خارجی از جیب خــود »خاصه خرجی« 
کنند، به عبارت دیگر ســال ها و دهه هاست که اقتصاد 
این کشــورها در حال پرداخت »سوبسید« به سیاست 
خارجــی آنهاســت.آنها حاضرند میلیاردهــا دالر پول 
خرج کنند تا در برابر آنچه که جلوگیری از نفوذ »ایران 
شیعی« در منطقه می خوانند، برای خود متحد خریده و 
متحدان را تا آنجایی که مقدور است در دریای تعهدات 
به خود غرق کنند؛ بنابراین در جمع بندی موضوع باید 
تاکید کرد که بــه احتمال فراوان در ســال های آینده 
شــاهد حضور پررنگ تر نظامی و امنیتــی بریتانیا در 
منطقه خواهیم بود؛ البته هدف از این حضور پوششــی 
اســت برای منافع اقتصادی بریتانیا و تامین خواســته 

کشورهای عربی منطقه. 

 رییس دولت 
بریتانیا در 

حالی در بحرین 
از همکاری با 

کشورهای عربی 
علیه جمهوری 
اسالمی ایران 

سخن گفته است 
که این کشور یکی 

از اعضای گروه 
1+5 بوده است

به بهانه سخنان ضدایرانی نخست وزیر انگلیس؛

ترزای مرموز!

یادداشت

کافه سیاست

اسراییل، هواپیمای ایران را ساقط کرد!سردار سلیمانی یک پهلوان استبنده خدا احمدی نژاد دیگر کسی را ندارد!
محسن کوهکن  عضو فراکســیون والیت مجلس 
شــورای اســامی می گوید رایزنی اصولگرایان و 
اصــاح طلبان اعتدالــی، برای اجمــاع روی یک 
کاندیدا، شــاید یک ایده خوب باشــد ولی امکان 
عملیاتی شــدن ندارد و بیشتر شــبیه آرزو است. 
کوهکن در مورد اینکه برخــی معتقدند که طیف 
وابسته به احمدی نژاد در حال بهره برداری از تفرقه 
و خاءهای موجــود در جریــان اصولگرایی برای 
معرفی کاندیدا هســتند، گفت: آقای احمدی نژاد 
دیگر مطرح نیست، بنده خدا دیگر طیفی و کسی 

را نیز ندارد که بخواهد در انتخابات شرکت کند.

حساب توییتری به نام »عادل الحسینی« بخشی 
از اظهــارات بی ســابقه »محمود ســنگاوی« از 
فرماندهان پیشــمرگه درباره ســردار سلیمانی را 
منعکس کرده است. محمود سنگاوی اظهار داشت: 
»قاســم ســلیمانی یک پهلوان بوده که بر خاف 
کشورهای حوزه خلیج ]فارس[ به ویژه عربستان، 
در حال مبــارزه با داعش اســت. حــال آنکه این 
کشورها خود حامیان اصلی داعش می باشند.« این 
فرمانده »کرد« در ادامه خاطر نشان کرد: »سردار 
سلیمانی یک فرمانده شجاع اســت و ای کاش که 

»کردها« 10 فرمانده مانند سلیمانی داشتند.«

روزنامه کویتی »الجریده« مدعی شــد: »منابع آگاه 
در قدس خبر دادند که اســراییل هواپیمــای ایرانی 
حامل ســاح برای حــزب ا... در نزدیکــی فرودگاه  
نظامی»المزه« غرب دمشــق را ساقط کرد.«به ادعای 
الجریده، اسراییل همچنین سایت های موشکی سوریه 
در نزدیکی فرودگاه نظامی المــزه را منهدم کرد. این 
روزنامه در ادعای عجیب خود مشخص نکرده که این 
هواپیما، مســافربری بوده یا اینکه جنگنده مربوط به 
نیروی هوایی ایران اســت.گفتنی است که رسانه های 
عربی چهارشــنبه خبر دادند که رژیم صهیونیســتی 
فرودگاه نظامی »المزه« سوریه را هدف قرار داده است.

اخبار

گزافه گویی مقام آمریکایی؛

از این جنگ بترسید!
 انتخاب ژنــرال »جیمز ماتیس« از ســوی دونالد ترامپ، رییس 
جمهور منتخب آمریکا به عنــوان وزیر دفاع آینده ایاالت متحده 
با توجه به مواضع ضد ایرانی وی، واکنش های رســانه ای زیادی 
را به همراه داشــته و تحلیل های مختلفی از ســوی پایگاه های 
خبری آمریکا در این رابطه منتشر شده اســت. این بار یک مقام 
نظامی بازنشسته آمریکایی به گزافه گویی در این رابطه پرداخته 
و عنوان کرده است که مقامات ایران باید بسیار بسیار هراسناک 
باشند! پایگاه آمریکایی »واشنگتن فری بیکن« با انتشار گزارشی 
تحت عنــوان »رهبران ایران باید بســیار بترســند« به انعکاس 
اظهارات رالف پیترز افسر بازنشسته آمریکایی در رابطه با ژنرال 
ماتیس پرداخته اســت. رالف پیترز از تحلیلگران ثابت شــبکه 

فاکس نیوز است.
در این گزارش می خوانیم: »رالف پیترز با حضور در شبکه فاکس 
نیوز به گفت وگو در رابطه با انتخاب ژنرال جیمز ماتیس از سوی 
دونالد ترامپ، رییس جمهور منتخب، به عنوان وزیر دفاع آمریکا 
و واکنش احتمالــی ماتیس به اقدامات تهدیــد آمیز ایران علیه 
ایاالت متحده پرداخت.او در پاسخی به سوالی در رابطه با تهدید 
ایران برای آمریکا گفت: »ایرانی ها در تمامی مسائل، راه خود را 
رفته اند و هر چه خواسته اند انجام داده اند و گویا سیاست ما در 
خاورمیانه را نیز آنها دیکته کرده اند. اوباما به خاطر دستیابی به 
یک میراث بزرگ در سیاست خارجی خود آنچنان سرسختانه به 
این توافق هسته ای افتضاح چسبید که نهایتا به ایران اجازه داد 
نتیجه را تعیین کند.« وی ســپس در پاسخ به سوالی در رابطه با 
چگونگی برخورد دولت ترامپ و احتمال ســخت گیری »جیمز 
ماتیس« در رویارویی با ایــران، عنوان کرد: »جیمز ماتیس قطعا 
برخوردی ســخت خواهد داشــت. او خاورمیانه را به خوبی می 
شناسد. او در عراق و افغانستان خدمت کرده است.اگر ما مجبور 
به وارد شدن در جنگ شــویم او به نتیجه ای جز پیروزی کامل 
نمی اندیشد. رهبران ایران باید خیلی خیلی بترسند. دوره آزادی 
آنها برای آنکــه هر اقدامی که می خواهند انجــام دهند به اتمام 

رسیده است.«

واکنش نوبخت
به شایعه برکناری اش

اتهام زنی تازه پنتاگون به ایران

آلمان:

مقصر وضعیت سوریه، ایران است

معاون رییس جمهــور و رییــس ســازمان برنامه و بودجــه، مطالب 
عنوان شده مبنی بر انفصال از خدمت خود و وزیر اقتصاد را شایعه خواند 
و از پیگرد فرد منتشــرکننده این دروغ خبر داد. محمدباقر نوبخت در 
حاشیه بازدید از ایستگاه راه آهن کرمانشاه در جمع خبرنگاران تصریح 
کرد: اینها حرف های بی ربطی بود که همان روز توسط دیوان محاسبات 
نیز تکذیب شد. چندی پیش در خبری عنوان شــده بود که  نوبخت و 

طیب نیا محکوم به  انفصال از خدمت شده اند.

پنتاگون مدعی است که از میان گزینه های بالقوه برای ترتیب دادن 
حمله پهپادی به سربازان ترکیه در سوریه، ایران و شیعیان در حال 
مبارزه با داعش، مناسب ترین گزینه ها برای نشستن روی صندلی 
متهم هستند. یک هفته پس از آنکه 4 سرباز ترکیه ای در حمله یک 
پهپاد ناشناس در سوریه کشته شدند، آمریکایی ها اعام کردند که 
شواهد نشــان می دهد ایران و یا نیروهای تحت حمایت این کشور 
می توانند در پس پرده این حمله باشند.مقامات ترکیه پیش از این 
در گفت وگو با روزنامه حریت مدعی شــده بودند کــه پهپاد مورد 
استفاده در این حمله، ساخت ایران است.یک مقام بی نام پنتاگون 
در این خصوص گفته که 4 احتمال در خصوص مسئول این حمله 
به ذهن متبادر می شود که گزینه های مربوط و یا نزدیک به ایران، 

محتمل ترین گزینه هستند! 

وزیر خارجه آلمــان با تاکیــد براینکــه حمله به تروریســت های 
حلب باید فوری متوقف شــود مدعی شــد مقصران بحران ســوریه 
کشورهایی هستند که از حمات ارتش این کشــور به تروریست ها 
حمایت می کنند.»فرانک والتر اشــتاین مایر« وزیــر خارجه آلمان 
که پیش از این نامــش در اخبار مربوط به مذاکرات هســته ای، با نام 
ایران همسایه می شــد، حاال این کشــور را به حمایت از ادامه بحران 
در سوریه متهم کرده است.اشــتاین مایر در مصاحبه با نشریه آلمانی 
تاگس شو ابتدا به منطقه مورد غربی ها در ســوریه یعنی حلب اشاره 
کرده و آتش بس فوری در این شهر را خواســتار شده است.حلب که 
هم مرز با ترکیه اســت، از همــان ابتدای بحران ســوریه، معبر ورود 
تروریست های بین المللی به ســوریه بود؛ این روزها اما ارتش سوریه 
در حال پاکسازی این استان از لوث وجودی تروریست هاست.در این 
میان، جان غیرنظامیان به دستاویز غربی ها برای فشار به ارتش سوریه 
بدل شده است؛ ارتش تاکنون چند بار برای خروج غیرنظامیان از این 
منطقه، آتش بس اعام کرده ولی تروریست های مورد حمایت غرب، 
مردم خواهان خروج را به اعدام و تبدیل شدن به عبرتی برای سایرین 

تهدید می کنند و از آنها به عنوان سپر انسانی استفاده می کنند.

عکس روزیادداشت

دهمین اجالسیه جامعه مدرسین 
حوزه علمیه قم و علمای بالد

دهمین اجاسیه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و علمای باد با 
حضور آیات عظام مومن، سبحانی، یزدی و جمعی دیگر از روحانیان 
برجسته در روز پنجشنبه برگزار شد و در غروب همان روز با قرائت 

بیانیه ای به کار خود پایان داد.

نگاه روز

Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperNo. 2022 | December 10,  2016  | 16 Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPER E-MAILyusefian.ZAYANDEROUD@GMAIL.COM



3
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2022| شنبه 20 آذر  1395| 10 ربیع االول  1438

خودرويادداشت

پیشنهاد سردبیر:
و اينک »تومان«!

جلسه کارگروه اشتغال اســتان، به ریاست استاندار 
اصفهان برگزار شــد و درخصوص آیین نامه کارگروه 
ارتقای اقتصادی و مشــارکت های مردمی و گزارش 
ســازمان برنامه و بودجــه پیرامون نتایــج و نحوه 
آمارگیری اشــتغال و نرخ بیکاری، بحث و بررسی و 

تصمیمات الزم اتخاذ شد.
اســتاندار اصفهان در این جلســه بــر افزایش کمی 
و کیفــی محتــوا و نحوه برگــزاری جلســات این 
کارگروه تاکید کرد و اظهار داشــت: اگر قبول کنیم 
که مهم ترین مشکل کشور، اشــتغال است، باید در 
این جلســات بر این موضوع تاکید شود که از لحاظ 
محتوایــی چگونه مــی توانیم فرصت های شــغلی 
موجود را حفظ و فرصت جدید شــغلی فراهم کنیم 
و موضوعات نیز باید با دیدگاه علمی و محتوایی مورد 

بررسی قرار گیرد تا به حل موضوع کمک کند.
رسول زرگرپور با اشــاره به طرح آیین نامه کارگروه 
ارتقــای اقتصادی و مشــارکت هــای مردمی بیان 
داشــت: این کارگروه باید زیر نظر ســتاد بازآفرینی 
و نوســازی بافت شــهری فعالیت کنــد و دبیرخانه 
 آن نیــز در اداره کل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی 

مستقر شود.
وی به گــزارش ســازمان برنامه و بودجــه پیرامون 
نتایج و نحوه آمارگیری اشــتغال و نــرخ بیکاری نیز 
اشــاره کرد و افزود: از ســال ۹۲ همــواره نرخ تورم 
اســتان حدود ۱تا۲درصد باالتر از میانگین کشــور 
بود کــه با اقدامات صــورت گرفته اخیــرا نرخ تورم 
 در اســتان حدود نیم درصد از حد متوســط کشور 

پایین تر است.
زرگرپور با تاکید بر اینکه علــل افزایش نرخ بیکاری 
باید به صورت کامل مورد بررســی قرار گیرد، گفت: 
با توجه به تشــکیل ســتادها و کارگروه ها که نتایج 
مثبتی در افزایش نرخ اشــتغال در بخش کشاورزی 
و گردشگری و خدمات ایجاد کرده است، باید دالیل 
افزایش نــرخ بیکاری با این اقدامــات صورت گرفته 

بررسی گردد.
اســتاندار اصفهان بــر تدوین شــاخص هایی برای 
کنتــرل افزایش نرخ بیــکاری تاکید کــرد و افزود: 
اختالف نرخ بیکاری در اســتان نســبت به میانگین 
کشــوری بخصوص در مقطع تابستان ۹۴ تا ۹۵ باید 

آسیب شناسی شود.

نرخ تورم اصفهان؛ نیم درصد 
پايین تر از حد متوسط کشور 

استاندار اصفهان:

مبارزه با قاچاق بايد يکی از اولويت های اتاق اصناف باشد

خبر

علــی صبوحــی در نشســت مدافعــان حریــم خانواده 
اظهارداشــت: اداره امور اقتصادی و دارایــی به عنوان یک 
دستگاه حاکمیتی محسوب می شــود و معموال چیزی که 
در بیرون با شنیدن کلمه دارایی به اذهان متبادر می شود، 
بحث مالیات است؛ در صورتی که وظایف این اداره در حوزه 

خزانه داری و امور اقتصادی است.
وی افزود: در حــوزه خزانه داری، از نظــر کیفی نظارت بر 
پرداخــت و دریافت کل ادارات اســتان بــوده و همچنین 

نظارت بر ثبت و ضبط کل دارایی های دولت در اســتان بر 
عهده این اداره است که این نظارت توسط ذی حسابان اداره 

در دستگاه های مختلف انجام می شود.
مدیــرکل اداره امور اقتصــادی و دارایی اســتان اصفهان 
ادامه داد: این ذی حسابان وظیفه نظارت بر اجرای صحیح 
بودجه را بر عهده دارند و با توجه به این وظیفه در جلسات 
ماهانه ای که برگزار می شود، یکی از موضوعاتی که در تمام 
ادارات زیرمجموعه مورد بررســی قــرار می گیرد، اجرایی 

کردن اقتصاد مقاومتی است.
صبوحی با اشاره به وظایف تعیین شــده در حوزه نظارت 
اذعان داشت: دســتور کار اصلی برای نظارت جهت اجرای 
این سیاســت ها، ایجاد شــفافیت، ارتقای نظم و انضباط 
مالی و مدیریت مصرف با توجه بــه محدودیت منابع بوده 
که اولویت بندی صورت گرفته و بــا توجه به اولویت ها، این 
منابع محدود مدیریت می شــود. وی عنوان کرد: از دیگر 
مواردی که توسط ذی حسابان کنترل می شود، جلوگیری 
از هزینه های غیرضــروری بوده و تاکید بر این اســت که 
خریدهای دستگاه ها به سمت خرید کاالهای تولید داخل و 

ممنوعیت خرید کاالهای خارجی هدایت شود.
مدیرکل اداره امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان ادامه 
داد: وظایف دیگری نیز بر عهده این اداره اســت و معاونت 
اقتصــادی بیشــتر وظیفه تجزیــه و تحلیــل موضوعات 

اقتصادی و سرمایه گذاری استان را به عهده دارد.
صبوحــی اضافه کــرد: ایــن اداره موظف بــه حمایت از 
ســرمایه گذاری خارجــی اســت و بــا توجه بــه وظیفه 
و زیرســاخت های موجــود و دســتور اســتاندار، ایــن 
سرمایه گذاری به صورت عام بوده و عالوه بر سرمایه گذاران 
خارجی، ســرمایه گذاران داخلی نیز می توانند به این اداره 
مراجعه کنند. وی در ادامه، با اشــاره به موضوع جلسه که 
بحث امر به معروف و نهی از منکر اســت، گفت: ابتدای هر 
سال شورای امر به معروف و نهی از منکر وزارتخانه ها، یک 
برنامه اجرایی را با محورهایی که برای همه وزارتخانه ها در 
یک قالب بوده، ارائه کرده و انتظار دارد که ادارات نیز برنامه 

اجرایی خود را در این زمینه برای یک سال تدوین کنند.
مدیرکل اداره امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان مطرح 
کرد: با توجه به محورهای ابالغ شده، این پیشنهادات، تهیه 
و در قالب محورهای مدنظر برنامه پیشــنهادی آماده شده 
که نسخه ای از آن برای استان نیز ارســال شده است و در 

تالش هستیم که این برنامه ها به طور کامل عملی گردد.
صبوحی از برگــزاری جلســات دبیران امر بــه معروف و 
نهی از منکــر ادارات در حوزه مالی و اقتصــادی خبر داد و 
خاطرنشان کرد: مصوبات جلسات دبیران خصوصا در حوزه 
مالی و اقتصادی ابالغ می شود و این جلسات کمک می کند 
که از تجربیات یکدیگر درخصــوص این مورد خاص امر به 
معروف و نهی از منکر در حوزه عفاف و حجاب و مسائلی از 

این دست نیز استفاده کنیم.

اســتانداراصفهان گفت: مبارزه با قاچاق کاال و ارز اهمیت ویژه ای 
دارد و مورد تاکید مقام معظم رهبری اســت، به همین دلیل باید 
مقوله مبارزه با قاچاق، یکی از اولویت های اتاق اصناف باشد. رسول 
زرگرپور با بیان اینکه در کشــور و استان سه تشکل تعیین کننده 
فعالیت می کنند، گفت: اتاق اصناف، اتاق تعاون و اتاق بازرگانی، 
تشــکل های تعیین کننده ای هســتند که فعالیت های آنها در 

بسیاری از موارد همپوشانی دارد ولی هرکدام بخشی از اقتصاد را 
مدیریت می کنند. وی تصریح کرد: اتاق اصناف با ۱۶۶هزار واحد 
صنفی در اســتان، به عنوان یکی از بزرگ ترین تشکل های مردم 
نهاد مطرح است و با فعالیت بسیار گسترده و فراگیر، در حلقه اول 
ارتباط با مردم کوچه و بازار قرار دارنــد. زرگرپور با بیان اینکه در 
قاموس فرهنگی ما، کاسب همیشــه حبیب خداست و نسبت به 

رفع و رجوع کارهای مردم فعالیت می کنــد، افزود: اگر اصناف با 
ســالمت، پرکار و موثر عمل کنند، به همان نسبت نیز مردم بهره 
مند می شــوند. اســتاندار اصفهان افزود: این اتاق از یک طرف با 
جمعیتی از مردم که نیازها و مایحتــاج خود را از اصناف تهیه می 
کنند و از طرف دیگر با حدود ۱۶۰ هزار واحد صنفی روبرو است و 
از این اتاق انتظار رسیدگی به این امور را دارند. وی مسئولیت اتاق 
اصناف را ســنگین خواند و گفت: اتاق اصناف باید انتظارات مردم 
را پیگیری کند چرا که رفاه مردم مهم است و از طرف دیگر باید به 

مشکالت و مسائل صنف های مختلف بپردازد .

مديرکل دارايی استان اصفهان، از تغییر رويه دستگاه ها خبرداد:

خرید کاالی ایرانی به جای کاالی خارجی

از ديگر مواردی که توسط 
ذی حسابان کنترل 

می شود، جلوگیری از 
هزينه های غیرضروری 

بوده و تاکید بر اين است 
که خريدهای دستگاه ها 
به سمت خريد کاالهای 

تولید داخل و ممنوعیت 
خريد کاالهای خارجی 

هدايت شود

بازار

رسول موسی رضایی مدیرعامل شــرکت برق منطقه ای استان اصفهان 
گفت: اســتان اصفهان در حال حاضر ۱۱ درصد برق کشــور را تولید و 
۱۲درصــد آن را مصرف می کند که عددهای بســیار بزرگی هســتند.

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای اســتان اصفهان با بیان اینکه در حال 
حاضر در استان اصفهان ۱۱ نیروگاه وجود دارد که بزرگ ترین آن نیروگاه 
شهید منتظری اســت، گفت: نیاز مردم به برق باعث شده تا این صنعت 

بسیار رشد کند چراکه انسان بدون برق نمی تواند زندگی کند.
وی اضافه کرد: کشــورهای اروپایی اهم صنایع خود را به لحاظ اهمیت 
آنها به بخش های خصوصی واگذار می کنند و کار دولتی توجیه اقتصادی 

ندارد چراکه هزینه ها در این زمینه باالست.
موسی رضایی همچنین اشاره کرد که  8۰ درصد تولید برق در اصفهان، 

به صورت خصوصی است.

بر اساس قانون بودجه سال ۹۵ مصوب مجلس شورای اسالمی، دولت 
موظف اســت یارانه افرادی را که حقوق باالی 3میلیــون و ۵۰۰هزار 
تومان دریافت می کننــد، قطع نماید. باتوجه بــه افزایش رقم در نظر 
گرفته شده برای یارانه های نقدی، به نظر می رسد دولت در سال آینده 
نیز قصد ندارد این قانون را به مرحله اجرا برســاند. بر اساس تبصره ۱۴ 
الیحه بودجه ســال ۹۶، دولت قصد دارد مبلغ ۴8هزار میلیارد تومان 
بر اساس قانون هدفمندی یارانه ها مصوب سال 88 با انواع روش های 
نقدی و غیر نقدی بین خانوارهای هدف توزیــع کند. در قانون بودجه 
ســال ۹۵ نیز رقم بودجه هدفمندی یارانه ها )پرداخــت نقدی و غیر 
نقدی( در مجلس ۴8 هزار میلیارد تومان تصویب شــده بود. به گفته 
نوبخت، در سال جاری ماهیانه 3هزار ۶۰۰میلیارد تومان یارانه نقدی 

بین 7۶ میلیون یارانه بگیر توزیع می شود.

مديرعامل شرکت برق منطقه ای اصفهان:

اصفهان 11 درصد برق 
کشور را مصرف می کند

پردرآمدها نگران يارانه 
خود نباشند

کرمان موتور، فروش اقســاطی جک J5 دنده ای ویژه آذر ماه را 
آغاز کرد. بنا بر اعالم کرمان موتــور، قیمت قطعی این محصول 
8۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال است که با اقســاط ۱۲ و ۲۴ ماهه عرضه 
می شــود. مبلغ پیش پرداخــت اولیــه ۴۰۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال 
اســت و تســهیالت در نظر گرفته شــده برای ایــن خودروها 
۴۰۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال است. تاریخ پرداخت اولین قسط، یک ماه 

پس از تحویل خودرو و زمان تحویل آن خرداد ۹۶ است.

جک J5 دنده ای را اقساطی بخريد

قیمت انواع گوشی موبايل

iPhone 7 256Gb 4.7inch -  اپل

3،259،000
تومان

3،469،000
تومان

4i Dual SIM 16Gb 5.0inch - شیائومی

699،000
تومان

707،000
تومان

 Galaxy On5 Dual SIM - سامســونگ
8Gb 5.0inch

449،000
تومان

450،000
تومان

 Xperia XA Ultra Dual Sim - ســونی
16Gb 6.0inch

1،109،000
تومان

1،230،000
تومان

مديرکل اداره امور اقتصادی و دارايی استان اصفهان گفت: شورای امر به معروف و نهی از منکر هرسال يک 
برنامه اجرايی را با محورهای يکســان برای همه وزارتخانه ها ارائه کرده و انتظار دارد که ادارات نیز برنامه 

اجرايی خود را در اين زمینه برای يک سال تدوين کنند.

»ریال« )رویال: شــاهی( نام ســکه نقره اسپانیاست که در 
اسپانیا و مستعمرات آن رواج داشت و ارزی جهانی به شمار 
می رفت. در اواخر ســده هیجدهم میالدی، در ایران سکه 

»ریال« اسپانیا معادل یک هشتم تومان ارزش داشت.
در زمان شــاه طهماســب صفوی )اواخر ســده شانزدهم 
میالدی و مقارن با دوران الیزابت اول تودور در انگلســتان(، 
واحد پول ایران »تومان« )ســکه طــال( و واحد کوچک تر 
»شــاهی« )ســکه نقره( بود. در ایــن زمــان، واحد پول 
انگلســتان پوند اســترلینگ )برابر با ۲۰ شــیلینگ( بود و 
یک تومان ایران معادل ده پوند انگلســتان ارزش داشــت. 
در سال سی ام ســلطنت فتحعلی شــاه قاجار )۱۲۴۲ ق./ 
۱8۲7 م.(، ســکه نقره به نام »صاحبقــران« ضرب و ارزش 
آن معادل یک دهم »تومان« تعیین شــد. نام این ســکه به 
اختصار به »قران« تغییر یافت. »شــاهی« به کوچک ترین 
واحد پول ایران و معادل یک بیســتم »قران« تبدیل شــد 
یعنی ۲۰۰ »شاهی« برابر با یک »تومان« بود. در نیمه اول 
ســده نوزدهم، یک تومان ایران برابر با دو پوند استرلینگ و 

۲۵ فرانک فرانسه ارزش داشت. در زمان محمد شاه قاجار، 
یک تومان ایران )برابر با ۱۰ صاحبقران= قران(، با ۲/۵دالر 
آمریکا و ۵ روپیه هند برابر بود. در اواخر سلطنت ناصرالدین 
شاه، یک پوند اســترلینگ معادل 3۲/۵ قران بود که اندکی 
قبل از قتل ناصرالدین شــاه )۱8۹۶( به ۴8/۹قران افزایش 
یافت. گفتیم که ده قران معادل یک تومان بود. در نخستین 
سال سلطنت مظفرالدین شاه )۱8۹7(، یک پوند انگلستان 
برابر با پنج تومان ایران بود که پس از حوادث مشــروطه به 
۶تومان رسید. اولین اسکناس ایران را کمپانی هنری شرودر 
برای بانک شاهنشــاهی ایران )بانک شاهی( در قطعات ۱ و 
۲ و 3 و ۵ و ۱۰ و ۲۰ و ۱۰۰ و ۵۰۰ و ۱۰۰۰تومانــی چاپ 
کرد که از مارس ۱8۹۰ م./اسفند ۱۲۶8ش. به جریان افتاد. 
از آذر ۱3۰8/ نوامبــر ۱۹۲۹ تنزل بهای نقــره در بازارهای 
جهانی شــدت گرفت و به تبع آن از ارزش ســکه نقره قران 
ایران نیز به شدت کاسته شــد و این موضوع مطرح شد که 
پایه پول ایران به جای نقره، بر طال مبتني شــود. از این رو، 
در ۲7 اسفند ۱3۰8 کمیسیون نرخ اســعار »قانون تعیین 
واحد و مقیاس پول قانونی ایران« را تصویب کرد. به موجب 
این قانون، »ریال« به عنوان واحد پول ایران تعیین شــد و 
یک »ریال« معادل ۰/3۶۶۱۱۹۱گرم طال شــناخته شــد. 
طبق قانون مذکور، اجازه داده شد ســکه نقره یک ریالی به 

وزن خالص۴/۵گرم به نمایندگی ریال ایران در کشور رایج 
شود. این قانون در وضع پول رایج ایران تغییری ایجاد نکرد 
تا ۲۲ اسفند ۱3۱۰ که قانون »اصالح قانون واحد و مقیاس 
پول« به تصویب رســید و به اساس سیستم پولی ایران بدل 

شد. بدین سان، از اول فروردین ۱3۱۱/ ۲۱ مارس ۱۹3۲، 
»ریال« معادل ۰/۰73۲۲38۲ گرم طــال، به عنوان واحد 
رســمی پول ایران به جریان افتاد و پس از حدود یک سده، 

»قران« جای خود را به »ریال« داد.

سرگذشت »ريال« ايرانی 
و اينک »تومان«!

نگاه روز

استاندار اصفهان مطرح کرد:

اکبر کمیجانی با اشــاره به جلسه هیئت دولت که به منظور 
بررســی الیحه  »قانون بانک مرکزی جمهوری اســالمی 
ایران« برگزار شــد،  گفت: در ماده ۲ الیحه تقدیمی بانک 
مرکزی به دولت واحد پول ایران، ریال عنوان شــده است؛  
این در شرایطی است که در قانون پولی بانکی مصوب سال 
۱3۵۱  که هم اکنون نیز در دســت اجراســت، واحد پولی 

ایران، ریال بوده و یک ریال معادل ۱۰۰ دینار است.
قائم مقام بانک مرکزی افزود: بانک مرکزی نیز در الیحه خود 
به دولت، واحد پول ایران را ریال عنوان کرده است؛ اما هیئت 
دولت تصمیم گرفته برای انطباق بــا واقعیت ها و احترام به 

عرف، واحد پول را از ریال به تومان تغییــر دهد؛ چرا که در 
معامالت و گویش های روزمره، تومان بیش از ریال مصطلح 
است. بر این اســاس واحد پولی ایران، تومان معرفی شده و 
یک تومان برابر با ۱۰ ریال اســت. البته مصوبه هیئت دولت 
برای تصویب و تبدیل شــدن به قانون، به مجلس شــورای 
اسالمی ارسال می شــود و تصویب نهایی آن منوط به نظر 

نمایندگان مجلس شورای اسالمی در روزهای آتی است.
کمیجانی با ذکر این نکته که در صورت تصویب این موضوع 
در مجلس شورای اسالمی، امکان دارد اصالحاتی جزئی در 
چاپ اسکناس های جدید در آغاز سال آینده صورت گیرد، 
گفت: این امکان وجــود دارد که در اســکناس های جدید 
مالحظات رعایت شــود که البته در این باره هرگونه تغییر و 

اصالح، به مردم اطالع داده خواهد شد.

در ادامــه، بازتاب های طنــز کاربران فضای مجــازی را به 
تصویب الیحه تبدیل ریال به تومان می بینید:

  خدا روشکر با تغییر واحد پولی از ریال به تومان، یکم رقم 
اختالسا سبک تر شــد؛ دیگه خوندن ارقام اختالس ها زیاد 

سخت نیست.
  امشــب اخبار اعالم می کنــه: »قیمت پراید از دویســت 

میلیون ریال، به بیست و دو میلیون تومان کاهش یافت.«
  قبلنا کارت می کشیدیم، مبلغ رو به تومان می نوشتیم و یه 
صفر تهش اضافه می کردیم. االن باید حواسمون باشه صفره 

رو نزنیم وگرنه بیچاره می شیم.
  یه جوری خبر فوری زدین، فکر کــردم واحد پولی ایران 
دالر شده؛ خب تومان قبلنم ده ریال بود؛ دیگه  تبدیل ریال 

به تومان
  االن بانک ها پوالمون رو باال می کشن و میگن پول هایی که 

توی بانک گذاشتید بر اساس ریال بوده و دیگه ارزش نداره. 
  قســمت خوبش اینه که دیگه بابام موقع چک نوشــتن 

نمی گه بیا ببین صفراش درسته یا نه!
  یعنی االن روی کیبورد Shift+R رو بزنیم، به جای ریال 
تومان تایپ می شــه؟   ما از مایکروســافت هم تقاضا داریم 

Shift+R رو به تومان تغییر بده!
  شما یادتون نمیاد؛ یه زمانی ما یه صفر می ذاشتیم جلوی 

عددا ولی، نمی خوندیمش!
   واحد پول ایران از ریــال به تومان تغییر کــرد؛ در آینده 

شاهد تغییر تومان به کیلو هم خواهیم بود.

تغییر اسکناس ها
از سال آينده

اندر حکايت تبديل ريال به تومان
خنده بازار

کاریکاتور

Politic,Society,Cultural &  Sport Newspaper No. 2022 | December  10, 2016 |  16Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPERE-MAIL Yousefian.ZAYANDEROUD@GMAIL.COM



4
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره   2022   |    شنبه   20  آذر   1395 |  10  ربیع االول  1438

اخباريادداشت
 پیشنهاد  سردبیر: 

مصرف بیش از حد پروتئین عامل کاهش تراکم استخوان

به گفته محققان، برخــی از بخش هــای درونی بدن هســتند که افراد 
می توانند بــدون آنها هم زندگی کننــد، هرچند این زندگــی با برخی از 

محدودیت ها نیز همراه است.
همه می دانیم که برداشــتن آپاندیس مشــکل حادی بــرای بدن ایجاد 
نمی کند. اما برخی دیگر از بخش های درونی بدن هم هســتند که بدون 

آنها می توان به زندگی ادامه داد:
يک ريه

به گفته محققان، زندگی تنها با یک ریه یا یــک و نیم ریه تفاوت چندانی 
با زندگی با دو ریه ندارد. مشــاهدات نشــان می دهد افرادی که با عمل 
جراحی یک ریه شان را برداشته اند، توانسته اند ۷۰ تا ۸۰ درصد عملکرد 
تنفسشان را حفظ کنند. در این مواقع، معموال ریه باقیمانده برای جبران 

ریه از دست رفته، زودتر منبسط شده و روند عملکرد را تسریع می کند.
يک کلیه

فردی که یک کلیه اش را از دســت داده می تواند تا ســال ها با یک کلیه 
دیگر زنده بماند. در بلندمدت ممکن اســت در عملکرد کلیه کمی مشکل 
ایجاد شــده یا فرد به فشارخون باال مبتال شــود، اما در مجموع یک کلیه 

سالم می تواند همانند دو کلیه هم به خوبی کار کند.
معده و روده کوچک

امکان دارد کل معده برداشــته شــود و در عوض مری، گلو را مستقیما به 
روده کوچک وصل کند. بعــد از دوره بهبود فرد باید وعــده های غذایی 
کوچک داشــته باشــد و به خاطر عدم جذب ویتامین های کافی، مکمل 
مصرف کند. نتایج مشابه در مورد برداشــتن کامل یا جزئی روده کوچک 

هم وجود دارد.
روده بزرگ

زمانی که روده بزرگ برداشــته می شود، ممکن اســت جراح برای دفع 
مدفوع، ســوراخی در قســمت شــکم، ایجاد و کیســه ای را به آن برای 
جمــع آوری مدفوع وصل کند. معموال این کیســه ها به انــدازه یک کف 

دست هستند. به این عمل جراحی کولوستومی گفته می شود.
غده تیروئید

غده تیروئید که در گردن قرار دارد، بر رشــد، نمو، متابولیســم و ســایر 
عملکردها کنترل دارد. طبق اعالم انجمــن تیروئید آمریکا، در افرادی که 
غده تیروئیدشان برداشته می شــود، فرد می تواند سال ها تحت درمان با 

هورمون تیروئید قرار گرفته و به زندگی اش ادامه دهد.
طحال

در صورت پارگی طحال، باید این عضو بدن برداشــته شود. حال اگر هیچ 
مشکل دیگری در بدن وجود نداشته باشــد، سایر اندام های بدن کارهای 
طحال را انجام خواهنــد داد اما از آنجایی که طحــال در مقابله با عفونت 
به بدن کمــک می کنــد، بیمار در معرض ریســک باالی بیمــاری قرار 
می گیرد. در چنین مواقعی زدن واکسنی نظیر واکسن آنفلوآنزا، می تواند 

کمک کننده باشد.

 تحقیق جدید نشــان می دهد میــزان باالتر پروتئین و نمــک در غذا و 
همچنین حجم غذای مصرفی، می تواند منجر بــه چرت های طوالنی تر 
شود. محققان موسســه تحقیقاتی اسکریپز آمریکا سیســتمی را ایجاد 
کرده اند که مــی تواند هــر دو رفتار خواب و تغذیه پشــه هــای میوه را 
اندازه گیری کند و دریافته اند که همانند انســان ها، حشــرات هم بعد از 
دوره طوالنی تر مصــرف وعده های غذایی بزرگ تر، بــه خواب می روند. 
مطالعات بیشتر آشکار ساخته که برخی از انواع غذاها موجب بروز خواب 
بعد از غذا می شوند. برای فهم بهتر این رابطه، ویلیام جا و تیمش سیستم 
»فعالیت گزارش CAFE« را ابداع کردند؛ سیســتمی کــه امکان ردیابی 
مصرف غذا و حرکت حشــره را امکان پذیر می ســازد. در این مطالعه به 
حشرات غذای حاوی پروتئین، نمک و قند داده شد. مطالعه نشان داد تنها 
پروتئین و نمک عامل تاثیرگذار در خواب بعد از وعده غذایی بودند و این 

نوع خواب می تواند از طریق برخی از انواع غذاها تنظیم شود.

محققان دریافته اند مصــرف مکمل های امگا3 مــی تواند موجب بهبود 
عملکرد ماهیچه ها در زنان مسن شــود و از سقوط و افتادن آنها در دوران 

پیری جلوگیری کند.
تیم تحقیق یک برنامه تمارین ورزش اســتقامتی را بــه مدت ۱۸ هفته، 
اجرا و اندازه، عملکرد و کیفیــت ماهیچه را قبل و بعد از برنامه ورزشــی 
اندازه گیری کــرد. نتایج نشــان داد مردانی که ۳g مکمــل روغن ماهی 
مصرف کــرده بودند هیچ گونــه اتفاقی در انــدازه، عملکــرد یا کیفیت 
ماهیچه هایشــان ایجاد نشــد. اما بعد از ۱۸ هفته، زنانی که همین مقدار 
مکمل ماهی مصرف کرده بودند، شــاهد افزایش عملکــرد ماهیچه ها در 
مقایســه با زنان گروه دارونما بودند، البته در انــدازه ماهیچه ها تغییری 
ایجاد نشــده بود. دکتر اســتوآرت گری، عضو تیم تحقیــق، در این باره 
می گوید: »این یافته ها برای زنان بســیار مهم است چراکه معموال چهار 
سال بیشتر از مردان عمر می کنند؛ ولی آستانه ناتوانی، یعنی از بین رفتن 

توانایی های عملکردی شان، ۱۰ سال زودتر از مردان است.«
به قرص های روغن ماهی، ویتامین های امگا3 هم گفته می شــود چراکه 

این مکمل ها منبع غنی دو اسیدچرب ضروری امگا3 هم هستند.

بخش های بدن که بدون آنها هم 
می توان زنده ماند

میزان باالی نمک و پروتئین غذا؛ 
عامل چرت نیمروزی

تقويت عملکرد ماهیچه ای زنان 
سالمند با مصرف امگا3

داروهای کاهش دهنده فشــارخون موسوم به متوقف کننده های 
آنزیم تبدیل کننده آنژیوتنســین، با آرام سازی عروق خونی روند 

کاهش عملکرد کلیه را کند می کنند.
 دکتر بتی روهم، سرپرســت تیم تحقیق از مرکز پزشکی تافتس 
در بوســتون، در این باره می گویــد: »معموال پزشــکان به افراد 
مبتال به فشــارخون باال و بیماری مزمن کلیــه، مصرف داروهای 
پیشگیری کننده از تبدیل آنژیوتنســین را تجویز می کنند تا روند 
پیشرفت بیماری کلیه این گروه از بیماران کند شود.« وی در ادامه 
می افزاید: »داده های ما نشــان می دهد که این دارو درباره افراد 
سیگاری بی تاثیر است و پزشکان ابتدا باید این بیماران را به ترک 
سیگار توصیه کنند.« همچنین محققان اذعان داشتند که عالئم 
افراد سیگاری نشان می داد داروها از کلیه آنها به خوبی محافظت 
نمی کردند چراکه احتماال کشیدن سیگار موجب فشار اکسایشی 

می شود.

احتمــاال می دانید کــه کلســیم و ویتامین D برای شــکل گیری 
استخوان های قوی الزم هســتند. اما ممکن است ندانید که برخی 
از مواد غذایی واقعا می توانند تراکم استخوانی را کاهش و خطر ابتال 
به پوکی استخوان را افزایش دهند. پروتئین هم یکی از مواد غذایی 
مهمی است که برای شکل گیری اســتخوان های قوی و مستحکم 
ضروری به شــمار می رود، اما مصــرف بیش از حــد آن می تواند 
واقعا برای استخوان مضر باشد و تراکم اســتخوانی را کاهش دهد. 
خوردن بیش از حد پروتئین در بدن تان نوعی ماده شــیمیایی به  
نام سولفات تولید می کند که می تواند باعث خارج شدن کلسیم از 
استخوان ها شــود. این تاثیر منفی معموال در پروتئین های حیوانی 
بیشتر از پروتئین های گیاهی است. افرادی که از رژیم غذایی دارای 
کربوهیدرات و پروتئین زیاد برخوردارند، به اســیدوز خفیف مبتال 
می شــوند که ممکن اســت به مرور زمان به تضعیف استخوان ها 

منجرشود. 

مصرف بیش از حد پروتئین؛
 عامل کاهش تراکم استخوان

سالمت کودکخواص خوراکی ها

دانستنی ها

محققان عنوان می کنند:

مردان بیشتر
در معرض ابتال به 
ديابت قرار دارند

 به گفته محققــان، از آنجایی که مردان در مقایســه بــا زنان آهن 
بیشتری در بدن شان انباشته می شود از این رو بیشتر مستعد ابتال 
به دیابت نوع۲ قرار دارند. به گفته آنها دو پنجم مردان در مقابل یک 

پنجم زنان در معرض ریسک ابتال به دیابت قرار دارند.
آهن ریزمغذی موردنیاز در تشکیل برخی از پروتئین ها و آنزیم های 
بدن نظیر هموگلوبین، سیتوکروم ها و پروکسیداز است. با این حال 

زمانی که به شکل اضافی در بدن انباشته شود، مضر خواهد بود.
آهن موجب تحریــک آزادســازی رادیکال های آزادی می شــود 

که به توانایی ســلول های بتا لوزالمعده در تولید انســولین آسیب 
می رســاند. همچنیــن موجب کاهش حساســیت انســولین در 
 بافت های پیرامونــی و اندام هــای دخیل در متابولیســم گلوکز 

می شود.
در مطالعه ای به سرپرســتی الکس آرگبســوال از دانشــگاه فنالند 
شرقی مشخص شد که در مقایسه با زنان، شــیوع دیابت در مردان 
۶۱ درصد بیشتر بوده و ۴۶ درصد بیشتر، از افزایش ریسک ابتال به 

دیابت نوع برخوردار هستند.

انباشــت آهن اضافی در بــدن به عنــوان فاکتور پرخطــر ابتال به 
دیابت نوع۲ معروف اســت. با این حال مطالعات نشــان می دهند 
 حتی افزایش خفیف آهن بدن در شــیوع و بروز دیابت نوع۲ نقش

دارد.
این آهن اضافی موجب اختالل در متابولیســم گلوکز بدن می شود. 
از سوی دیگر ذخایر نسبی آهن به مراتب ایمن تر از فقر آهن است. 
کمبود آهن که منجر به فقر آهن شــود به عنوان عامل حفاظتی در 

مقابل دیابت نوع۲ توصیه نمی شود.

مصرف سیگار از تاثیر داروهای
 بیماری کلیه می کاهد

تحقیقات جدید نشــان داده روغن کنجد در حفظ سالمتی 
بســیار مفید بوده و بــرای پوســت و مو نیز عالی اســت. 
همچنین از این روغن می توانید در آشــپزی و برای اضافه 

کردن طعمی فوق العاده به غذا استفاده کرد.
6. موها را درخشان و پر نگه می دارد

بیشــتر ما بطری های نیمه پری از محصوالت مراقبت از مو 
داریم که به خاطر بی تاثیر بودن رهایشــان کرده ایم. روغن 
کنجد حاوی ویتامین B، ویتامین E، منیزیم، کلسیم و فسفر 
است؛ مواد مغذی ضروری که موها و پوست کف سر را تغذیه 
می کنند. این بار به جای قفسه شــامپوهای داخل حمام، به 
سراغ روغن کنجدی بروید که در آشپزخانه دارید. ریشه موها 
و کف سر را با مقداری روغن زیتون ماســاژ دهید و بگذارید 

3۰دقیقه بماند. صبح روز بعد با آب گرم و شامپو بشویید.
7.  با راديکال های آزاد مقابله می کند

رادیکال های آزاد باعث آسیب رسیدن به DNA، سلول ها و 
پروتئین بدن می شوند که ممکن است به بروز بیماری هایی 
نظیر آلزایمر، پارکینسون و ســرطان بینجامد. مواد خاصی 
مانند الکل، دود تنباکو، آفت کش ها، آلودگی هوا و غذاهایی 
که مــی خوریم باعث تولیــد رادیکال های آزاد می شــوند. 
استفاده از برنامه غذایی سرشار از آنتی اکسیدان از این جهت 
اهمیت دارد که با آســیب رادیکال هــای آزاد مبارزه کرده و 
استرس اکسیداتیو را کاهش می دهد. حتی تحقیقات جدید 

نشــان داده آنتی اکســیدان ها به مقابله با آرتروز، پیشرفت 
سرطان، آسیب های عصبی و التهاب کمک می کنند.

8. حرارت را تحمل می کند
روغن نارگیــل یا روغن اکســترا ویرجین زیتــون هم برای 
پخت و پز مناسب اســت اما می توانید روغن کنجد را نیز که 
درمقابل حرارت باال مقاوم اســت، به این جمع اضافه کنید. 
یکی از ویژگی های روغن کنجد این اســت که نقطه دودش 
حدود ۴۰۰ درجه فارنهایت است. بنابراین بدون اینکه غذا را 
دچار مشکل خاصی کند می تواند در پخت و پز مورد استفاده 

قرار گیرد.

قايم باشک
از همان دوران اولیه کودکی با فرزندتان بازی قایم باشــک را 
تمرین کنید تا عالوه بر سرگرم کشدن، این مفهوم زودتر به 
او منتقل شود. توصیه می شــود والدینی که شاغل هستند 
این بازی را با صورت خــود انجام دهند تــا در مواقع نبودن 
آنها، کودکشان بداند که فقط قرار است مدتی پدر و مادرش 

را نبیند.
جغجغه ها و تقويت گوش ها

بازی دیگری کــه می تواند بــرای کــودکان در این مرحله 
مفید باشد، استفاده از جغجغه هاســت. جغجغه ها با تولید 
صدایی که دارند، عالوه بر جلــب توجه کودک، باعث تقویت 

گوش های آنها نیز خو اهند شد. 
حتما در اســتفاده از جغجغه ها تنــوع را رعایت کنید حتی 
اگر می توانید خودتان آنها را بســازید تا از تنوع بیشــتری 

برخوردار شوید. 
فقط بدانید هر چه جغجغه ها سبک تر باشند که خود کودک 
بتواند آنها را در دســت بگیرد و تکان بدهد، تاثیرش بیشتر 
خواهد بــود؛ زیرا عالوه بــر تقویت گوش کــودکان و ایجاد 
سرگرمی، باعث تقویت انگشتان دست و مهارت های ظریف 
حرکتی فرزند دلبندتان نیز می شــود. فقط مراقب باشــید 
وسیله ای را که به عنوان جغجغه درســت می کنید، ایمنی 

کافی را داشته باشد و تیز و برنده نباشد.

پارچه های احساسی و تقويت حس المسه
گفتیم در ایــن مرحله کودکان دوســت دارند به وســایل 
مختلف دست بزنند. برای این کار می توانید بازی پارچه های 
احساســی را به کار ببریــد. در ایــن بــازی پارچه هایی با 
جنس های مختلف مثل ابریشم، نخ، کتان، ساتن، موکت های 
نرم، مخمــل، کاموا و... را بــه حالت دفترچه کنــار یکدیگر 
بدوزید و به کودکتان کمک کنید به آنها دســت بزند. همین 
تنوع در لمس کردن وســایل مختلف، می تواند به کودکتان 
کمک کند تا متوجه ســطوح مختلف شده و حس المسه اش 

تقویت شود؛ به غیر از اینکه سرگرم نیز خواهد شد.

تاثیرگذارترين دوره رشد؛ از تولد تا 2 سالگی )3( روغن کنجد )3(

مطالعات نشان می دهد؛

کاهش عفونت های تنفسی
D در سالمندان با مصرف ويتامین

 محققان دانشگاه کلورادو دریافته اند دوز باالی ویتامین D موجب کاهش 
بروز بیماری تنفسی حاد در افراد مسن می شود.

دکتر آدیت گیند، سرپرســت تیم تحقیق، در این باره مــی گوید: »بعد 
از مطالعه ایــن گروه از بیمــاران به مدت یک ســال، ما شــاهد کاهش 
۴۰درصدی بیماری تنفســی حــاد در بین افرادی بودیم کــه دوز باالی 
 D مصرف کــرده بودند.« وی در ادامه مــی افزاید: »ویتامین D ویتامین
می تواند موجب بهبود توانایی سیستم ایمنی در مقابله با عفونت ها شود 

چراکه خط مقدم دفاع سیستم ایمنی را پرورش می دهد.«
به گفته گینــد، غالبا در افراد مســن خط مقدم دفــاع، ضعیف و معیوب 
می شود؛ اما ویتامین D می تواند موجب تقویت آن شده و از بیماری هایی 
نظیر ذات الریه، برونشــیت و آنفلوآنــزا و همچنین از بــروز عفونت ها و 

تشدید بیماری انسدادی مزمن ریوی نظیر آمفیزم پیشگیری کند.
همزمان گیند دریافت افــرادی که دوز باالتر ویتامیــن D دریافت کرده 
بودند شــاهد افزایش در زمین خوردن بودند. میــزان زمین خوردن در 
افرادی که دوز کمتــر ویتامین D مصرف کرده بودند بــه مراتب کمتر از 

گروه دریافت کننده دوز باالتر ماهانه ویتامین D بود.

زيبايی

اگر با مشکل نازکی موی ســر درگیر هستید، در این 
مبحث به شــما می آموزیم که چگونه از موهای نازک 

خود مراقبت کنید و موجب تقویتشان شوید.
ریچارد ماناح، آرایشــگر بین المللی به کســانی که 
موهای نازک دارند توصیه می کند که به شــامپوی 
خود اهمیت ویژه ای بدهند چــون موها وقتی چرب 

می شوند نازک تر از همیشه به نظر می رسند. 
غذايی بخوريد که به ســالمت موها کمک 

کند
پروتئین، پایه و اســاس موهایی ســالم است. بدون 
پروتئین بدنتــان نمی توانــد تارهای مویــی را که 
به صورت روزانــه از دســت می دهیــد، جایگزین 
کند. دکتر بــروک آلپرت متخصــص تغذیه توصیه 
می کند پروتئین مــورد نیاز خود را از گوشــت مرغ 
ارگانیک، سالمون وحشی، ماســت یونانی )یا ماست 
چکیده( و همچنین منابع گیاهــی پروتئین از جمله 
لوبیاها، دانــه ها و آجیل ها دریافــت کنید. آجیل ها 
و ســالمون نه تنها سرشــار از پروتئین، بلکه حاوی 
اســید چرب های امگا 3 نیز هســتند که به سالمت 
فولیکــول های مو کمــک می کنــد. فولیکول های 
ســالم مو منجر به داشتن موهایی ســالم می شود. 
 B5 ماســت یونانی نیز سرشــار اســت از ویتامین 
)اسید pantothenic( که می تواند به گردش خون 
در پوست کف سر کمک کند؛ چرا که جریان مناسب 
خون در کف سر باعث تولید و رشد مو می شود. دکتر 
آلپرت می گوید: یکــی از غذاهای مــورد عالقه من 
برای حمایت از رشد موها، دانه کدو است که سرشار 
از زینک بوده و بسیار مهم هســتند؛ چون کمبود آن 

موجب از دست دادن شدید موها می شود.
کمی قرص بخوريد

مکمل ها می تواننــد تمام کمبودهــای ویتامین و 
مواد معدنی در برنامــه غذایی تان را جبــران کنند. 
مواد مغــذی همچون بیوتیــن و کراتین مــی تواند 
کمکتان کنــد موهایی قوی تر و ضخیم تر بســازید. 
برای کسانی که موهایشــان نازک است دکتر دندی 
اینگلمــن متخصص پوســت و مو توصیــه می کند 
پودرهایی اســتفاده کنند که حاوی کراتین، بیوتین، 

ویتامین های B6 ، B5 ، B3، مس و زینک باشد.
برخی مکمل ها نیز مخصوص تقویت رشد و ضخامت 
مو هســتند. می توانید پس از مشورت با پزشک خود 
یکی از این روش ها را انتخاب کرده و مورد اســتفاده 

قرار دهید.

چگونه موهای نازک 
را تقويت کنیم؟! )2(

1. فکر می کنید همه میوه ها يکسان هستند
چه چیزی آناناس و توت را از یکدیگــر متفاوت می کند؟ 
با اینکــه هر دو حــاوی ویتامین های مفیــدی برای بدن 
هستند )آناناس منبع غنی از فوالت و ویتامین B6 و توت 
نیز سرشــار از فیبر و ویتامین C است(، اما مقدار متفاوتی 
از کربوهیدرات قند و فیبر در خــود دارند. بهترین میوه ها 
مقدار زیادی پلی فنل )ماده شیمیایی که با التهاب مبارزه 
می کند( در خود دارند و شاخص گلیسمی شان نیز پایین 
است. شاخص گلیسمی نشــان می دهد که یک غذا چقدر 
سریع می تواند قند خونتان را افزایش دهد. میوه هایی که 
شاخص گلیسمی پایین دارند انتخاب های بهتری هستند 
چون آرام تــر هضم می شــوند، بنابراین باعــث افزایش 
ناگهانی قند خونتان نمی شــوند و کمکتان می کنند برای 

مدت زمان بیشتری سیر بمانید.
تــوت ها مقــدار زیــادی پلــی فنــل دارند و شــاخص 
گلیسمی شــان نیز پایین اســت. به صورت کلی بیشــتر 
میوه هایی که رنگ تیره تری دارنــد مانند انگور های تیره 
رنگ، در مقایســه با میوه هایی با رنگ روشــن مانند موز 
و ملون ها، آنتی اکســیدان بیشــتری دارند و در هر وعده 

میزان قندشان نیز پایین تر است.

2. میزان نامشخصی میوه می خوريد
برخی از برنامه های کاهش وزن اجازه می دهند هر چقدر 
دلتان می خواهد میوه و ســبزیجات مصرف کنید اما این 
کار به نظر خیلی هوشــمندانه نمی آید. مسلما می توانید 
مقدار بسیار زیادی از سبزیجات غیر نشاسته ای میل کنید 
اما درخصوص میوه ها باید بیشتر حواستان را جمع کنید، 
دلیلش هم گلیسمی باالیی است که بعضی از آنها دارند. از 
آنجا که طعم میوه ها شیرین و دلچسب است، ممکن است 
بدون اینکه متوجه باشیم، در خوردنشان زیاده روی کنیم. 
در این حالت قند خون به دلیــل گلوکز و کالری باال رفته و 

منجر به افزایش وزن می شود.
مقدار خوردن میوه برای بیشــتر افراد بالــغ دو فنجان در 
روز توصیه می شــود ولی باز هم این میزان، بسته به سن 
و سطح تناسب اندام متفاوت است. اگر توت یا میوه هایی 
اســتفاده می کنید که برش خورده اند، هیچ اشکالی ندارد 
که از فنجان های اندازه گیری اســتفاده کنید )سعی کنید 

هر وعده، یک دوم فنجان باشد(.
3. بر اساس میزان گرسنگی خود انتخاب متفاوتی 

نمی کنید
شکمتان به صدا درآمده و هنوز چند ساعتی تا آماده شدن 

غذا باقی است. شاید هم فقط دوست دارید چیزی بخورید 
که هوستان به شیرینی را فرو بنشاند؛ قبل از انتخاب، ابتدا 
این موضوع را برای خود روشن کنید. برای مثال یک سیب 
بزرگ ۱۲۰کالری و یک ســیب کوچک فقــط 53کالری 
دارد. همچنین هنگام انتخاب، یک سیب را هرگز در اندازه 
با یک پرتقال مقایســه نکنید. کالری یک پرتقال بزرگ در 

واقع با کالری یک سیب کوچک برابر است.
4. میوه را به تنهايی می خوريد

با اینکه یک قطعه میوه از یک قطعه شــکالت شیرین بهتر 
است اما همچنان پتانســیل آن قند خونتان را باال برده و 
سپس باعث سقوط آن شــود. میوه را با مقداری پروتئین 
ترکیب کنید، مثال بــا مقداری پنیر یا کره بــادام زمینی. 
این کار باعث می شــود میوه باعث فراز و فرود ناگهانی در 
قند خونتان نشــود. میوه باعث افزایش ســطح انسولین و 
پروتئین باعــث باال رفتن هورمون گلوکاگون می شــود و 
این دو هورمون برای ثابت نگه داشــتن سطح قند خون با 

یکدیگر کار می کنند.
مخصوصا اگر دیابت یا پیش دیابت دارید، خوردن پروتئین 
به همراه میوه بسیار با اهمیت می شود. در غیر این صورت 
ممکن اســت عالئم باال رفتن قند خــون از جمله افزایش 

ضربان قلب را تجربه کنید.
5. میوه اورگانیک نمی خريد

بله، هزینه اش بیشتر می شــود اما بسیاری از متخصصان 
بر این عقیده هستند که ارزشــش را دارد، حداقل در مورد 
بعضی از انواع میــوه. متخصصان توصیه مــی کنند انواع 
ســیب، انگور و دیگر میوه هایی را که زیاد از آفت کش ها 
در آنها استفاده می شــود، به صورت اورگانیک خریداری 
کنید. این کار باعث می شود کمتر در معرض آفت کش ها 
قرار بگیرید و همچنین ممکن اســت مواد مغذی بیشتری 

دریافت کنید.
6. پوست میوه را نمی خوريد

پوســت میوه معموال بهترین بخــش آن از نظر ویتامین و 
آنتی اکسیدان است، برای مثال پوست سیب سرشار است 
از ویتامین C، فیبر و ویتامین A. تحقیقات همچنین نشان 
داده پوســت ســیب می تواند از چاقــی جلوگیری کند و 

خواص ضدسرطانی نیز دارد.
7. میوه ها را به جای خوردن، می نوشید

آب میوه دارای قطعات حاوی فیبر میوه نیست. فیبر از آزاد 
شدن ســریع گلوکز در خون جلوگیری می کند بنابراین 
وجود آن بســیار مهم است. بهتر اســت میوه را به صورت 
کامل یا حداقل به صورت اســموتی میل کنید تا پروتئین 
داشته باشــد. میوه های خشــک نیز همین طور هستند، 
درســت مانند آب میوه که ممکن اســت در خوردنشان 

زیاده روی کنید.

7 اشتباه بزرگ در خوردن میوه که هرروز تکرار می کنیم!

طبیعی، سالم و سرشار از فیبر و آنتی اکسیدان های ضد سرطانی اســت! بله، میوه برای سالمتتان مفید است؛ اما 
قبل از خوردن آن، هشدارهای مهمی را بايد در نظر بگیريد. در ادامه می خواهیم 7 اشتباه در میوه خوردن را به شما 

گوشزد کنیم.

میوه باعث 
افزايش سطح 

انسولین و 
پروتئین باعث 

باال رفتن هورمون 
گلوکاگون 

می شود و اين دو 
هورمون برای 

ثابت نگه داشتن 
سطح قند خون 

با يکديگر کار 
می کنند
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پیشنهاد سردبیر: 
ساخت خانه در ۲۴ ساعت فقط با یک آچار!

معرفی بازیمعما

اگر خواهان تجربه بازی هستید که ضمن ســرگرمی، توانایی های 
 Picross Luna ذهنی شما را به چالش بکشد با معرفی اپلیکیشن
همراه باشــید. برای این گونه اپلیکیشــن ها معموال داستان خیلی 
مهم نیست ولی اســتودیوی سازنده با روایتی ســاده سعی کرده تا 
ماجراجویی بازیکن را  با به کار بردن این عبارت منطقی نشان دهد؛ 

به نجات پرنسس رفته و او را برگردانید.
تمام مکانیزم هــای گیم پلــی ســاخته Floralmong پیرامون 
سرگرمی Nonogram می چرخند. یک معمای منطقی که خود 
ما هم پیش از Picross Luna نمی دانســتیم این قدر تجربه اش 
فوق العاده است. از دیدگاه کلی، معماهای Nonogram این گونه 
هستند که محیطی رو به روی شما قرار گرفته و باید با آشکارسازی 
قطعه های رنگی، تصویر خواسته شده را بسازید اما چگونه باید این 
کار را انجام دهیم؟باالی ســتون یا ردیف ها اعدادی بوده که نشان 
دهنده تعداد کاشی های رنگی اســت و اگر چندین بار روی قسمت 
های اشــتباه کلیک کنید، خواهید باخت. برای یافتن این قطعه ها 
هم باید تقریبا مشــابه Minesweeper فکر کنیــد. بدین معنی 
که بسته به عددهای ســتون و ردیف ها، حدس بزنید کدام قسمت 

کاشی رنگی وجود داشــته و چه بخش هایی می خواهند با تله های 
گوناگون فاصله شــما با موفقیت را افزایش دهند.بعضی ستون ها یا 
ردیف ها چندین عدد ]به عنوان نمونــه 1211[ می بینید. اینها به 
معنای کاشی های مشابه آن قسمت هستند. مثال اینجا یک کاشی 
 سبز، دو کاشــی قرمز، یک کاشی آبی و یک کاشــی نارنجی وجود 
خواهد داشت. گیم پلی Picross Luna واقعا جالب است. مخصوصا 
برای کسانی که قبال عنوانی مشابه را انجام نداده اند. خوشبختانه با 
مرحله های فراوانی که توسعه دهنده برای عنوانش گذاشته، لحظه 
به لحظه با چالشــی متفاوت رو به رو شــده و می توانید روزها وقت 
خود را با این عنوان سخت اما سرگرم کننده سپری نمایید. پیرامون 

گرافیک و موسیقی هم ابتدا توضیحات الزم ارائه شد.
با قطعه ای فوق العاده آرامش بخش مواجه هســتید که ترکیبش با 
رنگ های پس زمینه موجب شده تا بازیکن ها تجربه ای اتمسفریک 
را به خود هدیه دهند. Picross Luna از آن عناوین متفاوت است 
 که برای رهایی از کلیشــه ها، بد نیســت انجامش دهیم. ســاخته

 Floralmong هــم اکنون توانســته میانگین امتیــازی 4/7 از 
کاربرهای گوگل پلی را دریافت نموده و پیشنهاد می کنیم با دانلود 
این اپلیکیشن به هواداران آن بپیوندید.شما می توانید برای دریافت 

این اپلیکیشن به   goo.gl/UpWP53 مراجعه کنید.

معمای  ۲0۲۲
عده ای به ترتیب وارد باغی شــدند و به شماره ورود 

خود سیب چیدند. 
اولی یکی... دومی دوتا... ســومی ســه تا و... ، سپس 
سیب ها را روی هم ریخته و به طور مساوی بین خود 

تقسیم کردند طوری که  به هرکدام 9 سیب رسید.
سوال: تعداد نفراتی که سیب چیدند چند نفر بود؟

جواب معمای  ۲0۲1 
همزمان با آتش زدن طناب اول ته طناب دوم را آتش 
می زنیم، 30 ثانیه طول می کشد تا طناب اول کامل 
بســوزد و طناب دوم در این زمان نصفش ســوخته 
اســت و همچنان در حالت سوختن اســت بنابراین 
سر طناب دوم را بالفاصله بعد از سوختن طناب اول 
آتش می زنیم تا بعد از 15 ثانیه کامل بسوزد پس دو 

طناب ظرف 45 ثانیه کامال می سوزند.
لطفا جــواب معماهای طرح شــده را به همراه 

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

 بفرســتید تا نــام شــما در همیــن صفحــه ذکر 
شود.

معرفی بازی Picross Luna؛ 

معمای ژاپنی

غوغای گلکسی اس ۸

معرفی پردرآمدترین کاربر 
یوتیوب در سال۲016

نوامبر؛پرفروش ترین ماه 
در تاریخ اپ استور 

پرچم دار 2017 سامسونگ بدون جک هدفون، چهره ای 
متفاوت به خود می گیــرد تا با ویژگی هــا و قابلیت های 
جدید در آن، شکست اخیر نوت 7 را  جبران کند.گلکسی 
اس 8 اولین گوشــی کمپانی کره ای خواهد بود که دکمه 
ســنتی و فیزیکی هوم را نخواهد داشــت و بــا چهره ای 
متفاوت و توســعه یافته تر از اس 7 اج راهی بازار می شود.

به نوشــته بلومبرگ هوم مجازی به جای هوم سنتی زیر 
نمایشــگر تمام صفحه و بدون لبه ظاهر می شود و بخشی 
از ظاهر و اســکرین گوشــی حساب می شــود که زیبا و 
منحصربه فــرد جلوه می کنــد. بلومبــرگ می گوید این 
کارسامسونگ شبیه فناوری است که شائومی روی گوشی 

Mi Mix خود انجام داده است.

رتبــه اول پردرآمدترین کاربر یوتیوب 201۶ به یک پســر 
ســوئدی به نام فلیکس کگلبرگ تعلــق دارد. او کانالی در 
یوتیوب به نــام PewDiePie دارد.کاری که این ســوئدی 
2۶ ساله می  کند این اســت که تصاویر جالبی از خودش در 
هنگام انجام بازی های کامپیوتری تهیــه می  کند که در آن 
می  توانید صحنه  های جالبــی از گیم  های مختلف را همراه 
با عکس  العمل  ها و تکه  پراکنی  های او ببینید. درآمد ســال 
201۶ او، 15 میلیون دالر اعالم شــده که 20 درصد نسبت 
به ســال پیش که چک 12 میلیــون دالری از گوگل گرفت 

بیشتر بوده است!

نایب رییس بازاریابی جهانی اپل، فیل شــیلر اخیرا حساب 
کاربری توییتر خود را به دست گرفته و می گوید: ماه نوامبر 
اخیر، با جا به جا کردن رکوردهای پیشین، به »پرفروش ترین 
ماه در تاریخ اپ اســتور« تبدیل شــده اســت. بنابر عادت 
همیشــگی اپل، شــیلر آمار دقیقی از میزان درآمد کمپانی 
طی این ماه ارائه نکرده است؛ اما با درنظرگرفتن درآمد 1/1 
میلیارد دالری اپل طی تعطیالت ســال گذشــته میالدی، 

مطمئنا با رقمی بسیار کالن مواجه هستیم. 
موفقیت اخیر اپ اســتور، به طور مشــخص ارتباط زیادی 
با عرضه آیفون های جدید در ماه ســپتامبر دارد و با نزدیک 
شدن به تعطیالت کریسمس، مســلما شاهد افزایش تعداد 

کاربران iOS خواهیم بود. 

یک شرکت معماری چینی به تازگی خانه پیش ساخته ای را به قیمت 10 هزار دالر 
برای اقشار کم درآمد عرضه کرده است که طی چند ساعت ساخته می شود.

حتی چند کارگر بی تجربه هم می توانند طی 24 ســاعت با استفاده از یک آچار این 
خانه را سرهم کنند!  سفارش ســاخت این خانه توسط زنی داده شده بود که تصمیم 
داشت در حیاط خانه پدر و مادرش زندگی کند اما خانه دچار آسیب های جدی شده 
و بسیار تاریک بود. شرکت PAO بخشی از ساختمان قدیمی را خراب کرد و به جای 
آن قطعات از پیش ساخته خانه را قرار داد. به این ترتیب این بخش خانه، کامال مجزا 
شد. ترکیبی از فناوری های مختلف برای ســاخت خانه به کار رفته است.  فضاهای 
درونی و بیرونی این خانه به شــکل مدول هایی جداگانه ســاخته شده و به یکدیگر 
متصل می شوند. این مدول هاتوسط یک سیســتم یکپارچه با آچار فرانسه درجای 
خود محکم می شــوند. فضای داخلی خانه حدود27/8 متر مربع است و شامل هال 
و یک آشپزخانه با سقف بلند اســت. همچنین یک حمام و دستشویی در این خانه 
نصب شده است. به گفته شرکت سازنده، بخش اصلی خانه را می توان طی 24 ساعت 
ســاخت. همچنین هزینه ســاخت 10 هزار دالری آن 30 برابر ارزان تر از بهای یک 

آپارتمان معمولی در پکن است.

شرکت سوییسی رینس اســپید، مدل جدیدی از خودروهای خودران را خلق کرده که 
عالوه برآنکه یک دستیار شخصی، شرح حال نویس آماتور، کار آفرین و دفتر کار موبایل 
اســت باغچه هم دارد! این خودرو در داخل خود مکانی برای پرورش گیاهان دارد. البته 
باغچه  پرتابل تنها نکته جالب این خودرو نیســت، رینس اســپید ویژگی های مختلفی 
را به این خودرو افزوده اســت. یکی از خصوصیات لوکس این خودرو، اســتفاده از هوش 
مصنوعی برای خلق یک دستیار شخصی است و عالوه برآنکه فرد را به مقصد دلخواهش 
می رساند، به نیازهای روزمره او نیز می پردازد.  سیستمی شبیه همراه شخصی خودروی 
بی ام دبلیو و دستیار هوشمند جاگوار که شبکه های اجتماعی و برنامه های دیجیتال فرد 
را به خودروی او مرتبط می کند. این خودرو براساس برنامه فرد، زمان حرکت او  به مقصد 
خاص و نیز ترافیک و عوامل دیگر را بررسی می کند. از سوی دیگر اگر هنگام طلوع زیبای 
خورشید کاربر خواب باشد، اوسیس می تواند از این صحنه عکس بگیرد و به کاربر اطالع 
دهد. این دستیار شخصی همچنین قابلیت ارائه خدمات هوشمند به خانه فرد را دارد. این 
خودرو می تواند درآمدزایی کند. هنگامی که کاربر از خودرو اســتفاده نمی کند، به طور 
خودکار وارد حالت »اشتراک خودرو« می شــود و برای افراد محلی وسیله نقلیه فراهم 
می کند یا به وسیله یک پیغام در توییتر اطالعات تماس صاحب خودرو را در اختیار آنان 

قرار می دهد.

دانشمندان با استفاده از یک سیســتم کامپیوتری، تصاویر بیش از سه میلیون ماهواره 
را بررسی کردند و نقشــه ای با کیفیت باال از آب های ســطحی زمین فراهم کردند. این 
نقشــه جدید وضوح 30 در30 متر دارد و جزئیات خارق العاده ای از آب های ســطحی 
)به اســتثنای اقیانوس ها( را در اختیار می گذارد. این نقشــه تغییرات در رودخانه ها، 
دریاچه ها و مرداب ها را طی 30 سال اخیر نشان می دهد. اکنون دانشمندان با استفاده از 
آن می توانند تغییرات آب های سطحی و تاثیر فعالیت های انسانی را  بر آن بررسی کنند. 
محققان برای خلق این نقشــه بیش از 30۶۶102 عکس را به طور ماهانه در بازه 1984 
تا2015 میالدی تحلیل کردند، به عبارت دیگر آنــان 8/1 تترابایت اطالعات را پردازش 
کردند. آنها با استفاده از بستر Google Earth Engine این اطالعات را بررسی کردند. 
این سیستم می تواند هر پیکسل را به طور دقیق بررسی کند همچنین این نقشه نشان 
داد آب های سطحی به مساحت 90 هزار کیلومتر مربع از 1984 میالدی تاکنون ناپدید 
شــده اســت. حدود70 درصد آب های ناپدید شــده به منطقه خاورمیانه و کشورهای 
قزاقستان، ازبکستان، ایران، عراق و افغانســتان تعلق دارد. این درحالی است که آب های 
 ســطحی جدیدی در مناطق دیگری شــکل گرفته اســت که حجم آنها دوبرابر حجم

 آب  های از دست رفته و حدود184 هزار کیلومتر مربع است.

خودرویی که دستیار شخصی و باغچه دارد!ساخت خانه در ۲۴ ساعت فقط با یک آچار! خلق دقیق ترین نقشه آب  های سطحی دنیا 
با فناوری گوگل

گیاهان همچنان که در طبیعت همواره زندگــی ما را تحت تاثیر 
قرار داده اند، به واســطه نقش آفرینی در فنــاوری های جدید هم 
زمینه ساز تحوالت اساسی در زندگی ما هستند. محققان توانستند 
از گیاه اســفناج و فناوری نانو، ابزاری به منظور نمونه برداری از آب 
و تشــخیص وجود مواد منفجره در آن بســازند. یکی از مهم ترین 
ویژگی های گیاهان، امــکان جذب مقادیر زیــاد آب بدون صرف 
انرژی چشمگیر است. از مزایای قابلیت فرآوری آب توسط گیاهان، 
فرآیند گیاه پاالیی است. مواد آلوده خاک مثل آرسنیک و سرب به 
همراه آب توسط ریشه گیاهان جذب می شود و پس از تبخیر آب 
در برگ گیاه انباشته می شوند. بدین ترتیب آب تصفیه شده و مواد 
ســمی آن پس از برداشــت گیاه به همراه آن نابود می شود. حتی 
با استفاده از این شــیوه می توان فلزات ارزشمند مانند کادومیوم و 
نیکل را از خــاک جدا کرده و در یک فرآیند مســتقل از برگ های 
گیاه استخراج کرد.  همچنین اخیرا با استفاده از تغییرات ژنتیکی 
توانایی گیاهان در فرآوری مقادیر بــاالی آب با ویژگی های نوعی 
باکتری در تجزیه مواد منفجره مانند TNT و RDX ترکیب شــده 
است تا گیاهان اصالح شده ای ساخته شود که هم قابلیت تشخیص 
و هم قابلیت خنثی ســازی مواد منفجره را دارند.  در سال 184۶ 
میالدی، کریستین شــونبین در جریان یک آزمایش درباره مواد 
اسیدی به طور اتفاقی از برگ یک گیاه خانگی برای ترکیب کردن 
مواد شیمیایی استفاده کرد. پس از انجام کار، او برگ گیاه را شست 
و آن را آویزان کرد تا خشــک شــود. اما بعدا متوجه شد با این کار، 
سلول های گیاه را به ماده ای موسوم به نیتروسلولز تبدیل کرده که 
قدرت انفجار آن حتی بیش از TNT است. عالوه بر این، نیتروسلولز 
و ســایر پلی ســاکارید های گیاهی نیتراته، در واقع اولین نســل 
پالستیک ها بودند. این مواد برای ساخت اولین نوارهای فیلم مورد 
استفاده در سینما به کار گرفته شــدند. در حال حاضر نیز مایعات 
حاوی نیتروسلولز دارای مصارف پزشکی است. این در حالی است 
که گیاهان امکان تولید انواع متعددی از پلیمرها را فراهم می کنند 
که قابلیت جایگزینی با پالستیک های تولید شده از نفت را دارند. 
از ســوی دیگر، گیاهان بخش عمده غذای ما را تشکیل می دهند. 
اما اخیرا محققان توانســته اند با استفاده از گیاهان، نوعی همبرگر 
تولید کنند که ظاهر و طعم آن دقیقا مثل گوشت قرمز است و حتی 
می توان با استفاده از روش های پخت گوشت آن را آماده کرد. این 
همبرگر جدید حاوی روغن گیاهی نارگیل است که در دمای اتاق 

جامد و در زمان پخت و پز مایع می شود.

اســتاندارد جدید بلوتوث موســوم بــه Bluetooth 5 معرفی 
شــد؛ این قالب جدید، مصرف پایین تری دارد، ســرعت اتصال 
بین تجهیزات را بــه دو برابر قالب قبلی افزایــش می دهد و برد 
آن نســبت به نســخه قبلی به چهار برابر افزایش یافته است. در 
حال حاضر فنــاوری بلوتــوث دو ایــراد مهــم دارد؛ اول اینکه 
ســرعت انتقال اطالعات با آن بســیار پایین اســت و دوم اینکه 
ارتباطی که با اســتفاده از ایــن فناوری بیــن تجهیزات مختلف 
برقرار می شــود، برد کوتاهی دارد.  اما انتظار می رود استاندارد 
جدید این فنــاوری بتواند تا حد زیادی هر دو مشــکل را برطرف 
کند. با وجود این، ممکن اســت مشــاهده آثار مثبت استاندارد 
جدید در تجهیــزات الکترونیکی، چند ســال به طــول انجامد 
زیرا تولید کنندگان تجهیزات ســخت افزاری برای ســازگاری با 
این اســتاندارد نیاز به زمان دارند. مشــخصات این استاندارد به 
گونه ای اســت که  به طور مثال فرآیند نمایش آگهی های محلی 
را در اســتادیوم ها یا فروشــگاه ها تســهیل می کند همچنین 
 LTE مانع تداخل ســیگنال بلوتوث با ســیگنال های وای فای و
می شود.  هدف از ارائه این اســتاندارد جدید، بهبود کیفیت کلی 
ارتباطات با اســتفاده از فناوری بلوتوث و تبدیل آن به یک گزینه 
مناســب برای اتصال به اینترنت اشیاســت.  یکی از ویژگی های 
قابل توجه ایــن اســتاندارد جدید، امــکان ایجاد یک شــبکه 
نقطه ای اســت. در این نوع شــبکه هریک از تجهیــزات موجود 
در شــبکه عملکرد یک هاب را در اختیار می گــذارد و اطالعات 
را به دســتگاه مجاور منتقل می کنــد تا به دســت کاربر اصلی 
برسد. انتظار می رود در ســال آینده حداقل بخشی از تجهیزات 
 و دســتگاه های الکترونیکی جدیــد با اســتفاده از قابلیت های

Bluetooth 5 به بازار عرضه شوند.

گیاهان در ساخت فناوری جدید 
نقش دارند

فناوری جدید بلوتوث، سرعت باالتر و 
برد بیشتر را در پی دارد

 فناوری

بــــرای گرفتــن 
این نرم افــزار، کد 
روبه رو را اســـکن 

کنید.

نســخه کوچکی از جهنم بر روی زمین در کلیولند اوهایو 
پنهان شده است.

 این بخش به نام GEER یک اتاق فلزی 14 تنی است که 
می تواند شرایط سمی و داغ سطح زهره را بازسازی کند.

دانشــمندان در مرکز تحقیقــات گلن ناســا، جایی که 
GEER در آن واقع شده است، پروژه را به مدت پنج سال 
گســترش داده و اولین بار در سال 2014 آن را راه اندازی 

کردند.
از آن زمان محققان، آزمایشــات خود را طوالنی تر کرده 
و انواع فلزات، سرامیک، ســیم، تور، فلز آبکاری و وسایل 
الکترونیک را در معرض شــرایط زهره قرار داده تا ببینند 
چه چیــزی دوام مــی آورد و چــه چیزی به غبــار بدل 

می شود.
 لوری آرنت، مدیر تاسیســات GEER ناســا گفته است 
»در مــارس 2015  حــدود 100 روز را در ســطح زهره 
گذراندیــم و طوالنی تریــن مــورد آن 42 روز به طول 

انجامیده است.«

اتاقک شبیه ساز
انگیزه آنها از این کار چیســت؟ اینکه یاد بگیرند چگونه 
فضاپیمایی بســازند که بتواند ماه ها یا حتی ســال ها در 

زهره دوام آورد، به جای اینکه فورا نابود شود.
گوستاو کاستا، شــیمی دانی که با این پروژه کار می کند، 
گفته است: »یکی از آخرین کاوشگرانی که به ناهید رفت 
Venera 13)در ســال 1982(بود که تنها توانســت 2 

ساعت و هفت دقیقه دوام بیاورد.«
تا زمانی که یک کاوشــگر مدرن وارد اتمســفر غلیظ این 
سیاره شود و سطح آن را کشــف کند، GEER بهترین راه 
برای پاســخ به این پرسش اســت که زهره چگونه جایی 

است.
کاســتا می گوید: » این مثل جهنمی در روی زمین است.

واقعا مکان خشنی است.«
زهره، دو قلوی مرگبار زمین است

زهره دومین سیاره پس از خورشید بوده و بسیار به زمین 
شباهت دارد. زهره سنگی است و حدود 82 درصد جرم و 

90 درصد جاذبه سطح زمین را دارد. 
این ســیاره همچنین جو پایداری داشــته و در مدار قابل 
ســکونت)جایی که آب مــی تواند به حالــت مایع وجود 
داشته باشد( به دور خورشــید می گردد. محققان تصور 
می کنند که این ســیاره اقیانوس های گــرم و کم عمقی 
داشته است که حدود 2 میلیارد سال مناسب زندگی بوده 

اند. 
با آنکه1/2میلیارد ســال برای ظهور و رشد حیات کافی 
اســت اما این آب از بین رفته و کربن دی اکسید اتمسفر 
را مسدود کرده و  همین مسئله سبب گرم و برشته شدن 

سیاره  شده است.
به طور مختصر، زهره بدترین مکان قابل تصور در منظومه 
شمسی است اما در عین حال شبیه سیاره خود ماست. ما 
این مسئله را به لطف یکی دو جین ماموریت موفقیت آمیز 
در آنجا می دانیم که شامل هشت مدارگرد و ده لندر است 
که اکثر آنها توسط اتحاد جماهیر شوروی پرتاب شده اند.

داده های منعکس شــده توســط این فضاپیمایان نشان 
می دهد که هوای ســطح زهــره متشــکل از 97 درصد 
کربن دی اکســید اســت، حدود 100 برابــر غلیظ تر از 
اتمســفر زمین، و دمایی وحشــتناک معادل 8۶4 درجه 

فارنهایت)4۶2 درجه سلسیوس( دارد. 
این دما دو برابر دمای مورد نیاز برای مشتعل شدن چوب 

است و به راحتی می تواند سرب را ذوب کند.
سطح مریخ چگونه است

هر چیزی را که محققان از داده ها در مورد ســطح زهره 
می دانســتند، در یک اتاق 800 لیتری قــرار دادند. یک 
ماشین مخلوط کن که گازهای شــناخته شده در زهره را 
ترکیب کــرده و آنها را گرم می کند. لئــا ناکلی، مهندس 
ارشــد در GEER می گوید: » این اتاق دو و نیم روز طول 
می کشــد که گرم شــود و پنج روز هم زمان الزم است تا 

خنک شود.«
کاســتا می گوید: چیــزی کــه از کار بــا GEER درک 
کرده است این است که اتمســفر زهره تا چه حد عجیب 
است چرا که این اتمسفر مخلوطی از سیال بحرانی است؛ 

سیال بحرانی همزمان مانند گاز و مایع رفتار می کند.
اگر شــما قهوه بدون کافئین بنوشید، از آن سود می برید: 
سیال بحرانی کربن دی اکســید عموما دانه های قهوه را 
می شوید، در داخل نفوذ کرده و بیشــتر کافئین آن را از 

بین می برد.
همین اتفاق برای فلزات و وسایل الکترونیکی می افتد که 
البته در مورد فضاپیما اتفاق خوبی نیســت. آلیاژهای ضد 
زنگ فوالدی غربال خواهند شد تا به فلزاتی برسند که به 

شکل مواد معدنی سیاه رنگ هستند.
کاســتا می گوید: قدم زدن در زهره ماننــد قدم زدن در 
هوایی به ضخامت یک استخر آب، در دمایی برابر با 100 

متر زیر آب و به نحو مرگباری داغ است.
 یک نسیم با سرعت چند مایل بر ساعت، حسی مانند هل 

دادن امواج و برخورد با صخره ها خواهد داشت.

قدم زدن در 
زهره مانند قدم 
زدن در هوایی 

به ضخامت یک 
استخر آب، در 
دمایی برابر با 

100 متر زیر آب و 
به نحو مرگباری 

داغ است. یک 
نسیم با سرعت 

چند مایل بر 
ساعت، حسی 

مانند هل دادن 
امواج و برخورد 

با صخره ها 
خواهد داشت

شبیه سازی دوقلوی مرگبار زمین

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

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

با ســالم. قبال هر چه در نوار آدرس مرورگرم وارد 
می کردم،  اگر آدرس اینترنتی نبود، در گوگل آن عبارت 
جســت وجو می شــد.  اما اخیرا این امکان برایم وجود 
ندارد و پیام خطایــی در صفحه ظاهر می شــود. لطفا 
راهنمایــی کنیــد چطــور می توانم دوبــاره امکان 
جســت وجوی مرورگــرم را فعال کنــم. مرورگر من 

فایرفاکس است. با تشکر
Denial.SS.****@gmail.com

با سالم خدمت شما خواننده محترم. به احتمال خیلی زیاد این 
اواخر نرم افزاری را در رایانه خود نصب کرده اید که تغییراتی در 

فایرفاکس ایجاد کرده است. 
گاهی اوقات با یافتن این برنامه و حذف آن، مرورگر شــما هم به 
حالت پیش فرض برمی گردد گاهــی نیز چنین اتفاقی نمی افتد. 
اگر بخواهید به صورت دســتی مرورگر خود را به حالت اول آن 
برگردانید، ابتدا فایرفاکس خود را باز کــرده و در نوار کلیدهای 
آن در منتها الیه ســمت راســت روی منوی فایرفاکس )که با 

شکلک چند خط موازی نمایش داده می شود( کلیک کنید. 
 Options پس از آنکه این منو باز شــد در آن  به دنبال عبارت
بگردید و روی آن کلیک کنید، در صفحه باز شده در سمت چت 
 Restore to را انتخاب کرده و روی دکمه General سربرگ

Default کلیک کنید. 
 حــاال بــه ســربرگ search رفتــه و اگــر در آنجــا دکمه

Restore Default Search Engines روشــن اســت یک 
بار هم روی آن کلیک کنید ســپس در قســمت بــاال از منوی 
کرکره ای موجود، موتور جست وجوی Google را انتخاب کنید 
و این پنجره ها را ببندید. از این به بعد باید با وارد کردن عبارتی 
در نوار آدرس و زدن کلیــد اینتر، فایرفاکــس آن عبارت را به 

جست وجوگر گوگل بسپارد. 
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پیشنهاد سر دبیر: 
سینمای ایران در رقابت با بالیوود و هالیوود مخاطب دارد

خبر

سینما

کارگردان فیلم ســینمایی »حافظ« گفت: سینمای 
ایران این قدرت را دارد کــه در رقابت با رقبای خود از 
جمله هالیوود و بالیوود مخاطبان خود را پیدا کند، اما 
باید مدیران و تهیه کنندگان سینما این موضوع را باور 
داشته باشــند. ابوالفضل جلیلی درباره تاثیر و اهمیت 
حضور بین المللی سینمای ایران افزود: صدور فرهنگ 
ایرانی که بخشی از آن به واسطه نمایش فیلم ها ممکن 
می شود اگر به لحاظ اقتصادی نیز سودی نداشته باشد 
به طور قطع ضرری هم نخواهد داشــت. وی تصریح 
کرد: شک نداشــته باشید که از ســینمای کشورمان 
استقبال می شــود و اصال به حذف بالیوود و هالیوود 
وجایگزین شــدن ســینمای ایران در هیچ کشوری 
نیاز نیســت. کارگردان فیلم »ابجد« افزود: البته وارد 
شــدن در بازار فیلم دنیا و نمایش فیلم های ایرانی تا 
حدودی انجام شــده؛ اما همانطور که گفتم، اگر ساز 
و کار درســت این موضوع را بررســی کنیم و انرژی 
برای آن بگذاریم معتقدم با حضــور بالیوود و هالیوود 
نیز اقبال بــه فیلم های ایرانی وجود خواهد داشــت. 
جلیلی خاطرنشان کرد: ســینمای ایران در سال های 
اخیر بیش از پیش بر سر زبان ها افتاده و مشهور شده 
است؛ بنابراین باید از این توجهات بهره کافی و الزم را 
برای صدور فرهنگ ایرانی برد. وی خاطرنشــان کرد: 
همواره در فستیوال های خارجی کنجکاوی نسبت به 
فیلم های ایرانی وجود دارد و مدیران فرهنگی کشــور 

باید در این زمینه برنامه ریزی دقیق داشته باشند. 

فیلمبرداری »آذر«به تهیه کنندگی نیکی کریمی و 
کارگردانی محمد حمزه ای روزهــای پایانی خود را 

سپری می کند.
عوامل ایــن فیلم حوالــی خیابان انقالب مشــغول 
گرفتن سکانس های پایانی »آذر« هستند و از مدتی 
پیش مصطفی خرقه پوش تدوینگر باسابقه سینمای 

ایران، تدوین این فیلم را آغاز کرده است. 
»آذر« اولیــن فیلم بلند ســینمایی محمد حمزه ای 
اســت که فیلمنامه آن توســط احســان بیگلری با 
همکاری پریسا هاشــم پور به نگارش در آمده است. 
تهیه کنندگــی این فیلــم برعهده نیکــی کریمی 

کارگردان و بازیگر سینمای ایران است. 

ابوالفضل جلیلی:

سینمای ایران در رقابت با 
بالیوود و هالیوود مخاطب دارد

تدوین »آذر«
به روزهای آخر رسید

تلویزیون، زمستان امســال هم خود را با پخش سریال هایی 
با مضامین اجتماعی و طنز از جمله لیسانسه ها، شهرکی ها، 
پرستاران، همسایه ها و  لبخند رخســاره آماده کرده است. 
حضور دوبــاره  علیرضا افخمی، ســروش صحــت، مهران 
غفوریان، برزو نیک نژاد و علی شب خیز به عنوان کارگردان 

می تواند فصل جدیدی را برای تلویزیون رقم بزند.

زمستان سرد با سریال های جدید گرم 
می شود؟

رییس تاالر هنر اصفهان گفت: کارگاه آموزشی »رپرتوار تجربه« 
با رویکرد ایده پردازی، اجرای تئاتر روی صحنــه و ... به منظور 

ارائه تجربه تولید اثر به هنرجویان، برگزار می شود.
محمدرضا رهبری با اشاره به برگزاری کارگاه آموزشی »رپرتوار 
تجربه« گفــت: یکی از مســائل مــورد توجــه در کارگاه های 
آموزشی، مشــخص نبودن نتیجه آن پس از برگزاری کالس ها 
و نداشــتن خروجی بوده؛ لذا باید قبول کرد کــه همواره پس از 
برگزاری این کارگاه ها هنرجویان محک زده نمی شدند و آنچه را 

فرا گرفته بودند، مشخص نمی شد.
وی با اشاره به ضرورت توجه به موضوع تجربه آموزی هنرآموزان 
افزود: یکی دیگــر از نیازهای هــر کارگاه، برگزاری کالس های 
عملی برای ارتقای سطح هنرجویان از آماتوری به حرفه ای بوده 

که در کارگاه »رپرتوار تجربه« به این مورد توجه شده است.
رییس تاالر هنر تصریح کرد: در ایــن کارگاه هنرجویان پس از 
فراگیری مباحث تئوری، آنچــه را آموخته اند، به صورت عملی 
 نیز آمــوزش دیده و مراحــل اجرای تئاتــر روی صحنه را عمال

 یاد می گیرند.
وی در خصــوص مباحث آموزشــی در ایــن کارگاه بیان کرد: 
هنرجویان با ثبت نام در این کارگاه آموزشــی از ایده پردازی تا 
اجرای تئاتــر روی صحنه، نحوه برخورد با تماشــاگران و جذب 
مخاطب، چگونگی مواجه شدن با مسائل حاشــیه ای و ... را فرا 

خواهند گرفت.
رهبری با بیــان اینکه هدف اصلــی از ایــن کارگاه، حمایت از 
هنرجویان برای ارائه خروجی اســت، افزود: بــا توجه به اینکه 
بســیاری از جوانان پس از آموزش، امکان جذب شدن از سوی 
گروه هــای مختلف و حمایــت الزم را ندارند و بــه ندرت مورد 
حمایت ارگان ها قرار می گیرنــد، در این زمینه اقداماتی صورت 

گرفته است.
وی خاطرنشــان کرد: در ایــن کارگاه، عالوه بــر اینکه تجربه 
تولید اثــر را در اختیــار هنرجویان قرار می دهیــم، در صورت 
وجود قابلیت های مناســب، از آنها در راســتای تولیدات عینی 

حمایت های الزم می شود.
رییس تاالر هنر خاطر نشــان کرد: هنرجویان برای شرکت در 
این کارگاه که بهمن ماه برگزار می شود، باید از قبل آموزش های 
الزم در حوزه تئاتر را دیده باشــند و بــرای تکمیل آموزش های 

خود در کارگاه »رپرتوار تجربه« ثبت نام کنند.

رییس تاالر هنر اصفهان:

کارگاه »رپرتوار تجربه« برای 
هنرجویان تئاتر برگزار می شود

تحدید حدود عمومی
9/232 آگهــی تحدیــد حــدود عمومی قســمتی از 
بخش شــش حوزه ثبت اســناد وامالک شهرســتان 

خوروبیابانک
به موجب ماده 14 قانون ثبت اســناد وامالک تحدید 
حدود حدود عمومی رقبات زیر واقع در بخش 6حوزه 
ثبتی خوروبیابانک از ساعت 8 صبح روزهای تعیین 

شده شروع وبه عمل خواهد آمد
))3385- اصلی واقع در شــهر جندق فروعات بشرح 

ذیل ((
381 فرعــی– موقوفه شبســتان مســجد جامع قلعه 
جندق با تولیت اداره اوقاف وامور خیریه شهرستان 

خوروبیابانک 
461 فرعی– موقوفه مسجد جامع قلعه جندق با تولیت 

اداره اوقاف وامور خیریه شهرستان خوروبیابانک 
3035 فرعی– آقای صادق حشمت فرزندمحمد شش 

دانگ یک باب خانه 
3131 فرعی– آقای تقی ســمیعی فرزندحسن شش 

دانگ یک قطعه زمین محصور 
3134 فرعی– آقای محمد رضا حیدری فرزندحسن 

شش دانگ یک باب خانه 
3137 فرعی– آقای محمد باقــر بیطرف فرزندعبداله 

شش دانگ یک باب خانه 
95/10/18

3140 فرعی– خانم عذرا یغمایی فرزندمحمود شش 
دانگ یک باب خانه نیمه ساز 

 3142 فرعــی– خانم عــذرا یغمایــی فرزندمحمود 
 شــش دانگ یــک قطعــه زمیــن محصوربــا بنای

 احداثی 
3145 فرعی– آقای احمد بهشــتی فرزندرمضانعلی 

شش دانگ یک باب خانه نیمه ساز 
3149 فرعی از 9 فرعی– آقای محمد حســن یزدانی 

فرزنداسکندر شش دانگ یک باب خانه 
3150 فرعــی از 9 فرعی– آقای حمید رضا حشــمت 

فرزندغالمحسین شش دانگ یک باب خانه 
 3153 فرعــی– آقــای داود حشــمت فرزندعلی اکبر
 شــش دانــگ یکبــاب مغــازه وزمیــن متصــل به

 آن 
95/10/19

3157 فرعی– آقای محمد علی واحدی فرزندقاســم 
شش دانگ یک قطعه زمین محصور 

3158 فرعی– خانم درخشــنده واحدی  فرزندقاسم 

شش دانگ یک قطعه زمین محصور 
3159 فرعی– خانم فاطمه واحدی  فرزندقاسم شش 

دانگ یک قطعه زمین محصور 
3160 فرعی– خانم شهنازواحدی  فرزندقاسم شش 

دانگ یک قطعه زمین محصور 
3161 فرعی –آقای جابرمحبی فرزندعلی محمد شش 

دانگ یک قطعه زمین محصور 
3164 فرعی از 146 فرعی– آقای رحمت اله صابری  

فرزندشیروان شش دانگ یک باب خانه  
95/10/20

3165 فرعــی از 146 فرعــی– خانــم طاهــره ثابتی  
فرزندحسین شش دانگ یک باب خانه 

3166 فرعــی از 20 فرعــی  –آقــای بهمــن زاهدی 
فرزندحسن شش دانگ یکباب خانه 

3167 فرعی –آقای غالمحســن حشمت فرزندمحمد 
شش دانگ یکباب خانه 

افضــل حســن  غــالم  –آقــای  فرعــی   3168 
 فرزندابراهیم شــش دانگ یکبــاب آب انبارمعروف 
 بــه آب انبارچیلــو واقــع در اطــراف مزرعــه 

چاه زرد
3169 فرعی – شهرداری جندق شش دانگ یک قطعه 

زمین 
3396 اصلی – آقای یوســف ســمیعی فرزندحسن 

وغیره شش دانگ قنات ومزرعه چک کم
95/10/21

177 فرعــی از3429 اصلی –آقــای صفر علی افضل 
فرزندمحمد و غیره شش دانگ یک قطعه زمین که در 
آن چند آغل گوســفند احداث گردیده معروف به زیر 

گلو 
178 فرعی از3429 اصلی – آقای غالم حســن افضل 
فرزند ابراهیم وغیره شش دانگ یک قطعه زمین که در 
آن یک حلقه چاه ویک اطاقک احداث گردیده معروف 

به چاه قاسم 
یک فرعی از3435 اصلی – آقای حسین افضل فرزند 
محمد و غیره شــش دانــگ یک قطعه زمیــن واقع در 

مزرعه چاه زرد
 2 فرعــی از3435 اصلــی – آقــای حســین افضــل

 فرزند محمد و غیره شش دانگ یک قطعه زمین که در 
آن یکباب آب انبار احداث گردیده واقع در مزرعه چاه 

زرد
 3 فرعــی از3435 اصلــی – آقــای حســین افضــل 
 فرزنــد محمد و غیره شــش دانــگ قنــات و مزرعه

 چاه زرد 
95/10/22

))3453- اصلی واقع در شــهر فرخی فروعات بشرح 
ذیل ((

 726 فرعــی– آقــای محمــد صفــار فرزندمحمــد
 زمان شــش دانگ یک قطعه زمیــن محصوربا بنای 

احداثی 
748 فرعی– آقای محمد صفار فرزندمحمد زمان شش 

دانگ یک قطعه زمین محصور 
751 فرعــی از 223 فرعــی– خانــم فاطمــه عنایت 
فرزندرمضانعلــی شــش دانــگ یــک قطعــه زمین 

محصوربا بنای احداثی 
752 فرعــی از 223 فرعــی– خانــم فاطمــه عنایت 

فرزندرمضانعلی شش دانگ یک باب خانه 
754 فرعی– خانم زینب صفار فرزندگل محمد شــش 

دانگ یک باب خانه 
95/10/23

در روزهای فــوق الذکر به ترتیب از ســاعت 8 صبح 
تعیین حدود شروع و بعمل خواهد آمد لذا از صاحبان 
امالک و مجاورین آنها به وســیله ایــن آگهی دعوت 
می شــود که در ســاعت و تاریــخ مقــرر در محل 
 حضور یابند و چنانچه هر یک از صاحبان یا نماینده

 قانونــی آنها در موقــع تحدید حدود حاضر نباشــد 
مطابق ماده 15 قانون مزبورملک آنها با حدود اظهار 
شده از طرف مجاورین تحدید و اگرصاحبان امالک 
مجــاور در موقع مقرر حاضر نباشــند و نســبت به 
حدود یا حقوق ارتفاقی ، حقی برای خود قائل باشــند 
طبق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس 
تحدید حدود بمدت 30 روز دادخواست خود را تسلیم 
دادگاه و رســید آن را جهت ضبــط در پرونده به این 

اداره تسلیم نماید.
تاریخ انتشار: شنبه  :  95/9/20

م الف: 28339 محمد علی بیطــرف رئیس ثبت خورو 
بیابانک

مزایده)نوبت دوم(
9/212 شماره درخواســت: 9510466825800029 
شــماره پرونــده: 9309983653300687شــماره 
بایگانــی شــعبه: 951093 اجرای احکام شــعبه 31 
حقوقی اصفهان در پرونده اجرایی 951093 ج 31 له 
آقای محمد حسین نظری و علیه  آقای علیرضا جنتی 
و ناصر قلی جنتی و مصطفی وعیدی و گروه صنایع 
گیتی پســند اصفهان بابت مطالبه 2/873/049/000 

ریال اصل محکوم به کــه هزینه های نشــر آگهی و 
کارشناسی اضافه شده است و مبلغ 105/000/000 
ریال نیم عشــر دولتی در نظر دارد جلسه مزایده ای 
در روز دوشــنبه مورخ 95/10/06 ساعت 11 صبح 
برای مزایده اموال منقول برگزار نماید که عبارتست 
از: یکصــد و پنجاه دســتگاه پرس لولــه نیوپایپ با 
 ولتاژ 12 ولــت جریان مســتقیم و نیــروی 32 کیلو 
نیوتن کــه هر دســتگاه بــدون فک داخــل یک کیف 
سامســونت و به همراه یک دســتگاه شــارژر و یک 
عدد باطری می باشــد بر اســاس نظریه کارشناس 
رسمی دادگستری ارزش اقالم فوق 3/750/000/000 
ریال مــی باشــد. طالبین مــی توانند حداقــل 5 روز 
 پیش از مزایــده از اموال در محل انبار شــرکت گیتی

 پســند نزد حافــظ اموال آقای ســنچوری شــماره 
09132186558 دیــدن کــرده و بــا پرداخــت ده 
درصد قیمت پایه به حســاب ســپرده دادگســتری 
2171290210008 و همــراه آوردن فیــش پرداخت 
در مزایده شرکت کنند. برنده فردی است که باالترین 
قیمت از قیمت پایه را پیشــنهاد بدهد. هزینه های اجرا 
بر عهده برنده می باشد. م الف:28287 اجرای احکام 
شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ) 220 کلمه، 

2 کادر(  
حصر وراثت

9/209  آقای قاسم عسگری خان آبادی به  شناسنامه 
شماره 7  به شرح دادخواســت به کالسه 166/95 از 
این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده 
و چنیــن توضیح داده که شــادروان گلناز شــیدائی 
خانه ســنجدی به شناسنامه شــماره 183 در تاریخ 
1384/6/22 در اقامتــگاه دائمی خــود بدرود زندگی 
 گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:

 1- متقاضی: قاســم عســگری خان آبادی)پســر( 
2- ناصر عســگری خان  آبــادی) پســر( 3- احمد 
عســگری خان آبادی)پســر( 4- مرتضی عسکری 
 خان آبادی)پســر( 5- مصطفی عسکری خان آبادی

) پسر( 6-معصومه عسکری خان آبادی)دختر(  اینک 
با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را 
 یکمرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامــه از متوفــی نزد او باشــد از تاریخ نشــر 
نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 
گواهی صادر خواهد شد. م الف: 285 شعبه 3 حقوقی 
مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف نایین) 144 

کلمه، 2 کادر(  

پرستاران 
 سریال »پرســتاران« به کارگردانی علیرضا افخمی و 
محمودرضا تخشــید و تهیه کنندگی داوود هاشمی 
اســت و طبق آخرین برنامه ریزی ها »پرستاران« در 

دی ماه از شبکه یک سیما پخش خواهد شد.
 تاکنون بخشی از این ســریال ضبط شده است و گروه 
تولید نیز تا پایان سال جاری مشغول به ضبط هستند. 
این مجموعه با مشــارکت مرکز امور نمایش ســیما و 
وزارت بهداشت و درمان در حال تولید است و فاطمه 
گودرزی، لیندا کیانی، الناز حبیبــی، عاطفه رضوی، 
سیاوش خیرابی، مهوش صبرکن، فریبا نادری، مهدی 
صبایی، میرطاهر مظلومی، حســن اســدی، حسین 
سلیمانی، ایمان باقری، شهرام قائدی، محمد عمرانی 

و مریم یوسف از بازیگران این سریال هستند. 

لبخند رخساره 
مجموعه »لبخند رخســاره« با فیلمنامه ای از ســعید 
نعمت ا...، کارگردانی بهرنــگ توفیقی و تهیه کنندگی 
زینب تقوایی است. این مجموعه یک ملودرام اجتماعی 
بوده که تصویربرداری آن در یکی از لوکیشن های اصلی 
که خانه ای در دربند است و کوچه های اطراف آن ادامه 
دارد. در خالصه قصه سریال آمده است: هیچگاه دوری ، 
دوستی نمی آورد و خانواده قصه لبخند رخساره قبل از 

آنکه دیر شود، به همدلی می رسند. 

همسایه ها 
 مهران غفوریان، همســایه ها را مدتی است کارگردانی 
می کند تا آن را برای شب های بلند پاییز و زمستان آماده 
کند.  سریال طنز »همسایه ها« به تهیه کنندگی علیرضا 
ســبط احمدی و بازی گروهی از بازیگران طنز در دست 
تهیه اســت. وحید تاج به عنوان خواننده تیتراژ سریال 
»همسایه ها« انتخاب شده است. مجموعه »همسایه ها« 

در 40 قسمت 45 دقیقه ای آماده پخش می شود. 

  شهرکی ها
سریال »شهرکی ها« به تهیه کنندگی فرید شب خیز 
و به کارگردانی علی شــب خیز در شهرک سینمایی 
غزالی و اطرافش کلید خورد. ســریال »شهرکی ها« 
همزمان در حال تدوین و صداگذاری است. داستان 
این سریال: بهرام گردآوری، تهیه کننده ای مقروض 
اســت که کلیه عوامل حکم جلب او و مدیر تولیدش 

را گرفته اند.
 بهرام در تالش است با گرفتن سفارش کار جدیدی 
از شــبکه، آبروی از دســت رفته خویش را به دست 
آورد. این موضوع خــط اصلی قصه می باشــد ولی 
در ادامه به داســتانک های متعددی با ســوژه ها و 
مضامین روز جامعه با نگاهی انتقادی پرداخته شده 

است.
بهرام گردآوری به همراه همسرش که آشپزی نمونه 
بوده و تنها پســرش که عالقه مند به مدیا و اینترنت 

است در شهرک »شهرکی ها« ساکن می باشد. 

لیسانسه ها 
ســریال »لیسانســه ها« به کارگردانی سروش صحت 
و بــه تهیه کنندگی رضا جــودی در لوکیشــن های 
مــرزداران، معین مال، آموزشــگاهی در غرب تهران، 
ســعادت آباد، پارک شــقایق و ... ادامه دارد. تدوین 
سریال »لیسانسه ها« همزمان توسط مهدی جودی در 
حال انجام است و قرار اســت این مجموعه تلویزیونی 
از دی ماه روی آنتن شــبکه سه ســیما برود. سروش 
صحت و گروهش این روزها در حال تصویربرداری این 

مجموعه طنز و مفرح با موضوعی اجتماعی هستند. 
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پیشنهاد سردبیر:
ایرادات محیط زیست به سد خرسان 3 در حال رفع است

اخبار

مدیر بهره برداری سد کارون 4 گفت: آب دریاچه این 
سد در پی شکستگی و نشت لوله خط انتقال نفت خام 

خوزستان به اصفهان در رودخانه سرخون آلوده نشد.
فریبــرز کاویانی افزود: نشــت نفت خام بــه رودخانه 
ســرخون در کیفیت حجم آب دریاچه سد 2 میلیارد 
متر مکعبی کارون 4 تاثیری نداشــت.  وی با اشاره به 
فاصله حــدود 30 کیلومتری محل شکســتگی لوله 
نفت تا دریاچه ســد کارون 4 اضافه کــرد: با توجه به 
اعزام تعدادی از تیم های پایش آب به سر شاخه های 
این دریاچه تا کنون گزارشــی مبنی بر آلودگی نفتی 

دریافت نشده است.
کاویانی ادامه داد: با توجه به فصلــی بودن رودخانه و 
کندی جریان آب، لکه های نفتی به دریاچه وارد نشد. 

مدیر اداره حفاظت محیط زیســت شهرســتان اردل 
نیز گفت: آب مســیر حوضه آبریز رودخانه ســرخون 
و دریاچــه ســد کارون 4 و تمام سرشــاخه ها مورد 

نمونه برداری قرار گرفته اند.  
افشین اسدی افزود: در صورت گزارش وجود هر گونه 
آلودگی نفت خام در آب ســد کارون 4 بالفاصله برای 

پاکسازی اقدام می شود. 
گفتنی اســت حادثه شکســتگی لوله انتقــال نفت 
خام خوزســتان به پاالیشــگاه اصفهان در پی رانش 
زمین بــه دلیل بارندگی های اواخر هفته گذشــته در 
منطقه گندمکار که ســاعت 23 شــامگاه جمعه 12 
آذر رخ داد، سبب جاری شــدن نفت خام در رودخانه 
ســرخون، آلودگی نفتی و خســارت به مزارع پرورش 
ماهی سردابی و زمین های کشاورزی در مسیر پایین 
دست و همچنین چشمه های آشامیدنی واقع در بستر 

رودخانه شد.
خط لوله 30 اینچی انتقال نفت خوزستان به پاالیشگاه 
اصفهان به دلیل عبــور از ناهمواری های رشــته کوه 
زاگرس یکی از صعب  العبورتریــن خطوط لوله انتقال 

نفت خام کشور است. 
در سال های اخیر، چندین بار نشــت نفت خام از این 
خط لوله، سبب آلودگی آب و اراضی کشاورزی منطقه 

سرخون شده است.  
به دنبال آلودگی شدید آب و زمین های این منطقه در 
آخرین حادثه شکســتگی لوله نفت در سال 93، مقرر 
شد شرکت پخش فرآورده های نفتی، تصفیه خانه ای 
را برای جلوگیری از تکرار این گونه حوادث در منطقه 

احداث کند.

مدیر بهره برداری سد کارون 4 گفت :

دریاچه سد کارون 4 به نفت خام 
آلوده نشده است

قاسم سلیمانی دشتکی شامگاه پنجشنبه در نشست بررسی 
مسائل و مشــکالت آب در اســتان، ضمن اشــاره به اینکه 
 تعداد زیادی از پروژه های آب اســتان تعطیــل یا بالتکلیف 
مانده اســت، اظهار کرد: بــرای مثال می توان بــه عملیات 
 اجرایی ســد خرســان اشــاره کــرد کــه تأخیــر فراوانی 
داشــته اســت لذا تعیین تکلیف این طرح ها باید در دستور 
کار و جزو برنامه های با اولویت این اســتان باشد. استاندار با 
اشــاره به اینکه بررســی های کارشناســی در خصوص سد 
خرسان 3 انجام شــده اســت، گفت: مطابق با این بررسی ها 
تصمیم گرفته شــد تا هر چه سریع تر و بر اســاس نیاز ملی 
نسبت به احداث این ســد و نیروگاه برق آبی برای تولید برق 

اقدام شود. این مســئول با بیان اینکه بر اســاس اقدامات و 
پیشــنهاد های قانونی و کارشناســی وزارت نیرو و سازمان 
محیط زیست کشور الزم اســت تا میزان برآورد و برداشت از 
رودخانــه  کارون را بازنگری کنند، خاطرنشــان کرد: این در 
حالی است که بسیاری از مسئوالن اســتانی مرتبط با بحث 
آب با اجرای این طرح توافق دارند و این موارد بعد از بررســی 
مراحل احداث سد بهشت آباد در اســتان مطرح شده است.  
سلیمانی دشــتکی افزود: ضروری است رعایت رژیم طبیعی 
رودخانه کارون، ســهم زیســت محیطی، نیازهای اســتان، 
حقابه کارون در مسیر خوزستان و آب آشامیدنی استان های 
هدف در پروسه احداث سد بهشت آباد مورد توجه قرار گرفته 

و مشخص شوند. استاندار بررســی کارشناسی میزان آورد و 
برداشــت ســد بهشــت آباد به صورت دقیق و کارشناسی را 
امری برای جلوگیری از وارد شدن آسیب به رودخانه کارون 
 دانست و تاکید کرد: لزوم اجرای این موارد در این استان مقرر 
شده است. وی با اشاره به اینکه مدیران استانی با سیاست های 
کالن کشور و ارائه نظر کارشناسی از سوی سازمان حفاظت 
محیط زیســت کشــور اتفاق نظر دارند، تصریح کرد: وزارت 
 نیرو در اجرای طرح ســد کوهرنگ سه در اســتان تعهداتی 
داده اســت. اســتاندار به تعهدات وزارت نیرو در اجرای سد 
کوهرنگ سه در زمینه  مســائل زیست محیطی و کل منطقه 
اشاره و خاطرنشان کرد: این وزارتخانه صورت جلساتی را نیز با 
مردم منعقد کرده است. سلیمانی دشتکی تقاضای این استان 
را اجرای مصوبات، توافق نامه ها و تعهدات در سطح ملی توسط 
وزارت نیرو و دســتگاه های اجرایی بهره بردار با رعایت حق و 
حقوق مردم و عدم آسیب به محیط زیست عنوان کرد و ادامه 
داد: ضروری است کلیه مصوبات شــورای عالی آب در بحث 
تاثیرات تونل کوهرنگ ســه بر چشمه ها، قنوات و روان آب ها 
اجرا شوند. وی در ادامه بیان داشــت: بعضا برخی ذهنیت ها 
در خصوص اجرای پروژه های آبی در اســتان وجود دارد اما 
باید همه اقداماتی که صورت می گیــرد بر مبنای قانون و کار 
کارشناسی انجام شود. اســتاندار با تاکید بر تعیین تکلیف بر 
اساس نظریه های حقوقی، کارشناســی و قانونی پروژه های 
نیمه تمام استان در حوزه آب بیان داشت: ازجمله این طرح ها 
می توان به پروژه هایی چون خرسان ســه، بهشت آباد و ونک 
اشاره نمود. وی افزود: ایرادات گذشته سازمان محیط زیست 
که به اجرای سد خرسان سه وارد بود در حال رفع است و این 
موارد به زودی و بعد از ارائه پیشنهاد های مجری این طرح به 

این سازمان رفع خواهد شد.

 استاندار بررسی 
کارشناسی میزان 

آورد و برداشت 
سد بهشت آباد 

به صورت دقیق 
و کارشناسی 
را امری برای 

جلوگیری از وارد 
شدن آسیب به 
رودخانه کارون 

دانست

با مسئوالن

به نقــل از روابط عمومی ســپاه قمربنی هاشــم)ع(، علی فتح 
موالیی در دیدار با مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه حضرت 
قمربنی هاشم)ع( و اعضای شورای نمایندگی از مرزبانان مستقر 
در جنوب غرب کشور از حضور مســئوالن نمایندگی در جمع 
رزمندگان تیپ 44 قمربنی هاشم)ع( تقدیر کرد. موالیی افزود: 
تقویت بنیه اعتقــادی کارکنان ســپاه از اولویت های مجموعه 
نمایندگــی ولی فقیــه در ســپاه حضرت قمربنی هاشــم)ع( 

می باشد و با پیگیری مجدانه مســئول نمایندگی ولی فقیه در 
سپاه استان و همکاران ایشان و اعزام روحانیون و مبلغان دینی 
پیگیری های بسیار موثری را در این زمینه داشته اند. وی ادامه 
داد: حضور مســئول نمایندگــی ولی فقیه در ســپاه در جمع 
رزمندگان و پیگیری حضور حجت االسالم والمسلمین نکونام، 
نماینده محترم ولی فقیه در اســتان چهارمحال و بختیاری در 
جمع مرزبانان تیپ قمربنی هاشــم)ع( در افزایــش اعتماد به 
 نفس رزمنــدگان و ارتقای روحیه معنوی آنان نقش بســزایی 
 داشته اســت. موالیی با تشــکر از حضور مســئول نمایندگی 
ولی فقیه در سپاه حضرت قمربنی هاشم)ع( در جمع رزمندگان 
استان چهارمحال و بختیاری مستقر در مرزهای جنوب غرب، از 
آمادگی معنوی و رزمی نیروهای این یگان برای مقابله با هرگونه 
تهدیدی علیه کشور و ارزش های انقالب اسالمی خبر داد. وی 
گفت: دالورمردان تیپ قمربنی هاشم)ع( همچون هشت سال 
دفاع مقدس و سال های حراست از مرزهای شمال غرب، اکنون 
نیز در ماموریت مرزبانی جنوب غرب کشور تنها به تحقق فرامین 
مقام معظم رهبری و ولی امر مســلمین می اندیشــند و آماده 
پاســخگویی به هر نوع تهدیدی از سوی دشمنان نظام مقدس 

جمهوری اسالمی هستند.

به نقل از روابط عمومی ســپاه قمربنی هاشــم علیه السالم، 
حجت االســالم کریــم ســرافراز در جمــع دانــش آموزان 
بخــش الران شهرســتان شــهرکرد در زیارتگاه شــهدای 
عملیات والفجــر8 واقع در ارونــد کنار به تشــریح اهمیت 
برگــزاری اردوهای راهیان نــور پرداخت.وی افــزود: امروز 
 به برکت خون شــهیدان، فرهنگ مقاومــت  جایگاه خوبی

 پیدا کرده اســت و تاثیر فراوانی روی نسل جوان که جبهه و 
جنگ را ندیده اند، گذاشته اســت و درخواست هزاران جوان 
برای حضــور داوطلبانــه در جبهه مقاومــت مصداقی برای 
اثبات این ادعاســت.  این مقام مســئول، راهیان نور را یکی 
از هدیه های بزرگ الهی بعد از هشــت ســال جنگ تحمیلی 
دانست و تصریح کرد: نســل جوان با سفر به مناطق عملیاتی 
و نشســتن بر خاک مقــدس کربالی ایران، با رشــادت های 
رزمندگان در دوران دفاع مقدس بیشــتر آشــنا می شوند و 
ارتباط معنوی قوی با فرهنگ ایثار و شــهادت پیدا می کنند.  
حجت االســالم ســرافراز ادامــه داد: اردوهــای راهیان نور 
پیونددهنده نسل اول انقالب با نســل های نسل دوم، سوم و 
چهارم  اســت.  وی آشنایی نســل جوان و نوجوان با فرهنگ 
دفاع مقدس، معرفی الگوهای ارزشــی برای نسلی که جبهه 

و جنگ را ندیده، تبیین عزت، عظمت و اقتدار ملت ایران در 
برابر استکبار جهانی و جلوگیری از تحریف تاریخ دفاع مقدس 
وآرمان های واالی شهدا را از اهداف برگزاری اردوهای راهیان 
نور برشمرد. حجت االسالم سرافراز در پایان از دانش آموزان و 
زائران سرزمین نور خواست قدر این فرصت و توفیق حضور در 
کربالی ایران را بدانند و بــا تبعیت از والیت در راه آرمان های 

شهدای عزیز گام بردارند.

فرمانده تیپ 44 قمربنی هاشم)ع(:

آماده مقابله با هر نوع تهدیدی از سوی دشمنان انقالب هستیم
مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه حضرت قمربنی هاشم )ع( :

 راهیان نور، پیونددهنده نسل  های اول و چهارم انقالب است

همزمان با 8 ربیع االول ســالروز شهادت جانســوزو مظلومانه یازدهمین 
پیشــوای امامت و هدایت حضرت امام حســن عســکری )علیه السالم(، 
آیین های عزاداری و سوگواری همراه با سخنرانی و روضه خوانی، سینه زنی 
و زنجیر زنی در مساجد، تکایا، حســینیه ها و بقاع متبرکه سراسر استان 
چهارمحال و بختیاری برگزار شد. توزیع نذورات مردمی، سیاهپوش کردن 
مساجد و حسینیه ها و سر درب ادارات و اماکن عمومی از دیگر برنامه های 

بزرگداشت سالروز شهادت جانگداز آن امام همام )ع( بود.

250 دانش آموز دختر مقطع متوســطه مدارس شهرســتان کوهرنگ در 
قالب 6 دستگاه اتوبوس و با بدرقه مســئوالن از مقابل دبیرستان دخترانه 
الزهرا )س( شهر چلگرد به مناطق عملیاتی دفاع مقدس در جنوب کشور 
اعزام شــدند.  این دانش آموزان به مدت 3 روز از مناطق عملیاتی شلمچه، 
والفجر، فتح المبین و اروند کنار دیدن می کنند. برای اطالع آن دســته از 
خوانندگان محترمی که با اســتان چهارمحال و بختیاری آشنایی زیادی 
ندارند ذکر این نکته خالی از لطف نیســت که کوهرنگ از شهرستان های 
9 گانه چهارمحال و بختیاری با 35 هزار نفر جمعیت می باشــد که مرکز 

آن )شهر چلگرد( در فاصله 85 کیلومتری شهرکرد مرکز استان قرار دارد.

محمد فروغی مدیرعامل جمعیت هالل احمر اســتان با اشاره به برگزاری 
همایش تجلیل از داوطلبان جمعیت هالل احمر در اســتان اظهار کرد: در 
این همایش از 500 داوطلب این جمعیت تجلیل به عمل خواهد آمد. وی 
افزود: این همایش که در روز یکشــنبه هفته آینده اجرا می شود، با هدف 
ترغیب و تشــویق بیش از پیش داوطلبــان و تقدیر از زحمات این قشــر 
برگزار خواهد شــد. مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان با اشاره به اینکه 
جمعیت این استان دارای بیش از 4 هزار عضو داوطلب است، بیان کرد: این 
داوطلبان در رســته های مختلف از جمله هدایت، حمایت، مشارکت و ... 
فعال بوده و داوطلبان برگزیده بیشترین میزان فعالیت را در این جمعیت 
به خود اختصاص داده اند. گفتنی اســت، داوطلبــان جمعیت هالل احمر 
برای ارائه خدمات مختلف به افراد نیازمند جامعه، آسیب دیدگان حوادث 
و بحران های طبیعی و غیرطبیعی با رعایت اصــول هفتگانه این جمعیت 

فعالیت دارند.

برگزاری آیین های عزاداری شهادت 
امام حسن عسکری )ع( در استان

اعزام 250 دانش آموز دختر 
کوهرنگ به راهیان نور

تجلیل از 500 داوطلب فعال جمعیت 
هالل احمر استان در هفته جاری

رییس ســازمان برنامه و بودجه اســتان گفت: بانک هــای عامل 680 
میلیارد ریال در راستای اقتصاد مقاومتی در بخش صنعت، کشاورزی و 

گردشگری به متقاضیان تسهیالت پرداخت خواهند کرد.
 حبیب ا... وفایی در بیســت و هشتمین جلسه ســتاد فرماندهی اقتصاد 
مقاومتی، اظهار کرد: مجموع پرداختی های بانــک عامل به متقاضیان 
تســهیالت در جلسه گذشــته ســتاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی960 
میلیارد بود و در حال حاضر به دو هزار و 330 میلیارد ریال رسیده است. 
وی در ادامه افــزود:  از مجموع دو هزار و 330 میلیــارد ریال پرداختی، 
یک هزار و 4۷0 میلیارد ریال از حــوزه اقتصاد مقاومتی و مابقی از حوزه 

مصوبات پرداخت شد. 
رییس ســازمان برنامه و بودجه اســتان، نظارت بر طــرح های اقتصاد 
مقاومتی را از طریق شورای پول و اعتبارات ضروری دانست و گفت: یکی 

از ابزارهای نظارتی، پرداخت تسهیالت به صورت چند مرحله ای است.
 وی خاطرنشــان کرد: امیدواریم تا پایان آذر ماه شــاهد به ثمر رسیدن 

کامل مصوبات جلسات ستاد فرماندهی باشیم.

مسئول برنامه ریزی و نظارت راهبردی حوزه علمیه چهارمحال و بختیاری 
گفت: اکثر هزینه های حوزه علمیه این استان از طریق خیرین اداره می شود 
و اگر فرهنگ وقف برای حــوزه علمیه رواج یابد، در پیشــرفت حوزه های 
علمیه تاثیر مستقیم خواهد داشت. حجت االسالم والمسلمین علی شریفی  
اظهار کرد: با توجه به اینکه حوزه علمیه استان در بحث وقف توانسته است 
اقدامات خوبی انجام دهد بنابراین حوزه استان در همایشی با موضوع وقف 
و حوزه علمیه از خیرین و واقفین حوزه علمیه استان تجلیل کرد. مسئول 
برنامه ریزی و نظارت راهبــردی حوزه های علمیه چهارمحال و بختیاری با 
اشاره به اینکه در این همایش حدود 300 نفر دعوت شده بودند، بیان کرد: 
هدف از برگزاری این آیین، تجلیل از افراد واقف بود که در این راستا  گروهی 
از  افراد خیر دعوت شده بودند که امید است با این برنامه ها بتوانیم انگیزه 
الزم برای وقف  را در حوزه علمیه ایجاد کنیم. مسئول برنامه ریزی و نظارت 
راهبردی حوزه علمیه در خصوص دعوت شــدگان بــه این همایش گفت: 
ائمه جمعه اســتان، نماینده ولی فقیه، فرماندار شهرستان شهرکرد، مدیر 
حوزه علمیه خواهران و برخی از مســئوالن استانی در این همایش حضور 
داشتند. شریفی با اشــاره به موقوفات صورت گرفته در بحث حوزه علمیه 
در چهارمحال و بختیاری، گفت: در مناطق کیار، فرخشهر، هفشجان، بن، 
فارســان و بروجن افراد خیری بودند که موقوفات خــود را به حوزه علمیه 
اختصاص دادند و شاخص ترین آن وقف خانم ســمیع مادر سه شهید در 
فرخشــهر بود که منزل شــخصی خود را وقف حوزه علمیه کرد. شریفی 
افزود: وقف، مقوله ای اســت که اگر در جامعه دینی رواج یابد بســیاری از 
مشــکالت معیشــتی مردم از این طریق حل خواهد شد، مشکالتی چون 
مســکن جوانان و بیماری های خاص را که هزینه های باالیی برای درمان 
نیاز دارند، می توان از طریق اشاعه فرهنگ وقف حل کرد. وی با بیان اینکه 
حوزه های علمیه وابســته به هیچ ارگان دولتی نیستند، تصریح کرد: اکثر 
هزینه های حوزه علمیه از طریق همین خیرین اداره می شود و اگر در این 
زمینه فرهنگ سازی شــود در پیشــرفت حوزه های علمیه تاثیر بسزایی 
خواهد داشــت، همان گونه که اگر در جامعه به هدفی بخواهیم برســیم 
حوزه علمیه می تواند کمک شایانی داشته باشد زیرا این حوزه های علمیه 
و مساجد هســتند که به احیای فرهنگ اسالمی در جامعه کمک خواهند 
 کرد. شریفی با بیان اینکه این همایش برای اولین بار در استان برگزار شد، 
خاطرنشان کرد: انتظار داریم  از تمام خیرینی که به نوعی دست در کار خیر 
دارند نه فقط در بحث وقف حوزه های علمیه بلکه در تمامی موارد، تقدیر و 
تشکر شود و الزم است مسئوالن به این امر توجه بیشتری داشته باشند که 

اگر کسی کار خیری انجام می دهد مورد توجه گیرد.

پرداخت ۶۸0 میلیارد ریال تسهیالت 
به طرح های اقتصاد مقاومتی استان  

اکثر هزینه های حوزه علمیه استان 
از کمک خیرین تامین می شود

شهرستان

بارش برف زمستاني روزهاي  
اخیر برخي از مناطق کوهرنگ 
ازجمله روستای شیخ علیخان 
را ســفید کرده و زیبایي هاي 
چشــم نوازي را در این مناطق 
ایجاد کرده است. اگرچه بارش 
برف ســاعات شــادي بخش 
و خاطــرات خوشــي را براي 
بســیاري از مردم رقم مي زند، 
اما تداوم این خوشي ها نیازمند 
تالش توأمان بسیاري از نهادها 

و ارگان هاست. شهرستان کوهرنگ، در دامنه زردکوه قرارگرفته و همین امر زمستان هایي 
سرد را براي شهرهایش رقم زده است، هرچند طي سال هاي اخیر به خاطر تغییرات جوي 
و گرم شدن کره زمین، دیگر از بارش برف هاي سنگین دهه هاي گذشته خبري نیست، اما 
همچنان در اینجا زمستاني نیست که بدون برف به بهار برسد. اینجا پیش از شروع زمستان، 
همگام با برگ ریزان پاییز، برف ریزان نیز آغاز مي شود و چه بسیار سال ها که این شهرستان 

با برف به پیشواز بهار رفته است.  
در کنار زیبایي چشم نواز طبیعت برفي و شــادي بارش برف، ساختن آدم برفي و برف بازي، 
سختي عبور و مرور مردم از شیب کوچه هاي پربرف و یخ زده شهر، گذر ماشین ها از گردنه 
مه آلود و برف گیر گدوک)که مســیر ارتباطي مهم اســتان است(و بســته شدن راه هاي 

روستایي شهرستان خودنمایي مي کند که سبب رنج و زحمت مردم شده  است.

رییس اداره میراث فرهنگي، 
صنایع دســتي و گردشگري 
بروجــن از تخریــب یکي از 
ســر درب هاي خانه تاریخي 
ســپهري ها خبر داد و گفت: 
شکایتي علیه مالکان تنظیم 
شده و از طریق مراجع قضایي 
پیگیر موضوع هستیم. بهادر 
نوروزي گفت: بخشي از خانه 
تاریخي سپهري هاي بروجن 
که هنوز ثبت ملي نشــده از 

سوي مالکان تخریب شد. وي با بیان اینکه مالکان خانه سپهري ها علیرغم پیگیري هاي 
اداره میراث فرهنگي براي ثبت تاریخي رضایت ندادند، گفت: بازرســان به محض اطالع 
از ادامه عملیات تخریب این بناي تاریخي جلوگیري کردند. نوروزي ضمن درخواســت 
هماهنگي از مالکان خانه هاي تاریخي به منظــور هرگونه تغییر با اداره میراث فرهنگي، 
افزود: قدمت خانه تاریخي ســپهري هاي بروجن به دوران قاجاریه مي رسد. وي با اشاره 
به اینکه تنها یکي از ســر درب هاي این خانه تاریخي تخریب شده است، گفت: شکایتي 
علیه مالکان تنظیم شده و از طریق مراجع قضایي پیگیر موضوع هستیم. نوروزی گفت: 
هم اکنون سه خانه تاریخي طاهري، ناصري و حفیظي در شهرستان بروجن ثبت تاریخي 
شده است. نوروزی اضافه کرد: لیست خانه هاي تاریخي به شهرداري اعالم شده تا بدون 

اجازه میراث فرهنگي پروانه ساختمان براي آنها صادر نشود.

مشــاور ارشــد وزیر دفاع در 
جمــع مردم بروجــن گفت: 
امــروز صنایع دفاعــي ما در 
تمامي حــوزه ها با توســعه 
درون زا، توجــه بــه نیرو و 
توان داخلي کشور، استفاده 
از نخبگان داخلي و استفاده 
از همــه زیر ســاخت های 
نرم افزاری و ســخت افزاری 
موجود در کشور بدون وجود 
حتي یک مستشــار خارجي 

تقریبا توانسته است همه نیازمندي هاي کشور را برطرف نماید. سردار سید مهدي فرحي 
در یادواره شهدای شهرستان بروجن، اظهار داشت: یادواره در واقع حفظ ارزش هاست و 
ملتي که شهادت برایش سعادت است همیشه زنده خواهد بود. وي با بیان اینکه احترام 
به خانواده شهدا حفظ ارزش و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت است، گفت: شهدا ارزش و 

افتخار ملي هستند که بزرگ ترین تجارت را با خدا انجام داده اند. 
وي گفت: در عرصه دفاعي همین جواناني که دوران جنگ اســلحه به دســت بودند و از 
ناموس کشــور دفاع مي کردند در این عرصه به نقاط قوت بسیاري رسیدند. مشاور ارشد 
وزیر دفاع با اشــاره به اینکه زمان شــروع انقالب در عرصه دفاع، حوزه دریایي و هوایي 
آنچنان توانمند و مجهز نبودیم، گفت: دستاوردهایی که  امروز با اقتدار، جدیت جوانان و 

همت نخبگان حاصل شده ستودني است.

یک روز سرد و زیباي پاییزي در روستاي 
شیخ علیخان کوهرنگ 

سر درب خانه سپهري هاي بروجن 
تخریب شد

دستاوردهاي طالیي موجب خشم و غضب 
دشمنان شده است

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس شورای 
اسالمی، از پیش بینی های صورت گرفته برای انجام اقدام مناسب 
و متقابل با بدعهدی های آمریکا در قبال برجام خبر داد. اردشــیر 
نوریان در نشست با خبرنگاران، به جدیدترین رویکرد مجلس در 
قبال برجام و بدعهدی های آمریکا اشــاره کــرد و گفت: به دنبال 
تمدید تحریم های 10 ساله ایران از سوی آمریکا، اجماع کلی بین 
مقامات دولتــی و نمایندگان مجلس مبنی بــر وقوع نقض برجام 
شــکل گرفته و اقدامات الزم پیش بینی شده است.نماینده مردم 
شهرستان های شهرکرد، بن و ســامان در مجلس شورای اسالمی 
گفت: ضمن ضرورت پیش بینــی برای اقدام مناســب و متقابل 
با بدعهدی آمریکا، این مالحظه را باید قبــول کرد که به گونه ای 

عمل نشــود تا امپراطوری رســانه ای رقیب، ایران را آغاز کننده 
نقض برجام معرفــی کند. وی با بیان اینکه نشســت اخیر اوپک و 
دیپلماسی موفق، دســتاورد بزرگی برای کشــور به ارمغان آورد، 
افزود: این دستاورد اثرات بســیار مهمی بر اقتصاد داخلی کشور و 
تقویت مناسبات سیاسی و اقتصادی کشــور در عرصه بین الملل 
دارد. نوریان، تقویت وحدت داخلــی و امیدافزایی را عامل مهمی 
در پیشبرد برنامه های کشور دانســت و گفت: باید از ایجاد روحیه 
وحدت شکنانه در جامعه جلوگیری کرد. عضو کمیسیون امنیت 
ملی و سیاست خارجی مجلس شــورای اسالمی خاطرنشان کرد: 
اگر مسئوالن با صداقت، شفافیت و قاطعیت با مردم سخن بگویند، 
بی اعتمادی و ناامیدی در جامعه شکل نمی گیرد. وی مسئله آب 

و پروژه های انتقال آب، راه آهن و کمک به رفع مشکل بیکاری را از 
مهم ترین دغدغه های خود بیان کرد و افزود: مهم ترین مسئله در 
استان، موضوع آب اســت که تالش می کنیم با ایجاد یک صدایی 
و وحدت رویه بین نمایندگان مجلــس و مجریان دولتی از حقوق 
و منافع مردم اســتان در این حوزه به خوبی دفاع شــود. نماینده 
شهرستان های شهرکرد، بن و سامان در مجلس شورای اسالمی با 
بیان اینکه مصوبه اخیر مبنی بر اجرای تونل بهشت آباد غیرقانونی 
است تاکید کرد: اجرای ســد و تونل کوهرنگ 3 و بهشت آباد نیز 
مغایر موازین زیست محیطی اســت و تا زمانی که محیط زیست 
مجوز مربوطه را صادر نکند کسی حق ایجاد کارگاه در محل طرح 
را ندارد. نوریان با انتقاد از تعلل در اجرای راه آهن استان و توقف این 
طرح در مرحله مطالعاتی گفت: پیشــرفت فیزیکی این طرح صفر 
است. وی، رفع بیکاری را از مهم ترین مطالبات مردم عنوان و اضافه 

کرد: بیش از 95 درصد مراجعات مردم درخواست شغل می باشد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت :

پیش بینی الزم برای اقدام مناسب و متقابل با بدعهدی آمریکا

استاندار مطرح کرد:

ایرادات محیط زیست به سد خرسان 3 در حال رفع است
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مفاد آراء )نوبت دوم(
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 چهارم موضــوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رســمی مستقر در واحد 
ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده 
است . لذا مشــخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع 
عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت 
به صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 

به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
1-رای 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 ســاختمان 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 شــماره 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 ســاختمان 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 خانــم ملک حیــدری جونی به 
شناسنامه شماره 4  کدملي  1289994277  صادره اصفهان  فرزند عباس  ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 303/15  مترمربع از پالک شــماره 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 عــزت 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 هیــأت اول  آقاي احمد دهقانــي ناژواني به 
شناسنامه شــماره 3 کدملي 1289856753 صادره اصفهان فرزند یداله ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 201/52 مترمربع پالک شــماره 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 مشاع از72حبه 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 556و243 دفتر 338و886 امالک
7-رای شــماره 7606-1395/03/31 هیــأت دوم خانم مهنازالســادات حســینی 
بهارانچی  به شناســنامه شــماره 429 کدملي 1293206865  صادره خمینی شهر  
فرزند سیدرضا نسبت به 23/5 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ ساختمان به مساحت 
178/80  مترمربع از پالک شماره 333  فرعی از 6  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 

حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 583 دفتر 894 امالک
8-رای شــماره 7605-1395/03/31 هیأت دوم خانم عصمــت کاظمی زهرانی  به 
شناسنامه شماره 19 کدملي 1290228401  صادره اصفهان  فرزند محمود نسبت 
به 12 حبه مشــاع 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 هیــأت دوم اقای محمد شــریفی ولدانی  به 
شناســنامه 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 مریم کریمــی علویجه   به 
شناســنامه شــماره  283 کدملي 1285879031  صادره اصفهان  فرزند حسنعلی 
ششــدانگ یکبابخانه  به مساحت  123  مترمربع از پالک شــماره 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 هیــأت ســوم آقاي ســیدجواد میري به 
شناســنامه شــماره 4 کدملي 5499349916 صادره نجف آباد فرزند ســیدمحمد 
ششدانگ خانه  به مســاحت 164/97 مترمربع پالک شــماره 61 فرعي از27 اصلي 
 واقع در اصفهــان بخش 14حــوزه ثبت ملک غــرب از طرف مالک رســمی عباس 

جعفریان
12-رای شــماره 10217-1395/05/10 هیــأت دوم خانم فرشــته محمدپور   به 
شناسنامه شماره 22  کدملي  1290418500  صادره  اصفهان  فرزند اکبر نسبت به 
سه دانگ مشاع از ششدانگ ساختمان  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
13-رای شماره 10216-1395/05/10 هیأت دوم  اقای بهنام رنجبری   به شناسنامه 
شماره 2  کدملي  1290418306  صادره  خمینی شهر  فرزند محمدعلی 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
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 شــهرکرد فرزند حسین 
ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت152/32 مترمربع از پالک شــماره  28  اصلی 
 واقع در اصفهان بخــش14 حوزه ثبت ملــک غرب اصفهان ازمالک رســمی زبیده 

واعظ       
16-رای شماره 14589-1395/06/08 هیأت چهارم  خانم زهرا جان نثاری الدانی  به 
شناسنامه شماره1165  کدملي   1283450951 صادره اصفهان  فرزند احمد نسبت 
به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ســاختمان 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 آقاي نعمــت اله جان نثاری 
الدانی به شناسنامه شــماره 754 کدملي 1283008701صادره خمینی شهر فرزند 
محمدعلی  سه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 363/60 مترمربع 
از پالک شماره470 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  اقــای قربانعلی مومنی ولدانی  
به شناســنامه شــماره 966  کدملي  1283506610  صادره اصفهان فرزند حسین 
نسبت به 151 سهم مشاع از201سهم ششدانگ یکبابخانه به مساحت 201  مترمربع 
از پالک شــماره 335 فرعی از 36  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
غرب  اصفهان ازمالک رسمی حســین مومنی ولدانی ازموردثبت صفحه 115 دفتر 

385 امالک
19-رای شــماره 16481-1395/06/21 هیأت اول خانم زینت عباســی 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 شماره 
335 فرعی از 36  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب  اصفهان 

ازموردثبت صفحه 578 دفتر 554 امالک
20-رای شماره 16309-1395/06/20 هیأت اول  اقای مجتبی صادقیان آفارانی  به 
شناسنامه شــماره 1865 کدملي 1282949713  صادره خمینی شهر فرزند مهدی 
ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 143/25  مترمربع از پالک شــماره 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  هیــأت ســوم آقاي محســن صادقی به 
شناسنامه شماره 3316 کدملي 1282994301 صادره اصفهان فرزند علی نسبت به 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 111/15 مترمربع از پالک شماره  730 فرعی 
از 16 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازسند ثبت شده 

در صفحه 121دفتر 65 امالک از مالک رسمی محمد علی جمشیدی
22-رای شــماره 16953-1395/06/27 هیــأت دوم  خانــم پروانه فقیــه زاده  به 
شناسنامه شماره  165 کدملي  1091981795  صادره نجف اباد فرزند محمد نسبت 
به سه دانگ مشــاع از ششدانگ ساختمان  به مســاحت  291/10  مترمربع از پالک 
شــماره 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 هیــأت دوم اقای محمدتقــی محمودی  به 
شناسنامه شماره  10 کدملي  4898932071  صادره ساوجبالغ فرزند حسن نسبت 
به سه دانگ مشــاع از ششدانگ ساختمان  به مســاحت  291/10  مترمربع از پالک 
شــماره 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 مساحت  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 ســه دانگ مشاع ازششدانگ ســاختمان 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 
شناسنامه شماره 835  کدملي  1284789561  صادره اصفهان  فرزند احمد  نسبت 
به سه دانگ مشاع ازششدانگ ساختمان به استثنابهاثمنیه اعیانی ان  به مساحت 120  
مترمربع از پالک شماره 412  فرعی از 14  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 

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

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

 حیدری
29-رای شــماره 17603-1395/07/01 هیأت ســوم آقای ماشــااله جعفری   به 
شناســنامه 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 حــوزه 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 
شــماره 1080 کدملي 1289329834  صادره اصفهان  فرزند غالمرضا   ششدانگ 
یک باب خانه به مســاحت 180  مترمربع از پالک شــماره فرعی از 68   اصلی واقع 
 در اصفهان بخش14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی  عباس رضایی

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

صفحه   19 دفتر 365  امالک
33-رای شماره 18800-1395/07/12 هیأت سوم  آقای مجید اسکوئی  به شناسنامه 
شماره 837  کدملي  1091081557  صادره نجف آباد فرزند محمدحسین  سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان   به مساحت 305/59  مترمربع از پالک شماره  
259   فرعی از   11  اصلی واقع در اصفهــان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 
 ازمالک رســمی  حســین شــیرانی بیدآبادی ازموردثبت صفحه   58     دفتر    258   

امالک
34-رای شــماره18259-1395/07/06 هیأت ســوم  آقای  نورالــه راونجیان    به 
شناسنامه شــماره 295   کدملي  1263533140  صادره کاشان  فرزند حسین علی   
سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان   به مساحت 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 
شــماره   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 
شــماره   281   فرعی از  13    اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان ازموردثبت صفحه  51  دفتر  714  امالک
37-رای شــماره 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 مســاحت 153/78  مترمربع از پالک شماره   120   فرعی 
از   4   اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملــک غرب اصفهان ازموردثبت 

صفحه  341  دفتر  430  امالک
38-رای شماره 16563-1395/06/21 هیأت سوم  آقاي غالمرضا قاسمی کوجانی    
به شناسنامه شــماره 12 کدملي 1290168849  صادره خمینی شهر  فرزند محمد 
نسبت به  سه دانگ مشاع از  ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 155/68  مترمربع 
از پالک شماره  28   اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 
ازمالک رسمی   شکراله 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 حســین  
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 155/68 مترمربع از 
پالک شــماره  28    اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 
 ازمالک رسمی  شــکراله زینلی کوجانی  ازموردثبت صفحه  268  الی  271  دفتر 54  

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

 رضایی
41-رای شــماره 17698-1395/07/03 هیأت سوم آقای صفرعلی مستاجران    به 
شناسنامه شماره 3    کدملي  1290036950 صادره اصفهان  فرزند حیدر  ششدانگ 
یک باب خانه   به مساحت 189/06  مترمربع از پالک شماره  359   فرعی از  15   اصلی 
واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غــرب اصفهان  ازموردثبت صفحه   508  

دفتر  652  امالک وصفحه 388دفتر368وصفحه 391همان دفتر
42-رای شــماره 17681-1395/07/01 هیــأت ســوم آقاي داریــوش فتاحی  به 
شناسنامه شماره 59  کدملي4622020203  صادره شهرکرد  فرزند جمشید نسبت 
به   سه دانگ مشاع از ششــدانگ 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 
شماره 4610204894 کدملي 4610204894  صادره شهرکرد  فرزند داریوش نسبت 
به سه دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب خانه به مســاحت  90/66  مترمربع از پالک 
شماره  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  کدملــي  5499726337   صادره تیــران وکرون  فرزنــد  حاجی محمد 
ششدانگ یکبابخانه به مســاحت  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 اقای محمدرضــا آقابابائی  به 
شناسنامه شماره  35  کدملي  1290302189   صادره اصفهان  فرزند  محمود نسبت 
به چهاردانگ مشاع از ششــدانگ یکبابخانه به استثنابهاثمنیه اعیانی ان  به مساحت  
150  مترمربع از پالک شماره  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 شماره 20060-1395/07/27 هیأت اول خانم مریم علی جانی  به شناسنامه 
شماره  400  کدملي  1290663300   صادره خمینی شهر  فرزند  محمدحسین نسبت 
به دودانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به استثنابهاثمنیه اعیانی ان  به مساحت  150  
مترمربع از پالک شماره  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 شماره 19951-1395/07/26 هیأت اول اقای منوچهر یوسفی  به شناسنامه 
شــماره 804  کدملي 1262296722  صادره کاشــان  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 هیــأت اول اقای  یداله ســلمانی رنانی  به 
شناسنامه شماره  199 کدملي  1290088179  صادره اصفهان  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 رســمی ماه بیگم 

سلمانی ازموردثبت صفحه 198 دفتر 55  امالک
49-رای شــماره 20071-1395/07/27 هیــأت اول  اقــای حســن علیجانــی   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 بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رســمی عباس 

ابراهیمی
50-رای شــماره 20085-1395/07/27 هیــأت 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 محمــد 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 شــماره 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   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 545 دفتر 1131 امالک
55-رای شماره 20081-1395/07/27 هیأت اول  اقای محمدعلی نادری درباغشاهی  
به شناســنامه شــماره  58  کدملي  1290009961  صادره اصفهان  فرزند نادعلی 
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 12 دفتر 585 امالک
56-رای شــماره 20082-1395/07/27 هیأت اول  اقای رضا ریزانه  به شناسنامه 
شماره  369  کدملي  1284501051  صادره اصفهان  فرزند محمد نسبت به سی 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 9 دفتر 585 امالک
57-رای شماره 20133-1395/07/27 هیأت اول  خانم زینب نظری  به شناسنامه 
شــماره  1853  کدملي  1930796420  صادره اندیمشــک  فرزند  عباس ششدانگ 
 یکبابخانه  بــه مســاحت  74/11  مترمربــع از پالک شــماره 67  اصلــي واقع در

  اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غــرب  اصفهان ازمالک رســمی کریم جاللی 
عاشق ابادی 

58-رای شماره 20125-1395/07/27 هیأت اول اقای مسعود شعبانی  به شناسنامه 
شماره  484  کدملي  3873331144  صادره همدان  فرزند  یداله  ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت  120  مترمربع از پالک شماره 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  اقــای عباس محمد شــریفی 
هندوکشی  به شناسنامه شماره  1241  کدملي  6219623576  صادره فریدن  فرزند  
علی باز  ششدانگ یکبابخانه به مساحت  71/10  مترمربع از پالک شماره 67  اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رســمی حســین 

حیدری عاشق ابادی 
60-رای شــماره 20112-1395/07/27 هیأت اول  خانم محتــرم رضائی برزانی 
به شناسنامه شــماره  7385  کدملي  5110083398  صادره برخوار  فرزند  مهدی  
ششدانگ یکبابخانه به مساحت  259/35  مترمربع از پالک شماره 442  فرعی از  16  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  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  صــادره 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  اقــای حمید رســتم زاده  به 
شناســنامه شــماره  233  کدملي  1290254699  صادره اصفهان  فرزند  حســن  
ششــدانگ یکبابخانه به مساحت  164  مترمربع از پالک شــماره 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 مساحت 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 
شناســنامه 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 مســتاجران 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 شماره 19938-1395/07/26  هیأت اول  اقای اکبر رحیم زاده  به شناسنامه 
شماره 64  کدملي 1289814333  صادره اصفهان  فرزند علی ششدانگ یکبابخانه 
به مســاحت 201/50  مترمربع از پالک شــماره 370  فرعــی از 19  اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازسند 69517-50/5/25 دفترخانه 

7 اصفهان
67-رای شــماره 19939-1395/07/26 هیأت اول  اقای مهدی صادقیان رنانی  به 
شناسنامه شــماره 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 شــماره 19916-1395/07/26 هیــأت اول خانــم ســکینه محرمــی  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 شــماره 20315-1395/07/28 هیأت چهارم  آقاي محمدرضا صفدرزاده 
حقیقی به شناســنامه شــماره 2373 کدملي1286876893 صادره اصفهان فرزند 
یداله ششدانگ یکباب خانه...به مســاحت 297 مترمربع از پالک شماره 336 فرعی 
از 1  اصلی واقع در اصفهــان بخش14 حوزه ثبت ملک غــرب اصفهان ازموردثبت 

صفحه277  دفتر 841 امالک
70-رای شــماره 12406-1395/05/24 هیــأت چهارم  آقاي  نصرالــه هنرمند به 
شناســنامه شــماره 2698 کدملي 1283323486 صادره اصفهان فرزند نعمت اله 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 530 مترمربع پالک شــماره  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 مساحت 63/5 مترمربع از پالک شماره 47 فرعی از 16 اصلی 
واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی   ازسندشماره 

ازموردثبت صفحه55  دفتر  66  امالک
72-رای شماره 19847-1395/07/25 هیأت چهارم  آقای   ابراهیم بابائی سودانی  
به شناســنامه شــماره   35 کدملي 1290017050  صادره  اصفهان   فرزند  عبداله  
ششــدانگ 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 ســند شماره 

215  مورخ  78/10/27  دفترخانه  112  اصفهان  
74-رای شــماره 19755-1395/07/25 هیأت چهارم  آقای محمدرضا شــمس  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  
ششدانگ یک باب  خانه   به مساحت   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 چهــارم  آقای  رضــا زاغیان    به 
شناسنامه شماره  13  کدملي  1290102694  صادره  اصفهان   فرزند   علی  ششدانگ 
یک باب  ساختمان   به مساحت   130/81  مترمربع از پالک شماره  360  فرعی از  6    
اصلی واقع در اصفهان بخش14 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 اصفهــان بخش14 حوزه ثبت ملــک غرب اصفهان از مالک رســمی محمد 

صادقی مورد ثبت ص 268 الی 271 دفتر 54
78-رای شماره 20323-1395/07/28 هیأت چهارم  آقاي مرید صوفی به شناسنامه 
شماره 9 کدملي 4172409067 صادره الیگودرز فرزند برفی ششدانگ یکباب خانه 

به مساحت 140 مترمربع از پالک شماره  45  اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی 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  ششــدانگ 
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  فرعــی از   35   اصلی واقع در اصفهان بخش14 حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان  

ازموردثبت صفحه  153   دفتر  759   امالک
82-رای شــماره 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 شــماره 20334-1395/07/28 هیأت چهارم  آقاي رضا کاظمی کوجانی 
 به شناســنامه شــماره 1 کدملي 1289793743 صــادره اصفهــان فرزند عباس

 ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 135 مترمربع از پالک شــماره 28  اصلی واقع 
در اصفهان بخش14 حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان  ازسندشــماره 36572 مورخ 

47/08/20
84-رای شماره 19679-1395/07/24 هیأت سوم  خانم سهیال گوهري به شناسنامه 
شماره 425 کدملي 1284246345 صادره اصفهان  فرزند محمد در ششدانگ یکباب 
مغازه به مســاحت 216/85 مترمربع پالک شــماره21920 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 
 ســه دانگ مشــاع از  ششــدانگ یک باب   خانه   بــه مســاحت  160/03    مترمربع

 از پالک شــماره   2573    فرعــی از   18     اصلی واقع در اصفهــان بخش14 حوزه 
 ثبت ملک غرب اصفهان  از سند شــماره  64173  مورخ  91/10/28  دفترخانه 112

 اصفهان
87-رای شــماره 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 واقــع در اصفهان بخش14حــوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان ازمالک رســمی بهجت و عزت و فاطمه پورعجم ازسندشماره ازموردثبت 

صفحه268و271 دفتر 734و ص 197 دفتر 109  امالک
88-رای شــماره 15357-1395/06/13 هیــأت چهارم آقاي اکبــر کیانی قلعه ء به 
شناسنامه شماره 10کدملي 1290067139 صادره اصفهان فرزند  حسین سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 350/66 مترمربع از پالک شماره 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 ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 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 شــماره 16452-1395/06/20 هیأت چهارم  آقاي محسن صدري کرمی 
به شناســنامه شــماره 725 کدملي 1290828113 صادره اصفهان فرزند حسین 
در ششــدانگ  یکباب خانه به مســاحت 70/79 مترمربع پالک شــماره173 فرعي 
 از22 اصلــي واقع در اصفهــان بخش 14حــوزه ثبت ملک غــرب اصفهان بموجب 
 ســند انتقل 57446 مــورخ 51/10/17 دفتر 29 مــورد ثبــت ص378و386و482

دفتر 85
91-رای شــماره 16456-1395/06/20 هیأت چهارم آقاي مقصــود عبداللهي به 
شناســنامه شــماره 538 کدملي 6219382196 صادره فریدن فرزنــد امان اله در 
ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 118 مترمربع پالک شــماره2414 فرعي از18 
 اصلي واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غــرب اصفهان مورد ثبت ص 41 

دفتر 63
92-رای شماره 16465-1395/06/21 هیأت چهارم  خانم لیال نبي زاده به شناسنامه 
شماره 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 ملــک غرب اصفهان  بموجب ســند 14596 مورخ 

84/2/1 دفتر105 اصفهان 
93-رای شــماره 20111-1395/07/27 هیأت سوم خانم فاطمه جان نثاری الدانی 
به شناسنامه شماره 707 کدملي 1289302081 صادره اصفهان  فرزند محمدعلی 
نســبت به یک و نیم دانگ مشاع از ششــدانگ 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 شماره 5136-1395/02/30 و رای اصالحی شماره 1395/07/27-20106 
هیأت سوم آقاي شعبان نصرآزادانی به شناسنامه شماره 53 کدملي 1290137641 
صادره خمینی شهر فرزند هاشم نســبت به چهار و نیم دانگ مشاع ازششدانگ یک 
باب ساختمان 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 
95-رای شماره 22155-1395/08/18 هیأت سوم خانم کسري باقي به شناسنامه 
شــماره 802 کدملي 1290999031 صادره اصفهان  فرزند خســرو در ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 150/10 مترمربع پالک شماره1221 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 واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی 

اکبر عباسیان لمجیری
97-رای شــماره21725-1395/08/12 هیأت ســوم  خانم زهــرا ابوطالبیان   به 
شناســنامه 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 ســوم آقای ســید عطااله موسوی 
جروکانی به شناسنامه شــماره 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 ســوم 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 حســیني به 
شناسنامه شماره 718 کدملي 1285421434 صادره اصفهان فرزند محمد حسین 
ششدانگ یک باب   ساختمان   به مســاحت    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 شماره 15903-1395/06/16 هیأت سوم با توجه به مفاد 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 نشده لذا مفاد راي صادر به شرح 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 نشده لذا مفاد راي صادر به شرح زیر اصالح مي گردد: مالک رسمی موردتقاضا 
اقای حاج ابوطالب کریم زاده ازسندرسمی شماره 84406-45/7/26 دفترخانه 14 

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

بدیهی اســت 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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پیشنهاد سردبیر: 
شهدای طلبه و روحانی، تفسیر عملی آیات جهاد هستند

اخبار

فرماندار شهرســتان اردســتان گفــت: در حال حاضــر ۶۷ اثر 
 تاریخی شاخص شهرســتان، ثبت آثار ملی و یک اثر ثبت جهانی

 شده است.
علیرضا غیور در جلســه انجمن میراث فرهنگــی در فرمانداری 
گفت: هفتاد و هشــت محوطه باســتانی و دو بافت تاریخی ثبت 

شده در شهرستان اردستان وجود داد.
وی با بیان اینکه پرونده شــش اثر تاریخی و پنــج اثر ناملموس 
شهرســتان برای ثبت ملی تهیه شــده اســت تصریــح کرد: با 
ســرمایه گذاری در حوزه میــراث فرهنگی و صنایع دســتی در 
شهرســتان قطعا در موارد اقتصادی احتیاجی به شغل های دیگر 

نخواهد بود.
غیور تصریح کرد: باقدمت و ســابقه درخشانی که این شهرستان 
در بحث میراث فرهنگی دارد باید به فکر محافظت از این منطقه 

در تاریخ کشورمان باشیم.
رییس انجمن میراث فرهنگی اردســتان با بیان اینکه مشــکل 
مهمی که این منطقه دربحث میراث فرهنگی و تاریخ گســترده 
این منطقه وجــود دارد عدم پذیرش آن از ســوی مردم اســت 
تصریح کرد: باید در ایــن زمینه آموزش های نگهــداری از آثار  

موجود برای شهروندان  انجام شود.
غیور با اشــاره به اینکه بیش از چهار هزار اثر تاریخی و طبیعی در 
شهرستان اردستان شناسایی شــده که نیاز به توجه بیشتر دارد 
تصریح کرد: از این نوع آثار در شــهرها یا کشورها نداریم که خود 

یک گنج و ذخیره ای است که تا کنون به آن بها داده نشده است.

رییــس اداره آب و فاضالب شهرســتان دهاقان گفــت: در 8 ماه 
 گذشــته 243 کنتــور خــراب آب در دهاقان و گلشــن تعویض 

شده است.
مهدی شــمس بگی با بیــان این مطلــب، اظهار داشــت: یکی از 
معیارهای مدنظر قرار گرفته در عملیات تعویض کنتور، اســتاندارد 

کردن وضعیت حوضچه کنتور می باشد.
وی باتوجه به اینکه این کار با مشارکت مردم در امر استاندارد سازی 
کنتور انجام می شــود، تصریح کرد: این روند باعث سامان یافتن و 
استاندارد شــدن وضعیت بخشــی از کنتورهای دهاقان و گلشن و 
همچنین شکیل و استاندارد شــدن وضعیت کنتورهای مشترکان 

شده است.
رییس آبفای شهرســتان دهاقان خاطرنشــان کرد: بــا انجام این 
فعالیت ها ،کنتورهای خراب منطقه به حداقل تعداد رســیده است.

شمس بگی از شــهروندان درخواســت کرد: با توجه به فرارسیدن 
فصل زمستان و سرمای شــدید، حوادثی نظیر شکستگی کنتورها 
و اتصاالت انشعابات افزایش می یابد که الزم است بر اساس شرایط 
آب و هوایــی منطقه و وجود یخبندان تدبیری توســط مشــترک 

پیش بینی شود.

فرماندار اردستان:

شهرستان اردستان ۶۷ اثر تاریخی 
ثبت شده ملی دارد

رییس اداره آب و فاضالب دهاقان خبرداد:

تعویض بیش از 200 کنتور خراب آب 
در دهاقان

با تالش شهرداری نیاســر ادامه عملیات پارک محله ای 
سرکمر به مرحله بهره برداری رسید. شهردار نیاسر گفت: 
ایجاد پارک های محله ای می تواند زمینه های مساعد و 
مناسبی را برای تفریح و سرگرمی اهالی و خانواده ها در 

محالت فراهم کند.
 ســبحان نظری، با تاکید بر ایجاد پارک های محله ای به 
عنوان یکی از اولویت های مهم شــهرداری افزود: مبنای 
ایجاد و توســعه پارک های محله ای تحقق نیاز تفریحی 
شــهروندان اســت و اســاس و هدف ســاخت و ایجاد 
اینگونه اماکن محله ای و عمومی، شاداب سازی روحیه 
شهروندی به عنوان حق طبیعی آنان است که  این مراکز 
تفریحی نقش بســزایی در ایجاد این روحیه نشاط و به 
تبع آن آسایش و آرامش زندگی شــهروندی دارند. وی، 
بر ضرورت اجرای طرح های مختلف با هدف ایجاد انگیزه 
و ارتقای ســطح سالمت شــهروندی تاکید کرد و اظهار 
داشت: امیدواریم با تالش های همسو و یکپارچه مدیران 
این شهرداری شاهد رشد و توسعه در زمینه های شهری 

و رفاهی برای شهر و شهروندان باشیم.

مسئول تربیت بدنی اداره ورزش و جوانان آران و بیدگل گفت: 
خیر ورزشــیار آران و بیدگلی ۶0میلیون ریال انواع وســایل 

ورزشی را به مدارس شهرستان اهدا کرد.
عباس کماندار اظهار کرد: این خیر ورزشیار با توجه به کمبود 
وسایل ورزشی در مدارس شهرستان 300 نوع توپ برای انواع 
ورزش ها و طناب ورزش های گروهــی را جمعا به ارزش ۶0 
میلیون ریال به آموزش و پرورش شهرســتان اهدا کرد. وی با 
اشاره به اهمیت مقوله ورزش در ســنین نوجوانی و جوانی در 
رشــد روحی و عاطفی دانش آموزان اظهار کرد: تجهیز کردن 
مدارس به وســایل ورزشــی باعث ایجاد انگیزه بیشتر برای 

ورزش کردن نزد دانش آموزان می شود.
کماندار خاطرنشان کرد: با توسعه ورزش در مدارس و نهادینه 
کردن فرهنــگ ورزش و تندرســتی می توانیم زمینه ســاز 

جامعه ای پرتحرک، سالم و شاد باشیم.
مســئول تربیت بدنی اداره ورزش و جوانــان آران و بیدگل، 
تصریح کرد: توجه به ورزش، توجه به ســالمتی جسم و روح 
انسان است و به گفته بزرگان عقل ســالم در بدن سالم است 

که یکی از راه های سالمت بدن انسان ورزش کردن می باشد.

حجت االسالم محسن طالبپور اظهار کرد: شهیدان مدافع 
حرم حق بزرگی بر عهده همه ما دارنــد، اگر این افراد در 
سوریه در مقابل دشمن ایســتادگی نمی کردند ما باید در 
اصفهان به مقابله با داعش می رفتیــم زیرا هدف اصلی از 
ایجاد اغتشاشات و نا امنی ها در منطقه ضربه زدن و نفوذ 

در ایران است.
نماینــده ولی فقیه در لشــکر 8 نجف اشــرف بیان کرد: 
پروردگار در قــرآن کریم به نفس های اســب مجاهد فی 
سبیل ا... سوگند یاد می کند زیرا مرکب و سالح و حرکات 
مجاهد فی سبیل ا...مقدس اســت؛ بنابراین وجود مجاهد 

بیشتر از این ارزشمند و دارای اهمیت است.
حجت االســالم طالبپور ادامه داد: امنیت زائران اربعین 
و اقتداری که امروز کشــور ما از آن برخوار اســت مدیون 
خون شــهدای دوران انقالب اســالمی، جنگ تحمیلی و 
8 سال دفاع مقدس اســت به همین دلیل همه ما وظیفه 
داریم قدردان زحمات و تالش های آنان باشــیم و اجازه 
ندهیم نفوذ فرهنگ بیگانه بر تصمیــم گیری های ما اثر 

بگذارد. وی گفت: شهدای طالب و روحانی تفسیر عملی 
آیات جهاد هســتند، این افــراد تنها به قرائــت و بیان و 
تفسیر آیات قرانی اکتفا نکردند بلکه پیروی از این آیات را 

در عمل نشان دادند.
نماینده ولی فقیه در لشــکر 8 نجف اشرف با اشاره به آیه 
ســوره حج عنوان کرد: اگر افرادی برای دفاع از دین جان 
خود را فدا نمی کردند هیچ اثری از توحید و یگانه پرستی 
در هیچ آیینی بر جــا نمی ماند؛ بنابرایــن دینداری همه 
پیروان ادیان در همه ادیان توحیدی جهان، مدیون خون 

شهیدان است.
 حجت االســالم طالبپور اضافــه کرد: در طــول دوران 
 فاع مقدس بــه ازای هــر هزار طلبــه 52 نفــر و از بین 
400 شــهید مدافع حــرم 25 نفر از روحانیــان و طالب 
بودنــد؛ بنابرایــن این گــروه از جامعه به نســبت تعداد 
جمعیت خود، بیشترین شــهید را تقدیم اسالم و انقالب 

کرده اند.
وی گفت: شهدای طلبه و روحانی در دو جبهه تبلیغ دین 

و دفاع از دین، به بهترین شیوه به رسالت خود عمل کردند 
و درنهایت به باالترین درجه ای کــه یک بنده می تواند به 

آن برسد نائل شدند.
نماینده ولــی فقیــه در لشــکر 8 زرهی نجف اشــرف 
جانفشــانی در راه دین را با اهمیت ترین اقدام مسلمانان 
برشــمرد و افزود: عمل برای حفظ دین باید به موقع و به 
اندازه باشد، افراد زیادی در زمان بعد از وقایع عاشورا قیام 
کردند؛ اما عمل آنها به موقع نبــود. در این قیام ها بیش از 
50 هزار نفر کشته شدند در حالی که اگر تنها 500 نفر از 
آنها با امام حسین)ع( در صحرای نینوا همراه شده  بودند 

سرنوشت تاریخ عوض می شد.
حجت االســالم طالبپور گفت: برخی از افــراد در زمان 
جنگ تحمیلی از دفــاع در برابر تهاجم عــراق به خاک 
کشورمان به عنوان برادرکشی یاد کرده و با این توجیه از 
حضور در جبهه ها خودداری می کردند، همین افراد امروز 
هم به اعزام کمک های مالی و انســانی به عراق و سوریه 

ایراد می گیرند.
وی عنوان کرد: شــهدای طلبه افرادی والیتمدار و مؤمن 
بودند که با صدور فرمان جهاد از ســوی ولی فقیه زمان، 
عازم جبهه ها شدند و اجازه ندادند تا محاسبات مادی آنها 

را در ادای تکلیف دینی بی اراده کند.
لیبرالیســم دینــی، برترین آفــت دین و 

بزرگ ترین دشمن انقالب است
حجت االســالم علی اکبر دلدار نیز در این مراسم اظهار 
کرد: شهدای طلبه و روحانی کســانی هستند که در کنار 
همه تعالیمی که به جامعه ارائه کردند، شــیوه جانبازی 
در راه دین را نیز به همه آموختند؛ پس این گروه از شهدا 

حق بیشتری بر عهده همه ما دارند.
وی اظهار کرد: امروز مظهر حــق و حقیقت در جامعه ما 
والیت اســت و همه وظیفه دارند برای رفــع مظلومیت 
 از والیــت و مقابله بــا جریان هــای لیبرال ضــد دین،

 مقابله کنند.
نماینده ولــی فقیه در ناحیه مقاومت بســیج شــهرضا 
بیان کرد: امام خمینی)ره( فرمودنــد که خطر روحانیت 
لیبرال از وحــوش آدمخوار بدتر اســت، از ســوی دیگر 
آخوندهای متحجر هم آسیب های زیادی به عقاید مردم 
وارد می کنند و حضور ایــن افــراد در حوزه های علمیه 

بزرگ ترین بالی جامعه اسالمی است.
حجت االســالم دلدار گفت: برخــی از رزمندگانی که به 
پشتوانه ســوابق مبارزات انقالبی و رزمندگی خود، امروز 
به افراد نان به نرخ روز خور تبدیل شده اند نیز از مهم ترین 

آسیب های جامعه اسالمی هستند.

شهردار نیاسر خبر داد:

بهره برداری عملیات پارک 
محله ای سرکمر در نیاسر کاشان

 کمک خیر ورزشیار
 آران و بیدگلی به مدارس 

با مسئوالن

نماینده ولی فقیه در لشکر 8 نجف اشرف:

شهدای طلبه و روحانی، تفسیر عملی آیات جهاد هستند

شهدای طلبه 
و روحانی در 

دو جبهه تبلیغ 
دین و دفاع از 

دین، به بهترین 
شیوه به رسالت 

خود عمل کردند 
و درنهایت به 

باالترین درجه ای 
که یک بنده 

می تواند به آن 
برسد نائل شدند
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 خ امام پاساژ گل سرخ، متهمین: 1- شرکت آرمه طرح اســپیدان به مدیریت عاملی 
شاهپور قندهاری با وکالت آقای محسن کبیری رنانی فرزند غامحسین به نشانی 
اصفهان خیابان شــیخ صدوق شــمالی روبروی بانک تجارت مجتمع سرو طبقه 5 
واحد 18، 2- شرکت رایانا سازه ایستا با مدیریت امید برزوئیان به نشانی شهرستان 
تهران خیابان ونک پاساژ ونک طبقه اول 3- آقای عزیز ازبک فرزند مراد به نشانی 
تهران شهر زیبا خیابان رحمانی پاک 28 جهرم سی مکان آغان منزل کاظم نصیری 
کفیل ازبک، اتهام ها: 1- عدم رعایت ایمنی نظامات قانون کار منجر به قتل غیر عمدی 
به میزان 5 درصــد 2- قتل غیر عمدی ناشــی از حوادث کار به میــزان 35 درصد، 
گردشکار: دادگاه عمومی نایین به تصدی امضا کننده زیر تشکیل است. با ماحظه 
اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعام و با اســتعانت از خداوند منان به 
شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص 1- آقای عزیز 
ازبک فرزند مراد تبعه افغانســتان 2- آقای امیر برزوئیان مدیرعامل شــرکت رایا 
سازه ایستا 3- آقای شاهپور قندهاری مدیر عامل شــرکت طرح اسپیدان با وکالت 
آقای محســن کبیری دائر بر عدم رعایت مقررات و نظامات مربوط به کار منجر به 
فوت مرحوم نجیــب ا... بهبودی فرزند طوره عطا با وکالت آقای ابوالقاســم حقیقی 
بدین شرح که:  مسکن مهر نایین احداث تعدادی از بلوک های پروژه مسکونی خود را 
به شرکت رایا سازه ایستا به مدیریت آقای امیر برزوئیان واگذار گردید که نظارت 
آن را واگذار به شرکت مهندسین مشاور آرمه طرح اســپیدان به مدیریت شاهپور 
قندهاری نموده است شرکت مقاطعه کار چندین نفر کارگر افغانی را به کار گرفته که 
از جمله آنها عزیز ازبک بوده که وی موظف شــده چند کارگر دیگر افغانی را نیز به 
کار گیرد و آقای نجیب ا... بهبودی را در تاریخ 90/7/27 مشغول به کار نموده است 
و در تاریخ 90/9/2 آقای بهبودی در حین کار بر روی سقف طبقه سوم پای خود را 
روی قالبی که در  طبقه دوم بکار رفته می گــذارد در حالیکه جک زیر آن را روز قبل 
برداشته بودند و به پایین سقوط کرده و پس از انتقال به بیمارستان فوت می نماید 
و نظرات کارشناســی با توجه به اعتراض در پرونده اخذ می گردد که نهایتًا نظریه 
هفت نفره کارشناسی در تاریخ 94/8/26 میزان تقصیر را بدین شرح اعام می نماید 
که: 1- میزان تقصیر عزیز ازبک به دلیل ایجاد شــرایط ناامن برداشتن شمعک زیر 
تخته چسبیده به سقف طبقه دوم به میزان 35 درصد 2- مدیر عامل شرکت رایاسازه 
ایستا آقای امیر بروزوئیان به دلیل عدم نظارت کافی و موثر در خصوص جمع آوری 
کامل قالب های طبقه دوم به میزان 35 درصد 3- آقای شاهپور قندهاری مدیر عامل 
شرکت طرح اســپیدان به لحاظ صدور مجوز کار از طرف دســتگاه نظارت با جمع 
آوری کامل قالب های سقف طبقه دوم که یک روز قبل از حادثه بوده است به میزان 
5 درصد 4- بی احتیاطی کارگر نجیب ا... بهبودی )متوفی( به دلیل گذاشتن پای خود 
روی تخته قالب سقف مشرف به پرتگاه که مهار شمعی آن روز قبل برداشته شده به 
میزان 25 درصد و نظریه مذکور مصون از اعتراض واقع می شود. دادگاه با عنایت 
به شــکایت اولیا دم نظریه هفت نفره کارشناسان رسمی دادگستری که با اوضاع و 
احوال قضیه مطابقت دارد و مصون ازاعتراض نیز واقع شده است، گواهی پزشکی 
قانونی، کیفرخواست صادره از دادســرای عمومی و انقاب نایین و سایر اوراق و 
محتویات پرونده بزهکاری ایشان را محرز و مســلم دانسته و عملشان را منطبق با 
ماده 616 قانون مجازات اسامی از کتاب پنجم می داند و از لحاظ جنبه عمومی جرم 
با استناد به ماده 68 ناظر به ماده 64 قانون مجازات اسامی مصوب 92/2/1 به لحاظ 
غیر عمدی بودن بزه انتســابی آقای عزیز ازبک را به پرداخت بیست میلیون ریال، 
مدیر عامل شرکت رایا سازه ایستا آقای امیر برزوئیان را به پرداخت ده میلیون ریال 
و آقای شاهپور قندهاری مدیر عامل شرکت طرح اسپیدان را به پرداخت دو میلیون 
ریال جزای نقدی به عنوان مجازات جایگزیــن حبس در حق صندوق دولت محکوم 
می نماید و از لحاظ جنبه خصوصی جرم )دیه( مســتنداً به مواد 549 و 555 قانون 
مجازات اسامی مصوب 92/2/1 و ماده 616 قانون مجازات اسامی از کتاب پنجم 
هر کدام از متهمین را به میزان تقصیر به پرداخت دیه فوت مرد مسلمان که به لحاظ 
وقوع رفتار مرتکبین و فوت مجنی علیه در ماه حرام یک ســوم دیه به میزان تقصیر 
هر کدام به عنوان تقلید  آن اضافه می گردد در حق اولیا دم مرحوم نجیب ا... بهبودی 
محکوم می نماید. رای صادر شده در خصوص مدیر عامل شرکت رایا سازه ایستا 
آقای برزوئیان غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین 
شعبه و سپس ظرف مهلت بیســت روز پس از از انقضا مهلت واخواهی قابل تجدید 
نظرخواهی در دادگاه تجدید نظر استان اصفهان می باشد. رای صادره در خصوص 
عزیز ازبک با توجه به اینکه وقت رســیدگی مورخ 93/12/10 به ایشان اباغ واقعی 
شده و در همان تاریخ الیحه به دادگاه تقدیم و از سویی به وکیل شرکت آرمه طرح 
اسپیدان در تاریخ 95/4/26 اباغ واقعی شده است حضوری و ظرف مهلت بیست روز 
پس از اباغ قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدید نظر استان اصفهان می باشد. 

م الف:287 شعبه اول دادگاه عمومی نایین ) 912 کلمه، 9 کادر(  
ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم

9/208  شــماره کاســه: 655/95 خواهان: خانم فلورا اعلمی فرزند هرمز ســاکن 
نایین خ مســجد جامع کوچه 11 پاک 2 ، خوانده: آقای ابوالقاسم مومن زاده نایینی 

فرزند جال به نشــانی مجهول المکان، خواهان دادخواســتی بــه طرفیت خوانده 
فوق الذکــر دائر بر مطالبه نفقــه خود و فرزند بــه نام نیایش از تاریــخ 95/04/01 
لغایت زمان آینده با جلب نظر کارشــناس و هزینه دادرســی به این دفتر واصل و 
پس از ثبت به کاســه فوق و جری تشــریفات قانونی و تعیین وقت رسیدگی برای 
روز یکشــنبه مورخ 95/10/26 ســاعت 15/30 عصر و با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده به اســتناد ماده 73 قانون آئین دادرســی مدنی دادگاه های عمومی 
و انقاب مراتــب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشــار آگهی می شــود 
تا نامبرده جهت اخذ نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم به این شورا مراجعه و در 
 وقت رسیدگی تعیین شده در جلسه شــورا حضور یابد و اال شورا تصمیم مقتضی

 اتخاذ خواهد نمود. م الف:288 شــعبه اول شــورای حل اختاف نایین ) 161 کلمه، 
2 کادر(  

تحدید حدود اختصاصی
9/106 شــماره: 1395/14/303050-9/7 /95  چــون تحدیــد حــدود ششــدانگ 
عمارت تحت پاک 189 واقع در بخش یک  ثبت خوانســار که طبــق پرونده ثبتی به 
نام حســن مختاری فرزند قربانعلــی   در جریان ثبت بوده و بــه علت عدم حضور 
متقاضی ثبت به عمل نیامده اســت اینک بنا به دســتور قســمت اخیــر از ماده 15 
قانون ثبت و بر طبق تقاضــای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز دوشــنبه 
مورخ 95/10/13 راس ســاعت 8 صبح در محل شــروع و به عمــل خواهد آمد لذا 
به موجب ایــن  آگهی به کلیــه مالکین و مجاوریــن اخطار می گردد کــه در روز و 
ســاعت مقرر در محل حضور یابند و اعتراضات مجاورین و صاحبان اماک طبق 
ماده 20 قانون ثبــت از تاریخ تنظیم صــورت مجلس تحدیدی تــا 30 روز پذیرفته 
خواهد شــد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض بایــد ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تســلیم اعتراض به مرجع ثبتی با تقدیم دادخواســت بــه مرجع ذیصاح 
قضائی مبادرت نماید و در غیر ایــن صورت متقاضی ثبت یــا نماینده قانونی وی 
می توانــد بــه دادگاه مربوطه مراجعــه و گواهی عــدم تقدیم دادخواســت را اخذ 
 و به اداره ثبت محل تســلیم نمایــد و اداره ثبت بــدون توجه به اعتــراض عملیات

  ثبتــی را بــا رعایــت مقــررات ادامه مــی دهــد. تاریــخ انتشــار:1395/09/20  
م الف:259 شیخ سلیمانی کفیل اداره ثبت اسناد و اماک خوانسار)215  کلمه، 2 کادر(

تحدید حدود اختصاصی
9/114 شــماره: 1395/14/304455-9/13 /95  چون تحدید حدود ششدانگ قطعه 
زمین تحت پاک 5/775 واقع در بخش چهار  ثبت خوانســار کــه طبق پرونده ثبتی 
به نام ابوالقاســم بهروش فرزند تیمور  در جریان ثبت بوده و به علت عدم حضور 
متقاضی ثبت به عمل نیامده اســت اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون 
ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز چهارشــنبه مورخ 
95/10/15 راس ساعت 8 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب 
این  آگهی به کلیه مالکیــن و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر 
در محل حضور یابنــد و اعتراضات مجاوریــن و صاحبان اماک طبــق ماده 20 
 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد و

 طبق ماده 86 آئیــن نامه قانــون ثبت معترض بایــد ظرف مدت یک مــاه از تاریخ 
تســلیم اعتراض به مرجع ثبتــی با تقدیم دادخواســت به مرجــع ذیصاح قضائی 
 مبــادرت نمایــد و در غیــر این صــورت متقاضــی ثبت یــا نماینــده قانونی وی

 مــی تواند بــه دادگاه مربوطه مراجعــه و گواهی عــدم تقدیم دادخواســت را اخذ 
 و به اداره ثبت محل تســلیم نمایــد و اداره ثبت بــدون توجه به اعتــراض عملیات 
 ثبتــی را با رعایــت مقــررات ادامــه مــی دهــد. تاریــخ انتشــار:1395/09/20  
م الف:366 شیخ سلیمانی کفیل اداره ثبت اسناد و اماک خوانسار)216  کلمه، 2 کادر(

تحدید حدود اختصاصی
9/113 شــماره: 1395/14/304482-9/13 /95  چون تحدید حدود ششدانگ قطعه 
باغ تحت پــاک 5/536 واقع در بخش چهار  ثبت خوانســار که طبــق پرونده ثبتی 
به نام بانو اکرم ســید صالحی فرزند رحیم و غیره در جریان ثبــت بوده و به علت 
عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اســت اینک بنا به دســتور قســمت اخیر 
از ماده 15 قانون ثبــت و بر طبق تقاضــای نامبرده تحدید حدود ملــک مرقوم در 
روز چهارشــنبه مورخ 95/10/15 راس ســاعت 8 صبح در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد لذا به موجب این  آگهی به کلیه مالکیــن و مجاورین اخطار می گردد که 
در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابند و اعتراضــات مجاورین و صاحبان 
اماک طبق مــاده 20 قانون ثبــت از تاریخ تنظیــم صورت مجلــس تحدیدی تا 30 
روز پذیرفته خواهد شــد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبــت معترض باید ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به مرجع ثبتی با تقدیم دادخواست به مرجع 
 ذیصاح قضائی مبادرت نماید و در غیر این صورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی

 وی می تواند به دادگاه مربوطــه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواســت را اخذ 
و به اداره ثبت محل تســلیم نمایــد و اداره ثبت بــدون توجه به اعتــراض عملیات 
 ثبتی را با رعایت مقررات ادامــه می دهد. تاریخ انتشــار:1395/09/20  م الف:365 
 شــیخ ســلیمانی کفیــل اداره ثبــت اســناد و امــاک خوانســار)220  کلمــه،

 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

9/201  چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه پاک شماره 2086 فرعی از 27/534 
واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبــق پرونده ثبتی به نام محمدرضا نوری فرزند 
ابراهیم و زهره نوری فرزند نعمت اله بالســویه در جریان ثبت اســت به علت عدم 
حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون 

ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز ســه شنبه مورخ 
95/10/14 ساعت 9 در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به 
کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور 
یابند. اعتراضات مجاورین و صاحبان اماک مطابق مــاده 20 قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا )30( روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده 
واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصاح قضایی 
گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید. تاریخ انتشار: 95/9/20 

م الف: 28149 رئیس منطقه ثبت اسناد و اماک غرب اصفهان)187 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

9/202  شــماره: 95/16884 چــون تحدیــد حــدود ششــدانگ یکبــاب مغــازه 
پــاک شــماره 3614 فرعــی از 40/386 واقــع در بخــش 14 ثبــت اصفهــان 
که طبــق پرونده ثبتی بــه نام ابوالقاســم غفوری فرزنــد محمــود در جریان ثبت 
اســت به علت عدم حضــور متقاضــی ثبت به عمــل نیامــده اینک بنا به دســتور 
قســمت اخیر از مــاده 15 قانون ثبــت و بر طبق تقاضــای نامبــرده تحدید حدود 
ملک مرقوم در روز ســه شــنبه مــورخ 95/10/14 ســاعت 9 در محل شــروع و 
 به عمل خواهد آمــد. لذا به موجــب این آگهی به کلیــه مالکیــن و مجاورین اخطار 
می گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات مجاورین و 
صاحبان اماک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 
)30( روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده 
های معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتــراض به این اداره 
بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصاح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را 
اخذ و به این اداره تسلیم نماید. تاریخ انتشار: 95/9/20 م الف: 28186 رئیس منطقه 

ثبت اسناد و اماک غرب اصفهان)182 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

پرونــده:  شــماره   9509973637102003 دادنامــه:  شــماره   9 /205
خواهــان:   950811 شــعبه:  بایگانــی  شــماره   9509983637100522
آقای علــی اصغــر دهاقیــن فرزنــد موســی با وکالــت آقــای مهــدی رضایی 
فرزند رضا علی بــه نشــانی اصفهان- خوانســار- خ امــام باالتــر از بانک ملی 
 مرکــزی، خوانــده: خانم پرســتو محمــدزاده فرزنــد حســن ، خواســته: الزام 
بــه تمکیــن، گردشــکار: دادگاه پس از وصــول پرونــده و جری تشــریفات ختم 
دادرســی را اعام و با اســتعانت از درگاه ایزد متعال به شــرح زیــر مبادرت به 
اصــدار رای مــی نمایــد. رای دادگاه: در خصوص درخواســت وکیــل خواهان 
 9509973637101763  مهــدی رضایــی مبنــی بــر اصــاح دادنامــه 
که به لحاظ اشــتباه در تایپ رای صــادره غیابی و ظرف مدت بیســت روز پس از 
اباغ قابل واخواهی می باشد ذکر نگردیده است لذا به استناد ماده 309 قانون آیین 
دادرســی مدنی دادنامه مذکور به شــرح فوق اصاح می گردد. بدیهی اســت ارائه 
رونوشت رای اصلی بدون دادنامه اصاحی ممنوع اســت رای صادره به تبع رای 
اصلی قابل واخواهی و تجدید نظر خواهی می باشــد. م الف:363 شعبه اول دادگاه 

عمومی حقوقی خوانسار ) 164 کلمه، 2 کادر(  
ابالغ رای

پرونــده:  شــماره   9509973637101763 دادنامــه:  شــماره   9 /204
9509983637100522 شماره بایگانی شعبه: 950811 خواهان: آقای علی اصغر 
دهاقین فرزند موســی با وکالت آقای مهــدی رضایی فرزند رضا علی به نشــانی 
اصفهان- خوانســار- خ امام باالتر از بانک ملــی مرکزی، خوانده: خانم پرســتو 
محمدزاده فرزند حسن ، خواســته: الزام به تمکین، گردشکار: دادگاه پس از وصول 
پرونده و جری تشریفات ختم دادرسی را اعام و با استعانت از درگاه ایزد متعال به 
شرح زیر مبادرت به اصدار رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دادخواست علی 
اصغر دهاقین با وکالت مهدی رضایی به طرفیت پرستو محمد زاده به خواسته الزام 
به تمکین بانضمام کلیه خسارات دادرســی با عنایت به مفاد دادخواست و ماحظه 
سند نکاحیه شماره 15227 مورخ 89/1/30 تنظیمی در دفترخانه شماره 80  چناران 
که حکایت از حلقه زوجیت بین طرفین دارد و اینکه حسب اظهارات خواهان و شهود 
تعرفه شده خوانده مجهول المکان می باشد و علیرغم نشر آگهی در جلسه دادرسی 
حاضر نگردیده و دفاع موثری پیرامون خواسته خواهان ارائه ننموده مستنداً به مواد 
1102 و 1103 و 1104 و 1114 قانون مدنی خوانده را به تمکین از خواهان محکوم 
می نماید. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از اباغ قابل تجدید نظر خواهی 
در محاکم محترم تجدید نظر استان اصفهان می باشد. م الف:364 شعبه اول دادگاه 

عمومی حقوقی خوانسار ) 212 کلمه، 2 کادر(  
فقدان سند مالکیت

9/203 شماره صادره:1395/14/304160نظر به اینکه سند مالکیت ششدانگ پاک 
ثبتی شــماره 507 فرعی از 2 اصلی واقع در بخش پنج ثبت خوانسار ذیل ثبت 591 
در صفحه 85 دفتر اماک جلد 4 به نام اختر منصوری تحت شــماره چاپی مسلسل 
319301  ثبت و صادر و تســلیم گردیده اســت، سپس باواســطه به موجب سند 
انتقال شــماره 23003 مورخ 1383/01/11 دفترخانه شــماره 5 خوانسار به  آقای 
محمد روشندل فرزند امین اله انتقال یافته ســپس نامبرده با ارائه درخواست کتبی 
به شــماره وارده 951409701136753 مورخ 1395/09/11 بــه انضمام دو برگ 
استشــهادیه محلی که امضا شهود آن ذیل شــماره 45316 مورخ 1395/09/11 به 
گواهی دفترخانه 12 خوانسار رسیده ا ســت مدعی است که سند مالکیت آن به علت 

جابجایی مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنای سند مالکیت ملک فوق را 
نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره یک اصاحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت 
در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم 
یا وجود ســند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشــار این  آگهی ظرف مدت ده 
روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا سند معامله به این اداره 
تسلیم و رســید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده 
سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور سند مالکیت 
المثنی طبق مقررات خواهد شــد. م الف: 369 امامی رئیس اداره ثبت اسناد و اماک 

خوانسار)249 کلمه، 3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

9/206  شــماره: 95/16894 -95/9/16 چون تحدید حدود ششــدانگ یکباب خانه 
پاک شماره 4348 فرعی از 16/165 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق پرونده 
ثبتی به نام رمضان مارانــی برزانی فرزند رضا در جریان ثبت اســت به علت عدم 
حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دســتور قســمت اخیــر از ماده 15 
قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز ســه شنبه 
مورخ 95/10/14 ســاعت 9 در محل شــروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب این 
آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در محل 
حضور یابند. اعتراضات مجاورین و صاحبان اماک مطابق ماده 20 قانون ثبت از 
تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا )30( روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 
2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصاح 
قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تســلیم نماید. تاریخ انتشار: 
 95/9/20  م الف: 28174 رئیس منطقه ثبت اسناد و اماک غرب اصفهان)184 کلمه، 

2 کادر(
احضار متهم

پرونــده:  شــماره   9510106837106232 اباغیــه:  شــماره    9 /236
9509986837100588 شــماره بایگانــی شــعبه: 950664 در پرونــده کاســه 
9509986837100588 این شعبه به خواسته طاق به درخواست زوجه خانم زهرا 
کاظمی دهقی فرزند قدرت اله. با عنایت به مجهول المکان بودن خوانده آقای حسن 
قائدان فرزند اکبر ظرف مدت 7 روز پس از انتشــار آگهی داور خود را که متاهل و 
دارای 30 سال ســن و از بستگان باشــد را در دادگاه حاضر نمائید. م الف: 28408 
شعبه 11 دادگاه خانواده شهرســتان اصفهان ) مجتمع شهید قدوسی( ) 82 کلمه، 1 

کادر(  
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9510106825309501 اباغیــه:  شــماره   9 /234
9509986825300189 شــماره بایگانی شــعبه: 950267  خواهان/ شاکی آفرین 
مهدیان  دادخواستی به طرفیت  خوانده/ متهم امیر حامد اشرفی به خواسته مطالبه 
خسارت دادرسی و اعسار از پرداخت هزینه دادرســی و مطالبه وجه چک و تامین 
خواسته و مطالبه وجه ســفته  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده 
که جهت رسیدگی به شــعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در 
اصفهان- خ چهار باغ باال – خ شــهید نیکبخت- ســاختمان دادگســتری کل استان 
اصفهان- طبقه اول  اتاق 121  ارجاع و به کاسه 9509986825300189 ثبت گردیده 
که وقت رسیدگی آن  1395/10/21 و ساعت 9/30 تعیین شده است. به علت مجهول 
المکان بودن خوانده/ متهم  و درخواست خواهان/ شاکی  و به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/ متهم  پس از نشر 
 آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشــانی کامل خود نسخه

 دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 
گردد. م الف:28412 شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان) 186 کلمه، 

2 کادر(  
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9510106825309503 اباغیــه:  شــماره   9 /235
9509986825300642 شــماره بایگانی شــعبه: 950783  خواهان/ شاکی اصغر 
محســنی اژیه  دادخواســتی به طرفیت  خوانده/ متهم میر حمید کبودی به خواسته 
مطالبه خسارت تاخیر تادیه و تامین خواســته و مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه 
وجه بابت ... و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رســیدگی به شــعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
اصفهان واقع در اصفهان- خ چهار باغ باال – خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگستری 
کل استان اصفهان- طبقه اول  اتاق 121  ارجاع و به کاسه 9509986825300642 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  1395/10/19 و ســاعت 11 تعیین شده است. به 
علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم  و درخواســت خواهان/ شاکی  و به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/ متهم  
پس از نشــر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
 حاضر گردد. م الف:28411 شــعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان

) 186 کلمه، 2 کادر(  

نماینده ولی فقیه در لشکر 8 نجف اشرف درمراســم یادواره شهدای طلبه روحانی شهرستان شهرضا 
عنوان کرد: شهدای ما ثابت کردند که اگر در برابر دشمن ایستادگی کنیم هم عزت داریم  و هم پیروزی. 
امروز پس از گذشــت سه سال ناکارآمدی مذاکرات، برای همگان مشخص شده است که دشمنان ما نه 

تنها تحریم های ضد ایرانی را لغو نکردند بلکه این تحریم ها را تمدید کردند.
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10
در الیحه بودجه سال ۹۶ پیش بینی شده است؛

اختصاص 200 میلیارد تومان یارانه به 
شیر مدارس

رییس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش اعالم کرد:

آخرین وضعیت
 »حذف پیش دانشگاهی« 

ستیزهایی در کودکی
 که به طالق در جوانی می انجامد

الیحه پیشنهادی بودجه سال 1396 دولت چندی پیش توسط 
رییس جمهوری به مجلس شورای اسالمی ارائه شد. 

در جدول شماره 9 الیحه بودجه و در قســمت برآورد اعتبارات 
ردیف های متفرقه ســال 1396، مبلغ 200 میلیارد تومان برای 

یارانه شیر مدارس اختصاص داده شد.
 این عدد در ســال گذشــته نیز همین 200 میلیارد تومان بود 
که هنوز ریالی از این اعتبارات تخصیــص نیافته، زیرا هنوز هیچ 

شیری در مدارس توزیع نشده است. 
بر اســاس پیش بینی آموزش و پرورش قرار بود در سال گذشته 
تحصیلی 70 نوبت شــیر رایگان در مدارس توزیع شــود که این 

تعداد دفعات محقق نشد. 
همچنین با گذشــت قریب به 3 ماه از بازگشایی مدارس در سال 
تحصیلی 96-95 هنوز یک پاکت شــیر هم در مــدارس توزیع 

نشده است.

رییس مرکز ســنجش وزارت آموزش و پرورش، آخرین وضعیت 
و زمان حذف پیش دانشگاهی و شــرایط و چگونگی شرکت در 

کنکور دانش آموزان را تشریح کرد.
عبدالرســول عمادی رییس مرکــز ســنجش وزارت آموزش و 
پرورش در پاســخ به این پرســش که »پیش دانشــگاهی چه 
 زمانی حذف می شود و وضعیت شــرکت در کنکور دانش آموزان

 چگونه خواهد بود« اظهار داشــت: امســال پایه دهم اســتقرار 
داشت، سال آینده پایه یازدهم و در سال بعد از آن، پایه دوازدهم 

استقرار می یابد و پیش دانشگاهی حذف می شود. 
عمادی در خصوص شــرایط شــرکت در کنکــور دانش آموزان 
 دوره متوسطه خاطرنشــان کرد: این وضعیت برای دانش آموزان 
 فرقی نمی کند، زیرا آن کسی که پیش دانشگاهی نمی رود و آنکه 

 می رود هر دو 12 سال درس خوانده اند.
رییس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: اصل 
 موضوع، 12 ســال تحصیل دانش آموزان در مدرسه برای رفتن

 به دانشگاه است و این موضوع کفایت می کند.

بدون تردید یکی از جدی ترین معضالت اجتماعی کشور در حال 
حاضر طالق است. با آنکه شرع و قانون برای این ناهنجاری منعی 
لحاظ نکرده،اما به طور یقین عارضه ای نامیمون است که انسجام 

اجتماعی و بنیان خانواده را به مخاطره می اندازد.
یکی از چالش های جــدی فعلی جامعه ایران،مشــمول طالق 
می شود، معضلی که در صدر آسیب های اجتماعی قرار دارد و در 
کنار معضالتی همچون اعتیاد و بیکاری،سه ضلع اصلی مشکالت 
اجتماعی را به خود اختصاص داده است،معضالتی که هر کدام به 
نوعی علت و معلول یکدیگر هســتند و بخش قابل توجهی از این 

ناهنجاری ها از فقر منتج می شود. 
برخی کارشناسان معتقدند ساده اندیشــی است که تمامی این 
معضالت را صرفا به مشــکالت اقتصادی خالصه کرد،زیرا تنوع 
 و تکثر نامیمون آســیب ها در الیــه های گوناگــون اجتماعی 
همچون طبقات متوســط و مرفه جامعه نیز مشاهده و احساس 

می شود.
صدیقه نوبهار، روانشــناس و کارشــناس علوم رفتاری با اشاره 
به تهدیدات و آســیب های متعدد طالق برای جامعه و عوارض 
دوران ســیاه طالق برای زوجینی که گسست را تجربه می کنند 
و انتقال و بازخورد آســیب هــای آن به فرزنــدان آنها)فرزندان 
طالق(،اظهار داشــت:به طور قطع آنچه مســلم است اینکه قبح 
و کراهت طالق در الیه ها و طبقات اجتماعــی گوناگون جامعه 
ریخته شده و بخش قابل توجهی از جامعه در مقایسه با دهه های 
گذشته با ســهولت هر چه بیشــتری طالق را می پذیرند و آن را 
به عنوان راهکار برون رفت از برخی مشــکالت و نارســایی های 

خانوادگی  بر می گزینند.
*کودکانی که قربانی ستیزهای زوجین جوان می شوند

اشــرف الســادات مرتضوی،کارشــناس امور خانواده و مددکار 
اجتماعی یکی از عوارض ناخوشــایند و مصیبت بــار   طالق را 
معطوف به کودکانی قلمداد می کند که در ســتیز میان زوجین 

جوان قربانی می شوند.
وی افزود:اغلــب این کودکان به تدریج با انباشــتی از عقده های 
روحــی و روانی به مبــارزه با  جامعــه ای می روند کــه به زعم 
آنها،عامل اصلی شکست و مشــکالت پیچیده آنها از کودکی تا 

جوانی محسوب می شود.
مرتضوی عنــوان کرد:کودکان مذکور به صورت بالقوه مســتعد 
بروز خشونت هســتند و به واقع ســهم قابل توجهی از بازتولید 
آسیب ها و مشکالت،نارسایی های اجتماعی و هنجار شکنی ها 

به این طیف و گروه از افراد جامعه اختصاص می یابد.
وی افزود: اگرچــه نمی تــوان ضرورتا تمامی کــودکان طالق 
 را عامل و ریشــه مشــکالت اجتماعی خطــاب کرد،آنچنان که 
 نمی توان از اســاس تاثیــرات این پدیــده را در ظهــور و بروز

 نارسایی های اجتماعی نادیده گرفت. 
کارشــناس امور خانواده و مددکار اجتماعی گفت:مهار طالق و 
کنترل آسیب های آن مســتلزم برنامه ای فراگیر،همه جانبه و 
جدی است که باید از ســال ها پیش از ازدواج جوانان و در دوران 
 کودکی و نوجوانــی اجرایی و آغاز شــود و حتی بــرای دوران

 پســا طالق و کودکان طالق،برنامــه های اصولــی و مدونی را 
 تعریف و عملیاتی کرد. وی افزود:اگرچه در طول ســالیان اخیر

گام های مثبت و ســازنده ای برداشته شــده،اما همچنان برای 
 مهار و کنترل اثرگذار و سازنده این ناهنجاری،نیازمند اعتبارات،

برنامه ها،تالش و اهتمام و همیاری هر چه بیشتری هستیم.
وی در خاتمه یادآور شد:ابالغ سیاســت های کلی نظام خانواده 
از سوی رهبری معظم انقالب و اجرای جزء به جزء آن،به عنوان 
نقشــه راهی کارشناسی شــده و جامع از ضروریاتی است که در 
صورت حصول و تحقق آن،جامعــه ایرانی آینده ای نوید بخش و 

شایسته تر را تجربه خواهد کرد.

کاهش رشــد جمعیت و رشــد خانواده هــای تک فرزند 
و گرایــش به این امــر یکی از مشــکالت زندگــی امروز 
 اســت. این موضوع که در ســال های اخیر  بسیار در بین

 خانواده ها مشــاهده می شود متاســفانه تبدیل به یک 
فرهنگ شده است.

از زبان افراد قدیمی تر می شــنویم که در گذشــته نگاه 
اشخاص به داشتن فرزندان زیاد همانند برخورداری از یک 
سرمایه و عاملی مهم در رســیدن به جایگاه و شخصیت 
اجتماعی برای پدر و مادر محســوب شــده  و تعداد کم 
فرزنــدان برای هــر خانــواده کمبودی جدی احســاس 
می شــد، اما در زمان کنونی داشــتن فرزند زیاد موقعیت 
و فرصت ارزشــمند اجتماعی برای والدین محسوب نمی 
شــود و بیشــتر افراد جامعه  تعداد زیاد  فرزندان را نشانه 
عقب ماندگی فرهنگی افراد می دانند و یکی از معیارهای 
خانواده ها داشــتن حداقل فرزند بخصــوص تک فرزندی 
 بوده و بســیاری از زوجین ترجیح می دهنــد خانواده ای 

سه نفره داشته باشند.
زوج هایی که به تک فرزندی معتقدند همواره خودشان را 

قانع می کنند که اداره خانواده سه عضوی برای آنها از نظر 
اقتصادی به صرفه تر است و تک فرزندی به آنها این امکان 
را می دهد که همه وقتشــان را صرف تربیــت، پرورش و 

نظارت بر تنها کودک خانواده کنند.
در تحلیل بیشــتر موضوع متوجه می شویم که بسیاری 
 از بچه های تک فرزنــد، متکی به خود بــار آمده و یکی 
یک دانه بودنشان باعث توجه بیش از اندازه والدین به آنها 
شــده واین موضوع  بر ســالمت روانی کودک تاثیر منفی  
گذاشته اســت. بی همبازی و بی هم صحبت ماندن تک 
فرزندها آنها را با مشــکالت عاطفی روبه رو می کند و این 
کمبود عاطفی با کودک رشــد کرده و در نسل های بعدی 

تاثیر منفی خواهد گذاشت.
معموال خانــواده ها براي تــک فرزندها وقت بیشــتري 
مي گذارند و پول بیشــتري خرج مي کننــد. باید در نظر 
داشــت که در برخي موارد به دلیل در پیش گرفتن شیوه 
تربیتي نادرست، آستانه تحمل تک فرزندها پایین آمده و 
در واقع حمایت همه جانبه خانواده از آنها باعث مي شود 
متوقع، لوس و زودرنج بار بیایند و به سرعت رنجیده خاطر 

شوند.
واکاوی بیشــتر مســئله این واقعیت را مبرهن می کند 
که هنگامی که از شــرایط خــوب تک فرزندی ســخن 
می گوییم شــاید ذهنمان به توجه بیشتر والدین کشانده 
شود، اما یکی از حقایق غیر قابل انکار این است که توجه 
بیش از اندازه به فرزند یکی یک دانه خانواده، ناخواســته 
سبب ایجاد پدیده فرزند ساالری شــده و والدین به دلیل 
وابســتگی شــدید عاطفی به فرزند، ناخــودآگاه به تمام 

خواسته هایش پاسخ مثبت می دهند.
در واقع زندگی مدرن و ماشــینی امروز و اشتغال بیشتر 
زنان شرایطی را به وجود آورده که تعداد والدین تک فرزند 
روز به روز در حال افزایش اســت و توجه گسترده والدین 
نسبت به تک فرزندها موجب می شــود تا آنها به راحتی 
نتوانند ناامیدی ها و فشــارهای روحی و شــرایط سخت 

زندگی را تحمل کنند.
خاص بودن کودک، فراهم کردن همه امکانات، اســتفاده 
از کالس هــا و کارگاه های بــازی، فراهم کردن شــرایط 
رفاهی ویژه، مراقبت و توجه بی انــدازه از طرف والدین و... 
از اتفاقات انکار ناپذیر زندگی این گروه از کودکان اســت. 
معموال تــک فرزندها ناراحتــی ها را برای دیگــران بیان 
نمی کنند و افرادی درون گــرا هســتند و در خانه هم با 
داشتن شرایط متفاوت )نبود خواهر و برادر(  از ناتوانی در 
برقراری تعامل و  ارتباط و نیز انجــام رقابت رنج می برند 
حتی ممکن است به دلیل وابستگی شدید به پدر و مادر 
و نزدیکی بیش از اندازه به آنهــا، توانایی برقراری ارتباط با 

همساالنشان را از دست بدهند.
گاهی اوقــات در بین برخی از خانواده ها شــاهدیم و یا از 
زبان خود والدین می شــنویم کــه برای بــرآورده کردن 
خواسته های تک فرزندشان در برخی موارد ناگزیر به دادن 

باج به او شده اند.
 باید پذیرفت که جــای خالی کودکی دیگــر در خانواده 
سبب می شود تک فرزندها درک کاملی از سهیم شدن و 
مشارکت اجتماعی نداشته باشند و بسیاری از فرصت های 
تربیتی که باید با حضور کودکی دیگر شکل گیرد، از آنها 

گرفته می شود.
این یک واقعیت اجتماعی اســت که در جامعه بیشــتر 
افرادی که آسیب می بینند بچه های تک فرزند هستند، 

گرم تر بودن کانون خانواده ، داشــتن همبــازی، رقابت، 
روحیــه جمــع گرایــی و مشــارکت از فضیلــت های 

خانواده هایی است که بیش از یک فرزند دارند.
تک فرزنــدي حاصل دنیاي صنعتي اســت و آن را باید به 
مثابه تغییري عمده در نگرش افــراد به زندگي در جامعه 

امروز ایران پذیرفت.
 البته تک فرزندهــا خصوصیات مشــترکي دارند و نتایج 
تحقیقات نشــان داده اســت که نوجوانان تک فرزند در 
آزمون هاي فکري و ذهني نمرات بهتري کسب مي کنند 
و پخته تر هســتند. درک اجتماعي باالتــر و دایره لغات 

بیشتري دارند.

تحلیلی بر یک واقعیت اجتماعی؛

تک فرزندي حاصل دنياي صنعتي است

اخبار 

روانشناسی

با مسئوالن

اخبار کوتاه

210 کلینیک ویژه تخصصی درکشور 
دردست احداث است

ادامه راه شهدا فقط با ادعای همرزمی
 با آنان میسر نمی شود

دوره های آموزشی »مدرسان پیش از 
ازدواج« از دی ماه آغاز می شود

رییس مــدارس غیردولتی بــا بیان اینکــه ذات مدارس 
اسالمی عام المنفعه اســت و آموزش و پرورش حمایت از 
آن را بر خورد واجب می داند،گفت: این مدارس می توانند 

راهگشای پیاده سازی تحول باشند.
مرضیه گرد در پنجمین اجالس دبیــران کانون و مدیران 
مدارس اسالمی سراسر کشــور که در دانشگاه امام صادق 
برگزار شد اظهارداشت: جامعه ما نیازمند مشارکت جدی 
مدیران متعهد، روحانیت و پدران و مــادران برای تربیت 

سالم و اعتالی دانش آموزان است.
وی ادامه داد: شــرق و غرب با روش های مختلف سعی در  
به انحراف درآوردن افکار جوانــان دارد و انواع پروتکل ها ، 
تفاهم نامه ها و کنوانسیون ها از جمله آن است و هدف همه  
این فعالیت ها نیز این است که جلوی پرورش افرادی را که 

یاحسین)ع(، یاعلی )ع(و یازهرا)س( می گویند بگیرد.
رییس مدارس غیردولتی و مشــارکت های مردمی وزارت 
آموزش و پرورش یادآور شــد: حدود 75 ســال از قدمت 
مدارس اسالمی می گذرد که گاهی تند و گاهی کند حرکت 

کرده اند. گرد تصریح کرد: امروز امر مشارکت امری

 اجتناب ناپذیر اســت و مــدارس غیر دولتــی مخالفان 
زیادی داشته و دارد از همین روســت که 13 هزار مدرسه 

غیردولتی داریم اما خدمات آنها دیده نمی شود.
وی متذکر شد: ما نیازمندیم که آموزش و پرورش معرفی 
شود و مدارس الگو به جامعه معرفی شوند ضمن اینکه الزم 
است الگویی درســت و صحیح به جامعه ارائه کنیم  ما باید 
برای امروز بیندیشیم زیرا بسیاری با تمام نیرنگ های خود 
برای نابودی نســل انقالب و بی هویت کردن جوانان کشور 

تالش می کنند. 
رییس مدارس غیردولتی و مشــارکت های مردمی وزارت 
آموزش و پرورش با بیان اینکه پــرورش بر آموزش ارجح  
است گفت: تصویب زیرنظام های ســند تحول در شورای 

عالی آموزش و پرورش است.
وی با اشــاره به فعالیت های مدارس اسالمی در خصوص 
آموزش حجاب و ســبک آن و نیز اعتقاد بــه نماز و اجرای 
آن در مدارس تصریح کرد: این اقدامات موجب آشــنایی 
بیشــتر دانش آموزان با این مسائل شــده است و مشاهده 

گزارش های آن موجب افتخار ماست.

عباس رشــیدی مدیــرکل اجتماعی و فرهنگــی صندوق 
بازنشستگی کشوری گفت: ساخت و تجهیز خانه های امید 
از ســال 86 آغاز شــد، به طوری که در هر استان با همکاری 
 شهرداری و استانداری زمینی در فضای ســبز یا نزدیک به 
پــارک، مکان یابی شــد و در اختیار صندوق  بازنشســتگی 

کشوری قرار گرفت. 
وی افــزود: احــداث خانه هــای امیــد از ســوی صندوق 
بازنشستگی کشوری با هدف ایجاد شرایط رفاهی و تفریحی، 
استفاده و بهره برداری از توانمندی های  بازنشستگان، برای 
گذران اوقات فراغت این قشــر و افزایش مشــارکت آنان در 
فعالیت های فرهنگی،  اجتماعی به عنوان یکی از رویکردهای 

صندوق بازنشستگی کشوری در دولت دنبال شد.
رشیدی گفت: طراحی و ساخت خانه های امید با همفکری 
کارشناسان و نمایندگان کانون های بازنشستگی و متناسب 
با  نیازمندی های بازنشستگان در نقاط مختلف کشور صورت 
گرفته و این خانه ها مجهز به کانون خدمات مشــاوره، خانه 
ســالمت، مرکز ادبی، هنری، کافی  نت، کافی شــاپ، سالن 
ورزشــی، مرکز فعالیت های قرآنی، خانه آمــوزش به ویژه 

در حقوق شهروندی، واحدهای  مشــاوره و کاریابی و واحد 
فناوری اطالعات است.

مدیرکل اجتماعی و فرهنگی صندوق بازنشستگی کشوری 
ادامه داد: هم اکنون در 27 اســتان، 39 خانه امید ساخته و 
تجهیز شده است که برای بهره برداری از آنها به طور متوسط 
و با توجه به مساحت و نوع ســاختمان ها از 7 میلیارد ریال تا 

  13 میلیارد ریال هزینه شده است.
رشــیدی افزود: خانه هــای امید، مجموعه هــای مجهزی 
هستند که  در آنها ضمن افزایش نشــاط، شادابی و پویایی، 
رویکرد جدید شرایط اشــتغال زایی  بازنشستگان نیز فراهم 
شده است. وی اظهار کرد: شــورای راهبردی خانه های امید 
بازنشستگان در صندوق بازنشســتگی کشوری نیز تشکیل 
شده اســت تا  ســند سیاســت ها و راهبردهای کالن برای 
خانه هــای امید را تدوین کنــد که  با تدوین این ســند باید 
برای هر استان، بر اساس بافت و وضعیت  سیاسی، فرهنگی، 
 اجتماعی و نیازهایی که بازنشستگان دارند، برنامه ای مدون 
 و ویژه  تعریف شــود تا به عنوان  پیوســت برای سند  اصلی 

استفاده شود.

 مدیــر بخــش کلینیک هــای ویژه 
وزارت بهداشــت، درمــان و آموزش 
پزشــکی گفت: اکنون 210 کلینیک 
ویژه در کشــور در دست احداث است 
که دسترسی آسان و ســریع مردم به 
خدمات متخصصــان و ارائه خدمات 
جامع پزشکی با تعرفه دولتی از اهداف 

آنهاست.
جمشید کرمانچی در بازدید بازرسان 
وزارت بهداشــت از کلینیــک ویــژه 
تخصصی بیمارستان امام خمینی )ره( 

مهاباد، افزود: در این کلینیک های تخصصی ســه بخش رادیولوژی، آزمایشــگاه و 
داروخانه برای عرضه خدمات به مراجعه کنندگان پیش بینی شده است.

به گفته وی در آذربایجان غربی نیز 17 کلینیک ویژه تخصصی شامل هفت کلینیک 
با یک هزار و 800 مترمربع و 10 کلینیک با 750 مترمربع مساحت در حال احداث 

است. 
وی با اشــاره به اینکه پیشــرفت فیزیکی کلینیک ویژه تخصصی شهرستان مهاباد 
 بیش از 70 درصد اســت، افــزود: این طرح تا پایان دی ماه ســال جــاری به اتمام 
می رسد، همچنین مدیر بخش کلینیک های ویژه وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی پیش از بازدید از کلینیک تخصصی شهرستان مهاباد، از کلینیک های ویژه 

تخصصی شهرستان های سلماس و نقده نیز بازدید کرده بود. 

فرمانده لشــکر عاشــورا در دوران دفاع مقدس گفت: امروز اگر کسی به دنبال 
مدیریت جهادی در کشــور است باید راه و رسم شــهدا را در پیش بگیرد و تنها 

ادعای همرزمی با شهیدان کفایت نمی کند.
سردار امین شــریعتی در مراسم یادواره شــهدای زنجان با بیان اینکه شهدا راه 
را برای نسل های دیروز، امروز و آینده روشــن کردند، افزود: در زمان حاضر هر 
حرکت عزتمندانه ای که در منطقه و جهان اسالم شاهد آن هستیم از سر عظمت 
و برکت خون شهداســت.  وی با بیان اینکه راه شهدا راه سعادت است، ادامه داد: 
به غیر از راه شــهدا، هیچ راهی برای بیرون رفتن از معضالت جامعه وجود ندارد.  
سردار شریعتی تصریح کرد: عده ای فکر می کنند منظور از ادامه راه شهدا ،جنگ 
و خونریزی اســت در حالی که در شــرایط حاضر حضور در صحنه های دفاع از 
انقالب و انجام درست وظایف و مسئولیت پذیری همان ادامه دادن راه شهیدان 
است.  وی حریت و آزادگی ،اطاعت پذیری و والیت مداری، تواضع، ساده زیستی 
و صبر و شکیبایی را از ویژگی های بارز شهدا برشمرد و گفت: فرماندهان دوران 
دفاع مقدس با هر نوع سلیقه سیاســی کنار می آمدند و مقابل کسی دیوار ایجاد 
نمی کردند و خط قرمز آنها فقط والیت بود.  سردار شریعتی به تحوالت منطقه 
اشاره کرد و افزود: دشــمنان به ویژه آمریکا و صهیونیســت ها از مدت ها قبل 
برای خاورمیانه و تضعیف جبهه مقاومت طرح و نقشــه ریختــه بودند و اکنون 
نیز تالش می کنند چهره پلید خود را پشت ســعودی ها پنهان کنند تا مسئله 
رژیم صهیونیستی فراموش شود.  فرمانده لشــکر عاشورا در دوران دفاع مقدس 
به جنایات آل سعود در یمن اشاره کرد و ادامه داد: اکنون خون شهدا ثمر داده و 

جبهه مقاومت در سطح منطقه گسترده شده است.

و  ازدواج  دفتــر  مدیــرکل 
تعالی خانواده وزارت ورزش 
و جوانــان گفــت: دوره های 
از  نفــر   2500 آموزشــی 
»مدرسان پیش از ازدواج« از 

دی ماه آغاز می شود.
ناصر صبحی گفت: دوره های 
آموزشی برای  2 هزار و 500 
نفر از مدرسان آموزش پیش 
از ازدواج بــرای اولین بار در 

سطح کشور برگزار می شود.
 وی ادامــه داد: عقــد قرارداد های الزم بــرای برگزاری ایــن دوره ها انجام 
شده است و به احتمال زیاد بعد از همایش دی ماه که دیدار جوانان و وزرای 

دولت برگزار می شود، افتتاحیه دوره های آموزشی آغاز می شود.
مدیرکل دفتــر ازدواج و تعالــی خانــواده وزارت ورزش و جوانــان اظهار 
 داشــت: بر اســاس بانک اطالعاتی که تا کنون جمع آوری و در اختیارمان 
قرار گرفته است آموزش ها با برگزاری دوره آموزشی برای 250 مدرس آغاز 
می شــود و بعد از آنکه تمامی دستگاه ها اســتادان مورد نظر خود را معرفی 

کردند، دوره ها ادامه پیدا می کند. 
صبحی تصریح کرد: امیدواریم تا قبل از اســفندماه ســال جــاری بتوانیم 

دوره های آموزشی مدرسان پیش از ازدواج را تکمیل کنیم.

رییس مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش:

آموزش و پرورش حمایت از مدارس اسالمی را واجب می داند
مدیرکل اجتماعی و فرهنگی صندوق بازنشستگی کشوری خبر داد:

ساخت ۳۹ خانه امید برای حمایت از بازنشستگان

خبر

رییس مرکز توسعه پیشــگیری و درمان اعتیاد سازمان 
بهزیستی کشور گفت: در حال حاضر کاهش شیوع و بروز 
معلولیت ها و آسیب های اجتماعی دو ماموریت اصلی این 

مرکز  است.
مجید رضازاده، ضمــن بیان آنکه کاهش شــیوع و بروز 
معلولیت ها و آســیب های اجتماعی دو ماموریت اصلی 
مرکز  توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی 
است گفت: این سیاست درحالی پیگیری می شود که در 
حوزه پیشگیری از معلولیت ها دو برنامه غربالگری شنوایی 
و مشــاوره ژنتیک از اولویت های ماســت. در این زمینه 
تالش های گســترده ای صورت گرفته است به طوری که 
عالوه بر اجرای غربالگری شنوایی نوزادان در بیمارستان ها 
و مراکز بهداشتی سراسر کشــور و پوشش 100 درصدی 
این طرح در ســال جاری، با همکاری وزارت تعاون کار و 
رفاه اجتماعی و تصویب الیحه در شورای عالی بیمه، صدور 
دفترچه بیمه درمانی برای نوزادان نیز پس از تولد منوط به 

ارائه گواهی غربالگری شنوایی می شود.
وی در خصوص مشــاوره ژنتیک نیز  با توجه به اهمیت 
این طرح در پیشــگیری از بروز معلولیت ها و اختالالت 
ژنتیک اظهار کرد: تا کنون ارائه خدمات مشــاوره ژنتیک 
تنها به زوج های جوان پیش از بارداری و در حین بارداری 
بوده است اما به منظور گسترش این طرح، اجباری شدن 
مشاوره ژنتیک پیش از ازدواج به منظور ثبت ازدواج زوج ها 
در شــهرهای میبد، بوشهر، شــاهرود و آبادان به صورت 
پایلوت اجرا شد و در تالش هســتیم این طرح در سراسر 

کشور اجرایی شود.
 مشــاوره های فردی و غربالگری ژنتیــک ویژه دختران 
15 تا 25 سال نیز به منظور افزایش سطح آگاهی جوانان 
از دبیرستان های 4 شــهر کرج، قم، گیالن و تالش نیز به 

صورت پایلوت اجرا شده است. 
رییس مرکز توسعه پیشــگیری و درمان اعتیاد سازمان 
بهزیستی کشور  در خصوص برنامه های این مرکز با توجه 
به افزایش آمار اعتیاد، در راستای کنترل و کاهش شیوع 
این معضل گفت: بهترین مدل درمان اعتیاد اســتفاده از 
مراکز اقامتی درازمدت یا TC است و در حال حاضر سازمان 
بهزیستی  راه اندازی مراکز اقامتی میان مدت و درازمدت و 
استاندارد سازی  آنها، پیشگیری از گسترش آمار معتادان 
کارتن خواب و آموزش کارکنان مراکز اقامتی را در اولویت 
طرح های خود در زمینه درمــان و کاهش آمار اعتیاد قرار 

داده است.

رییس مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد بهزیستی؛ 

دو ماموریت مرکز پیشگیری 
و درمان اعتیاد بهزیستی

بی همبــازی و بی 
ماندن  صحبت  هم 
تک فرزندها آنها را 
عاطفی  مشکالت  با 
روبه رو مــی کند و 
این کمبود عاطفی با 
کودک رشد کرده و 
بعدی  در نسل های 
خواهد  منفی  تاثیر 

گذاشت

یکی از از بحث های جمعیتی مطرح، آسیب های تک فرزندی است که توسط جامعه شناسان و روانشناسان مورد 
بررسی قرار گرفته است. آنچه مشخص است اینکه مدت هاست در ذهن طبقه متوسط ایران، موضوعاتي درباره 

تک فرزندي به وجود آمده و به عنوان یک اصل مورد پذیرش قرار گرفته است.

پیشنهاد  سردبیر:
تک فرزندي حاصل دنیاي صنعتي است
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پیشنهاد سردبیر: 
رمزگشایی دانشمندانکارگران ارگ بم، دست ازکارکشیدند

از پاهای یک مومیایی

محققان معتقدند پاهای مومیایی شده ملکه نفرتی تی را یافته اند.
باستان شناسان ایتالیایی در سال ۱۹۰۴  مقبره ملکه نفرتی تی را 
در دره ملکه های مصر کشــف کردند و میان بازمانده های آن یک 
جفت زانوی مومیایی شده نیز وجود داشــت که به موزه مصر در 

تورین منتقل شد.
 اکنون برای نخستین مرتبه گروهی از محققان سراسر دنیا طیف 
وســیعی از تحقیقات را روی این زانوها انجام داده اند و با اعتماد 
اعالم کرده اند این پاها به ملکه مشهور مصر تعلق دارد. در همین 
راستا آنها آزمایش های مختلفی را شامل تاریخ نگاری رادیو کربن، 
مطالعات ژنتیکی و آزمایشات شیمیایی را انجام داده اند. محققان 
به این نتیجه رســیدند که زانوها متعلق به زنی اســت که هنگام 
مرگ حدود ۴۰ سال داشته است. تخمین زده می شود نفرتی تی 
هم تقریبا دراین سن فوت کرده است. همچنین آزمایشات نشان  
داد قد صاحب این پاها حدود ۱۶۰ ســانتی متر بیشــتر بوده که 
بیش از متوســط قد در آن دوره تاریخی است. در مقبره  نفرتی تی 
نیز یک جفت صندل وجود داشــت که به نظر می رســید به طور 
مخصوص برای فردی با این قد ســاخته شــده باشد.  دانشمندان 
معتقدند  دزدانی که ســعی داشــته اند طال و نقره های مقبره را 
بدزدند احتماال مسئول تکه تکه شــدن مومیایی هستند. نفرتی 
تی نقش مهمی در مصر باستان داشــته و به دلیل روابط دوستانه 
با ملکه کشورهای دیگر در دوران باستان و همین طور زیبایی اش 

مشهور بوده است.

اتفاقات روز

 موافقت سپاه با واگذاری بخشی از 
کاخ مروارید به میراث فرهنگی البرز

 کاخ سروستان
 قدیمی ترین گنبد آجری ایران!

استاندار البرز از موافقت سپاه پاسداران انقالب اسالمی با واگذاری 
بخشــی از زمین ۱۱۲ هکتاری کاخ مروارید به میــراث فرهنگی 

استان خبر داد.
سیدحمید طهایی با اشــاره به وضعیت تملک کاخ مروارید اظهار 
کرد: کاخ مروارید که بنایی بازمانده از دوره پهلوی است در منطقه 

مهرشهر کرج نزدیکی فرودگاه پیام است.
وی در ادامه با اشاره به اینکه سپاه پاسداران انقالب اسالمی سال ها 
پیش این کاخ را از بنیاد مســتضعفان خریداری کرده است، افزود: 
میراث فرهنگی استان البرز برای پازپس گیری این بنای تاریخی با 

همکاری قوه قضاییه اقدامات الزم را انجام داده است.
طهایی با اشاره به اینکه میراث فرهنگی اســتان البرز مدعی است 
همه ۱۱۲ هکتار مجموعــه کاخ مروارید باید واگذار شــود، گفت: 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی با واگذاری بخشی از این مجموعه به 
میراث فرهنگی موافقت کرد این در حالی است که میراث فرهنگی 
خواســتار واگذاری کل مجموعه اســت. وی با اشــاره به خواسته 
میراث فرهنگی بحق اســت، افزود: این مجموعــه ۱۱۲ هکتاری 
مجموعه ای شامل فضای سبز با گونه های نادر گیاهی و همچنین 

بنای تاریخی می شود.

مجموعه زیبا و تاریخی کاخ سروستان، استان فارس، ۹ کیلومتری 
جنوب شهر سروستان و در مسیر روستای نظر آباد و داخل دشتی 
بزرگ قرار گرفته اســت. این کاخ که لقب قدیمی ترین در ایران را 
از آن خود کرده، زمان بهرام گور ساســانی ساخته شده و جنسی از 
این کاخ زمان بهرام گور، به وسیله مهر نرسی، وزیر معروف بهرام که 
صدارت یزد گرد اول و یزد گرد دوم را عهده  دار بوده ســاخته شد و 
طبق آخرین بررسی های باستان شناسی، مجموعه کاخ سروستان 

زمان اوج و شکوه آن زمان، حدود 3۰ هکتار وسعت داشت.
اکثر محققان و پژوهشــگران این اثــر منحصر به فــرد را به دوره 
ساسانی و زمان سلطنت بهرام؛یعنی قرن 5 میالدی ارتباط داده اند.

برخی از این پژوهشــگران نوع ســاخت را با توجه به عدم وسعت و 
ساخت شاهانه، به عنوان آتشگاه معرفی کرده اند و برخی دیگر هم 
با توجه به گسترش مجموعه و مساحت چند هکتاری، استراحتگاه 

یا شکارگاه سلطنتی بودن را عنوان کرده اند.
قســمت اصلی بنا ضلع شــرقی قرار داشته که شــامل یک ایوان 
بزرگ و دو ایوان کوچک تر بوده؛ ایوان اصلــی هم به تاالر مرکزی 
و همین طور حیاط وصل می شــده اســت. این کاخ نسبت به بقیه 
ســازه های زمان خودش، از فن معمــاری و پالن  هــای پیچیده 
و کامل  تــری برخــوردار بــوده و امروزه هــم بین گردشــگران و 

باستان شناسان، جذابیت زیادی دارد.
ایوانی که سمت شمال کاخ واقع شده از طریق چند پله به محوطه 
بیرون کاخ راه پیدا می کند؛ اما ایوان بزرگ شــرقی به تاالر مرکزی 
و قســمت های دیگری ارتبــاط دارد. اســتفاده از فیلپوش برای 
قرارگیری گنبدها روی بنا هم به وضوح دیده می شود. برای تقویت 
گنبدها هم از گوشواره اســتفاده شــده که جدا از این شیوه،برای 
استفاده از ســتون ها به عنوان محافظ سقف اتاق ها دیده می شود. 
روی هم رفته نقشه کاخ، شــیوه جالب معماری عهد ساسانی را به 

نمایش گذاشته است.
بعضی از پژوهشگران معماری ساسانی اعتقاد دارندکه ساخت این 
بنا یکی از نخستین قدم ها در جهت سبک ساختمانی ویژه بود که 

معماری گوتیک را نیز می توان تحقق نهایی دانست.

کارشناس ارشــد مرمت آثار تاریخی گفت: کالژن های 
چرب پوست آهو، نیاز به رطوبت دارند وقتی به آنها گرما 
داده شود آب درون مولکولی از بین رفته و باعث می شود 

حالت طبیعی پوست از بین برود.
میترا اعتضادی کارشــناس ارشــد مرمت آثار تاریخی، 
درباره تغییری کــه در حالت طبیعی قــرآن های کوفی 
پوســت آهو در مــوزه دوران اســالمی به وجــود آمده 
گفــت: چندین بار بــه مــوزه دوران اســالمی رفته ام و 
متوجه وضعیت بد نورپردازی مســتقیم به اشیای داخل 
موزه شــده ام. نور، آســیب های فتوشــیمیایی به مواد 
 آلی ماننــد بافت هایی از جمله بافت پوســت آهو و غیره 
وارد می کند ؛همچنین از لحاظ بصری هم نورپردازی ها 
مناسب نیســت. نورها باید به صورت فیلتر شده به اشیا 
بتابند نه به آن شــکل که در موزه دوران اسالمی وجود 
دارد. نورفرابنفش اشــیا را اذیت می کنــد و گرمای آن 
 یک نقطه را موضعــی گرم کرده و موجب تخریب شــی

 می شود.
کارشناس رسمی دادگســتری در حوزه اشیای قدیمی 
توضیح داد: وقتی نورپردازی ها درست نیست طبیعتا دما 
و رطوبت الزم برای اشــیا هم در موزه تنظیم نمی شود.

من قبول دارم که تنطیم این دما و رطوبت نســبی بسیار 
کار دشواری اســت؛ اما اگر دمای اضافه به اشیا وارد شود 
و کنترل نشود اتفاقات ناخوشــایندی برای اشیا از جمله 
اشــیای آلی می افتد و به جز اینکه دما در دراز مدت اشیا 

را آزار می دهد تغییرات دما نیز شــوک مخربی برای آنها 
به شمار می رود. 

کارشناس ارشــد مرمت آثار تاریخی بیان کرد: آثار را هم 
در برابر شوک و هم در برابر تخریب گرمای طوالنی، قرار 
داده اند نشــانه آن هم اتفاقی اســت که برای قرآن های 
پوســت نوشــته افتاده اســت. چون بنیان این قرآن ها 
پروتئین است کالژن های چرب پوست ها نیاز به رطوبت 
مشــخص دارند که وقتی به آنها گرما داده می شــود آب 
درون مولکولی شــان از بین می رود. این باعث می شود 
که وقتی آب از دســت مــی رود فضای خالــی به وجود 
آید و کم کــم فضای پر به فضای خالی فشــار آورده و در 
نهایت پوســت، حالت طبیعی خود را از دست می دهد. 
ضمن اینکه برگرداندن آب کالژن خیلی دشــوار است. 
چون  آبی نبوده که با نم زدن دوباره به پوســت جایگزین 
 شــود هرچند که نم زدن به پوست هم مخرب است. پس 
می توان گفت وقتی این پوســت، مولکول آبی در کالژن 

ندارد، خشک می شود.
مرمت این پوست، روند بســیار طوالنی دارد؛ اما به طور 
حتم مانند حالت اول نمی شــود. اکنــون تخریبی اتفاق 
افتاده که می شــد جلوی آن را گرفت؛ اما کار دشــواری 
نیاز دارد. در موزه تالشــی نمی بینم که بخواهند دوباره 
آن را به حالــت اول برگردانند چون اگر می خواســتند 
 چنین اتفاقی نیفتد حتما آنها را در شــرایط نامناســب

 نگه نمی داشتند.

مدیرپایگاه میراث جهانی ارگ بــم گفت: کارگران ارگ بم که 
۴ ماه حقوق آنها به تعویق افتاده بود، از چند روزپیش دســت 

از کار کشیدند.
افشــین ابراهیمی گفــت: ۱۲۲ کارگر در مجموعــه ارگ بم 
مشغول به کار هستند که به دلیل عدم پرداخت حقوق ۴ ماه، 

کارهای مربوط به مرمت ارگ بم را متوقف کرده اند.
وی در ادامه گفــت: ما ده تا ۱5 کارشــناس داریــم که آنها 
حقوقشــان را دریافت کرده اند؛ اما هنوز حقوق کارگران داده 
نشــده اســت با این وجود با کارگران صحبت کــرده ایم که 

مشغول به کار شوند.
ابراهیمی در پاســخ به اینکه وقتی حقوق آنها پرداخت نشده 
چطور می توان از آنها انتظار برگشــت داشــت گفت: ما این 
موضوع را به تهران منتقل کرده ایم تا مشکلشان هر چه زودتر 

حل شود.
مدیر پژوهشــی ارگ بم بیان کرد: اعتبارات ارگ بم و حقوق 
کارگــران از محل اعتبارات ملی پرداخت می شــود پس باید 
حقوق کارگران به موقع و به اندازه باشد که کمتر شاهد چنین 

اعتراض هایی باشیم.
وی گفت: من ۸ ســال اســت که در ارگ بــم کار می کنم و 
اعتراض کارگران به دیرکرد حقوق برای دومین و یا ســومین 
بار انجام شده اســت؛ اما این دیرکرد فقط مختص به ارگ بم 
نیســت. در خیلی ازجاهای دیگر هم می توان دیرکرد حقوق 

را مشاهده کرد.
فرهاد عزیزی مدیــرکل امور پایگاه های میــراث جهانی نیز 

در این باره گفت: دفتر امور پایگاه هــای میراث جهانی از اول 
ســال تا کنون، تنها ۱5 درصد تخصیص اعتبار گرفته است. 
برخی از پروژه هایی کــه نیروی زیاد تری دارند حقوقشــان 
را تا ماه خرداد گرفته اند و برخی از پایگاه هــا تا ماه مرداد. به 
عنوان مثال کارگــران پایگاه های میراث جهانی خوزســتان 
از خرداد تــا به حال حقــوق دریافــت نکرده انــد؛ بنابراین 
 بســیاری از پروژه ها و پایگاه ها، ســه تا 5 ماه است که حقوق 

ندارند.
وی گفت: ســازمان مدیریــت،  به جای تخصیــص نقدی به 
ما اسناد خزانه داده است. این اســناد فرابورس است یعنی به 
جای پول به ما ســند خزانه ای داده اند که آن هم متناســب 
با حقوق نیســت. از زمانی که این اســناد در اختیــار ما قرار 
گرفته تا کنون چند بار به ســازمان مدیریت نامه نوشتیم که 
 کارگران پول می خواهند نه اســناد خرانه ای؛ اما دولت چون
  نقدینگی نداشــته به جــای پول به مــا این اســناد را داده
  اســت منتها این اســناد را همیشــه به پیمانکاران و کسانی

  می دهنــد که طلب زیــادی دارنــد ولی ما بــرای کارگران 
پایگاه ها پول نقد الزم داریم و این اســناد متناسب با نیازهای 

ما نیست.
مدیرکل امور پایگاه های میراث جهانــی بیان کرد: آیا فقط ما 
باید میراث جهانی کشورمان را ثبت کنیم؟ وقتی نمی توانیم 
حداقل حقــوق کارگــران را بپردازیم چطور انتظــار دارید 
 آنها را مدیریت کنیم و زیرســاخت برای حضور گردشــگران

 آماده شود.

علت تغییر حالت پوست قرآن های کوفی؛

 گرما، آب کالژن ها را از بین برد
به دلیل عدم پرداخت حقوق؛

کارگران ارگ بم، دست ازکارکشیدند

اعتبارات ارگ بم و 
حقوق کارگران از 

محل اعتبارات ملی 
پرداخت می شود 

پس باید حقوق 
کارگران به موقع و 
به اندازه باشد که 

کمتر شاهد چنین 
اعتراض هایی باشیم

   اکنون تخریبی 
اتفاق افتاده که 
می شد جلوی 

آن را گرفت؛ اما 
کار دشواری نیاز 

دارد. در موزه 
تالشی نمی بینم 

که بخواهند دوباره 
آن را به حالت اول 

برگردانند

کلیسای سانتا ماریا دل پوپولو 
کلیسای سانتا ماریا دل پوپولو ، حاصل کار بهترین نمونه از آثار هنرمندان دوره رنسانس، از جمله رافائل، برنینی و کاراواجو  است. این کلیسا در سال ۱۰۹۹ برای مبارزه با اعتقادات خرافی مردم درآن زمان ساخته شد و دارای چندین زیر کلیسای کوچک که همه آنها 

حاصل کار هنرمندان برجسته آن زمان است. کلیسای دل پوپولو از زیباترین کلیساهای دنیا به حساب می آید.

موسسه هنری شــیکاگو، از اتاق مشــهور ون گوگ در خانه  
او در آرلس فرانســه، مدلی در ابعاد واقعی خلق کرده، اتاقی 
که در نقاشــی مشــهور او به نام »اتاق خواب« جاودانه شده 
است. این اتاق نقاشی اســتاد هنرمند خود در سال ۱۸۸۸ را 
به شکلی کامال وفادارانه و با تقلید از مولفه های ساده فضای 
داخلی و رنگ های روشن آن، درست مانند اثر اصلی به همراه 
ضربه های محکم قلم مو بازســازی نمــوده و دقیقا با همان 
مبلمان، روتختی و نظم و ترتیب تصادفی نقاشی، تزیین شده 
است. بهترین قسمت ماجرا آن است که می توان این اتاق را 
از طریق AirBnb به قیمت شــبی ۱۰ دالر اجاره کرد.ایده 
خلق این اتاق غیرمعمول با نمایشگاه »اتاق ون گوگ« همراه 

شــد. در این نمایشــگاه که توسط موسســه هنری شیکاگو 
برگزار شد، حدود 3۶ اثر هنرمند از جمله نقاشی ها، طرح ها و 
نامه های مصور به همراه منتخبی از کتاب ها و سایر متعلقات 

ون گوگ به نمایش درآمدند.
جالب اســت بدانید خود شــخص ون گوگ به قدری شیفته 
نقاشی اتاق خود بود که بین ســال های ۱۸۸۸ و ۱۸۸۹ سه 
نسخه مختلف از آن را کشــید. اولین نســخه از این نقاشی 
کمی بعد از نقل مــکان او به »خانه  زرد« در آرلس فرانســه 
کشیده شد، اما زمانی که خرابی های به بار آمده توسط آب، 
اثر او را تهدید نمــود، ون گوگ به ســال ۱۸۸۹ و زمانی که 
در پناهگاهی در سنت رمی به ســر می برد دومین نسخه را 
نقاشی کرد. همچنین او نســخه کوچک تر سومی را نیز چند 
هفته بعد از کشــیدن نســخه دوم به عنوان هدیه ای به مادر 
و خواهر خود آماده کرد. این ســه نســخه در عین شباهت، 

متفاوت بوده و هر کدام منحصر به فرد می باشند.
اولین نقاشی در موزه ون گوگ آمستردام، دومی در موسسه 
 Musée d’Orsay هنری شیکاگو و سومی در موزه دورسی
پاریس قرار دارند. نمایشگاه »اتاق ون گوگ« در سال ۲۰۱۶ 
اولین باری بود که هر ســه این نقاشــی ها با هم در آمریکای 
شــمالی به نمایش درآمــد و فرصت مطالعه ای پیشــگام و 
عمیق را در مورد خلق این آثار و معنــی آنها برای ون گوگ 
 و تالش بــی وقفه  او بــرای یافتن خانه در اختیــار محققان

 قرار دادند.

گردشگران آمریکایی جایگاه اول بیشترین پرداخت کننده 
هزینه بابت هتل را در روسیه به دست آوردند.

در شش ماه نخســت امسال، گردشــگران آمریکایی برای 
هر شــب اقامت در هتل های روسیه به طور متوسط ۶73۸ 
روبل )حدود ۱۰5 دالر( هزینه کردند که 3۱ درصد بیشتر 
از مدت مشابه در ســال ۲۰۱5 بوده اســت.در جایگاه دوم 
گردشــگران آلمانی قرار دارند که به طور متوســط ۶۴۸۸ 
روبل بابت هرشــب اقامت در هتل های روســیه پرداخت 
کردند که رشــد 5۶ درصدی نسبت به ســال قبل داشته 
اســت. فنالندی ها هم با پرداخت هر شب به طور میانگین 
۶3۶۹ روبل جایگاه سومین گردشــگران را در روسیه از آن 

خود کرده اند.
اما میزان اســتفاده از هتل های الکچری روسیه نیز امسال 
3۰ درصد رشد داشــته است.گردشــگران فنالندی بابت 
هر شــب اقامت در هتل های پنج ســتاره روســیه به طور 
متوســط ۱۴۰۶7 روبــل )۲۲۰ دالر( پرداخــت کرده اند 
که ۸۸ درصد رشد را نشــان می دهد.اتباع بریتانیا به طور 
متوســط ۱3۲۱۸ روبل و اتباع آمریکا با پرداخت ۱۱۰۶۲ 
روبل در هر شب، بیشترین اســتفاده کنندگان از هتل های 
پنج ستاره الکچری روسیه بوده اند. روسیه همچنین دارای 
هتل های بسیار لوکسی است که هر شب اقامت در آن برای 
یک نفر بیش از ۱۰ هزار دالر هزینه دارد.هتل های 3 ستاره 
روسیه بیشترین محبوبیت را در بین گردشگران خارجی از 

طبقه متوسط در این کشور دارد که بر این اساس اتباع کره 
جنوبی با پرداخت هر شــب ۴۶۹۹ روبل )7۴ دالر( با رشد 
۲۸ درصدی بیشترین ســفارش دهندگان هتل سه ستاره 
در روسیه بوده اند. جایگاه دوم از آن گردشگران کاناداست 
و گردشگران فنالندی در جایگاه ســوم این گروه از کالس 
هتل های روسیه هستند.دولت روسیه برنامه های متنوعی 
برای جذب گردشــگر خارجی تدارک دیده که از مهم ترین 
آنان تجهیــز هزاران هتل با اســتانداردهای بیــن المللی، 
تقویت زیرساخت های گردشگری در کنار برگزاری هفتگی 
انواع جشــنواره های فرهنگی و خرید کاالهــا و برندهای 

معتبر در این کشور است.

گردشگری

قاب  روز  

آمریکایی ها در جایگاه اول صادرکننده گردشگر به روسیهیک شب اقامت در اتاق ون گوگ! 
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پیشنهاد  سردبیر:
کشور سال هاست که با بحران آب مواجه است

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان اصفهان:

شکار کبوتر به دلیل شیوع 
آنفلوآنزای پرندگان ممنوع شد

میزان مصرف انرژی در کشور بسیار زیاد است؛

آالیندگی موتورخانه های خانگی
 و تجاری زیر ذره بین می رود

جمعیت خرس های قطبی 
یک سوم کاهش می یابد

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان اصفهان گفت: شکار کبوتر 
به دلیل شیوع آنفلوآنزای پرندگان در کشور، ممنوع و در اصفهان نیز 

هیچ مجوز شکاری صادر نشده است.
مرتضی جمشیدیان اظهار داشت: از حدود یک ماه پیش، حکم ثبت نام 
متقاضیان در ارتباط با شکار کبوتر توسط اداره محیط زیست استان 
اصفهان صادر شــده بود اما به دلیل شیوع  آنفلوآنزای پرندگان هیچ 

مجوز یا پروانه شکاری صادر نشد.
وی افزود: به طور کلی عده ای با داشتن اسلحه مجاز عالقه مند به شکار 
هستند و بر این اساس هرچند وقت یکبار محیط زیست درباره شکار 

پرندگانی که در معرض خطر نیستند، مجوزهایی صادر می کند.
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست اســتان اصفهان بیان داشت: 
گرچه اغلب پرندگان به دلیل خشکسالی وضعیت خوبی ندارند اما 
زیست کبوتر با مشکل خاصی روبه رو نیست؛ گرچه به دلیل ممنوعیت 

دامپزشکی، شکار این پرنده نیز ممنوع شده است.
وی با اشاره به اینکه در هفته گذشته ماموران یگان حفاظت محیط 
زیست با حکم دادگاه وارد خانه یک متخلف شکار شدند که یک قوچ 
وحشی را در خانه نگهداری می کرد، افزود: به دلیل نگهداری نادرست 
از این قوچ و نداشتن تحرک، ســم های وی دچار آسیب شده است. 
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان اصفهان با بیان اینکه فرد 
متخلف باید ۱۰ میلیون تومان خســارت به محیط زیست پرداخت 
کند، ابراز داشت: این قوچ وحشی قابل بازگشت به طبیعت نیست و 

بر این اساس به باغ وحش شهرداری در کوه صفه اصفهان منتقل شد.
رها سازی ۱۲ پرنده وحشــی در زیستگاه های طبیعی 

فالورجان
وی با بیان اینکه همچنین دو پرنده ســارگپه معمولی و ۱۰کبوتر 
جنگلی )فاخته( در طبیعت شهرستان فالورجان رهاسازی شدند،  
ابراز داشت: این پرنده ها توسط فردی به صورت غیر قانونی نگهداری 
می شدند که پس از کشف در طبیعت رهاســازی شدند. وی با بیان 
اینکه این گونه پرنــدگان در برابر تغییرات و آلودگی های زیســت 
محیطی بسیار حساس هستند،  افزود: سارگپه معمولی با ۵۰سانتیمتر 
طول و رنگ متنوع پر و بالش، در زمره پرندگان حمایت شده قرار دارد 

که در نواحی جنگلی با درختان پراکنده و کشتزارها زندگی می کند.

معاون پایش و نظارت اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران 
از کنترل آلودگی ناشی از سامانه های گرمایشی و سرمایشی خانگی و 

تجاری در جهت کاهش آلودگی هوا و گرمایش زمین خبر داد.
محمد رســتگاری معاون پایش و نظارت اداره کل حفاظت محیط 
زیست اســتان تهران، درباره آلودگی منابع خانگی و تجاری، اظهار 
داشت: طبق بررسی های انجام شده 2۰ درصد  آلودگی هوای تهران به 
منابع ساکن یعنی کارخانجات، معادن و منابع گرمایشی و سرمایشی 
خانگی و تجاری مربوط می شود.  وی با بیان اینکه تالش برای حذف یا 
کاهش حتی کوچک ترین منبع آلودگی بسیار مهم است، بیان داشت: 
با پیگیر ی ها و تالش  محیط زیست، هیئت وزیران در سال 93، بحث 

معاینه فنی موتورخانه های خانگی و تجاری را تصویب کرد.
معاون پایش و نظارت اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران 
گفت: وزارت نفت با همکاری وزارت کشور، سازمان ملی استاندارد و 
معاونت علمی فناوری رییس جمهور، مکلف به کنترل آلودگی ناشی 
از سامانه های گرماشی و سرمایشی خانگی و تجاری و  هوشمندسازی 
آنها هستند. رستگاری افزود: دستگاه های مذکور مکلف شده اند طی 
6 سال اقدامات الزم را در این خصوص انجام دهند، همچنین سازمان 
ملی استاندارد، اســتانداردهای الزم را تدوین کرده و وزارت نفت نیز 

اجرای آنها را بر عهده گرفته است.
معاون پایش و نظارت اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران، 
با تاکید بر اینکه میزان مصرف انرژی در کشور بسیار باالست، تصریح 
کرد: با بهینه سازی مصرف سوخت، عالوه بر کاهش آلودگی هوا، به 
تعهدات خود در زمینه انتشار گازهای گلخانه ای که در حال حاضر به 

بحث محیط زیست جهانی مبدل شده، جامه عمل خواهیم پوشاند.
رستگاری در پایان گفت: الزم است از هر نقطه ای که امکان کاهش 
انتشار گازهای گلخانه ای یعنی انتشار دی اکسیدکربن)CO2( وجود 

دارد، وارد عمل شویم.

یافته هــای یک مطالعــه جامع تاییــد می کند کــه جمعیت 
خرس های قطبی در نتیجه آب شــدن یخ دریا تا اواســط قرن 

حاضر یک سوم کاهش می یابد.
این یافته اولین ارزیابی سیســتماتیک تاثیــر کاهش یخ های 
دریای قطب شــمال بــر جمعیــت بزرگ ترین خــرس های 
جهان اســت. این مطالعه نشان داد که براســاس یک احتمال 
7۰درصدی، جمعیت خرس هــای قطبی جهــان )که برآورد 
می شد 26 هزار قالده باشد( در 3۵ سال آینده که سه نسل این 
جاندار را شامل می شود، بیش از 3۰ درصد کاهش می یابد. سایر 
ارزیابی ها به ویژه بررســی اخیر اتحادیه بین الملل حفاظت از 
طبیعت )IUCN( که گونه های در معرض انقراض را در فهرست 

قرمز خود بررسی می کند نیز به نتایج مشابهی رسیده اند.
این اتحادیه خرس هــای قطبی را در طبقه آســیب پذیر یا در 

معرض خطر زیاد انقراض در حیات وحش قرار داده است.
 Royal Society’s Biology اما مطالعه جدید که در نشــریه
Letters منتشر شــد، جامع ترین مطالعه تا این تاریخ به شمار 
می رود؛ به طوری که 3۵ ســال داده ماهــواره ای در زمینه یخ 
دریای قطب شمال را با تغییرات شناخته شده در ۱9 گروه بندی 
متمایز خرس های قطبی ترکیب می کند کــه در چهار منطقه 

زیست محیطی در قطب شمال پراکنده شده اند.
این مطالعه متذکر می شود که خرس های قطبی برای بسیاری 
از جنبه های زندگی خود به یخ دریا وابســته اند و از همه مهم تر 
اینکه آنهــا از یخ دریا به عنوان ســکویی شــناور برای شــکار 

شیرهای دریایی استفاده می کنند.
دیتاســنتر ملی یخ و برف آمریکا گزارش داد که گستره یخ دریا 
در ماه های اکتبر و نوامبر، کمترین میزانی بود که تاکنون برای 

این دو ماه ثبت شده است.

ویژه

اخبار

با مسئوالن

در حالی که در بهار ســال جاری برخی از مسئوالن و فعاالن 
محیط زیست از پسروی آب دریا و خطر خشک شدن خلیج 
گرگان خبر دادند و بر اقدام هرچه ســریع تر تاکید کردند تا 
این  اکوسیستم ارزشمند که محل زندگی برخی از گونه های 
آبزی است به سرنوشت دریاچه ارومیه دچار نشود، مدیرکل 
حفاظت محیط زیســت اســتان عنوان کرد که نه تنها هیچ 
اقدامی برای ایــن خلیج انجام نگرفته، بلکــه کامال فراموش 

شده است.
اســماعیل مهاجر در ارتباط با آخرین وضعیت خلیج گرگان 
گفت: هیــچ کاری برای خلیــج گرگان انجام نشــده، حتی 

الیروبی نیز صورت نگرفته است. وی ادامه داد: آقای نوبخت 
۵ میلیارد تومان بودجه برای نجــات این خلیج مصوب کرد، 
اما تاکنون  یک ریال هم نداده اند و حتی هیچ جلســه ای نیز 

برای این خلیج برگزار نشده است.
مدیر کل حفاظت محیط زیســت اســتان گلســتان افزود: 
هیچ کار علمی هم در این زمینه انجام نمی شــود و همه این 
بی تفاوتی ها برای خلیج و کل منطقه بســیار خطرناک است. 
هیچ کس به دنبال بهبود وضعیت آن نیست، هیچ بودجه ای 
نداده اند و در مجموع می توانیم بگوییم که خلیج گرگان رها 

و فراموش شده است.
مهاجر اظهار کرد: حتمــا باید اتفاق ناگــواری بیفتد و همه 
آسیب ببینیم تا بفهمیم که این مشکل به رسیدگی نیاز دارد. 
منطقه ای که به طــور طبیعی چند صد هکتار آب داشــته و 
زیســتگاه برخی از گونه های آبزی بســیار نــادر و در حال 
انقراض مانند ماهی خاویاری اســت و زیستمندان بسیاری 
از آن استفاده می کنند و چند شــهر اطراف آن است، اکنون 
ورودی آب بســیار کمی دارد و ورود فاضالب شهرها و روستا 
به آن، چه به صورت زه کش و چه مستقیم، خلیج را تبدیل به 

تلی از آلودگی  تبدیل کرده است.

مدیر کل دفتر مشــارکت های مردمی ســازمان حفاظت از 
محیط زیست کشــور گفت: وجود پدیده فرونشست زمین در 
اکثر نقاط کشــور، بیانگر جدی بودن بحران آب اســت و این 
بدان معناست که کشور سال هاست با بحران آب مواجه است.

محمد درویش در نخستین همایش بحران آب و راهکارهای 
مدیریتی در شیراز افزود: متاسفانه امروز نه تنها در استان های 
کویری کشور مانند یزد، کرمان و سیستان و بلوچستان شاهد 
فرونشست زمین هستیم، بلکه در استان های فارس، اصفهان، 
خراسان، ســمنان، تهران، چهارمحال و بختیاری، هرمزگان 
و حتی اردبیل هم این پدیده قابل مشــاهده است. وی ادامه 

داد: در شــرایطی که فرونشســت چهار میلیمتری زمین در 
ســال را باید شــرایط بحرانی اعالم کرد، این پدیده در تهران 
به 36ســانتیمتر یعنی 9۰ برابر شــرایط بحرانی رسیده و در 
استان فارس در دشــت بین فســا و جهرم، به ۵4 سانتیمتر 
رسیده و با ۱4۰ برابر شــرایط بحرانی مواجه هستیم که این 
یک فاجعه بزرگ اســت. وی، فارس را رکورددار فرونشست 
زمین و فروچاله ها دانســت و اظهار کرد: این اســتان دارای 
پتانسیل ها و ظرفیت های بســیار خوبی است و سزاوار نیست 
که چنین بالیی بر سرش بیاید. درویش گفت: در این بین خبر 
خوب این است که این مشــکالت قابل حل است؛ اما خبر بد 
هم این است که نشانه ای از تالش مردم و حاکمیت برای حل 
آن وجود ندارد. خبر بدتر اینکه امروز و در این شــرایط، هنوز 

جشن خودکفایی تولید گندم برپا می کنیم.
مدیر کل دفتر مشــارکت هــای مردمی ســازمان حفاظت 
از محیط زیســت کشــور افزود: در کشــور ما چیزی حدود 
9۰درصد آب قابل اســتخراج برداشت می شــود؛ در صورتی 
که این رقم در بهترین حالت نباید از 4۰ درصد فزونی یابد که 
این نشــان می دهد فاجعه و بحران آب در ایران بسیار جدی 

است. 

مدیر کل دفتر مشارکت های مردمی سازمان حفاظت از محیط زیست کشور:

کشور سال هاست که با بحران آب مواجه است

مدیر کل دفتر پژوهش سازمان محیط زیست:

اقتصاد همراه با تخریب و آلودگی، مردود است

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان گلستان:

دولت برای نجات خلیج گرگان، یک ریال هم نداده است

سعید متصدی معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط 
زیست، با یادآوری اقدام سازمان حفاظت محیط زیست در اصالح و 
ابالغ حدود مجاز معاینه فنی خودرو طی سال 94، گفت: کلیه مراکز 
معاینه فنی، موظــف به رعایت حدود مجاز جدید مصوب شــورای 

عالی محیط زیست هستند.
متصدی با بیان اینکه حــدود مجاز مصوب شــورای عالی محیط 
زیســت مربوط به خودروهای بنزینی است، اظهار کرد: درخصوص 
خودروهای دیزلی نیــز با توجه به مباحث مطروحــه مبنی بر عدم 
دقت و صحت کافی در معاینه فنی ایــن خودروها و همچنین ابالغ 
مصوبه 2 مردادماه سال جاری هیئت دولت، سازمان حفاظت محیط 
زیست، اقدام به تدوین و ابالغ اعداد و ارقامی در شاخص های مختلف 
معاینه فنی این نوع خودروها کرد و از ایــن پس مراکز معاینه فنی 
خودروهای دیزلی، مکلف به رعایت حدود ابالغی توســط سازمان 

حفاظت محیط زیست هستند.
معاون سازمان حفاظت محیط زیست، ضمن یادآوری نقش و جایگاه 
معاینه فنی خودروها در کاهش آلودگی هوا به ویژه در کالن شهرها، 
خاطرنشان کرد: به همین دلیل راه اندازی سیستم یکپارچه معاینه 
فنی خودرو )سیمفا( بر اســاس مصوبه 2اردیبهشت۱393 هیئت 
دولت در دستور کار قرار گرفت و اجرایی شد. وی ادامه داد: باوجود 
این اقدام بســیار مهم، حدود مجاز قبلی پاســخگو نبود و به همین 
دلیل بازنگری و اصالح حدود مجاز معاینه فنی خودروها در سال 94 
توسط سازمان حفاظت محیط زیست انجام شد و به تصویب شورای 

عالی محیط زیست رسید.

متصدی ضمن تاکید بر الزم االجرا بودن مصوبه شورای عالی محیط 
زیســت درخصوص حدود مجاز معاینه فنی خودروها، تصریح کرد: 
اگرچه ایجاد سیســتم یکپارچه معاینه فنی خودرو )سیمفا( منجر 
به کاهش چشمگیر تخلفات در این حوزه می شود اما انجام درست 
این موضوع، همچنان نیازمند همکاری وســیع پلیس راهنمایی و 
رانندگی است و باید نظارت مستقیم و مستمر بر فعالیت این مراکز 

در دستور کار قرار گیرد.
نقش ســازمان حفاظت محیط زیســت در موضوع 

آلودگی هوا، نظارتی است
معاون سازمان حفاظت محیط زیست ضمن تاکید بر نقش نظارتی 
و راهبردی ســازمان حفاظت محیط زیســت در موضوع مقابله با 
آلودگی هوا، تصریح کرد: کاهش آلودگی هوا در شــهرها مســتلزم 
اجرای راهبردهای گوناگونی همچون معاینه فنــی خودرو، از رده 
خارج کردن خودروهای فرســوده، اصالح صنعــت و کنترل منابع 
آالینده صنعتی و خانگی بوده و این موضــوع، بیانگر اهمیت نقش 
سایر دستگاه ها و نهادها در انجام تکالیف و وظایف محوله و همراهی 

و همکاری با سازمان حفاظت محیط زیست است.
وی افزود: به طور نمونه نظارت بر معاینه فنی یکپارچه خودروها که 
از این هفته آغاز می شود و شــامل جلوگیری از تخلفات، کنترل و 
رعایت حــدود مجاز مصوب در ارتبــاط با معاینه فنــی در مراکز و 
همچنین بحث پیگیری برخــورد نیروی انتظامــی و راهور ناجا با 
متخلفان یا خودروهای فاقد معاینه فنی است که ازجمله تکالیف و 
وظایف سازمان حفاظت محیط زیست در موضوع مقابله با آلودگی 

هوا به شمار می رود.
معاون سازمان حفاظت محیط زیست خاطرنشان کرد: عدم توجه یا 
کم توجهی به موضوع مهم معاینه فنی خودرو، همچنین عدم رعایت 
حدود مجاز، منجر به تحقق نیافتن موضوع مهم بهبود کیفیت هوا 
خواهد شد و به همین دلیل از هفته آتی، تشدید نظارت بر سیستم 
یکپارچه معاینه فنی خودرو )ســیمفا( در دســتور کار کارشناسان 

سازمان حفاظت محیط زیست قرار می گیرد.
این مقام مسئول از مردم خواســت تا با انجام دقیق و صحیح معاینه 
فنی خودروی شــخصی خود، از اعمال قانون و تشــدید برخورد و 

مجازات و جرائم در این حوزه پیشگیری کنند.
تشدید سختگیری برای خودروهای فاقد معاینه فنی از 

سوی راهنمایی و رانندگی
به گفته این مقام مســئول، به همین منظــور مذاکرات هماهنگی 
برای اعمال ســختگیرانه ضوابط و مقررات درخصوص خودروهای 
فاقد معاینه فنی توسط پلیس راهنمایی و رانندگی با رییس محترم 
پلیس راهور ناجا صــورت پذیرفت و در نهایت ســردار محمدرضا 
مهماندار رییس پلیس راهور تهران در جلســه عصر چهارشنبه ۱7 
آذرماه شورای عالی ترافیک، از اولویت بخشــی پلیس راهنمایی و 
رانندگی در زمینه تشــدید ســختگیری ها برای خودروهای فاقد 

معاینه فنی خبر داد.
معاون سازمان حفاظت محیط زیســت خاطرنشان کرد: در همین 
راســتا، اعمال مقررات درخصــوص معاینه فنــی خودروها، هم از 
طریق پلیس راهنمایی و رانندگی و هم از طریق دوربین ها صورت 

خواهدپذیرفت.
۲4 ســاعت تردد خودروهای فرسوده در کالن شهرها 

منجر به اخذ جریمه 50 هزار تومانی می شود
وی اشــاره ای هم به مصوبه26 آبان ماه ســال جاری هیئت دولت 
درخصوص منع تردد خودروهای فرســوده در کالن شهرها داشت و 
افزود: بر اســاس این مصوبه، به ازای هر 24 ساعت تردد خودروهای 
فرسوده در کالن شهرها، مبلغ ۵۰۰ هزار ریال معادل ۵۰ هزار تومان 

به عنوان جریمه اخذ خواهد شد.
متصدی تاکید کرد: اعمال ســختگیرانه قوانیــن و مقررات مصوب 
هیئت دولت درخصوص تردد خودروهای فرســوده در کالن شهرها 
توســط پلیس راهنمایی و رانندگی، تاثیر بســیار زیــادی در رفع 

آلودگی هوا خواهد داشت.
این مقام مسئول اشاره ای هم به اجرای طرح پایش ضربتی صنایع 
آالینده در تهران داشــت و گفت: تیم های مختلفی از کارشناسان 
ســازمان حفاظت محیط زیست، به صورت شــبانه روزی در حال 
نظارت، پایش و کنترل صنایع به منظور کاهش آالیندگی ناشــی از 

آنها و بهبود کیفیت هوا هستند.
متصدی گفت: رعایــت نکردن قوانیــن و مقــررات و کوتاهی در 
پیشگیری و رفع آالیندگی توسط صنایع، منجر به تشدید برخورد 

سازمان حفاظت محیط زیست با صنایع آالینده خواهد شد.

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: مراکز معاینه فنی خودرو، مکلف به رعایت حدود مجاز 
معاینه فنی مصوب شــورای عالی محیط زیســت در مورد خودروهای بنزینی و حدود مجاز معاینه فنی مصوب سازمان 

حفاظت محیط زیست در مورد خودروهای دیزلی هستند.

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست:

نقش سازمان حفاظت محیط زیست در موضوع آلودگی هوا، نظارتی است

خبر

قائم مقام سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، 
با ابراز تعجب از قاچاق خاک گفــت: اینکه برخی برای 
منافع زودگذر شخصی حاضر می شوند به کشور لطمه 

بزنند، تاسف بار است.
ناصر مقدسی با اشــاره به قاچاق خاک از کشور گفت: 
مســئله خاک و دیگر منابع طبیعی، به موجب مقررات 

دارای ضوابطی هستند.
وی افزود: بــه موجب مقررات در مــورد منابع طبیعی 
و باغی و زراعی، برای برداشــت یا صــادرات خاک منع 
مطلق داریم. خاک یک عنصر حیاتی برای همه ملت ها 
و حیات بشر است که به عنوان یکی از عناصر چهارگانه 

مطرح بوده است.
قائم مقام سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور 
که در یک برنامه رادیویی با موضــوع »قاچاق خاک به 
کشورهای دیگر« سخن می گفت، اظهار کرد: در بخش 
منابع طبیعی حدود ۱3۰ میلیون هکتار از عرصه های 
بیابان ها، مراتع و جنگل ها تحــت عنوان اراضی منابع 
ملی اطالق می شــوند و به موجب قوانیــن حفاظت و 
بهره برداری از جنگل ها و ســایر قوانین، بهره برداری و 

استفاده از خاک ممنوع است.
وی به حوزه معادن نیز ورود و ابراز کرد: اســاس قاچاق 
خاک از این بخش نشــئت می گیرد زیرا دســته ای از 
خاک ها به عنوان خاک های صنعتی تعریف می شــوند 
که عمدتا منشأ روسی دارند و بخش زیادی از آنها برای 

صنایع مختلف فرآوری می شوند.
مقدســی تصریح کرد: محــدوده منابــع طبیعی، یک 
محدوده مشــخص و معین اســت که اگر نظارت نشود 
شاهد قاچاق منابع طبیعی خواهیم بود. منابع طبیعی 
با تمام قوا نســبت به این موضوعات برخورد می کند و 
در زمان جرم و در همان محل، نسبت به تشکیل پرونده 

قضایی متخلفین اقدام می کند.

بهره برداری و استفاده از
 خاک، ممنوع!

عدم توجه یا 
کم توجهی به 
موضوع مهم 

معاینه فنی خودرو، 
همچنین عدم 

رعایت حدود مجاز، 
منجر به تحقق 

نیافتن موضوع مهم 
بهبود کیفیت هوا 

خواهد شد

دیدگاه

مدیر کل دفتر پژوهش و توســعه فناوری سازمان حفاظت 
محیط زیســت تصریح کرد: جهان به این نتیجه رسیده که 
اقتصاد و اشتغالی که با بهره برداری بی رویه از منابع طبیعی 

همراه باشد، مردود است.
صدرالدین علیپور در مراســم افتتاحیه اســتارت اپ کسب 
و کار ســبز با ایجاد رســانه های محیط زیستی که در محل 
ســازمان حفاظت محیط زیست برگزار شــد، گفت: امروزه 
جهان به این نتیجه رســیده که توســعه باید بــا باال بردن 
کیفیت زندگی انسان ها و حفظ محیط زیست همراه باشد. 
امروزه اقتصاد و اشتغالی که با بهره برداری بی رویه از منابع 

طبیعی همراه باشد، مردود است.
وی همچنین اظهار کرد: کشــورهایی که در جایگاه مناسب 
اقتصادی قرار دارند، از باال بردن کیفیت محیط زیســت در 
حوزه های مختلــف بهره می برند و اســتفاده از انرژی های 
پاک را در دســتور کار خود قرار می دهند. واضح اســت که 

توسعه اقتصادی نباید به هر بهانه ای انجام شود.
مدیر کل دفتر پژوهش و توســعه فناوری سازمان حفاظت 
محیط زیســت، با اشــاره به اینکــه در ایران بحــران های 
محیط زیســتی چالش هایی را ایجاد کرده است، افزود: این 
مشکالت همه نهادها و آحاد جامعه را دچار گرفتاری کرده 

است. بحران آب، اســتحصال بی رویه آب های زیرزمینی، از 
بین رفتن خاک ها و بیابان زایی از جمله چالش های اساسی 

برای کشور است.
علیپور با اشــاره به اینکه در حال حاضر اکوسیســتم های 
ارزشــمندی چون دریاچه ارومیه در آســتانه نابودی است، 
گفت: در صورت نابودی این اکوسیستم، ساکنان استان های 
مجاور دریاچه تحت تاثیر قرار می گیرند و واقعیت آن است 
که آنچه در محیط زیســت کشــور اتفاق می افتد، کمتر از 

تحریم ها نیست.
وی با بیان اینکه دنبال آن هســتیم که مولفه محیط زیست 
را به مولفه هــای اقتصادی و اجتماعی گــره بزنیم، تصریح 
کرد: از جمله نتایج این کار، توسعه مشاغل سازگار با محیط 
زیست است. باید به دنبال مشاغلی باشیم که در کنار توسعه 
اقتصادی، آیتم ها و شاخص های محیط زیستی را هم در بر 

داشته باشد.
مدیر کل دفتر پژوهش و توســعه فناوری سازمان حفاظت 
محیط زیســت با اشــاره به اینکــه اهداف توســعه پایدار، 
مهم ترین اهداف هر کشــور را تشــکیل می دهــد، گفت: 
مشاغل سبز به عنوان راهکار اصلی برای حفظ محیط زیست 
در کنار توســعه اقتصادی در دنیای امروز مدنظر قرار گرفته 

و یکی از اقدامات ما در این زمینه، بحث اســتارت آپ بوده 
است. علیپور با اشاره به اینکه سال گذشته اولین استارت آپ 
زیست محیطی در کشور برگزار شــد، اظهار کرد: هدف آن 
است که مجموع ایده های زیست محیطی را در قالب برنامه 
مدون، راهبردی کرده و بین متخصصین رقابت ایجاد کنیم 

تا در نهایت بهترین ایده ها برگزیده شوند.
علیپور اظهار کرد: اســتارت آپ محیط زیســتی در کشور 
ما موضوع جدیدی اســت که می تواند بــرای حفظ محیط 
زیست و ایجاد کسب و کار سبز راهگشا باشد؛ چون یکطرفه 
نیســت و فرصت کار گروهی را فراهم می کند تا ایده های 
اجرایی را تبدیل به کســب و کار سبز و ســازگار با محیط 

زیست کنیم.
وی افــزود: طرح هــا بــه لحــاظ اقتصــادی و تخصصی 
چکش کاری می شــوند و داورها به بحــث تبدیل ایده ها به 

فرصت شغلی توجه می کنند.
علیپور با اشاره به اینکه ماه گذشته یک استارت آپ محیط 
زیستی اســتانی در قزوین انجام شــد، گفت: این سومین 
استارت آپ محیط زیســتی در کشور اســت. استارت آپ 
امســال تخصصی بوده و محور آن اســتقبال از پتانســیل 
رســانه ها و شــبکه های مجازی برای ایجاد اشتغال است. 
امروزه با توجه به وسعت اطالعات رســانه ها در حوزه های 
مختلف، ایــن بخش اهمیت ویژه ای پیدا کرده و پتانســیل 

مهمی برای بحث های اقتصادی است.
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پیشنهاد   سرد  بیر: 
اگر گناه وزن داشت 

احمد گفت: باید از مامــان و بابام اجازه بگیریم. حرفش رو 
تایید کردم و گفتم: البته که بایــد اجازه بگیرد. حاال پدر و 

مادرتون کجا هستن؟ 
زهرا با همــون صدای ظریــف کودکانه اش گفــت: بابام 
نابیناســت و همــراه مامانم دســتمال پارچــه ای و فال 
می فروشن.. از شــنیدن این جمله خیلی غمگین شدم، تو 
خودم فرو رفتم و گفتم: خونه تون کجاست؟ احمد گفت: 

خیلی دور... 
کنجکاوانه گفتم: می شــه یــه روز منو ببریــد خونتون؟ 
می خوام بــا پدر و مادرتون آشــنا بشــم و در مــورد کار 
باهاشــون صحبت کنم. هر دو قبول کردن و قرار شد اگه 
پدر و مادرش اجازه دادند برای دیدن شــون برم. احساس 
می کردم این جور افراد با زندگی های سختی که دارن باید 
بیشتر دیده بشن. باید بیشــتر بهشون پرداخت، بیشتر در 

موردشون فکر کرد و حرف زد!
احســاس می کــردم آدم هایی که ســاده از کنارشــون 
می گذریم یه دنیا قصه پر غصه دارن که به چشم هیچ کس 
نمی یاد! هیچ گوشی، خریدار حرف هاشون نیست و وظیفه 
خودم دونســتم هر طور که شده این مســتند رو بسازم و 
الاقل به زندگــی یکی از این هزاران نفر بپــردازم. تو افکار 
خودم غوطه ور بودم که با صــدای زیبای آکاردئون احمد 
به خودم اومدم. با نگاهــی پر از امید به دســت عابرهای 

پیاده ای که از کنارشون رد می شدن چشم می دوختن. 
انگار تازه بزرگ شــده بودم ،تازه رشد کرده بودم! با خودم 
عهد بستم هر طور که شده این تصمیم رو علنی کنم. روز 
بعد با خوشحالی تمام هر دوشون رو سوار کردم و به طرف 

خونشون که به قول احمد خیلی خیلی دور بود رفتیم. 

اتاق کوچکی که خالی از پنجره بود، در ته شهر، دیوارهایی 
نمور، قالیچه ای موریانه خــورده و عالءالدینی کوچک که 
تنها وســیله گرمازای اون ها بود!.. جدا از تمام اینها، صفا و 
صمیمیتی بینشون موج می زد که ستودنی بود! پدرشون 
مردی حدودا پنجاه ســاله با چهره ای شکســته، موهایی 

سپید و چشمانی پر از حرف که قادر به دیدن نبود! 
تمام ماجرا رو براشــون تعریف کــردم و از اهدافم گفتم: 
خوشبختانه با تصمیمی که گرفته بودم، موافقت کردند و 
قرار شد بابت هر روزی که جلوی دوربین من کار می کنن 
صد هزار تومان بهشون پرداخت کنم. از شنیدن این خبر 
برق شادی توچشم های احمد و زهرا موج می زد. پدرشون 
با چهره ای مهربون گفت: پسرم! درسته که گرفتن این پول 
برای بچه های من خیلی شــیرینه اما ما برای گرفتن پول 
این کار رو قبول نکردیم! ما، هم دوست داشتیم به شما که 
درد آدم ها برات مهمه کمکی کرده باشیم و هم دیگران رو 

از دنیای اطراف باخبر کنیم. 
مجذوب حرف زدنش شده بودم. خیلی رسا و شیوا صحبت 
می کرد. بی مقدمه گفتم: شما خیلی قشنگ صحبت می 
کنید. چند کالس درس خوندید؟ لبخندی زد و گفت: من 
از دوران راهنمایی یعنی درســت از زمانــی که پدرم رو از 
دست دادم مجبور شــدم مدرســه رو رها کنم و به خاطر 
خواهر کوچکم توی جوشــکاری مشــغول به کارشم. این 
چشــم های نابینا یادگار همون دورانه! اما پدرم در زمان 
خودش سخنور قدری بود! خیلی قشنگ صحبت می کرد. 
 شــاید ژنی باشــد و من کمی از پــدر خدا بیامــرزم ارث

 برده باشم.
لبخندی زدم و گفتم: شــما و خانواده تون بسیار مودب و 
باسواد هستید. چون سواد به خوندن دفتر و کتاب نیست، 
سواد فرهنگی یعنی داشتن شــعور و ادب و باعث افتخار 
منه که خدا خواست و با شما آشنا شدم. در ضمن من می 
دونم که شــما به خاطر پول این کار رو قبول نکردین؛ اما 
خودم دوست دارم در قبال زحمتی که این دو تا برای فیلم 

من می کشن یه هدیه کوچیک تقدیم کنم. 
اون روز با تمام اتفاقات تلخ و شــیرینش گذشت و شب در 
مورد احمد و زهرا و تصمیمی که گرفته بودم با پدر و مادرم 
صحبت کردم. پدرم مثل همیشــه به این کار تشویقم کرد 
و مادرم با خوشحالی گفت: فردا همراهت می یام تا بریم و 
براشون دو دست لباس گرم و زمستونی بخریم. صبح اون 
روز به همراه مادرم به دیدن شــون رفتیم و گفتم: بچه ها 
این خانم مادر منه.وقتی  فهمید دو تا دوســت خوب پیدا 
کردم دلش خواســت که شــما رو از نزدیک ببینه. زهرا با 
معصومیتــی که تو صــداش بــود گفت: مادرتــون مثل 
فرشته هاست. هر دو خندیدیم و تشکر کردیم. رو به احمد 
کردم و گفتم: حاال یه آهنگ خــوب برای مادر من بزن که 
خیلی تعریفت رو کردم و احمد شروع به نواختن کرد. بعد 
از اینکه آهنگش تموم شد مادرم تشــویقش کرد و گفت: 
امروز من و حســین می خوایم بریم خرید دوســت داریم 

شما دو تا هم همراه ما بیایید!
زهرا نگاهی به احمد کــرد و احمد ســرش رو به عالمت 
تایید تکــون داد و دنبال مــون اومدن. مــادرم برای هر 
کدوم شــون دو دست لباس خوب زمســتونی خرید. اول 
قبول نمی کــردن اما به اصرار مادرم با خوشــحالی، هدیه 
هاشــون رو از دســتم گرفتند... و از فردای اون روز کار ما 
به طور جدی شروع شــد. به همراه دســتیارانم به محل 
فیلمبرداری رفتیم و دوربین رو ســمت پیــاده رو نصب 
کردیم. بازیگــران خوبی بــودن. به تمــام نکاتی که می 
گفتم توجه می کردن. هر چند نمی شــد اســم شون رو 
بازیگر گذاشــت، چون بازی نبود. این عین واقعیت بود با 
این تفاوت که حاال یه دوربین به این زندگی اضافه شــده 
بود که لحظه های نــاب این دو رو ثبت کنــه. لحظه هایی 
که می تونســت کنار هم ســن سال هاشــون پشت میز 
مدرســه ســپری کنــن. لحظه هایــی که می تونســت 
 کنــار بخاری یــا شــومینه و در کنــار خانواده ســپری 

بشه اما... .

حواستان را از گوشی ها و شــبکه های اجتماعی خارج کنید. 
به طبیعت و آدم های واقعــی پیرامون خود توجه کنید. انرژی 
بدهید و انرژی بگیرید. حتی می شــود با مشاهده افتادن یک 

برگ زیبای پاییزی، دل به دریا زد و شاد شد.
شاکر باشید و از دیگران نیز تشکر کنید

یعنی همان »شکر نعمت، نعمتت افزون کند«، نتایج بررسی ها 
نشان می دهد که شاکر خدا بودن و تشکر از دیگران باعث ایجاد 
نشاط و بهبود ســالمت می شــود. این کار روابط را مستحکم 

کرده و حالتان را بهتر می کند.
بنویسید

این را بدانید که هیچ کس هفت روز هفته و هر بیســت و چهار 
ساعت شبانه روز شاد و خرسند نیســت. بدانید که فقط شما 

غمگین نیستید.
برای اثبات عقیده تان با افراد بی منطق بحث نکنید. به عقیده 
متخصصان بحث نکردن باعث می شودکه 99 درصد انرژی تان 

را ذخیره کنید.
نوشتن یک روش مفید برای بیرون ریختن احساسات و خالص 

شدن از شر احساسات منفی و لحظات سخت است.
مانند اجدادمان هر از گاهی شــعری بنویسیم.دفتر خاطرات 
داشته باشیم.این کارها باعث کاهش فعالیت آمیگدال ) بخشی 
از مغز( می شود که برخی احساســات منفی مانند استرس را 

تشدید می کند.

- کشتن و دفن عقاید اشتباه، یک خدمت بزرگ به بشریت 
اســت. در برخی مواقع حتی بهتر از کشف یک حقیقت یا 

واقعیتی نوین است. 
- انســان به وســیله برآوردن تمایالت خود نمی تواند به 
لذت و شــادکامی برســد، بلکه در صورتی می تواند به آن 

سرچشمه راه یابد که پا روی این تمایالت بگذارد. 
- وضع و حال مردمان تنگ فکر، به وضع و حال بطری های 
تنگ دهان می ماند؛ هر چه کمتر در خود دارند، با ســر و 

صدای بیشتری آن را به خارج پرتاب می کنند. 
- کسی که روی صندلی های راحت بنشــیند، نمی تواند 

قانونی بنویسید که به درد روی زمین نشستگان بخورد. 
- برای آنکه در ظاهر هیوال باشی، باید کمی هم در درونت 

هیوال باشی. 
- ابلهانه است، بر اصالح ابلهان پا فشردن!

 - زیبایــی همیشــه خوب نیســت! ولی خوبی همیشــه
 زیباست. 

انرژی مثبت 

هایالیت 

آموختنی

آموخته ام که زندگی عشق است.
آموخته ام که گاهی تمام چیزهایی که یک نفر می خواهد فقط دستی 

است برای گرفتن دست او  وقلبی است برای فهمیدن وی .
آموخته ام که راه رفتن کنار پدرم در یک شــب تابستانی در کودکی، 

شگفت انگیز ترین اتفاق در بزرگسالی است.
آموخته ام بهترین کالس درس دنیا کالسی است که زیر پای پیر ترین 

فرد دنیاست.
آ موخته ام وقتی که عاشقم عشق من در ظاهر نیز نمایان می شود .

آموخته ام تنها کسی که مرا در زندگی شاد می کند کسی است که به 
من می گوید : تومرا. شاد کردی

آموخته ام داشتن کودکی که درآغوش شــما به خواب رفته زیباترین 
حسی است که در دنیا وجود دارد.

آموخته ام که مهربان بودن بسیار مهم تر از درست بودن است .
آمو خته ام که هرگز نباید به هدیه ای از طرف کودکی » نه« گفت .

آموخته ام که همیشــه برای کســی که به هیچ عنوان قادر به کمک 
کردنش نیستم دعا کنم.

آموخته ام مهم نیســت که زندگی تا چه حد از شــما جدی بودن را 
انتظار دارد ،  همه ما احتیاج به دوستی داریم که لحظه ای با وی به دور 

از جدی بودن باشیم .
آموخته ام کــه زندگی مثل یک دســتمال لوله ای اســت هر چه به 

انتهایش نزدیک تر می شویم سریع تر حرکت می کند .
آموخته ام که پول شخصیت نمی خرد .

آموخته ام که تنها اتفاقات کوچک روزانه است که زندگی را تماشایی 
می کند.

آموخته ام که خداوند همه چیز را در یــک روز نیافرید .پس چه چیز 
باعث شد که من بیندیشــم می توانم همه چیز را در یک روز به دست 

بیاورم.
آموخته ام که چشم پوشی از حقایق آنها را تغییر نمی دهد.

آموخته ام که این عشق است که زخم ها را شفا می دهد نه زمان.
آموخته ام که وقتی با کسی روبه رو می شویم انتظار لبخندی از سوی 

ما را دارد.

موفقیت

شکسپیر می گوید:
من همیشه خوشحالم، می دانید چرا؟

برای اینکه از هیچ کس برای چیزی انتظاری ندارم،
انتظارات همیشه صدمه می زنند

زندگی کوتاه است 
پس به زندگی ات عشق بورز

خوشحال باش و لبخند بزن... فقط برای خودت زندگی کن و قبل از 
اینکه صحبت کنی ، گوش کن
قبل از اینکه بنویسی ، فکر کن

قبل از اینکه خرج کنی، درآمد داشته باش
قبل از اینکه دعا کنی ، ببخش

قبل از اینکه صدمه بزنی ، احساس کن
قبل از تنفر ، عشق بورز

زندگی این است ... احساسش کن، زندگی کن و لذت ببر

احساسش کن، زندگی کن و لذت ببر
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نگهــداری از یک حیوان خانگی از ســوی خانواده عروس، ســرانجام 
بالی زندگی زوج جوانی شــد که تازه به عقد یکدیگــر در آمده بودند. 
تازه داماد که تحمل حضور آن حیوان را نداشــت و به شدت از حیوان 
می ترســید، به دادگاه خانواده رفت و تقاضای طالق داد. دختر جوان، 
هنوز هم باورش نمی شود شــوهرش تقاضای طالق داده و می خواهد 
از او جدا شود. با چشــم های بهت زده به او خیره شــد و دنبال راهی 
می گردد تا او را منصرف کند؛ اما از طرف دیگر از این که شــوهرش به 
خاطر چنین موضوعی بــه دادگاه آمده و تقاضای طــالق داده، پیش 
خانواده و دوستانش به شــدت خجالت زده است. مرد کنارش نشسته 
و از بی اعتنایی او به حرف های همســرش، مشخص است که تصمیم 

نهایی را برای جدایی گرفته و حاضر نیست به خاطر حفظ زندگی اش از 
حضور یک حیوان خانگی چشم پوشی کند. همسرش با صدای آرامی 
به او می گوید که جواب بقیه را چه بدهد، مرد جوان همچنان ســاکت 

است. 
ســاعت 10/30 صبح، زمان دادگاه زن و شوهر جوان است و قرار است 
آخرین صحبت خــود را پیش قاضی مطرح کنند. تــازه عروس وقتی 
مقابل قاضی نشست گفت: شــما بگویید آخر آدم به خاطر یک حیوان 
زندگی اش را از هم می پاشد؟ شوهر من به خاطر همین موضوع پایش 
را در یک کفش کرده و می خواهد از من جدا شــود. این حیوان متعلق 
به خواهرم اســت و قرار نیســت بعد از ازدواج در خانه ما زندگی کند. 
شــوهرم به خاطر این موضوع این دعوا را به پا کرده اســت. روزی که 
به خواستگاری ام آمد می دانســت که خواهرم از این حیوان نگهداری 

می کند. این حیوان فانتزی و کوچک اســت و ممکن نیست به کسی 
آسیب برساند. اوایل عقدمان می دیدم که شوهرم از آن حیوان دوری 
می کند. بر خالف دیگران که با حیوان بازی می کردند، او اصال کاری به 
حیوان نداشت و اگر به سمت او می آمد وارد اتاقی دیگر می شد و در را 
هم می بست هر موقع از او می پرسیدم که چرا از این حیوان دوری می 

کنی؟ جواب مشخصی نمی داد. 
دختر جوان نگاهی به شوهرش می اندازد تا تاثیر حرف هایش را روی 
او ببیند؛ اما مرد همچنان بی توجه بــه او و حرف هایش روی صندلی 
نشسته است. او ادامه می دهد: چند ماه بعد، از روی رفتارهای همسرم 
متوجه شــدم که او به شدت از حیوان می ترســد و این ترس از دوران 
کودکی در او وجود داشــت. وقتــی خواهرم با حیوان بــه خانه پدر و 
مادرم می آمد به او می گفت که آن حیــوان را از من دور کن، تنها که 

می شدیم صدایش را روی سرش می انداخت و با من به شدت دعوا می 
کرد و می گفت که از این حیوان متنفر اســت و زمانی به دیدنم می آید 
که حیوان در خانه نباشــد. در غیر این صورت تصمیم جدی در مورد 
زندگی مان خواهد گرفت. وقتی این حرف را زد به حساب عصبانیتش 
گذاشتم. یک ســال از این موضوع گذشت و یک شــب که شوهرم به 
خانه مان آمده بود خواهرم هم با آن حیوان از اتاقش بیرون آمد. شوهرم 
متوجه حضور آن حیوان نشد و مشــغول پیامک زدن به دوستش بود. 
حیوان به ســمت او آمد و وقتی به او رسید به ســمت او رفت شوهرم 
وحشــت زده از جایش پرید و با صدای بلندی ســر من فریاد کشید و 
گفت: که دیگر تحمل این زندگی را ندارد یا بایــد او را انتخاب کنم یا 

حیوان خواهرم را. 
دخترک چشم های اشــک آلودش را پاک کرد و گفت: باور کنید من 

زندگی ام را دوســت دارم؛ اما از طرفی به شــدت به خانواده ام وابسته 
هســتم و نمی توانم از آنها بگذرم. چطور به خاطر این که خواهرم یک 
حیوان دارد و شوهرم از آن می ترســد آنها را ترک کنم؟ من نمی توانم 
از خانواده ام بگذرم و بودن با آنها را به ادامه زندگی با همســرم ترجیح 
می دهم. مرد جوان بــا این که به نظر می آمــد توجهی به حرف های 
همســرش ندارد، با شــنیدن این حرف گفت: من نمی توانم با بودن 
این حیوان زندگی کنم و به شــدت از این حیوان می ترســم. حاال که 
خانواده ات و آن حیوان را به زندگی با من ترجیح می دهی، بهتر است از 

هم جدا شویم. این حرف اول و آخرم است. 
قاضی دادگاه خانواده هم پس از شــنیدن صحبت های این زوج آنها را 
برای رفع مشکلشان به مشــاوران معرفی کرد تا در صورتی که مشکل 

حل نشد در این باره تصمیم بگیرید. 

سود وکو

قصه زندگی ) قسمت دوم(

تلنگری بر روح

گاهی نگاهت را به سمت دیگر بدوز که نبینی. 
با آگاهی و شناخت، بخشیدن را خواهی آموخت.

اگر می دانســتم این آخرین دقایقی است که تو را می بینم، 
به تو می گفتم » دوستت دارم« و نمی پنداشتم تو خود این 
را می دانی. همیشه فردایی نیست تا زندگی فرصت دیگری 

برای جبران این غفلت ها به ما دهد.
کسانی را که دوست داری همیشــه کنار خود داشته باش 
و بگو چقــدر  به آنها عالقــه و نیاز داری. مراقبشــان باش. 
به خــودت این فرصت را بــده  تا بگویی: » مــرا ببخش « ، 

» متاســفم«، » خواهش می کنم« ، » ممنونــم« و از تمام 
عبارات زیبا و مهربانی که بلدی استفاده کن.

هیچ کس تو را به خاطر نخواهــد آورد، اگر افکارت را چون 
رازی در سینه محفوظ بداری.

خودت را مجبور به بیان آنها کن. به دوستان و همه  آنهایی 
که دوستشان داری بگو چقدر برایت ارزش دارند. اگر نگویی 
فردایت مثل امــروز خواهد بود و روزی بــا اهمیت نخواهد 

شد.
  به گمانم هر کــس در زندگی اش باید یک نفر را داشــته 

باشد؛ جنسیتش مهم نیست ...
یک دوست ...
یک رفیق ...
یک همدم ...

یک نفر که تو را بهتر از خودت بشناســد و حالت را بفهمد؛ 
یک نفر که بتوانی تلفن را برداری بگویی حالم بد است

و او بدون هیچ سوالی، کار و زندگی اش را تعطیل کند تا به 
تو برسد ...

آخر خوشبختی است که یک نفر در زندگی ات باشد ...

خوشبختی 

تقاضای طالق به خاطر حیوان خانگی 

چه زیباست سکوت!اگر گناه وزن داشت 
اگر گناه وزن داشت؛ هیچ کس را توان آن نبود که قدمی بردارد

تو از کوله بار سنگین خویش ناله می کردی ...
و من شاید ؛ کمر شکسته ترین بودم

 اگر غرور نبود؛
چشم هایمان به جای لب هایمان سخن نمی گفتند و ما کالم محبت را 

در میان نگاه های گه گاه  خودمان جست وجو نمی کردیم
 اگر دیوار نبود؛ نزدیک تر بودیم

با اولین خمیازه به خواب می رفتیم
و هر عادت مکرر را در میان ۲۴ زندان حبس نمی کردیم

 اگر خواب حقیقت داشت؛همیشه خواب بودیم
هیچ رنجی بدون گنج نبود ...

ولی گنج ها شاید بدون رنج بودند
 اگر همه ثروت داشتند

دل ها سکه ها را بیش از خدا نمی پرستیدند
و یک نفر در کنار خیابان خواب گندم نمی دید 

اگر مرگ نبود؛
همه کافر بودند

و زندگی بی ارزش ترین کاال بود
 اگر عشق نبود؛

به کدامین بهانه می گریستیم ومی خندیدیم؟
کدام لحظه  نایاب را اندیشه می کردیم؟

و چگونه عبور روزهای تلخ را تاب می آوردیم؟
آری بی گمان پیش از اینها مرده بودیم....

اگر عشق نبود؛
اگر کینه نبود؛

قلب ها تمامی حجم خود را در اختیار عشق می گذاشتند
اگر خداوند؛

یک روز آرزوی انسان را برآورده می کرد
من بی گمان

دوباره دیدن تو را آرزو می کردم و تو نیز
هرگز ندیدن مرا

آنگاه نمی دانم خداوند کدام یک را می پذیرفت

دلنوشتهزندگی بهتر

سکوت وداع واپسین دیدار دو دلدار، همیشه مرطوب است.
سکوت یک محکوم به مرگ، پر از پشیمانی لزج است.

 خیالتان آســوده، ســکوت مرگ، ســرد و منجمد است، ولی 
شکستنی نیست.

 زیر زمیــن خانه های قدیمی تمــام مادر بزرگ ها، سرشــار از 
سکوت ترشی ســیر، انار خشکیده، ســرکه انگور، عروسک ها و 

دوچرخه دوران بچگی است.
 سینمای صامت، پر از سکوتی گویا و خنده دار بود.

 غیرقابل درک ترین سکوت، متعلق به معلم ادبیات پیری است 
که، شاگرد قدیمیش را در حال غلط خواندن گلستان سعدی از 

تلویزیون می بیند.
 آزار دهنده ترین ســکوت، وقتی اســت کــه دروغ می گویی و 

مخاطبت در سکوتی سنگین، فقط نگاه می کند.
 در گورســتان، فقط در ســاعات معینی کــه ارواح به میهمانی 

می روند، سکوت برقرار است.
 بعضی، بلدند با تمام وجود مدت ها ســاکت باشــند، حیف که 

زبانشان آخر همه را به باد می دهد.
 آدم های ترسو، برای فرار از سکوت، با خود حرف می زنند.

 تابلوهای جهت نما، در خیابان و جاده ها، در ســکوتی بی ادعا، 
عابران را راهنمایی می کنند.

 تمام مردم جهان، با یک زبان واحد ســکوت مــی کنند، ولی به 
محض باز کردن دهان از هم فاصله می گیرند.

 کرو الل ها، در سکوت محض با هم حتی پرچانگی هم می کنند.
 سکوت، خیلی خیلی خوب است، اما نه هر سکوتی.

  بعضــی، قادرند تا لحظه مرگ، ســکوت کنند، به شــرط آنکه 
حق السکوت قابلی در قبالش گرفته باشند.

 در آخرت، تو را به خاطر حرف های نســنجیده، ممکن اســت 
مجازات کنند، ولی سکوت بی جایت را، هرگز نمی بخشند.

  ســکوت را با هر چیزی می شــود شکســت، ولی با هر چیزی
 نمی توان پیوند زد.

 سکوت، حتی از نوع مطلقش در نهایت شکستنی است.
 دفاتر سفید و بی خط نو، مثل نوار خام، مملو از سکوتند.
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پیشنهاد سردبیر: 
ذوب آهن روی نوار پیروزی

فضای مجازی

مدتی است حاشیه های زیادی که برای دو بازیکن ایران، مسعود 
شجاعی، هافبک ملی پوش باشگاه پانیونیوس یونان و سیدمهدی 
رحمتی کاپیتان تیم استقالل پیش آمده خبر داغ رسانه ها شده 
است. پیرو این اتفاق علی دایی سرمربی تیم نفت تهران از این دو 

بازیکن با انتشار پیامی در اینستاگرامش حمایت کرد.  
دایی در اینستاگرامش نوشت:مسعود شجاعی درد جامعه را گفته 
اســت. ما باید دردها را بگوییم. ما باید دردها را برطرف کنیم. نه 
اینکه کاری بکنیم که کســی حرف نزند و ســاکتش کنیم. مگر 

می شود که حرف نزد. ما نباید صورت مسئله را پاک کنیم. 
برخی سرشــان را در برف کرده اند و از جاهای دیگر خبر ندارند. 
من در تهران جاهایــی را دیده ام که اصال باورم نمی شــود اینجا 
تهران باشــد. چنین چیزهایی در جامعه ما هست. وظیفه ما این 

است که با هواداران مان عکس بگیریم. 
در کشور خارجی قانون دیگری وجود دارد و من نمی توانم به آن 
هوادار بگویم عکس نمی گیرم. مگر ویروســی هستیم؟ یا آن فرد 
ویروســی اســت که باید در برویم. من این چیزها را نمی فهمم. 
حتی اگر یکی خودش را به من بچسباند و من حواسم نباشد گناه 
من چیست؟ االن مردم دوســت دارند که با فوتبالیست ها عکس 
بگیرند و آنها را در اینســتاگرام و فضای مجازی منتشر می کنند. 
این مسائل چه ربطی به من فوتبالیست دارد؟ در کشورمان آنقدر 

مشکالت بزرگ داریم که به این مسائل فکر نکنیم.

دفاع جانانه دایی از مسعود شجاعی

ســارقان هنگام بازی رئال مادریــد و بوروســیادورتموند، خانه 
ستاره فرانسوی این تیم را مورد ســرقت قرار دادند. رافائل واران 
مدافع فرانســوی رئال مادرید هنگام بازی در لیگ قهرمانان برابر 

دورتموند با یک اتفاق ناراحت کننده روبه رو شد. 
این بازیکن بعد از اتمام دیدار رئــال و دورتموند وقتی قصد وارد 
شدن به خانه خود را داشــت، متوجه ورود سارقان به منزلش شد 
و بعد از بررســی های پلیس متوجه شــد که 70 هزاریورو از او به 

سرقت رفته است.
ســارقان 12 ســاعت مچی، پول نقد و طال را از خانه این مدافع 
فرانسوی به سرقت بردند. این افراد در حالی وارد منزل این مدافع 
شــدند که واران فراموش کرده بود هشــدار امنیتی خانه خود را 

فعال کند. 
رافائل واران بعد از پشــت ســر گذاشــتن مصدومیت هایی که 
در فصل قبل گریبانگیر او شــده بود توانســت 11 بار برای رئال 
مادرید در لیگا بازی کند و در این مدت یک گل به ثمر برســاند و 

همچنین یک پاس گل نیز برای هم تیمی خود فراهم کند.

یــان ورتونگــن، مدافــع تاتنهــام مدعی شــد که فوتبــال به 
شخصیت هایی مثل مورینیو نیاز دارد.

ســرمربی پرتغالی در دوران حضــورش در لیگ برتــر، تمامی 
تیترهــای اول روزنامه ها را بــا مصاحبه ها و رفتــارش به خود 
اختصاص داده بود. حال ورتونگن که تیمش روز یکشــنبه مقابل 
یونایتد قرار خواهد گرفت مدعی شــد که فوتبال بدون مورینیو 

ورزش جالبی نخواهد بود.
 او گفت:»مورینیو مربی فوق العاده ای بــوده و این را در تیم های 
مختلف نشان داده است. او نشــان داده که علم مربیگری باالیی 
دارد و فوتبال بــه چنین شــخصیتی نیــاز دارد. او مربی خوبی 
است و با رسانه ها دائم در ارتباط اســت. این بخشی از کار اوست 
و ســبکی اســت که او می خواهد کار کند. آیا من دوســت دارم 
 برایش بازی کنــم؟ او مربی من نیســت بنابرایــن در این رابطه 

صحبت نمی کنم«

هر ســال هــدف رئــال در طــول فصــل، کســب قهرمانی در 
چمپیونزلیگ اســت ولی آنها برای کســب این عنــوان، باید دو 

طلسم تاریخی را بشکنند.
رئال باید به اولین تیمی تبدیل شــود که پــس از آث میالن در 
فصــل 89-1988 و 90-1989، موفق شــده از عنوان قهرمانی 
خود دفاع کند. در 24 ســال اخیر 12 تیم مختلــف قهرمان این 
رقابت ها شده اند و رئال نیز 5 بار موفق به قهرمانی در این رقابت ها 
شده است. با این حال تیم های کمی بوده اند که به دفاع از عنوان 
قهرمانی خود نزدیک شــده اند. برای مثال، منچســتریونایتد در 
ســال 2008 قهرمان شد و در ســال 2009 نیز به فینال رسید و 

مقابل بارسلونا شکست خورد.
 دومین طلسم این است که رئال هرگاه در گروهش به عنوان تیم 
دوم کار را به پایان رسانده نتوانســته قهرمان شود. این اتفاق در 
گذشته نیز رخ داده است. ســال 2013 رئال در رده دوم گروهش 
قرار گرفت و نتوانســت در دور حذفی از پــس دورتموند بربیاید. 
از بیــن تیم هایی که به فینال رقابت ها رســیده انــد، 79 درصد 
صدرنشین و 21 درصد در رده دوم، کارشان را در مرحله گروهی 

به پایان رسانده اند.
 در طول 24 ســال اخیر، تنها 5 تیم که در رده دوم کار را به پایان 
رسانده اند موفق شــدند قهرمان چمپیونزلیگ شوند: دورتموند، 

منچستریونایتد، پورتو، لیورپول و اینتر.
همچنین فصــل 10-2009، تنها فصلی بود که ایــن دو تیم به 
فینال می رســیدند، جایی که اینتــر و بایرن مونیــخ به مصاف 
هم رفتند. شکســتن این طلســم ها هدف بعدی زیدان اســت 
و او پیش تر نیز نشــان داده که متخصص شکســتن طلسم ها و 

تاریخ سازی است.

 سرقت 70 هزاریورویی
 از خانه مدافع رئال مادرید 

ورتونگن: 

فوتبال به مورینیو نیاز دارد

 دو طلسم پیش روی زیدان 
CL برای قهرمانی

فوتبال جهان

 سالم سپاهان به پیروزی داوران در پشت دروازه ها 
  رییس دپارتمان داوری از حضور داوران پشــت دروازه در بازی های 
حســاس فوتبال ایران خبر داد. حســن کامرانی فر، رییس دپارتمان 
داوری اظهار داشــت: با توجه به اعالم ای اف ســی و فیفا قرار است ما 
در بازی های حساس از داوران پشت دروازه استفاده کنیم تا آنها داور 

وسط را در امر قضاوت کمک کنند.  
وی افزود: این اتفاق در فوتبال اروپا نیز ســال هاســت رخ می دهد و 
ما نیز به زودی ایــن کار را برای بازی های حســاس انجام می دهیم. 
کامرانی فر همچنین درباره اینکه ترکی باید از قضاوت منع شود، گفت: 
این درست نیست چون محسن ترکی به دلیل اینکه پروازش با تاخیر 
زیادی روبه رو شده بود، در تســت داوری ای اف سی با آمادگی خوبی 
شرکت نکرد و در این تست رد شد. او هیچ مشــکلی برای قضاوت در 

بازی های لیگ ندارد.

ادامه عملیات تاریخی ساسان انصاری

نایب رییس هیئت بدمینتون اســتان اصفهان گفت: بــا تعاملی که 
با آموزش و پــرورش برقرار کردیــم آموزش بدمینتــون در مدارس 
تخصصی تر می شــود.  شــهال رفیعی در مــورد فعالیت های هیئت 
بدمینتون در بخش بانوان، اظهار داشــت: برنامه های بانوان همگام با 
تقویم ورزشی هیئت در حال انجام است و بانوان بدمینتون باز اصفهان 
فعالیت  پویا و مســتمری دارنــد. وی گفت: از ابتدای ســال تا کنون 
چندین کارگاه تخصصی و دانش افزایی بدمینتون برگزار شــده است. 
در دومین مرحله از رقابت های رنکینگ بدمینتون جوانان دختر که 13 
و 14 آذرماه به میزبانی اصفهان برگزار شد دو بدمینتون باز اصفهانی به 
مقام اول و سوم انفرادی رسیدند. رفیعی بیان کرد: تیم های بدمینتون 
دختران اصفهان در رده های ســنی مختلف زیر نظر دو مربی باتجربه 
هیئت تمرینات منظمی را انجام می دهند و در مســابقات برگزار شده 

از ابتدای سال تاکنون، حضور فعالی داشته و صاحب مقام بودند. نایب 
رییس هیئت بدمینتون اســتان اصفهان ادامه داد: تمام کمیته های 
بانوان هیئت تشــکیل شــده و جلســات متعددی را با مسئوالن این 
کمیته ها برگزار کردیــم. همچنین پــس از برنامه ریزی های صورت 
گرفته و به منظور بســط و گســترش ورزش بدمینتون در اصفهان، 
هفته آینده جلســه ای تخصصی با مســئوالن انجمن های بدمینتون 
6 ناحیه آمــوزش و پرورش اصفهــان خواهیم داشــت. وی افزود: در 
مسابقات اســتعدادیابی که اواخر شهریور برگزار شــد از بین تمامی 
شــرکت کنندگان حدود 20 مســتعد بدمینتون باز شناسایی و برای 
آموزش های تخصصی به هیئت معرفی شــدند. رفیعی با بیان اینکه 
تمام هیئت های ورزشــی به صورت خودگردان اداره می شوند، گفت: 
همه هیئت های ورزشی با مشــکالت مالی دست و پنجه نرم می کنند 
که همین مسئله مسلما مشکالتی ایجاد می کند و ای کاش هیئت ها 
از نظر مالی بیشــتر از ســوی اداره کل ورزش و جوانان حمایت شوند. 
مشکل دیگری که در حال حاضر برای سالن شهید سجادی ایجاد شده 
ســاخت پارکینگی در نزدیکی سالن اســت که رفت و آمد را برایمان 

مشکل کرده که امیدواریم این مشکل در آینده نزدیک حل شود.

سایت رسمی باشگاه روستوف با انتشار تصویری از سردار آزمون کنار سایر بازیکنان این تیم 
از مزایده پیراهن این ملی پوش ایرانی خبر داد. مبلغ حاصل از  فروش پیراهن سردار آزمون 
به دیما داراش، کودک دو ساله اهل روستوف اختصاص خواهد یافت که از چند ماه قبل مبتال 

به سرطان سیستم عصب مرکزی شده است. 

قاب روز خبر

سردار ایرانی به کمک کودک روس شتافت 

ساســان انصاری در دربی خوزستان دروازه 
 اســتقالل خوزســتان را گشــود تا با زدن

 10 گل در 9 بازی پیاپی بعد از برگشــت به 
 فوالد ،عملیــات رویایی رســیدن به عنوان 

آقای گلی را از سر بگیرد .
در تاریخ فوتبــال ایران حــاال  گل زدن در 
6 بازی متوالــی وثبــت 10 گل در 9 بازی 
اتفاقی بود که هیچ گاه شــکل نگرفته وحاال 
فوتبال ایران شاهد درخشش ورکورد شکنی  
ساسان است .گل های او رکوردهای تاریخی 
محمود خوردبین و نادر دســت نشان را در 

لیگ ایران بی اثر کرده است.

 دو ســه روز قبــل محمــود خوردبیــن در
  مصاحبــه ای بــا ما اظهــار داشــت که از

 رکورد شــکنی ساســان انصاری خوشحال 
خواهد بــود .10 گل در 9 بــازی قطعا برای 
ســرمربی تیم ملی ایران  هم پیغامی روشن 

و جذاب دارد.

نایب رییس هیئت بدمینتون استان اصفهان:

مستعدان بدمینتون 
در مدارس شناسایی می شوند

03
   سپاهان اصفهان با شکست صبا، به جمع باالنشین ها اضافه شد.

  تیم های ســپاهان اصفهان و صبای قم دیروز از ساعت 14:15 دقیقه در 
ورزشگاه نقش جهان به مصاف هم رفتند که این مسابقه با نتیجه 4-1 به 

سود تیم سپاهان تمام شد.
مهرداد محمدی ستاره این مسابقه بود. این بازیکن جوان دو بار در دقایق 
29 و 63 گل زد و جــالل الدین علیمحمدی هــم در دقیقه 35 دیگر گل 
را وارد دروازه لک کرد.  گل چهارم هم توســط حسین پاپی در دقیقه 93 
به ثمر رسید. همچنین قاســم دهنوی در دقیقه 91 از روی نقطه پنالتی 
 تک گل صبا را به ثمر رساند.ویســی بــا پیروزی مقابل تیم ســابق خود

 18 امتیازی شد و موقتا به رده ششــم صعود کرد. صبا هم با 9 امتیاز در 
 رده پانزدهم قرار گرفت.مهرداد محمدی از سپاهان و کیوان امرایی، وحید 

علی آبادی و مهران امیری از صبا اخطار گرفتند.

نواب نصیر شالل پس از المپیک لندن و کسب مقام نایب قهرمانی 
روزهای خوبی را سپری نکرد. بعد از پشت سر گذاشتن ناکامی در 
بازی های آسیایی 2014 و مســابقات جهانی 2015 و در نهایت 
مصدومیت با دنیای قهرمانی وداع کرد. این وزنه بردار پیشین تیم 
ملی خیلی زود به جرگه مربیان پیوست و در تیم ملی وزنه برداری 
ایران صاحب جایگاه شد؛ البته این اتفاق انتقاداتی را از سوی برخی 
افراد در پی داشت و معتقد هستند این جایگاه برای نصیر شالل زود 
بود. وزنه بردار پیشــین تیم ملی که اکنون باید نام مشاور یا مربی 
تیم ملی را بر رویش قرار داد در مورد این انتقادها و همچنین تاثیر 

رفاقتش  با ملی پوشان در کارش صحبت کرد. 
 در ادامه گفت وگوی ایسنا  با نصیر شالل را می خوانید:

چند روز از ورود شما به عرصه مربیگری می گذرد، تاکنون 
چطور بوده است؟

کمتر از ده روز  از آغاز اردوی تیم ملی بعــد از المپیک می گذرد و 
وزنه برداران خوبی به اردو دعوت شــده اند. با توجه به شرایطی که 
در گذشته بود شاید بعضی افراد فرصت حضور در اردو را پیدا نکرده 
بودند و پشت در تیم  ملی مانده بودند. االن آن افراد به اردو آمده اند. 
همچنین نفرات باید از ابتدا کارشان را در کنار با تجربه ها آغاز کنند 

تا در رقابت های مهم پیش رو از آنها استفاده کنیم.
خود شــما برنامه ای برای تیم ملی ارائه کرده اید یا کار به 

صورت تعاملی جلو می رود؟
در صحبت هایی که با آقای انوشــیروانی شد، از من خواست که به 
تیم ملی بیایم و من هم با توجه به شــرایط خوب او و فدراســیون 
قبول کردم. انوشیروانی لطف دارد و همیشه نظرات ما را می پرسد 

و کارها تعاملی پیش می رود.
شما با اکثر وزنه برداران دوست هســتید اکنون که وارد 
عرصه مربیگری شده اید و با توجه به مسئولیتی که دارید 

نگران نیستید برای این دوستی ها مشکلی پیش بیاید؟
به هر حال هر مشــکلی راه حل خودش را دارد. نفراتی که در تیم 
ملی بزرگساالن با من دوست هستند و به یکدیگر نزدیک هستیم 
شــرایط را درک می کنند. آنها آنقدر حرفه ای هستند که وضعیت 
را درک می کنند. من هــم می دانم نحوه برخــورد و عملکرد باید 
به چه صورت  باشــد؛ البته بدنــه تیم ملی دارد جوان می شــود 
 و شــاید  4 - 5 نفر از وزنه برداران قدیم در میــان نفرات حاضر در

تیم ملی باشند. ان شاءا... که شرایط خوب پیش می رود و مشکلی 
نخواهیم داشت.

اینکه تا مدتی پیش در کنار وزنه برداران تمرین می کردید 
چقدر باعث می شود بتوانید خواسته ها و مشکالت آنها را 

درک کنید؟
فکر می کنم نزدیک بودن  و تمرین کردن با همدیگر در سال های 
گذشته یک نکته مثبت باشد. این دوستی ها و حرف هایی که بین 
ما هست باعث می شــود راحت تر یکدیگر را درک کرده و تعامل 
کنیم. شاید تا شش ماه پیش پای درد دل های یکدیگر می نشستیم 
بنابراین می توانم راحت تر خودم را جای آنها بگذارم و مشکالت را 

لمس کنم از این رو تالش می کنم مشکالت شان برطرف شود.
حاال اگر همین دوستی ها باعث ایجاد خواسته های دیگری 
شود مثال اینکه هوایشان را داشته باشید در این صورت چه 

کار می کنید؟
اینجا که مهد کودک نیســت که بخواهیم هوای کســی را داشته 
باشــیم. همه می دانند کــه باید تمریــن کنند. به هــر حال در 
وزنه برداری حرف اول و آخر را رکورد می زند. وزنه برداری رشته ای 
نیســت که بخواهیم به فن امتیاز بدهیــم و کیلوگرم ها صحبت 
می کنند. هر کسی رکوردهای باالتری داشته باشد از جایگاه بهتری 

برخوردار است.
دنیای قهرمانی شــما همانطور که می خواستید تمام شد. 

حسرتی به دل دارید؟
حسرت خوردن برای گذشته و حتی ناراحت شدن برای آن اشتباه 
است. در این سال ها با توجه به لیاقتم و تالشی که کردم نتیجه ای 
برایم رقم خورد. خدا را شکر راضی هســتم و توانستم چند مدال 

خوب بگیرم.
ممکن است در آینده نسبت به نحوه کار یا نتایج مورد انتقاد 
قرار بگیرید. خودتان را برای این شرایط هم آماده کرده اید؟

باید انتقادپذیر بــود زیرا همه کــه با من موافق نیســتند و همه 
دیدگاه ها هم نســبت به من مثبت نیســت. پس از اینکه من این 
سمت را بر عهده گرفتم خیلی ها ناراضی بودند. هر کسی می تواند 
نظرش را بگوید و انتقادی دارد مطرح کند آن را می پذیرم. به نظرم 

آزادی بیان باید باشد.
به یکی از همین نقد ها اشــاره کردید .خیلی ها می گویند 
مربیگری برای نواب نصیر شــالل زود بود، نظر خودتان 

چیست؟
در فدراســیون چند فیلتر وجود دارد. یکی از آن شورای فنی است 
که جمعی از پیشکسوتان در مورد وزنه برداری تصمیم می گیرند. 
کســی بخواهد از من خرده بگیرد که مربیگری برایم زود بوده،  در 
واقع از تصمیم شورای فنی خرده گرفته اســت. من به کار کردن 
عالقه داشــتم اما نگفتم که من را به عنوان مشاور یا مربی انتخابم 
کنند. کادر فنی، رییس فدراســیون و شــورای فنی که تشخیص 
دادند من به درد این جایگاه می خورم از من خواستند و اکنون نیز 

در خدمت شان هستم.

مستطیل سبز

فدراســیون فوتبال تصمیم گرفت تیم ملی جوانان به 
جای تیم امید در بازی های آســیایی جاکارتا حاضر 
شــود اقدامی که می تواند باعث پایان یافتن حسرت 

المپیکی شدن فوتبال ایران شود.
از آخرین بــاری که فوتبال ایــران در المپیک حضور 
یافت بیــش از چهار دهــه می گذرد و این حســرت 
طوالنی در حالــی رقم خورده کــه در دوره هایی تیم 
امید ایــران از بهترین فوتبالیســت های جوان ایران 
تشکیل شــده بود و به نوعی نســل طالیی آن دوران 

به حساب آمد.
هر بار که تیم ملی ایران بازیکنــان خوبی را کنار هم 
جمع می کرد و صعــود به المپیک در دســترس قرار 
می گرفت ناهماهنگی بازیکنان با هم، شــناخت کافی 
نداشتن سرمربی از تیم، نبود امکانات کافی، نداشتن 
بازی های تدارکاتی مناســب و عدم تجربه مسابقات 
بین المللی باعث می شــد که فرصت از دست برود و 

همه چیز به چهار سال بعد موکول شود.
نکته منفی تر ماجرا این بود که معموال تیم امید حدود 
شش ماه تا یک سال قبل از مسابقات انتخابی المپیک 
تشکیل می شد و فرصت کافی برای تدارکات و کسب 

تجربه نداشت.
این بار اما قرار اســت اتفاق دیگــری رخ دهد، اتفاقی 
که می تواند باالخره حسرت فوتبال ایران را به شادی 
صعود دوبــاره به المپیــک تبدیل کند. فدراســیون 
فوتبال تصمیم گرفته که تیــم ملی جوانان را به جای 
تیم امید به مسابقات آســیایی جاکارتا اعزام کند. بعد 
از آن هم همیــن تیم در مســابقات انتخابی المپیک 
شرکت می کند تا تیمی که امســال در جام ملت های 
آســیا در رده جوانان تا نیمه نهایی باال رفت و پس از 
16 ســال ســهمیه حضور در جام جهانــی را گرفت 
این امکان را داشــته باشــد که با حفظ ساختار فنی، 
بازیکنان و کادر فنی، ســهمیه المپیک را هم کسب 
کند. تیم جوانان پس از 40 سال توانست مجوز حضور 
در جام جهانی را در کشــوری غیر از ایران کسب کند 
و ماموریت بعدی اش شکستن حسرت 44 ساله ایران 
در المپیک اســت. باید به فدراسیون فوتبال بابت این 
تصمیم شایســته تبریک گفت و امیدوار بود که این 
بار با توجه مناســب و کافی به این تیم، ضمن حضور 
قوی در بازی های آسیایی، سهمیه المپیک 2020 را 
هم تصاحب کرده و بر دفتر موفقیت های فوتبال ایران 

یک برگ اضافه کند.

کار خوب فدراسیون برای شکستن طلسم 44 ساله؛

زنده شدن » امید« فوتبال 
با تقویت »جوانان«

با نایب قهرمان وزنه برداری المپیک لندن پس از حضور در قامت مربیگری؛

تیم ملی مهد کودک نیست که بخواهم هوای کسی را داشته باشم

حســین فرکی در بازی هــای این فصلی کــه تیمش در 
خوزســتان انجام داده هیچگاه طعم باخت را نچشــیده 
اســت. خوش یمنی های خوزســتان برای حسین فرکی 
همچنان ادامه دارد، حســین فرکی در لیگ ســیزدهم 
موفق شد با فوالد خوزستان قهرمان ایران شود و خاطرات 

بسیار خوبی از مردمان خوزستان دارد. 
او البتــه ایــن فصل نیز توانســته بــدون باخــت از این 
اســتان خارج شــود.  تیم او با فوالد در ورزشگاه غدیر به 
تساوی 2-2 رســید و روز پنجشــنبه موفق شد صنعت 
نفت را در آبادان بــا تک گل علی زینالی شکســت دهد. 
همچنین سایپا یک بازی دیگر در خوزســتان برابر نفت 
مسجدســلیمان در چارچوب جام حذفی انجــام داده و 
موفق شــده بود با برد برابر این تیم به مرحله یک چهارم 

نهایی صعود کند؛ البته گفتنی است او در تهران تیمش را 
برای دیدار با اســتقالل خوزستان آماده کرد که در نهایت 
این شاگردان پورموســوی بودند که توانستند بازی را به 

سود خود تمام کنند.

ذوب آهن که با مجتبی حســینی از هفته هشــتم جان 
دوباره ای گرفته،  در هفته ســیزدهم توانســت در تبریز 
چهارمین برد متوالی خود را جشــن بگیــرد و اولین تیم 
لیگ برتری شود که 12 امتیاز ازچهاربازی پیاپی به دست 

می آورد. 
حســینی بعد از حضور روی نیمکت ذوب آهن توانســت 
دو بازی اول را با برد پشت ســر بگذارد، امــا در هفته نهم 
و در تهران درحالی که تا دقایق پایانــی با نتیجه 1-0 از 
نفت علی دایــی پیش بود، با گل هایی کــه محمد قاضی 
در لحظات آخر به ثمررســاند، برد 1-0 را با باخت 1-2 

عوض کرد. 
روند بردهای ذوبی ها بعد از این بازی دوباره آغاز شــد و 
آنها در چهار هفته اخیر توانســته اند دو برد در خانه و دو 

برد در خارج از خانه کسب کنند. ذوب آهن طی این چهار 
برد ،10 گل به ثمر رســانده و تنها یک گل خورده اســت. 
آمارهای فوق العاده ای که شــاگردان حســینی را هفته 

به هفته به صدر جدول نزدیک تر می کند.

ذوب آهن روی نوار پیروزی خوزستان؛ خوش یمن برای فرکی        
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پیشنهاد سردبیر: 
شهردار اصفهان، شهردار نمونه نمازی کشور شد

گزارش روز

مدیرمنطقه 7 شهرداری اصفهان اظهار کرد: ساماندهی خیابان 
ایمان به طول 900 متر در خیابان آل محمد در دست اجراست.

علی اصغر شاطوری با اشاره به اینکه ســاماندهی خیابان ایمان 
تاکنون 90 درصد پیشــرفت داشته اســت، افزود: این پروژه با 
اعتبار یک میلیارد تومان تا پایان ماه جاری تکمیل می شــود.

مدیرمنطقه 7 شــهرداری اصفهان با اشــاره به دیگر پروژه های 
منطقه بیــان کرد: احــداث بوســتان محلی مســجد لوله آب 
حدفاصل خیابان گلســتان تا میدان حج در دســت اجراست.

شــاطوری ادامه داد: برای اجرای این پروژه 540 میلیون تومان 
در نظر گرفته شده است.

مدیرمنطقه 14 شــهرداری اصفهان اظهار کرد: احداث خیابان 
45 متری ارزنــان واقع در خیابان آیــت ا... غفاری، جنب حوزه 
علمیه به طول 400 متر در دســتور کار قرار دارد. علی شمسی 
افزود: این پروژه با اعتبار یک میلیارد تومان تا پایان سال جاری 
تکمیل می شود. مدیر منطقه 14 شهرداری اصفهان، در ادامه با 
اشــاره به احداث خیابان 14 متری آزادی گفت: احداث خیابان 
14 متری آزادی به طول 400 متر حدفاصل کوی شهید اکبری 
تا کوی حافظ در دست اجراست. شمســی با اشاره به اینکه این 
پروژه تاکنون 90 درصد پیشــرفت داشته اســت، عنوان کرد: 
احداث این خیابــان با اعتبار 3 میلیــارد و 500 میلیون ریال تا 

پایان آذرماه سال جاری تکمیل می شود.

ایــن روزها برای مــردن هم بایــد دو دوتا 
چهارتا کرد و پس از محاســبه هزینه های 
فوت و مراســم ها، تصمیم گرفت که باید ماند یا رفت؟ شاید این 
جمله طنز به نظر برســد، اما متاسفانه واقعیتی انکارناپذیر است 
و نمی توان از کنــار آن به راحتی گذشــت. همین چندروز قبل 
بود که شــنیدیم خرج دفن و کفن یکی از اقــوام که به رحمت 
خدا رفته، در صحن امامزاده ای در یکی از محالت جنوب شهر، 
چیزی حدود 30 میلیــون تومان آب خــورده،  پس حق داریم 
متعجب شــویم وقتی می خوانیم که مدیر امور آرامستان های 
اصفهان می گوید قیمت گران ترین قبر در باغ رضوان 5 میلیون 
تومان است! طبق شنیده ها این رقم برای دفن اموات در برخی 
از مکان های مذهبی، به 100 میلیون و در مکان های عمومی به 
50 میلیون تومان  هم می رسد. با این وجود نرخ قیمت هایی که 
»حسن عابدی« درباره دفن و کفن اموات در باغ رضوان و به ویژه 

در قطعات یک تا ده اعالم کرده، باورکردنی نیست! 
مدیر امور آرامستان های محلی شهر اصفهان درخصوص قیمت 
قبر در باغ رضوان گفت: قیمت قطعات عمومــی از قطعه 60 تا 
80، از 700 هزار تومان برای یک حفره شروع شده و حدود یک 

میلیون و 500 هزار تومان برای قطعات دوطبقه است.
حســن عابدی افزود: مراحل دفن برای کســانی که توان مالی 
نداشته باشند، به واسطه نامه ای از اداره کل بهزیستی یا کمیته 

امداد استان اصفهان، رایگان خواهد بود.
مدیر امور آرامســتان های محلی شــهر اصفهان بــا بیان اینکه 
قطعات 1 تا 50 به صورت پراکنده ظرفیت خاک ســپاری دارند، 
تصریح کرد: طبق مصوبه شورای شــهر، قیمت این قبور حدود 
3 میلیــون تومان اســت و مالکانی که این قبــور را پیش خرید 

کرده اند، می توانند جهت دو طبقه کردن آنها اقدام کنند.
وی خاطرنشــان کرد: برای دو طبقه کردن قبــور، هر قطعه به 
اندازه دو متر حفاری می شــود و پس از یک ســال از فوت فرد 
مدنظر، به خانواده او پیشنهاد می شــود در صورت تمایل طبقه 

دوم را خریداری کنند.
عابدی به ثبت ســالیانه 5 هــزار متوفی در باغ رضوان اشــاره 
کرد و گفت: در مجموع حــدود 200 هزار متوفــی تاکنون در 
این آرامستان به خاک سپرده شــده اند که از این میان بیش از 

30هزار جسد در قبور دو طبقه دفن شده است.
وی با بیان اینکه ظرفیت باغ رضوان تا سال های آینده همچنان 
باقی است، تاکید کرد: ســه طبقه کردن قبور نیز در دستور کار 
اســت ولی با وجود اینکه این قبور با حفر ســه متــر زیر زمین 

ساخته شده، هنوز دفنی در آن صورت نگرفته است.
مدیر امور آرامستان های محلی شهر اصفهان علت طرح 3 طبقه 
کردن قبور را دشــواری در ایجاد فضاســازی ها و زیرساخت ها 
عنوان کرد و گفت: اجرای این طرح به جهت کمبود زمین نیست 
بلکه از آن جهت که تاسیسات، کاشــت درخت، خیابان کشی و 
شبکه معابر باید به دنبال قطعات ایجاد شود و با توجه به کمبود 
آب، قصد داریم از فضاهای موجود به صورت تراکمی اســتفاده 
کنیم. وی ابرازداشــت: کسانی که چندین ســال قبل، قبری را 
پیش خریــد کرده اند، امروز دیگــر هزینه زمیــن از آنها گرفته 
نمی شود؛ ولی باید هزینه خدماتی مثل شست وشو، کندن مزار 

و نصب سنگ قبر را بپردازند.

مدیرمنطقه 7 شهرداری عنوان کرد:

ساماندهی خیابان ایمان تا پایان ماه 
جاری تکمیل می شود

مدیرمنطقه 14 شهرداری:

 احداث خیابان 45 متری ارزنان
در دست اجراست

مدیر امور آرامستان های اصفهان از نرخ های پایین دفن و کفن در آرامستان 

اصفهان خبر می دهد؛ اما  مشاهدات عمومی چیز دیگری می گوید :

خانه آخرت فقط 5 میلیون تومان؟!

مدیرعامل سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری 
شــهرداری اصفهان اظهار کرد: حضــور گل و گیاه در 
فضای مسکونی، بستر بسیار مناسبی برای آرامش روح 

و روان انسان ایجاد می کند.
اصغرکشاورز راد افزود: در همین راستا  و پیرو اقدامات 
قبلی به مناســبت آغاز امامت حضــرت مهدی)عج( 
12هزار شاخه گل در بازارهای روز کوثر بین شهروندان 

توزیع شد.
وی هدف از توزیع 12هزار شاخه گل را فرهنگ سازی 
در جهت حرکت به سمت استفاده بیشتر از گل و گیاه 
دانست و گفت: نقش گل در ســالمت روحی و روانی 
افراد، آن اســت که با نگاه کردن بــه گل و لذت بردن 
از طراوت، رنگ و عطــر زیبای آن مــی توانند حالت 
روحی نامتعادل خود را تغییر داده و به حالت طبیعی 

بازگردانند.
کشــاورز راد اضافه کرد: اگر فرهنگ استفاده از گل و 
گیاه در زندگی شــهروندان نهادینه شود، زندگی آنان 

رنگ و بوی آرامش خواهد گرفت.
وی افــزود: ایــن حرکــت همزمــان با برگــزاری 
بیست و سومین جشــنواره گل و گیاه، مشاغل خانگی 

و ماهی های زینتی صورت می گیرد.

جلســه شــورای قرآن اداره کل آمــوزش و پرورش 
اســتان، با حضور قائدیها مدیرکل آموزش و پرورش 
استان برگزار شد. در  این جلسه، نم نبات کارشناس 
مســئول قــرآن و عتــرت اداره کل، فعالیــت های 
اداره قرآن و عتــرت را در قالب گزارشــی ارائه کرد: 
برگزاری طرح مدرسه غدیر، ســفیران غدیر )حضور 
روحانیون در مدارس(، طرح احلی من العسل )طرح 
کشــوری(، برگزاری روز نهج البالغــه، طرح تالوت 
نور )تجهیز 1000 مدرسه در استان(. وی همچنین 
در رابطه با ارائه آمارهای ثبت نــام دانش آموزان در 
ســامانه مســابقات و تعداد شــرکت کننــدگان با 
توجه به آمارهای ارائه شده در ســال گذشته گفت: 
تعداد 246393 نفر رشــته به غیر از نهج البالغه در 
مســابقات ثبت نام کرده اند که با احتســاب رشته 
نهج البالغه، این تعداد 995258 نفر رشــته اســت. 
وی افزود:  29 عدد دارالقرآن در ســال گذشــته در 
25 منطقه  اســتان فعالیت می کردند که امسال این 
آمار به 38 منطقه افزایش یافته اســت. وی به  افتتاح 
دارالقرآن اداره کل آموزش و پرورش استان به عنوان 
اولین دارالقرآن در کشــور اشــاره کرد و از برگزاری 

جلسه مدیران دارالقرآن ها در هفته آتی خبر داد.

توزیع 12 هزار شاخه گل 
میخک در بازارهای روز کوثر

افتتاح اولین
دارالقران ایران در اصفهان

آموزش و پرورش حمل و نقل خبر

مشکالت واحدهای صنعتی 
اصفهان بررسی می شود

خط 2 و 3 بی.آر.تی
زمستان راه اندازی می شود

رییس بسیج مهندسین صنعتی اســتان اصفهان در مجمع 
عمومی بسیج مهندسین صنعتی استان، با اشاره به برگزاری 
مستمر و منظم این مجمع اظهار داشت: مذاکراتی برای عقد 
تفاهم نامه ای با شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان 
انجام گرفته و در تالش هســتیم ارتباط بســیج مهندسین 
صنعت با بدنه صنعت استان افزایش یابد. حسن شادمان فر 
افزود: با حضور بســیجیان در قالب اردوهای جهادی بسیج 
مهندسین صنعتی استان اصفهان در کارخانجات صنعتی، 
موضوع پاالیش مشــکالت صنایع دچار رکود پیگیری شد و 
با تهیه بانک اطالعاتی، مشکالت این صنایع به کارگروه های 
ســیزده گانه کلینیک صنعت بســیج ارجاع داده می شود. 
وی بیان کرد: گروه هــای جهادی با حضــور در کارگاه ها و 
کارخانجات تولیدی، پس از عارضــه یابی و تجزیه و تحلیل 
داده ها، برای مشکالت صنعت راه درمان پیشنهاد می دهند. 
این گروه ها پس از تدوین شناسنامه واحدهای صنعتی، برای 
برطرف شدن مشــکالن این صنایع تالش کرده یا قراردادی 
را در این خصوص تنظیم می کنند. شــادمان فر با اشاره به 
برنامه های سازمان بسیج مهندسین صنعتی استان اصفهان 
گفت: برگــزاری کارگاه هــای آموزشــی کارآفرینی، خانه 
هوشمند و مقاله نویسی  از جمله برنامه هایی است که طی 

ماه های اخیر اجرا شده است.

معاون حمــل و نقــل ترافیک شــهرداری اصفهان با 
اشــاره به اینکه زیرســازی فاز اول خط دوم بی.آر.تی 
تکمیل شــد، اظهار کرد: عملیات اجرایی فاز اول خط 
دوم بی.آر.تی از میــدان امام علی)ع( تــا ارغوانیه در 
دستور کار اســت. علیرضا صلواتی با اشــاره به اینکه 
ایستگاه های بی .آر.تی خیابان جی تاکنون 95درصد 
پیشرفت داشته اســت، افزود: روکش آسفالت مسیر 
بی.آر.تی خیابان جی در دســتور کار معاونت عمران 

شهری قرار گرفته است.
معاون حمــل و نقل و ترافیک شــهرداری اصفهان، با 
اشاره به اینکه ایستگاه های خط ســوم بی.آر.تی نیز 
تاکنون 20 درصد پیشــرفت داشته است، عنوان کرد: 
خط سوم بی.آر.تی از خیابان قدس تا میدان جمهوری 

نیز به طول 4 کیلومتر در دست اجراست.
 صلواتــی با بیــان اینکــه بــرای اجرای خط ســوم 
بی.آر.تی 17 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است، 
اظهارکرد: این پروژه تا زمســتان سال جاری تکمیل 
می شــود. وی تاکید کرد: فاز اول خــط دوم بی.آر.تی 
از خیابان ارغوانیه تا میدان امام علی)ع( و خط ســوم 
بی.آر.تی از خیابان قدس تا میدان جمهوری نیز ظرف 

2 ماه آینده تکمیل می شود.

بسیج مهندسین 

 بیســت و پنجمین اجالس سراســری نماز با موضوع »نمــاز و کاهش 
آسیب های اجتماعی«، پنجشنبه در مرکز آموزش عالی امام خمینی)ره( 
محمد شهر کرج برگزار شد. در این اجالس از مهدی جمالی نژاد، شهردار 
اصفهان به عنوان شهردار نمونه نمازی کشور،  تقدیر  و جایزه وی به دست 
حجت االسالم و المسلمین محسن قرائتی، رییس ستاد اقامه نماز کشور 
به وی اهدا شد. گفتنی است در بیست و پنجمین اجالس سراسری نماز 
که با حضور جمعی از مسئوالن کشوری  و به میزبانی استان البرز برگزار 
شــد، وزارت راه و شهرســازی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت کشور، 
کمیته امداد امام خمینی)ره(، دانشگاه آزاد اسالمی، سازمان بهزیستی، 
بنیاد مسکن انقالب اسالمی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی 

ایران در گروه نخست اقامه نماز قرار گرفتند.

رییس بنیاد حفظ آثار و نشــر ارزش هــای دفاع مقدس، طــی دیدار با 
استاندار اصفهان اظهارداشت: خوشبختانه مقوله دفاع مقدس و حفظ آثار 
و نشــر ارزش های آن، از دغدغه های مدیریت استان ها به شمار می رود. 
سردار ســرتیپ بســیجی »بهمن کارگر«  با بیان اینکه تالش می کنیم 
ساختار فیزیکی مرکز فرهنگی دفاع مقدس اصفهان در سوم خرداد سال 
آینده تکمیل شــده و تا هفته دفاع مقدس به بهره برداری کامل برســد، 
گفت: حضور و بازدید مردم از این پروژه، باعث برکت آن و تکمیل سریع تر 
مرکز فرهنگی دفاع مقدس خواهد شد. وی به ایجاد مرکز فرهنگی دفاع 
مقدس در شهرســتان نجف آباد نیز اشــاره کرد و اظهار داشت: از سوی 
شهرداری نجف آباد، زمینی برای ایجاد این مرکز فرهنگی پیشنهاد شده 

است و امیدواریم که این مرکز نیز هرچه سریع تر کلنگ زنی شود.

تکمیل مرکز فرهنگی دفاع مقدس اصفهان تا خرداد 96شهردار اصفهان، شهردار نمونه نمازی کشور شد

مدیر منطقه 15 شهرداری:

احداث دور برگردان های بلوار 
ارغوانیه در دست اجراست

مدیر منطقــه 15 شــهرداری اصفهــان اظهار کــرد: احداث 
دوربرگردان های بلوار ارغوانیه با اعتبــار 500 میلیون ریال در 

دست اجراست.
رضا مختــاری عنوان کــرد: ایــن دور برگردان هــا به صورت 

یک طرفه با کیفیت باال جدول گذاری و بلوک فرش خواهد شد.
مختــاری با اشــاره به دیگــر پروژه هــای منطقه بیــان کرد: 
برای افزایش رفاه اهالی منطقه، اصالح سیســتم روشــنایی و 

ساماندهی بوستان ها در دستور کار قرار گرفته است.
وی اضافه کرد: در این راســتا ســاماندهی و سیستم روشنایی 
پارک کوثر واقع در خیابان جی غربی، خیابان مســجد علی، با 

اعتبار 3 میلیارد و 500 میلیون ریال انجام شده است.

شهرداری

امام جمعه موقت اصفهان در خطبه های عبادی سیاسی 
نماز جمعه اصفهــان اظهارکرد: اگــر منتظران واقعی 
حضرت ولی عصر)عج( هستیم باید بدانیم که ایشان از 

ما تقوای عمومی و دائمی انتظار دارند.
آیت ا... سیدابوالحســن مهدوی افزود: علی ابن مهزیار 
پس از گذشت 20 سال، موفق به دیدار امام زمان)عج( 
شــد و حضرت خطاب به او فرمودند:»در این 20 سال 
اعمالت مانع این دیدار بود«؛ پــس باید به خود رجوع 

کنیم و ببینیم مشکل اعمالمان در کجاست.
امام جمعه موقت اصفهان گفــت: در بحث حقوق های 
نجومی می گویند بسیاری از این موارد قانونی بوده اما 
رهبر معظم انقالب هنوز به این حقوق هــا ایراد دارند 
و مردم نیز نگرانند. اگــر قانونی در ایــن رابطه وجود 
دارد باید سقف حقوق مشخص باشــد. وی با اشاره به 
حقوق های نجومی ادامه داد: باید به خود مراجعه کنیم، 
آیا توجیهی برای این دریافت ها وجود دارد؟ در قیامت 

سوال می شود که آیا مردم راضی بودند؟!
مهدوی بیان کرد: به ســازمان بازرســی کل کشــور 
این ایراد وارد اســت که چرا فقــط حقوق های باالی 
20میلیون معرفی شــده اند؟ پس بین 7 تا 20 میلیون 
چه می شود؟ گناهان را کوچک جلوه ندهیم و راحت از 
کنارشان نگذریم، کمترین اقدام این است که مسببان 
این کار مواخذه شوند. وی عهدشکنی آمریکا را موضوع 
مهم روز توصیف کــرد و اذعان داشــت: برخی از ابتدا 
اصرار کردند کــه برویم با آمریکا مذاکــره کنیم، رهبر 
انقالب برای شیوه و خطوط قرمز این مذاکرات تذکرات 
الزم را دادند؛ اما غفلت همان ها باعث بدعهدی دشمن 

شد.
امام جمعــه موقت اصفهــان عنوان کــرد: بدعهدی 
آمریکایی هــا یک مزیت داشــت و آن هــم تغییر باور 
افرادی بود که فکر می کردند دشمن قابل اعتماد است 
و خوشــبختانه حاال همه یک صدا اقدام اخیر آمریکا را 
نقض کامــل برجام می داننــد. وی تصریح کــرد: اگر 
آمریکایی ها تحریم های ظالمانه علیه ملت ایران را لغو 
می کردند، فضای کشور دو قطبی می شد و به ما ضربه 
میزد اما با شرایط به وجود آمده، خشم و نفرت ملت  از 

آمریکا چندین برابر شده است.
مهدوی تاکید کرد: بهتر اســت در پاســخ متقابل به 
آمریکا عجلــه نکنیم، بهترین کار صحبت با 5 کشــور 
دیگر و اقرار گرفتن از آنها در مورد نقض برجام است تا 

حیثیت ظاهری آمریکا از بین برود.    

امام جمعه موقت اصفهان:

مزیت بدعهدی آمریکا 
یک صدایی در کشور بود

با مسئوالن

محمدرضا نیلفروشــان در ارتباط با فعالیت هاي این مرکز 
اظهار کرد: مرکز فنــاوري هاي نوین شــهرداري اصفهان 
از همان ابتداي تاســیس ماموریت یافت تا حرکت چرخه 
علم را در شهر سریع تر کند. وي با تاکید بر اینکه هر چقدر 
چرخه تولید علم ســریع تر شود، اســتعدادهاي نهفته در 
وجود شهروندان نیز بیشــتر به جریان مي افتد، ادامه داد: 
در این شرایط است که ظرفیت هاي بي نظیر آدمي فرصت 
ظهور و بروز پیدا کرده و مي توان امید داشت که یک منبع 

تمام نشدني علم در شهر به وجود آید.
رییس مرکز فناوری های نوین شــهرداری اصفهان گفت: 
با تبدیل علم به فناوري هاي نوین، شــهر اصفهان در همه 
مسائل شــهري پیشگام مي شــود چرا که این کالن شهر با 
وجود داشــتن 2هزار دانشــجوي دکترا و فوق لیسانس و 
وجود دانشگاه هاي مادر و شهرک علمي تحقیقاتي، دومین 

شهر علمي کشور محسوب مي شود.

وي با اشــاره به اینکه به زودي کریدور علم و فناوري کشور 
نیز در اصفهان راه اندازي مي شــود، عنوان کرد: همه این 
ظرفیت ها، پیرو فرمایشات مقام معظم رهبري براي تبدیل 
علم به ثروت اجرایي شده اســت چون به تعبیري مي توان 

اقتصاد مقاومتي را همان اقتصاد دانش بنیان دانست.
نیلفروشان تکیه بر پیشرفت هاي علمي را رمز موفقیت در 
اقتصاد دانش بنیان دانســت و افزود:  اگر بتوان همه مسائل 
شــهري را بر محور علم قــرار داد بســیاري از دغدغه ها و 

دل مشغولي هاي مردم نیز برطرف مي شود.
وي در ادامــه، از پیشــگامي اصفهــان در ایجــاد مرکــز 
فناوري هاي نوین در بین کالن شــهرهاي کشور خبر داد و 
گفت: شــهر تبریز با توجه به مذاکراتي کــه با این مرکز در 
شهرداري اصفهان داشت، مرکز مشابهي را راه اندازي کرده 

و شهر تهران نیز در آستانه راه اندازي آن قرار دارد.
رییس مرکز فناوری های نوین شهرداری اصفهان این مرکز 

را به عنــوان درگاهي براي هماهنگي بیشــتر مراکز علمي 
کشــور معرفي کرد و افزود: البته در ابتداي تشــکیل این 
مرکز نیازهاي شهر اصفهان پس از دریافت از معاونت هاي 
مختلف شــهرداري اصفهان و براساس اولویت دسته بندي 
شد. وي بخشــي از فعالیت هاي این مرکز را اجرایي کردن 
ایده هاي خالقانه شهري دانســت و اضافه کرد: یکي از این 
ایده ها، استفاده از عمود پرواز ایراني در عملیات هاي امداد 
و نجات سازمان آتش نشــاني و خدمات ایمني شهرداري 
اصفهان بود کــه مانور آن نیز چند روز گذشــته با موفقیت 

انجام شد.
 نیلفروشــان با اشــاره بــه عملکرد ایــن عمود پــرواز در 
عملیات هاي سازمان آتش نشــاني و خدمات ایمني اظهار 
کرد: مسافتي که خودروهاي این سازمان در 12 دقیقه طي 
مي کنند، عمود پرواز در زیر 3 دقیقه طــي کرده و پس از 
رســاندن خود به محل حادثه، آنجا را به طــور دقیق رصد 
مي کند. وي با اشــاره به برگزاري جشنواره باور در اصفهان 
تاکید کرد: بســیاري از فناوري ها و تکنولوژي هاي مدرن 
باید با توجه به ساختار و نیازهاي کشور بومي سازي شوند و 
در همین راستا در حال شناسایي این تکنولوژي ها در قالب 
یک جشنواره بین المللي در اصفهان هستیم که در تیرماه 

سال آینده برگزار مي شود.
رییس مرکز فناوری های نوین شــهرداری اصفهان تصریح 
کرد: سیاست شهرداري اصفهان خرید تکنولوژي نیست؛ به 
همین دلیل این جشــنواره برای حضور کشورهاي مختلف 
که فناوري هاي خاصي دارند و به دلیل اینکه مي توان این 
تکنولوژي ها را بومي سازي کرد، در حال برنامه ریزي است.

وي با تاکید بــر اینکه زماني اصفهان دارالعلم بوده اســت، 
یادآور شد:  در همین راستا در نظر داریم نمایشگاه هایي را 
در شهر برگزار کنیم که اولین نمایشگاه آن در هفته جاری 

همزمان با هفته پژوهش برپا مي شود.
 نیلفروشان تعامل گســترده با کشورهاي پیشــرفته را از 
دیگر برنامه های شــهرداري اصفهان عنــوان کرد و گفت: 
مرکز فناوري هاي نوین شــهرداري اصفهان به تازگي عضو 
سازمان جهاني » W.T.A« شــده که سازمان فناوري هاي 
جهان نام دارد و نزدیک به 40 عضو از کشــورهاي مختلف 
در آن عضو هســتند و از این طریق مي تــوان نوآوري هاي 

ایراني را به دنیا معرفي کرد.
وي در پایــان در ارتبــاط با برنامــه هاي نمایشــگاه باور 
خاطرنشان کرد: در این نمایشگاه از اولین موتور آتش نشان 

به همراه موتورهاي برقي رونمایي مي شود.

  اگر بتوان همه 
مسائل شهري 
را بر محور علم 

قرار داد، بسیاري 
از دغدغه ها و 

دل مشغولي هاي 
مردم نیز برطرف 

مي شود

رییس مرکز فناوری های نوین شهرداری اصفهان گفت: شــهر اصفهان با تشکیل مرکز فناوري هاي نوین 
شهرداري اصفهان، عالوه بر تحقق شهر دانش محور، پیشگام فناوري هاي نوین شهري مي شود.

رییس مرکز فناوری های نوین شهرداری اصفهان خبر داد:

اصفهان؛ دومین شهر علمی کشور
زاینده رود
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چی بخوریم ، چی نخوریم

باغ کاغذی

مواد الزم: 
پودر نارگیل و مغز بــادام از هرکدام 1 
لیوان، جوی پرک نصف لیوان، خرمای 
بدون هســته 10 عدد، شــیر یا خامه و 
پودر کاکائو از هرکدام یک چهارم لیوان، 
شــکالت رنده شــده و روغــن مایع به 
همراه روغن نارگیل از هرکدام 2 قاشق 
غذاخوری، عسل 4 قاشــق غذاخوری، 

نمک یک هشتم قاشق چای خوری
طرز تهیه:

 نصف بادام، پودرنارگیل، جوی پرک و نمک را داخل غذاســاز بریزید تا یکدســت شــود 
سپس شیر یا خامه و خرماهای بدون پوست و هســته را اضافه کرده و خوب مخلوط کنید 

تا خمیر نرمی به دست آید.
 داخل ظرف یا قالب را چرب کرده و خمیری را که آماده کــرده اید داخل قالب بریزید و با 
پشت قاشق آن را خوب فشرده کنید. اکنون باقی مانده بادام و شکالت را روی مواد بریزید 
و پخش نماییــد. روغن مایع یا نارگیل را گرم کرده، ســپس پودرکاکائو و عســل را به آن 

افزوده و کامال مخلوط کنید. 
در ادامه کرم شــکالتی را روی مواد ریخته و روی آن کمی پودر نارگیل بپاشــید، سپس 
قالب را به مدت 2-1 ساعت داخل فریزر قرار  دهید تا خوب سرد و سفت شود آن گاه آن را 

برش زده و سرو کنید.

 

دستورنویسی و دســتورپژوهی در مورد زبان فارســی قرن ها قدمت 
دارد، البته در طــول این دوران نــگاه به زبان و تعریف دســتور زبان 
دستخوش تغییرات بسیاری شــده به طوری که شاید نتوان طبق یک 
تعریف مشترک از تاریخ اولین کتاب دستور زبان فارسی حرف زد، زیرا 
کتاب های بسیاری نوشته شدند که اساس اولیه شان اصال دستور زبان 
فارســی نبود اما تعاریف و توصیفاتی که از ســاختار زبان فارسی  ارائه 
داده اند،  راه را بر کتاب های مستقل دستور بعدی هموار نمود. موضوع 

این فرهنگ دستور زبان فارسی است.
 دســتور زبان در اصطالح زبان شناســان شــامل ســاخت واژه، نحو، 

واج شناسی و معنی شناسی می شود اما از دیدگاه سنتی تر  دستور تنها 
 شامل ساخت واژه و نحو اســت و مؤلف در این فرهنگ همین معنا را 
مد نظر بر واج شناســی، و در موارد بسیار اندکی معنی شناسی، را تنها 

تا حدی آورده است که در ساخت واژه و نحو به کار می آیند.
 تمامی مدخل های کتــاب فرهنگ توصیفی دســتور زبان فارســی

 بر اساس ترتیب الفبایی مرتب شــده اند و در پایان کتاب نیز واژه نامه 
فارسی- انگلیسی گنجانده شده است. 

ذیل هر مدخل، مدخل های مرتبط بــا آن و همچنین منابع الزم برای 
پژوهش و مطالعه دانشــجویان و عالقه مندان در مورد مدخل مربوطه 

نیز آورده شده است.
»فرهنگ توصیفی دســتور زبان فارســی« اثرعالءالدین طباطبایی را 

نشر فرهنگ معاصر در 640 صفحه چاپ و روانه بازار نشر کرده است.

تغذیه در کسانی که پرتودرمانی می کنند)4(کیک دسر نارگیل و بادام شکالتی

لبخندک

گوناگون

شکر نعمت

مواد غذایی سرشار از پتاسیم فراموش نشود
مواد غذایی سرشار از پتاسیم حالت تهوع، اسهال و استفراغ )که بعد از انجام رادیوتراپی 
شــایع اســت( را کاهش می دهند. موز، پرتقال و ســیب زمینی از جمله موادغذایی 

هستند که عالوه بر دارا بودن مقادیر فراوانی پتاسیم، هضم راحتی نیز دارند.
دریافت کالری مورد نیاز بدن بعد از رادیوتراپی کار ســختی اســت زیرا در این زمان، 

اشتها کاهش یافته است. 
متخصصان تغذیه توصیه می کنند، به جای مصرف مقادیر زیادی غذا در دو یا سه وعده 
غذایی که اکثرا در ناهار و شام خالصه می شود، بهتر اســت تعداد وعده های غذایی را 
به 6-8 وعده افزایش دهید؛ به این صورت که صبحانه، ناهار و شــام در وقت خود باقی  
بماند ولی در این وعده ها مقادیــر کمی مواد غذایی )تا جایی که اشــتها وجود دارد و 
معده گنجایش دارد( مصرف کنید و البته بیــن وعده های اصلی یک الی دو میان وعده 
هم اضافه شــود، ضمن اینکه در هر وعده کمی کره به غذای خود بیفزایید تا کالری آن 

افزایش یابد.
تا حد امکان مایعات مصرف کنید

بعد از رادیوتراپی مصرف مایعات را تا جایی که مــی توانید افزایش دهید. تا مواد دفعی 
و مضر، سریع تر از بدن شما دفع شــوند. عالوه بر آب، مصرف عصاره گوشت کم نمک، 
چای گیاهی، آب میوه های طبیعی، اسموتی ها، ســوپ، قطعات یخ و ... به شما کمک 
می کند تا بدن شما هیدراته بماند. عصاره گوشت، آب میوه ها و اسموتی های طبیعی 
همچنین به شــما کمک می کنند تا کالری و ریزمغذی های مورد نیاز بدن خود، مانند 

انواع ویتامین ها و مواد معدنی را از طریق این مواد غذایی به دست آورید.

آداب سالم و احوال پرسی با میهمانان از کشوری 
به کشــور دیگر و از فرهنگی بــه فرهنگ دیگر 

متغیر است. 
اغلب احوال پرسی ها با دســت دادن و روبوسی 
انجام می شود؛ اما شــکل های دیگری از آن نیز 
 در دنیای ما وجود دارد کــه غیر منتظره و جالب 

است. 
ســالم دادن با بینی )الســالم بالخشوم( روشی 
شناخته شــده برای مردم در شبه جزیره عرب و 
برخی کشورهای عربی اســت که در ورای خود 

رمز و رازهای نهفته  بسیاری دارد.
مراحل سالم کردن با بینی

در این روش دو نفر وقتــی یکدیگر را می بینند، 
پیش از آنکه سخنی بگویند از یک تا سه بار بینی 
خود را به هم مــی کوبند. تعــداد دفعات آن به 
جایگاه و موقعیت اجتماعی افراد بســتگی دارد. 
این روش مانند دســت دادن است؛ با این تفاوت 

که به جای دست از بینی استفاده می شود. 
اگر شــخصی که در وهله اول اقدام به جلو بردن 
بینی خود کرده  دســت راست خود را روی کتف 
ســمت چپ فرد مقابل قرار دهد، او هم باید در 

پاسخ همین حرکت را  اجرا کند.
 وقتی فرآینــد کوبیدن بینی پایان یافت و ســه 
بار بینی خود را به هم کوبیدند، آن گاه شــروع به 
ســالم و علیک زبانی می کنند،  اما در مواجهه با 
افراد دنیا دیده و مســن فقط بایــد یک بار بینی 
خود را به بینی او بکوبند و عالوه برآن ســر فرد 
میانســال یا پیــر را ببوســند. وقتــی وارد یک 
میهمانی می شوند اول به بزرگ جمع سالم می 
دهند و این حرکت را اجرا می کنند و ســپس از 
سمت راست شروع به دیده بوســی با میهمانان 

دیگر می کنند.
مصالحــه و آشــتی با بینــی، کامال 

تضمینی!
اگر کســی هم قصد معذرت خواهی از کســی 
را داشــته باشــد به او می گوید خشمک یا هات 
خشمک و به بینی او اشاره می کند؛ این جمالت 
تضمین کننده آشــتی اســت، از ایــن رو فرد 
مخاطب هم بی هیچ تعارفی باید دســت از قهر 
و کینه بردارد و با بینی خود بــا او مصالحه کند 
و این یعنــی پایان درگیری و آغاز یک دوســتی 

دوباره. 

سالم با کوبیدن بینی)1(

همــه خاطراتــی که مــا از گذشــته داریم  نداشاه نوری
خاطرات خوبی نیستند؛ مثال  لباس شستن 
کنار حوض با صابــون هایی که به زحمت کــف می کرد. ظرف 
شستن کنار جوی آب با خاکستر یا حمام رفتن با آبگرمکن هایی 
که به کپسول های گاز وصل بود و هر بار که فشار گاز کم می شد 
آب آنها یخ می کــرد و آدم مجبور بود با عجلــه خودش را از آن 

وضع نجات دهد، تلفن کردن هم خیلی کار راحتی نبود.
 گاهی بــرای یک مکالمه 2 دقیقــه ای باید تا رســیدن به یک 
کیوســک تلفن یک ربع پیاده روی می کردی و چند دقیقه ای 

هم توی صف معطل می ماندی.
 کال زندگی در گذشــته ســخت تر بود و تکنولوژی همه چیز را 

برای ما ساده تر کرد. 
شــاید تنها فایــده مصائب زندگی ایــن بود کــه بزرگ ترهای 
ما قدر داشــته های خود را می دانســتند برای آنهــا آب، گاز، 
تلفن و حتی مواد شــوینده یک کاالی کمیاب بــود که باید با 
دقت مصرف می شــد اما امــروز همه چیز فرق کــرده و خدا را 
 شــکر فراوانی اســت. ما هم این فرصــت فراوانــی را غنیمت 
شــمرده ایم و در مصرف کردن کــم نمی گذاریم! بــه عنوان 
مثال همین مواد شــوینده  که گاهی آنهــا را چنان بیجا و بیش 
از انــدازه مصرف می کنیم کــه انگار قصد کرده ایــم منابع آب 
 آشامیدنی را )البته اگر آبی باقی گذاشته باشیم( یکجا مسموم و 

غیرقابل خوردن کنیم. 
ما گذشته سختی داشــته ایم اما اگر به همین شیوه ادامه دهیم 

آینده سخت تری را  به میراث خواهیم گذاشت.

مردی با لقب پادشاه فلفل تند

یک مرد چینی از یک روســتای کوچک در چین، لقب پادشــاه 
فلفل تند قرمز را از آن خود کرده اســت. او تمایل شــدیدی به 

خوردن فلفل تند دارد.
آقای لی یونگ چی در روســتای چاولی چین زندگی می کند. 
او هر روز دو کیلو و نیم فلفل تند می خــورد و این کار به عادت 
غذایی او تبدیل شده است و حتی هر روز صبح از فلفل تند برای 

شستن دندان هایش استفاده می کند.
 لی یونــگ می گوید: »بیشــتر مــردم صبح ها برای شســتن 
دندان هایشان از مسواک و خمیر دندان اســتفاده می کنند اما 
من از فلفل تند برای تمیز کردن دندان هایم استفاده می کنم.« 

او می گوید: بدون خوردن گوشــت و تخم مرغ می توانم زندگی 
کنم اما بدون خوردن فلفل تند قرمز هرگــز نمی توانم. او برای 
پاسخگویی به مصرف روزانه فلفل خود، در حیاط خانه اش انواع 
مختلف فلفل تند را پرورش می دهد.ولــع او به خوردن فلفل از 
ده سال پیش شروع شد و او را به شــهرت رساند. موفقیت او در 
مســابقات فلفل خوری انگیزه عجیب او برای خــوردن فلفل را 
بیش از پیش کرده اســت تا جایی که  مردم به او لقب پادشــاه 

فلفل تند را داده اند.

جدول  2022
افقی

1- خشکبار و آجیل- در آشپزخانه بجویید- کوشش
2- زخم دستکاری شده- الشخور- سنگ سخت

3- میوه فاسد- رمان ایوان تور گنیف- شبیه و مانند
4- نه من، نه تو- دلخوری و کدورت خاطر- مخترع 

گرماسنج کامل
5- تیشه ور- اقیانوس ساکت- شهر مرزی گیالن
6- مانده و اضافه- مال التجاره- طریقه و سیستم

7- لقــب ابراهیــم پیامبــر )ص(- اجنبــی و رمان 
آلبرکامو- مادر آهنگ

8- کاشــف مقاومت الکتریکی- چه کسی- این نه- 
سنگ سفید

9- تلخ- درگاه- مخترع پیل الکتریکی
10- جوانمرد- انقالبی فرانســه که الوازیه را به زیر 

تیغه گیوتین داد- انباری پشت اتاق
11- متحد القول- خانه وسیع- نوعی ماهی

12- نصف و یک دوم- نوعی موشک- نام آذری
13- بی خانمان و سرگردان- مرغ شناگر- همدم

14- حنا- آحاد- وظیفه پیامبران الهی است
15- دریا- سالن نو- شجاعت و بی باکی

عمودی 
1- شهسوار قدیم- از ینگه دنیا آمده

2- درخت چتری- رنجال- آماس
 3- ســوگند- کتــاب داســتا یوفســکی  و فیلم

 کورو ساوا- سارقان
4- موزه معروف فرانسه- اشاره- باران توأم با برف 

در فصل زمستان همراه باد شدید
5- واحد سطح- انتقال دهنده- کرک یا بلدرچین

6- اجرا کننــده- کفش مخصوص پیــاده روی- 

مساوی عامیانه
7- تالش کننــده و ســاعی- ربیع- شــهری در چرخ 

خیاطی
8- سخا و فتوت- حاجی آقا- مردم- سرگلو

9- اندیشمند- باخبر و مطلع- زعفران
10- مزه دهانگیر- آویزه پرده- ضد حمله

11- شبیه و مانند- زیبا رخ و قشنگ- فرمان
12- سســتی و ضعف- نمایشــنامه ویلیام شکسپیر- 

فرمان مغولی
13- گذران معیشت زندگی- عملی در عکاسخانه روی 

عکس- کشتی جنگی اریکسون آمریکایی
14- فریاد درندگان- چشم روشنی عروسی- کارگردان 

شبی در رم و بن هور
 15- فرمانــدار شــهر مدائــن در زمــان حکومــت 
امــام علــی )ع( و از یــاران نزدیک مــوالی متقیان- 

شعبده بازی کردن.
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احداث بزرگ ترین پارک بازی های 
رایانه ای دنیا در دبی

کمپانی »IMG Worlds« دبی چند ماه پس از بازگشــایی یک پارک 
موضوعی اعالم کرد قصد دارد  بزرگ ترین پــارک جهان از این نوع را با 

تمرکز بر شخصیت های کارتونی و بازی ها کامپیوتری راه بیندازد.
این کمپانی که در دوبی واقع شــده با همکاری 8 نــام بزرگ جهانی از 
جمله نیکلودئون، ویاکام، ِمتل و پوکمون می خواهد این پروژه چندین 
میلیارد دالری را به عنوان یکی از بزرگ تریــن اقدامات جهانی در نوع 
خودش ایجاد کند و نخستین پارک موضوعی بر مبنای شخصیت های 

این بازی ها را در خاورمیانه شکل دهد.
دبــی و ابوظبی در ســال های اخیر در ایــن زمینــه، برنامه ریزی های 
زیادی کرده اند و عربستان ســعودی نیز که محافظه کارترین کشور در 
این منطقه محسوب می شود ساخت ســه پارک جدید موضوعی را در 
دســت دارد. یک منبع گفته است این طرح شــامل فروش حدود 30 
درصد ســهام کمپانی می شــود و بازار مالی دبی یا لندن در آن سهیم 
خواهند بود. در این میــان برخی از عرضه عمومی ســهام این کمپانی 
 IMG برای نخســتین بار صحبت به میان می آورند، هرچند مدیر عامل

Worlds  این احتمال را رد  کرده است.
پارک جدید، ســاالنه 4 میلیون نفــر را جذب می کنــد و پیش بینی 

می شود که پارک موجود نیز همین قدر در جذب مخاطب موافق باشد.

تصاویر روز

شکسته شدن کوه های یخی قطب جنوب
 از سال 2005 آغاز شده و کماکان ادامه دارد

طلوع آفتاب در »معبد کرنک« 
یکی از مکان های تاریخی مصر

شهرت به قیمت تغییر قیافه!

 »جک ما« یکی از چهره های خیلی شناخته شده در چین است، 
اما نه به خاطر زیبایی بیــش از اندازه! بلکه به ایــن دلیل که او 
دومین مرد ثروتمند چین است. کافی است نام او را در اینترنت 
جســت وجو کنید تا با انبوهی از اطالعات و عکس های او روبه رو 
شــوید. جک یکی از آدم های معروف چینی است که زندگی اش 

هم زیر ذره بین رسانه هاست.
در این میان برخی از افراد برای اینکه معروف شــوند دســت به 
کارهای عجیبی می زنند، هوآنگ جیان حاضر شــده 145 هزار 
دالر )بیش از 565 میلیون تومان( برای عمل جراحی خرج کند 
تا شبیه این مرد میلیاردر شود و احتماال هم در رسانه ها معروف 

شود!
او را در یکــی از ســایت های کارآفرینی پیــدا می کنند و وقتی 
می فهمند تنها برای اینکه شــبیه به »جک ما« باشــد، حاضر 
شده زیر تیغ جراحی برود و پول زیادی هم بپردازد، بسیار مورد 
انتقاد قرار می گیرد و کامنت های منفی زیادی برایش فرستاده 
می شــود. با این حال هوآنگ از این کار راضی است و می گوید 
صورتش هنوز جای کار دارد و در چند عمل باقی مانده بیشــتر 

شبیه به جک میلیاردر می شود.

کشکول

فرهنگ توصیفی دستور زبان فارسی
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امام حسن عسگری ) علیه السالم(:
بهترين برادر تو كسى است كه خطايت را فراموش كند و احسان 

تو را به خود، به ياد آورد. 
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