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نماینده مردم اصفهان در مجلس شــورای اســامی، در رابطه با وجود 
مشکل در حل شــدن مســئله آب زاینده رود و تونل بهشت آباد گفت: 
مشکل اجرا در پروژه ها به دلیل کمبود اعتبار است. حمیدرضا فوالدگر 

تاکید کرد: وجود مشکات در رابطه با آب استان اصفهان ناشی...

گــروه »اتحــاد علیــه ایــران هســته ای«، از البی هــای حامــی تحریم ایــران، روز 
پنجشــنبه نشســتی با عنوان »آینده سیاســت ایــران«  در واشــنگتن برگــزار کرد. 
عــده ای از سیاســتمداران حاضر در این نشســت خواســتار غــرق قایق هــای ایرانی 
در خلیج فارس شــدند. »ایلنــا راس لتینــن«، قانون گــذار جمهوری خــواه مجلس 
نماینــدگان آمریــکا و »جــو لیبرمــن«، نماینــده پیشــین مجلس ســنا و رییس 
 فعلــی گروه اتحــاد علیه ایــران هســته ای از جمله حاضــران در این نشســت بودند. 
»جان مک کین«، رییس کمیته نیروهای مسلح مجلس سنا و لیندسی گراهام، نماینده...

رسول زرگرپور در جلسه انجمن همبستگی خانواده های شهدا و 
ایثارگران و جانبازان  اظهار داشت: امنیت و آرامش کشور جمهوری 
اسامی ایران در میان منطقه پر  از آشــوب و جنگ و خونریزی، 
مدیون شــهیدان و جانبازان و خانواده های صبــور و مقاوم آنان 
اســت. وی افزود: اصفهان با دارا بودن 6 درصد جمعیت کشــور ، 
11درصد جانباز و شهید را تقدیم نظام مقدس جمهوری اسامی 
ایران کرده و این اســتان در دوران دفاع مقدس، 2 لشگر و 4 تیپ 
مستقل در جنگ داشــت که افتخار ماست و رهبر معظم انقاب 
در باره اصفهان می فرمایند که روزی، اصفهان را به شهید خرازی ها 
و شهید ردانی ها می شناسند. زرگرپور به بیان ویژگی های استان 
و همچنین نعمات و نقمــات اصفهان پرداخــت و تصریح کرد: 
70درصد فوالد، 50 درصد صنایع ساختمانی و سنگ و 25 درصد 
فرآورده های نفتی کشــور در این استان تولید می شود و اصفهان 
صنعتی ترین استان کشور اســت که 10 درصد از صنایع بزرگ 
کشور را تامین می کند. وی با بیان اینکه اصفهان ازنظر کشاورزی و 
میراث فرهنگی نیز در جایگاه خوبی قرار گرفته است، خاطرنشان 
کرد: ورود گردشگران به اصفهان نسبت به سال 92، 3برابر افزایش 
یافته است. استاندار اصفهان با اشــاره به مشکات و چالش های 
استان اظهار داشت: در سال 92، اصفهان آلوده ترین استان کشور 
بود که با اجرای طرح جامع بهبــود کیفی هوای منطقه اصفهان ، 
تعداد روز های هوای سالم آن به 216 روز و هوای پاک آن به 8 روز 
رسیده و این طرح به عنوان موفق ترین طرح کشور در این زمینه 
شناخته شــد. وی با بیان اینکه در حال حاضر با خشکسالی که 
طی 40 سال گذشته بی سابقه بوده است، روبه رو هستیم، افزود: 
افزایش جمعیت، مهاجرت، تغییر اقلیم و کشاورزی سنتی از جمله 
دالیل کمبود آب اســت که برای حل این مشکل طرح 9 ماده ای 
احیای حوضه آبریز زاینده رود در دستور کار قرار گرفت. زرگرپور با 
بیان اینکه مشکل آب اصفهان در سطوح عالی کشور مطرح شده 
است، تصریح کرد: مدیریت استان اصفهان خواستار اجرای هرچه 

سریع تر مصوبات این طرح است .

واکنش به یاوه گویی آمریکایی ها؛

ایران
با کسی شوخی ندارد

4 روز تا آغاز کنگره نکوداشت آیت ا... مظاهری؛

باران است برکویر اصفهان

تلنگری که اصفهان را
مختل می کند

15 3

فوالدگر:

مشکالت آب خوزستان ربطی به 
اصفهان ندارد

بررسی عملکرد نمایندگان فوتبال اصفهان در هفته سیزدهم لیگ برتر؛

گل ها را آخر پاییز می شمارند

استاندار اصفهان خبر داد:

افزایش ۳ برابری
ورود گردشگران به اصفهان

3

14

شرایط هشدار آبی در اصفهان 
پابرجاست

15

به گفته شهردار اصفهان شهرک ســامت، پروژه اي 
اســت که می تواند در افزایش کیفیت فضای فیزیکی 
و استاندارد سازی فضاهای درمانی تاثیر گذار باشد و 
براســاس آن به اهدافی مثل کاهش تعداد مطب های 
موجود در مرکز شــهر و همچنیــن کاهش حجم بار 

ترافیکی در این مناطق دســت پیــدا کنیم. مهدي 
جمالی نژاد، شــهردار اصفهان در این بــاره می گوید: 
شهرک سامت قرار است جایگزین سرانه های درمانی 
سطح شهر اصفهان باشــد و ترافیک خیابان آمادگاه و 

هسته مرکزی شهر اصفهان را ساماندهی...

فاز اول شهرک سالمت
اسفندماه به بهره برداری می رسد

15

ادامه در صفحه 2

خبر آخر

آیت ا... مهدوی:
حوزه علمیه را متحول ساختند

رییس دفتر تبلیغات اسامي اصفهان:
با مردم با زبان خودشان سخن می گویند

خطر در کمین تصفیه خانه باباشیخعلی؛
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پیشنهاد سردبیر:
اوباما حق وتوی تمدید تحریم قانون ISA را ندارد

دیدگاهپارلمانواکنشنزاجا

امیر کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش،یک 
روز قبل از آغاز رزمایش بزرگ این نیرو در جنوب شــرق 
کشور، با حضور در جمع خبرنگاران حاضر در این منطقه، 
گفت: رزمایش بزرگ نیروی زمینی در مسافتی به میزان 
200هزار کیلومتر مربع در منطقه جنوب شــرق کشور 
برگزار شده و در این رزمایش توانمندی یگان ها و میزان 
تحرک و قــدرت واکنش آنها مورد تســت و ارزیابی قرار 

خواهد گرفت.
فرمانده نیروی زمینــی ارتش تصریح کرد: اســتفاده از 
تجهیزات زرهی ساخت داخل از دیگرکارهای مهم در این 

رزمایش است.
حیدری خاطرنشــان کرد: نیروی زمینی ارتش در همه 
مناطق کشــور به اجرای رزمایش خواهد پرداخت و ماه 
آینده نیز رزمایش بزرگی در مناطق غرب و جنوب غرب 

کشور برگزار می شود. 
 رزمایــش بــزرگ نیــروی زمینــی ارتــش  بــا نــام 
»محمدرســول ا...)ص(4«  از امــروز به مــدت 3 روز در 
منطقه عمومی چابهار در اســتان سیستان و بلوچستان 

آغاز خواهد شد.

سیدحسین نقوی حســینی در مورد حق وتوی اوباما 
برای تمدید تحریم های ایســا)ISA( اظهار داشت: از 
آنجایی که دو سوم نمایندگان مجلس سنای آمریکا به 
تمدید تحریم های ایسا که در خصوص سرمایه گذاری 
در نفت و گاز ایران اســت، رای داده انــد، حق وتوی 
رییــس جمهور آمریــکا با اگــر و امایی روبــه رو می 
شود؛چرا که اگر مجلس ســنا با رایی باالتر از دو سوم 
قانونی را تصویب کند، حتی اگــر رییس جمهور آن را 

امضا نکند، اجرایی می شود.
این نماینده افزود: طرح شکایت به کمیسیون مشترک 
که در برجام طراحی شده اســت، به نفع ایران نخواهد 
بود زیــرا نحوه تصمیم گیری کمیســیون مشــترک 
طوری تنظیم شده که اگر یک عضو کمیسیون مخالف 

باشد حق وتو وجود دارد.
عضو هیئت رییسه کمیســیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس شورای اســامی اظهار داشت: با حق 
وتو، در واقع ناقــض برجام تایید می شــود به عبارتی 
نقض برجام پذیرفته نمی شــود؛ بنابراین منافع ایران 

در مکانیزم کمیسیون مشترک دیده نشده است.

فرمانده نیروی زمینی ارتش خبر داد:

برگزاری رزمایش بزرگ نزاجا در 
منطقه جنوب شرق

نقوی حسینی:

اوباما حق وتوی تمدید 
تحریم قانون ISA را ندارد

نامه فاضل الریجانی به دادستان تهران: 

دارایی نزدیکان احمدی نژاد و 
ناطق نوری بررسی شود

 محمدرضا عارف:

منکران نقش اصالح طلبان در 
خرداد ۹2 » توهم« دارند

در پی انتشــار ســخنان رییس قوه قضاییه مبنی بر عدم 
حمایت از برادرش، فاضل الریجانی با انتشــار نامه ای به 
ارائه توضیحاتی درباره جلسه خود با سعید مرتضوی که 
منجر به پخش فایلی از این جلســه در مجلس توســط 

رییس جمهور قبلی شد، پرداخته است .
بخشی از متن این نامه به شرح زیر است:

در پیشــگاه ملت شــریف ایــران تقاضــا دارم همزمان 
دارایی هــای نزدیــکان آقای محمــود احمــدی نژاد و 
دارایی های حاج علــی اکبر ناطق نوری و نزدیکانشــان 
و ســایر مســئوالن نظام که ممکن است شــبهه ای در 
دارایی شان وجود داشته باشــد مورد بررسی قرار گیرد و 
گزارش آن از طریق رســانه های عمومی به اطاع مردم 
برسد. تاکید می نمایم جلســه با سعید مرتضوی با اصرار 
خود ایشان و اغواگری رابطی از سوی ایشان برگزار شده 
بود و بنده هیچ پیشــنهاد و درخواســتی برای حضور در 
دفتر آقای مرتضوی نداشتم. در همین راستا تاکید دارم 
فیلمبرداری از جلســه با برنامه ریزی قبلی و براســاس 

سناریوی جعلی دیکته شده، اجرا شد.

محمدرضا عــارف رییس شــورای سیاســت گذاری 
اصاح طلبان در دیــدار جمعی از فعــاالن اجتماعی، 
فرهنگی و سیاسی شهرســتان نکا، صداقت مسئوالن 
با مــردم را عامل مهــم اعتماد بیــن حاکمیت و ملت 
دانســت و گفت: تغییر روند کشــور در خرداد 92 که 
امری اجتناب ناپذیر بود به خاطــر روی گردانی مردم 
از دروغ و رفتارهــای عوام فریبانه بود و انتظار اســت 
مسئوالن پاســخ اعتماد مردم به تفکر اصاح طلبی و 
اعتدالی را  بــا اخاق و عقانیت و عمــل به وعده های 
داده شده بدهند. رییس شورای عالی سیاست گذاری 
اصاح طلبان با بیان اینکه اصاح طلبان نقش اصلی در 
حماسه خرداد 92 داشــتند و این نقش انکار ناشدنی 
است، تصریح کرد: اینکه برخی از آقایان نقش محوری 
اصاح طلبان در انتخابات خــرداد 92 را باور ندارند و 
هر چند یک بار منکر این نقش می شــوند، بیشــتر به 
یک توهم و غرور کاذب بر می گردد. برادرانه می گویم 
طرح  اینگونه اظهارات کمکی به تداوم روند موجود در 

انتخابات آینده نمی کند.

بین الملل

یک قاضی ایالت ویسکانسین درخواست طرفداران دونالد ترامپ 
درخصوص توقف بازشــماری آرا در این ایالت را رد کرد. ترامپ 
در سه ایالت حساس میشیگان، پنســیلوانیا و ویسکانسین با 
اختاف بسیار کمی از کلینتون پیروز شد. کارشناسان معتقدند 
حتی اگر با درخواست بازشماری آرا در هر سه ایالت نیز موافقت 
شود، بعید اســت نتایج انتخابات تغییر کند. درخواست توقف 
بازشماری آرا در ایالت ویسکانسین در حالی از سوی طرفداران 
ترامپ مطرح شــد که تاکنون 88 درصد فرآیند بازشــماری 
انجام شده است. گفته می شود روند بازشماری آرا احتماال روز 
دوشنبه به پایان برسد. با اینکه کلینتون توانست در انتخابات 
اکثریت آرای مردمی را از آن خود کند، ترامپ با کســب 306 
رای الکترال به عنوان رییس جمهور منتخب آمریکا انتخاب شد. 

روزنامه صهیونیســتی »هاآرتص« به نقل از یک منبع نزدیک 
به نتانیاهو گــزارش داد: نتانیاهو به تازگــی تاش می کند که 
پیش نویس قانون منع استفاده از بلندگو، به منظور جلوگیری از 
پخش صدای اذان در طول شبانه روز در مساجد را برای تصویب 
به کنست )پارلمان رژیم صهیونیستی( ارائه کند. انتظار می رفت 
چهارشنبه گذشته، پیش نویس قانون محدود کردن استفاده از 
بلندگو برای منع اذان به کنســت رژیم صهیونیستی ارائه شود 
اما به دالیل نامعلومی به تعویق افتاد. به موجب این پیش نویس، 
قرار شد که اســتفاده از بلندگو برای امور عبادی به ویژه پخش 

اذان از مساجد از ساعت 10 شب تا 7 صبح ممنوع باشد.

به نقل از پایگاه لبنانی النشره، »صائب عریقات« عضو ارشد 
تشکیات خودگردان فلسطین در سخنانی اعام کرد که 
این تشکیات حاضر نیست به هر قیمتی به سازش با رژیم 

صهیونیستی تن دهد.
 وی در همین ارتباط افزود: بر لزوم تشکیل دولت مستقل 
فلســطین به پایتختی قدس تاکید داریم و همچنین نوار 
غزه نیز باید جزئی از دولت مستقل فلسطین باشد. عضو 
ارشد تیم مذاکره کننده فلسطینی در مذاکرات سازش با 
صهیونیست ها همچنین گفت: دولت پاریس به ما اطاع 
داده که قصد دارد برای برگزاری یک کنفرانس بین المللی 
در خصوص فلســطین در اواخر ماه جــاری میادی، از 
نمایندگان 70 کشور دعوت به عمل آورد؛ ما نیز موافقت 

خود با این اقدام را اعام کردیم.

پافشاری قاضی ویسکانسین 
برای بازشماری آرا

تحرکات تازه نتانیاهو برای 
ممانعت از پخش اذان

 حاضر به صلح با اسراییل
 »ایلنا راس لتینــن«، قانون گذار جمهوری خواه مجلس  به هر قیمتی نیستیم

نمایندگان آمریــکا و »جو لیبرمن«، نماینده پیشــین 
مجلس ســنا و رییس فعلی گــروه اتحاد علیــه ایران 
 هســته ای از جمله حاضــران در این نشســت بودند. 
»جان مک کین«، رییس کمیته نیروهای مسلح مجلس 
ســنا و لیندســی گراهام، نماینده مجلس ســنا دیگر 
سیاســتمداران حاضر در این نشســت بودند.  حاضران 
در این نشست خواستار از سرگیری سیاست علیه ایران 
شــدند. عده ای از سیاســتمداران حاضر هم خواستار 
اعتراف دولــت آمریکا بــه محدودیت هــای تحریم ها 
شده و خواســتار غرق قایق های ایرانی در خلیج فارس 
شــدند. لیبرمن و مارک دابوویتز، رییس بنیاد دفاع از 
دموکراســی، دو نفری بودند که این پیشنهاد را مطرح 
کردند. دابوویتز، عاوه بر این، گفت که اسراییل هم قادر 
به حمله به مواضع نظامی سوریه در داخل خاک کشور 

ســوریه خواهد بود. »لتینن« پیشــنهاد داد که آمریکا 
همزمان با تقابل نظامی با ایران تحریم ها علیه این کشور 
را تشدید کرده و تمامی بخش های اقتصاد ایران را هدف 
قرار دهد و همچنین خواستار بازگرداندن مجدد تمامی 
تحریم های هســته ای رفع شــده تحت برجام شد. این 
نشســت به نوعی اولین و جدی ترین اقــدام ضدایرانی 
تندروهای آمریکایی پس از روی کارآمدن دونالد ترامپ 
بوده است. تندروهایی که سیاســت های اوباما در قبال 
ایران را قبول نداشتند و آن را بیش از اندازه مهربانانه)!( 
می دانســتند. با انتخاب ترامپ، حاال فرصت به دســت 
آورده اند تا تمام عقــده ها و کینه هایشــان از ایران را 

خالی کنند. 
مقامات ایران هم البته بیکار ننشســته اند. در پاسخ به 
رجزخوانی و یاوه گویی های اعضای این اتحاد ، ســردار 
سیدمسعود جزایری معاون فرهنگی و تبلیغات دفاعی 

ســتادکل نیروهای مســلح گفت:» شــرایط نظامی و 
امنیتی امروز خلیج فارس به گونه ای اســت که نیروها 
و امکانات دشــمن کاما در تیررس نظامیان ایران قرار 
دارد.چنانچه جنگ طلبان آمریکایی و اذناب آنها اقدامی 
ناپخته و غیرحرفه ای انجام دهنــد حتما با واکنش تند 
رزمندگان اسام روبه رو خواهند شد.جمهوری اسامی 
ایــران و نیروی های مســلح در زمینه دفــاع و امنیت 
با کسی شــوخی ندارد و هر اقدامی که بخواهد امنیت 
کشــور را دچار مخاطره کند، قطعا پاســخ داده خواهد 
شد.کسانی که خواستار غرق کردن قایق های ایرانی در 

خلیج فارس هستند، فاقد شعور نظامی اند.«
       

فقط اعضای اتحاد علیه ایران هســته ای نیســتند که 
تاش می کنند تا ایاالت متحده آمریــکا را علیه ایران 
بســیج کنند. مردی که قرار است نخســیتن وزیر دفاع 
دونالد ترامپ باشد معتقد است سه نیروی بزرگ جلوی 

ثبات در خاورمیانه را می گیرند: ایران، ایران و ایران.
ژنرال »جیمز ماتیس« زمانی که فرمانده ستاد مرکزی 
ارتش آمریکا بود جمهوری اســامی را به عنوان نقطه 
مرکزی مسئولیت خود در نظر گرفته بود. ماتیس گفته 
بود، هر روز صبــح با چالش های جدیــدی از خواب بر 
می خیزد و در درجه اول شــاهد عملیات هماهنگ در 
راســتای گســترش قدرت ایران در منطقه می باشد. 
ماتیس کســی اســت که گفته بود برنامه هســته ای 
ایران در نهایت به یکی از دو گزینه منجر خواهد شــد: 
1-گزینه نظامی که احتماال برنامه هســته ای ایران را 
برای یک یا دو ســال به تاخیر خواهد انداخت و پس از 
آن آمریکا می تواند اقدامات نظامی بیشتری انجام دهد. 
2-گزینه دیپلماتیک که می تواند برنامه هســته ای را 

برای زمان بیشتری به تاخیر اندازد.
 دو وزیر دفاع در دوســوی جهان، دســت به دست هم 
داده اند تا ایران را به زعم خودشان وادار به تسلیم کنند. 
ماتیس در آمریکا و همتایش در اســراییل ؛ »آویگدور 
لیبرمن« که در ســخنرانی اخیر خود ترامپ را به اقدام 
علیه ایران تشــویق کرد و گفت: ما باید در همه مسائل 
دربرابر ایران بســیار بسیار سختگیر باشــیم. ایرانی ها 
می کوشــند که همه خاورمیانه را بی ثبات سازند و باید 
اقداماتی با تحریم های بیشــتر علیه این کشــور انجام 

داده شود.
حرافی می کنند، یاوه می گویند، به تهدیدات پوشــالی 
متوسل می شوند، جلسه می گذارند و نقشه می کشند 
و خاصه هرکاری از دستشان بربیاید، برای عقب راندن 
و متوقف کردن ایران انجام می دهند. در اندیشــه های 
عبث خود به پیروزی می اندیشند. خیال خامی که سی 
و اندی سال است در ســرمی پرورانند و درنهایت اینکه 
سردار درســت می گوید: »اینها فاقد شــعور هستند«  

نباید خیلی جدی شان گرفت! 

چنا نچه 
جنگ طلبان 

 آمریکایی و
 اذناب آنها 

اقدامی ناپخته 
و غیرحرفه ای 

انجام دهند حتما 
با واکنش تند 

رزمندگان اسالم 
 روبه رو خواهند

 شد

واکنش به یاوه گویی آمریکایی ها؛

ایران با کسی شوخی ندارد

یادداشت

نایب رییس کمیســیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس شورای اســامی گفت: در برهه 
کنونی اشــتیاق و میل جوانان و حتی نوجوانان 
کشــورمان برای حضور در جبهه های سوریه و 
عراق جهت دفاع از حرم اهل بیت )ع( بسیار زیاد 

شده است. 
ابوالفضل حسن بیکی گفت: تنها در مقطع فعلی 
اگر مقام معظم رهبری حکم جهاد در ســوریه یا 
عراق را بدهند، حداقل بیش از یک میلیون جوان 
در نوبت اعزام هستند تا به حکم ولی فقیه خود، 

»لبیک«  بگویند.

میزان نوشــت: آخرین خبرها حاکی از آن است که 
حاج احمد متوســلیان و همراهانش زنده هستند و 
بنیاد شهید انقاب اسامی، وزارت اطاعات و سپاه 
پاســداران از ابعاد مختلف این موضــوع را به صورت 
جدی پیگیری می کنند. یک عضو کمیسیون امنیت 
ملی و سیاســت خارجی مجلس شــورای اسامی 
پیش از این گفتــه بود:»جمهوری اســامی ایران 
اســنادی در اختیار دارد که زنده بــودن حاج احمد 
متوسلیان و همراهانش را تا ابتدای تابستان سال 95 
تایید می کند. در این اسناد محل اسارت حاج احمد 

متوسلیان و همراهانش معلوم است.«

»جان مک کین« رییس کمیته نیروهای مسلح سنای 
آمریکا در جلســه کنگره به میزبانی ســازمان جامعه 
ایرانیان آمریکا به دســتگیری ملوان های آمریکایی در 
ایران و تشکر جان کری از ایران پس از آزادی آنها اشاره 
کرد و از اینکه ملوانان آمریکایی زانــو زده بودند، ابراز 
ناراحتی کرد و گفت: »ســال های زیادی بود که شاهد 
چنین چیزی نبودم ، اقدام وزیر خارجه ما، سپاسگزاری 
از ایرانیان بود درحالی که تصویر تحقیر شدن ملوانان 
ما در سراسر خاورمیانه پخش شد.« وی گفت:»اما در 
دولت جدید قرار است ما وزیر دفاعی ) جیمز ماتیس( 

داشته باشیم که یک افسر برجسته نظامی است.«

کافه سیاست

تشکر کری از ایران برای تحقیرملوانان آمریکا بیش از یک میلیون جوان آماده اعزام به سوریهسپاه و اطالعات به دنبال آزادی متوسلیان

انتخابات

سوریه؛ روشن ترین شکست سیاست 
خارجی آمریکا در جهان اسالم

اســتان حلب واقع در شمال ســوریه طی هفته های 
اخیر به کانــون مهم تریــن تحــوالت میدانی این 
کشور تبدیل شده اســت. از زمان آغاز بحران ســوریه و با اشغال 
این شهر توســط گروه های تکفیری تروریستی اکنون نبرد برای 
بازپس گیری این شــهر به مرحله بســیار حســاس و سرنوشت 
سازی رسیده است. طبق گزارشــات موثق اکثر خبرگزاری های 
بین المللی اکنون حدود هفتاد درصــد از مناطق حلب به تصرف 
ارتش دولت ســوریه درآمده و این مناطق پاک ســازی شده اند؛ 
اما در همین میان و روز جمعه سرگئی الوروف وزیر امور خارجه 
روسیه که در حاشــیه بیست و ســومین اجاس وزرای سازمان 
همکاری و امنیت اروپا ســخن می گفت از توقف عملیات نظامی 
ارتش ســوریه در شــرق حلب خبر داد. هدف از این اقدام فراهم 
آوردن فرصتی برای تخلیه حدود هشــت هزار غیر نظامی است 
که در مناطق جنگی گرفتار شده اند. توقف موقت عملیات ارتش 
سوریه در مناطق شرقی حلب با هدف تسهیل خروج غیر نظامیان 
ازاین مناطق یک تصمیم استراتژیک و راهبردی به شمار می رود 
البته اگر تدابیــر الزم برای جلوگیری از بهــره برداری گروه های 
تروریســتی تکفیری از شــرایط به وجود آمده برای بازســازی 
صفوف خود اتخاذ نگردد بدون شک توقف عملیات در شرق حلب 
هرچند مدت زیادی به طــول نینجامد نتیجه عکس خواهد داد و 
معادالت را به سود تروریست ها و حامیان منطقه ای و بین المللی 
آنها تغییر خواهد داد. قرار است از اوایل این هفته مذاکرات میان 
روسیه و آمریکا در خصوص بحران ســوریه و به ویژه شهر حلب 

ادامه پیدا کند.
آمریکایی ها ســال هاست نشــان داده اند که نه تنها با تروریسم 
در ســوریه و عراق و دیگر کشــورهای منطقه خاورمیانه مخالف 
نیســتند و مبارزه نمی کننــد بلکه با تمــام تــوان اقتصادی و 
تسلیحاتی از آن حمایت می کنند و به آن دامن نیز می زنند. بدون 
شــک در مذاکرات این هفته نیز دولت آمریکا تمام تاش خود را 
خواهد کرد تا از توقف عملیات نظامی ارتش سوریه در شرق حلب 
نهایت بهره برداری را انجام دهد. اقدامــی که امید می رود دولت 

روسیه در مقابل آن هوشیاری الزم را نشان دهد.
به دنبال پیشــروی ارتش ســوریه در هفته های قبــل از توقف 
عملیات نظامی در شــرق حلب در روز جمعه ارتش ســوریه در 
آســتانه مهم ترین پیروزی میدانی خود در پنج ســال اخیر قرار 
داشــت؛ البته تصرف بیش از هفتاد درصد از مناطق شــرقی این 
شهر استراتژیک طی حدود سه هفته نیز یک دستاورد بسیار مهم 
تلقی می شود. شورشیان و گروه های تروریستی حدود پنج سال،  
بخش مهمی از این شــهر را در کنترل کامل خود داشــتند؛ اما با 
عملیات برق آسای ارتش ســوریه طی هفته های اخیر متحمل 
شکست های سنگینی شــده اند. شهر حلب از ســال 2012 به 
دو بخش غربی و شرقی تقسیم شــده بود که بخش غربی آن در 
کنترل نیروهای ارتش و بخش شرقی آن نیز در کنترل گروه های 

تروریستی بود.
شکســت خوردن نظامیان مورد حمایت واشــنگتن در شــرق 
حلب از نیروهای دولتی ارتش ســوریه یک شکست بزرگ برای 
دولت آمریکا و حامیان منطقه ای و بیــن المللی آنان خواهد بود. 
 سقوط شــرق حلب، آمریکا و متحدان منطقه ای را با این واقعیت

 رو به رو خواهد کرد که حمایــت از به گفته آنان مخالفان میانه رو 
به این امید که دولت آینده ســوریه را تشــکیل دهند دیگر جای 

امیدواری نخواهد داشت.
در عین حال شکســت مخالفان در شــرق حلب و بازپس گیری 
کامل شهر از دســت مخالفان یک پیروزی بزرگ برای بشار اسد 
خواهد بود و موجب تقویــت موضع دولت وی بــرای ادامه راه و  

بازپس گیری سایر مناطق اشغالی خواهد شد.
باراک اوباما در حالی حدود یک ماه دیگر دولت را به جانشــینش 
دونالد ترامپ تحویل خواهد داد که سیاســت های وی در منطقه 
خاورمیانه و جهان اسام با شکســت های متعددی رو به رو شده 
است و شکســت نیروهای به گفته دولت آمریکا میانه رو در شرق 
حلب که مورد حمایت همه جانبــه آمریکا و حامیانش بودند تنها 
یکی از نشــانه های شکست سیاســت خارجی آمریکا در منطقه 

خاورمیانه است.

؟؟؟

 بعید است قانون جامع  انتخابات
 به  انتخابات سال آینده برسد

عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان، پیرامون قانون جامع 
انتخابات و رسیدن این قانون به انتخابات ریاست جمهوری 96 اظهار 
داشت: با توجه به اقتضائات سیاست های کلی انتخابات همان طور که 
از سوی مجلس و دولت اعام شد، بســیار بعید است که قانون جامع 
انتخابات به انتخابات ســال آینده برســد. کدخدایی بــا بیان اینکه 
نمایندگان مجلس در تاشــند که اصاحاتی در قانون کنونی اعمال 
کنند، گفت: صحبت هایی که با ریاســت مجلس و برخی نمایندگان 
داشته ایم این بود که شاید در مجلس بتوانند آن مواردی که در قانون 
کنونی الزم است اصاح کنند و به عنوان اصاحیه در قوانین موجود 
اعمال شود تا بعدا قانون جامع ارائه شود.  وی گفت: اگر جهات امنیتی 
رعایت شــود، شــورای نگهبان آمادگی برگزاری انتخابات به صورت 

الکترونیک را خواهد داشت.

عکس روزیادداشت

 عیادت سردار سلیمانی
 از مجروح عملیات حلب 

سردار قاسم ســلیمانی؛ فرمانده ســپاه قدس،  برای عیادت از 
مسعود محمدی یکی از مدافعان حرم که در حلب زخمی شده 

بود، به بیمارستان رفت.

یادداشت

ستاره 
کهتری

گروه »اتحاد علیه ایران هســته ای«، از البی های حامی تحریم ایران، روز پنجشنبه نشستی با عنوان »آینده 
سیاست ایران«  در واشــنگتن برگزار کرد. عده ای از سیاســتمداران حاضر در این نشست خواستار غرق 

قایق های ایرانی در خلیج فارس شدند.

مژگان 
علیدوستی
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قاب اقتصاديادداشت

پیشنهاد سردبیر:
پرايد  در راه پیکان

دولت در بودجه سال 96 درآمد 113 هزار میلیاردی 
از محــل مالیات را پیــش بینی کرده اســت. درآمد 
مالیاتی در بودجه شامل دریافت مالیات از شرکت های 
خصوصی، کارمندان دولــت، مالیات بر  ارزش افزوده، 
واردات، بخشــی از صادرات وهمچنیــن مالیات های 
مربوط به حق واگــذاری می شــود. در واقع می توان 
درآمدهای مالیاتی دولت را به سه دسته تقسیم کرد: 
اول مالیات های مســتقیم که از افراد و شــرکت های 
بخش خصوصی و عمومــی دریافت می شــود؛ دوم 
مالیات بر حقوق ورودی گمرکی و ســوم مالیات هایی 
از قبیل مالیات بر ارث و موارد مشابه. در ادامه به انواع 
درآمدهای مالیاتی دولت نگاهــی خواهیم انداخت و 
اثرات ارقام درج شده در درآمدهای بودجه را در فضای 

اقتصادی سال 96 بررسی خواهیم کرد.
بر اساس آمارهای درآمدهای گمرکی کشور در سال 
94، رقم 114هزار میلیارد تومــان، اعالم و بر مبنای 
بودجه 96، این رقم حــدود 17هزار میلیارد تومان در 
نظر گرفته شده است. نکته مهم در این خصوص این 
است که بر خالف افزایش توجه ها به موضوع گمرک و 
مبارزه با قاچاق کاال، گویا دولت روی افزایش درآمدها 
از حقــوق ورودی حســاب ویژه ای باز نکرده اســت. 
افزایش ســه هزار میلیارد تومانی بــرای درآمدهای 
گمرکی در سال 96 نمی تواند چشم انداز روشنی برای 

کاهش چشمگیر قاچاق کاال در سال پیش رو باشد.
در میان انواع مالیات هایــی که صورت بودجه 96 ذکر 
شــده اســت، رقم 24هزار میلیارد تومان به مالیات 
اشــخاص حقوقــی غیردولتی و همچنیــن 17هزار 
میلیارد تومان، مالیات بر درآمد در نظر گرفته شــده 
است. گفتنی اســت دولت از حدود بیش از 5 میلیون 
کارمند خــود این  مالیات را اخــذ می کند. در بودجه 
ســال آینده 40 هزار میلیارد تومان مالیات بر کاال و 
خدمات لحاظ شده اســت که 26 هزار میلیارد تومان 
آن مالیات بر ارزش افزوده)مالیات بر مصرف( اســت. 
هرچند در الیحه بودجه ســال 95 مالیات اشــخاص 
حقوقی غیر دولتــی 22 هزار میلیــارد تومان در نظر 
گرفته شده بود که در الیحه پیشــنهادی دولت، این 
رقم 2 هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. در میان 
این دســته از مالیات ها، مالیات بر درآمد و مالیات بر 
ارزش افزوده مشخصا با قشرهای بزرگ تری از جامعه 
مرتبط است و با توجه به موضوع رکود در بخش هایی 
مثل صنعت، حتما این موضوع می تواند کارکردهای 

منفی در اقتصاد داشته باشد.

دولت از کدام بخش ها 
مالیات می گیرد؟

شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد خبر داد:

مزدا و 206 چهارستاره شدند

نگاه روز

پیکان با وجود عــدم امکانات خاص محبوب ایران شــد، 
حتی برخی از مسئولین کشــور این اتومبیل را به عنوان 
خودروی مشخصی برگزیدند. در هر روی پس از گذشت 
چهل سال مســئولین تصمیم به حذف این وسیله نقلیه 
گرفتند. عده ای کمبود امکانات و عده ای هم باز شــدن 
جا برای  تندر 90 را دلیل حذف پیکان بر شمردند. هرچه 
بود پیکان با به جا گذاشــتن تولیدی در حدود دو میلیون 

و ســیصد هزار دســتگاه، به موزه رفت تا شاهد پیشرفت 
ایران خودرو شــود. پس از این اتومبیل هــای گوناگونی 
وارد بازار شــد و این پراید بود که گوی سبقت را از دیگر 
وسیله ها ربود و خودروی محبوب جمع زیادی از ایرانیان 
شــد. پراید امکاناتی بیشــتر از پیکان داشــت و قیمت 
مناســب آن مهم ترین عامل محبوبیتش شد. امروزه اگر 
در ســطح شــهر به اتومبیل های در حال عبور نگاه کنید 

حضور پررنگ این وسیله را مشــاهده می کنید. پراید در 
زندگی قشر متوســط و حتی ضعیف جامعه نقش مهمی 
دارد. اگر چه این اتومبیل از امنیت باالیی برخوردار نیست 
اما در بازار وســایل جانبی خودرو، قطعات آن نســبت به 
اکثر اتومبیل ها از قیمت مناســب تری برخوردار اســت. 
پس عموم مردم می توانند از عهــده هزینه های جانبی و 

مکانیکی این وسیله برآیند.
پراید امروزه  ابزاری برای گردش  چرخه زندگی بسیاری 
از مردم اســت؛ از تاکسی ســرویس ها و آژانس گرفته تا 
وانت پراید که برای حمل و نقل وســایل مناســب است، 
اهمیت پرایــد را در زندگی عموم مردم نشــان می دهد. 
نزدیک به دو دهه اســت که پراید در ســطح کشور تردد 
دارد و حاال مســئولین ایران خودرو درصدد حذف تولید 
این وسیله هستند و سال 95 را سال پایان پراید می دانند. 
نکته مهم این تصمیم، این اســت که با انبوه پراید سطح 

شهر چه می کنند؟
گستردگی پراید به حدی رســیده که به این راحتی قابل 

جایگزینی با وسیله دیگری نیست.
پراید در حالی در آســتانه حذف اســت کــه خودروهای 
چینی در حال پیشرفت در جامعه هستند؛ اتومبیل هایی 
که امکانات قابل توجهــی دارند و ظاهر خــاص آنها دل 
برخی از مردم را ربوده اســت که به هر قیمتی دارای یک 
اتومبیل خاص چینی شوند. اتومبیل های چینی برخالف 
قیمت نه چندان باالی خود، دارای وســایل یدکی بسیار 
گران قیمــت اســت و نارضایتی برخــی از صاحبان این 
خودروها نشــان از حضور ناموفــق خودروهای چینی در 
بازار اتومبیل ایران دارد؛ به گونــه ای که به قول برخی از 
فروشندگان خودرو، »صاحب اول و آخر خودروی چینی 
خودتان هستید«. پراید اگر چه دارای معایبی است اما به 
نظر می رسد این معایب، بیشــتر از اشکاالت خودروهای 
چینی نباشــد. این خودروهای وارداتی می تواند خطری 
برای صنعت خودرو ســازی ایران محسوب شود. پیش از 
این قرار بر این بود که با حذف پیــکان، تندر90با قیمت 
مناسب جانشــین این وســیله شــود اما تندر 90هرگز 
نتوانست به گستردگی پیکان در زندگی مردم جای گیرد؛ 
حال پراید هم در راه پیکان اســت تا جــا برای خودروی 
دیگری باز شــود؛ اما کدام خودرو مــی تواند اینچنین در 

زندگی مردم جا باز کند؟

بررســی ها در کیفیت تولید خودروهای سنگین و سبک 
تولیــد داخلی نشــان از آن دارد که تنها ســطح کیفی دو 
محصول نســبت به ماه گذشــته تغییر داشــته و از سوی 
دیگر تنها سه خودروی نیومزدا 3، رنو ساندرو و وانت تندر 
4ستاره شده اند. شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، 
رده کیفی تولید خودروهای داخلی را که در آبان ماه تولید 

شــده، منتشــر کرد؛ در این گزارش کیفی تنها رده کیفی 
تولید دو خودرو نسبت به ماه گذشته دچار تغییر شده که 
هر دو خودروی نیو مزدا 3 تولید بهمــن موتور و پژو 206 
ایران خودرو، یک ســتاره به آســمان کیفیت تولید خود 
افزوده اند. با افزایش یک ستاره کیفیت تولید نیو مزدا3، این 
خودرو 4 ســتاره شــده و پژوه 206 با یک ستاره کمتر، در 

سطح کیفیت سه ستاره جای گرفت.
بررســی کیفیت تولید خودرو در بهمن ماه نشان از آن دارد 
که در رده خودروهای ســواری و وانت، تنها سه خودروی 

نیومزدا3، رنوســاندرو و وانــت تندر، 4ســتاره بهمن ماه 
هستند. همچنین در حالی که شــرکت بازرسی کیفیت و 
اســتاندارد ایران در آبان ماه به بررسی کیفیت خودروهای 
ســنگین پرداخته اســت، کیفیت تولید تنها کشنده ولوو 
FH500 چهــار ســتاره اســت. در مجموع در آبــان ماه 
1395 تعــداد 93 هــزار و 299 دســتگاه خــودرو تولید 
شــده که 99درصد از حجم تولیدات، به گروه خودروهای 
ســبک و یک درصد دیگر بــه خودروهای گروه ســنگین 

اختصاص دارد. 

سرنوشت خودروی محبوب چه می شود؟

پراید  در راه پیکان

پرايد در حالی در 
آستانه حذف است 

که خودرو های چینی 
در حال پیشرفت 

در جامعه هستند؛ 
اتومبیل هايی که 

امکانات قابل توجهی 
دارند

در شهر

با توجه به ضرورت اصالح و نوســازی شبکه فاضالب شــهر اصفهان، با 
پیگیری های صورت گرفته، حدود 170 میلیارد تومان از طریق فاینانس 
خارجی برای این مهم در نظر گرفته شده و عملیات اجرای بازسازی شبکه 
فاضالب شهر اصفهان آغاز شده است. مدیر پروژه بازسازی شبکه فاضالب 
شهر اصفهان با اشــاره به قدمت باالی شبکه فاضالب اصفهان در کشور، 
گفت: گسترش شهر و افزایش جمعیت ســبب شده که شبکه فاضالب 
شهری نیز بنابر نیاز روز، گسترده تر شود به طوری که هم اکنون 92درصد 
جمعیت شهری اصفهان تحت پوشش شبکه فاضالب قرار دارند. مجتبی 
قبادیان با بیان اینکه 3600 کیلومتر طول شبکه فاضالب شهر اصفهان 
اســت، تصریح کرد: حدود 300 کیلومتر از خطوط اصلی و نیمه اصلی 
انتقال فاضالب، قطری باالتر از 500 میلی متر دارد. این شبکه در روز بالغ 

بر 300 هزار مترمکعب فاضالب شهری را جمع آوری می کند.

معاون دفتر برنامه ریزی کالن آب و آبفای وزارت نیرو گفت: حدود نیمی 
از منابع آبی زیرزمینی کشــور معادل 400 تا 500 میلیارد مترمکعب 
استفاده شده است. هدایت فهمی افزود: ســاالنه بیش از شش میلیارد 
مترمکعب از منابــع آب زیرزمینی اضافه برداشــت می شــود و میزان 
تجمعــی آب 120میلیارد مترمکعب اســت. وی با بیــان اینکه پیش 
از انقالب اسالمی 13 ســد در کشور وجود داشــت اما اکنون 653 سد 
با حجم ذخیره آب 35 میلیارد مترمکعب وجــود دارد، افزود: با قنوات 
و ســازه های قدیمی نمی توانستیم جمعیت کنونی کشــور را در ارائه 
خدمات آبرســانی اداره کنیم. وی با بیان اینکــه 11 برنامه وزارت نیرو، 
برای تعادل بخشی به آب های زیرزمینی است، ادامه داد: برخی از قوانین 
مجلس شــورای اســالمی ازجمله قانون مجوز دادن به همه چاه های 

غیرمجاز یا دریافت حقابه از آب های زیرزمینی، به بحران آب دامن زد.

نوسازی شبکه فاضالب به 
روش حفاری بدون ترانشه 

حدود نیمی ازمنابع آب 
زيرزمینی استفاده شده است

باباشــیخعلی به عنوان مهم ترین تصفیه خانه اصفهان، در حال 
حاضر با آبرسانی به 56 شــهر اســتان، تامین آب شرب حدود 
4میلیون نفر در اصفهان بزرگ را برعهده دارد. اما طی چند سال 
گذشته وقوع اتفاقات مختلف نشــان داده که این سامانه بسیار 
خطرپذیر اســت و در صورت بروز هر گونه مشکل و خارج شدن 

آن از مدار، اصفهانی ها با افت فشار یا قطعی آب مواجه می شوند.
اوایل هفته گذشــته به دنبال بارندگی شدید در استان اصفهان، 
رودخانه زاینده رود همانند سال گذشته سیالبی شد و با افزایش 
کدورت آب تا حــدود 40 درصد و گل آلود شــدن آن، ظرفیت 
تولید آب در تصفیه خانه باباشــیخعلی حدود 60 درصد کاهش 
یافت؛ به گونه ای که به ناچار این ســامانه آبرسانی از مدار خارج 
و در همان ساعات اولیه این اتفاق، تمام مخازن ذخیره آب شهر 
اصفهان خالی شــد؛ همچنین بیشــتر مناطق اصفهان و حتی 
برخی از شهرهای کوچک اســتان درگیر افت فشار و قطعی آب 
شدند. این حادثه مسئوالن وقت را متوجه شکننده و آسیب پذیر 
بودن شــبکه تامین آب شــرب اصفهان کرد. در این راستا طرح 
تونل »گالب دو« در سفر اســتانی هیئت وزیران دولت وقت در 
سال ۸۸ مصوب شد و در 15 مرداد ســال 93 نیز صالح، معاون 
امــور هماهنگی اســتان های معاونت راهبــردی و برنامه ریزی 
رییس جمهور، ســامانه دوم آبرسانی به اصفهان بزرگ یا »گالب 
دو« را طرحی درون اســتانی و در نقش پدافنــد غیرعامل برای 
اصفهان عنوان کرد و گفت: با توجه به اینکه در سال ۸7 به مدت 
2 هفته آب تمام شهرها و روســتاهایی که از رودخانه زاینده رود 
مشروب می شــدند، قطع شــد، تونل »گالب دو« در دستور کار 
قرار گرفت تا در صورت هر گونه مشــکل، بتوان آب حدود چهار 

میلیون نفر اصفهانی را تامین کرد.
ســامانه دوم آبرســانی اصفهان بزرگ به طــول 17 کیلومتر و 
با هدف انتقال آب از منطقه باالدســت زاینــده رود، در محدوده 

استان اصفهان به اجرا گذاشته شده است.
این سامانه با هدف تامین کمبود آب شرب شبکه اصفهان بزرگ 
اجرا می شود. در شبکه آبرسانی اصفهان بزرگ، آب تصفیه شده 
در تصفیه خانه باباشــیخعلی از طریق تونلی به شــبکه آبرسانی 
انتقال داده می شــود. این تونل حداکثر ظرفیــت عبور 10 متر 
مکعب آب در ثانیــه را دارد. به دلیل رشــد جمعیت و مصارف، 
نیاز شبکه آبرسانی از 10 مترمکعب در ثانیه بیشتر شده که این 

کمبود به صورت نارسایی در شبکه و افت فشار نمود دارد.
با این وجود فرقی نمی کند چه باشــد: نشــت گازوئیل، نفت یا 
شکســته شــدن لوله و یا هر بــالی طبیعی همچون ســیالبی 
شــدن رودخانه زاینده رود؛ تصفیه خانه باباشیخعلی با حوادثی 
این گونه، متزلزل و آسیب پذیر است و حوادث مختلف در 7 سال 
گذشته هشداری بوده که دریابیم ســامانه دوم آبرسانی اصفهان 

بزرگ تا چه اندازه برای اصفهان اساسی و ضروری است!
ســامانه دوم آبرســانی اصفهان بزرگ و یا همان تونل گالب دو، 
مسیری اســت که کمبود آب تصفیه خانه را تامین می کند و به 
دلیل اینکه مســیر آب آن از منطقه ای دیگر است، در این گونه 
مواقع می تواند بخشی از مشــکل تامین آب اصفهان را حل کند. 
به طور قطع، حوادثي از این دست، ضرورت اجرای سریع سامانه 
دوم آبرسانی اصفهان بزرگ را بیش از هر زمان دیگر نمایان کرده 
است. قطعی آب اصفهان، امسال بر اثر یک اتفاق طبیعی رخ داد 
اما هر عاملی که زاینده رود را دچار شرایط بحرانی کند منجر به 
مشــکالتی برای انتقال آب تصفیه خانه باباشیخعلی می شود که 
موثرترین و بهترین راه عالج این مشــکل، تسریع ساخت سامانه 

دوم آبرسانی اصفهان است.
این اتفاقات تلنگــری بزرگ بــرای عدم اطمینان همیشــگی 
به ســامانه اول آبرسانی اصفهان اســت چرا که نمی توان جلوی 
مســائل طبیعی همچون ســیالب را گرفت و این موضوع نشان 
می دهد که اگر سامانه دوم آبرسانی وارد مدار شود، هیچ مشکلی 
برای تامین آب شــرب اصفهان به وجود نمی آید و از نظر پدافند 
غیرعامل به صالح نیست که اصفهان وابسته به یک منبع تامین 
آب شرب باشد. سامانه دوم آبرســانی اصفهان بزرگ، در صورت 
اجرا و بهره برداری می تواند کمبود 3 متــر مکعب آب بر ثانیه را 
تامین و در افق چشــم انداز این طرح، می تواند تا 10 متر مکعب 
بر ثانیه آبرســانی کند؛ چرا که اگر به هر دلیل تاسیسات تصفیه 
خانه باباشیخعلی از مدار خارج شود، تامین آب شرب 4 میلیون 
نفر از جمعیت اســتان اصفهان با تهدیدی جدی مواجه می شود 
که این اتفاق، محتاج توجه ویژه مســئوالن اســتان و بخصوص 
وزارت نیرو اســت؛ چرا که این ســامانه برای اصفهانی ها نقش 

پدافند غیرعامل را ایفا خواهد کرد.

معاون وزیر نفت با اشــاره به برنامه افزایش قیمت گاز مشــترکان 
خانگی و صنعتی، گفت: با افزایش سهم گاز در سبد سوخت، عمال 
نفت سفید و ســایر فرآورده های نفتی را باید در موزه ها پیدا کنیم.

حمیدرضا عراقی در تشریح برنامه های جدید گازی دولت گفت: بر 
اساس مصوبه جدید شورای اقتصاد، اگر صنایع کوچک امکان تامین 
منابع مالی برای تامین گاز مورد نیاز خود را نداشته باشند، تا 240 
میلیون تومان به آنها کمک خواهیم کرد که حجم ایستگاه گاز آنها 
تا 300 هزار مترمکعب است و بقیه مبلغ را نیز به صورت قسطی باید 
پرداخت کنند. مدیرعامل شرکت ملی گاز، با اعالم اینکه با توجه به 
ضرورت صرفه جویی جدی در مصرف گاز خانگی، قیمت گاز در این 
بخش کم کم افزایش می یابد، تصریح کــرد: اما در ارتباط با صنایع، 
هدف دولت این اســت که توســعه قیمتی زیادی نداشته باشیم و 
قیمت گاز صنایع، خیلی افزایش نداشــته باشد.معاون وزیر نفت با 
بیان اینکه سهم گاز در سبد انرژی کشور در ســال ۸2 معادل 40 
درصد بود، اظهار داشــت: در شــرایط فعلی این سهم به 72 درصد 
رسیده و فرآورده ها جای خود را به گاز داده، به طوری که کم  کم باید 

نفت سفید و سایر فرآورده های نفتی را در موزه ها پیدا کنیم.

خطر در کمین تصفیه خانه باباشیخعلی؛

تلنگری که اصفهان را
مختل می کند

ارديبهشت 84 بود که مسئولین ايران خودرو اعالم کردند که پیکان به آخرين دوره حیات 
خود رسیده اســت و از چرخه تولید حذف می شــود. اتومبیل بی آزار و وفادار جاده های 
ايران، در ســال 1346 و در پی قرارداد بین ايران ناســیونال )ايران خودروی فعلی( و گروه صنعتی روش 

انگلستان، وارد زندگی ايرانیان شد.

 
نماینده مردم اصفهان در مجلس شــورای اســالمی، در 
رابطه با وجود مشکل در حل شدن مسئله آب زاینده رود 
و تونل بهشت آباد گفت: مشــکل اجرا در پروژه ها به دلیل 
کمبود اعتبــار اســت.  حمیدرضا فوالدگــر تاکید کرد: 
وجود مشکالت در رابطه با آب اســتان اصفهان ناشی از 
خشکسالی، طوالنی شــدن پروژه های انتقال آب، به هم 
خوردن رژیم حقوقی زاینده رود و برداشــت های بی رویه 

از آب ها بوده است.
 وی در رابطه با تکمیل پروژه بهشــت آباد و مخالفت اخیر 
اســتان خوزســتان برای انتقال ندادن آب به زاینده رود، 
اضافه کرد: در استان خوزســتان در سرشاخه های کارون 
آب  زیادی وجود دارد که درصد ناچیزی از آن قرار اســت 

در پروژه بهشت آباد انتقال پیدا کند.
 وی با بیان اینکه در حال حاضــر بیش از 20 میلیارد متر 

مکعب آب در سرشاخه های کارون وجود دارد که عمدتا 
به دشت خوزستان ســرازیر می شــوند، ادامه داد: پروژه 
بهشت آباد قرار اســت کمتر از یک میلیارد مترمکعب از 

این آب را انتقال دهد.
نماینــده مــردم اصفهان در مجلس شــورای اســالمی 
خاطرنشــان کرد: از یک میلیــارد مترمکعــب آبی که 
قرار اســت انتقال پیدا کند، 250 میلیون مترمکعب آن 
را محیط زیست خوزســتان نگه داشــته ، 170 میلیون 
مترمکعب آن قرار اســت به استان چهارمحال و بختیاری 
منتقل شــده و تنها 5۸0میلیون مترمکعب آن قرار است 
به سه اســتان اصفهان، یزد و کرمان به صورت خط لوله 

انتقال داده شود. 
وی تاکید کــرد: ایــن آمار اعــالم شــده در مقابل کل 
سرشــاخه های آبی زاگرس و کارون عدد ناچیزی اســت 
اما این دلیل بر این نیست که مشکالت استان خوزستان 

حل نشود.
فوالدگر در ادامه عنوان کرد: قطعا باید حل مشکالت آب 
خوزستان در اولویت قرار داشته باشــد اما این مشکالت 
ناشــی از این انتقال آب )که قرار است به صورت حوزه ای 

انجام شود( و پروژه هایی از این دست نیست.
وی اظهار کرد: مشــکالت آب خوزســتان ناشــی از این 
پروژه ها نیست بلکه ناشی از طوالنی شدن حل مسائل آب 
شرب اهواز، آبادان، خرمشهر و بی کفایتی مسئوالن قبلی 

این استان بوده است و ارتباطی به آب اصفهان ندارد.

مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه اصفهان در جلسه کمیته 
مدیریت این شــرکت، پس از اســتماع گــزارش عملکرد 
شــرکت در آبان ماه از ســوي معاونان و مدیــران نواحي 
تصریح کرد: در جریان اجراي طرح هاي توسعه، استفاده از 

توانمندي شرکت هاي سازنده داخلي باید در اولویت باشد.
بهرام ســبحاني در همین خصوص اظهار کرد: در شــرایط 
کنوني شــرکت هاي خارجي متعددي درخواست همکاري 
با فوالد مبارکه را دارند، امــا همان گونه که پیش از این هم 
تاکید شده است، باید همکاري با ایشــان به گونه اي باشد 
که اگر توانمندي ساخت هرگونه تجهیز یا احداث هر خط 
تولیدي در کشــور وجود داشته باشــد، لزوما شرکت هاي 

داخلي در اولویت باشند.
وي افزود: در عین حال اگر نیاز به واردات باشد، باید حتما 
انتقال دانش فنــي در این فرآیند انجام شــود تا هم فوالد 
مبارکه و هم شــرکت هاي ســازنده داخلي به لحاظ فني 

توانمندتر شوند.
مدیرعامل شــرکت فــوالد مبارکه، در بخــش دیگري از 
ســخنان خود با بیان اینکه اســتفاده از دســتورالعمل ها 
ایمن ترین و کیفي ترین راه اجراي کارهاســت، درخصوص 

ایمني و نقش نیروي انساني در ســازمان و همچنین لزوم 
اســتفاده حداکثري از تجارب کارکنان باســابقه در زمان 
حضور آنها در قســمت هاي مختلف، گفت: بدیهي اســت 
که اســتفاده از تجربه در بســیاري از مواقع مي تواند نقش 
موثري در بهبود فرآیندها داشته باشــد، اما بهترین حالت 
این اســت که براي اجراي امور مربوط به مونتاژ، دمونتاژ و 
به طور کلي تعمیرات خطوط و تجهیزات، تمامي کارکنان 
با هر ســابقه اي حتما با رجوع به دســتورالعمل تعمیراتي 

تجهیزات مد نظر، کارها را انجام دهند.
وي با تاکید بر اینکه در حال حاضــر براي تامین مواد اولیه 
مورد نیــاز صنعت فــوالد از محل داخل کشــور، اقدامات 
خوبي انجام شــده و بسیاري از مشــکالت تولید به واسطه 
ناخالصي هــاي موجود در مواد اولیه خارجي مرتفع شــده 
است، تصریح کرد: با وجود شــرایط بسیار خوب فعلي باید 
شــرکت را با چابک سازي بیشتري در مســیر دستیابي به 
اهداف خود یاري کنیم. مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه 
ادامه داد: به خاطر داشته باشیم که اهداف سازمان محقق 
نمي شــود مگر زماني که هر یک از کارکنان در حوزه هاي 
کاري خود تا حــد مســئول، مدیر و مدیرعامل شــرکت 
احساس مســئولیت کنند و با لحاظ کردن تمامي منافع و 
صرفه و صالح هاي سازمان، پروژه ها را با باالترین کیفیت 
و نازل ترین قیمت اجرا کنند؛ همچنین در اجراي پروژه ها 
نباید با قبول دســتورکارهاي متفرقه در قرارداد بسته شده 

اولیه، راه اجراي به موقع پروژه ها را با مانع مواجه کنیم.

فوالدگر:

مشکالت آب خوزستان ربطی 
به اصفهان ندارد

مديرعامل فوالد مبارکه:

استفاده از توانمندی های 
داخلی در اولويت قرار گیرد

با مسئوالن

قاب روز

سعید 
نريمانی

گاز خانگی گران می شود
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اخباريادداشت
 پیشنهاد  سردبیر: 

کارهای شیفتی سالمت قلب را تهديد می کند

نوع خوردن و نوشــیدن و همچنین رفتار بدن، تضمین کننده ســامت 
حافظه است. مدیریت استرس یکی از راه های ســالم نگه داشتن حافظه 
است. استراتژی های مدیریت استرس از طریق تنفس عمیق، مدیتیشن، 
یوگا، همگی می توانند به داشــتن یک حافظه خــوب کمک کنند. بیش 
از نیمی از بزرگساالن باالی ۶۰ ســال، نگران کند شدن یا از دست دادن 
حافظه خود هســتند؛ به طوری که با هر گونه لغزش حافظه، آن را نشانه 
بزرگ ابتا به آلزایمر می دانند. عاوه بر مدیریت اســترس، خواب خوب 
شبانه در نگهداری از حافظه نیز مهم اســت و خاطرات را تحکیم می کند. 
متاسفانه بسیاری از داروهای مورد استفاده برای درمان بی خوابی، منجر 
به اختال عملکرد حافظه می شــود. به همین دلیل بهتر اســت به بهبود 

عادات خواب به جای استفاده از این داروها روی آورد.
ترک ســیگار نیز برای بهبود حافظه مهم اســت. ثابت شده افرادی که در 
طی روز بیش از دو بسته سیگار در میانســالی مصرف می کنند، بیشتر در 

معرض خطر ابتا به زوال عقل هستند.

تحقیقات نشــان می دهد که برف موقع بارش، ذراتی را جذب می کند 
که در دود گازوئیل وجــود دارد از جمله تولوئن، بنزن و زایلن که همه 
مواد شــیمیایی هســتند و می توانند سبب بروز مشــکات سامتی 

شوند.
با این حال، ســایر محققانی که درباره اتمسفر تحقیق کرده اند عنوان 
داشتند که میزان مواد آالینده ای که در برف جمع می شود بسیار کم 

است، در حدی که اصا جای نگرانی ندارد.
اگر واقعا می خواهید برای خودتان یک بســتنی برفی درســت کنید، 
ســعی کنید به محض بارش برف روی زمین ایــن کار را انجام دهید. 
برف به مانند برس زبری در اتمســفر عمل کرده و وقتی می بارد، مواد 
و ذرات آالینــده را جمع کرده و بــه خود جذب می کنــد. این بدان 
معناســت که هرچه بیشــتر برف ببارد مواد آالینــده کمتری در هوا 
خواهد بود و برف هم پاک تر اســت. بنابراین خــوردن برفی که چند 
ســاعت از براش آن می گذرد، هیچ مشــکلی نخواهد داشــت. تنها 
مشکل، خوردن برفی است که برف روبی شــده و به طور گسترده ای 
با مقدار زیادی شــن، نمک و مواد یخ زدا ترکیب شده است. در نهایت، 
تصمیم بر خوردن بســتنی برفی به خود شما ارتباط پیدا می کند. اگر 
در منطقه ای زندگــی می کنید که میزان آلودگی در آن زیاد اســت، 

بهترین کار این است که اصا آن را نخورید.

دانشمندان دانشگاه ادینبورگ، طی دستاوردی نویدبخش برای زنان 
نابارور دریافتند که یک داروی رایج ضد ســرطان به رشد تخمک های 
جدید کمک می کند. در این کشف حیرت انگیز، محققان ثابت کردند 
که می توان ســاعت بدن را برگردانده و تخمدان ها را به حالت قبل از 

بلوغ ترغیب کرد تا طی آن، شروع به تولید تخمک جدید کنند.
به گزارش تلگراف،این کار پیش از این غیرممکن به نظر می رسید.

زن ها با تمام تخمک های خود متولد می شوند و به این دلیل است که 
بارداری با باالرفتن سن سخت تر می شــود، زیرا تخمک ها پیرتر شده 
و آســیب می بینند یا به طور کامل به پایان می رسند. اما دانشمندان 
متوجه شدند زنانی که برای سرطان لنفوم هوچکین با ترکیب دارویی 
موســوم به ABVD )ترکیب داروهای آدریامایســین، بلئومایسین، 
وینباســتین و داکاربازین( مورد شــیمی درمانی قرار گرفته بودند، 
دارای 1۰ برابر تعداد تخمک بیشــتر در مقایســه با زنان سالم بودند. 
آنها دریافتند که داروهای ضد سرطان بجز ازبین بردن شانس داشتن 
یک کودک ســالم، ممکن اســت در نهایت باعث ارتقای باروری زنان 
شود. محققان بر این گمان هســتند که شوک شیمی درمانی احتماال 
باعث تحریک سلول های بنیادی تخمدان ها برای تولید فولیکول های 
جدید شده است. این ساختارهای مومانند توخالی می توانند تخمک 
تولید کنند. در این بررسی، نمونه بافت تخمدان اهدا شده توسط 14 
زن سرطانی که تحت شــیمی درمانی قرار داشتند، به عاوه بافت 12 
زن سالم، تحلیل و مشخص شــد که بافت هشت بیمار سرطانی تحت 
درمان ABVD، بین چهار تا 1۰ برابر، تخمک بیشــتری از بافت زنان 
تحت درمان های متفاوت یا زنان سالم داشت. این تخمک ها در حالت 
نابالغ قرار دارند، اما دانشــمندان در تاش هســتند تا ابتدا چگونگی 
شکل گیری آنها را کشف و سپس راهی برای بالغ کردنشان پیدا کنند. 
هنوز مشخص نیســت که تخمک های به دســت آمده در این مرحله 
کاربردی باشند، اما اگر مکانیسم تولید آنها مشخص شود، می تواند به 
دانشمندان در درک چگونگی تولید تخمک بیشتر در زنان کمک کند 

که تا پیش از این ناممکن می نمود.

علی ربانی در حاشــیه همایش معرفــی قلم انســولین لِِومیر، اظهار 
داشــت: ابتا به بیمــاری دیابت در ایــران رو به افزایش اســت و در 
کشور ما حدود 5 میلیون نفر درگیر دیابت هستند؛ البته شمار دقیق 
مبتایان به دیابت به عنوان یک بیمــاری خاموش، در همه جای دنیا 
ازجمله ایران هیچ گاه به دســت نمی آید و تمام آمارهای ارائه شده در 

این زمینه تخمینی است.
وی افزود: متوســط هزینــه درمان یــک بیمــار دیابتی یــا بیمار 
بستری شده در ایران، در خوش بینانه ترین حالت بین 2 میلیون تومان 
در سال اســت که در مجموع چیزی معادل یک هزار و 472 میلیارد 
تومان هزینه بســتری این بیماران در کشور می شــود و این مبلغ در 

بدبینانه ترین حالت می تواند به 11 هزار میلیارد تومان نیز برسد.
رییس انجمن غــدد اطفال ایران ادامــه داد: از مجموع یک صد بیمار 
دیابتی در ایران، 3۰ نفر آنها بســتری می شــوند و این در حالی است 
که هزینه بخش درمان ســرپایی بیشــتر اســت. بنابراین می توانیم 
بگوییم در بدبینانه ترین حالت، ساالنه 17 هزار میلیارد تومان در این 
بخش هزینه می شــود. ربانی گفت: برای پیشــگیری از دیابت نوع 2 
باید از عواملی مانند بی تحرکی، مصرف مواد غذایی نامناســب مانند 

فست فودها و قرار گرفتن در محیط های استر س زا، خودداری شود.
به گفته رییس انجمن غدد اطفال ایــران، حدود 1۰ درصد از بیماران 
دیابتی در کشور کودک هستند و این مسئله رو به افزایش است؛ چرا 
که چاقی نسبت به گذشته بیشتر شده اســت. وی با اشاره به اینکه 3 
نوع دیابت بالغین، کودکان و دیابت نوع بارداری وجود دارد، گفت: در 
همه دنیا به دلیل تغییرات شیوه زندگی و تغییر استفاده از تغذیه های 
سالم، این بیماری رو به گسترش بوده اســت. ربانی خاطرنشان کرد: 
دیابت در مادران باردار نیز بسیار حائز اهمیت است چرا که در صورت 

کنترل نشدن، جنین در شکم مادر آسیب خواهد دید.

چطور حافظه خود را فعال نگه داريم؟

  آيا خوردن بستنی برفی
 خطرناک است؟

دستاوردی شگفت انگیز در درمان 
ناباروری، با داروی ضد سرطان

ريیس انجمن غدد اطفال ايران عنوان کرد:

10 درصد بیماران ديابتی در کشور 
کودک هستند

  طبق یــک تحقیــق جدید، نــوزادان متولدشــده بــا میزان 
ویتامینD پایین، با احتمال بیشــتر ابتا بــه بیماری ام اس در 

سنین باالتر مواجه هستند. 
به گفته محققان حدود 2/5میلیون نفر در سراســر جهان مبتا 
به ام اس هســتند. این بیماری مزمن سیســتم عصبی مرکزی 
از طریق آســیب به میلین که ماده چربی روکش کننده الیاف 
عصبی است شــناخته می شــود. عائم ام اس متفاوت بوده اما 
می توانــد شــامل مشــکل در راه رفتن، خســتگی، کرختی و 
مشکات بینایی باشد. اسناد و شواهد نشــان می دهد کمبود 
ویتامین D در ابتا به ام اس نقش دارد. محققان با تقسیم بندی 
نمونه های خون براســاس غلظت ویتامین D دریافتند افرادی 
که دارای باالترین میزان این ویتامین هســتند، در مقایســه با 
کســانی که از ویتامین D کمتری برخوردارند، 5۰درصد کمتر 

در معرض ابتا به بیماری ام اس قرار می گیرند.

طبق مطالعه محققان آلمانی، بی خوابی در طــول انجام کارهای 
شیفتی 24 ســاعته بر عملکرد قلب تاثیر می گذارد. دکتر دانیال 
کوتینگ در این باره می گوید: »این یافته ها به ما کمک می کند تا 
فهم بهتری از تاثیر حجم کار و کار شیفتی بر سامت عمومی داشته 
باشــیم.« وی در ادامه می افزاید: »ما برای اولین بار دریافتیم که 
بی خوابی کوتاه مدت در قالب کارهای شیفتی 24ساعته می تواند 
منجر به افزایش قابل توجه میزان انقباض پذیری قلب، فشارخون 
و ضربان قلب شــود.« این مطالعه شــامل 2۰ رادیولوژیست سالم 
با میانگین ســنی 32 ســال بود که طی آن، عملکرد قلب شرکت 
کنندگان، قبل و بعد از یک کار شیفتی 24ساعته که تقریبا به طور 
میانگین 3 ســاعت خوابیده بودند، چک شــد. بعد از کار شیفتی 
مشخص شد که شرکت کنندگان شاهد تغییرات قابل توجهی در 
میزان فشــارخون و ضربان قلب خود همراه با افزایش چشمگیری 

در میزان ترشح برخی از هورمون ها بودند.

کارهای شیفتی سالمت قلب 
را تهديد می کند

سالمت کودکخواص خوراکی ها

دانستنی ها

درمان 
ورم معده 

با يک ماده 
طبیعی

ورم معده یا همان گاســتریت می تواند بســیار اذیت کننده بوده و باعث 
بستری شدن و عقب ماندن از فعالیت های روزانه افراد شود؛ به همین دلیل 
پیدا کردن راه های درمانی خانگی و نیز رعایت رژیم غذایی می تواند مانع از 
عود این مشکل در افراد شود. مصرف برخی از خوراکی ها مثل قهوه، چای، 
آب لیمو با معده خالی و نیز غذاهای بســیار گرم و داغ می تواند باعث بروز 
ورم معده در افراد شــود. عائم حاد ورم معده عبارت است از عدم احساس 
گرسنگی، اســتفراغ، وجود خون در اســتفراغ یا مدفوع، ســوزش معده، 
احســاس درد، کم خونی و کاهش ســطح گلبول های قرمز و هموگلوبین 

که همگی می تواند نشان دهنده مشــکل در معده فرد باشد. برای درمان 
این مشکل می توان از خوراکی هایی چون عسل اســتفاده کرد. برای این 
کار دو قاشــق غذاخوری عســل را به آب گرم اضافه کرده و هر روز قبل از 
وعده صبحانه به صورت ناشتا بنوشید، این کار باعث کاهش اسیدیته شدن 
معده می شود. عسل خاصیت درمانی دارد و می تواند زخم های ایجاد شده 
در معده را هم درمان کند. محلول دیگر برای درمان ورم معده اســتفاده از 
روغن زیتون است. کافی است یک قاشــق چایخوری روغن زیتون را با یک 
فنجان شیر گرم هر روز صبح بنوشید، این شیوه بنا بر تحقیقات کارشناسان 

بهترین روش درمانی اســت. از جمله دیگر درمان ها مــی توان به خوردن 
روزانه آناناس بــا معده خالی، خوردن مخلوط ادویه هایی چون هل ســبز، 
رازیانه و دارچین به میزان نصف قاشق چایخوری به همراه هر وعده غذایی 
و خوردن ترکیب موز و ماست نیم ساعت قبل از صبحانه با معده خالی اشاره 
کرد. در عین حال کارشناســان عنوان می کنند افراد در صورت انجام این 
شیوه های درمانی و باقی ماندن عائم ورم معده، از مصرف داروهای گیاهی 
بدون تجویز پزشک، خودداری و حتما به پزشک متخصص برای معاینات 

بیشتر مراجعه کنند.

D ارتباط کمبود ويتامین
و بروز عالئم بیماری ام اس

تحقیقــات جدیــد نشــان داده روغــن کنجــد در حفظ 
ســامتی بســیار مفید بوده و برای پوســت و مو نیز عالی 
اســت. همچنین از این روغن می توانید در آشپزی و برای 

اضافه کردن طعمی فوق العاده به غذا استفاده کرد.
9. برای غدد چشايی وسوسه انگیز است

روغن کنجد بجز فوایــد آن و ویژگی مقاوم بــودن در برابر 
آتش، به عنوان طعم دهنده ای عالی نیز در آشــپزی مورد 
اســتفاده قرار می گیرد. روغن کنجد طعمی آجیلی دارد و 
در غذاهای چینی و کره ای و همچنین هندی زیاد استفاده 
می شود. آن را می توانید به دو شکل بو داده و معمولی پیدا 
کنید که بــو داده آن را از دانه های بو داده کنجد درســت 
می کنند و تیره رنگ تر اســت و برای افزودن طعم آجیلی 
و دودی غذاها به کار می رود. روغــن کنجد معمولی را هم 
با استفاده از دانه های کنجد غیر بو داده تولید می کنند که 
در درجه اول برای پخت و پز استفاده می شود. هر دوی این 
روغن ها را باید در یخچال نگهداری کرد تا از فاسد شدنشان 
جلوگیری شــود، مخصوصا اگر به طور مرتب از آن استفاده 

نمی کنید.
10. مقدار کمی از آن نیز تاثیر فراوانی دارد

تنها با مقدار کمی روغن کنجد می توانید تاثیر گسترده ای 
بر غذا بگذارید. روغن کنجد همچنین قدرت طعم دهندگی 

و بوی زیادی دارد.

11. چاشنی سالم و خوش طعمی است
اگــر از روغن کنجد بــرای پخت و پز اســتفاده نمی کنید، 
بی شــک کنجکاو شــده اید که این روغن را به کار بگیرید. 
اســتفاده از روغن کنجد به عنوان یک چاشنی بسیار رواج 
دارد و در صورت تهیه آن الزم نیســت نگران این باشید که 
حاال چطور از آن اســتفاده کنید. می توانید آن را در بیشتر 

غذاهای همیشگی مورد استفاده قرار دهید. 
کافی است چند دســتور پخت را که در آنها از روغن کنجد 
اســتفاده شــده، مورد بررســی قرار دهید تا مقدار آن نیز 

دستتان بیاید.

چقدر به تلویزیون خانه تان اعتمــاد دارید؟ آیا کودکتان را 
با آرامش مقابــل تلویزیون رها می کنیــد و خودتان دنبال 
کارتان می روید؟ تحقیقات پژوهشــگران ثابت کرده است 
که برنامه های آموزشــی تلویزیون که کــودکان در دوران 
پیش دبســتانی از آن اســتفاده می کنند، باعث موفقیت و 
رشد و شکوفایی آنها در بزرگســالی می شود؛ اما سوالی که 
اینجا مطرح می شود این اســت که چند درصد از کودکان 
پای برنامه های آموزشــی و برنامه های مخصوص ســن و 
سالشــان می نشــینند و این محیط امن آموزشــی چقدر 

می تواند ایمن باقی بماند؟
این جعبه جادو مــی تواند به راحتی کــودکان را با تصاویر 
و فیلــم هایی رو بــه رو کند کــه باعث بروز آســیب های 
روانی قابل ماحظه ای بر آنها می شــوند؛ آسیب هایی که 
تا دوره بزرگســالی هم حضور آنها محســوس بوده و هیچ 
وقت فراموش نمی شــود. اینجاســت که ضــرورت حضور 
پررنگ پدر و مادر کاما احساس می شــود؛ جایی که باید 
کنترل تلویزیون و کودک را در دســت بگیرند تا متناسب 
با سنش، برنامه های مخصوص خود را تماشا کند، نه اینکه 
پای ثابت همه فیلم ها و سریال های مخصوص بزرگساالن 
باشــد.کودکان در دهه اول زندگی شــان هر چیزی را که 
می بینند یا می شــنوند، بــه خوبی در ذهــن خود بزرگ 
می کنند. به همین دلیل تماشــای فیلم هایی با خشــونت 

زیاد می تواند برای همیشــه در حافظه کودک باقی بماند. 
تماشــای صحنه هایی با درصد خشــونت باال و رفتارهای 
بی پروا و پرخاشــگرانه، باعث ایجاد نوعــی تفکر معیوب و 
عوامل استرس زا در کودکان می شود. کارشناسان معتقدند 
کودکانی که پای ثابت تماشای فیلم های خشن و ترسناک 
و پر از صحنه های خون و خونریزی هســتند، نســبت به 
کودکانی که هیچ وقــت  این فیلم ها را تماشــا نمی کنند، 
پاســخ عاطفی پایین تری دارند و احتمال بیشــتری وجود 
دارد که از صحنه های خشــن فیلم تقلید کرده و رفتارهای 

خشونت آمیز از خود نشان دهند.

تاثیر ژانر وحشت بر روان کودکان )1( روغن کنجد )4(

زيبايی

برخی از تغییرات ساده و ترک عادت های بد، می تواند 
ظاهرتان را بهتر نشــان داده و در  بهبود سامت روانی 
موثر باشــد. در این مبحث نکاتی بــرای زیبایی بیان 

می شوند که در بهبود چهره  بسیار موثرند.
1. دست به صورت تان نزنید

شما هر روز از دســت های خود استفاده می کنید و به 
انواع و اقسام اجسام دست می زنید. هر وقت به دلیلی 
می خواهید به صورت تان دست بزنید، مطمئن باشید 
دست هایتان تمیز باشد. دست های آلوده ممکن است 
موجب ایجاد جــوش روی صورت شــود و اگر هم به 
دلیلی دیگر صورت تان جوش زده باشــد، جوش ها را 

عفونی می کند. 
2. لب هايتان را لیس نزنید

لیس زدن مکــرر لب هــا، موجب خشــکی لب می 
شــود. اگر لب هایتان خشــک و ترک خورده است، با 
چرب لب آنها را چرب کنید. بدیــن ترتیب ناخودآگاه 
دیگر لب هایتان را لیس نخواهید زد. یا اینکه شــب ها 
قبل از خــواب یک الیه وازلین به لــب هایتان بمالید. 
وازلین، درمان بســیار موثری برای لب های خشک و 
ترک خورده اســت. روش دیگر داشــتن لب های نرم، 
الیه برداری است. بدین ترتیب که به مدت یک هفته، 
به صورت دایره وار کمی شــکر به لــب هایتان بمالید 
و اجــازه دهید حــدود 2 دقیقه بماند، ســپس آنها را 
بشویید. اگر این کار را شب ها قبل از خواب انجام دهید 

و بافاصله وازلین بمالید، موثرتر است.
3. چشم هايتان را نمالید

پوست اطراف چشم بسیارظریف و نازک است، مالیدن 
چشم ها موجب تورم اطراف چشم و همچنین سرخی 
آن می شود. هر زمان مجبور بودید به چشم تان دست 
بزنید، با نوک انگشتان و دستمالی تمیز این کار را انجام 

دهید.
4. دست به جوش هايتان نزنید

جوش ها، منافذ بسته شــده پر از باکتری هستند که 
تماس با آنها به پوســت صدمه می زند و ممکن است 
ردشــان روی صورت باقی بماند. برخــی از داروهای 
تجویزی می توانند جوش ها را درمــان کنند. اما اگر 
نمی خواهید ازدارو اســتفاده کنید، یک روز در میان، 
مقدار کمــی از روغــن درخت چــای روی جوش ها 
بمالید. این کار تا حد بســیار زیادی از تورم می کاهد و 
در نتیجه جوش ها کوچک تر شده و کمتر مورد توجه 

قرار می گیرند.

با ترک اين عادت ها زيبايی 
شما حتمی است! )1(

حمله قلبی از جمله دالیل مرگ و میر در بسیاری از کشورها 
از جمله ایران اســت که یکی از مهم ترین عائم آن نیز همین 

درد قفسه سینه یا آنژین است.
استفاده از واژه »درد قفسه ســینه« به دو دلیل ابهام برانگیز 
است: اول اینکه حمله قلبی همیشه با درد همراه نیست و دوم 
اینکه همیشه در قفسه ســینه رخ نمی دهد. به همین دلیل، 
 Angina Pectoris شاید استفاده از واژه آنژین با نام علمی
مناسب تر باشد. البته قرار نیست آموزش لغات بدهیم چرا که 
همین درد موجب مرگ  میلیون ها نفر در سراسر جهان شده 

است.
آنژين چه زمانی حمله قلبی محسوب می شود؟

حال پرســش این است که شــما چه زمانی باید نگران عائم 
آنژین باشــید؟ به طور کلی دو دســته عامل وجود دارد که 
می توان بر اســاس آنها تصمیم گیری کــرد: جزئیات عائم 
واقعی و عامل خطــر بیمار برای بیماری قلبی. عائم شــایع 
آنژین عبارتند از احساس فشــار، سنگینی یا سفتی در قفسه 

سینه. 
افراد مبتا این احساس را اینگونه توصیف می کنند که »انگار 
شیء سنگینی روی قفسه سینه  آنها وجود داشته یا یک بند را 
محکم دور سینه شان بسته باشند.« درد معموال در ناحیه چپ 
و پایین قفسه سینه بروز می کند اما در نقاط دیگر نیز می تواند 

وجود داشته باشد.
عالئم حمله قلبی چیست؟

تنگی نفس؛ تعریق، حالت تهوع و احساس اضطراب و انتقال 
درد قفســه ســینه به بازوی چپ، گردن و فک همان عائم 
عمومی درد قفسه ســینه هســتند و وجود تمام آنها عامل 
نگرانی است که در آن صورت باید با پزشک مشورت شود. اما 
برخی از افراد عائم غیر معمول دیگری را نیز تجربه می کنند 

که بیشتر میان زنان شایع است.
پژوهش انجام شــده در ژورنال انجمن پزشکی آمریکا به این 

عوامل غیر عادی پرداخته است:
درد در قسمت چپ قفسه ســینه نیست: گاهی اوقات 
پیش می آید که درد در قســمت چپ بدن نیست و در سمت 

راست، مرکز و یا حتی باالی شکم احساس می شود.
عدم وجود درد: ممکن است برخی از افراد هیچ دردی حس 
نکنند و به جای آن با مشکل تنگی نفس مواجه شوند. برخی 
حتی همین تنگی نفس را نیز احساس نمی کنند. به عبارتی 
می توان گفت که شمار قابل توجهی از افراد اصا متوجه حمله 

قلبی نمی  شوند.
انواع درد: برخی از افــراد نوعی درد تیز، ســوزش یا حتی 

مشکل عدم گوارش را احساس می کنند.
رابطه مدت زمان آنژين و حمله قلبی

فارغ از احساسات ناشــی از درد قفسه ســینه، مسئله دیگر 
بازه زمانی درد قفسه سینه اســت. اگر تنها چند ثانیه درد را 
در ناحیه قفســه ســینه حس می کنید، پس جــای چندان 
نگرانی نیست. درد ناشی از حمله قلبی حداقل 5 دقیقه طول 

می کشد و معموال بیش از 2۰ تا 3۰ ممتد ادامه پیدا نمی کند.
دردی که پس از ورزش و فعالیت سخت ظاهر می شود اما پس 
از کمی اســتراحت از بین می رود نیز می تواند نشــان دهنده 
تنگی رگ های خونی باشــد که خون را به قلب می آورند. این 
مورد به تدریج ممکن است عامل حمله قلبی شود، اما همیشه 
هم اینطور نیست. از این رو، بهتر است عائم را با پزشک معالج 

خود در میان بگذارید.
درد قفسه سینه چه زمانی خطرناک است؟

اگر بخواهیم میزان خطرناک بودن آنژین را تعیین کنیم، باید 
به عوامل خطر نگاهی بیندازیم. به عبارت ســاده تر، اگر یک 
زن جوان 2۰ ساله در قفسه ســینه خود درد را احساس کند 
با زمانی که یک زن 5۰ ســاله ســیگاری این درد را احساس 

می کند، تفاوت زیادی وجود دارد.
عوامل خطر حمله قلبی شامل موارد زیر هستند:

سن: خطر حمله قلبی برای مردان در سن 4۰ سالگی و برای 
زنان در سن 5۰ سالگی افزایش می یابد. البته بدان معنا نیست 

که در سنین پایین تر احتمال آن وجود ندارد.
جنسیت: احتمال حمله قلبی به طور کلی در مردان بیشتر 

از زنان است.
مسائل ژنتیکی: اگــر یکی از اقوام نزدیک شــما )والدین یا 
خواهر و بــرادر( مبتا به بیماری ســرخرگ های قلبی مبتا 
باشــد، احتمال ابتای شما نیز بیشتر می شــود. این ریسک 
زمانی بیشتر می شــود که آن عضو خانواده، مرد زیر 55 سال 

یا زن زیر ۶5 سال باشد!
ســیگار: اغلب فکر می کنیم که بیشــترین ضرر کشیدن 
سیگار متوجه ریه هاســت، اما قلب بیشتر از آن ضرر می بیند. 
بهتر است ســیگار را ترک کرده و فعالیت های سرعتی مانند 

پیاده روی تند را انجام دهید.
دو بیماری دیابت و پرفشــاری خون نیز بــا افزایش احتمال 
حمله قلبی در ارتباط هستند. کلسترول باال، برخاف پیچیده 

بودن مسئله، با حمله قلبی مرتبط است.
اگر تعداد بیشتری از این عوامل خطر را داشته باشید، احتمال 

تجربه درد قفسه سینه یا آنژین در شما بیشتر خواهد بود.
وجود عائم زیر نشان می دهد که از حمله قلبی خبری نیست:

دردی که تا چندين ساعت ادامه دارد: درد ناشی از حمله 
قلبی بافاصله پس از حمله و یا پس از 2۰ تا 3۰ دقیقه از بین 

می رود.
دردی که با فعالیت بیشــتر می شود: اگر ســینه تان را 
فشار داده و دردی احســاس کنید، بنابراین آنژین، مربوط به 

ماهیچه ها یا دنده هاست.
اگر فقط يک نقطه از قفسه سینه تان درد می کند

دردی که همراه با تنفس بیشتر می شود: درد کوچکی 
که هنگام دم ظاهر می شود، می تواند با پلورزی )التهاب ریه( 

در ارتباط باشد.

درد قفسه سینه چه زمانی خطرناک است؟

نیمه شب از خواب بیدار شده و از آنژين )درد قفسه سینه( رنج می بريد که احتماال به خاطر مشکالت گوارشی است 
اما يک احتمال ديگر نیز وجود دارد: حمله قلبی. شما در اين رابطه چه بايد بدانید؟

دردی که پس از 
ورزش و فعالیت 

سخت ظاهر 
می شود اما پس 

از کمی استراحت 
از بین می رود 

نیز می تواند 
نشان دهنده 

تنگی رگ های 
خونی باشد که 
خون را به قلب 

می آورند

Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperNo. 2023    | December  11   ,2016  |  16Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPER E-MAILMosavar.ZAYANDEROUD@GMAIL.COM



پیشنهاد سردبیر: 
ابوریحان بیرونی، محیط زمین را هم اندازه گرفت!

کافه اپهوش سنج

چک یــار اوراش کــه امــروز معرفی مــی کنیم یکــی از همین 
راهکارهای مــدرن بــرای مدیریت چک هاســت. بــه لطف این 
اپلیکیشــن ایرانی که اختصاصــا برای مدیریت چــک ها طراحی 
شــده، می توانید بدون نیاز به کاغــذ و قلم حســاب و کتاب تمام 
 کارهای تان را داشته باشــید. خوشــبختانه طراح این اپلیکیشن 
 به گنجانــدن آیتــم هــای ضــروری اکتفا کــرده و هیــچ چیز 

بال استفاده یا بر هم زننده تمرکز را در محیطش نمی بینید. 
این موضوعی اســت که توســعه دهندگان دیگر بایــد از آن درس 
 بگیرند. با چک یــار اوراش مــی توانید آمار چک هــای پرداختی 
و دریافتی تان را به طور کامل داشته باشــید؛ هم به شکل فهرست 
و هم روی نمودارهای تصویری. این چک ها با ذکر شــماره سریال، 
مبلغ، تاریخ پرداخت، بانک مربوطــه و نام گیرنده یا پرداخت کننده 

چک ) از مخاطبین تلفن ( در حافظه اپ ثبت می شوند. 
پس از ثبت، حاال می توانید برای تــک  تک چک ها یادآور بگذارید، 
 از آن هاپشــتیبان و خروجی اکســل بگیرید و مبلــغ دریافتی ها 

و پرداختی های تان را روی نمودارهای تصویری اپ مقایسه کنید. 

برای آنکه محیط اپ خیلی شــلوغ نشــود  هم توســعه دهندگان 
 اوراش امــکان تیــک گــذاری چک هــا به عنــوان پاس شــده 
و ارســال  شــان به بایگانــی را فراهم کــرده اند. اطالعــات  این 
 چک هــا را می توان به آســانی توســط ایمیــل و پیام رســان ها 
به اشــتراک گذاشــت و برای آنکه فقط خودتان بــه ریز جزییات 
دسترســی داشــته باشــید، می توانید جهــت ورود بــه اپ رمز 
 تعیین کنیــد. راس گیری چــک قابلیت خوب دیگری اســت که 

در چک یار اوراش می بینید. 
اگر با کارهای بانکی سر و کار داشــته اید، می دانید که از این روش 
 برای محاسبه سررســید واقعی چک های دریافتی با مبالغ مختلف 
 در تاریــخ هــای مختلــف اســتفاده می شــود. مثال اگر کســی 
قرار بوده تــا مبلغی را طبــق توافق در تاریخ مشــخصی با شــما 
تســویه کند، اما تعدادی چک بــا مبالغ مختلــف و در تاریخ های 
متنوع به شــما داده، با اســتفاده از راس گیری مــی توانید بدانید 
که آیا راس مجمــوع چک هــای دریافتی در همــان تاریخ توافق 
شــده بوده یا کم و زیاد شده است. اگر به وســیله ای برای مدیریت 
 چک هــا نیازمندیــد، چک یــار اوراش را مــی توانید بــه رایگان 
 در موبایل های اندرویدی خود داشــته باشــید. شــما می توانید 

برای گرفتن این اپ به goo.gl/JN4p25 مراجعه کنید.

معمای  2023
روزی دو نفر به خواســتگاری دختر پادشاه می روند. 
پادشاه به هر کدام از آنها  یک اسب می دهد. به یکی 
اسب سفید به یکی اسب ســیاه و می گوید هر کدام 
که دیرتر به خط پایان برسد، دخترم را به او می دهم.

بعد از چند ساعت بی حرکت ماندن هر دو خواستگار 
 به سرعت ســوار اسب ها شــده و به طرف خط پایان 

می تازند. چرا؟
جواب معمای  2022 

با توجه به روش پایین مشــاهده می کنید که به عدد 
17 می رسیم...

پس تعداد نفراتی که به باغ وارد شــده اند و ســیب 
چیده اند 17 )هفده( نفر است...

1+14+13+12+11+10+9+8+7+6+5+4+3+2+1
153=17+16+5

17=9÷153
لطفا جــواب معماهای طرح شــده را به همراه 

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

بفرستید تا نام شما در همین صفحه ذکر شود.

معرفی چک یار اوراش؛ 

اپلیکیشنی برای مدیریت 
چک های بانکی

موجودات تک سلولی نیز 
قابلیت یادگیری دارند!

 بیگ بنگ: مطالعات تیمی بین المللی از دانشــمندان 
و پژوهشگران که در مرکز ملی تحقیقات علمی فرانسه 
به بررسی ســاختار یادگیری موجودات پرداخته اند؛ 
نشان داد که پدیده یادگیری و کســب تجربه ارتباط 
 چندانی با دارا بودن سیســتم پیچیده مغزی نداشته 
و حتی موجودات تک سلولی نیز می توانند از تجربیات 
و شــرایط محیطی جهــت انطباق پذیــری با محیط 
اطراف خود بهره ببرند. کشــف فوق از این منظر دارای 
اهمیت فراوانی است که می تواند به روشن شدن منشا 

یادگیری در طول دوره تکامل کمک کند. 
در همین رابطه رومن بویسیو زیست شناس فرانسوی، 
و از اعضای این تیم تحقیقاتــی در توضیح یافته های 
فوق به خبرگزاری اســپانیا اعالم کرد: در پی مطالعات 
انجام شــده؛ می توان بــه طور قطعی اعــالم کرد که 
موجودات تک ســلولی نیــز قابلیت تجربــه اندوزی 
و یادگیری دارند و در صورتی که بــه طور کامل ثابت 
شــود ســلول های ســرطانی نیز قادر بــه یادگیری 
 هســتند، این یافته اثرات درمانی فــوق العاده مهمی 
 بر ســلول هــای ســرطانی و نحــوه مواجهه بــا آنها 
خواهــد داشــت. ســخنگوی مرکز ملــی تحقیقات 
علمی فرانســه اشــاره کــرد که کشــف فــوق، این 
پرســش را در مــورد پتانســیل یادگیــری دیگــر 
 موجــودات بســیار ســاده، ماننــد ویــروس هــا 
و باکتری ها مطــرح خواهد کرد. از ســوی دیگر و به 
موازات این مطالعات، دانشمندان دانشگاه پل ساباتیر 
 تولوز در جنوب فرانســه، به تحقیــق روی گروه های
 مختلف تک یاخته ها به نام فیســاروم پلی ســفالوم

) Physarum polycephalum ( کــه ســاکن 
مناطق سایه دار و ســردی مانند برگ های پوسیده و 
 ورق های یادداشت کهنه هســتند پرداخته و به نتایج 
جالب توجهی رسیدند. قبل از این مطالعه تصور می شد 
که این فرآیند، با نام عــادت کردن، به موجودات با یک 
مغز یا سیستم عصبی پیچیده محدود است. در حالی 
که مطالعات جدید نشان از هوشمند بودن این فرآیند 

دارد.

دســتگاه آب شــیرین کن خورشــیدی با نوآوری در طراحی صفحه جــاذب در مرکز 
فنی و حرفه ای شهرســتان لنجان ســاخته شــد. مصطفی دری، مربی مرکز آموزش 
فنی و حرفه ای شهرســتان لنجان و مجری طــرح در این باره اظهار کرد: این دســتگاه 
 آب شــیرین کن خورشــیدی با نــوآوری در طراحی صفحه جاذب دســتگاه نســبت 
به دستگاه های مشابه ساخته است. وی خاطرنشــان کرد: در طراحی این آب شیرین کن 
از ترکیب آب شیرین کن های مایل با آبشاری استفاده شــده است و جهت افزایش بازده 
 دســتگاه، پوشــش مخصوصی روی صفحه جاذب ایجاد شــده و تولیــد آب مقطر آن 
از آب شــور مصنوعی، نزدیک به چهار lit/m2 در روز گزارش شــده که با توجه به مایل 
بودن تابش در این فصل، مقادیر تولیدی در فصل های بهار و تابستان بیشتر خواهد بود. 
بر اساس این گزارش، آب شیرین کن های خورشیدی بر اساس چرخه طبیعی آب عمل 
می کنند و مزیت اصلی این دستگاه ها استفاده از انرژی خورشیدی است که در طول سال 
بدون هیچ هزینه ای تامین می شود، این امر باعث می شود حتی در دورافتاده ترین نقاط 
از مراکز شهری نیز کاربرد داشته باشد. از مزیت های دیگر این دستگاه می توان به تقطیر 

خورشیدی، فناوری ساده ساخت و عدم نیاز به تعمیر و نگهداری خاص اشاره کرد.

دستگاه مکانیزه » چیدمان ســنگ فرش « برای نخســتین بار در کشور توسط شرکت 
دانش بنیان » رادوین صنعت اســپادانا « پارک علم و فناوری خراسان ساخته شد. یاسر 
چیتگر کاخکی، مدیرعامل شــرکت دانش بنیان رادوین صنعت اســپادانا، اظهار کرد: 
شرکت دانش بنیان رادوین صنعت اسپادانا با به کارگیری نیروهای متخصص، در راستای 
اقتصاد دانش بنیان موفق به طراحی و ساخت دستگاه مکانیزه چیدمان سنگ فرش برای 
اولین بار در کشور شده است. وی افزود: این پروژه با هدف تبدیل حالت چیدمان دستی به 
حالت مکانیزه طراحی وارایه شده است که زمان، هزینه و اتالف انرژی را کاهش می دهد 
و در مجموع با استفاده از این دســتگاه راندمان کاری، افزایش پیدا می کند. مدیرعامل 
شرکت دانش بنیان رادوین صنعت اسپادانا ادامه داد: دستگاه مکانیزه چیدمان سنگفرش 
 با پیشرفته ترین سیســتم کارکرد و با قدرت مانور باال قادر اســت، روزانه800 متر مربع 
با کیفیت خروجی مورد تایید را در طرح ها و اشــکال مختلف اجرا کند.چیتگر کاخکی 
خاطرنشان کرد: از دیگر مزایای دســتگاه می توان به اســتفاده از برق شهری یا ژنراتور 

تک فاز به عنوان منبع تغذیه، تعمیر و نگهداری با هزینه پایین و کاربری آسان اشاره کرد.

این پرها، نخستین نمونه هایی نیستند که درون ســنگ کهربا کشف می شوند. اما آنها 
 چنان تازه حفظ شده اند که دانشــمندان به طور یقین تشخیص می دهند پرها متعلق 

به یک دایناسور است و به هیچ یک از گونه های پرندگان ماقبل تاریخ تعلق ندارد. 
آنها نخستین نمونه از پرهای به جا مانده از دایناسورهای غیر مرغی هستند که در کهربا 
 پیدا می شوند. لیدا شینگ از دانشگاه علوم زمین شناســی چین این نمونه خارق العاده

 را ســال گذشــته از بازاری در میانمار خریده اســت. فروشندگان ســنگ کهربا تصور 
می کردند نوعی گیاه داخل ســنگ وجود دارد به همین دلیل می توان از آن یک جواهر 
زینتی یا وسیله ای برای دکور خانه ساخت. شینگ بالفاصله پتانسیل تحقیق روی سنگ 
را شناســایی کرد و در همین زمینه به یکی از محققان موزه ساسکاچوان کانادا تقاضای 
همکاری در پروژه را داد. محققان با استفاده از یک اسکنر CT و میکروسکوپ توانستند 
سنگ مذکور را به دقت بررسی کنند. آنها متوجه شدند این دم، به یکی از دایناسورهای 
 خانواده » سلوروسائور « تعلق دارد. این دایناســورهای پرنده مانند، گوشتخوار بوده اند 

و حدود 99 میلیون سال قبل در زمین زندگی می کرده اند.

ساخت دستگاه آب شیرین کن خورشیدی 
با نوآوری در طراحی

ساخت دستگاه چیدمان سنگ فرش کشف پرهای یک دایناسور در سنگ کهربا

18 گروه مدافع حریــم خصوصی در آمریکا با ارســال شــکواییه 
 ای به کمیســیون تجارت فــدرال و اتحادیــه اروپا اعــالم کردند، 
 ،Nuance و شــریک آن genesis Toys اســباب بازی هــای 
حریم خصوصی و قوانین موسوم به COPPA را نقض کرده و صدای 

کودکان را در خانه بدون اجازه ضبط می کنند.
 My Friend Cayla و i-Que از ســوی دیگــر دو محصــول 
 نه تنها صدا را بدون اجازه ضبط می کننــد، بلکه آن را برای کمپانی

Nuance هم می فرستند و بیم آن می رود که این کمپانی صداها را 
به پلیس و یا سرویس های جاسوسی - اطالعاتی بفروشد. همچنین 
 Genesis متهم شــد که اجازه می دهد ســایرین از طریق بلوتوث 
به اسباب بازی ها بدون مجوز قانونی - فنی وصل شوند و از این طریق 
جاسوسان می توانند به اصطالح Eavesdrop کرده و صدای اطراف 
را شنود کنند. به طورمعمول بلوتوث اجازه وصل شدن تا 33 فوت را 
می دهد، اما این اسباب بازی ها رنج باالتری داشته و اجازه می دهند 

سایرین در بیرون از خانه هم به طور غیرقانونی وصل شوند.
 هنوز واکنش رســمی FTC و EU معلوم نیســت و ایــن 18 گروه 
از ســازندگان خواسته اند پاسخ مناســب درباره این موضوع منتشر 
کنند و کارشناسان عالوه بر این نوع وسایل، درباره دستیاران صوتی 

دیجیتال متصل به اینترنت در خانه ها نیز هشداری مشابه داده اند!

 ســازمان نظــارت بــر محصــوالت الکترونیکــی چیــن موســوم 
به TENAA، گواهینامــه ورود گوشــی Z01HDA ایســوس به بازار 
 این کشور را در حالی صادر کرد که مشخصات ســخت افزاری آن را نیز 
بر روی وب ســایت خود قرار داد. از آنجا که ســازمان TENAA آخرین 
فیلتر ورود گوشــی های هوشــمند به بازار چین محســوب می شــود، 
اطالعاتی در رابطه با مشــخصات گوشــی Z01HDA ایســوس بدون 
شــک حقیقی بوده اســت. بر این اساس گوشــی Z01HDA ایسوس 
همچون ســری ذنفون قرار اســت در رده های مختلفی بــه بازار عرضه 
شــود، با این حال قلب تمام گوشــی های این خانواده را تراشــه هشت 
هســته ای اســنپدراگون 625 با کالک فرکانس 2/1 گیگاهرتز به تپش 
در می آورد. در ســوی دیگر گوشــی مورد بحث بــه 2، 3 و 4 گیگابایت 
حافظــه رم تجهیز شــده و همچون دیگر گوشــی های باال رده ســال 
2017، در قاب پشــتی میزان سنســور دوگانه 12/3 + 13 مگاپیکسلی 
 اســت. البته در مشــخصات ارایه شــده توســط تننا، مدلــی مجهز 

به سنسور 16 مگاپیکسلی نیز مشاهده می شود. 
در هر حــال کمپانــی تایوانی بــرای رقابت مســتقیم بــا محصوالت 
 شــرکت هایی همچون اوپــو و ویوو، گوشــی Z01HDA ایســوس را 
به دوربین ســلفی 13 مگاپیکســلی واید تجهیز کرده که بدون شــک 
مورد توجه ســلفی بگیرها قرار خواهد گرفت. از دیگــر ویژگی های این 
 گوشی ایســوس که دارای ابعاد بدنه 154/3 در 77 در 7/99 میلی متری 
و وزنــی معــادل170 گرمی اســت، می توان بــه نمایشــگر 5 اینچی 
 بــا وضــوح تصــور فــول اچ دی، باتــری4850 میلی آمپر ســاعتی 

و بهره مندی پیش فرض از اندروید 6 مارشملو اشاره کرد. 
 انتظار می رود گوشی Z01HDA ایســوس از اوایل سال آینده میالدی 
در رنگ های مشکی روشن، ســفید، نقره ای مات و طالیی در بازار چین 

عرضه شود.

شرکت ســونی در نظر دارد تا اولین شرکتی باشــد که بعد از گوگل 
عرضه آپدیت 7/1/1 را برای دستگاه های خود آغاز می کند. 

این ادعا توســط یکی از اعضای تیم Xperia Concept شــرکت 
مطرح شده که تیم اصلی توسعه دهندگان نرم افزاری سونی هستند؛ 

این حرکت اولویت شماره یک این گروه است.
در این زمینه تیم اکسپریا کانسپت اعالم کرده است؛ اگر شما شرکت 
دیگری به جز گوگل را پیدا کردید که سریع تر از ما کار کند و نسخه 
جدید اندروید را عرضه کند، می توانید نظر خود را نسبت به ما عوض 

کرده و در بررسی های خود به ما نمره منفی دهید!
عالوه بر این تیم ســونی اعالم کرده که همه کدهای منبع نســخه 
 7/1/1 را آماده کرده اســت و در حال حاضر منتظر برنامه های پایه

) GMS apps ( و بستر تست سازگاری با دستگاه یا همان CTS از 
گوگل است. 

البته این تیم هنوز به این مورد اشاره نکرده است که زمان عرضه این 
بروزرسانی ها کی خواهد بود و چه اسمارت فون هایی به این نسخه 
بروز می شوند. اما اگر احتماالت و روند قبلی را برای نسخه7/1/1 هم 
 داشته باشیم، باید همه گوشــی هایی که به اندروید7/0 بروز شدند، 
به نسخه7/1/1 نیز آپدیت شــوند. همان طور که می دانید در حال 
 حاضر گوگل به جز اســمارت فون های ســری نکسوس و پیکسل، 
این آپدیت را تنها برای گوشــی تحت پروژه Android One با نام 
General Mobile 4G عرضه کرده اســت و هیچ شرکت دیگری 
حتی اشاره کوچکی هم به عرضه نســخه7/1/1 برای دستگاه های 

خود نکرده است.

کدام اسباب بازی های متصل 
به اینترنت از شما جاسوسی می کنند؟

انتشار مشخصات گوشی جدید 
ایسوس

سونی: ما اولین شرکتی خواهیم بود که 
اندروید 7/1/1 را عرضه خواهیم کرد

 فناورانه

بــــرای گرفتــن 
این نرم افــزار، کد 
روبه رو را اســـکن 

کنید.

شــما می توانید ســواالت 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 اطالع تان برسانیم.

سالم. گوشــی آیفون 4S دارم. ناگهان خاموش شد 
 و روشن نمی شــود. اگر ممکن اســت راهنمایی بفرمایید 

باید چه کار کنم. با تشکر.
Tree****1989@yahoo.com

با سالم خدمت شما خواننده محترم. ممکن است منشا اتفاق هر چه 
که هست، مشکل خاصی برای گوشی شما ایجاد نکرده باشد. 

ابتدا گوشــی خود را Hard Reset کنید. این کار با داده های شما 
کاری ندارد و آن ها تماما حفظ می شوند. 

برای ایــن کار دکمــه power را به همراه دکمه هــای کم کردن 
صدا و Home همزمان بفشــارید. این دکمه ها را بــرای10 ثانیه 
 نگه دارید. اگر در این زمان گوشــی شــما روشن نشــد باید آن را

Restore کنید. متاســفانه این کار هم کمی تخصصی است و هم 
باعث می شود، داده های شما پاک شود. پس احتیاط کنید. 

برای این کار باید گوشــی خود را به مد کاری DFU ببرید. ســپس 
گوشــی خود را به کامپیوتری که آیتونز به روز روی آن نصب است، 
 متصل کنید. سپس آیتونز را باز کنید و به سربرگ Device بروید 

و با نگه داشتن دکمه Alt روی دکمه Restore بزنید. 
باز هم یادآوری می کنیم که با این کار سیستم عامل شما به روز شده 

و تعویض می شود و در نتیجه آن داده های شما پاک می شود.

کلیک

 راســخون: ابوریحان محمد بن احمد بیرونی، عالم و دانشــمند 
نام آور ایران زمین، شخصیتی است که برای خاص و عام آشناست 

و موجب فخر و مباهات هر ایرانی است. او را می توان جامع علوم 
و دانش های گوناگون دانست. 

 برای آشــنایی بــا این چهــره علمی و تاریخ ســاز کشــورمان 
به بیان گوشه هایی از زندگی او می پردازیم. 

وی در قرن 4 و 5 هجــری در حدود ســال 362 در خوارزم دیده 
 به جهان گشــود. از همان اوان کودکی، کنجکاوی فراوانی داشت 
و نســبت به تحصیــل وکســب علــوم مختلف شــوق وعالقه 
فراوانی نشــان می داد. ابوریحــان در علوم بســیاری تبحر پیدا 
 کرد کــه آن را مدیــون اســاتید بزرگ خــود بود. از اســتادان 

به نام و تاثیرگــذار وی می تــوان از ابونصر منصور بــن علی نام 
برد کــه او را بــا ریاضیات آشــنا کرد. ســپس حکمــت و علوم 
 معقــول را نــزد اســتاد خــود عبدالصمــد حکیم فــرا گرفت 
 و توانســت بــا پشــتکار خــود و در ســن 27 ســالگی کتاب 
 آثار الباقیــه را بــه رشــته تحریر در آورد. هشــت ســال پس 
از شــروع ســده چهارم هجــری حملــه فاجعه آمیــز محمود 
غزنــوی روی داد که به ســوزاندن کتابخانه عظیم و ارزشــمند 
خوارزم منجر شــد و تقریبــا تمام کتــاب هــا و گنجینه های 
علمــی آن روز را بــه آتش کشــید. طــی این حمله ســلطان 
 محمــود، ابوریحــان را بــه اســارت گرفــت و او را تحــت 
ســخت ترین شــرایط قرار داد تا حــدی که نوشــته اند حکم 

 اعــدام بــرای او قطعی شــد که با وســاطت خواجــه میمندی 
 از مرگ حتمی گریخــت. ابوریحان در ســال 418 بــه اختراع 
و ســاخت زمان ســنج ویژه ای مبادرت ورزید که بــر پایه نظام 
خورشــید طراحی شــده بود و در مســجد جامع غزنیــن قرار 
گرفــت. وی به علت ســفرهای فراوانــی که به همراه ســلطان 
محمود بــه اطــراف و اکناف هند داشــت، بــه علــم و تجربه 
سرشــاری دســت پیدا کرد و توانســت بــه زبان سانســکریت 
تســلط پیدا کند. او توانســت کتاب تحفه الهند که در نوع خود 
شــاهکاری تمام عیار بود را در ســال 424 تالیف کند. ابوریحان 
 با علما و دانشــمندان فراوانی بــه بحث و گفتگــو پرداخت که 
می توان مهم ترین آنها را مناظره و بحث با شــیخ الرییس ابوعلی 
 سینا دانســت. او نســبت به برخی از مبانی فلسفی بوعلی منتقد 
و بلکه معترض بود. وی پس از 13 سال و آن هم در دوره حاکمیت 

سلطان مسعود به وطن بازگشت. 
از دیگر آثــار ابوریحــان کتاب قانون مســعودی اســت که آن 
را در ســال 423 هـ ق تالیف کرد و به سلطان مســعود اهدا کرد.

ارزش این کتاب تا حدی بــود که او را پس از نــگارش آن کتاب 
 با بطلمیــوس مقایســه کردنــد. این کتــاب دایــره المعارفی 
در نجوم بــود. ابوریحان عــدد » پی « را محاســبه کرده،  محیط 
زمین را انــدازه گیری کرد و کــره جغرافیایی ســاخت. او عالوه 
 بر آثار فوق به تالیف کتاب  » التفهیــم الوائل الصناعه التنجیم «

 که حــاوی مباحثی پیرامون هندســه ، شــرح احوال آســمان 
و زمیــن و نجــوم بــود، پرداخــت. در ایــن کتــاب از حرکت 
زمین، قطــر آن، ســیارات و فواصل آنها،  خســوف و کســوف 
 صحبت کرد. کتــاب الجماهر فــی معرفه الجواهــر را در زمینه 

گوهر شناسی و کانی شناسی نگاشت. 
 این حکیــم فرزانه بــه مرتبه ای از دانش دســت پیــدا کرد که 
در وصفش این چنین گفته اند: دانشی نبوده که بیرونی در روزگار 
خود در آن کارورزی نکرده باشــد یا به نگاه کارشناســانه به آن 

ننگریسته باشد. 
وی پس از عمری تالش علمی در ســن 78 ســالگی به دیار باقی 

شتافت و چشم از جهان فرو بست.

این کتاب 
دایره المعارفی 

در نجوم بود. 
ابوریحان    

عدد » پی « را 
محاسبه کرده،  
محیط زمین را 

اندازه گیری کرد 
و کره جغرافیایی 

ساخت

ابوریحان بیرونی، محیط زمین را هم اندازه گرفت!

رییس دانشــگاه زنجان تاکید کــرد: امروز بیــش از هر زمان 
دیگری، نیازمنــد ورود خیرین به حــوزه پژوهش و تحقیقات 

هستیم تا این بخش نیز مورد حمایت خیرین قرار گیرد. 
خلیل جمشیدی در حاشیه نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی، 
فناوری و فن بازار زنجان، بــا بیان اینکه برگزاری نمایشــگاه 
دستاوردهای پژوهشی، فناوری و فن بازار زنجان بهترین فرصت 
برای ارایه دستاوردهای پژوهشگران استان در این عرصه بود، 
افزود: امیدواریم زمینه ای فراهم شود تا شاهد حضور حداکثری 

پژوهشگران در این گونه برنامه ها باشیم. 

وی با یادآوری اینکه هفته پژوهــش، این فرصت را فراهم کرد 
تا دانش آموزان نخبه استان در نزدیک با عرصه های تحقیقات 
 و پژوهش اســتان آشــنا شــوند، تصریح کرد: خوشــبختانه 
با تعاملی که طی این هفته با آموزش و پرورش استان داشتیم، 
دانش آموزان نخبه اســتان از نزدیک با ظرفیت های پژوهشی 
دانشگاه زنجان آشنا شدند، هر چند معتقدیم این فرصت باید 
برای همه دانش آموزان فراهم شود که به دلیل محدودیت های 
هفته پژوهش میسر نشد. رییس دانشگاه زنجان با بیان اینکه 
رویکرد جدیدی که شروع شده، بحث بومی سازی دانش و تولید 

دانش بومی و تجاری سازی این دانش است، اظهار کرد: پژوهش 
باید هدفمند باشد و خوشبختانه دستاوردهای پژوهشی امروز 
از جنس پژوهش های هدفمند هستند که این مهم را می توان 
از دستاوردهایی که در نمایشگاه مذکور به نمایش گذاشته شده 
است، مشاهده کرد.جمشــیدی با تاکید بر اینکه باور عمیق ما 
این است که یکی از راه های نجات کشور، حمایت از شرکت های 
دانش بنیان است، تصریح کرد: متاسفانه این موضوع در استان 
زنجان مغفول مانده است که دلیل اصلی آن را نیز می توان نبود 
پارک علم و فناوری استانی دانســت، به همین خاطر دو سال 
اســت که پیگیر راه اندازی این پارک در زمینی به مساحت30 

هکتار هستیم و برای این کار نیز اعالم آمادگی کرده ایم.

ضرورت ورود خیرین به حوزه پژوهش
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افراز
9/233 شــماره صادره: 1395/02/306483 آگهی دعوت افراز موضوع ماده 3 
آئین نامه قانون افراز مصوب اسفند ماه سال 1357 و ماده 17 آئین نامه اجرای 
مفاد اسناد رســمی نســبت به پالک 897- اصلی واقع در بخش یک حوزه ثبتی 
نائین، نظر به اینکه آقای ولی ا... فالحتی نائینی طی درخواســت وارده به شماره 
950205641114038 مورخ 95/8/18 تقاضای افراز قدرالســهم مشاعی خود 
را از پالک به طرفیت وراث مرحومه خدیجه افضلی نایینی دیگر مالکین مشــاعی 
پالک فوق نموده است و اعالم نموده که از آدرس آنها اطالعی ندارد. لذا به استناد 
آئین نامه قانون افراز امالک مشــاع وقت رســیدگی افراز برای روز شنبه مورخ 
95/11/16 ساعت 9 صبح تعیین و بدینوسیله از مالکین مشاعی ) وراث مرحومه 
خدیجه افضلی نائینی( و صاحبان حق دعوت می شــود تا در موعد مقرر در این 
اداره یا در محل وقوع ملک حضور یابند بدیهی است عدم حضور مانع از رسیدگی 
نخواهد بود. م الف:289 اباذر مهیمن رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نائین ) 158 

کلمه، 2 کادر(  
تحدید حدود اختصاصی

9/210 شماره صادره : 1395/43/305234 نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ 
پالک شماره 25/3310 مجزی شــده از پالک 25/311 در اجرای موضوع قانون 
تعیین تکلیف واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام 
رضا مداحی فرزند رمضانعلی در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی 
آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق 
تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز ســه شنبه مورخ 95/10/14 
ســاعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به 
کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در این آگهی در محل 
حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: یک 
 شنبه 1395/09/21 م الف: 28338 رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان

) 154 کلمه، 2 کادر(  
تحدید حدود اختصاصی

9/122 شماره صادره : 1395/43/304896 نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ 
پالک شماره 9/1021 مجزی شده از پالک 9/116 در اجرای موضوع قانون تعیین 
تکلیف واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام اسداله 
کارگر فرزند حبیب اله در جریان ثبت اســت و عملیات تحدیــد حدود قانونی آن 
به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق 
تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز ســه شنبه مورخ 95/10/14 
ســاعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به 
کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در این آگهی در محل 
حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: یک 
 شنبه 1395/09/21 م الف: 27896 رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان

) 155 کلمه، 2 کادر(  
اجرایيه

9510420352200298  شــماره پرونــده:  9 شــماره اجراییــه: /213
9509980352200368 شــماره بایگانی شــعبه:950373 بموجب درخواست 
اجراي حکم مربوطه به شماره  و شماره دادنامه مربوطه 9509970352200841 
محکوم علیه علی معین فرزند عباسعلی به نشانی تهران- تهرانپارس- 210 شرقی 
بین 131 و 133 پالک 161 زنگ آخر محکوم اســت به پرداخت مبلغ یک میلیارد 
و نود میلیون ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 37/608/000 ریال بابت 
هزینه دادرسی و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید تا وصول که 
محاسبه آن بر اساس نرخ اعالمی از ســوی بانک مرکزی بر عهده اجرای احکام 
می باشد در حق خواهان روح اله حیدری خوزانی فرزند حسن به نشانی اصفهان 
شــهرک صنعتی محمود آباد خیابان 34 صنایع ســنگ آرش 8161164491 و 
ش ملی 1141604965 و نیم عشــر اجرایی به مبلــغ 54/500/000 ریال در حق 
صندوق دولت. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از 
آن میسر باشــد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی 
روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، 

 به طور مشــروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نــزد بانکها و
 موسســات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشــخصات دقیق 
حســابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه 
مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در 
اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست 
 اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت می شود

) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری محکوم علیه 
از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه 
هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنــی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 
16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو 
با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی 
نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم 
 به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 
6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه از 
زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط محکوم 
 علیه خواهد بــود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجــرای محکومیت مالی 1394(. 
م الف: 28273 شــعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان) 437 کلمه، 

5 کادر(  
اجرایيه

9510420352200296  شــماره پرونــده:  9 شــماره اجراییــه: /214
9409980352201175 شــماره بایگانی شــعبه:941298 بموجب درخواست 
اجراي حکم مربوطه به شماره  و شماره دادنامه مربوطه 9509970352200414 
محکوم علیهم 1- احمد صدیقی مورنانی فرزند تقی به نشــانی اصفهان خیابان 
کاوه - خیابان گلستان اول- بلوار پرســتار- سمت راست- مشاور امالک بلوار 
صدیقی- کدپســتی 8196933147 همــراه 09131681970 ، 2- بتول صدیقی 
مورنانی فرزند تقــی 3- طاهره صدیقی مورنانی فرزند تقــی 4- ملوک صدیقی 
مورنانــی 5- طیبه صدیقــی مورنانی فرزند تقــی 6- مریم صدیقــی مورنانی 
فرزند تقی همگی به نشــانی اصفهان خیابان کاوه - خیابان گلستان اول- بلوار 
پرستار- سمت راست- مشــاور امالک بلوار صدیقی- کدپستی 8196933147 
، 7- محمود ســیف الهی فرزند یدا... به نشــانی اصفهان خیابان گلستان شهرک 
کاوه – ارغوان 4- کدپســتی 8196955897 همراه 09133115952  8- محمود 
صدیقی مورنانی فرزند تقی به نشــانی اصفهان خیابان کاوه - خیابان گلستان 
اول- بلوار پرســتار- سمت راســت- مشــاور امالک بلوار صدیقی- کدپستی 
8196933147 همــراه 09132071466 محکومند به حضــور در یکی از دفاتر 
ثبت اسناد رســمی و انتقال موضوع قولنامه مورخه 92/12/5 به شرح 176 متر 
مربع پالک 14847/92 به آدرس اصفهان خیابان کاوه خیابان گلستان مسکونی 
زیتون به نام خواهان و پرداخت مبلغ 1/446/200 ریال به عنوان هزینه دادرسی 
در حق خواهان رمضان کاظمی گردبیشه فرزند علمدار به نشانی استان اصفهان 
شهرستان اصفهان بهارستان چهار راه اردیبهشــت مجتمع ولی عصر بلوک 6 
واحد 44 کدپستی 8144183463 همراه 09138749358  و نیم عشر اجرایی به 
مبلغ 2/500/000 ریال در حق صندوق دولت. ضمنــًا طبق قولنامه های ضمیمه 
 پرونــده هزینه های انتقــال به عهده خوانــده ردیف آخر) محمود ســیف الهی( 
می باشد.  محکوم علیه مکلف اســت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد 
آنرا به موقع اجرا گذارد)مــاده 34 قانون اجرای احکام مدنــی(. 2-ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و اســتیفا محکوم به 
از آن میســر باشــد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف 
ســی روز کلیه اموال خود را شــامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و 
غیرمنقول، به طور مشــروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد 
بانکها و موسســات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات 
دقیق حســابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و 
کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر 
در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست 
 اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت می شود

) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری محکوم علیه 
از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه 
هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنــی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 
16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو 

با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی 
 نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم 
به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 
6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه از 
زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط محکوم 
علیه خواهد بــود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجــرای محکومیت مالی 1394(. 
م الف: 28272 شــعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان) 559 کلمه، 

6 کادر(  
اجرایيه

9510420352200295  شــماره پرونــده:  9 شــماره اجراییــه: /215
9409980352201116 شــماره بایگانی شــعبه:941239 بموجب درخواست 
اجراي حکم مربوطه به شماره  و شماره دادنامه مربوطه 9409970352201877 
محکوم علیه علی اکبر درخشان فرزند اله یار به نشــانی تهران- اتوبان محالتی 
خ ش کیانی مجتمع المهدی بلوک دو طبقه اول واحد 3 محکوم اســت به پرداخت 
مبلغ یکصد و بیست میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 4/438/000 
ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید تا 
تاریخ وصول که محاسبه آن بر اساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی بر عهده 
اجرای احکام می باشــد در حق خواهان حجت ا... ترابی فرزند کریم به نشــانی 
اصفهان- خ جی- خ رجایی- بهار یک ک میــالد پ 5 کد پ 8157967371 همراه 
09179630965 و نیم عشــر اجرایی به مبلغ 6/000/000 ریال در حق صندوق 
دولت. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا 
به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر 
باشــد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه 
اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور 
مشــروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات 
مالی و اعتبــاری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشــخصات دقیق حســابهای 
مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از 
اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور 
 از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام

 قضائی ارائه نماید و اال به درخواســت محکوم له بازداشــت می شود) مواد 8 و 
3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری محکوم علیه از اعالم 
کامل صورت اموال به منظور فــرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت را 
در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه 
فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشــد 
 موجب مجازات تعزیری درجه شــش یــا جزای نقدی معــادل نصف محکوم به

 یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 
6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه از 
زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط محکوم 
 علیه خواهد بــود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجــرای محکومیت مالی 1394(. 
م الف: 28271 شــعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان) 441 کلمه، 

5 کادر(  
اجرایيه

9510420350200050  شــماره پرونــده:  9 شــماره اجراییــه: /216
9309980350200012 شــماره بایگانی شــعبه:930012 بموجب درخواست 
اجراي حکم غیابی مربوطه به شــماره دادنامه مربوطه 9309970350200949 
محکوم علیهم 1- سید الیاس طباطبایی نیا فرزند سید عبدالرسول 2- امیر محمد 
فرهادی نژاد فرزنــد رحمت اله 3- حمید رنجبر ســوارچی فرزند حســین علی 
4- علیرضا تیموری فرزند محمود همگی به نشــانی مجهول المکان محکومند به 
1- متضامنًا به پرداخت مبلغ یکصد و پانزده میلیون ریال بابت اصل خواسته و 
نیز مبلغ دو میلیون و ســیصد هزار ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت شصت 
درصد حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی در مرحله بدوی 3/960/000 ریال 
و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 91/03/08 لغایت اجرای 
حکم بر اساس شــاخص تورم در حق محکوم له تعاونی اعتباری ثامن االئمه به 
نشانی میدان بزرگمهر اول خ بزرگمهر کوچه آبشار سرپرستی تعاونی ثامن االئمه 
با وکالت زهرا نایب صادقی فرزند هادی به نشــانی اصفهان فلکه فیض خیابان 

فیض جنب بانک صادرات مجتمع نگین طبقه ســوم واحد 11 و 2- نیم عشر حق 
االجرا در حق صندوق دولت 000/ 5/750 ریال. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ 
ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای 
احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا 
حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشــد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد 
اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت 
همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به 
هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه 
مشخصات دقیق حســابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص 
ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشــخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر 
نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک ســال قبل از طرح دعوای اعسار به 
ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم 
له بازداشــت می شــود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 
4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای 
حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی 
و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحــوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال 
مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فــرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال 
برای پرداخت دیون کافی نباشــد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای 
نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شــود )ماده 21 قانون نحوه 
اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســی روز 
ارائه شود آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا 
معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394(. م الف: 28277 شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان) 481 کلمه، 5 کادر(  
عدم افراز شهرداری

نظریه رد درخواست افراز پال ک شماره 10641/1 بخش1 ثبت میمه
نظر به اینکه خواهان  خانم  پریوش حیدری  فرزندغالم حسین درخواست افراز 
سهام مشاعی خود، از ششدانگ پالک ثبتی شماره  10641/1  بخش  1  ثبت میمهرا 
به طرفیت خانم ها / آقایان رحیم محمدی و محمد حسین وهاب فرزندان عباسعلی 
و میرزا اسمعیل به این اداره تسلیم نموده و نماینده ثبت با استعالم از دفتر امالک 
گواهی نموده سابقه ای از صدور سند  مالکیت معارض  نداشته و در وقت  مقرر  
شده  در  اخطار  شماره  228746/34/1395  نقشه بردار نقشه افرازی را ترسیم 
و  طی نامه  شماره 242864/34/1395مورخه 9/4/95  به شهرداری میمه ارسال 
 که  شــهرداری طی نامه شــمار 1585/95مورخه 12/4/95 افراز ملک را مقدور

 ندانسته لذا با استناد به مواد  5 و 6 آئین نامه قانون افراز و فروش امالک مشاعی 
مصوب آبان ماه سال 1357 شمســی تصمیم به رد درخواست افراز پالک فوق 
صادر و مقرر مــی دارد: نظریه مزبور برابر مقررات بــه طرفین ابالغ گردد. این 
تصمیم به استناد ماده 2 قانون افراز و فروش امالک مشاع ظرف مدت ده روز از 
تاریخ ابالغ نظریه فوق الذکر که ضمیمه آن اســت از طرف هریک از شرکاء قابل 
اعتراض در دادگاه  صالح می باشد. اداره ثبت اســناد و امالک میمه) 198 کلمه، 

2 کادر(  
ابالغ وقت رسيدگی

پرونــده:  9510100353706654 شــماره  ابالغیــه:  9 شــماره  /223
9309980364600249 شماره بایگانی شعبه: 940287  شاکیان محمد غربایه و 
عبدالزهرا غربایه دادخواستی به طرفیت متهم بنیامین بختیاری به خواسته ضرب 
و جرح عمدی با چاقو تقدیم دادگاه های عمومی شهرســتان اصفهان نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه 111 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان ) 111 جزایی سابق( 
واقع در اصفهان خ چهار باغ باال  خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان 
اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 343  ارجاع و به کالسه 9309980364600249 ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن  1395/10/26 و ساعت 9تعیین شده است. به علت 
مجهول المکان بودن متهم و درخواست شــاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شــود تا متهم پس از نشر آگهی و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود نسخه دوم 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 
 م الف:28281 شعبه 111 دادگاه کیفری دو شــهر اصفهان ) 111 جزایی سابق(

 ) 177 کلمه، 2 کادر(  

ابالغ رای
9 شــماره دادنامــه: 9509970350200507 شــماره پرونــده:  /217
9409980350200919 شماره بایگانی شعبه: 941048 خواهان: آقای غالمرضا 
خشوعی اصفهانی فرزند علی به نشانی اصفهان خ سلمان فارسی مشتاق سوم 
نرسیده به بیمارســتان چمران کوی گلســتان پالک 248 منزل حسین زارعین، 
خوانده: آقای احمد جانقربان فرزند صادق به نشــانی مجهول المکان، خواسته: 
اعسار از پرداخت محکوم به، دادگاه پس از بررسی اوراق و محتویات پرونده به 
شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دعوی آقای 
غالمرضا خشوعی اصفهانی به طرفیت آقای احمد جانقربان به خواسته اعسار 
از پرداخت محکوم به موضوع دادنامه 806-91/6/8 با توجه به محتویات پرونده 
و با توجه به اظهارات خواهان مبنی بر اینکه تا قبل از عید امسال به شغل رانندگی 
تاکسی مشغول بوده که به زندان رفته و لذا تاکسی وی هم به علت فرسوده بودن 
در پارکینگ بوده و ظاهراً توقیف آنرا هم گرفته انــد و به غیر از آن مالی ندارد و 
مستاجر اســت و ماهی 340 هزار تومان اجاره می دهد و سه میلیون تومان هم 
پول رهن داده و دو فرزند دارد که یکی عقد کرده و پنج سال است که نتوانسته او 
 را به خانه بخت بفرستد و با او زندگی می کند و درآمدی ندارد و بستگانش کمک 
می کنند و با توجه به تعیین وقت رسیدگی و ابالغ آن به خوانده و عدم حضورش 
در جلسه دادرسی و عدم ارائه الیحه دفاعیه و بالتعرض گذاشتن ادعای خواهان و 
با توجه به اظهارات شهود خواهان که حکایت از صحت ادعای خواهان دارد دادگاه 
دعوی خواهان را محمول بر صحت دانسته و مستنداً به ماده 241 آیین دادرسی 
مدنی و ماده 7 و 8 قانون محکومیتهای مالی ســال 94 حکم به اعسار خواهان از 
پرداخت یکجای محکــوم به صادر می نماید ولی مقرر مــی دارد که خواهان یک 
سوم محکوم به را نقداً و مابقی را به اقساط ماهیانه پنج میلیون ریال تا استهالک 
کامل محکوم به در حق خوانده بپردازد رای صــادره غیابی بوده و ظرف مدت 
20 روز از تاریخ ابالغ دادنامه قابل واخواهی در محکمه صادرکننده رای بوده و 
 پس از 20 روز دیگر قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان اصفهان 
می باشد. م الف:28276 شــعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ) 356 کلمه، 4 

کادر(  
ابالغ رای

9 شــماره دادنامــه: 9509970351101128 شــماره پرونــده:  /218
9509980351100345 شــماره بایگانی شــعبه: 950375 خواهان: آقای بهزاد 
کریمی فر فرزند امیر علی با وکالت خانم فریناز دهقانی ناژوانی فرزند نعمت اله 
به نشانی اصفهان- خ بزرگمهر- خ هشت بهشت غربی نبش خ گلزار مجتمع اسیا 
طبقه اول واحد 2، خوانــده: آقای رضا علی بیگی نبی فرزند حبیب اله به نشــانی 
مجهول المکان، خواســته ها: 1- مطالبه وجه بابت ... 2- مطالبه خســارت تاخیر 
تادیه 3- مطالبه خسارت دادرســی، رای دادگاه: در خصوص دعوی آقای بهزاد 
کریمی فر فرزند امیر علی با وکالت خانم فریناز دهقانی ناژوانی به طرفیت آقای 
رضا علی بیگی نبی فرزند حبیب اله به خواسته مطالبه مبلغ چهارصد میلیون ریال 
وجه دو فقره سفته به شماره های  009920 و 651934 مورخ 95/4/28 و مطالبه 
خسارات دادرسی که دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و مداقه در سفته ها که 
به حواله کرد شرکت گوشت پرور صفاهان )بوفالو( می باشد و خواهان و وکیل 
محترم ایشان دلیلی  که حاکی از انتقال سفته به خواهان باشد یا خواهان از طرف 
شرکت مذکور نمایندگی داشته باشد ارائه ننموده اند لذا مستنداً به بندهای 5 و 10 
ماده 84 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب 
سال 1379 قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعالم می نماید. رای صادره ظرف 
 بیست روز از تاریخ ابالغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدید نظر مرکز استان 
می باشــد. م الف:28274 شــعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ) 235 کلمه، 

3 کادر(  
ابالغ رای

9 شــماره دادنامــه: 9409970351101725 شــماره پرونــده:  /219
9409980351100611 شــماره بایگانی شــعبه: 940679 خواهان: آقای یحیی 
حسن زهرائی فرزند سعید به نشــانی اصفهان- وحید- کوچه شهید میرلوحی 
پالک 29 کدپستی 8176878513 کدملی 1290806977 همراه 09132022495 ، 
خوانده: آقای بهرام زمانی فکری فرزند حیدر به نشانی مجهول المکان، خواسته 
ها: 1- مطالبــه وجه چک 2- مطالبه خســارت تاخیر تادیه 3- مطالبه خســارت 
دادرسی، رای دادگاه: در خصوص دعوی آقای یحیی حسن زهرائی فرزند سعید 
به طرفیت آقای بهرام زمانی فکری فرزند حیدر به خواســته مطالبه مبلغ یکصد 
میلیون ریال وجه یک فقره چک به شــماره 030919 مورخ 94/1/15 عهده بانک 
صادرات شعبه شهدا از حســاب جاری 0104278050001 بانضمام خسارات 
دادرسی و تاخیر تادیه دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و تصویر مصدق چک 
و گواهینامه عدم پرداخت آن و وجود اصل چک و گواهینامه عدم پرداخت آن در ید 
خواهان که داللت بر اشتغال ذمه صادرکننده آن و استحقاق دارنده آن در مطالبه 

وجه سند داشــته و نظر به عدم حضور بالوجه خوانده با وصف ابالغ قانونی و 
رعایت انتظار کافی و مصون ماندن دعوی خواهان و مستندات وی از هرگونه ایراد 
و اعتراض موجه و موثری، دعوی خواهان را وارد و ثابت تشــخیص داده لذا به 
استناد مواد 249 و 309 و 313 قانون تجارت و قانون استفساریه تبصره الحاقی 
به ماده 2 قانون اصالح موادی از قانون چک مصوب سال 1377 مجمع تشخیص 
مصلحت نظام و مواد 198 و 502 و 515 و 519 قانون آئین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب سال 1379 حکم به محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ سه میلیون 
و هشتصد و پنجاه و دو هزار ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت مبلغ یکصد و 
بیست هزار ریال بابت هزینه نشر آ گهی به انضمام خسارات تاخیر تادیه از تاریخ 
سررسید چک لغایت زمان وصول آن بر اساس شاخص نرخ تورم کاال که از سوی 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران اعالم گردیده در حق خواهان صادر و اعالم 
می نماید و اجرای احکام مکلف است در زمان اجرای دادنامه خسارت تاخیر تادیه 
را محاسبه و نسبت به اســتیفای حقوق خواهان اقدام نماید. رای صادره غیابی 
بوده و ظرف بیســت روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهــی در همین دادگاه بوده و 
پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم محترم 
تجدید نظر مرکز استان می باشد. م الف:28275 شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی 

اصفهان ) 392 کلمه، 4 کادر(  
ابالغ رای

9 شــماره دادنامــه: 9509970354201543 شــماره پرونــده:  /220
9309980358100983 شماره بایگانی شعبه: 950332 شاکی: آقای حمید مطیع 
فرزند حسین با وکالت آ قای مسعود مهراب پور فرزند فضلعلی به نشانی اصفهان 
خیابان شیخ صدوق شمالی حد فاصل چهار راه وکال و شیخ مفید جنب داروخانه 
رامین کوی شهیدان همتی پالک دوم واحد دوم کدپستی 8163848854 و خانم 
ساناز معقولی فرزند احمد به نشانی اصفهان- خ شیخ صدوق شمالی مابین چهار 
راه نیک بخت و شــیخ مفید جنب داروخانه رامین نبش کوی شهیدان همتی پالک 
2، متهم: آقای مهدی حسینی فرزند رضا به نشانی مجهول المکان، اتهام: فروش 
مال غیر، گردشــکار: دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم 
و به شــرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام 
مهدی حسینی فرزند رضا متولد 1346 ســاکن اصفهان دائر بر فروش مال غیر 
) یک دستگاه خودرو سواری پژو 206 به شــماره انتظامی 162 هـ 29 ایران 43( 
موضوع شکایت شاکی حمید مطیع فرزند حسین با وکالت مسعود مهراب پور و 
ساناز معقولی نظر به محتویات پرونده، کیفرخواست دادسرای عمومی و انقالب 
اصفهان، شکایت شاکی خصوصی، رونوشت قرارداد عادی مورخ 1392/7/3، 
 پاســخ اســتعالم انجام شــده از راهور، اظهــارات مطلع و عدم حضــور متهم 
جهت دفاع علیرغم ابالغ های مکرر و سائر قرائن و امارات موجود در پرونده به 
نظر دادگاه بزهکاری نامبرده به شرح فوق محرز تشخیص فلذا مستنداً به ماده یک 
قانون مجازات راجع به استفاده مال غیر و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین 
ارتشــاء، اختالس و کالهبرداری نامبرده را به پرداخت مبلغ 95 میلیون ریال در 
 حق شــاکی و پرداخت همین مبلغ به عنوان جزای نقــدی در حق صندوق دولت

 و تحمل ســه ســال حبس تعزیری محکوم می نماید. این رای غیابی محســوب 
 و ظــرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و ســپس ظرف 20 
روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان می باشد. م الف:28283 
 شــعبه 116 دادگاه کیفری 2 شــهر اصفهــان) 116 جزایی ســابق( ) 318 کلمه، 

3 کادر(  
ابالغ رای

9 شــماره دادنامــه: 9509970354201563 شــماره پرونــده:  /221
9509980365100121 شــماره بایگانی شــعبه: 950798 شــاکی: آقای علی 
محمدی فرزند حسین با وکالت آقای محمدرضا داوری دولت آبادی فرزند عباس 
به نشــانی اصفهان خیابان شمس آبادی روبروی بیمارســتان عیسی بن مریم 
ساختمان 71، متهم: آقای محمدرضا نادری نبی فرزند علی اکبر به نشانی مجهول 
المکان، اتهام ها: 1- تهدید 2- مزاحمت تلفنی 3- افتراء ، گردشــکار: دادگاه ختم 
رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در 
خصوص اتهام محمدرضا نادری بنی فرزند علی اکبر دائر بر تهدید، افترا، مزاحمت 
تلفنی موضوع شکایت شــاکی علی محمدی فرزند حســین با وکالت محمدرضا 
داوری نظر به محتویات پرونده کیفرخواست دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 
شکایت شاکی خصوصی، متن پیامک های ارسالی از تلفن متهم به شاکی منعکس 
در پرونده، پرینت مکالمات خط تلفن متهم، پاســخ استعالم انجام شده از شرکت 
مخابرات استان اصفهان، عدم حضور متهم علیرغم ابالغ های مکرر جهت دفاع و 
نظر به سایر قرائن و امارات موجود در پرونده به نظر دادگاه بزهکاری نامبرده به 
شرح فوق محرز تشخیص علیهذا مستنداً به مواد 669-697 و 641 قانون مجازات 
اســالمی مصوب 1375 و مواد 64، 66-83 و 86 و 134 قانون مجازات اسالمی 

نامبرده را به تحمل دو سال حبس تعزیری بابت بزه تهدید و تحمل یکسال حبس 
تعزیری بابت بزه افتراء و پرداخت ده میلیون ریــال جزای نقدی به نفع صندوق 
دولت به عنوان مجازات جایگزین حبس بابت بزه مزاحمت تلفنی محکوم می نماید. 
توضیحًا از مجازات های تعزیری تعیین شده با توجه به اعمال مقررات تعدد جرم 
تنها یک مجازات اشد قابلیت اجرائی دارد این رای غیابی محسوب و ظرف 20 روز 
از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدید 
نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان می باشد. م الف:28284 شعبه 116 دادگاه 

کیفری دو شهر اصفهان ) 116 جزایی سابق( ) 303 کلمه، 3 کادر(  
مزایده 

9/222 اجرای احکام مدنــی شــعبه دوم دادگاه حقوقی اصفهــان در نظر دارد 
جلســه مزایده در خصوص پرونده اجرائــی کالســه 940370 ج ح / 2 له آقای 
عباس ثابت نصیر محله و علیه آقای امید رضا مردان شــاه مبنی بر مطالبه مبلغ 
2/278/096/493 ریال و مبلغ 81/000/000 ریال بابت نیم عشر به منظور فروش 
28/414 حبه از سه دانگ از ششدانگ مشاع از پالک ثبتی شماره 99/10666 واقع 
در بخش 16 ثبت اصفهان به نشــانی: اصفهان- خ رباط سوم- کوچه دانش- بن 
بست رنجکش- پالک 70 با وصف کارشناســی ذیل الذکر که مصون از تعرض 
طرفین واقع گردیده است در مورخ 95/10/13 از ساعت 8/30 تا 9 صبح در محل 
این اجرا واقع در ) اصفهــان- خیابان نیکبخت- 200 متر پایین تر از ســاختمان 
 مرکزی دادگســتری- جنب بیمه پارســیان، طبقه 4، واحد اجرای احکام شــعبه

 2( برگزار نماید. در خصوص ملک مورد نظر اعمال ماده 111 قانون اجرای احکام 
مدنی صورت گرفته اســت. طالبین خرید 5 روز قبل از جلســه مزایده به نشانی 
ملک قادر به بازدید از آن خواهند بود تا با تودیع 10 درصد قیمت کارشناسی به 
حساب سپرده دادگستری به شماره 2171290210008 نزد بانک ملی دادگستری 
اصفهان و ارائه فیش واریزی به این اجرا در جلسه مزایده شرکت نمایند. مزایده 
از مبلغ کارشناسی شروع و پیشــنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد 
بود. اوصاف ملک بر اساس نظریه کارشناسی: پالک مذکور طبق سند ارائه شده 
دارای عرصه ای به مســاحت 139/33 متر مربع بوده که طبــق کارت گذربندی 
شــهرداری محترم، مســاحت موجود زمین پس از رعایت برهــای اصالحی به 
مقدار 131/94 متر مربع بوده که طبق پروانه صادر شده به تاریخ 1390/9/6 به 
شماره 12/90/15163 جهت ساخت یک سالن مکمل در طبقه همکف به مساحت 
حدود 44/75 متر مربع و یک واحد مسکونی در طبقه اول به مساحت حدود 97/8 
متر مربع و یک واحد در طبقه دوم به مســاحت 105/20 متــر مربع و یک واحد 
در طبقه سوم به مســاحت 105/20 از شــهرداری محترم مجوز ساخت صادر 
گردیده و طبق پروانــه مذکور مجوز حدود 408/35 متر مربــع احدث اعیانی بر 
 روی عرصه مذکور صادر گردیده است که شامل سه واحد مسکونی و یک سالن

 مکمل و سه واحد پارکینگ و دســتگاه پله و مشاعات و بالکن می باشد. در زمان 
بازدید از ملک مذکور، ســاختمان احداث شــده بر روی طبقه همکف ) 60-( در 
پروانه ساختمانی به صورت ســالن مکمل می باشد به یک واحد مسکونی تبدیل 
شــده بود که دارای یک سالن و یک آشــپزخانه اپن و یک اتاق خواب و یک حمام 
به صورت کف سرامیک بوده و دارای یک ســرویس بهداشتی در گوشه حیاط 
می باشد و سیستم سرمایش واحد احداث شده کولرآبی و سیستم گرمایش آن 
پکیج و رادیاتور پیش بینی شده اســت و مجتمع مسکونی مذکور فاقد آسانسور 
بوده و طبقه اول به صورت یک سالن و یک آشــپزخانه اپن با کابینت های ام دی 
اف و کف ســرامیک و دارای دو اتاق خواب و یک حمام و یک سرویس بهداشتی 
می باشــد و دارای یک تراس مســقف در ضلع جنوبی آپارتمان به مســاحت 5 
متر مربع بوده که کف آن ســرامیک می باشــد و واحدهای احداث شــده دارای 
انشعابات آب و برق و گاز می باشــند. مجموعه آپارتمانی احداث شده بر روی 
پالک مذکور فاقد پایان کار شــهرداری بوده و طبق رای کمیسیون ماده 100 و 
کمیسیون تجدید نظر قانون شهرداری، موارد تخلف که توسعه مازاد بر پروانه 
به صورت پیش زدگی و احداث انباری جهت سرپله روی پشت بام می باشد رای 
به جریمه معــادل دو برابر ارزش معامالتی برای هر متر مربــع مازاد بر پروانه 
صادر گردیده ولیکــن جهت تبدیل مکمل به یک واحد مســتقل رای کمیســیون 
ماده 100 و رای تجدید نظر آن تبدیل به حالت اولیه می باشــد. با توجه به مراتب 
فوق و در نظر گرفتن قدمــت، موقعیت محل و جمیع عوامل موثــر در ارزیابی و 
نداشــتن هیچ گونه معارضی جهت نقل و انتقال و نداشتن هیچگونه بدهی بانکی 
و نداشتن هیچگونه بدهی به شهرداری محترم منطقه ارزش پایه ملک مذکور در 
 زمان بازدید ارزش کل ششــدانگ عرصه و اعیان ســالن مکمل در طبقه همکف

 ) 60-( و آپارتمان طبقه اول طبق پروانه ساختمانی ارائه شده جمعًا به متراژ حدود 
 142/55 متر مربع با توجه به موارد فوق الذکر به مبلــغ 2/580/000/000 ریال

 ) دو میلیارد و پانصد و هشتاد میلیون ریال معادل دویست و پنجاه و هشت میلیون 
تومان( برآورد می گــردد. م الف:28286 اجرای احکام شــعبه 2 دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان ) 715 کلمه، 7 کادر(  

ابالغ وقت رسيدگی
پرونــده:  9510100354005601 شــماره  ابالغیــه:  9 شــماره  /227
9509980354000008 شماره بایگانی شعبه: 950201  خواهان/ شاکی سهراب 
بابائی خرزوقی  دادخواستی به طرفیت  خواندگان/ متهمین مجید حاج حیدری و 
محمد احمدی و رضا زاغیان و امیر مینایی و مهرداد مومنی زند و محمد جهاندار و 
نرگس زاهدی و حسن قاسمی و شهال پرمون و رضا ماضی و مصطفی باقریان و 
عباس منصوری و محمد جواد اسماعیلی و احمدرضا یزدانی و فرامرز محضرنیا 
و جعفر اکبری و حسن قاسمی ومجتبی بشیری و میریم پیکانپور و سید نصراله 
حسام الذاکرین و مریم عابدیان و رضا قاسمی و بهروز فتحعلی جعفری و مجید 
صابری و مهــدی عبدالهی و محمد مهدی نفرزاده و حســین خدادادی و ابراهیم 
مظفری و فرهاد گنجعلی نژاد شهابی و مســعود قاسمی و علیرضا محمد زاده و 
بهنام معتمدی و شهرام باقری و علی رضایی و بهنام معتمدی و رسول پهلوانی 
نژاد و کورش رفیعیان و امیر رحیمی و محسن رادان ومهین ملت نواز و مهرداد 
اسماعیل زاده و مهدی رنجبر و عبدالحمید رفیعی و علیرضا نمازی و محمد مداح 
علی و حســین بردخونی و حمید توکلی و مهدی ســلطانی به خواسته اعسار از 
پرداخت محکوم به تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه 114 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان) 114 جزایی سابق( واقع 
در اصفهان خ چهار باغ باال  خ شــهید نیکبخت ســاختمان دادگستری کل استان 
اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 347  ارجاع و به کالسه 9509980354000008 ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن  1395/10/20 و ساعت 11 تعیین شده است. به علت 
مجهول المکان بودن خوانده/ متهم  و درخواســت خواهان/ شاکی  و به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/ 
متهم  پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
 رسیدگی حاضر گردد. م الف:28278 شــعبه 14 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان

) 114 جزایی سابق( ) 331 کلمه، 4 کادر(  
ابالغ وقت رسيدگی

پرونــده:  9510100352905927 شــماره  ابالغیــه:  9 شــماره  /224
9509980365901007 شــماره بایگانی شــعبه: 951137  شاکی محمد حسین 
خیامیان  شکایتی علیه متهم محمد جواد خیامیان فرزند حسین  با موضوع تهمت 
و ضرب و جرح عمدی تقدیم دادگاه های عمومی شهرســتان اصفهان نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه 103 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان ) 103 جزایی سابق( 
واقع در اصفهان خ چهار باغ باال  خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان 
اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 337  ارجاع و به کالسه 9509980365901007 ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن  1395/10/29 و ســاعت 10/30 تعیین شده است. 
 به علت مجهول المکان بــودن متهم و به تجویز ماده 174 قانون آیین دادرســی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شــود تا خوانده/ متهم پس از نشر آگهی و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف:28282 شعبه 103 دادگاه کیفری دو شهر 

اصفهان ) 103 جزایی سابق( ) 168 کلمه، 2 کادر(  
احضار متهم

9 شــماره ابالغنامــه: 9510100353505501 شــماره پرونــده:  /226
9509980359300265 شــماره بایگانــی شــعبه: 950462 ) مربــوط بــه 
دادســرا و نیــز دادگاه در فــرض عــدم وجــود کیفرخواســت( در پرونــده 
کالسه9509980359300265 این شعبه رســول رحیمی و محسن رمضانی به 
اتهام سرقت موتور تحت تعقیب قرار گرفته است. با عنایت به مجهول المکان بودن 
متهم و در اجرای مقررات ماده 115 قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور کیفری به نامبرده ابالغ می گردد تا ظرف مهلت مقرر از انتشــار 
این آگهی جهت دفاع از اتهام انتسابی در این شعبه حاضر گردد. بدیهی است در 
صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد.   م الف: 
28279 شــعبه 109 دادگاه کیفری دو شــهر اصفهان) 109 جزایی سابق( ) 119 

کلمه، 1 کادر(  

اعالم مفقودی 

کارت سبز اتومبیل شماره 551 ق 34 ایران 23 به نام سمیه 
پیله ور زواره از درجه اعتبار ساقط است. 
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پیشنهاد سردبیر:
زنگ عهد با امام زمان)عج( نواخته شد

نگاه استان

بهارآقا جهانبیــن رییــس اتحادیه صنف نانوایان اســتان 
اظهارکرد: در حال حاضــر چهار نوع نان لواش، ســنگک، 
تافتون و بربری در 220 نانوایی شهرکرد با کیفیت مرغوب 

پخت می شود.
وی با اشاره به اینکه بیش از 600 نفر در این واحدها مشغول 
کار هستند، تصریح کرد: نانوایان از آسیب پذیرترین اصناف 
هســتند چون محصول تولیدی آنها از حساســیت ویژه ای 
برخوردار است و باید در اســرع وقت به فروش برسد در غیر 

این صورت نانوا با ضرر و زیان فراوانی مواجه می شود. 
رییس اتحادیه  نانوایان اســتان درآمد آنها را بسیار ضعیف 
دانست و گفت: اکثر نانوایان استان در معرض ورشکستگی 
قرار دارند و دلیــل آن هم هزینه های جانبــی باالیی مانند 
هزینه ســنگین خریــد آرد، حقوق و حق بیمــه کارگران، 
اجاره مغازه، هزینه های ســنگین آب، برق، گاز، خمیرمایه 

و استهالک است.
وی درباره  کیفیت نان شــهرکرد اظهار کــرد: کیفیت نان 
این شهرستان خوب اســت که البته 50 درصد کیفیت نان 
به نوع بذر و چگونه طی شــدن مراحل کاشــت، داشــت و 
برداشت، حمل مناســب، نگهداری تخصصی در سیلو، نوع 
آســیاب کردن و چگونگی نگهداری آرد در کارخانه و حتی 
انبار نانوایی بســتگی دارد و تقریبا 30 درصد کیفیت نان به 
تخصص نانوایی هــا و 20 در صد به نحــوه فعالیت کارگران 
مرتبط می شــود. جهانبیــن تصریح کــرد: اتحادیه صنف 
نانوایان در زمان صدور پروانه کســب، نســبت به امتحان 
عملی آنها اقــدام کرده و ضمن اخذ کارت مهارت و ســابقه 

کارمتقاضی نسبت به صدور پروانه کسب اقدام خواهد کرد.
رییس اتحادیه  نانوایان اســتان افزود: در حــال حاضر 20 

درصد کارگران نانوایی دارای کارت مهارت فنی هستند.
وی در پایان خاطرنشــان کــرد: اتحادیه صنــف نانوایان با 
همکاری معاونت بازرســی صنعت، معدن و تجارت، وزارت 
بهداشت، شرکت غله و تعزیرات حکومتی استان با نانوایان 

متخلف برخورد می کند.

رییس اتحادیه صنف نانوایان استان مطرح کرد :

درآمد نانوایان چهارمحال و 
بختیاری ضعیف است    

35 واحــد صنعتی تولید کننــده مواد شــیمیایی با هدف 
خودکفایــی در اســتان در حــال فعالیت هســتند که از 
واحدهای شــاخص آن  می توان به کارخانه تولید اکســید 

روی و نیترات پتاسیم شهرک صنعتی شهرکرد اشاره کرد. 
مدیر کارخانه تولید نیترات پتاســیم در شــهرک صنعتی 
شــهرکرد گفت: این کارخانه در ســال 94 به بهره برداری 
رســید و جزو بزرگ تریــن کارخانه های نیترات پتاســیم 

خاورمیانه می باشد. 
نوروز ســمیع پور افزود: ســاالنه حدود 8 هــزار و 400 تن 

نیترات پتاسیم در این کارخانه تولید می شود. 
وی ادامه داد: 90 درصد مواد اولیه این محصول، که شــامل 
خاک پتاس، اسید نیتریک، آهک هیدراته، کربنات کلسیم، 
هیدروکسید نقره و چند ماده دیگر می باشد از داخل کشور 
تامین و نیترات پتاســیم تولید شــده نیز به سراسر کشور 

ارسال می شود. 
ســمیع پور اضافه کرد: نیترات پتاســیم در صنایع کاشی و 
ســرامیک، صنایع نظامی، صنایع گل حفاری صنعت نفت و 

کود شیمیایی کاربرد دارد. 

وی اظهار داشت: هم اکنون در این کارخانه 45 نفر مشغول 
فعالیت هستند. 

مدیر کارخانه تولید اکســید روی شهرک صنعتی شهرکرد 
هم گفــت: این کارخانــه در ســال 90 آغاز بــه کار کرد و 
بزرگ ترین تولید کننده اکســید روی خاورمیانه به شــمار 

می رود. 
کوروش غفاری با بیان اینکــه 45 نفر در ایــن کارخانه به 
صورت 3 شیفت مشــغول فعالیت هســتند افزود: ساالنه 
بیش از 12 هزار تن اکسید روی در این واحد صنعتی تولید 

می شود. 
وی ادامه داد: کارخانه های الســتیک ســازی، کاشــی و 
ســرامیک و تولید خوراک دام و لوازم بهداشــتی از اکسید 

روی استفاده می کنند. 
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت اســتان نیز گفت: در حال 
حاضر 77 پروانه بهــره برداری در حوزه صنایع شــیمیایی 
با ســرمایه گذاری یک هزار و 160 میلیارد ریال در استان 
وجود دارد و بیش از 95 طرح نیز در دست احداث می باشد. 
ســید نعیم امامی افــزود: عالوه بــر تولید عناصــر اصلی 
محصوالت شــیمیایی، انواع چســب، رزیــن و محصوالت 
پتروشــیمی و صنایع وابســته در واحدهای صنعتی استان 

ساخته می شود. 
وی با بیان اینکه در حال حاضر 3 واحد تولید اکســید روی 
در استان فعالیت دارند ادامه داد: به طور متوسط ساالنه 28 
هزار تن اکسید روی در استان تولید می شود که 95 درصد 

نیاز کشور را تامین می کند. 
امامی گفت: بررسی و رفع مشــکالت واحدهای صنعتی در 
ستاد تســهیل و رفع موانع تولید و اختصاص اعتبار از محل 
صندوق ذخایر ارزی از دالیل افزایــش کمی و کیفی تولید 
مواد شــیمیایی و معدنی طی 2 ســال گذشــته در استان 
اســت.  وی افزود: در حال حاضر عالوه بــر واحدهای تولید 
مواد شیمیایی در سطح اســتان چند طرح درخصوص مواد 
شــیمیایی به ویژه انواع اکســیدها، نیترات ها و سولفات ها 
در شــهرک صنعتی شــهرکرد در حال احداث و راه اندازی 

می باشد. 
به گفته امامی، پیش بینی می شــود تا پایان ســال جاری 
شــهرکرد به عنوان قطب مهم تولید مواد شیمیایی کشور 

معرفی شود.

 این کارخانه
 در سال 90 

آغاز به کار کرد 
و بزرگ ترین 
تولیدکننده 
اکسید روی 

 خاورمیانه
 به شمار می رود

با مسئوالن

بیژن حیدری مدیرکل نوسازی، توســعه و تجهیز مدارس استان 
با اشــاره به اینکه حدود یک هزار و 500 فضای آموزشی فعال در 
اســتان وجود دارد، اظهار کرد: از این تعداد حــدود 700 فضای 
آموزشی نیاز به مقاوم ســازی و حدود 230 فضا نیاز به نوسازی، 

تخریب و بازسازی دارند.
وی افزود: طی شــش ماهه ابتدای ســال جاری 18 باب فضای 
آموزشی در قالب 113 باب کالس درس نوسازی و 10 باب فضای 

آموزشــی در قالب 59 باب کالس درس مقاوم ســازی شده و به 
بهره برداری رسیده اســت. حیدری گفت: در حال حاضر 81 باب 
پروژه در فضاهای آموزشی اســتان در قالب 317 کالس درس در 
حال اجراست. وی تصریح کرد: طی سه سال گذشته 360 مدرسه 
در قالب دو هــزار و 500 کالس درس و با اعتبــاری بالغ بر 200 

میلیارد ریال، استانداردسازی گرمایشی شده اند.
حیدری گفت: حدود یک هزار و 200 فضای آموزشــی دیگر در 
اســتان در قالب هفت هزار کالس درس با اعتباری در حدود یک 
هزار میلیارد ریال نیاز به استانداردســازی گرمایشی دارند که در 
صورت تامین اعتبــار الزم و به موقع، این پروژه حدود 10 ســال 
طول می کشــد.وی ادامه داد: در صورت اجرای طرح و همچنین 
گازرسانی و برق رسانی به تمام نقاط آموزشی استان توسط سایر 
دســتگاه های اجرایی، حــذف کامل بخاری هــای نفتی و گازی 
امکان پذیر است. مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان 
با اشــاره به اینکه در حال حاضر هیچ گونه بخــاری گازی و نفتی 
غیر استاندارد در مدارس استان وجود ندارد، خاطرنشان کرد: در 
مناطق صعب العبور و فاقد گازکشــی، از بخاری های نفتی دارای 
کاربراتور استاندارد استفاده می شــود و در استان بخاری چکه ای 

وجود ندارد.

معاون آب و خاک وزیر جهاد کشــاورزی گفت: امســال حدود 
500 میلیون دالر اعتبار برای توسعه سیستم های نوین آبیاری 
در کشور در نظر گرفته شــده که تاکنون 200 میلیون دالر آن 

اختصاص یافته و در بین استان ها توزیع شده است.
به نقــل از روابط عمومی ســازمان جهاد کشــاورزی، علی مراد 
اکبری اظهــار کرد: حدود یــک میلیون و 250 هــزار هکتار از 
اراضی کشور از محل منابع آب ســطحی و زیر زمینی با اجرای 
پروژه های آبیاری و زهکشــی و ســامانه های نویــن آبیاری در 
دولت تدبیــر و امید به آبی تبدیل می شــوند که ایــن اتفاق به 
نوبه خود یکــی از مهم ترین مصادیق بارز اقتصــاد مقاومتی به 
حســاب می آید. وی افزود: پروژه های مهمی چــون 400 هزار 
هکتار زمین تحت شــبکه های آبیاری زه کشــی در 11 استان 
کشور، 550 هزار هکتار شــبکه های آبیاری نوین در استان های 
خوزستان و ایالم، حدود 50 هزار هکتار شبکه آبیاری در استان 
سیســتان و بلوچســتان و 250 هزار هکتار نیــز تحت عنوان 
سامانه های نوین آبیاری با رویکرد توسعه آبیاری میکرو در رأس 
برنامه های وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد که این پروژه ها باید 

تا سال 97 تکمیل شده و به بهره برداری برسند.
معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی یکی از پروژه های بارز 

و شاخص استفاده بهینه از منابع آب کشور را توسعه روش های 
نوین آبیاری با روش های پیپ و آبیاری بارانی در کشور دانست و 
یادآور شد: امسال حدود 500 میلیون دالر برای این مهم اعتبار 

در نظر گرفته شده است.
اکبری یــادآور شــد: اقدام های بســیار خوب و کارســازی در 
حوزه هــای مرتبط بــا آب در دولت تدبیــر و امید بــا توجه به 

خشکسالی های اخیر در مناطق مختلف کشور انجام شده است.

700 فضای آموزشی در استان نیاز
به مقاوم سازی دارد    

200 میلیون دالر برای توسعه سیستم های نوین آبیاری کشور 
تخصیص یافت

»زنگ عهد با امام زمان )عج(« به مناســبت سالروز آغاز امامت آن حضرت 
در دبیرستان عالمه طباطبایی شهرکرد نواخته شد.

برای اولین بار، »زنگ عهد با امام زمان )عج(« به مناســبت ســالروز آغاز 
امامت آن حضرت، در مدارس اســتان به صدا درآمد. این مراسم به شکل 
نمادین و با حضور مسئوالن استانی، ساعت 7:30 صبح دیروز در دبیرستان 

پسرانه عالمه طباطبایی شهرکرد مرکز استان برگزار شد. 
 یوم ا... نهم ربیع االول، ســالروز آغاز امامت آخریــن ذخیره الهی؛ حضرت

 ولی عصر، امام زمان )عجل ا... تعالی فرجه الشریف( است.

به نقل از روابط عمومی اســتانداری؛ قاسم ســلیمانی در بازدید 
از مجتمــع کارگاهی پارک علــم و فناوری در شــهرک صنعتی 
شــهرکرد گفت: 35 نفر از جوانان اســتان در 11 شرکت فناور و 

دانش بنیان این مجتمع مشغول به فعالیت هستند. 
وی افزود: چهارمحال و بختیاری با وجود ســابقه کم در ورود به 
عرصه اقتصاد دانش بنیــان، دارای ظرفیت هــای خوبی در این 
زمینه است. ســلیمانی با بیان اینکه از ظرفیت دانش آموختگان 
دانشــگاهی چهارمحال و بختیاری مي توان در توســعه اقتصاد 
دانش بنیان بهره گرفت اضافه کرد: تحقق این امر نیازمند تعامل 

بین دستگاه های اجرایی استان است. 
به گفته وی، مجتمع کارگاهی پــارک علم و فناوری چهارمحال و 
بختیاری نخســتین مجتمع کارگاهی کشور است که 11 شرکت 

دانش بنیان در آن فعالیت دارد.  

همزمان با آخرین روز از هفتــه پژوهش، آیین تجلیل از پژوهشــگران و 
فناوران برتر چهارمحال و بختیاری و برگزیدگان جشنواره ایده سبزکوه با 

حضور استاندار و مسئوالن استانی در دانشگاه شهرکرد برگزار شد. 
در این آیین از 10 پژوهشگر دانشــگاهی و دستگاه های اجرایی، 4 شرکت 
فناور، 4 دانشــجوی پژوهشــگر و یک واحد تولیدی برتر در چهارمحال و 

بختیاری تجلیل شد. 
همچنین در این مراسم از 7 برگزیده جشنواره ایده سبزکوه تقدیر به عمل 
آمد.  برنامه های اســتانی هفته پژوهش و فناوری امســال در چهارمحال 
و بختیاری، از 16 تــا 20 آذرماه جاری و با شــعار »پژوهش تقاضا محور و 

تجاری سازی فناوری، زیر بنای اقتصاد مقاومتی« اجرا شد.  

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان گفت: با ایجاد ایستگاه های 
BTS و تجهیزات پیشــرفته مخابراتی، در شــهرک هــای صنعتی فاز 3 
شــهرکرد و کوهرنگ که فاقد این تجهیزات بودند کیفیت پوشش شبکه 
موبایل و اینترنت ارتقا می یابد.  علیرضا شفیع زاده افزود: شرکت مخابرات 
استان نیز بر اساس توافق انجام شــده امکانات زیرساختی فیبر نوری را تا 
ورودی شــهرک های صنعتی شــهرکرد، کوهرنگ، لردگان، هفشجان، 

سامان 2، سفید دشت و فرادنبه اجرا می کند. 
وی اضافه کــرد: با ارتقــای خدمات ارتباطــی و بهبود کیفیت شــبکه، 

زمینه های بهتری برای ترغیب و جذب سرمایه گذاران فراهم خواهد شد.

زنگ عهد با امام زمان)عج( نواخته شد

فعالیت ۳۵ جوان در مجتمع 
کارگاهی پارک علم و فناوری

تجلیل از پژوهشگران و فناوران
برتر استان

کیفیت خدمات مخابراتی در 
شهرک های صنعتی ارتقا می یابد

به نقل از روابــط عمومــی اداره کل تامین اجتماعی اســتان، غالمرضا 
محمدی مدیرکل تامین اجتماعی اســتان اظهار کرد: فرهنگ ســازی و 
ارتقای سطح آگاهی عمومی ویژه نســل مولد و کارآفرین فردا، شناخت 
و باالبردن ســطح عمومی فرهنگ بیمه تامین اجتماعــی، ایجاد ثبات 
اجتماعی و ارتقای کیفی سرمایه های اجتماعی، ترویج فرهنگ بیمه های 
اجتماعی و گسترش پوشــش بیمه ای و توانمندی بازدیدکنندگان برای 
پذیرش مسئولیت اجتماعی با توجه به مقررات و قوانین تامین اجتماعی 
از اهــداف این طرح خواهــد بود. غالمرضــا محمدی مدیــرکل تامین 
اجتماعی اســتان افزود: هر کودک، نوجوان و جوانــی که در حال حاضر 
مشــغول به تحصیل در مدارس و دانشگاه هاســت، در آینده از شاغلین 
کشور خواهد بود و ضروری است با آگاهی و شــناخت از سازمان تامین 
اجتماعی به بازار کار و اشتغال وارد شده و از حقوق خود آگاهی یابد. وی 
خاطرنشان کرد: در این زمینه با سازمان دانش آموزی و اداره کل آموزش 
و پرورش هماهنگی الزم انجام شــده و دانش آموزان منتخب کالس های 
هشــتم، نهم، دهم و یازدهم در قالب گروه های 40 نفره از مراکز بیمه ای 
تحت پوشش تامین اجتماعی اســتان بازدید خواهند کرد تا با وظایف و 

خدمات سازمان تامین اجتماعی آشنا  شوند.

مدیرکل دامپزشــکی اســتان گفت: با توجه به گزارش هایــی مبنی بر 
شــیوع ســویه تحت تیپ ویروس آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در برخی 
از کشورهای همسایه، هندوســتان و کشــورهای اروپایی ضروری است 
واحدهای مرغداری اقدامات قرنطینه ای و تمهیدات الزم برای پیشگیری 

از این بیماری را تشدید کنند.
عبدالمحمد نجاتی افزود: آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در صورت شیوع، با 
صدور محصوالت به استان ها و کشورهای دیگر هم صادر می شود که عالوه 
بر ایجاد نگرانی و تشویش در جامعه، ضررهای هنگفتی به صنعت مرغداری 
وارد خواهد کرد. وی با تاکید بر ضرورت بازدید و نظارت و بررسی مکان های 
کوچ و تجمع پرندگان و مرغداری ها ادامه داد: اطالع رسانی و آموزش های 

الزم در این زمینه به روستاییان نیز الزم است. 
وی اضافه کرد: شــبکه های دامپزشکی سراسر اســتان باید آمادگی الزم  
 را برای اطالع رســانی و مبارزه بــا این بیماری برای مواقع شــیوع و خطر 

داشته باشند. 
آنفلوآنزای فوق حاد طیور، یک بیماری تنفسی ویروسی مشترک انسان و 
پرندگان است.سیاه شــدن و خونریزی تاج، ریش و ساق پا، عالئم تنفسی 
حاد، بي حالی شدید، پژمردگی، دور هم جمع شــدن گله، کاهش شدید 
مصرف دانه، افت ناگهانی تولید تخم مرغ روزانه و انتشار ناگهانی بیماری در 

گله، از عالئم انتشار ویروس این بیماری است. 

ضرورت آشنایی دانش آموزان 
با وظایف تامین اجتماعی

تشدید نظارت برای پیشگیری از 
آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان

شهرستان

قاســم ســلیمانی در حاشیه 
بازدیــد از رونــد برگــزاری 
هــای  اتحادیــه  انتخابــات 
صنفــی در محــل آســتان 
دو  امامــزادگان  مقــدس 
معصوم)س( شــهرکرد گفت: 
8 هزار نفــر در انتخابات این 
دوره اتحادیه های صنفی این 

شهرستان شرکت کردند.
وی ادامه داد: در این انتخابات، 
700 نفــر بــرای رقابــت در 

 55 اتحادیه شهرستان شهرکرد نام نویســی کردند که در نهایت 275 نفر به عنوان اعضای 
هیئت رییسه های اتحادیه های صنفی شهرستان و 55 نفر به عنوان بازرس این اتحادیه ها 

انتخاب می شوند. 
اســتاندار افزود: برای جمع آوری آرای مربوط به این انتخابات یک صندوق ثابت در محل 
امامزادگان دو معصوم )س( شهرکرد و یک صندوق به صورت سیار در شهرهای هفشجان، 

سورشجان و هارونی در نظر گرفته شد. 
وی اضافه کرد: برگزیدگان این دوره به مدت چهار سال به عنوان اعضای هیئت رییسه ها و 

بازرسان اتحادیه های صنفی شهرستان شهرکرد فعالیت می کنند. 
انتخابات اتحادیه های صنفی شهرکرد همزمان با سراسر استان، به مدت 5 روز از یکشنبه تا 

چهارشنبه 14 تا 18 آذرماه جاری برگزار شد.

رییس پلیس امنیت عمومي 
استان با اشاره به دستگیري 
چهار شــرور در شــهرکرد، 
گفت: این متهمــان به جرم 
شــرارت و ایجــاد مزاحمت 
براي شــهروندان دســتگیر 

شدند.
ســرهنگ پیــام کاویانــي 
رییس پلیس امنیت عمومي 
اســتان اظهــار کــرد: طي 
تماس شــهروندان بــا مرکز 

فوریت هاي پلیســي مبني بر حضور تعدادي از اراذل و اوباش در نقاط مرکزي و پرتردد 
شــهر و عربده کشــي و ایجاد مزاحمت براي خانواده ها، تیمي از ماموران پلیس امنیت 

عمومي استان براي بررسي موضوع و دستگیري متهمان به محل اعزام شدند. 
ســرهنگ پیام کاویاني افزود: ماموران، چهار شــروري را که با ســالح ســرد در حال 
عربده کشــي و ایجاد مزاحمت براي خانواده ها و شهروندان ســاکن این محدوده بودند، 
شناســایي و در یک عملیات ضربتي در حالي که قصد فرار به استان هاي جنوب کشور را 

داشتند در مخفي گاه هاي جداگانه  دستگیر و به مقر این پلیس منتقل کردند. 
رییس پلیس امنیت عمومي اســتان خاطرنشــان کرد: متهمان در بازجویي هاي انجام 
شده به جرم خود مبني بر ایجاد شرارت، عربده کشــي و همچنین ایجاد مزاحمت براي 

شهروندان اعتراف کردند.

سید سیف ا... فیاضي فرماندار 
شهرستان بروجن در جلسه 
شــوراي هماهنگي مدیریت 
بحران با بیان اینکه امکانات 
شهرســتان  دســتگاه هاي 
محدود است گفت: آمادگي 
بــراي مقابلــه با بحــران از 
اهمیــت خاصي برخــوردار 
اســت و همه دســتگاه هاي 
اجرایي مي بایســت از قبل 
بــراي مقابلــه با حــوادث 

احتمالي برنامه ریزي کنند و با یکدیگر تعامل و همکاري داشته باشند.
وي همچنین از همه دســتگاه هاي مســئول در بخش امدادرســاني و مدیریت بحران 
خواست با توجه به فصل بارش، مسیرهایي  را که احتمال ورود سیالب در آن وجود دارد 
شناسایي و برای مردم نیز اطالع رســاني دقیق و به موقع  انجام شود تا مردم از آمادگي 

کافي براي مدیریت رفت و آمد خود برخوردار باشند و هیچ کس دچار آسیب نشود.
هواشناسي استان نیز در این جلسه ضمن اشاره به نحوه اطالع رساني در خصوص پیشي 
بیني هاي هواشناســي به روســتاییان، گزارشــي از میزان بارش ها در شهرستان هاي  
مختلف ارائه کرد و در ادامه این نشســت نیز معاون بازســازي بنیاد مسکن استان نحوه 
ارائه تسهیالت روستایي و شــهري در قالب بازسازي و مقاوم ســازي منازل روستایي را 

توضیح داد.

شرکت 7۵ درصد بازاریان شهرکرد در 
انتخابات اصناف

دستگیري چهار شرور 
در مرکز استان     

همه دستگاه هاي بروجن برای مقابله 
با حوادث احتمالي هماهنگ باشند

به نقل از روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسالمی استان، 
حجت االسالم ســید جعفر مرتضوی با اشــاره به فعالیت 
اداره امور قرآنی در امر ارزیابی و بررسی نقاط قوت و ضعف 
فعالیت های موسســات و خانه های قرآنــی زیر مجموعه 
خود، گفــت: فعالیت هــای ادارات تبلیغات اســالمی در 
حوزه های مختلف بایــد ارزیابی شــود و از ادارات برتر و 

فعال تر به نحو شایسته تقدیر و تجلیل صورت گیرد.

حجت االســالم مرتضوی افزود: این اداره کل و ادارات زیر 
مجموعه در شهرســتان ها فعالیت های خوب و شاخصی 
انجام می دهند، اما به نظر می رســد در گــزارش دهی و 
انعکاس این فعالیت ها در بین عامه مردم و جامعه، ضعف 

وجود دارد.
وی با اشــاره به فعالیت در فضای مجــازی و فعال کردن 
سایت ها و سامانه های زیر نظر ســازمان تبلیغات اسالمی 

از جمله طوبی، سجام، سمتا و دیگر ســامانه ها ادامه داد: 
با توجه به اینکه قســمتی از ارزیابی ها از سازمان مرکزی، 
به وســیله این فضاهای مجازی رصد می شــود،الزم است 
نسبت به تکمیل و ساماندهی اطالعات خواسته شده اقدام 

شود.
 مدیــر کل تبلیغات اســالمی اســتان بــا بیــان اینکه

 هیئت های مذهبی و در کل فعالیت های قرآنی، مذهبی 
و فرهنگی باید به صورت مردمی اداره شــوند، گفت: نباید 
اجازه داد که این هیئت ها و این فعالیت ها رنگ دولتی به 

خودبگیرد.

مدیرکل تبلیغات اسالمی استان:

مردمی بودن هیئت های مذهبی باید حفظ شود

استان چهارمحال و بختیاری از 10 ســال گذشته فعالیت خود را در زمینه تولید مواد شیمیایی و معدنی آغاز کرد و طی 2 
سال اخیر به عنوان تنها تولید کننده نیترات پتاسیم کشور معرفی شد. 

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان :

شهرکرد تا پایان سال جاری، قطب تولید 
مواد شیمیایی کشور می شود
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مفاد آرا
9/231 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده آییــن نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

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

قضایی تقدیم نمایند. 
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

1-رای شــماره 8079 مورخ 95/06/28 آقــای عبداهلل ســبحانی  فرزند غالمرضا  
بشماره کالسه 0065 و به شــماره شناســنامه 13946 صادره از خمینی شهر به 
شماره ملی 1140512846 نســبت به ششــدانگ یکباب خانه  به مساحت 185/40 
مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 71 فرعی از  114 اصلی واقع در بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهرشامل ســند 11497 مورخ 86/02/10 دفترخانه 139 مالحظه 

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

2- رای شــماره 6517 مورخ 95/05/19 خانم پوران کیانــی خوزانی فرزند رحیم  
بشماره کالسه 1069 و به شماره شناسنامه 313 صادره از اصفهان به شماره ملی 
1289288641 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 245/39 مترمربع مفروز 
ومجزی شــده از پالک 1440 فرعی از  85 اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهرشامل سند 137865مورخ 81/06/13  و سند 100795 مورخ 76/09/06 

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

3- رای شــماره 8036 مورخ 95/06/28 خانم بهناز مجیری  فرزند اکبر بشــماره 
کالسه 0469 و به شماره شناسنامه 613940 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 
1130201309 نسبت به 2 دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 203/36 
مترمربع مفروز ومجزی شــده از پــالک 285 فرعی از  122 اصلــی واقع در بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر ثبت در شامل سند 96031 مورخ 93/04/04 دفترخانه 

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

4- رای شــماره 8035 مورخ 95/06/28 آقای علی عسگری فروشانی  فرزند حسن 
بشماره کالسه 0470 و به شماره شناسنامه 704 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 1142235221 نســبت به 4 دانگ مشاع از  ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
203/36 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 285 فرعی از  122 اصلی واقع در 
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر ثبت در شامل سند 96031 مورخ 93/04/04 

دفترخانه 46  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

5- رای شماره 8057 مورخ 95/06/28  آقای مهدی شیریان  فرزند غالمعلی بشماره 
کالســه 0637 و به شــماره شناســنامه 35171 صادره از اصفهان به شماره ملی 
1280676313 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه قدیمی به مســاحت 267 مترمربع 
مفروز ومجزی شــده از پالک 2084 فرعی از  87 اصلی  واقــع در بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر مع الواسطه از مالک رســمی علی وطنخواه مالحظه و محرز 

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

6-رای شــماره 8016 مــورخ 95/06/28 خانم خدیجــه طاهری فرزند اســمعیل  
بشماره کالسه 1882 و به شماره شناسنامه 62 صادره از اصفهان به شماره ملی 
1282957465 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 101/03 مترمربع مفروز 
ومجزی شــده از پالک 645 فرعی از  99 اصلی واقع در بخــش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهرشامل سند وکالتنامه 16240 مورخ 94/10/22 دفترخانه 300  مالحظه 

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

7-رای شــماره 8307 مورخ 95/06/31  خانم عفت رحیمی فرزند غالمعلی بشماره 
کالسه 0362 و به شماره شناســنامه 762 صادره از خمینی شــهر به شماره ملی 
1141690861 نسبت به 3 دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه   به مساحت 156/40 
مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 65 فرعــی از  111 اصلــی  واقع در بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل ثبت در صفحه 347 دفتر 614  مالحظه و 

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

8- رای شــماره 8306 مورخ 95/06/31  آقای نوراله رجایی فرزند کریم  بشماره 
کالسه 0357 و به شــماره شناســنامه 97 صادره از خمینی شــهر به شماره ملی 
1141603608 نسبت به 3 دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه   به مساحت 156/40 
مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 65 فرعــی از  111 اصلــی  واقع در بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل ثبت در صفحه 344 دفتر 614  مالحظه و 

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

9- رای شــماره 8088 مــورخ 95/06/28 آقای مالــک صالحی فرزند شــاه علی  
بشماره کالسه 0323 و به شماره شناسنامه 725 صادره از چادگان به شماره ملی 
5759549421 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 184 مترمربع مفروز 
ومجزی شــده از پالک 657 فرعی از  99 اصلی  واقع در بخــش 14حوزه ثبت ملک 

خمینی شهرشامل ثبت در صفحه 142 دفتر 67 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

10-رای شــماره 8416 مورخ 95/06/31  آقای رمضان شیرانی اورک فرزند غالم 
بشماره کالسه 0538 و به شماره شناســنامه 1370 صادره از اصفهان به شماره 
ملی 1284674045 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 181/15 مترمربع 
مفروز ومجزی شده از پالک 593-592/1 فرعی از  99 اصلی واقع در بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهرشامل ســند 102940 مورخ 94/11/07 دفترخانه 46 مالحظه 

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

11-رای شماره 6798 مورخ 95/05/24  آقای محمد جواد جوهری فروشانی فرزند 
احمد بشماره کالسه 0383 و به شماره شناســنامه 24290 صادره از خمینی شهر 
به شماره ملی 1140234501 نسبت به 3 دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب خانه در 
حال ساخت  به مساحت 151/10 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 28/1 فرعی 
از  114 اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل ثبت در صفحه 
206 دفتر 602 امالک سند 211589 مورخ 91/03/30 دفترخانه 73  مالحظه و محرز 

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

12- رای شــماره 6799 مــورخ 95/05/24  خانم زینت عموســلطانی فرزند کریم  
بشماره کالسه 0384 و به شماره شناسنامه 1130026949 صادره از خمینی شهر 
به شماره ملی 1130026949 نسبت به 3 دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب خانه در 
حال ساخت  به مساحت 151/10 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 28/1 فرعی 
از  114 اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل ثبت در صفحه 
348 دفتر 553 امالک سند 211589 مورخ 91/03/30 دفترخانه 73  مالحظه و محرز 

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

13-رای شــماره 2485 مورخ 95/02/29 آقای محمود حمید زاده ورنوسفادرانی 
فرزند حمید بشماره کالســه 0546 و به شماره شناســنامه 3 صادره از آبادان به 
شماره ملی 1817027093 نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت 102 مترمربع 
مفروز ومجزی شــده از پالک 637 فرعی از 99  اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهرشــامل ســند 111199 مورخ 78/02/11 دفترخانه 73  مالحظه و 

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

14-رای شــماره 8021 مورخ 95/06/28  آقای عزیزاله بابــا صفری فرزند عبداله 
بشماره کالســه 0090 و به شماره شناســنامه 9 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 1142188541 نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت 228/50 مترمربع 
مفروز ومجزی شــده از پالک 1087 فرعی از  99 اصلی واقــع در بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهرشــامل ثبت در صفحه 580 دفتر 140 امالک مالحظه و محرز 

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

15-رای شماره 7986 مورخ 95/06/27  آقای رضا پریشانی فرزند براتعلی بشماره 
کالسه 1394 و به شماره شناسنامه 77 صادره به شماره ملی 1141407310 نسبت 
به ششدانگ یک باب خانه به مساحت 155/22 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 
3548 فرعی از  72 اصلی  واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل ثبت 

در صفحه 496 دفتر 163  مالحظه و محرز گردیده است. 
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

16-رای شماره 8204 مورخ 95/06/29  خانم صدیقه طاهری اندانی  فرزند عبدالغفار 
بشماره کالسه 1059 و به شماره شناسنامه 5 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 
1141515628 نسبت به 3 دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب خانه به مساحت 170/33 
مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 25 فرعی از  73 اصلی  واقع در بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهرشــامل ســند 63475 مورخ 65/03/17 و سند 18421 مورخ 

47/06/28  دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است. 
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

17-رای شماره 0306 مورخ 93/10/23 آقای منصور رحیمی موگوئی فرزند صفر  
بشماره کالسه 2527 و به شــماره شناســنامه 579 صادره از فارسان  به شماره 
ملی 5558698081 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 147/05 مترمربع 
مفروز ومجزی شــده از پالک 697 فرعی از  99 اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهرشــامل ســند 164339 مورخ 85/03/11 دفترخانه 73  مالحظه و 

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

18-رای شماره 7985 مورخ 95/06/27  آقای رضا قانعی خوزانی  فرزند رجبعلی 
بشماره کالسه 1227 و به شماره شناسنامه 280 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 1141513013 نسبت به 4 دانگ مشاع از  ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 
203/50 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 188 فرعی از 114 اصلی واقع در 
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهرشــامل ثبت در صفحه 293 دفتر 377 امالک  

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

19- رای شــماره 7984 مــورخ 95/06/27  خانــم فاطمه رجایــی خوزانی  فرزند 
احمدرضا  بشماره کالسه 1228 و به شماره شناسنامه 203 صادره از خمینی شهر 
به شماره ملی 1141538441 نســبت به 2 دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 203/50 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 188 فرعی از 114 اصلی 
واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهرشــامل ثبت در صفحه 293 دفتر 377 

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

20-رای شــماره 8347 مورخ 95/06/31  خانم زهرا حبیبی خوزانی فرزند عباس  
بشماره کالسه 6419 و به شماره شناسنامه 48854 صادره از اصفهان به شماره 
ملی 1280914122 نسبت به ششــدانگ یک باب ساختمان مســکونی  به مساحت 
202/64 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 161 فرعی از  82 اصلی واقع در بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل سند 121156 مورخ 79/04/21 دفترخانه 43 

ثبت در صفحهع 41 دفتر 331 امالک  مالحظه و محرز گردیده است. 
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

21- رای شماره 7973 مورخ 95/06/27  خانم عزت بدیهی  فرزند براتعلی بشماره 
کالسه 1096 و به شــماره شناســنامه 64 صادره از خمینی شــهر به شماره ملی 
1142210634 نسبت  به ششــدانگ یک باب مغازه  به مساحت 60 مترمربع مفروز 
ومجزی شــده از پالک 1303 فرعی از  99 اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهرشامل سند 127741 مورخ 74/11/26 دفترخانه 120 مالحظه و محرز 

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

22-رای شــماره 8286 مــورخ 95/06/31  خانم فاطمه ذوالفقاری عاشــق آبادی 
فرزند تقی بشماره کالسه 1468 و به شــماره شناسنامه 46544 صادره از خمینی 
شهر به شماره ملی 1280891025 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
به مساحت 167 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 1290  فرعی از  99 اصلی 
واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل سند 62251 مورخ 67/02/17  

دفترخانه 63 مالحظه و محرز گردیده است. 
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

23- رای شماره 8288 مورخ 95/06/31  آقای عزیزاله براتی جوآبادی فرزند حسین 
بشماره کالسه 1469 و به شماره شناسنامه 885 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 1140845705 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 167 
مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 1290  فرعی از  99 اصلــی واقع در بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل ســند 62251 مورخ 67/02/17  دفترخانه 63 

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

24-رای شــماره 8298 مورخ 95/06/31  خانم عاطفه بدیحی جوآبادی  فرزند علی 
بشماره کالسه 0468 و به شماره شناسنامه 1130041621 صادره از خمینی شهر 
به شماره ملی 1130041621 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 103/24 
مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 406 فرعی از 99  اصلی واقع در بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهرشامل سند 17277 مورخ 95/03/05 دفترخانه 300 و سند 1168 

مورخ 89/03/19 دفترخانه 300  مالحظه و محرز گردیده است. 
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

25- رای شماره 8037 مورخ 95/06/28  آقای مجتبی عموچی فروشانی فرزند حسن 
بشماره کالسه 1243 و به شماره شناسنامه 236 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 1141620618 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 2 طبقه که 2 دانگ 
آن به صورت صلح مشروط مادام الحیوه سند 28067 مورخ 76/12/04 دفترخانه 35 
از طرف خانم نوبر سلطان قدیری به مساحت 170/02 مترمربع مفروز ومجزی شده 
از پالک 678 فرعی از  72 اصلی  واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل 

سند 28067 مورخ 76/01/24 دفترخانه 76 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

26- رای شــماره 8039 مــورخ 95/06/28  خانم مریم کریم پــور فرزند نعمت اله 
بشماره کالسه 1242 و به شماره شناسنامه 1130365107 صادره از اصفهان به 
شماره ملی 1130365107 نســبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 2 طبقه 
به مساحت 170/02 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 678 فرعی از  72 اصلی  
واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل سند 223989 مورخ 93/05/15 

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

27-رای شــماره 8199 مورخ 95/06/29 خانم فاطمه عارفی شهرکی فرزند رضا  
بشماره کالسه 1109 و به شماره شناســنامه 59 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 1141966662 نسبت به 2/5 دانگ مشــاع از  ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 
218/40 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 672 فرعی از 130 اصلی  واقع در 
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل ثبت در صفحه 790 دفتر 316  مالحظه 

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

28- رای شــماره 8196 مورخ 95/06/29 خانم اکرم شــهبازی فرزند رمضانعلی  
بشماره کالسه 1107 و به شماره شناسنامه 2705 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 1142414991 نســبت به 3 دانگ مشاع از  ششــدانگ  یکباب خانه به مساحت 
218/40 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 672 فرعی از 130 اصلی  واقع در 
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل ثبت در صفحه 664 دفتر 191  مالحظه 

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

29- رای شماره 8198 مورخ 95/06/29 خانم اشــرف شهبازی فرزند رمضانعلی  
بشماره کالسه 1108 و به شماره شناسنامه 945 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 1141898799 نسبت به 0/5 دانگ مشــاع از  ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 
218/40 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 672 فرعی از 130 اصلی  واقع در 
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل ثبت در صفحه 188 دفتر 664  مالحظه 

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

30-رای شماره 8019 مورخ 95/06/28 خانم خدیجه خوش اخالق ورنوسفادرانی 
فرزند حسین بشماره کالسه 0549 و به شماره شناسنامه 4345 صادره از خمینی 
شهر به شــماره ملی 1141036207 نســبت به ششــدانگ یکباب خانه  به مساحت 
110/85 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 2525 فرعی از 87 اصلی واقع در 
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل سند 24693 مورخ 88/07/07 دفترخانه 

139 سند  51434 مورخ 63/08/16 دفترخانه 63  مالحظه و محرز گردیده است. 
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

31- رای شــماره 8023 مورخ 95/06/28 خانم اکرم زهتــاب خوزانی فرزند علی  
بشماره کالسه 0390 و به شماره شناسنامه 423 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 1141651076 نسبت به قسمتی از یکباب مغازه احداثی بر روی پالک 111/750 
که با ششدانگ پالک 111/1141 ادغام و به صورت مغازه درآمده است   به مساحت 
32/50 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 750 فرعی از 111  اصلی واقع در بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل سند 173115 مورخ 86/06/16 دفترخانه 73  

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

32-رای شماره 7992 مورخ 95/06/27 آقای ناصر کریمی ورنوسفادرانی فرزند 
عبلی  بشماره کالسه 2534 و به شماره شناســنامه 245 صادره از خمینی شهر به 
شماره ملی 1140984047 نسبت به ششدانگ یکباب مغازه و ساختمان متصله  به 
مساحت 113/20 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 1003 فرعی از  118 اصلی 
واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 31491 مورخ 78/12/19 
 دفترخانه 46 ثبــت در صفحــه 284 و 287 دفتــر 331  مالحظه و محــرز گردیده 

است. 
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

33- رای شــماره 8076 مورخ 95/06/28 آقای مهدی جوانمرد جوی آبادی فرزند 
صفرعلی بشماره کالسه 0563 و به شماره شناســنامه 1340 صادره از اصفهان 
به شماره ملی 1285819160 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 147/39 
مترمربع مفروز ومجزی شــده از پــالک 2538 فرعی از  99 اصلــی واقع در بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 351 دفتر 492 امالک مالحظه 

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

34-رای شــماره 8089 مورخ 95/06/28 خانم شــهین جعفری  فرزند ابوالقاســم  
بشماره کالســه 2915 و به شــماره شناســنامه 41089 صادره به شــماره ملی 
1280300345 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 193/5 مترمربع مفروز 
ومجزی شــده از پالک 7434 فرعی از 75  اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شــامل ســند 1769 مورخ 88/08/17 دفترخانه 357  مالحظه و محرز 

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

35- رای شماره 0553 مورخ 95/07/25 آقای علی اکبر عمادی  فرزند جعفر  بشماره 
کالسه 0599 و به شماره شناســنامه 3138 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 
1141167166 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 245/70 
مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 351 و 352 فرعــی از 105  اصلی واقع در 
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل ثبت الکترونیکی 1456 و 854 اسناد 
65926 مــورخ 95/06/15 و 65927 مورخ 95/06/15 دفترخانــه 172  مالحظه و 

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

36- رای شــماره 0554 مورخ 95/07/25 خانم ســکینه کاظمی اندانی  فرزند کریم  
بشماره کالسه 0670 و به شماره شناســنامه 51 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 1141504936 نســبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
245/70 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پــالک 351 و 352 فرعی از 105  اصلی 
واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل ثبت الکترونیکی 1456 و 854 
اسناد 65926 مورخ 95/06/15 و 65927 مورخ 95/06/15 دفترخانه 172  مالحظه 

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

37-رای شــماره 8058 مورخ 95/06/28 خانم پریســا ابراهیمــی اورگانی فرزند 
فرامرز  بشماره کالســه 3408 و به شماره شناســنامه 4640048939 صادره از 
بروجن به شماره ملی 4640048939 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
129/35 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 40 فرعــی از  114 اصلی واقع در 

بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 85873 مورخ 91/12/05 دفترخانه 
46 مالحظه و محرز گردیده است

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
38-رای شــماره 8072 مورخ 95/06/28 خانم اکرم نوروز تولی ورنوســفادرانی 
فرزند شکراله  بشماره کالسه 0740 و به شماره شناسنامه 15136 صادره از خمینی 
شهر به شماره ملی 1140150146 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 300 
مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 548 فرعی از  107 اصلــی  واقع در بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ســند 4935 مورخ 84/01/22 دفترخانه 139 

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

39-رای شــماره 8213 مورخ 95/06/29 خانم لیال نظری فروشانی فرزند نظرعلی 
بشماره کالسه 0560 و به شماره شناسنامه 15761 صادره از اصفهان به شماره 
ملی 1142372340 نســبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
115/10 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 579 فرعی از  122 اصلی  واقع در 
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 21123 مورخ 91/03/06 دفترخانه 
73 و ثبت در صفحه 193 و 130 و 154 دفتر 102 130 154 امالک  مالحظه و محرز 

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

40- رای شــماره 8212 مــورخ 95/06/29 آقای محســن پریشــانی فروشــانی 
فرزندمحمدحسین بشماره کالســه 0559 و به شماره شناســنامه 4417 صادره 
از خمینی شهر به شماره ملی 1142272214 نســبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه به مســاحت 115/10 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 579 فرعی 
از  122 اصلی  واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل سند 21123 
مــورخ 91/03/06 دفترخانه 73 و ثبت در صفحه 431 دفتــر 102امالک  مالحظه و 

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

41-رای شــماره 8063 مــورخ 95/06/28 آقای کورش لواســانی  فرزند مســلم 
بشماره کالسه 0237 و به شماره شناســنامه 492 صادره از نجف آباد به شماره 
ملی 1091241856 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به انضمام بها ثمنیه اعیانی  به 
مساحت 76 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 1058 فرعی از 99  اصلی  واقع 
در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل ثبت در صفحه 9 دفتر 537 امالک  

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

42- رای شماره 8202 مورخ 95/06/29 آقای مصطفی جوانمرد  فرزند رمضانعلی 
بشماره کالسه 1465 و به شماره شناسنامه 1176 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 1290477108 نســبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
171/50 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 1288 فرعی از  99 اصلی  واقع در 
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل ثبت در صفحه 32 دفتر 618  مالحظه 

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

43- رای شــماره 8200 مورخ 95/06/29 خانم عفت طالبــی جوآبادی  فرزند علی 
بشماره کالسه 1464 و به شماره شناسنامه 306 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 1142233340 نســبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
171/50 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 1288 فرعی از  99 اصلی  واقع در 
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل ثبت در صفحه 37 دفتر 618  مالحظه 

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

44- رای شــماره 0667 مورخ 95/07/28 خانم زهرا خانی  فرزند عزیزاله بشماره 
کالسه 0687 و به شماره شناســنامه 1191 صادره به شماره ملی 1141134217 
نسبت به ششــدانگ یکباب خانه نیمه ســاز به مســاحت 144/23 مترمربع مفروز 
ومجزی شــده از پالک 991 فرعی از  120 اصلی  واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 10 دفتر 341 امالک   مالحظه و محرز گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
45- رای شــماره 8422 مــورخ 95/06/31 آقای مهــدی بدیعی فــرد  فرزند علی 
بشماره کالســه 1577 و به شــماره شناســنامه 1392 صادره مرکزی به شماره 
ملی 1284583392 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه نیمه ساز به مساحت 187/20 
مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 1216 فرعــی از  111 اصلی  واقع در بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 410 دفتر 388 امالک   مالحظه 

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

46- رای شماره 8216 مورخ 95/06/29 آقای احسان مجیری فروشانی  فرزند حیدر  
بشماره کالسه 1283 و به شماره شناسنامه 535 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 1141354616 نســبت به 4 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه  به مساحت 
193/30 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 59 و 58 و 57 فرعی از  114 اصلی  
واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل سند 6427 مورخ 93/12/24 

دفترخانه 388 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

47- رای شماره 8214 مورخ 95/06/29 خانم سهیال عموسلطانی فروشانی  فرزند 
محمود  بشماره کالسه 1284 و به شماره شناسنامه 8349 صادره از خمینی شهر 
به شــماره ملی 1142308383 نسبت به 2 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه  به 
مســاحت 193/30 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 59 و 58 و 57 فرعی از  
114 اصلی  واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 6427 مورخ 

93/12/24 دفترخانه 388 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

48- رای شــماره 8345 مورخ 95/06/31 خانم بتول ســیاه مــرد خوزانی  فرزند 
رمضان بشماره کالسه 0730 و به شماره شناســنامه 187 صادره به شماره ملی 
1141488337 نســبت به ششــدانگ دو باب مغازه و طبقات فوقانــی و تحتانی  به 
مساحت 185 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 159 فرعی از  84 اصلی  واقع 
در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 428 دفتر 126 امالک  

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

49- رای شماره 1472 مورخ 95/08/09 آقای سید عباس حسینی بهارانچی  فرزند 
سید جعفر بشماره کالســه 0922 و به شماره شناســنامه 19 صادره از اصفهان 
به شــماره ملی 1289849560 نسبت به  ششــدانگ یک درب باغ به مساحت 1706 
مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 93 اصلی  واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل ســند 26362 مورخ 50/11/11 و سند 26323 مورخ 50/11/11 
مع الواســطه از مالک رسمی عباسعلی شوارق و اســداله رضایی مالحظه و محرز 

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

50- رای شــماره 8047 مورخ 95/06/28 خانم زهرا صفاری خوزانی  فرزند علی 
اصغر بشماره کالسه 0855 و به شماره شناسنامه 2712 صادره از خمینی شهر به 
شماره ملی 1141229821 نسبت به  2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه  مساحت 
132/71 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 443 فرعی از 107 اصلی  واقع در 
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 401 دفتر 491 و صفحه 

230 دفتر 489 امالک مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

51- رای شــماره 8044 مورخ 95/06/28 آقای مهدی آذربرزین  فرزند محمدعلی 
بشماره کالسه 0854 و به شــماره شناســنامه 19230 صادره از خمینی شهر به 
شماره ملی 1140191845 نسبت به  4 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه  مساحت 
132/71 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 443 فرعی از 107 اصلی  واقع در 
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 401 دفتر 491 و صفحه 

230 دفتر 489 امالک مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

52- رای شماره 8208 مورخ 95/06/29 خانم زهرا تاتاری فرزند اسماعیل بشماره 
کالسه 0612 و به شماره شناسنامه 1130407640 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 1130407640 نسبت به  2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مساحت 333/50 
مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 58 فرعی از 120 اصلی  واقع در بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 104813 مورخ 95/04/13 دفترخانه 46 مالحظه 

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

53- رای شماره 8209 مورخ 95/06/29 خانم خدیجه برخوردار فرزند محمد تقی 
بشماره کالسه 5404 و به شماره شناســنامه 92 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 1141069628 نسبت به  2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مساحت 333/50 
مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 58 فرعی از 120 اصلی  واقع در بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شــامل ثبت در صفحه 208 دفتر 316 امالک مالحظه و محرز 

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

54- رای شــماره 3528 مورخ 95/03/18 خانم راضیه حاج حیدری فرزند ابراهیم 
بشماره کالســه 0320 و به شــماره شناســنامه 1130184846 صادره از خمینی 
شهر به شماره ملی 1130184846 نسبت به  2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
مساحت 333/50 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 58 فرعی از 120 اصلی  واقع 
در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 590 دفتر 523 امالک 

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

55- رای شماره 8003 مورخ 95/06/27 خانم مهین ماهی فروشانی  فرزند رمضان  
بشماره کالسه 0500 و به شــماره شناســنامه 569 صادره از اصفهان به شماره 
ملی 1141688948 نسبت به  ششــدانگ یکباب خانه نیمه ساز به مساحت 185/50 
مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 5 فرعی از 114 اصلی واقع در بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 257 دفتر 517 امالک  مالحظه و محرز 

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

56- رای شــماره 8043 مورخ 95/06/28 خانم صغرا گل محمدی ورنوسفادرانی 
فرزند حیدر بشــماره کالسه 0042 و به شماره شناســنامه 247 صادره از خمینی 
شهر به شماره ملی 1140899929 نسبت ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 100/50 
مترمربع مفروز ومجزی شــده از پــالک 2440 فرعی از 87 اصلــی واقع در بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ســند 13757 مورخ 34/01/26 دفترخانه 38  

مالحظه و محرز گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
57- رای شــماره 8054 مورخ 95/06/28 خانــم زهرا محمدی جوآبــادی فرزند 
احمد  بشماره کالسه 0808 و به شــماره شناســنامه 5 صادره از خمینی شهر به 
شماره ملی 1142200108 نسبت به  1/5 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه  به 
مساحت 205/48 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 1272 فرعی از 99 اصلی 
واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 699 دفتر 536 
ســند 45582 مورخ 64/12/12 و ســند 38791 مورخ 85/03/30 و 44082 مورخ 
88/03/30 دفترخانه 35 و سند 16089 مورخ 94/07/02 دفترخانه 300 مالحظه و 

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

58- رای شــماره 8051 مورخ 95/06/28 خانم مژگان  محمــدی جوآبادی فرزند 
رسول  بشماره کالسه 0806 و به شماره شناسنامه 17805 صادره از اصفهان به 
شماره ملی 1292095180 نسبت به  1/5 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه  به 
مساحت 205/48 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 1272 فرعی از 99 اصلی 
واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل ثبت در صفحــه 153 دفتر 
ســند 45582 مورخ 64/12/12 و ســند 38791 مورخ 85/03/30 و 44082 مورخ 
88/03/30 دفترخانه 35 و سند 16089 مورخ 94/07/02 دفترخانه 300 مالحظه و 

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

59- رای شماره 8053 مورخ 95/06/28 آقای مجتبی بدیحی جوآبادی فرزند احمد   
بشماره کالسه 0807 و به شماره شناســنامه 778 صادره مرکزی به شماره ملی 
1142487482 نسبت به  1/5 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 205/48 
مترمربع مفروز ومجزی شــده از پــالک 1272 فرعی از 99 اصلــی واقع در بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل وکالتنامه 16089 مورخ 94/07/02 دفترخانه 

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

60- رای شماره 8050 مورخ 95/06/28 آقای احمد بدیحی جوآبادی فرزند رجبعلی  
بشماره کالسه 1897 و به شماره شناســنامه 25 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 1142191303 نسبت به  1/5 دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 
205/48 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 1272 فرعی از 99 اصلی واقع در 
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل ثبت در صفحه 434 دفتر 488 امالک  
ســند 45582 مورخ 64/12/12 و ســند 38791 مورخ 85/03/30 و 44082 مورخ 
88/03/30 دفترخانه 35 و سند 16089 مورخ 94/07/02 دفترخانه 300 مالحظه و 

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

61- رای شــماره 8359 مــورخ 95/06/31 آقــای مهدی عموئــی خوزانی فرزند 
شعبانعلی بشماره کالسه 0068 و به شماره شناسنامه 573 صادره از خمینی شهر 
به شــماره ملی 1141652579 نسبت به  3 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به 
مساحت 159 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 162 فرعی از 82 اصلی  واقع در 
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 153843 مورخ 83/07/30 دفترخانه 

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

62- رای شماره 8358 مورخ 95/06/31 خانم طیبه پرنده خوزانی فرزند رمضانعلی  
بشماره کالسه 0067 و به شماره شناسنامه 590 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 1141147971 نسبت به  3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 159 
مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 162 فرعی از 82 اصلی  واقع در بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 153843 مورخ 83/07/30 دفترخانه 73 مالحظه 

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

63- رای شــماره 7965 مورخ 95/06/27 آقای  احمد کریمی اندانی  فرزند رجبعلی  
بشماره کالسه 0178 و به شماره شناســنامه 23 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 1141528398 نســبت به  4 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
273/28 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 23  فرعــی از 110 اصلی  واقع در 
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل ثبت در صفحات 580 و 574 و 577 و 

305 دفاتر 367 و 111 امالک مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

64- رای شماره 7967 مورخ 95/06/27 خانم عزت کریمی اندانی فرزند حیدرعلی  
بشماره کالســه 0169 و به شماره شناســنامه 3 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 1141553351 نســبت به  2 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
273/28 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 23  فرعــی از 110 اصلی  واقع در 
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل ثبت در صفحات 580 و 574 و 577 و 

305 دفاتر 367 و 111 امالک مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

65- رای شماره 8004 مورخ 95/06/27 آقای عباس امیرخانی  فرزند محمدهادی 
بشماره کالسه 1391 و به شماره شناسنامه 1098 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 1141153068 نســبت به 4 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
110/02 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 88 فرعی از 116 اصلی واقع در بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 160 دفتر 179 و صفحه 259 

دفتر 208 امالک  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

66- رای شــماره 8006 مورخ 95/06/27 خانم آرزو چراغی  فرزند احمد بشماره 
کالسه 1390 و به شماره شناســنامه 2800 صادره به شماره ملی 0074544519 
نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 110/02 مترمربع مفروز 
ومجزی شده از پالک 88 فرعی از 116 اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شــامل ثبت در صفحه 259 دفتر 208 و صفحه 160 دفتر 179 امالک  مالحظه 

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

67- رای شــماره 6551 مــورخ 95/05/20 خانــم منیره رضایــی آدریانی فرزند 
عباسعلی بشماره کالسه 0779 و به شماره شناســنامه 72 صادره از خمینی شهر 
به شماره ملی 1142076350 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 129/63 
مترمربع مفروز ومجزی شــده از پــالک 692 فرعی از 122 اصلــی واقع در بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحات 238 و 241 و 250 دفتر 222 

و 295 و 378 امالک   مالحظه و محرز گردیده است..
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

68- رای شماره 8419 مورخ 95/06/31 خانم سمیه کریمی اندانی  فرزند اسماعیل 
بشماره کالسه 0014 و به شماره شناســنامه 11 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 1141349353 نســبت به 3 دانگ مشاع از  ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
189/12 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 556 فرعی از 105 اصلی واقع در 
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل ثبت در صفحه 536 دفتر 489 ثبت در 

صفحه 326 دفتر 624 امالک   مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

69- رای شماره 8418 مورخ 95/06/31 آقای روح اله رحیمی اندانی  فرزند عباس 
بشماره کالسه 0015 و به شماره شناسنامه 2403 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 1141261162 نســبت به 3 دانگ مشاع از  ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
189/12 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 556 فرعی از 105 اصلی واقع در 
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل ثبت در صفحه 536 دفتر 489 ثبت در 

صفحه 326 دفتر 624 امالک   مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

70- رای شــماره 7999 مورخ 95/06/27 آقای مهدی دباغی فرزند علی بشــماره 
کالسه 1371 و به شماره شناســنامه 290 صادره از خمینی شــهر به شماره ملی 
1141727447 نسبت به 4 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به استثنای بهای ثمنیه 
اعیانی  به مساحت 200/25 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 773 فرعی از 130 
اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 575 دفتر 

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

71- رای شــماره 8001 مورخ 95/06/27 خانم الهه دباغی ورنوسفادرانی  فرزند 
شکراله بشماره کالسه 1372 و به شماره شناســنامه 556 صادره از خمینی شهر 
به شــماره ملی 1141314517 نسبت به 2 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به 
استثنای بهای ثمنیه اعیانی  به مســاحت 200/25 مترمربع مفروز ومجزی شده از 
پالک 773 فرعی از 130 اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 
سند 46866 مورخ 83/06/10 دفترخانه 46 ثبت در صفحه 575 دفتر 343   مالحظه 

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

72- رای شماره 8361 مورخ 95/06/31 آقای محمد نصیری خوزانی فرزند حسین 
بشماره کالسه 5067 و به شــماره شناســنامه 16470 صادره از خمینی شهر به 
شــماره ملی 1142379426 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب ساختمان  
به مساحت 141/20 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 192 فرعی از 82 اصلی 
واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 41584 مورخ 92/11/18 
دفترخانه 13 ثبــت در صفحــه 513 510 516 دفتر 521 امــالک  مالحظه و محرز 

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

73- رای شــماره 8360 مورخ 95/06/31 خانم افســانه صفــاران خوزانی فرزند 
علی اصغر بشماره کالسه 5069 و به شماره شناسنامه 1130243321 صادره از 
خمینی شهر به شماره ملی 1130243321 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
ساختمان  به مساحت 141/20 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 192 فرعی از 
82 اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 513 و 
510 و 516 دفتر 521 سند 41584 مورخ 92/11/18 دفترخانه 13  مالحظه و محرز 

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

74- رای شــماره 0522 مورخ 95/07/25 خانم نرگس فروزان فرد فرزند رجبعلی 
بشماره کالسه 4503 و به شماره شناســنامه 97 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 1141087979 نسبت به ششدانگ یکباب زمین دارای اعیانی  به مساحت 987/43 
مترمربع مفروز ومجزی شــده از پــالک 208 فرعی از 118 اصلــی واقع در بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ســند 8767 مورخ 91/05/04 و سند 87066 

مورخ 91/05/04 دفترخانه 46   مالحظه و محرز گردیده است.
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الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
75- رای شماره 1910 مورخ 95/08/20 آقای حسن قاسمی تودشکچویه فرزند ولی 
اله بشماره کالسه 1975 و به شماره شناسنامه 4 صادره از کوهپایه به شماره ملی 
5659523498 نسبت به ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 131/14 مترمربع مفروز 
ومجزی شده از پالک 709 فرعی از 98 اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل ارائه قولنامه از مالک رسمی حسن فخاری سند 28840 مورخ 51/09/30 

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

76- رای شــماره 0399 مورخ 95/07/24 آقای روح اله نقد علی فروشــانی فرزند 
محمود  بشماره کالسه 0815 و به شماره شناسنامه 1288 صادره از خمینی شهر به 
شماره ملی 1141321866 نسبت به ششدانگ یکباب مغازه  به مساحت 44 مترمربع 
مفروز ومجزی شده از پالک 169 فرعی از 77 اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 98 دفتر 697 امالک   مالحظه و محرز گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
77- رای شماره 0673 مورخ 95/07/28 خانم مرضیه آقایی فروشانی فرزند محمد 
رحیم  بشماره کالسه 0754 و به شماره شناســنامه 75 صادره از خمینی شهر به 
شــماره ملی 1141667071 نســبت به 2 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه  به 
مساحت 120/36 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 1524 فرعی از 72 اصلی 
واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 152 دفتر 435 
 امالک ســند 273662 مــورخ 86/06/11 دفترخانه 73  مالحظــه و محرز گردیده 

است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

 78- رای شــماره 0672 مــورخ 95/07/28 آقــای طاهر شــاه نوش فروشــانی
 فرزند محمد حسن  بشــماره کالسه 0526 و به شماره شناســنامه 9365 صادره 
به شــماره ملی 1750576961 نسبت به 4 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه  به 
مساحت 120/36 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 1524 فرعی از 72 اصلی 
واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 152 دفتر 435 
 امالک ســند 273662 مــورخ 86/06/11 دفترخانه 73  مالحظــه و محرز گردیده

 است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

79- رای شــماره 0670 مورخ 95/07/28 آقای حسن عباســی قلعه شاهی  فرزند 
اسداله  بشماره کالسه 2618 و به شــماره شناســنامه 18 صادره به شماره ملی 
1091642532 نســبت به ششــدانگ یکباب بــاغ محصور به مســاحت 5696/22 
 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 106 اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شــامل ثبت در صفحه 131 دفتر 667 و ثبت در صفحه 512 دفتر668 

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

80- رای شــماره 0671 مورخ 95/07/28 آقای حسن عباســی قلعه شاهی  فرزند 
اسداله  بشماره کالسه 2618 و به شــماره شناســنامه 18 صادره به شماره ملی 
1091642532 نسبت به ششدانگ یکباب باغ و ملک مزروعی به مساحت 4519/68 
مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 104 اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شــامل ثبت در صفحه 131 دفتر 667 و ثبت در صفحه 512 دفتر668 

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

81- رای شماره 4548 مورخ 94/09/25 آقای سیف اله نقدعلی فروشانی  فرزند یداله 
بشماره کالسه 3366 و به شماره شناسنامه 372 صادره از خمینی شهر  به شماره 
ملی 1141707071 نســبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
204 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 147 فرعی از 120 اصلی واقع در بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 170269 مورخ 85/12/26 دفترخانه 73 

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

82- رای شــماره 4549 مورخ 94/09/25 خانم مرضیه عسگری فروشانی  فرزند 
نوروز علی بشماره کالسه 3367 و به شماره شناسنامه 524 صادره از خمینی شهر  
به شــماره ملی 1141207893 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به 
مساحت 204 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 147 فرعی از 120 اصلی واقع در 
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 170269 مورخ 85/12/26 دفترخانه 

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

83- رای شــماره 0432 مورخ 95/07/24 خانم طاهره صمدی فرزند رضا بشماره 
کالسه 0393 و به شماره شناسنامه 12676 صادره از خمینی شهر  به شماره ملی 
1140502948 نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 217/40 
مترمربع مفروز ومجزی شــده از پــالک 1332 فرعی از 99 اصلــی واقع در بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل ثبت در صفحه 329 دفتر 199  مالحظه و 

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

84- رای شماره 0431 مورخ 95/07/24 آقای رمضانعلی محمدی جوآبادی  فرزند 
نعمت اله بشــماره کالسه 0392 و به شــماره شناســنامه 993 صادره از اصفهان  
به شــماره ملی 1284638227 نسبت به 4 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به 
مساحت 217/40 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 1332 فرعی از 99 اصلی 
واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 173 دفتر 199  

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

85- رای شماره 0668 مورخ 95/07/28 آقای محمود کوبیدان ورنوسفادرانی فرزند 
قدمعلی  بشماره کالسه 6235 و به شماره شناسنامه 13548 صادره از خمینی شهر  
به شماره ملی 1140134205 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 276/85 
مترمربع مفروز ومجزی شــده از پــالک 233 فرعی از 120 اصلــی واقع در بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 383 دفتر 287 امالک مالحظه 

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

86- رای شــماره 0400 مورخ 95/07/24 آقای قدیرعلی حسن زاده  فرزند ابراهیم  
بشماره کالسه 0516 و به شــماره شناســنامه 18133 صادره از خمینی شهر  به 
شماره ملی 1140180878 نســبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 187/80 
مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 14 فرعی از 73 اصلی واقع در بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 2320258 مورخ 95/04/08 دفترخانه 73 مالحظه 

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

87- رای شــماره 8069 مــورخ 95/06/28 آقای مرتضی کریمی نیــا فرزند عزیز 
اله  بشماره کالسه 5634 و به شماره شناســنامه 8 صادره از نائین  به شماره ملی 
1249802792 نسبت به ششــدانگ یکباب مغازه  به مســاحت 30 مترمربع مفروز 
ومجزی شــده از پالک 821 فرعی از 99 اصلی واقع در بخــش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل ســند 81733 مورخ 94/07/22 دفترخانه 112  مالحظه و محرز 

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

88- رای شــماره 0379 مورخ 93/10/27 آقای مرتضی یــادگاری خوزانی  فرزند 
غالمعلی  بشماره کالسه 1677 و به شماره شناسنامه 314 صادره از خمینی شهر  
به شماره ملی 1141609169 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به استثنای بهای ثمنیه 
اعیانی  به مساحت 122/92 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 95 فرعی از 114 
اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل سند رسمی  116882 
مورخ 83/11/28 و 115831 مورخ 83/07/01 دفترخانه 63 مالحظه و محرز گردیده 

است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

89- رای شماره 0584 مورخ 95/07/26 آقای محمدرضا شومالی  فرزند محمدتقی  
بشماره کالسه 0387 و به شماره شناســنامه 12 صادره از خمینی شهر  به شماره 
ملی 1141623617 نسبت به ششدانگ یکباب زمین دارای اعیانی  به مساحت 940 
مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 23 فرعی از 106 اصلی واقع در بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 15804 مورخ 94/07/05 دفترخانه 322 مالحظه 

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

90- رای شــماره 0511 مــورخ 95/07/25 آقــای احمدرضا عمرانی فــرد  فرزند 
اسداله  بشــماره کالسه 2764 و به شــماره شناســنامه 5 صادره مرکزی خمینی 
شهر  به شــماره ملی 1189488205 نســبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
970/68مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 336 فرعی از 92 اصلی واقع در بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 141829 مورخ 86/04/14 دفترخانه 72 

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

91- رای شماره 8296 مورخ 95/06/31 خانم سمیه روح الهی ورنوسفادرانی  فرزند 
قدمعلی  بشماره کالسه 1155 و به شماره شناسنامه 633 صادره از خمینی شهر  به 
شماره ملی 1141276755 نسبت به 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه و مغازه 
به استثنای بهای ثمنیه اعیانی  به مساحت 249 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 
2416 فرعی از 84 اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 

54336 مورخ 85/02/30 دفترخانه 46 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

92- رای شــماره 8295 مورخ 95/06/31 آقای علیرضا خادمی  فرزند حســینعلی  
بشماره کالســه 1158 و به شماره شناســنامه 11301110400 صادره از خمینی 
شهر  به شماره ملی 11301110400 نسبت به 1 دانگ و ربع مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه و مغازه به استثنای بهای ثمنیه اعیانی  به مساحت 249 مترمربع مفروز ومجزی 
شــده از پالک 2416 فرعی از 84 اصلی واقع در بخش 14حــوزه ثبت ملک خمینی 
 شهر شامل ســند 68016 مورخ 87/08/05 دفترخانه 46 مالحظه و محرز گردیده

 است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

93- رای شماره 8292 مورخ 95/06/31 خانم معصومه مانی ورنوسفادرانی  فرزند 
ابراهیم  بشماره کالسه 1157 و به شماره شناسنامه 12802 صادره از خمینی شهر  
به شماره ملی 1140126733 نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه و مغازه 
به استثنای بهای ثمنیه اعیانی  به مساحت 249 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 
2416 فرعی از 84 اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 

54336 مورخ 85/02/30 دفترخانه 46 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

94- رای شماره 8291 مورخ 95/06/31 آقای یداله خادمی  فرزند حسینعلی  بشماره 
کالســه 1156 و به شــماره شناســنامه 1130315339 صادره از خمینی شهر  به 
شماره ملی 1130315339 نسبت به 1 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه و مغازه 
به استثنای بهای ثمنیه اعیانی  به مساحت 249 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 
2416 فرعی از 84 اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 

68016 مورخ 87/08/05 دفترخانه 46 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

95- رای شماره 8087 مورخ 95/06/28 آقای امیر خانی فروشانی  فرزند محمدعلی  
بشماره کالسه 1484 و به شــماره شناســنامه 25172 صادره از خمینی شهر  به 
شــماره ملی 1140243381 نســبت به ششــدانگ یکباب خانه در حال ساخت   به 
مساحت 238/87 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 1812 فرعی از 72 اصلی 
واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 215468 مورخ 91/11/14 

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

96- رای شماره 0491 مورخ 95/07/25 آقای علیرضا عموچی فروشانی  فرزند یداهلل  
بشماره کالسه 1033 و به شماره شناسنامه 274 صادره از خمینی شهر  به شماره 
ملی 1141630672 نسبت به ششدانگ یکباب انبار سیمان  به مساحت 300 مترمربع 
مفروز ومجزی شده از پالک 77 فرعی از 80 اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل سند 63722 و 63919 مورخ 86/11/08 و 87/11/06  دفترخانه 

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

97- رای شماره 0618 مورخ 95/07/26 خانم مهین حسین زاده  فرزند میرزا حسین  
بشماره کالسه 0164 و به شماره شناسنامه 461 صادره از خمینی شهر  به شماره 
ملی 1140931555 نسبت به ششــدانگ یکباب مغازه   به مساحت 43/67 مترمربع 
مفروز ومجزی شده از پالک 189 فرعی از 116 اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل سند 28075 مورخ 51/10/01 دفترخانه 61 مالحظه و محرز 

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

98- رای شــماره 3134 مورخ 95/03/12 خانــم فاطمه قدیری فروشــانی فرزند 
محمدرضا  بشماره کالسه 0752 و به شماره شناســنامه 1130453944 صادره 
از خمینی شهر  به شماره ملی 1130453944 نســبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه  به مساحت 117 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 757 فرعی از 
87 اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 223979 مورخ 
 93/05/15 و سند 225008 مورخ 93/07/19 دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده

 است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

99- رای شماره 3133 مورخ 95/03/12 آقای روح اله گنجعلی ورنوسفادرانی فرزند 
محمد حسین   بشماره کالسه 0754 و به شماره شناسنامه 1130114937 صادره 
از خمینی شهر  به شماره ملی 1130114937 نســبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه  به مساحت 117 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 757 فرعی از 
87 اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 223979 مورخ 
 93/05/15 و سند 225008 مورخ 93/07/19 دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده 

است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

100- رای شماره 2058 مورخ 95/08/24 آقای حسین رحمانی  فرزند احمد  بشماره 
کالسه 0883 و به شماره شناســنامه 1154 صادره به شماره ملی 1288712561 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 1288/80 مترمربع مفروز ومجزی شده 
از پالک 436 و 402  فرعی از 88 اصلی واقع در قرطمــان  بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شــامل ثبت در صفحه 482 و  476 دفتر 107 مالحظه و محرز گردیده 

است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

101- رای شماره 0530 مورخ 95/07/25 آقای مهدی باقری ورنوسفادرانی فرزند 
عبدالکریم بشماره کالسه 0208 و به شماره شناسنامه 1981 صادره از خمینی شهر  
به شماره ملی 1141155591 نســبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه نیمه 
تمام 3 طبقه  به مساحت 182/78 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 155 فرعی از 
118 اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 103461 مورخ 

94/12/11 دفترخانه 46 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

102- رای شماره 0531 مورخ 95/07/25 خانم شــیرین عسگری ورنوسفادرانی  
فرزند رضا بشماره کالسه 0211 و به شماره شناســنامه 5000 صادره از خمینی 
شهر  به شــماره ملی 1142278034 نســبت به 3 دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب 
خانه نیمه تمام 3 طبقه  به مســاحت 182/78 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 
155 فرعی از 118 اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 

103461 مورخ 94/12/11 دفترخانه 46 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

103- رای شــماره 0619 مــورخ 95/07/26 آقای عبدالصمد مالکی فرزند حســن 
بشماره کالسه 0491 و به شماره شناســنامه 48 صادره از خمینی شهر  به شماره 
ملی 1141605392 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه نیمه تمام به مساحت 180/90 
مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 9 فرعی از 114 اصلی واقع در بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 230978 مورخ 94/12/01 سند وکالتنامه 232433 

مورخ 95/05/28 دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

104- رای شماره 0429 مورخ 95/07/24 خانم زینت هادیان ورنوسفادرانی فرزند 
اسداله بشماره کالسه 0493 و به شماره شناسنامه 205 صادره از خمینی شهر  به 
شماره ملی 1141017113 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 195 مترمربع 
مفروز ومجزی شده از پالک 2260 فرعی از 87 اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شــامل ســند 140291 مورخ 95/01/23 دفترخانه 63 مالحظه و 

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

105- رای شــماره 2250 مورخ 94/08/07 آقای اکبر عابدی جزینی  فرزند حسین 
بشماره کالسه 6335 و به شماره شناسنامه 5 صادره به شماره ملی 1110971095 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه و طبقه فوقانی  به مساحت 172/50 مترمربع مفروز 
ومجزی شــده از پالک 55 اصلی واقــع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر 
 شامل سند رسمی  14952 مورخ 50/09/03 دفترخانه 53 مالحظه و محرز گردیده

 است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

106- رای شماره 1606 مورخ 95/08/15 آقای عباس فروزان فرد  فرزند رجبعلی 
بشماره کالسه 4502 و به شماره شناسنامه 1728 صادره از خمینی شهر  به شماره 
ملی 1141139588 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 243 مترمربع مفروز 
ومجزی شده از پالک 3 الی 9 و 12 و 13 فرعی از 158 اصلی واقع در بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر مع الواسطه از شهرداری خمینی شهر ثبت رد صفحه 80 دفتر 
418 امالک و قرار واگذاری شماره 25/04/454 مورخ 88/01/20 شهرداری خمینی 
شــهر و وکالتنامه 1394 مورخ 89/05/23 دفترخانه 301  مالحظه و محرز گردیده 

است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

107- رای شــماره 0514 مورخ 95/07/25 خانم خدیجه کربالیی ورنوسفادرانی 
فرزند محمدعلی بشماره کالسه 0805 و به شماره شناسنامه 116 صادره از خمینی 
شهر  به شماره ملی 1140948301 نسبت به ششدانگ یکباب خانه قدیمی به مساحت 
141/75 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 40 فرعی از 87 اصلی واقع در بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 105130 مورخ 95/05/10 دفترخانه 46 

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

108- رای شماره 3745 مورخ 94/05/10 خانم فاطمه گنجعلی فرزند رضا بشماره 
کالسه 6117 و به شماره شناســنامه 7835 صادره از خمینی شهر  به شماره ملی 
1142303251 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 267/80 مترمربع مفروز 
ومجزی شــده از پالک 1648 فرعی از 72 اصلی واقــع در بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل سند 221906 مورخ 92/12/17 دفترخانه 72 و 123584 مورخ 

86/10/04 دفترخانه 63 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

109- رای شماره 8195 مورخ 95/06/29 خانم زهره کارگر خوزانی فرزند اسداله 
بشماره کالسه 0347 و به شماره شناسنامه 824 صادره از خمینی شهر  به شماره 
ملی 1141107848 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 131/31 مترمربع 
مفروز ومجزی شده از پالک 323 فرعی از 114 اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر مع الواسطه از مالک رســمی اقدس کیانی و سند 160946 مورخ 

76/09/17 دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

110- رای شــماره 5243 مورخ 95/04/31 خانم نرگس رفیعی فروشــانی فرزند 
محمود بشماره کالسه 1165 و به شــماره شناســنامه 3181 صادره از اهواز  به 
شــماره ملی 1754346571 نســبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به 
مساحت 220 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 9 فرعی از 156 اصلی واقع در 
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 60446 مورخ 93/12/04 دفترخانه 

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

111- رای شماره 5242 مورخ 95/04/31 آقای سید رضا دیباجی فروشانی فرزند 
ابوالفضل بشماره کالسه 1166 و به شماره شناسنامه 128 صادره از خمینی شهر  
به شــماره ملی 1141100894 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به 
مساحت 220 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 9 فرعی از 156 اصلی واقع در 
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 60446 مورخ 93/12/04 دفترخانه 

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

112- رای شــماره 0423 مورخ 95/07/24 خانم زهرا حبیبی فرزند حسن بشماره 
کالسه 1825 و به شماره شناســنامه 3238 صادره از خمینی شهر  به شماره ملی 
1141269503 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 161/95 
مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 241 242 243 244 فرعی از 82 اصلی واقع 
در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل ســند 193105 مورخ 88/08/17 
 دفترخانه 73 و ارائه قولنامه از مالک رسمی محمد نصیری  مالحظه و محرز گردیده

 است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
113- رای شــماره 0424 مورخ 95/07/24 آقای محمد باقر گلــی  فرزند مصطفی 
بشماره کالسه 1827 و به شماره شناسنامه 294 صادره از خمینی شهر  به شماره 
ملی 1141145014 نســبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
161/95 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پــالک 241 242 243 244 فرعی از 82 
اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل ســند 193105 مورخ 
88/08/17 دفترخانه 73 و ارائه قولنامه از مالک رســمی محمد نصیری  مالحظه و 

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

114- رای شماره 0417 مورخ 95/07/24 خانم زهرا سروری ورنوسفادرانی فرزند 
یداهلل  بشماره کالسه 0573 و به شماره شناســنامه 55480 صادره از خمینی شهر  
به شماره ملی 1140153587 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 142/79 
مترمربع مفروز ومجزی شــده از پــالک 2705 فرعی از 87 اصلــی واقع در بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 428 دفتر 256 امالک مالحظه 

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

115- رای شــماره 0589 مــورخ 95/07/26 آقای محمد تقی اصغــری فرزند علی 
اصغر  بشماره کالسه 0161 و به شماره شناســنامه 1622 صادره از خمینی شهر  
به شماره ملی 1141138522 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 151/50 
مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 98 فرعی از 110 اصلی واقع در بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شــامل ثبت در صفحه 107 دفتر 491 امالک مالحظه و محرز 

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

116- رای شــماره 0427 مــورخ 95/07/24 خانم عزت هــوازاده  فرزند مرادعلی  
بشــماره کالســه 0181 و به شــماره شناســنامه 189 صــادره به شــماره ملی 
1290239290 نسبت به 4 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 230/35 
مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 44 فرعی از 99 اصلی واقع در بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 576 دفتر 58 امالک سند 78244 مورخ 

68/01/23 دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

117- رای شــماره 6642 مورخ 95/05/23 آقای مرادعلی حــوازاده  فرزند حیدر  
بشماره کالسه 4442 و به شماره شناسنامه 25 صادره به شماره ملی 1142203131 
نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 230/35 مترمربع مفروز 
ومجزی شــده از پالک 44 فرعی از 99 اصلــی واقع در بخش 14حــوزه ثبت ملک 
 خمینی شهر شــامل ثبت در صفحه 269 دفتر 695 امالک مالحظه و محرز گردیده

 است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

118- رای شماره 0586 مورخ 95/07/26 آقای محمد حسین جامی فروشانی  فرزند 
عبدالکریم  بشماره کالسه 2336 و به شماره شناسنامه 1992 صادره به شماره ملی 
1289476063 نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 162/53 
مترمربع مفروز ومجزی شــده از پــالک 180 فرعی از 107 اصلــی واقع در بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 493 دفتر 592 امالک مالحظه 

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

119- رای شــماره 0587 مورخ 95/07/26 خانم مرضیه صرامی فروشانی  فرزند 
سیف اله  بشماره کالسه 2337 و به شماره شناسنامه 2542 صادره به شماره ملی 
1141228114 نسبت به 4 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 162/53 
مترمربع مفروز ومجزی شــده از پــالک 180 فرعی از 107 اصلــی واقع در بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 447 دفتر 593 امالک مالحظه 

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

120- رای شماره 0586 مورخ 95/07/26 آقای محمد حسین جامی فروشانی  فرزند 
عبدالکریم  بشماره کالسه 2336 و به شماره شناسنامه 1992 صادره به شماره ملی 
1289476063 نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 162/53 
مترمربع مفروز ومجزی شــده از پــالک 180 فرعی از 107 اصلــی واقع در بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 493 دفتر 592 امالک مالحظه 

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

121- رای شماره 6560 مورخ 95/05/20 خانم معصومه بنی هاشمی   فرزند سید 
علی  بشماره کالسه 1026 و به شماره شناسنامه 24 صادره از الیگودرز  به شماره 
ملی 4172418279 نســبت به 2 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
183/09 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 625 فرعی از 118 اصلی واقع در 
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 78203 مورخ 72/10/25 دفترخانه 

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

122- رای شــماره 7952 مورخ 95/06/27 آقای قدمعلی محمدی جوآبادی  فرزند 
محمدعلی  بشماره کالسه 0122 و به شــماره شناسنامه 34 صادره به شماره ملی 
1142208818 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 132/30 
مترمربع مفروز ومجزی شــده از پــالک 1282 فرعی از 99 اصلــی واقع در بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ســند 28958 مورخ 77/12/10 دفترخانه 46  

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

123- رای شــماره 7954 مورخ 95/06/27 خانم فاطمه محمــدی جوآبادی  فرزند 
حسینعلی  بشماره کالسه 0681 و به شماره شناسنامه 58073 صادره از اصفهان 
به شــماره ملی 1281007196 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به 
مساحت 132/30 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 1282 فرعی از 99 اصلی 
واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 28958 مورخ 77/12/10 

دفترخانه 46  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

124- رای شماره 2080 مورخ 95/08/24 آقای مرتضی کاظمی اندانی فرزند کرمعلی 
بشماره کالسه 1002 و به شماره شناسنامه 94 صادره به شماره ملی 1141584662 
نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت 86/06 مترمربع مفروز ومجزی شده 
از پالک 491/1 فرعی از 111 اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر مع 
الواسطه از مالک رسمی فاطمه بیگم سرام سند 43338 مورخ 36/06/19 دفترخانه 

73  مالحظه و محرز گردیده است.
آگهی اصالحی :

125- پیرو رای شــماره 4793 مورخ 94/05/22 آقای محمدرضا فتوحی نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 213/909 از پالک 20 فرعی از 114 اصلی می باشد 
که اشتباهًا مساحت در آگهی قبل 909/213 چاپ شــده بود لذا بدین ترتیب اصالح 

می گردد. 
مساحت صحیح ملک 213/909 می باشد. 

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
126- رای شماره 2884 مورخ 95/09/09 آقای محمدباقر کوچکی ورنوسفادرانی 
فرزند حسین بشماره کالسه 1041 و به شــماره شناسنامه 236 صادره به شماره 
ملی 1141039990 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه  به مساحت 178/60 مترمربع 
مفروز ومجزی شده از پالک 1894و1895 فرعی از 87  اصلی واقع در بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 46461 مورخ 83/05/06 دفترخانه 46 وسند 25624 
مورخ 75/12/2 دفترخانه 46 وسند 51635 مورخ 84/07/13 دفترخانه 46  مالحظه 

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

127- رای شــماره 2819 مــورخ 95/09/06 آقــای علی اصغر حاجــی ابراهیمی 
ورنوسفادرانی فرزند ابراهیم بشماره کالسه 0727 و به شماره شناسنامه 12895 
صادره به شماره ملی 1140127667 نســبت به ششدانگ یک درب باغ  به مساحت 
1290/45 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 49فرعی از 117  اصلی واقع در 
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر مع الواسطه از مالک رسمی غالمعلی خلیلیان 

و ارائه قولنامه مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

128- رای شــماره 0495 مــورخ 95/07/25 خانم کبری عزیــزی بروجنی فرزند 
درویشعلی بشماره کالسه 0212 و به شماره شناسنامه 97 صادره به شماره ملی 
4650302943 نسبت به پنج دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه که یک دانگ آن 
وقف است به مســاحت 268/83 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 102  اصلی 
واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 225836 مورخ 93/09/18 

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

129- رای شــماره 2103 مورخ 95/08/24 خانم زهرا محمدی جوی آبادی فرزند 
رضا بشماره کالســه 0791 و به شــماره شناســنامه 213 صادره به شماره ملی 
1290405956 نسبت به 3 دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 282/14 
مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 1324 فرعی از 99  اصلی واقع در جوی آباد 
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل ثبت در صفحه 447 دفتر 537 امالک 

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

130- رای شــماره 2102 مورخ 95/08/24 آقــای محمد تقی هــوازاده جوآبادی 
فرزند احمد بشماره کالسه 0554 و به شماره شناسنامه 47 صادره به شماره ملی 
1142206165 نسبت به 3 دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 282/14 
مترمربع مفروز ومجزی شــده از پــالک 1324 فرعی از 99  اصلــی واقع در جوی 
آباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 40 دفتر 76 امالک 

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

131- رای شــماره 2101 مورخ 95/08/24 آقــای محمد تقی هــوازاده جوآبادی 
فرزند احمد بشماره کالســه 0904 و به شماره شناســنامه 47 صادره به شماره 
ملی 1142206165 نسبت به  ششــدانگ یکباب گاراژ به مساحت 312/60 مترمربع 
مفروز ومجزی شــده از پالک 1324 فرعی از 99  اصلی واقــع در جوی آباد بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل ثبت در صفحه 40 دفتر 76 امالک مالحظه و 

محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

132- رای شماره 1987 مورخ 95/08/23 آقای محمد علی سعیدی فرزند حسینعلی 
بشماره کالسه 0967 و به شماره شناسنامه 4 صادره به شماره ملی 1141031906 

نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مســاحت 18/70 مترمربع مفروز ومجزی شده 
از پالک 1948 فرعی از 72  اصلی واقع در فروشان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل ســند 106064 مورخ 95/07/19 دفترخانه 46 مالحظه و محرز گردیده 

است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

133- رای شماره 2545 مورخ 95/09/02 آقای محمد هوازاده فرزند براتعلی بشماره 
کالسه 1045 و به شماره شناســنامه 2917 صادره به شماره ملی 1141231867 
نسبت به 3 دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 117/50 مترمربع مفروز 
ومجزی شده از پالک 26 فرعی از 99  اصلی واقع در جوی آباد بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شــامل یک فقره اظهارنامه ثبتی و ارائه قولنامه از محمود عطایی  

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

134- رای شماره 2546 مورخ 95/09/02 خانم عاطفه محمدی جوآبادی فرزند مظفر 
بشماره کالسه 1046 و به شماره شناسنامه 1130003531 صادره به شماره ملی 
1130003531 نسبت به 3 دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 117/50 
مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 26 فرعی از 99  اصلــی واقع در جوی آباد 
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل یک فقره اظهارنامه ثبتی و ارائه قولنامه 

از محمود عطایی  مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

135- رای شــماره 2045 مــورخ 95/08/23 آقای اســماعیل مانــی فرزند محمد 
تقی بشماره کالســه 0767 و به شــماره شناســنامه 511 صادره به شماره ملی 
1141127423 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به اســتثنای بهای ثمنیه اعیانی  به 
مســاحت 253 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 3 الی 9 و 12 و 13 فرعی از 
158  اصلی واقع در صدرآباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر مع الواســطه 
 از مالکیت رسمی شــهرداری ثبت در صفحه 80 دفتر 418  مالحظه و محرز گردیده

 است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

136- رای شماره 0490 مورخ 95/07/25 آقای احمد قیاسی فرزند محمود بشماره 
کالسه 6308 و به شماره شناسنامه 302 صادره به شماره ملی 1141532107 نسبت 
به ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 160 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 
751/1 فرعی از 85  اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 

208194 مورخ 90/09/02 دفترخانه 73  مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

137- رای شــماره 8085 مورخ 95/06/28 آقای هادی گشول فرزند علی بشماره 
کالسه 0840 و به شماره شناســنامه 6275 صادره به شماره ملی 1092147357 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 243/50 مترمربع مفروز ومجزی شده از 
پالک 593 فرعی از 99  اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل 

سند 134378 مورخ 94/07/04 دفترخانه 98  مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

138- رای شماره 7995 مورخ 95/06/27 آقای هاشم آقا محمدی ورنوسفادرانی 
فرزند محمد هادی بشــماره کالســه 0485 و به شماره شناســنامه 17 صادره به 
شماره ملی 1142202674 نسبت به 4/5 دانگ مشاع به استثنای بهای ثمنیه اعیانی 
به مساحت 151/17 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 890 و 890/1  فرعی از 
87  اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 156902 مورخ 
84/02/01 دفترخانه 73 و ســند 181228 مورخ 87/04/21 و ســند 59488 مورخ 
86/07/26 دفترخانه 73 و 46 و ثبت در صفحــه 61 و 63 دفتر 65  مالحظه و محرز 

گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

139- رای شــماره 7996 مــورخ 95/06/27 خانم مــژگان ابراهیــم بابایی فرزند 
علی بشماره کالسه 0486 و به شــماره شناســنامه 1011 صادره به شماره ملی 
1141097109 نسبت به 1/5 دانگ مشاع به استثنای بهای ثمنیه اعیانی به مساحت 
151/17 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 890 و 890/1  فرعی از 87  اصلی 
واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 156902 مورخ 84/02/01 
دفترخانه 73 و ســند 181228 مورخ 87/04/21 و ســند 59488 مورخ 86/07/26 
 دفترخانه 73 و 46 و ثبت در صفحــه 61 و 63 دفتر 65   مالحظــه و محرز گردیده 

است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

140- رای شــماره 0595 مــورخ 95/07/26 آقای امراهلل بدیحــی جوآبادی فرزند 
رحمن بشماره کالسه 0637 و به شماره شناســنامه 1099 صادره به شماره ملی 
11408478880 نسبت به 3 دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 163/60 
مترمربع مفروز ومجزی شــده از پــالک 1306 فرعی از 99  اصلــی واقع در بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 156539 مورخ 83/12/27 دفترخانه 73 

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

141- رای شماره 0597 مورخ 95/07/26 آقای حسن  بدیحی فرزند رحمن بشماره 
کالسه 0639 و به شــماره شناسنامه 466 صادره به شــماره ملی 1290470022 
نسبت به 3 دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 163/60 مترمربع مفروز 
ومجزی شــده از پالک 1306 فرعی از 99  اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل ســند 156539 مورخ 83/12/27 دفترخانه 73  مالحظه و محرز 

گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

142- رای شماره 7978 مورخ 95/06/27 آقای داود شمسی فرزند محمود بشماره 
کالسه 3194 و به شماره شناسنامه 2 صادره به شماره ملی 1142220001 نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 88/60 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 
3238 فرعی مجزی از 697 از 99  اصلی واقع در بخــش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل سند 2703 مورخ 89/12/28 دفترخانه 300 ثبت در صفحه 236 دفتر 411  

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

143- رای شــماره 0575 مورخ 95/07/26 آقای محمدرضا کریمی خوزانی فرزند 
شکراهلل بشماره کالسه 0421 و به شــماره شناسنامه 2145 صادره به شماره ملی 
1141121018 نسبت به ششــدانگ یکباب خانهبه اســتثنای بهای ثمنیه اعیانی به 
مساحت 252/90 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 3 الی 9 و 12 و 13 فرعی 
مجزی از 158  اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل قرارداد 
واگذاری از شهرداری 25/04/12400 ثبت در صفحه 80 دفتر 418 مالحظه و محرز 

گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

144- رای شــماره 0556 مــورخ 95/07/25 آقــای محمد حبیبــی خوزانی فرزند 
براتعلی بشماره کالسه 0423 و به شماره شناســنامه 224 صادره به شماره ملی 
1141063591 نسبت به ششدانگ یکباب مغازه و فوقانی به مساحت 116 مترمربع 
مفروز ومجزی شــده از پالک 101 اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل ســند 231203 مورخ 94/12/10 دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده 

است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

145- رای شماره 8018 مورخ 95/06/28 آقای حسن بیگی ورنوسفادرانی فرزند 
محمدعلی بشماره کالسه 0741 و به شماره شناسنامه 2389 صادره به شماره ملی 
1142252086 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 148/56 مترمربع مفروز 
ومجزی شده از پالک 290  و 289 فرعی مجزی از 113 اصلی واقع در بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 13873 مورخ 93/11/21 دفترخانه 222 مالحظه 

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

146- رای شــماره 0551 مــورخ 95/07/25 آقــای الیاس ترابی فــر فرزند محمد 
تقی بشــماره کالسه 0409 و به شــماره شناســنامه 1637 صادره به شماره ملی 
1141253471 نسبت به 3 دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب مغازه و زمین متصله به 
مساحت 142/81 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 1315 فرعی مجزی از 114   
اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 554 دفتر 

604 مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

147- رای شــماره 0547 مورخ 95/07/25 آقای احســان ترابی فــر فرزند محمد 
تقی بشــماره کالسه 0410 و به شــماره شناســنامه 1240 صادره به شماره ملی 
1141134705 نسبت به 3 دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب مغازه و زمین متصله به 
مساحت 142/81 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 1315 فرعی مجزی از 114   
اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 268 دفتر 

613 امالک  مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

148- رای شــماره 0600 مــورخ 95/07/26 خانم الهه طاهری اندانــی فرزند علی 
اکبر بشماره کالسه 5925 و به شــماره شناســنامه 1890 صادره به شماره ملی 
1142247074 نسبت به 2 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه 2 طبقه به مساحت 
177 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 706 فرعی مجزی از 112   اصلی واقع در 
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 32786 مورخ 89/12/15 دفترخانه 

139  مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

149- رای شــماره 0603 مورخ 95/07/26 آقای اســماعیل کاظمــی اندانی فرزند 
حسینعلی بشماره کالسه 0254 و به شماره شناسنامه 1312 صادره به شماره ملی 
1141181762 نسبت به 4 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه 2 طبقه به مساحت 
177 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 706 فرعی مجزی از 112   اصلی واقع در 
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 32786 مورخ 89/12/15 دفترخانه 

139  مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

150- رای شماره 0418 مورخ 95/07/24 آقای سید مســعود بنی هاشمی گهنگی 
فرزند سید حسن بشماره کالســه 0377 و به شماره شناســنامه 15086 صادره 
به شماره ملی 1142365591 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه دو طبقه به مساحت 
200/55 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 9 فرعی مجزی از 156  اصلی واقع در 
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 231634 مورخ 95/02/26 دفترخانه 

73 مالحظه و محرز گردیده است. م الف :2095 
تاریخ انتشار نوبت اول : 95/09/21
تاریخ انتشار نوبت دوم : 95/10/05

م الف: 2095 نبی اله یزدانی رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خمینی شهر
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10
چراغ سبز وزارت کار به سازمان 

زندان ها

تشریح وضعیت شهریه مدارس 
غیردولتی در سال آینده

سبک زندگی خود را انتخاب کنید

دســتیار ویژه رییس جمهور از انجام مذاکرات با نهادهای مختلف 
برای بیمه شدن ۲۰۰هزار زندانی خبر داد. 

الهام امین زاده در خصوص احقاق حقوق شهروندی زندانیان گفت: 
یکی از این حقوق برخورداری از حق بیمه اســت کــه در رابطه با 

انجام آن، تالش هایی در حال انجام است.
وی از مذاکره با وزیر تعاون، کار و رفــاه اجتماعی خبر داد و افزود: 
با شــخص دکتر ربیعی در رابطه با بیمه شــدن زندانیان مذاکرات 
متعددی داشتم و قرار شد در صورت تامین منابع مالی، طرح بیمه 

شدن زندانیان اجرا شود. 
دســتیار ویژه رییس جمهور در امور حقوق شــهروندی در پاسخ 
به این ســوال که چه تعداد از زندانیان بیمه می شوند، گفت: طی 
گفت وگوهایــی با وزیر مربوطه قرار شــد ۲۰۰هــزار زندانی بیمه 

شوند.
قطع بیمه به محض ورود به زندان

وی افزود: متاسفانه بیمه بسیاری از زندانیان در بدو ورود قطع می 
شود و این در حالی است که شرایط زندانیان و خانواده هایشان، به  
گونه ای اســت که احتیاج  به بیمه را بسیار ضروری نشان می دهد.  
امین زاده از پیگیــری ها برای اجرای این طــرح ظرف یک الی دو 
ماه آینــده خبر داد. دســتیار ویژه رییس جمهــور در امور حقوق 
شهروندی تصریح کرد: ایده اولیه بیمه شــدن زندانیان، مربوط به 
سازمان زندان ها بود و این نهاد قضایی طی نامه نگاری های رسمی 
در راستای تحقق حقوق شهروندی، خواستار بیمه شدن زندانیان 

شد که خوشبختانه وزارت کار به این مطالبه چراغ سبز نشان داد.

رییس سازمان مدارس غیردولتی گفت: سال آینده شهریه برخی 
از مدارس نسبت به شرایط و نرخ تورم افزایش می یابد.

مرضیه گرد درباره تعیین الگوی شهریه گفت: اخیرا جلساتی را با 
کارشناسان و موسسان مدارس غیردولتی در رابطه با تعیین الگوی 

شهریه برگزار کرده ایم.
وی ادامه داد: پیش از آغاز هر ســال تحصیلی، کارگروه تخصصی 
برای تعیین الگوی شهریه تشکیل می شود؛ اگر ایرادات و اشکاالتی 
از سوی کارشناسان و موسسان اعالم شده باشد، بررسی و اصالح 

می شود.
رییس سازمان مدارس غیردولتی افزود: هر ساله موسسان موظف 

هستند اطالعات مدارس خود را با خوداظهاری به روز کنند.
وی تصریح کرد: امیدواریم تا پایان سال اطالعات توسط موسسان 
وارد شود تا کنترل و بررسی ها  توسط کارشناسان ما  صورت گیرد.

گرد، درباره افزایش شــهریه نیز بیان کرد: در برخــی از مدارس 
افزایش شــهریه نخواهیم داشــت اما در بعضی دیگر متناسب با 

شرایط و نرخ تورم، میزان آن را  افزایش می دهیم.
 معاون وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد: امیدواریم بتوانیم زودتر 
به سمت اجرای بندهای حمایتی برویم تا کمترین افزایش شهریه 

را داشته باشیم.

مدتی پیش در خبرها شــنیدیم که وزیر  نجمه فاتحی
بهداشــت نســبت به تبلیغــات داروی 
الغری وضد ریزش مو در تلویزیون از رییس صداوســیما انتقاد 
کرد و با مکتوب کردن نامه ای به رییس صداوسیما، توقف پخش 

تبلیغات این داروهای گیاهی را خواستار شد.
رییس ســازمان غذا و دارو نیــزدر این بــاره افزود:»اگر قرار بود 
کسی با یک دارو الغر شــود، دیگر هیچ فرد چاقی در دنیا وجود 
نداشــت،مردم گول این تبلیغات را نخورند، هیچ کــدام از این 
تبلیغات مورد تایید وزارت بهداشت نیســت. ممکن است برای 
کمک به رژیم درمانی چاقی، محصوالتی از وزارت بهداشت مجوز 
بگیرند اما ادعای درمان قطعی داشــتن به طور یقین مورد تایید 

وزارت بهداشت نیست.«
شاید بتوان گفت»چاقی« یکی از مهم ترین دغدغه های بسیاری 

از افراد در دنیای مدرن است. اما به راستی چه باید کرد؟
طب نویــن و طب ســنتی هریک بــرای این عارضــه تدابیری 

اندیشیده اند و روش ها و داروهایی را  ارائه داده اند اما...
نظرکلی اکثر متخصصان درهر دو حوزه این اســت که داشــتن 
یک برنامه بلندمدت با پزشک، موفق ترین راه برای درمان چاقی 
است. برنامه  بلندمدتی که به تدریج می تواند به یک شیوه نوین 

برای زندگی فرد بینجامد.
درواقع کاهش وزن یا الغر شــدن باید به گونه ای باشــد که به 
سایرعملکردهای حیاتی سیستم بدن شما آسیب نرسد.درواقع 
حفظ ســالمت در درجه اول و کاهش وزن در درجه دوم اهمیت 

است.
و اما اگر بخواهیــم خیلی کلی تر صحبت کنیــم و به جنبه های 
مختلف سالمت از جمله ســالمت روانی و سالمت اجتماعی نیز 
نگاهی اجمالی داشته باشــیم ،به واژه ای می رسیم تحت عنوان

life style یا ســبک زندگی که یــک مفهوم روانشناســی و 
جامعه شناسی وسیع می باشد.

 در تعریــف ســازمان جهانــی بهداشــت از ســبک زندگــی 
آمده است:اصطالح سبک زندگی به روش زندگی مردم و بازتابی 
کامــل از ارزش های اجتماعی ،طرز برخورد و فعالیت ها اشــاره 
دارد.همچنین ترکیبــی از الگوهای رفتاری و عــادات فردی در 
سراســر زندگی )فعالیت بدنی،تغذیه،اعتیاد به الکل و دخانیات 

و...(است که در پی فرآیند جامعه پذیری به وجود آمده است.
در بیشتر مواقع، مجموعه عناصرســبک زندگی در یک جا جمع 

می شوند و افراد در یک سبک زندگی مشترک می شوند.
ســبک زندگی ســالمت محور بــه الگوهــای جمعــی رفتار 
کــه می تواننــد بــرای جلوگیــری از مشــکالت مربــوط به 
ســالمت و تضمین کننده ســالمت بــرای فرد باشــد، مربوط 
مــی شــود و از ابعاد متنوعــی چــون ورزش،تغذیه مناســب 
ونامناســب،خودکنترلی،رفتارهای پیشــگیرانه و... تشــکیل 
شده است. پس شــاید بهترین تصمیم برای داشتن یک زندگی 
سالم تر،شــاداب تر و زیباتر انتخاب یک ســبک زندگی مناسب 
باشد. شاید االن، بهترین وقت برای تغییرباشد  تغییری به معنای 
کنار گذاشــتن عادات ناصحیح و جایگزین نمودن شــیوه های 

صحیح و اثربخش در بهبود کیفیت زندگی.

بی میلی  برخی جوانان و نوجوانان به انجام فرایض دینی 
 و اقامه نمــاز، از نمونه معضالت و چالش هایی به شــمار

 می رود که گاهی بــه دغدغه ای جدی میــان والدین و 
خانواده ها تبدیل می شود.

بابــک رضوی، دانــش آموخته رشــته معارف اســالمی، 
در تشــریح دالیل و عوامل موثــر در بروز چنیــن رویه و 
رفتارهایی از سوی برخی جوانان و نوجوانان اظهار داشت: 
اصلی ترین و ریشــه ای تریــن عامل دراین بــی میلی و 
بی انگیزگی را باید در عدم شناخت و آگاهی برخی جوانان 

از فلسفه دین،عبادت و مناجات جست وجو کرد.
وی افزود: به واقع در بستر و فضایی که جوان یا نوجوان از 
هیچ گونه شناختی نســبت به اعتقادات و باورهای دینی 
و مذهبــی و انجام فرایــض دینی و ثمــرات آن برخوردار 
نیست،بروز چنین بی میلی و بی انگیزگی نسبت به نماز 

و یا انجام امور عبادی و اعتقادی غیر ممکن نخواهد بود.
رضوی گفت: الگو پذیری نامناسب،معاشــرت با گروه های 
همسن و سال که فاقد چنین اعتقادات و باورهای مذهبی 
هستند نیز از دیگر عوامل موثر در شکل گیری رفتارهای 

اینچنینی محسوب می شود.
دانش آموخته رشته معارف اسالمی عنوان کرد:الگوبرداری 
از اطرافیــان و همســان ســازی رفتارهــا با گــروه های 

همســن و ســال از ســوی برخی از جوانان و نوجوانان از 
موضوعاتی اســت که در صورت لحاظ نشدن تدبیر،درایت 
و هوشمندی الزم از ســوی والدین می تواند مسبب بروز 

معضالت و چالش های بسیاری شود.
وی افزود:از ســوی دیگر نباید از رفتارهــا و کیفیت و نوع 
باورهــای والدین نیز به ســادگی گذشــت و طبیعتا در 
شــرایطی که پدر و مادر از انجام فرایض و واجبات دینی 
همچون نماز ســر باز می زنند،بی توجهی یا کم توجهی 
فرزندان ایــن خانواده ها به این مقولــه چندان تعجب آور 

نخواهد بود.
وی افزود: در ســیر حیات فرزندان از کودکــی تا نوجوانی 
و ســپس جوانی،رعایت زنجیــره ای از بایدهــا و نبایدها 
از ضروریاتــی اســت کــه رشــد،پویایی،تکامل و تعالی 
روحی،روانــی و فکــری فرزنــدان را تضمین مــی کند و 
در صورت بروز خلــل در این چرخه،  روند تکوین و رشــد 
شــخصیتی و اعتقادی جوانان و نوجوانان با بن بست ها و 

چالش های عدیده ای مواجه خواهد شد.
از جهــل به نیازهــای خویش تــا رفتارهای 

نامتعارف مدعیان دینداری 
مهدی فروزش جامعه شــناس و آسیب شــناس مسائل 
 اجتماعــی، در تشــریح عوامــل موثــر در بــروز برخی 

بی میلی ها به انجام واجبات و فرایض دینی همچون نماز 
از ســوی برخی نوجوانان و جوانان عنــوان کرد:تحقیقات 
و پژو هش های علمــی، این واقعیت را به اثبات رســانده 
که اساسا افرادی که نســبت به چارچوب ها و ارزش های 
اعتقــادی و دینی بی تفاوت هســتند از منظــر روحی و 
 روانی در معرض آســیب ها و ســرخوردگی های بیشتری

 قرار می گیرند.
وی افزود: انجام فرایض دینی و واجباتی همچون نماز، به 
نوعی تحکیم بخش اراده افراد است و در طیف ها،اقشار و 
گروه هایی که فاقد این اعتقادات هســتند، احتمال بروز 

لغزش های روحی،روانی بیشتر به چشم می خورد.
فروزش بیان کرد: بــه واقع این طیف و تیــپ از جوانان و 
نوجوانان به نیازهای واقعی درونی خویش آگاه نیستند و 
همین جهل و بی اطالعی باعث می شود از سوی این افراد 

به مقوله نماز توجه چندانی نشود.
جامعه شــناس وآسیب شناس مســائل اجتماعی گفت: 
یکی دیگر از دالیل و عوامل موثر در فاصله گرفتن از انجام 
فرایض دینی همچــون نماز به برخی رفتارهــای افراد به 
ظاهر دیندار معطوف می شود که این امر ذهنیت جوانان 

و نوجوانان را مخدوش و مکدر می کند.
وی افــزود: به واقــع در چنیــن تلقــی و ذهنیتی نقش 
والدین بسیار موثر اســت و باید این واقعیت برای جوانان 
و نوجوانان اینچنینی تفهیم شــود که اصــل و واقعیت 
دین از این ناخالصی ها مبراســت و اگر عــده ای با ادعای 
دینداری رفتــاری بر خالف دین انجام می دهند ناشــی از 
اصل دین نیست، بلکه ریشه آن را باید در سوء استفاده ای 
جســت وجو کرد که از دین می شــود و این سوء استفاده 

می تواند در هر حوزه دیگری نیز قابل مشاهده باشد.
فروزش عنوان کــرد: نقش نهادهای فرهنگــی، آموزش و 
پرورش، خانــواده، گزینش صحیح دوســتان و گروه های 
هم سن و سال در پیشگیری از چنین تلقی و ذهنیت های 

نادرستی بسیار موثر است.
وی همچنین یادآور شد: در پایان ذکر این نکته ضروری به 
نظر می رسد که در مواجهه با چنین جوانان و نوجوانانی، 
باید منطق و عقالنیت در تعامالت و توجیه آنان سرلوحه 
والدین قرار گیرد،امر حائز اهمیتی که متاســفانه از سوی 
برخی والدین مورد کم توجهی واقع می شــود و اساســا 
به زعــم بعضی از آنها بایــد در مقابل چنیــن رفتارهایی 
برخوردهای خشن، سلبی و قهری اعمال شود که این رویه 
و رویکرد کامال اشــتباه اســت و باید با منطق و عقالنیت 
و توجیه کردن ایــن تیپ از جوانــان و نوجوانان به نحوی 
جدی و عمیــق آنها را بــه واقعیت هــا و حقیقت دین و 

فریضه نماز آشنا و آگاه ساخت.

چگونه جوانان را به خواندن نماز مشتاق کنیم؟

اخبار 

با مسئوالنیادداشت

حوادث

نجات از مرگ 24 ساعت قبل از اعدام قتل به خاطر برخورد آینه خودروها! 

رییس ســازمان اوقاف و امور خیریه گفــت: هم اکنون ۱۰ 
هزار هکتار از زمین های موقوفات در اختیار دســتگاه ها و 
نهادهای نظام است. حجت االسالم علی محمدی گفت: این 
دســتگاه ها باید در این زمینه، تبلیغ وقف را در دستور کار 
خود قرار دهند که در این میان صدا و ســیما می تواند نقش 
ویژه ای در احیای فرهنــگ وقف ایفا کند. وی گفت: عده ای 
با وقف اموال، آخرت را برای خود می خرنــد و عمر خود را 

طوالنی می کنند.
محمدی افزود: کســانی که اموال خود را وقف می کنند یاد 
و نام خود را در دنیا طوالنی می کنند و نام آنها همیشــه به 

نیکی یاد می شود.
وی گفت: موقوفه ای داریم که یک هزار و ۱۰۰ ســال پیش 
وقف شده است و در طول این ســال ها نام واقف آن همیشه 
ماندگار باقی مانده است. نماینده ولی فقیه و رییس سازمان 
اوقاف و امور خیریه با اشاره به دیدگاه های مختلف انسان ها 
درباره اموال در این دنیــا تاکید کرد: عــده ای دنیا را تنها 
گذرگاهی برای آخرت می بینند از این رو دنیا و آخرت را با 
هم به دســت می آورند که در این راه وقف اموال بسیار موثر 

است. حجت االسالم محمدی با اشاره به ادامه حرکت وقف 
تاکنون گفت: اوایل امســال فردی بیــش از یکصد میلیارد 
تومان از اموال خــود را وقف کرد و این نشــان می دهد که 
حرکت وقف همچنان ادامه دارد و ما می توانیم عمر سرمایه 
خود را مدیریت و از آن ثواب و حســنه در کارنامه خود ثبت 

کنیم.
 وی یکی از حسنات را توجه متمکنان به افراد ضعیف جامعه 
دانســت و افزود: یکی از اصول اجتماعی این است که افراد 
خودخواه نباشــند و در زندگی خود دیگــران را نیز لحاظ 

کنند.
۷0 هزار مسجد وقفی داریم

وی گفت: هم اکنون بیش از ۷۰ هزار مسجد در کشور داریم 
که همه آنها وقف هستند و همه آحاد جامعه از این سرمایه 

اجتماعی استفاده می کنند.
نماینده ولی فقیه و رییس ســازمان اوقــاف و امور خیریه 
افزود: تمام ســازمان ها، نهادها و وزارتخانه ها به شــکلی از 
وقف استفاده می برند و حتی ثروتمندترین وزارتخانه کشور 
یعنی وزارت نفت هم از برخی اماکن وقفی استفاده می کند.

بحث فعالیت شــبکه های اجتماعی در ایران از سال ها پیش 
محلی برای بحث بوده و همچنان درباره فعالیت این شبکه ها 

در ایران اتفاق نظر وجود ندارد.
رییس پلیس فتــا گفت: باید ســرور این اپلیکیشــن ها در 
اختیار ما باشــد ولی تلگــرام و واتس اپ و اینســتاگرام در 
اختیار ما نیســت و تمایلی به دسترسی دادن به ایران ندارند 
که در شــورای عالی فضای مجازی به آنها فرصت داده ایم و 
امیدواریم تا ســال آینــده از ظرفیت های بومــی خودمان 

استفاده کنیم.
هادیانفر در عین حال یادآور شد: امســال ۶۰ درصد جرایم 
فضای مجازی به برداشت های غیر مجاز برمی گردد و بیش 
از ۸۶ درصد از این پرونده ها به نتیجه رســیده است. آخرین 
پرونده در تهران بوده که هکر، اطالعات بانکی ۸۰۰ مشتری 
یک بانک خصوصی را هک کرده بود و فعال در حال بررســی 
هســتیم که آیا کارمندان بانک با آنها همکاری داشته اند یا 

خیر.
قطعا در اینکه دسترسی به شــبکه های اجتماعی با شرایط 
مطلــوب می تواند آرامش خاطر بیشــتری برای کشــور به 

همراه داشته باشــد شــکی نیســت اما به هر صورت طی 
تمام سالیان گذشــته برخی تجربه ها نشــان داده است که 
سیاست گذاری های سلبی در نهایت موجب عدم دسترسی 
کاربران به شــبکه هایی مانند فیس بوک، توییتر یا یوتیوب 
نشــده و بعضا آمار فروش و اســتفاده فیلترشــکن ها را باال 
برده است، ازســوی دیگر طرح چنین موضوعاتی و انتساب 
آنها به کمیته فیلترینگ در حالی انجام شــده که مسئوالن 
در شورای عالی فضای مجازی بر قطع کامل دسترسی به این 

شبکه ها اصرار نداشته اند.

مرد اعدامــی که فقط ۲4 ســاعت تا مــرگ فاصله 
داشت، با گذشــت اولیای دم، از مجازات مرگ نجات 
یافت. ســاعت ۲۰ و 3۰دقیقه چهارم مهر سال ۸5، 
مردی با کالنتری ۱9 باغستان کرج تماس گرفت و از 
مرگ مشکوک پدر ۷9 ساله اش در خانه شان در بلوار 
انقالب خبــر داد. ماموران با حضــوردر آنجا متوجه 
شدند پیرمرد بر اثر خفگی به قتل رسیده و دو انگشتر 
قدیمی و3۷۰ هزارتومان پولش به سرقت رفته است.

تحقیقات نشــان می داد این اواخر پیرمــرد با زوج 
میانســالی در گورستان شــهر و زمانی که سر خاک 
همسرش می رفته آشناشــده و با آنها در رفت و آمد 

بوده است.
زوج میانســال برای تحقیقات بــه اداره آگاهی کرج 
منتقل شــدند و گفتند با پیرمرد رفت و آمد داشــته  
اما در قتل او نقشــی نداشــته اند. ماموران در ادامه 
تحقیقات پی بردند پسر آنها نیز به خانه پیرمرد رفت 
و آمد داشــته اما بعد از مرگ پیرمرد دیگر کسی از او 
خبری ندارد. او تحت تعقیب پلیس قرار گرفت و چند 

سال بعد از جنایت دستگیر شد.
متهم به قتل به انگیزه سرقت از خانه پیرمرد اعتراف 
کرد و گفت:قصد قتل او را نداشــتم و می خواستم با 
دوســتم از آنجا ســرقت کنم، اما پیرمــرد فهمید و 
مجبور شدم او را خفه کنم. جسدش را در آشپزخانه 

انداختم و شــیر گاز را بازکردم. بعد دو انگشترش را 
برداشتم و پول های ســرقتی را هم با دوستم تقسیم 
کردم. با اعتراف وی، همدســتش نیز بازداشت شد و 
به سرقت اموال مقتول اعتراف کرد. آنها مدتی بعد در 
شعبه اول دادگاه کیفری استان البرز محاکمه شدند 
و نیما متهم ردیف اول پرونده بــه قصاص نفس و به 
اتهام سرقت به یک ســال حبس و ۷4 ضربه شالق و 
ردمال و همدســتش نیز به اتهام سرقت به شش ماه 
حبس و تحمل ۷4 ضربه شالق و رد مال محکوم شد. 
حکم دادگاه در شــعبه ۲9 دیوان عالی کشور تایید 
و برای اجرا به شــعبه ششــم اجرای احکام کیفری 
دادگستری اســتان البرزنزد قاضی علی اکبر داوریان 
ارسال شــد. با توجه به اینکه عامل جنایت همچنان 
ابراز پشیمانی می کرد، واحد صلح و سازش با اولیای 
دم چند بار تشکیل جلســه داد تا اینکه این تالش ها 
به ثمر نشســت و تنها یک روز مانده به اجرای حکم 
قصاص مرد جوان، فرزندان مقتول در آســتانه هفته 
وحدت و تولد حضرت محمد )ص( بدون هیچ قید و 
شرطی، قاتل پدرشان را بخشیدند تا او راه درست را 

در زندگی پیش بگیرد.
پس از بخشــیده شــدن این قاتل که پنج سال بود 
در زندان به ســر می برد، اکنون قرار اســت از جنبه 

عمومی جرم در دادگاه کیفری محاکمه شود.

پســر نوجوان که در جریان درگیری خیابانی مرتکب قتل شده بود، 
در جلسه دادگاه منکر اتهامش شــد. در این پرونده مصطفی متهم 
است مهر سال گذشــته درحالی که ۱۶ سال داشت، مرد ۲5 ساله ای 
را با ضربه چاقو به قتل رسانده است.پس از وقوع این جنایت در شرق 
تهران، مصطفی و افراد حاضر در نزاع توسط ماموران دستگیر شدند. 
تحقیقات از آنها نشان داد، مقتول و دوستش سوار بر پرشیا در حال 
عبور از خیابان بودند که آینــه خودرویش با آینه وانت متهم برخورد 

می کند و همین باعث درگیری میان آنها می شود.
 مصطفــی در این درگیری بــا چاقو، به ســمت مقتــول می رود و 
ضربه ای به پشت سر او وارد می کند که باعث قتل می شود. با تکمیل 
تحقیقات، پرونده برای محاکمه به شعبه هفتم دادگاه کیفری استان 
تهران فرســتاده شــد و متهمان به ریاســت قاضی خازنی محاکمه 
شدند.  در این جلســه اولیای دم برای قاتل پسرشان تقاضای قصاص 
کردند و دیگر متهمان پرونده را بخشــیدند.  مصطفی هم در دفاع از 
خود گفت: من با چاقو ضربه ای به مقتول نزدم. فقط با پشــت چاقو 
به ســرش ضربه ای زدم. یکی از متهمان پرونده هم چاقو داشــت و 

نمی دانم چه کسی ضربه مرگبار را به مقتول زد.
رییس دادگاه: ماهیت جرمی که انجام دادی را درک کردی؟

متهم به قتل: ماهیت چی هست؟! من فقط می دانستم کار خالف، 
جرم است. 

در ادامه دیگر متهمان پرونده در دفاع از خود اعالم کردند، مصطفی 
چاقو داشــت و به مقتول ضربه زد. پس از دفاعیــات متهم، قضات 

دادگاه برای تصمیم گیری وارد شور شدند.

رییس سازمان اوقاف و امور خیریه:

10 هزار هکتار از موقوفات در اختیار دستگاه های دولتی است
رییس پلیس فتا در نشستی مطبوعاتی:

پلیس فتا خواستار فیلترینگ ۳0 شبکه اجتماعی در ایران شد

روانشناسی

همیشــه آماده شــنیدن صحبــت هــا و درد دل کردن 
همســرتان باشــید حتی اگر قادر به ارائه راه حل مناسبی 
برای حل مشکلش نباشــید. ســیما منادی روانشناس و 
مشاور، اظهار داشــت: یکی از خصوصیات زوج های موفق 
این است که به راحتی و صمیمیت با یکدیگر صحبت کنند 
و هنگام ایجاد مشکل در زندگی بتوانند راه حلی برای رفع 

آن پیدا کنند.
وی گفت: اگر هر یــک از زوجین نتوانند شــنونده خوبی 
برای درد دل های همســرش باشــد، به ناچار ممکن است 
به دیگران و حتی خانواده خویش پناه ببرد و مشکالتش را 
مطرح سازد زیرا درد دل کردن یک نیاز غریزی برای همه 
افراد است و انسان طبعا نیاز دارد که کسی صحبت هایش 
را بشــنود. منادی تصریح کرد: اگر رازهای زندگی زوجین 
به خارج از حریم خصوصی آنان کشیده شود نه تنها باعث 
رفع مشکل نمی شــود بلکه بر شدت این مســائل افزوده 
می شــود زیرا هر کس اگرچــه نیــت خیرخواهانه ای هم 
داشته باشد ولی با ارائه نظرات گوناگون موجب اختالل در 

حل آن موضوع خواهد شد. 

همســران باید به جای وابســتگی و بســتن دست و پای 
یکدیگر با دادن عــزت نفس به هم دوشــادوش یکدیگر 
حرکت کننــد. فرشــته کریمی روانشــناس، با اشــاره 
به همســرانی که نســبت به هم احســاس وابســتگی 
پیدامی کننــد، اظهار داشــت: وقتــی که دو نفــر به هم 
وابستگی مفرط داشــته باشــند چنان مجذوب یکدیگر 
هستند که احساس می کنند بدون هم نمی توانند زندگی 
کنند. وی در ادامه گفت: فرق دلبســتگی و وابستگی این 
است که در واقع در دلبستگی فردیت و هویت طرف مقابل 
را تهدید نمی کنیم بلکه زن و شوهر در کنار هم با موفقیت 
و تفاهم پیش می روند. همچنیــن اعتماد به نفس آنها هر 
روز بیشــتر می شــود چرا که در این صورت زن و شوهر 
کنار هم حرکت می کنند نه اینکه با وابســتگی مفرطشان 
دست و پای هم را ببندند. این روانشناس با اشاره به معایب 
وابستگی شــدید، گفت: وابستگی های شــدید و یکطرفه 

باعث ایجاد چالش هایی در زندگی مشترک می شود. 
این نکته که شــما به همســرتان نیاز دارید هیچ ایرادی 
ندارد همسر شما نیز در بســیاری از موارد نیازمند حضور 
شماست و باید بدانید که این وابســتگی ناسالم و افراطی 

است که مانع رشد شخصیت و استقالل شما می شود.

 بهترین شخص برای 
درد دل کردن، همسرتان است

در زندگی باید 
دل بسته بود نه وابسته

اصلی ترین و 
ریشه ای ترین عامل 

دراین بی میلی و 
بی انگیزگی را باید 

در عدم شناخت 
و آگاهی برخی 

جوانان از فلسفه 
دین،عبادت 

ومناجات جست وجو 
کرد

بی میلی جوانان و نوجوانان به انجام فرایض دینی همچون اقامه نماز، از معضالت و چالش های فرهنگی و اعتقادی 
به شمار می رود که برای برون رفت از آن باید ظرافت، ســعه صدر و منطق و عقالنیت الزم از سوی والدین چنین 

جوانانی لحاظ شود.

پیشنهاد  سردبیر:
چگونه جوانان را به خواندن نماز مشتاق کنیم؟

رییس یکی از دانشگاه های 
شــمال کشــور که پس از 
قتل پیرمــرد تنها، اموالش 
با سندســازی تصاحب  را 
با حکــم قضات  کرده بود، 
دادگاه با مجازات سنگینی 

روبه رو شد.
تحقیقات در ایــن پرونده 

از ۲۶ دی ماه ســال 93 و به دنبال کشف جســد مردی در جاده 
جاجرود در دســتور کار پلیس قرار گرفت. کارآگاهان اسفند ماه 
همان سال، متهم به قتل را که استاد دانشــگاه و رییس یکی از 
دانشگاه ها بود، شناسایی کردند و او نیز به کشتن پیرمرد اعتراف 

کرد.
هفته گذشته متهم در شعبه هشتم دادگاه کیفری استان تهران 
محاکمه شــد. فرزندان مقتول در این جلسه برای قاتل پدرشان 
قصاص خواســتند. متهم نیز در دفاع از خود گفت: مقتول از من 
صد میلیون طلب داشت و پولش را می خواست. من هم به خاطر 
مشکالت مالی تحت تعقیب بودم. ترســیدم موضوع را به پلیس 
بگوید. به همین دلیل او را با ۲۰ قرص خواب آور بیهوش کردم تا 

از خانه اش فرار کنم اما صبح، متوجه مرگش شدم.
پــس از دفاعیــات متهــم و وکیل مدافعــش، قضــات بــرای 
تصمیم گیری وارد شور شده و استاد دانشگاه را به قصاص و ۲9۷ 

ماه حبس محکوم کردند.

مجازات سنگین برای استاد قاتل
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پیشنهاد سردبیر: 
 چین و هند در فهرست انتظار لغو ویزا با ایران

اخبار

آن سوی مرزها

معاون سازمان میراث فرهنگی:

 شاید کشورهای جدید
 به نوروز ملحق شوند

حسرت رییس جمهوری روسیه

مدیرکل حفظ و احیای بافت های تاریخی سازمان میراث 
فرهنگی کشور:

میراث ناملموس در ایران برجسته تر 
ازمیراث ملموس است

رییس دانشگاه هنر اصفهان:

 مرمت آثار و اشیای تاریخی 
محل آزمون و خطا نیست

 تخریب 37 مسجد در موصل
 به دست داعش

معاون ســازمان میراث فرهنگی با تشــریح برخــی جزییات ثبت 
جهانی »نوروز« به عنوان بزرگ ترین و کهن ترین میراث ناملموس 
دنیا در یازدهمین اجالس یونســکو با مدیریت ایران اظهار داشت: 
این ثبت جهانــی، نقش ایران را در اتحاد کشــورها بیشــتر کرد، 
شــاید پرونده نوروز با 12 کشــور دنیا از جمله ترکیه، آذربایجان، 
هند، پاکستان، ازبکستان، قرقیزستان، قزاقســتان، تاجیکستان، 
افغانســتان، ترکمنســتان، عراق و به همراه ایران ثبت شد ولی در 
تمام دنیا نوروز را با ایران می شناســند و ثبت آن با مشــارکت 12 

کشور دنیا برای ایران فواید بسیاری در حوزه صلح و اتحاد دارد.
محمدحســن طالبیان در ادامه عنوان کرد: حتی شاید چند سال 
بعد نیز برخی کشورهای دیگر درخواست کنند که به پرونده نوروز 
بپیوندند که دوباره این پرونده در یونســکو بررســی می شــود که 
اگر اسناد آن کشــورهای متقاضی مورد قبول بود به پرونده نوروز 
می پیوندند و اگر مورد پذیرش نشــد همین پرونده کنونی پابرجا 
خواهد بــود؛ ولی در مجمــوع اینگونه ثبت هــای جهانی در حوزه 
میراث ناملموس می تواند نقش کشــورها در تبادل فرهنگ و صلح 

را پررنگ تر کند.

والدیمیر پوتین رییس جمهوری روســیه از خواســته و حسرت دیدن 
جاذبه های طبیعی و فرهنگی کشــورهای مقصد ســفرهای خود سخن 
گفته است. والدیمیر پوتین در این باره اعالم کرده که بسیار دوست دارم 
در سفرهایی که انجام می دهم، بتوانم در کشورهای مقصد گردش عادی 
انجام دهم.رسانه روسی اسپوتنیک نوشت: پوتین این خواسته را در پاسخ 
به پرسشی که در نشســت کارگران یک کارخانه در چلیابینسک درباره 
آینده وی پس از پایان مســئولیت سیاسی مطرح شــد، بیان کرد.پوتین 
گفت که خیلی دوست دارم ســفر کنم، اما به خاطر برنامه فشرده کاری 
این امکان وجود ندارد تا به دیدنی های طبیعی و فرهنگی کشورها توجه 
کنم.پایگاه خبری لنتا رو، به نقل از ســخنان پوتین نوشت: همه سفرها 
من اینگونه است. به فرودگاه و سپس یک ســاختمان )محل مذاکرات( 
می روم و باز دوباره به فــرودگاه باز می گردم. انگار نــه انگار که به جایی 
سفر کرده ام. رییس جمهوری روســیه همچنین در پاسخ به این پرسش 
که چه آرزویی دارد؟ اظهار کرد: می خواهم با موفقیت به مسئولیت خود 

پایان دهم.

مدیرکل حفظ و احیای بافت های تاریخی سازمان میراث فرهنگی کشور 
گفت: میراث ناملموس در کشور ما همپا و حتی بیشتر از میراث ملموس 
رشد یافته اســت.  غالمرضا میثاقیان ضمن حضور در سمینار حفاظت و 
مرمت تزیینات وابســته به معماری در اصفهان  با بیان این مطلب گفت: 
هنر در ســرزمین ما از دو جنبه اهمیت دارد. یک مورد زیباشــناختی و 
مورد دوم معنا شناســی اســت. وی ادامه داد: همه هنرهای ایران بخش 
معنایی شــان مهم تر از بخش ظاهری آنهاســت. یعنی در میراث ایران 
میراث ناملموس همپا و بلکه بیشــتر از میراث ملموس مشهود است.وی 
خاطرنشان کرد: من امیدوارم در این ســمینار زمینه ای فراهم شود که 
عالوه بر آنکه به ظاهر مرمت توجه می شــود، زمینه های الزم برای توجه 

به مفاهیم و معانی ناملموس نیز فراهم شود.

رییس دانشگاه هنر اصفهان در آیین افتتاحیه همایش سه روزه حفاظت 
و مرمت تزیینات وابســته به معماری اظهار کرد: بعــد از همایش تبریز و 
همایش ماه گذشته ایتالیا، با این همایش ســه روزه که به طور تخصصی 
درباره مرمت تزیینات وابســته به معماری صحبت می کند تالش داریم 

گامی درست در مرمت تزیینات ایرانی برداریم.
مصطفی کیانی ادامه داد: یکی از محورهای مهــم در مرمت آثار تاریخی 
ارتباطات بین المللی و میان کشــوری اســت؛ چرا که مرمت آثار و اشیا 
جایی برای آزمون و خطا ندارد. در این همایــش به اهمیت ارتباطات فرا 
ملی و برگزاری همایش هــا و کنگره های تخصصی در ایکوموس ایران نیز 
اشاره شده است. رییس دانشگاه هنر اصفهان افزود: بحث بعدی استفاده 
از فناوری ها و تکنولوژی های جدید در مرمت آثار اســت که کشور ایتالیا 
یکی از پیشروهای مطرح در این زمینه اســت. الزم است در این زمینه از 
تجربیات استادان مرمت کشــور ایتالیا که مهد هنر اروپا نیز هست بهره 
ببریم. کیانی گفت: دانشــگاه هنــر اصفهان اگرچه در همه شــاخه های 
هنری فعالیت دارد؛ اما دانشکده مرمت این دانشگاه با سابقه ای ٤٠ ساله 
قدیمی ترین دانشکده مرمت ایران است و با توجه به قرارگیری در شهری 

تاریخی همچون اصفهان پتانسیل های خوبی ایجاد کرده است.

مدیر اوقاف ســنی اســتان نینوا در شــمال عراق اعالم کــرد که گروه 
تروریســتی داعش بیش از 37 مســجد در شــهر موصل و حومه آن را 
تخریب کرده و 67 مســجد دیگر نیز در جریان نبردها و بمباران تخریب 
شده است. »ابوبکر کنعان« در اظهاراتی گفت که داعش از زمان سیطره 
بر موصل در تابستان ســال 2٠1٤ تا به امروز 37 مسجد را به طور کامل 

تخریب کرده است که برخی از آنها جزو آثار باستانی و تاریخی بوده اند.
وی اشاره کرد گروه تروریســتی داعش مدعی است که دلیل تخریب این 
مساجد تاریخی این است که این مساجد در قبرســتان ها و جاهایی که 
آرامگاه هایی در آن قرار دارد، احداث شده اند.مدیر اوقاف سنی در موصل 
همچنین اظهار کرد که 67 مســجد دیگر در جریــان نبردهای نظامی و 
بمباران ها تخریب شده و اغلب این مساجد به دلیل خسارت های زیادی 
که به آنها وارد آمده دیگر قابل اســتفاده نیســتند و باید مورد بازسازی 
قرار گیرند.به نقل از خبرگزاری آناتولی، به گفته کنعان تخریب مســاجد 
تاریخی در موصل به دلیل اهمیت این شهر اصیل و تاریخی، زیان بزرگی 

به شمار می آید.

پلی عجیب که عابرانش آه می کشند
پل افسوس ها و یا پل آه یکی از دیدنی های ونیز ایتالیاست که یک طرف آن دادگســتری و طرف دیگر زندان است و زندانی ها پس از دادگاهی از طریق این پل روانه زندان می شدند و روی پل افســوس می خوردند. پل افسوس یکی از جاذبه های گردشگری ونیز و 

دیدنی های ایتالیاست. این پل معروف آغاز قرن هفدهم برای اتصال زندان قدیمی به اتاق بازجویی در کاخ دوج ساخته شده. با این حال وجود این پل منظره زیبایی به کانال بخشیده و به عنوان یکی از بهترین نمونه های معماری پل در جهان شناخته شده است.

دیدگاه

قاب  روز  

هفتمین نشســت علمی پژوهشــی اداره کل میراث 
فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری استان اصفهان 
 با حضور ســیداصغر محمودآبــادی در خانه میراث

 برگزار می شود.
این نشست با عنوان »اصفهان در اواخر دوره ساسانی 
و آغــاز دوره اســالمی« با ســخنرانی »ســیداصغر 
محمودآبادی« اســتادتمام گروه تاریخ و عضو هیئت 
علمی دانشگاه اصفهان و دبیر علمی چهارمین کنگره 
تاریخ معماری و شهرســازی ایران)اســتان اصفهان( 
برگزار می شود. این نشســت روز دوشنبه 22 آذرماه 
ساعت 16:3٠ تا 19 در خانه میراث )خانه دهدشتی( 
 واقع در میــدان امام حســین)ع(، ابتــدای خیابان 
باب الرحمه، کوچه جهان نما، بن بســت دهدشــتی 

برگزار می شود.
 نشســت اول اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری اســتان اصفهان با عنوان »خانه تاریخی 
دوره قاجاریه، نویافته ها« با ســخنرانی مریم قاسمی، 
نشســت دوم با عنوان »قنات ها و روند جهانی شدن« 
با سخنرانی فریدون الهیاری مدیرکل میراث فرهنگی 
اســتان اصفهان، نشست ســوم با عنوان »سیر تحول 
معماری در مســجد جامع اصفهان« با سخنرای دکتر 
عبدا...جبل عاملی، نشســت چهارم بــا عنوان »تاثیر 
مکتب فلســفی اصفهان بــر تاریخ فکری ایــران« با 
ســخنرانی پروفســور اورس گوژکن، نشست پنجم با 
عنوان» حفاظت و مرمت نویافته هــا در کاوش های 
باســتان شناســی؛ با نگاهی به کاوش های باســتان 
شناســی تپه ویگل شهرســتان آران و بیــدگل« با 
سخنرانی محسن جاوری و ششــمین نشست علمی 
پژوهشی از ســوی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری استان اصفهان با عنوان »زیبایی 
 و هویــت مکان« با ســخنرانی شــهریار ناســخیان 

برگزار شد.

بررسی اصفهان دوره ساسانی 
و آغاز دوره اسالمی

در شهر

پس از لغو رســمی ویزای ایران با کشــورهای ارمنستان و 
گرجستان، اکنون مدیرکل بازاریابی و تبلیغات گردشگری 
از مذاکره با چهار کشــور دیگر برای تسهیل و لغو دوجانبه  

ویزا خبر داده است.
علی باقر نعمتی زرگران که در معاونت گردشگری سازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری پیگیر موضوع 
تســهیل و لغو روادید اســت، گفت: مذاکره با کشورهای 
جمهوری آذربایجان، روســیه و هند در حال انجام است. 
می خواهیم ایــن مذاکرات را با چین نیز آغــاز کنیم؛ البته 
از گذشته بین دو کشور تفاهم هایی شده بود، اما اکنون در 

پی توسعه  آن هستیم.
او درباره  آخرین وضعیت تســهیل و لغو ویــزا با جمهوری 
آذربایجــان کــه پیش تر اخبار ضــد و نقیضــی از لغو آن 
منتشــر شــده بود، توضیح داد:  طبــق توافق های صورت 
گرفته قرار شد در مرحله  نخست برای اتباع ایرانی، ویزای 
فرودگاهی صادر شــود و در فاز بعدی این ویزا لغود شود. 
هرچند درحال حاضر اتباع جمهوری آذربایجان بدون ویزا 

می توانند به ایران سفر کنند.
مدیرکل بازاریابی و تبلیغات گردشگری سپس به تمایل و 
انگیزه  بیشتر ســازمان میراث فرهنگی و گردشگری برای 
پیگیری تســهیل و لغو ویزای ایران با سایر کشورها اشاره 
کرد و یادآور شــد: ما با معاونت کنســولی وزارت خارجه 
تعامل نزدیکی داریم، از سوی دیگر با بسیاری از کشورهای 
آسیایی و اروپایی نیز کمیســیون همکاری های مشترک 
کنســولی داریم که معموال مشــورت هایمان را درباره  لغو 
و تسهیل روادید با کشــورهای هدف از آن طریق مطرح و 
پیگیری می کنیم. این همان روندی بــود که برای ویزای 

روسیه پیش گرفته شد.

شتابزدگی برای لغو ویزای ایران و روسیه از کجا 
آب می خورد؟

وی افزود: پس از مطرح شــدن درخواســت لغو روادید از 
سوی بدنه گردشگری دو کشــور، وزارت خارجه نسبت به 
لغو روادید با کشور روسیه نظر مثبتی نشان داد، اما روس ها 
مالحظاتی داشــتند. اخیرا تفاهم هایی در این باره صورت 
گرفت تا همان مدلی که روســیه با چین و هند داشــته، با 

ایران نیز به اجرا گذاشته شود.
نعمتی گفت: ما مدل پیشنهادی آژانس فدرال گردشگری 
روســیه را بــه وزارت خارجه کشــورمان ارائــه کردیم و 
خوشبختانه در آخرین مذاکرات، این موضوع پاراف شد که 
فعال این توافق ها در ســطح اولیه به ســر می برد و اجرایی 
شدن آن مستلزم تشریفات قانونی اســت و باید در هیئت 
دولت ایران و همچنین پارلمان روســیه تصویب شود که 
در آن صورت اجرایی خواهد شد. وی در عین حال متذکر 
می شــود که توافق های اولیه  صورت گرفتــه بین ایران و 
روســیه به معنی لغو »عام« ویزا نیســت و یادآور شد: این 
لغو ویزا فقط مختص تورهای ۵ تا ۵٠ نفره و گردشــگرانی 
است که از طریق آژانس های مسافرتی اقدام می کنند و به 
تقاضاهای شخصی حتی اگر یک گروه ۵ نفره تشکیل شده 

باشد، پاسخی داده نمی شود.
مدیرکل بازاریابی و تبلیغات گردشــگری در پاسخ به این 
پرسش که چرا روســیه و برخی مقامات دو کشور پیش از 
قطعی شــدن توافق ها برای لغو ویزا تاکنون چندین بار از 
نتیجه نهایی ســخن گفته اند و آیا این شتابزدگی به خاطر 
انتفاعی که از ورود گردشــگران ایرانی بــرای آنها حاصل 
می شود ناشی نشده است؟ توضیح داد: آژانس گردشگری 
فدرال روسیه از گذشته دنبال این قضیه بود و آن را کتمان 

هم نمی کرد، ولــی در فرآینــد کار مالحظاتی از ســوی 
دســتگاه های حاکمیتی وجود داشــت که در نهایت هم 

موفق شدند که آنها را متقاعد کنند.
وی اظهار کرد: شــاید این شــتابزدگی به این خاطر باشد 
که روس ها متوجه شده اند گردشــگران ایرانی بی حاشیه 
 و درآمــدزا هســتند. روس ها هماننــد ترکیــه و مالزی

  دنبــال گردشــگران ایرانــی هســتند تــا از ورود آنها 
بهره مند شوند.

نعمتی همچنین در پاسخ به این دیدگاه که ایران را ناموفق 
در جذب گردشگران روس می داند، گفت: برای جذب این 
گردشــگران مالحظاتی وجود دارد، ولــی معتقدم درصد 
باالیی از مردم روســیه به ویژه آنهایی که گرایش فرهنگی 
دارند را می تــوان جذب کرد. معتقدم به همــان اندازه که 
روسیه از بازار ایران بهره مند می شــود ما هم این امکان را 

داریم.
 وی افزود: تا پیش از حوادث تروریســتی ترکیه، در ســال 
٤٠ میلیــون روس از این کشــور بــه انگیزه  ســفر خارج 
می شــدند، رقمی در حدود ۵/۵ برابر گردشگران خروجی 
ما. روســیه بازار وســیعی دارد که می توان روی آن بیشتر 

کار کرد.
وی در پاســخ به این پرســش که آیا مطالعاتی شــده که 
مشخص کند چند درصد از گردشــگران روسیه با انگیزه  
فرهنگی و دیــدار از آثار تاریخی به ایران ســفر می کنند، 
اظهار کرد: طبق گزارش اتحادیه اروپا و ســازمان جهانی 
جهانگردی که مکتوب شــده، 1۵ تا 2٠ درصد گردشگران 
این کشــور فرهنگی هســتند؛ البته این عدد الزاما به آن 
معنی نیست که ما همه  آن گردشگران را می توانیم جذب 
کنیم، ولی حتی اگر بتوانیم از آن بــازار ٤٠ میلیونی، یک 
 درصد ســهم داشــته باشــیم به رقم قابل توجهی دست 

خواهیم یافت.
کمک ایرانی هــای ولخرج به ارتقــای اعتبار 

پاسپورت
نعمتی در ادامه با اعتقاد بر اینکه دولت در سه سال گذشته 
برای لغو ویزا با کشورهای هدف دستاوردهای خوبی داشته 
اســت و از همان ابتدا عزم بر این بوده که کرامت پاسپورت 
ایرانی حفظ شود، چرا که این اقدام نه تنها در گردشگری، 
بلکه در ســایر بخش های ســرمایه ای و تجــاری اثر دارد، 
درباره  ارتقــای جایگاه پاســپورت ایرانی در چند ســال 
اخیر، توضیح داد: از اصولی که وزارت خارجه کشــورمان 
در موضوع تســهیل روادید پیگیری می کند و معموال هم 
روی آن حساســیت دارد، اراده دو کشور برای اقدام در این 
راستاست که سیاست درستی به حساب می آید و تاکنون 

هم موثر واقع شده است.

چین و هند در فهرست انتظار لغو ویزا با ایران

 این لغو ویزا فقط 
مختص تورهای 

۵ تا ۵۰ نفره و 
گردشگرانی 

است که از طریق 
آژانس های  

مسافرتی اقدام  
می کنند

جانشین پلیس پیشــگیری ناجا با اشــاره به اینکه امنیت شرط 
اساسی توسعه صنعت گردشــگری در کشور اســت، به تشکیل 
اداره مشــارکت های مردمی در یگان حفاظت میــراث فرهنگی 
 اشــاره و تاکید کرد: این کار گام بلندی در جلب مشارکت مردمی

 به شمار می آید.
ســردار مهدی معصوم بیگی در آیین آغاز بــه کار دومین گارگاه 
 آموزشی یگان حفاظت ســازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشــگری اظهار کرد: اگر در ســازمانی اهداف تبیین شــده 
و راهبردهــا مشــخص باشــند و همچنین برنامه های روشــنی 
برای تحقق آن راهبردها وجود داشــته باشــد، باید بر سه محور، 
توانمندســازی کارکنان، اســتفاده از فناوری های نوین و جلب 

مشارکت های مردمی تمرکز کرد.
وی افزود: در مورد توانمندســازی کارکنان، باید تمرکز اصلی را 
بر آموزش با رویکرد مهارت افزایی آنها گذاشــت تا شــاهد تبدیل 

روزافزون منابع انسانی به سرمایه های انسانی باشیم.
جانشین پلیس پیشگیری ناجا اظهار کرد: استفاده از فناوری های 
نوین در امر تامیــن امنیت نیز افزون بر کاهــش هزینه ها، امکان 

پایش جغرافیایی و اشراف بیشتر بر ماموریت را فراهم می کند.
این مقــام ارشــد انتظامــی در ادامه ســخنان خود بــر جلب 
مشارکت های عمومی و بســیج همگانی در راستای اهداف یگان 
حفاظت ســازمان میراث فرهنگی تاکید کرد و گفت: استفاده از 
امکانات عظیم مردمی برای پیشــگیری از وقوع جــرم علیه آثار 
فرهنگی و ملی و نگهداری از آنها، ظرفیت بســیار بزرگی است که 

باید بیش از گذشته آن را فعال کرد.

ســردار معصوم بیگی با یــادآوری اینکه فضــای کنونی جهان، 
فضای جنگ نــرم بوده و نبردهــا در فضای ســایبری و با قدرت 
نرم انجام می گیرد، خاطرنشــان کرد: میراث فرهنگی و تاریخی 
کشــور و نیزدیگر ارزش های ما همچون راهپیمایی بزرگ اربعین 
حسینی)ع( و عزاداری میلیونی در سالگرد شهادت امام رضا)ع( از 
جمله مؤلفه های اساسی قدرت نرم جمهوری اسالمی ایران است 
که امکان تجهیز فکری را بــرای آزادگان جهان به وجود می آورد. 
وی در ادامه با اشــاره به پشــتوانه غنی میراث فرهنگی کشور و 
وجود 32هزار مکان تاریخی ثبت شده در این حوزه بر مسئولیت 
ســنگین یگان حفاظت میراث فرهنگی تاکید کــرد و گفت: این 
یگان دارای دو ماموریــت محوری و اساســی از جمله مراقبت و 
محافظت از آثار ثبت شــده فرهنگی و ملی و تامین نظم و امنیت 

گردشگران و بازدیدکنندگان از این آثار است.
وی افزود: توســعه و گسترش صنعت گردشــگری در گرو امنیت 
پایدار اســت که به لطف پروردگار این مقوله در کشــور عزیزمان 
کامال برقرار بوده و بســتری فراهم کرده اســت که امروز در کمتر 

نقطه ای از جهان شاهد آن هستیم.
این مقام ارشد انتظامی، ســپس به تشریح آسیب ها و چالش های 
پیش رو در مقوله گردشــگری پرداخت و گفت: یکی از مهم ترین 
این  آســیب ها نگاه بخشی داشــتن به گردشگری اســت که باید 
تبدیل به نــگاه ملی شــود و در نتیجه  آن مشــارکت همگانی در 

پیشگیری از وقوع جرم را در این حوزه تقویت کرد.
وی تاکید کرد که در این راســتا باید افزون بــر فعالیت های خود 
یگان، بر پیگیری فعــال این موضوع از طریق رســانه ها نیز تکیه 

کرد و نیروی انتظامی در تمام ســطوح از این ماموریت یگان های 
حفاظت، پشتیبانی می کند.

ســردار معصوم بیگی در ادامه به تشــکیل اداره مشــارکت های 
مردمی در یگان حفاظت میراث فرهنگی اشــاره و تاکید کرد: این 
کار ،گام بلندی در جلب مشارکت مردمی به شمار می رود و باید به 
همین روش در شهروندان حساسیت ایجاد کرد و برایشان روشن 
کرد که این میراث برای فرزندان آنهاست.این مقام ارشد انتظامی 
در پایان با تاکید دوباره بر لزوم آموزش پیوســته نیروی انســانی 

خاطرنشان کرد: تنها وجود منابع فیزیکی و مادی موجب موفقیت 
نخواهد شــد بلکه برای تحقق این مهم باید کارکنان متخصص  و 

کارآمد افزایش یافته و از سرمایه انسانی باانگیزه برخوردار بود.
براســاس گزارش ســایت پلیس، دومین کارگاه آموزشــی یگان 
حفاظت ســازمان میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری 
با عنــوان »نقش و جایــگاه یــگان حفاظت در توســعه صنعت 
گردشگری« به مدت ســه روز در دانشکده مرزبانی دانشگاه علوم 

انتظامی امین برگزار شد.

جانشین پلیس پیشگیری ناجا مطرح کرد:

امنیت؛ شرط اساسی توسعه صنعت گردشگری

حضور پلیس میراث فرهنگی در 32 هزار اماکن تاریخی ثبت شده کشور

فرمانده یگان حفاظت سازمان میراث فرهنگی در دومین کارگاه 
 آموزشی یگان حفاظت ســازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشــگری با بیان اینکه کارکنانی از 9٠سایت اماکن تاریخی 
ثبت جهانی کشــور در این کارگاه حضور یافته اند گفت: آموزش 
کارکنان در یگان حفاظت سازمان میراث فرهنگی اهمیت ویژه ای 
دارد؛ چرا که در این یگان کارکنان با مسائل فرهنگی و اجتماعی 
متعددی روبه رو هستند. ســردار امیر رحمت اللهی  تاکید کرد: 
هم اکنون حدود 32هزار اماکن تاریخی ثبت شده در کشور وجود 
دارد که یگان حفاظت ســازمان میراث فرهنگــی در اماکن مهم 
تاریخی که دارای رده حفاظتی هســتند، حضور فیزیکی کامل 

داشته و در بقیه آثار نیز به صورت گشتی به مراقبت می پردازند.
ســردار رحمت اللهی افزود: یکی از اهداف اصلی دولت، توســعه 
صنعت گردشگری و توریسم است و کشــور ما که از ظرفیت ها و 
جاذبه های بســیاری برخوردار می باشد می تواند به موفقیت های 
بزرگی در این حوزه دســت پیدا کند.وی با اشاره به اینکه صنعت 

گردشــگری تاثیر بســیاری بر توســعه فرهنگــی ، اقتصادی و 
همچنین اشتغال زایی و ورود ارز به کشوردارد، تاکید کرد: شرط 
اساسی توســعه پایدار در صنعت گردشگری امنیت است و حتی 

کوچک ترین بزه دیدگی احساس امنیت را مختل می کند.
وی با اشاره به مصوبه ستاد مشترک نیروهای مسلح، اظهار کرد: 
بر پایه این مصوبه از جمله وظایف اساسی یگان حفاظت سازمان 
میراث فرهنگی تامین امنیت اتباع خارجی در حوزه استحفاظی 
این یگان، انجام وظایف انتظامی در این حوزه و همکاری دوسویه 

با نیروی انتظامی و دیگر دستگاه هاست. 
 ســردار رحمت اللهی در پایان با اشــاره به اینکــه در این کارگاه 
آموزشــی از مجرب ترین استادان دانشــگاه علوم انتظامی امین 
و دیگر دانشــگاه های درجه یک کشــور در حوزه گردشــگری 
بهره گیری شده است، شناخت صنعت گردشگری و قوانین مربوط 
به آن، روش ارائه خدمت به گردشــگران و حقوق آنهــا و ... را از 

مهم ترین اهداف آموزشی این کارگاه برشمرد.
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پیشنهاد  سردبیر:
به دور از آلودگي و تخريب مي توان به رشد رسید

همزمان با سراسر کشور؛

طرح جنگالنه با کاشت هزار نهال 
آغاز شد

شدت مصرف انرژی
 در کشور بسیار زياد است

ضرورت حفاظت از کوهستان ها 
در برابر چالش های قرن ۲۱

 » طرح جنگالنه «، 19 آذر به طور همزمان در سراســر کشــور 
 در راســتای طرح مشــارکتی کاشــت بذر در جنگل های ایران 
و با هدف احیا و ترمیم رویشگاه های جنگلی و مرتعی، کلید خورد.

این طرح ابتدا توسط محمد ثابت، مسئول خانه فرهنگ بوم گردان 
در استان فارس، به عنوان یک انجمن مردم نهاد چند سال پیش 
در شیراز اجرا شد و از سال 9۳ کم کم با حضور سایر انجمن های 

زیست محیطی کشور رنگ و شکل ملی به خود گرفت. 
در این طرح مردم بذر را در زمین می کارند و بذر با توجه به شرایط 

آب و هوایی رشد می کند.
جنگالنه یک طرح مشارکتی خودجوش و مردمی است که با توجه 
به خشکیدگی وسیع رویشگاه های جنگلی و مرتعی کشور به دلیل 
اقدامات مخرب انسانی، صنعتی، چرای دام، سرشاخه زنی، تغییر 

اقلیم، خشکسالی و غیره ایجاد شده است.
در اســتان اصفهان نیز همزمان با اجرای این طــرح ملی » طرح 
جنگالنه « با همت جمعیت کویر ســبز و با همکاري دستگاه ها 
و نهادهاي مرتبط از جمله: فرمانداري، محیط زیست، شهرداري، 
هیئت کوهنوردي و جمع کثیري از طبیعت دوستان شهرستان 

در محل پارك کوهستان کاشان برگزار شد.
در این مراسم که با حضور مدیر کل حفاظت محیط زیست استان 
اصفهان، معاون استاندار و فرماندار کاشان برگزارشد،1۰۰۰نهال 

و۵۰۰ بذر در مراتع کاشته شد.
در این آییــن حمیدرضا ظهرابــي، مدیــرکل حفاظت محیط 
زیست استان، ضمن قدرداني از شــرکت کنندگان و حامیان این 
 برنامه، ســرعت در برداشــت بي رویه از منابع طبیعي و تخریب 
 محیط زیســت را نگران کننده دانســت و خواســتار گسترش 
این گونه اقدام ها براي حفاظت ازعرصه هاي محیط زیست شد. 
مومنیان معاون استاندار و فرماندار شهرســتان ویژه کاشان نیز 
ضمن اعالم حمایت از طرح هاي زیست محیطي، محیط زیست 
را از اولویت هاي شهرستان ذکر کرد و در خصوص اجرایي شدن 
نتایج طرح جامع کاهش آلودگي هواي شــهر کاشان که توسط 

دانشگاه اهواز انجام شده، اعالم آمادگي کرد.
پارك کوهستان کاشان در مسیر توریستي خنب و دره قرار دارد 
که متاثر از اکوسیســتم کوهستاني جنوب شــهر کاشان داراي 
 اقلیمي ســرد اســت و به جهت ارتفاع، چشــم انداز کلي کاشان 

از فراز آن پیداست.
 گفتنی اســت جنگل های ما به ســرعت در حال نابودی هستند 
و از 1۸ میلیون هکتار جنگل ســال های گذشــته به کمتر از 1۲ 

میلیون همکتار جنگل در کل کشور رسیدیم.
اگر توجه جدی به حفظ محیط زیست نداشــته باشیم در آینده 
خســارات جبران ناپذیری به بار خواهد آمــد و حضور در عرصه 
 حفاظــت از جنگل هــا و مراتع وظیفــه آحاد مختلــف جامعه 

است.

معاون پایش و نظارت اداره کل حفاظت محیط زیســت اســتان تهران 
 از کنترل آلودگی ناشــی از سامانه های گرمایشــی و سرمایشی خانگی 

و تجاری در جهت کاهش آلودگی هوا و گرمایش زمین خبر داد.
محمد رستگاری معاون پایش و نظارت اداره کل حفاظت محیط زیست 
استان تهران، درباره آلودگی منابع خانگی و تجاری، اظهار داشت: طبق 
بررسی های انجام شــده۲۰ درصد  آلودگی هوای تهران به منابع ساکن 
یعنی کارخانجات، معادن و منابع گرمایشی و سرمایشی خانگی و تجاری 
مربوط می شــود. وی با بیــان اینکه تالش برای حذف یــا کاهش حتی 
کوچک ترین منبع آلودگی بسیار مهم اســت، بیان داشت: با پیگیر ی ها 
و تالش  محیط زیســت، هیئت وزیران در ســال 9۳، 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، ســازمان ملی استاندارد و معاونت 
علمی فناوری رییس جمهور مکلف به کنترل آلودگی ناشی از سامانه های 
گرماشــی و سرمایشی خانگی و تجاری و  هوشمندســازی آنها هستند.   
رستگاری افزود: دستگاه های مذکور مکلف شده اند طی 6 سال اقدامات 
الزم را در این خصوص انجام دهند، همچنین ســازمان ملی استاندارد، 
 اســتانداردهای الزم را تدوین و وزارت نفت نیز اجرای آنهــا را بر عهده 
گرفته است. معاون پایش و نظارت اداره کل حفاظت محیط زیست استان 
تهران با تاکید بر اینکه شــدت مصرف انرژی در کشــور بسیار باالست، 
تصریح کرد: با بهینه سازی مصرف ســوخت عالوه بر کاهش آلودگی هوا 
 به تعهدات خود در زمینه انتشــار گازهای گلخانه ای که در حال حاضر 
به بحث محیط زیست جهانی مبدل شــده، جامه عمل خواهیم پوشاند.

رستگاری در پایان گفت: ضرورت دارد تا از هر نقطه ای که امکان کاهش 
انتشار گازهای گلخانه ای یعنی انتشــار دی اکسیدکربن ) CO2 ( وجود 

دارد، وارد عمل شویم.

 مناطق خشــکی قاره ای در جهان شــامل مجموعه ای شــگفت انگیز 
از چشم اندازهای متنوع و اکوسیستم هایی است که نواحی کوهستانی 

۲6/۵ درصد آن را در بر می گیرد.
کوهســتان ها همچنین در سرتاســر مناطق قابل توجهی از بستر دریا 

شکل می گیرند. 
 چشــم اندازهای کوهســتانی اگرچه پیچیده، اســرارآمیز و خشــن 
به نظر می رسند، اما به آشفتگی و اختالل، حساس هستند. در واقع این 

تناقض های ذاتی مناطق کوهستانی، آن را جذاب و گیرا کرده است.
حفاظت از مناطق کوهستانی حیاتی اســت زیرا اکوسیستم و خدمات 

حایز اهمیتی را به گروه ها و جوامع مختلف جهانی ارایه می کند. 
این چشــم اندازهای طبیعی باید برای مقابله بــا چالش های قرن ۲1 
مقاوم شــوند. آنها در خط برجسته تغییرات هســتند و دلیل آن بروز 
اثرات عمیق و اولیه تغییرات اقلیمی است. ایجاد مناطق حفاظت شده 

کوهستانی یکی از راه حل های طبیعی است.
یازدهــم دســامبر و روز جهانی کوهســتان فرصتی برای شناســایی 
اولویت های مناطق کوهستانی جهت حفظ تنوع زیستی در این نواحی 

است که در حال حاضر تحت حفاظت قرار نگرفته اند. 
به طــور مثــال از بیــش از۴۰۰۰ مناطق کلیــدی تنوع زیســتی در 

کوهستان ها تنها۲۰ درصد به طور کامل تحت حفاظت قرار گرفته اند.

ويژه

اخبار

دریچه

 مدیر کل حفاظت محیط زیســت اســتان تهران گفت: باید 
 به جای اینکــه با هزینــه سرســام آور آب را منتقل کنیم، 
با تصفیه و بازچرخانی آب که هزینــه های چندانی نخواهد 

داشت به تامین منابع آبی کشور بپردازیم.
ناصر مهــردادی مدیرکل حفاظت محیط زیســت اســتان 
تهران با حضور در ششــمین نمایشگاه محصوالت و فناوری 
کشــاورزی، گیاهی، ارگانیک و صنایع وابسته، گفت: حضور 
 تولیــد کننــدگان محصــوالت ارگانیک، ســموم گیاهی 
و دوستدار محیط زیســت در این نمایشــگاه نشان دهنده 
 توجــه روزافزون بــه محیط زیســت و پیوند ناگسســتنی 
محیط زیست و کشــاورزی اســت. مدیرکل محیط زیست 
 اســتان تهران با بیان اینکه همچنان اســتفاده از ســموم 
و کودها با پایه گیاهی در مقایســه با کودهای شیمیایی کم 
است، اظهار کرد: با وجود مخاطراتی که کودهای  شیمیایی 
برای محیط زیســت و انســان به همراه دارد، اما کشاورزان 
برای به دست آوردن محصول بیشتر و سود بیشتر به سمت 
 کود و ســموم کشاورزی گرایش بیشــتری دارند. مهردادی 
از مسئوالن وزارت کشــاورزی درخواست کرد: برای  کاهش 
مصرف سموم شــیمیایی حمایت های الزم را از کشاورزان 
انجام دهند. وی ادامــه داد: نبود حمایت هــای الزم، عدم 

 آگاهی و گرانقیمت تر بودن کود و ســموم بــا پایه گیاهی 
از جمله موارد دوری کشاورزان از کشاورزی سبز است.

مدیرکل محیط زیســت اســتان تهران با اذعــان به اینکه 
مقداری از کود و ســموم مصرفــی ناخواســته وارد منابع 
آبی زیرزمینی می شــود و نگرانی هایــی را درمورد کیفیت 
 آب شــرب به همراه دارد، ادامه داد: کم شــدن مصرف سم 
و کود در کشــاورزی  نگرانی ما در آلودگی آب ها را کاهش 
 می دهد. این مســئول با بیان اینکه تصفیه فاضالب و حذف 
آالینده های حاصل از پســاب هــای کشــاورزی به دلیل 
پیچیدگی هایی که دارند کار دشواری است، گفت: با کمک 
گرفتن از فناوری ها می توانیم برخی از آالینده های پیچیده 
را حذف کنیم. مدیرکل محیط زیست استان تهران با تاکید 
بر اینکه چاره ای جز بازچرخانی آب در شــرایط خشکسالی 
حاکم بر کشور نداریم، تصریح کرد: کشاورزی بهترین گزینه 

برای استفاده از آب های تصفیه شده  فاضالب ها است.
به گفتــه وی در کشــور طرح هــای کالنــی درخصوص 
بازچرخانی آب از سوی وزارت نیرو با همکاری دانشگاه های 
تهران، مازندران و اصفهان در حال پیگیری است که به دلیل 
مسائل مالی به کندی در حال پیش روی است این در حالی 
است که راهی جز بازچرخانی آب برای کشور ما وجود ندارد.

پروژه ارزیابي اقدامات اصالح و احیاي دشــت ســجزي در 
شوراي پژوهشي محیط زیست استان اصفهان بررسی شد. 
در پنجمین جلسه شوراي پژوهشي حفاظت محیط زیست 
اســتان، اقدامات اصالح و احیاي دشت ســجزي بررسی 
 شد. در این جلســه که به ریاســت مدیرکل اداره حفاظت 
 محیط زیست استان اصفهان برگزار شــد، طرح مقدماتي 
» ارزیابي الکترونیکــي وضعیت موجــود و تاثیر اقدامات 
اصالح و احیاي دشت سجزي جهت کاهش فرسایش خاك 
و تولید ریز گردهاي شرق اصفهان با استفاده از روش هاي 

میداني و سنجش از راه دور « در دستور کار قرار گرفت.
از آنجا که پس از خشــک شــدن تــاالب گاوخونی تولید 

ریزگرد و پیش روی بیابان در شــرق اصفهــان فزونی پیدا 
کرد، این طرح می تواند راهبردی برای این مشکل باشد.

شناســایي مناطق برداشــت، حمــل و رســوب گذاري 
 ریزگردهــاي منطقــه و ارزیابي وضعیت موجــود منطقه 
 از نظر اقلیم، خاك شناســي، هیدرولوژي، پوشش گیاهي 
و وضعیت تخریب و فرســایش خاك از اهــداف این طرح 
است که با استفاده از ســنجش از راه دور در مقیاس مورد 

انتظار براي این طرح پیش بیني شده است.  
 همچنین ارزیابي درســتي اقــدام هاي انجــام پیدا کرده

 و تاثیر اقدام هاي اصالحــي از دیگر اهداف این طرح اعالم 
شد. حمید ظهرابي مدیرکل حفاظت محیط زیست استان 
و رییس این شورا اظهار داشت با توجه به استقرار دبیرخانه 
 کمیته اســتاني مقابله با پدیــده گرد و غبــار در حفاظت 
محیط زیســت اســتان، این اداره کل حمایــت عملیاتي 

ساختن این طرح را به عهده خواهد گرفت. 
موضوع دیگري که در این جلســه مورد بررسي قرار گرفت 
طرح » استفاده از پسماندهاي پاالیشگاه اصفهان در فرآیند 
تولید سیمان « بود که با توجه به معضالت زیست محیطي 
ناشي از اجراي آن مورد تایید شــوراي پژوهشي حفاظت 

محیط زیست استان قرار نگرفت.

در پنجمین جلسه شوراي پژوهشي حفاظت محیط زيست استان؛

راه های مقابله با ريزگرد در شرق اصفهان بررسی شد
مديرکل حفاظت محیط زيست استان تهران: 

به جای انتقال به فکر بازچرخانی آب باشیم

 به گزارش ایمنا، استارت آپ ســبز افتتاح شد. چندی پیش 
از همین خبرگزاری خبر » مشاغل سبز در کارگاه استارت 
آپ آمــوزش داده می شــود « منتشــر شــد و 1۸ آذرماه 

افتتاحیه استارت آپ در پارك پردیسان برگزار شد.
 مشــاغل ســبز ملزم بــه رعایــت اســتانداردهای ایمنی 
و بهداشــت حرفه ای در واحدهای شــغلی مربوط به خود 
هستند. متخصصین منابع آب، ناظران انرژی، تکنسین های 
مهندســی محیط زیست، تکنســین های حوزه کشاورزی، 
 نجــاران، درودگــران ســاختمان، کارگران ســاختمانی 
 و مهندســین برق از جمله مشــاغل سبز شناســایی شده، 

هستند.
در این افتتاحیه معــاون رییس جمهور و رییس ســازمان 
حفاظت محیط زیســت گفت: آیین نامه  مربــوط به اعمال 
محدودیت هایــي بــراي مصــرف کیســه ها و بطري هاي 
 پالســتیکي در آینده نزدیــک به تصویب دولت می رســد 
و امروزه در بســیاري از کشورها حتي کشــورهاي در حال 
توســعه و آفریقایــي مصرف کیســه هاي پالســتیکي با 

محدودیت بسیار همراه است و در برخي موارد حتي عرضه 
هم نمي شود که امیدواریم ایران نیز به زودي به این مرحله 

برسد.
معصومه ابتکار گفــت: حتی دریاها نیــز در معرض تهدید 
 جــدي پالســتیک ها و میکروپالســتیک ها قــرار دارند 
 و ایــن موضــوع از جهتي بــه اقتصــاد و از ســوی دیگر 
 به محیط زیســت کشــور آســیب مي زند، بنابرایــن باید 

به سرعت مدیریت و کنترل شود.
کاالهــا را دور نريزيد، هیــچ انتهايی برای کاال 

متصور نیست
معاون رییس جمهور با اشاره به تغییر نگاه در حوزه اقتصاد 
از اقتصاد خطي بــه اقتصاد دوار و حذف نــگاه دورانداختن 
کاالها، اظهار کرد: در تعریف اقتصاد دوار هیچ انتهایي براي 
یک کاال وجود ندارد. در حقیقت یک کاال تجدیدپذیر است 
 و باید به طبیعت یــا چرخه اقتصاد برگــردد و این موضوع 
تا حدي مورد توجه اســت که امروز بســیاري از کشورهاي 
 پیشرفته دنیا، هدف گذاري ۲۵ درصد رشد اقتصادي را تنها 

از محل بازیافت براي خود تعیین کرده اند.
رییس سازمان حفاظت محیط زیست افزود: در حال حاضر 
این نگاه کــه چیزي دور ریختني نیســت، در جهان تقویت 
شــده و فرهنگ » دور بریزیم « تغییر کرده اســت چرا که 

دیگر در کره زمین » دور «ي وجود ندارد.
ابتکار افزود: البته امــروز اغلب افراد، کم و بیش با مخاطرات 
زیست محیطي که بشر و آینده زمین را تهدید مي کند آشنا 
 هســتند و روش هاي مقابله یا ســازگاري با ایــن تهدیدها 

و مخاطرات را نیز مي دانند.
معاون رییس جمهور با اشاره به رویکردهاي محیط زیستي 
در ســطوح باالي کشــور، گفت: ابالغ سیاســت هاي کلي 
محیط زیست توســط مقام معظم رهبري و توجه و رویکرد 
ویژه دولــت یازدهم به حوزه محیط زیســت کــه منجر به 
اختصاص یک بند از برنامه هاي رییس جمهوري به موضوع 

اقتصاد سبز شد، بیانگر همین میزان توجه و اهمیت است.
اقتصاد سبز يعني اقتصاد در ابعاد و زمینه های 

مختلف به سمت سبز شدن گام بردارد
رییس ســازمان حفاظت محیط زیســت خاطرنشان کرد: 
اقتصاد ســبز یعني اقتصاد در ابعاد و زمینــه هاب مختلف 
 به ســمت ســبز شــدن و ورود بــه عرصه هــاي مختلف 
محیط زیســتي گام بردارد و فعالیت هــاي مختلف حوزه 
محیط زیست با شاخص هاي اقتصادي و پشتوانه هاي الزم 

ارایه شود.
 وي ضمن تاکید بر ایــن موضوع که نگــرش جهاني امروز 
به سمت رشد و توسعه اقتصادي از طریق اقتصاد سبز تغییر 
 کرده اســت، تصریح کرد: امروز باید به این پرســش پاسخ 
داده شــود که اقتصاد چطور مــي تواند به کاهش انتشــار 
گازهاي گلخانه اي، بهبود کیفیت خاك، آب و هوا، حفاظت 
 از گونه هــاي مختلف گیاهي و جانــوري و همچنین حفظ 
کره زمین کمک کند در عین حال که به رشــد و توســعه 

اقتصاد و اشتغال و ارزش افزوده کمک مي کند.
 این مقام مســئول ادامه داد: بسیاري از کشــورها با حذف 
 نگاه هاي ســنتي به رابطه محیط زیســت و اقتصاد، موفق 
شده اند اهداف رشــد و توســعه اقتصادي خود را با اهداف 
حفاظت از محیط زیســت همراه و هماهنگ کنند و امروز 
نه تنها به رشــد و توســعه اقتصادي و اشــتغال بسیار باال 
دســت پیدا کرده اند بلکه به توقف آلودگي و تخریب محیط 
زیســت، بازیافت، تولید آب ســالم، انرژي پاك، حفاظت از 
تنوع زیســتي، تاالب ها و کاهش انتشار گازهاي گلخانه اي 
نیز دســت پیدا کرده اند. ابتکار ضمن اشاره به چالش هاي 
کنوني کشور در حوزه هاي اشتغال، اقتصاد و محیط زیست، 

 گفت: کســب و کارهاي سبز مرتبط با رســانه از موضوعات 
 و محورهاي مهمي اســت که به دلیل هــم افزایي مي تواند 
به اقتصاد رسانه، اقتصاد سبز و رشد اقتصادي، اشتغال سبز 

و حل بحران هاي محیط زیستي کمک کند.
 به گفته معاون رییس جمهور، در اســتارتاپ ها و کســب 
و کارهاي ســبز، ایده اي با نگاه علمــي، پژوهش و خالقیت 

همراه و به کارآفریني و اشتغال منتهي مي شود.
رییس سازمان حفاظت محیط زیست خاطرنشان کرد: نگاه 
علمي مي تواند ایده را به طرح تبدیل کند و منجر به کسب 
و کار موفق شود و این رویکرد، مورد توجه دولت، بنگاه هاي 

اقتصادي، علمي، پژوهشي و بخش خصوصي است.
وي افــزود: ســازمان حفاظــت محیــط زیســت در حال 
 حاضر فعالیت هاي اقتصادي مرتبط با کســب و کار ســبز 
و کارآفریني ســبز را با هــدف راه اندازي کســب و کارهاي 
سازگار با محیط زیست و تامین معیشت مردم آغاز کرده  که 
از جمله آن ها مي شــود به کارآفریني سبز با هدف گذاري 
 بر روي قشــر جوان به ویــژه بانوان جوان فــارغ التحصیل 
به صورت پایلوت در چند استان اشاره کرد که از بوشهر آغاز 

و بسیار هم مورد استقبال قرار گرفته است.
 ابتــکار اشــاره اي هم بــه چالش هــاي موجود کشــور 
در حوزه هایــي همچون انرژي، آب و پســماند داشــت و 
اظهار کرد: با نگاه علمي و بهره منــدي از تجربه هاي موفق 
 سایر کشــورهاي جهان، مي توان طرح هایي با بهره گیري 

از ایده هاي نو و توجیه اقتصادي اجرا کرد.
بــراي فرهنــگ ســازي در حــوزه حفــظ 

محیط زيست، رسانه ها فرصتی ارزنده هستند
 معــاون رییس جمهــور الزمه ایــن امر را تحول نگرشــي 
 در جامعه دانســت و گفت: صرفا با نگاه دولتــي نمي توان 
در عرصه کارآفریني و ایجاد کســب و کار به موفقیت رسید 
و بنابراین ضروري اســت دولت ها ضوابط، جهت گیري ها 
و زیرســاخت هاي الزم براي این عرصه را فراهم کنند ولي 
در نهایت این چرخه با مشــارکت مــردم و بخش خصوصي 
تکمیل شــود تــا در کنار رفع مشــکل ها، شــاهد کاهش 

خسارت ها نیز باشیم.
 رییس ســازمان حفاظــت محیط زیســت، رســانه هاي 
محیط زیستي را فرصت و ابزاري ارزنده براي فرهنگ سازي 
 در حوزه حفاظت از محیط زیســت و کاهش خســارت ها 

و تخریب ها و آلودگي ها دانست.
 ابتکار تاکید کرد: نگاه اقتصاد ســبز مبناي کاري اســت که 
 در حال انجام آن هســتیم و با وجود فارغ التحصیالن جوان 
و عالقه منــد به محیط زیســت مي توانیــم در حوزه هاي 
مختلف توسعه پایدار و تحقق اهداف توسعه پایدار گام هاي 
موفقي برداریم که برگزاري این اســتارت آپ در راســتاي 

ادامه سلسله برنامه هاي این بخش است.
وي ابراز امیدواري کرد: این حرکت در ابعاد مختلف به رشد 
و فعال تر شدن حوزه محیط زیســت کمک کند و در آینده 
شاهد کسب و کارهاي سبز در حوزه هایي مانند انرژي هاي 

نو و بازیافت باشیم.

ريیس سازمان حفاظت محیط زيست گفت: با اســتفاده از ظرفیت هاي استارت آپ مي توان به رشد سبز 
يعني رشد به دور از آلودگي و تخريب دست پیدا کرد.

در افتتاحیه استارت آپ کسب و کار سبز مطرح شد:

به دور از آلودگي و تخريب مي توان به رشد رسید

حتی درياها 
نیز در معرض 
تهديد جدي 

پالستیك ها و 
میکروپالستیك ها 

 قرار دارند 
و اين موضوع 

از جهتي به اقتصاد 
 و از سوی ديگر 

به محیط زيست 
کشور آسیب 

مي زند

با طبیعت

 مــدارس طبیعــت طرحی نــو بــرای نجات محیط زیســت 
از آسیب های موجود در این حوزه است و مکانی مناسب برای 
تربیت نسلی دوســتدار و حافظ طبیعت به شــمار می روند. 
مدارس طبیعت از اواخر دهه۵۰ در جهان شروع به کار کرده، 
اما در کشــور ما دو سال اســت که راه اندازی شده و نخستین 
مدرسه طبیعت ایران در مشــهد مقدس و به همت بوم شناس 
بزرگ کشور عبدالحسین وهاب زاده تاسیس و راه اندازی شد. 
این استاد دانشگاه و بوم شــناس ایرانی با مشاهده بدتر شدن 
 وضعیت محیط زیســت به این فکر می افتــد که باید حفاظت 
از محیط زیســت از همان دوران کودکی در میان انســان ها 
 نهادینه شــود بر همین اساس ایده مدرســه طبیعت را مطرح 
 و از آن دفــاع کــرده و دو ســال پیش نخســتین مدرســه 

با عنوان ) کاوی کنج ( را در مشهد پایه گذاری می کند. 
هم اکنون 1۸ مدرسه طبیعت در ســطح کشور وجود دارد که 
 1۰ مورد از این تعــداد تاییدیه دکتر وهــاب زاده را گرفته اند 
 و دانش آمــوزان این مــدارس در محیطی طبیعــی و به دور 
از هرگونه زور و اجباری و به صورت کامــال آزادانه آنچه را که 

نیاز دارند، یاد می گیرند. 
در این مــدارس مباحثی با عنــوان آموزش و چهــار دیواری 
با عنوان کالس وجــود ندارد و به جای معلــم افرادی با عنوان 

 تســهیل گر هســتند که کار را بــرای دانش آموزان آســان 
می کنند، اما دخالتی در کار آنان انجام نمی دهند. 

افراد تســهیل گر فقط دورادور مراقب دانش آموزان هستند و 
حق دخالت ندارند تا مرحله ای که آسیبی به خود وارد نسازند 

و دانش آموزان آزاد هستند هرگونه فعالیتی انجام دهند.
 در این مدارس دانش آموزان به جای سروکار داشتن با کتاب و 
دفتر با حیوانات مختلف همانند خرگوش، بز و مرغ و حشرات، 
 گیاهــان و درختان و خاك ســروکار دارند و ایــن حیوانات را 
از نزدیک لمس کرده و وقت خود را با بازی با گیاهان و درختان 
و خاك بازی و غیره می گذرانند. این مدرســه به تبع از کشور 
 هم اکنون در استان کردســتان و شهر ســنندج نیز با عنوان 
 »  وی ول « قرار اســت راه اندازی شــود و در این مســیر زن 
و شوهر جوانی پیشــگام شــده و آموزش های الزم را در این 
زمینه در مشــهد مقدس فرا گرفته و تاییدیــه راه اندازی این 
مدرســه را نیز از دکتر وهاب زاده موسس این مدرسه در ایران 
گرفته انــد. فریبا صالحی یکی از موسســان این مدرســه در 
استان کردســتان در این باره می گوید: این مدرسه راهکاری 
برای نهادینه شدن حفظ محیط زیست و دوستی با طبیعت از 
همان دوران کودکی است و در واقع نسلی دوستدار طبیعت را 
برای آینده تربیت می کند. وی افــزود: راه اندازی و ایجاد این 

 مدرسه در شهر سنندج هم اکنون در مرحله آماده سازی است 
و در چهار کیلومتر روستای حسن آباد از توابع سنندج و به دور 
از فضای شهری، ماشین، ساختمان و سروصدا واقع شده است. 
صالحی رنج ســنی برای پذیرش در این مدرســه را سه تا 1۲ 
 ســال ذکر کرد و گفت: این مدرســه به احتمــال خیلی زیاد 
در دی ماه به مدت یک یا دو هفته به صورت آزمایشی فعالیت 
خود را آغاز کند. وی اظهار کرد: در این مدرســه بچه ها آزادانه 
می توانند بازی کنند، بــا عوامل طبیعی از نزدیک ســروکار 
داشته و به دور ازمحیط بسته و محدود منزل، تلویزیون، فضای 
مجازی و دستورات پدر و مادر محیط طبیعت را لمس کرده و 
عشق به محیط زیست و طبیعت و حیوانات و غیره را از همین 
دوران فرا بگیرند. موسس مدرسه طبیعت در استان کردستان 
افزود: هدف ما در این مدرسه این است که به بچه ها یاد دهیم 
با طبیعت دوست باشــند. بدون شــک وقتی بچه ها با دست 
خود بذری، نهالی می کارند و منتظر ســبز شــدن آن هستند 
ناخودآگاه با طبیعت دوست شــده و هیچ گاه به محیط زیست 

صدمه وارد نمی کنند. 
وی ادامه داد: کارکرد این مدرسه به گونه ای است که کودکان 
با عشــق و عالقه منتظر فرا رســیدن زمان وارد شــدن به آن 
هســتند و هیچ گاه به روز تعطیلی و تعطیل شدن مدرسه فکر 
 نمی کنند. صالحــی اظهار کرد: برای راه اندازی این مدرســه 
از هیچ جایــی کمک نگرفته ایم و مکان مدرســه نیز اجاره ای 

بوده و با هزینه شخصی خود آن را اجاره کرده ایم.  
 وی به نحوه ثبت نــام در این مدارس نیز اشــاره کرد و گفت: 
ثبت نام از طریق خانواده هــا، مدارس و مهدهای کودك انجام 
می شود و میزان حضور دانش آموزان در این کالس ها بستگی 
به برنامه ریزی مدارس و خانواده هــا دارد که چقدر بخواهند 

بچه های شان در این مدرسه وقت بگذراند. 
موسس مدرسه طبیعت در کردستان با بیان اینکه این مدرسه 
در روز ظرفیــت پذیرش۲۰ نفــر را دارد، افزود: این مدرســه 
 در مرحلــه اول در طول یک یــا دو هفته به صــورت رایگان 
و آزمایشی فعالیت کرده و پس از آن فعالیت خود را به صورت 
 رســمی آغاز می کند و شــهریه ای از خانواده هــا و مدارس 

گرفته می شود که میزان شهریه هنوز مشخص نیست.
وی هدف اصلی و اساســی از راه اندازی این مدارس را رشــد 
 فرزندان ســالم تر در محیطی کامال طبیعی و دور کردن آنان 
از فضاهــای مجازی عنوان کــرد و گفت: یکــی از قوانین این 
مدرسه این است که اولیا و مربیان حق ورود به مدرسه را ندارند 
 و بچه ها به دور از چشــم پدرو مادر و مربیان به انجام فعالیت 
در این مدرســه می پردازند. صالحی همچنیــن در خصوص 
 نام این مدرســه در اســتان با عنوان » وی ول « اظهار کرد: 
وی ول نوعــی بلوط اســت که فقــط در مناطق کردنشــین 
کردستان عراق، ایران و سوریه مشاهده می شود. به گفته وی 

معموال نام مدرسه طبیعت در ایران چالش برانگیز است.

مدرسه ای که مهربانی با طبیعت را به کودکان می آموزد
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پیشنهاد   سرد  بیر: 
هنری برای خودت 

یک بار در حین فیلمبرداری از زهرا پرسیدم چه ماهی رو 
از همه ماه ها بیشتر دوست داری؟ توقع داشتم ماه تولدش 
رو بگه، اما با سادگی تمام و با نگاهی معصوم گفت: همین 
ماه! چون توی مــاه محرم امام حســین ) ع ( نمی زاره ما 
سر گرسنه زمین بذاریم و بهمون غذا می رسونه! اشک تو 

چشم هام جمع شد و واقعا حرفی برای گفتن نداشتم...! 
 تمام انــرژی و وقتم رو برای این مســتند خرج می کردم 

و به نتیجه اش امید داشتم. 
 ایمان داشــتم که هر چه از دل برآید الجرم بر دل نشیند 

و در کمال ناوباوری این اتفاق شیرین افتاد!
مستند من به خواســت خدا و به حرمت ماه عزیز محرم، 
 چندین جایزه ســینمایی گرفت و اول شــد! این بهترین 

و دلچسب ترین اتفاق زندگی من تا به امروز بود. 
باورش برام ســخت بود، اما تصاویر زنده زهــرا و احمد، 
حرکات دلنشــین و صحبت های زیباشــون چنان تاثیر 
عظیمی روی مســتند گذاشــته بود که مورد پسند تمام 
منتقدین قرار گرفت و حسابی گل کرد و این اتفاق زمانی 
قشنگ تر شــد که تصمیم گرفتم تمام جایزه نقدی این 
مستند رو با دل و جان به طور مســاوی بین احمد و زهرا 
تقسیم کنم چرا که معتقد بودم تصاویری که باعث گرفتن 
این جایزه شــد تمام و کمال حاصل تالش دختر و پســر 
کوچکی بود که با نامالیمــت های زندگی می جنگیدند و 
خم به ابرو نمی آوردن و همین کــه حرکات روز اول زهرا 
این انگیزه رو در ذهن من ایجاد کرده بود که این مســتند 

رو بسازم برام کافی بود. 
ســال ها از اون اتفاق شیرین گذشــته و مشغله کاری من 
باعث شــد بعد از ماه ها، کم کم از زندگــی زهرا و احمد 
فاصلــه بگیریم تا ایــن که یــک روز در کمــال ناباوری 

دخترکی حدودا پانزده، شــانزده ســاله به همراه پسری 
بیست ساله وارد دفترم شدند. 

چهره هاشــون بســیار آشــنا بود، اما به خاطر گذر زمان 
 و حواس پرتــی خودم، نشناختمشــون، تا ایــن که بعد 
از شــنیدن اســم احمد و زهرا حس غیر قابــل توصیفی 
 بهم دســت داد که با دنیا عوضش نمی کنم. هر دو نونوار 

و شاداب و باز هم در کنار هم... 
بعد از پذیرایــی و خوش و بــش احمد گفت: شــما کار 
بزرگی در حق ما کردین. شــاید اون روزها عقل مون نمی 
 رســید، اما حاال تازه فهمیدیم که چه خدمتی در حق من 
 و خانواده ام کردید. فیلمی که از ما ســاختید باعث شــد 
یه گروه بزرگ موســیقی منو به کار در کنار خودشــون 

دعوت کنند و این یه معجزه بود. 
زهرا هم لبخندی زد و گفت: منم با نیمی از پولی که حق 
شما بود، اما به من هدیه دادید تونســتم تو مدرسه ثبت 

 نام کنم و مشغول تحصیل بشــم و باقی پول رو هم به پدر 
و مادرم دادم تا خودشون در موردش تصمیم بگیرن. 

شما فرشته نجات ما بودید. 
درسته پیدا کردن تون کار آســونی نبود، اما از خودتون 
 یاد گرفتیم که هیچ کاری نشد نداره و خوشحالیم که بعد 

از سال ها پیداتون کردیم. 
زبانم از بیان کلمــات قاصر بود. تمام تنــم از هیجان گر 
گرفته بــود و حس غروری شــیرین سراســر وجودم رو 
 گرفتــه بــود. از لطفی که به من داشــتند تشــکر کردم 
و تصمیم گرفتیــم این زنجیــره دوســتی رو محکم تر 
 کنیم، با این تفاوت که این بار همســرم و فرزند خردسالم 
به این زنجیره اضافه شده بودند و پدر و مادرم هم باالخره 
 به آرزوی دیرین شــون که دیدن عروس و نوه شــون بود 

رسیدند. 
به امید روزی که هیچ کودکی سر گرسنه بر بالین نگذارد.

محققان دانشگاه ساســکس انگلســتان به این نتیجه 
رســیده اند که رنگ آبی باعث افزایش اعتماد به نفس، 
 کاهش اســترس و افزایش نشاط می شــود. این رنگ 
 برای روحیه انســان مفید اســت. لباس آبی بپوشــید 

و پرده ها یا برخی ظروف را به رنگ آبی انتخاب کنید.
بحث نکنید

بــرای اثبــات عقیده تــان با افــراد بی منطــق بحث 
 نکنید. بــه عقیــده متخصصــان خنثی بــودن یکی 
از روش های شادتر بودن اســت. به عقیده این محققان 
 بحث نکردن باعث می شــودکه 99 درصد انرژی تان را 

ذخیره کنید. 
 عقاید درســت تان را بــرای خودتان نگه داریــد و اگر 
به آنها اطمینان دارید برای اثبات درستی شان با کسی 
وارد بحث نشوید. بحث کردن، غم تان را از درک نشدن 

بیشتر می کند.
شب ها حداقل شش ساعت بخوابید

حداقل 6 ســاعت و 15 دقیقه خواب بی وقفه در شــب، 
برای شاد و سرحال بودن الزم است. 

نتایج پژوهش های محققان انگلیســی نشان می دهد 
افراد 18 تا 25 ساله ای که شــب ها را خوب می خوابند 
بیشتر از زندگی خود راضی هستند. البته 8 ساعت خواب 
در شب برای سالمتی مفیدتر اســت و کم خوابی باعث 

ایجاد استرس و عدم تعادل هورمونی در بدن می شود.

- نظری که دیگران نسبت به شما دارند، مشکل خودشان 
است؛ نه شما!

 - هر انســان عاقلی می داند که زندگی چیز زیبایی است 
 و هدف از آن خوشــبختی و صد در صد شــاد بودن است، 

اما نمی دانم چرا فقط احمق ها شاد هستند. 
 - جنایت را نمی شــود عالج کرد، زخم هایــی که به روح 

وارد می شوند بزرگ ترین جنایتند!
 - رمز اســتغنا تمرکــز نکردن بــر چیزهایی کــه نداری 
 و تمرکز کردن بــر قدردانی از آنچه هســتی و آنچه انجام 

می دهی، است. 
- اعتراف به ناتوانی بزرگ ترین توانایی است. 

- اگر انســانی هیچ وقت در تناقض با گفته های قبلی خود 
سخن نگوید، دلیل آن باید این باشــد که عمال هیچ وقت 

هیچ چیزی نمی گوید. 
- زندگی واقعی یک انسان با مالقات های او آغاز می شود.

انرژی مثبت 

هایالیت 

آموختنی

آموخته ام که هیچ کس در نظر ما کامل نیســت تا زمانی که عاشــق 
بشویم.

آموخته ام که زندگی دشوار است، اما من از او سخت ترم.
آموخته ام که فرصــت ها هیــچ گاه از بین نمی روند،  بلکه شــخص 

دیگری فرصت از دست داده ما را تصاحب خواهد کرد.
آموخته ام که آرزویم این است قبل از مرگ مادرم یک بار به او بیشتر 

بگوییم دوستش دارم.
آموخته ام که لبخند ارزان ترین راهی اســت که می شود با آن نگاه را 

وسعت داد.
 آموخته ام که نمی توانم احساســم را انتخاب کنم، اما می توانم نحوه 

برخورد با آن را انتخاب کنم.
آموخته ام که همه می خواهند روی قله کــوه زندگی کنند، اما تمام 
شادی ها و پیشرفت ها وقتی رخ می دهد که در حال باال رفتن از کوه 

هستید.
آموخته ام بهترین موقعیت برای نصیحت در دو زمان است: وقتی که 

از شما خواسته می شود  وزمانی که درس زندگی دادن فرا می رسد.
 آموخته ام کــه کوتاه تریــن زمانی که مــن مجبور به کار هســتم، 

بیشترین کارها و وظایف را باید انجام دهم.

موفقیت

یک روز از خواب بیدار می شوی نگاهی به تقویم می اندازی
نگاهی به ساعتت

و نگاهی به خود خودت در آینه
و می بینی هیچ چیز و هیچ کس جز خودت حیف نیست

 لباس های اتو کشــیده غبارگرفتــه مهمانــی ات را از کمد بیرون 
می آوری

گران ترین عطرت را از جعبه بیرون می آوری و به سر و روی خودت 
می پاشی

ته مانده حساب بانکی ات را می تکانی و خرج خودت می کنی
یک روز از خواب بیدار می شوی

و به کسی که دوستت دارد بدون دلهره و قاطعانه می گویی
صبح بخیر عزیزم وقت کم است

لطفا مرا بیشتر دوست بدار
یک روز یکی از همین روزها وقتی از خواب بیدار می شــوی متوجه 

می شوی
بدترین بدهکاری، بدهکاری به قلب مهربان خودت هست

و هیچ چیز و هیچ کس جز خودت حیف نیست!

یک روز برای خودت باش

رنگ آبی را وارد زندگی تان 
کنید
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شیوانا در شمشیر زنی استاد ماهری بود. روزی جوانی نزد او آمد 
و از شیوانا خواست تا او را به شــاگردی بپذیرد و مهارت شمشیر 

زنی را به او تعلیم دهد. 
شــیوانا از جوان پرســید:» برای چه می خواهی شمشــیرزنی 

بیاموزی؟! «
جوان پاسخ داد:» برای اینکه در نبردها و درگیری ها توانمندی 
 خودم را به دیگران نشــان دهم و بتوانم از خــودم و خانواده ام 
 و حریمــی کــه متعلق بــه مــن اســت در مقابل بقیــه دفاع 

کنم. «
شــیوانا ســری تکان داد و گفت:» بســیار خــوب درس امروز 

 این اســت که این تکه چوب را در دســت بگیری و دو ســاعت 
در میدان دهکده آن را دور ســرت بچرخانی و به سوی پرندگان 

چوب را حواله کنی! «
جوان مات و مبهوت به شــیوانا خیره مانــد و پس از چند دقیقه 
پرســید:» ولی اســتاد! این طور که شــما می گویید من خودم 
 را مضحکه خاص و عــام می کنــم و دیگر آبرویــی برایم باقی 

نمی ماند! «
شیوانا به طور جدی ســری تکان داد و گفت:» همین است که 
 گفتم! یا چوب را دو ســاعت در مال عام دورســرت می چرخانی 

یا از درس بعدی خبری نیست. «
جوان سرش را پایین انداخت. چوب را از شیوانا گرفت و به وسط 
میدان دهکده رفت و آن را به مدت دوســاعت دور سر چرخاند 

 و به سوی پرندگان آســمان نشــانه گرفت. رهگذران با تعجب 
و احتیاط از کنار اومی گذشتند و کودکان کنار دیوار او را تماشا 

می کردند.
 ســرانجام پســر جوان شــرم زده و افســرده نزد شــیوانا آمد 

و از او خواست تا درس بعدی را به او بیاموزد!
 شیوانا ســری تکان داد و گفت: درس بعد این اســت: » دوباره 
 در شــلوغ ترین ســاعات رفت و آمد به وســط میدان دهکده 
می روی و این دو تا چوب را می گیری و به مدت دو ســاعت آنها 

را به همدیگر می زنی و در هوا می چرخانی! «
 پســرجوان چیزی نگفت. دوباره غمگین و افســرده چوب ها را 
از شیوانا گرفت وروز بعد به میدان دهکده رفت و همان کاری را 
که شیوانا از او خواسته بود انجام داد. چهل روز تمام درس شیوانا 

همین بود! 
پسر را در شلوغ ترین ساعات رفت و آمد به وسط میدان دهکده 
می فرســتاد و از  او می خواســت با چوب معمولی با موجودی 

نامریی به شمشیر بازی بپردازد.
ســرانجام روز چهلم فرا رسید و پسر خوشــحال و سرحال نزد 

شیوانا آمد.
 شیوانا از او پرســید:» آیا هنوز هم دلت می خواهد شمشیر زنی 
 بیاموزی؟! « پســرک با شــوق ســری تکان داد و گفت:» آری، 

اکنون به شدت عالقه مندم در شمشیر زنی ماهر شوم! « 
شیوانا پرسید:» برای چی؟! «

 پســرک گفــت: » بــرای دل خــودم. مــی خواهــم خــودم 
 و اســتعدادهایم را با شمشــیرزنی بهتر بشناســم و با کســب 

این مهارت از توانایی های خودم لذت ببرم! «
شیوانا پرسید:» مردم و نظر آنها چی!؟ «

پســر جوان ســری تکان داد و گفــت:» نظر هیچ کــس برایم 
 مهم نیســت. این چند روز اخیر که در میــدان دهکده تمرین 
 می کنم اصال نگاه سنگین جمعیت و حرف های آنها را نمی بینم 

و نمی شنوم. فقط خودم را می بینم و چوب دستی ها را! «
شیوانا سری تکان داد وگفت:» بسیار خوب اکنون زمان آموزش 
فرا رسیده اســت. فردا درس را در همین مدرسه با شمشیرهای 

واقعی شروع می کنیم! «
می گویند آن جوان چند ســال بعد آنقدر در شمشیرزنی ماهر 
شــد که در وصفش می گفتند که او با چوب دستی هم می تواند 

ضربات یک شمشیر واقعی را وارد سازد.

سود وکو

قصه زندگی ) قسمت آخر (

تلنگری بر روح

کسی که مایل است صورت حساب را پرداخت کند، بدان 
 علت نیســت که جیبی مملو از پول دارد، بلکه دوســتی 

و رفاقت را بیش از پول ارج می نهد.
کسانی که در محل کار، بیشــتر از همه مسئولیت پذیرند؛ 
نه بدان علت اســت کــه احمقنــد، بلکه چــون مفهوم 

مسئولیت را، نیک می دانند!
کســانی که بعد از هر جنــگ و دعوایی، زبــان به پوزش 
باز می کنند، نه بدان علت اســت که خود را مدیون شــما 
می دانند؛ بلکه از آن روی است که شــما را دوست واقعی 

خود می دانند.
کســانی که برای شــما متنی را می فرســتند، نــه بدان 
ســبب اســت که کار بهتری ندارنــد که انجــام دهند، 
 بلکه از آن روی اســت کــه مهــر شــما را در دل و جان 

دارند!
یک روز، همه ما از یکدیگر جدا خواهیم شد! 

 دل مان برای گفــت و گوهای خویش دربــاره همه چیز 
و هیچ چیز تنگ خواهد شد! 

خاطرات خویش را به یاد خواهیم آورد.

روزها و ماه ها و ســال ها از پی هم خواهد گذشت تا بدانجا 
که دیگر هیچ تماسی برقرار نخواهد بود. 

 یــک روز فرزنــدان مــا نگاهــی بــه  عکس هــای مــا 
 خواهند انداخت و خواهند پرســید: » اینها چه کسانند؟ «

 و ما با اشــکی پنهان در چشــم؛ لبخنــدی خواهیم زد، 
 زیرا ســخنی بس موثــر قلــب مــا را متاثر می ســازد؛ 

پس خواهیم گفت:
 اینها همان کســانند که من بهترین روزهای زندگی ام را، 

با آنها گذرانده ام.

بهترین روزهای زندگی  

هنری برای خودت 

یکی بود یکی نبود. در یکی از روزها مالنصرالدین صبح تا عصر به سختی 
کار کرد. شب که شد، خسته به خانه برگشت. شام خورد و بدون معطلی 
به رختخوابش رفت. هنوز خوابش نبرده بود که با خود گفت: خواب برادر 
مرگ است. با این خســتگی زیاد، نکند صبح زود نتوانم از خواب بیدار 
شوم و نماز صبحم قضا شود. سرش را از زیر لحاف بیرون آورد و به زنش 
گفت: فردا صبح زود که از خواب بیدار شــدی، مرا هم بیدار کن تا نماز 

بخوانم. زن گفت: باشد.
صبح که شد، زن مال چند بار او را صدا زد، اما مال تکان نخورد ناچار باالی 
 سر او رفت و گفت: بیدار شــو مرد! آفتاب دارد می زند. مال تکانی خورد 
و گفت: آخر زن! این چه وقت بیدار کردن من است؟ زنش گفت: خودت 
گفتی که صبح زود برای نماز بیدارت کنم. مال گفت: بله گفتم. اما اآلن 
نصف شب هم نشده، زن مال عصبانی شــد و گفت: چه می گویی مرد؟ 
آفتاب طلوع کرده بلند شو نماز بخوان. مال لحاف را روی صورتش کشید 
و گفت: بابا بگذار بخوابم. شاید آفتاب دلش بخواهد که نصف شب طلوع 

کند، من که نباید به ساز او برقصم.
  از آن به بعد به کســی که فقط حــرف خودش را بزنــد و واقعیت ها را 
نادیده بگیرد، به شوخی می گویند: شاید آفتاب بخواهد نصف شب طلوع 

کند.

ضرب المثل

 تاکنون، هیچ مترجمی پیدا نشــده که بتواند ســکوت را، 
از زبانی به زبان دیگر ترجمه کند.

 قطعا یکی از راه های تحمل زندگی، پناه بردن به ســکوت 
 است.  همیشــه گفته اند، از آن نترس که های و هو دارد، 
از آن بترس که بروبر، نگاهت می کند و در ســکوت، برایت 

نقشه ای شیطانی می کشد.
 آدم های خســیس، ممکن اســت بی بهانه حــرف بزنند 

ولی بی بها، سکوت نمی کنند.
سکوت گاهی وقت ها واقعا زیباست... مثل وقتایی که آدم 
 توی طبیعته؛ توی یــه جای بکر و دنجه کــه جز پرنده ها 
و آب و درختاش کس دیگه ای نیست و صدایی نیست جز 
همین صداها که گوش دادن بهشون یه شور خاصی به آدم 

می بخشه.
 سکوت ساحل واقعا زیباست و ســکوت زمانی که یه نوای 

زیبا به گوش می رسه و همه وجود آدم رو در بر میگیره...
سکوت؛ در آن می توان شکفت، شکســت، خندید، بارید، 
 ترسید، شنید. در او می توان نشســت و هیچ نگفت و تنها 
در ســکوت اســت که می توان فاصله ها را با گوهر خیال، 

پیوند داد. راستی چه زیباست سکوت؛ این واژه پر از فریاد!

شاید آفتاب نخواهد نصف شب 
طلوع کند

چه زیباست سکوت!
دلنوشته

کاریکاتور ) هر سی و یک دقیقه، یک ایرانی در تصادفات می میرد. (
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پیشنهاد سردبیر: 
گل ها را آخر پاییز می شمارند

فضای مجازی

فرهاد مجیدی کاپیتان سابق آبی ها که با شرکت در کالس های 
ســرمربیگری به دنبال ورود به این عرصه است ،عکسی را منتشر 
کرد که نشان می دهد می خواهد خیلی زود وارد عرصه مربیگری 

فوتبال حرفه ای شود.

کاپیتان فرهاد وارد می شود

 مهاجم باشــگاه نیس ادعای عجیــب و غریب دیگری کرده اســت، 
مبنی بر اینکه وی می توانست به عنوان بهترین بازیکن دنیا انتخاب 
شود.»ماریو بالوتلی« مهاجم سابق تیم فوتبال لیورپول معتقد است 
که او توانایی بردن توپ طال را دارد. ایــن مهاجم ایتالیایی که اکنون 
در لیگ یک فرانســه و در تیم نیس توپ می زند، احســاس می کند 
که مصدومیت هایش باعث شــده تا وی از پتانسیلش عقب بماند؛ اما 
روزی می تواند این جایزه را باالی سر ببرد. بالوتلی گفت: در این لحظه 
»رونالدو« و »مسی« بهترین هســتند و هیچ کس مثل آنها نیست. 
غیر ممکن است؛ اما اگر من ســال خوب و بدون مصدومیتی داشتم، 
به نظرم غیر ممکن نبود که برنده توپ طال شوم. حتی اگر روزی برنده 
توپ طال شــوم، فکر می کنم رونالدو و مسی بهترین هستند زیرا آنها 
چهار یا پنج بار برنده این عنوان شــده اند.بالوتلی کــه در لیورپول و 
همین طور میالن تنها یک گل به ثمر رســانده بود، با شش گلی که 
تا به اینجای فصــل در لیگ یک 
فرانسه به ثمر رســانده، دوباره 
 احیا شده اســت. این بازیکن

 ۲۶ ســاله افــزود: فصل قبل 
زیاد بازی نکــردم، در نتیجه 
نتوانســتم واقعا گلزنی کنم و 
به خاطر مصدومیتم برای مدتی 
طوالنی دور بودم. پس زمانی که 
احساس خوبی داشــتم، بازی 
کــردم و گل زدم. من فقط 
مصدومیت  ســری  یــک 
داشتم که چیز مهمی نبود. 
پس زمانی که حس خوبی 

دارم، گلزنی می کنم.

پپ گواردیوال، سرمربی منچسترسیتی به انتقاد از تصمیم فیفا برای 
برگزاری جام جهانی با 48 تیــم پرداخت و گفت که این کار بازیکنان 
را می کشد. فیفا قصد دارد جام جهانی را که در حال حاضر با 3۲ تیم 
برگزار می شود، با 48 تیم برگزار کند. پس از تجربه نسبتا موفق یورو 
و افزایش تیم هــای آن از 1۶ به ۲4، حــال اینفانتینو تصمیم گرفته 
پروژه ای مشــابه را در فیفا اجرا کنــد. با این حــال گواردیوال از حاال 
انتقاداتش را از این طــرح آغاز کرد و گفت که بــه بازیکنان صدمات 
جدی وارد خواهد شد.  او گفت:» موضوع فقط فوتبال انگلیس نیست 
بلکه تمام دنیاست. نگاه کنید که درباره جام جهانی با 48 تیم صحبت 
می کنند. ما بازیکنان را خواهیم کشــت. به دنبال کیفیت هستیم و 
کمیت را فراموش کرده ایم؛ بنابراین بازیکنان اســتراحت نمی کنند، 
فشــار بســیاری رویشــان خواهد بود. یک رقابت جدید و بازی های 
بیشتر. فشار و حساسیت هم بســیار باالست. در اســپانیا 4 تیم در 

چمپیونزلیگ حضور دارنــد و 3 تیم در لیگ 
اروپــا؛ بنابراین ســطح اســپانیا 

باالتر اســت. ما این تصمیم را 
می پذیریم. فیفــا در این مورد 
تصمیم می گیرد و ما نیز از این 

تصمیم ناراحت هســتیم. 
آنها تمرکز بیشتر و بیشتر 
و بیشتر و بیشتری روی 
کیفیــت دارنــد. من به 
می کنم.  فکر  بازیکنان 

آنها به اســتراحت و 
نفس کشــیدن نیاز 

دارند.«

  رییس باشگاه بایرن در جســت و جوی تغییر تفکرات درباره تیمش 
اســت.اولی هوینس معروف که به تازگی پس از بازگشــت از زندان 
دوباره به عنوان رییس باشگاه بایرن مونیخ انتخاب شده، ادعا کرد قصد 
 تغییر تفکرات فعلی بقیه باشــگاه ها درباره باواریایی هــا را دارد. او در

 این باره گفت: بایرن فاکتورهایی بیشتر از میزان سرمایه برای متفاوت 
شدن نسبت به سایر باشگاه ها دارد.پول فاکتور مهمی است اما ما باید 

اهرم های قدرت دیگری هم داشته باشیم. دوباره 
کاریزمای دوران اول ریاست من را به دست 

خواهیم آورد. باید بگویم با شوق ویژه به 
دنبال تحقق این هدف هســتم. قبل از 
انتخابات اخیر ریاست باشگاه نگران بودم 
اما پس از انتخابات نه به خاطر ریاســت 
بلکه به دلیل لمــس حمایت هــواداران 

بایرن بسیار خوشحال شدم.بایرن در پولش 
خالصه نمی شود.

ماریو  بالوتلی:

می توانستم »مسی« و »رونالدو« را 
برای کسب توپ طال شکست دهم

گواردیوال:

جام جهانی 
با 48 تیم بازیکنان را می کشد

هوینس: 

بایرن تنها در پولش خالصه نمی شود

فوتبال جهان

حرکت بازیکنان تراکتورســازی در دیدار 
این تیم با تیم اســتقالل تهــران در قبال 
محمدرضــا اخباری، الیک داشــت. بعد از 
اشتباه عجیب دروازه بان ملی پوش تراکتور 
که منجر به باز شــدن دروازه تیمشان شد، 
چند نفر از تراکتوری ها فوری سراغ اخباری 
رفتنــد و به جای آنکــه او را بابت اشــتباه 
مرگبارش ســرزنش کنند، بــه او روحیه 
دادند. بین دو نیمه هم که بازوبند کاپیتانی 

تراکتورســازی به اخباری داده شد و بعد از 
بازی هم اخباری را ســمت تماشــاگران 
تبریزی بردند و طــوری با او برخورد کردند 
که انگار اخبــاری ناجی تیمش شــده و او 
عامل اصلی پیروزی تراکتورسازی در تهران 
بوده؛ این رفتار فــوق حرفه ای با دروازه بان 
جوان تراکتور نه تنها باعث افزایش روحیه 
او می شــود بلکه تعهد و انگیزه او در قبال 

باشگاه را چند برابر خواهد کرد.

الیک روز

برخورد فوق حرفه ای با اخباری

منهای فوتبال

فدراســیون تیراندازی در آماده ســازی تیــم ملی و 
همچنین برگزاری رقابت های قهرمانی ســالح های 

بادی آسیا با مشکالت زیادی مواجه بود.
رقابت های قهرمانی ســالح های بادی آسیا با کسب 
یازده مدال و ســومی تیم ایران در مجمــوع به پایان 
رسید؛ اما ملی پوشــان ایران در حد و اندازه خودشان 
ظاهر نشدند و تیراندازان شاخص ایران نیز دستشان 
از مدال کوتــاه ماند؛ البتــه با وجود مشــکالت زیاد 

فدراسیون این نتایج دور از انتظار نبود.
این رقابت ها هزینه 8۰۰ میلیونی برای فدراسیون به 
همراه داشت و این اتفاق در شــرایطی رقم خورد که 
فدراســیون تیراندازی بدهی میلیاردی دارد و شاید 
گرفتن چنین میزبانی در این برهه کــه تیراندازی با 
مشــکالت زیادی دســت و پنجه نرم می کند، اقدام 
درســتی نبود. تیراندازان خارجــی از میزبانی ایران 
تا حدی راضــی بودند؛ اما آیا مــا میزبانی گرفتیم که 

چینی ها مدال ها را درو کنند؟
تیم ایران اردوها را دیر شــروع کرد و چند تن از ملی 
پوشــان با توجه به مشــکالت، اردوهای تیم ملی را 

تحریم کردند و حاضر به شرکت در رقابت ها نشدند.
مشکالت زیاد فدراســیون تیراندازی هر روز افزایش 
پیدا می کند. پیش از این تنها مشکل فشنگ در بخش 
خفیف بود حاال دغدغه تیراندازان ســاچمه است. در 
واقع گل بود ، به سبزه نیز آراســته شد! این روزها در 
اردوها به هر تیرانــداز، با محدودیت ســاچمه تعلق 
می گیرد و تعداد ساچمه برای تیراندازان شمارش می 
شود.در کنار این موارد، مشــکل تغذیه تیراندازان نیز 
در مقاطع زیادی گریبانگیر تیم بوده است. تیم تفنگ 
با شــرایط بدی پا به میدان رقابت گذاشت و پیش از 
رقابت ها ســرمربی برای تیم تعیین نشد. در حالی که 
فدراسیون اعالم کرده بود با الزلو سوچک قرارداد پاره 
وقت می بندد؛ امــا این اتفاق رخ نــداد و تیم تفنگ با 
مربیگری اینانلو در رقابت ها حضور پیدا کرد. از طرفی 
با ابطال انتخابات فدراســیون تیراندازی و حکم الزم 
االجــرای دیوان عدالــت اداری، رییس فدراســیون 
تیراندازی باید از ســمتش کنار رود که هاشمی گفته 
حاضر بــه اســتعفا نیســت و وزارت ورزش و جوانان 
قصد برکناری وی و تعیین سرپرســت جدید را دارد.

تیراندازی در ایران جزو رشته هایی است که می توان 
در آینده امید به کســب مدال المپیک در این رشته 
داشت؛ اتفاقی که می توانست در المپیک ریو هم رخ 

دهد. حال این فدراسیون نیاز به خونی تازه دارد.

میزبانی  800 میلیونی 
در فدراسیون بی ساچمه

بررسی عملکرد نمایندگان فوتبال اصفهان در هفته سیزدهم لیگ برتر؛

گلهاراآخرپاییزمیشمارند

دروازه بان تیــم ذوب آهــن می گوید 
بازیکنان ماشــین ســازی هر خطایی 
انجام دادند تا توپ وارد دروازه اش بشود.

محمد رشید مظاهری درباره بازی با تیم 
ماشین سازی و برد تیمشان گفت: خدارا 
شــکر بازی خیلی خوبی انجام دادیم و 
حق ما بسیار بیشتر از دو گل بود ؛اما به 
هرحال این سه امتیاز بسیار به دردمان 
خورد و خدا را شــکر موفق شــدیم در 

جدول باال بیاییم. 
دروازه بــان تیــم ذوب آهــن دربــاره 

اعتراضش به گل ماشــین سازی گفت: 
من نمی دانم بازیکنان ماشــین سازی 
باید چه مــی کردند تــا داور خطا می 
گرفت! من مالک تــوپ بودم که مهاجم 
آنها تکل زد و عالوه بر اینکه با اســتوک 
روی پایــم آمد و هنوز جای اســتوکش 
روی پایم اســت، توپ را از توی دستانم 
زد و این بار بازیکن دیگرشــان آمد و با 
دســت توپ را وارد دروازه کــرد، از هر 
طرف به گل تیم ماشین سازی نگاه می 

کنم خطا بود.

هافبک دفاعی تیم فوتبال تراکتورسازی 
تبریــز در واکنش بــه اینکــه برخی با 
نمایــش تراکتورســازی مقابــل تیم 
اســتقالل تهران، این تیم را مدعی اول 
قهرمانی می دانند، اظهار داشــت: ما با 
یک بــرد هیچ وقــت از قهرمانی حرف 
نمی زنیم و این بازی را هم باید فراموش 
کنیم. در آینده بازی های سختی داریم 
که نمونــه اش همین بازی با ســپاهان 
در گام بعــدی اســت. ما باید بــازی به 
بازی جلــو برویم. بــا این وجــود بارها 
گفته ایم کــه مردم آذربایجــان، لیاقت 
دیدن قهرمانی تراکتورســازی را دارند 

و امیــدوارم این فصل به خواسته شــان 
برسند.

مهدی کیانی با اشاره به وضعیت سروش 
رفیعی و نگرانی هواداران تراکتورسازی 
بابت احتمال جدایی این بازیکن گفت: 
ســروش بازیکــن خوبی اســت و جزو 
بهترین هاســت. او خودش باید تصمیم 
بگیــرد، ولی همــه دوســت داریم در 

تراکتورسازی بماند.
وی در خاتمه تصریح کرد: امیدوارم که 
رفیعی بماند و در کنار هــم قهرمانی را 
جشن بگیریم. ما برای قهرمان شدن 15 

رقیب سرسخت داریم.

با 100 جور خطا به من گل زدند!

هیچ وقت با یک برد از قهرمانی حرف نمی زنیم

در روزهــای پایانی فصــل پاییز، موتور دو تیــم اصفهانی 
حاضر در رقابت های لیگ برتر روشن شده است.

 رقابت هــای لیگ برتــر فوتبال ایران در هفته ســیزدهم 
پیام آور شــادی برای فوتبال اصفهان بود و هر دو نماینده 
اصفهان در تقابل با رقبای قعرنشــین خودشــان موفق به 
کسب برد شدند تا شــرایط در روزهای پایانی فصل پاییز 

بسیار خوب دنبال شود.
در شــهر تبریز ذوب آهن بازی تکراری جــام حذفی را در 
مقابل ماشین سازی برد تا یک پله دیگر باال بیاید و در بین 
مثلث مدعیان صدر جدول قرار بگیــرد؛ البته هر چند که 
قطار حرکتی ذوب آهن خیلی دیرتر از حد معمول سرعت 
گرفت و شــاید آنها شانســی برای قهرمانی در نیم فصل 
نداشــته باشــند؛ اما ثبت چهار برد متوالی از جانب تیمی 
مثل ذوب آهن باعث شد تا جوانان این تیم اعتماد به نفس 

الزم برای موفقیت در ادامه مسابقات لیگ را پیدا کنند.
تنهــا نکته نگــران کننــده بــازی ذوب آهــن در مقابل 
ماشین سازی، مربوط به فرصت سوزی مهاجمان این تیم 
و به خصوص مرتضی تبریزی بود کــه بر خالف بازی های 
قبلی، راه دروازه حریف را به ســختی پیــدا کرد و نزدیک 
بود که برتری قاطع ذوب آهن در خانه ماشین سازی به یک 
تساوی تلخ تبدیل شــود. با این وجود ذوب آهن هنوز دو 
مسابقه تا پایان لیگ پیش رو دارد و اگر بتواند همین روند 
را در ادامه مسابقات هم حفظ کند باید روی افزایش تجربه 
بازیکنان و بازگشت قاســم حدادی فر و مهرداد قنبری هم 

حساب کرد که می تواند شرایط را بهتر از این هم بکند.
حسینی:کمترین لیاقت ما برد 2 بر یک بود

مجتبی حســینی پس از پیــروزی ۲ بر یــک تیمش در 
خانه ماشین ســازی تبریز گفت: بازی خوبی انجام دادیم 

و کمتریــن لیاقت ما بــرد ۲ بر یــک بود. در ایــن دیدار 
موقعیت های زیادی داشــتیم و در مجمــوع موقعیتی به 
حریف ندادیم. به خاطــر این بازی خــوب و این پیروزی 
به بازیکنانــم تبریک می گویم و از آنها ممنونم که بســیار 

پرتالش و با تمرکز در بازی ها ظاهر می شوند.
ســرمربی ذوب آهن گفت: در دیدارهای گذشته هم بازی 
خوبی انجــام می دادیم؛ اما محرومیت هــا و مصدومیت ها 
تیم ما را اذیت می کرد به خاطر همین نیاز به زمان داشتیم 

که به شرایط خوبمان برسیم.
فوت کوزه گری ویسی به باد صبا

در نقش جهان، ســپاهان تالفی نو و کهنه را بر سر صبای 
قم درآورد تا هــم تفاضل گل خودش در جــدول لیگ را 
مثبت کند و هم بعد از چند هفته ناکامی یک برد شــیرین 
به هوادارانــش هدیه بدهد. بردن صبــای نصفه و نیمه در 
ورزشگاه نقش جهان هرچند که یک اتفاق قابل پیش بینی 
بود ولی زدن چهار گل قابل تصور نبود و سپاهان با تکیه بر 
این چهار گل می تواند از لحاظ روحی و روانی هم شــرایط 

بسیار خوبی در جدول رده بندی لیگ پیدا کند.
شاید نوع شــادی مهرداد محمدی بعد از زدن گل اول و از 
خود بیخود شدن او معیاری از فشار روانی حاکم بر اردوی 
ســپاهان پیش از انجام این بازی بود که نشان می داد خود 
بازیکنان هم به واســطه این نتایج نه چنــدان قابل قبول 
تحت فشار هســتند؛ البته کار اصلی ســپاهان تازه شروع 
شده و عبدا... ویســی باید از این به بعد به فکر جمع کردن 
امتیازاتی باشــد که در هفته های گذشــته از دست داد. 
میزبانی در نقش جهان و برد ســپاهان در بازی مقابل صبا 
می تواند استقبال هواداران ســپاهان از بازی های تیمشان 
را هم بیشــتر کند و ســپاهان تبدیل به همان تیمی شود 
که عبدا... ویســی در ابتدای فصل قولش را داده بود؛ یعنی 
یک تیم جوان، اما تشنه موفقیت که در این مسیر به هیچ 

حریفی باج نخواهد داد.
ویســی: چشــم انداز زیبایی را برای ســپاهان 

پیش بینی می کنم
عبدا... ویسی بعد از پیروزی 4 بر یک تیمش مقابل صبای 
قم اظهار داشــت: این 3 امتیــاز را به هواداران ســپاهان 
تقدیم می کنیم. در این بازی شــکل واقعی خود را نشــان 
دادیم. چشم انداز بســیار جالب و زیبایی را برای سپاهان 
پیش بینی می کنم. تیم جــوان و خوبی داریم و اگر بزرگی 
نام ســپاهان با جوانان ما در هم آمیخته شــود تیم خوبی 
خواهیم داشــت. امیدوارم تیم را از لحــاظ روانی باال نگه 
داریم و نگذاریم بازیکنان ما مغرور شــوند تا در بازی های 

بعد هم بتوانیم پیروز شویم.
ســرمربی تیم فوتبــال ســپاهان تصریح کــرد: ما وقتی 
یک دیــدار را می بریم همان روز خوشــحالیم و وقتی هم 
می بازیم همان روز ناراحتیــم. باید خودمان را جمع کنیم 
برای بازی های بعد. تیم ما امــروز خیلی خوب بازی کرد و 
وقتی از تیم حریف جلو می افتیــم باید حفظ نتیجه کنیم. 
ما هم همین کار را انجام دادیم و خوشبختانه موفق شدیم 

گل های بعدی را هم بزنیم.

آگهیفراخوانعمومیمزایده
واگذاریمراکزوکارگاههایآموزشی

ادارهکلآموزشفنیوحرفهایاستاناصفهان

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان در نظر دارد با استناد به مواد 88 و 4۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 
و آیین نامه اجرایی آن و مواد 13 و ۲۲ و ۲4 قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین نامه اجرایی آنها و ماده 8۶ قانون وصول برخی 
از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و جهت اســتفاده از ظرفیت های بخش غیر دولتی و اجرای آموزش های فنی و 
حرفه ای مبتنی بر الگوی آموزش بازار محور، تعدادی از مراکز خود اشتغالی و کارگاه های آموزشی در اختیار را از طریق مزایده به 
اشخاص واجد شرایط به اجاره واگذار نماید. متقاضیان می توانند از تاریخ 95/۰9/۲۲ لغایت پایان وقت اداری تاریخ 95/1۰/۰۲ 

جهت دریافت فرم تقاضا و جهت کسب اطالعات بیشتر به دفتر حقوقی این اداره کل واقع در خیابان کارگر مراجعه نمایند. 
فهرست و مشخصات کارگاه ها و فضاهای مورد نظر جهت اجاره برای اجرای دوره های آموزشی

آدرسنام مرکزتجهیزات نام مرکزردیف 
شهرستان گلپایگانمرکز گوگد گلپایگانفاقد تجهیزاتیک واحد 1
شهرستان گلپایگانمرکز دو منظوره گلپایگانفاقد تجهیزاتدو واحد۲
شهرستان نائینمرکز شماره 1۰ نائینفاقد تجهیزاتپنج واحد3
شهرستان نائینمرکز بافران نائینفاقد تجهیزاتیک واحد4
شهرستان اصفهانمرکز جرقویهفاقد تجهیزاتچهار واحد5
شهرستان چادگانمرکز چادگانفاقد تجهیزاتسه واحد۶
شهرستان تیران و کرونمرکز تیران و کرونفاقد تجهیزاتدو واحد7
شهرستان فالورجانمرکز غدیر فالورجانفاقد تجهیزاتیک واحد 8
شهرستان نطنزمرکز 17 نطنزفاقد تجهیزاتیک واحد9
شهرستان نطنزمرکز خواهران نطنزفاقد تجهیزاتسه واحد1۰
شهرستان شاهین شهرمرکز گزفاقد تجهیزاتدو واحد11
شهرستان خوانسارمرکز خوانسارفاقد تجهیزاتیک واحد1۲
شهرستان فریدونشهرمرکز فریدونشهرفاقد تجهیزاتدو واحد13
شهرستان نجف آبادمرکز علویجهفاقد تجهیزاتدو واحد14
شهرستان شهرضا مرکز برادران شهرضافاقد تجهیزاتیک واحد15
شهرستان خور و بیابانکمرکز خور و بیابانکفاقد تجهیزاتیک واحد1۶
شهرستان سمیرممرکز ونک سمیرمفاقد تجهیزاتیک واحد17
شهرستان هرندمرکز سجزیفاقد تجهیزاتسه واحد18
شهرستان دهاقانمرکز دهاقانفاقد تجهیزاتیک واحد19
شهرستان اردستانمرکز تلک آباد اردستانفاقد تجهیزاتیک واحد۲۰
شهرستان اردستانمرکز نیسیان اردستانفاقد تجهیزاتدو واحد۲1
شهرستان مبارکهمرکز برادران مبارکهفاقد تجهیزاتدو واحد۲۲
شهرستان تیران مرکز تیرانفاقد تجهیزاتیک واحد۲3
شهرستان اصفهانمرکز زینبیهفاقد تجهیزاتسه واحد۲4
شهرستان اصفهانمرکز دهنوفاقد تجهیزاتدو واحد۲5
شهرستان نجف آبادمرکز خواهران نجف آبادفاقد تجهیزاتچهار واحد۲۶
شهرستان لنجانمرکز زرین شهر فاقد تجهیزاتهفت واحد۲7
شهرستان مبارکهمرکز خواهران مبارکهفاقد تجهیزاتپنج واحد۲8
شهرستان کاشانمرکز کاشانفاقد تجهیزاتپنج واحد۲9
شهرستان اصفهانمرکز نساجیفاقد تجهیزاتچهار واحد3۰
شهرستان اصفهانمرکز شهید بهشتیفاقد تجهیزاتپنج واحد31
شهرستان اصفهانمرکز صنعت ساختمانفاقد تجهیزاتدوازده واحد3۲
شهرستان اصفهانمرکز صنعت ساختمانفاقد تجهیزاتیک واحد گلخانه33
شهرستان اصفهانمرکز شهید رجائیفاقد تجهیزاتیک واحد نانوایی34
شهرستان اصفهانمرکز شهید رجائیفاقد تجهیزاتیک واحد رستوران35
شهرستان اصفهانمرکز شهید رجائیفاقد تجهیزاتچهارده واحد3۶
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پیشنهاد سردبیر: 
باران است بر کویر اصفهان

گزارش روز

به گفته شهردار اصفهان، شهرک ســامت، پروژه اي است كه 
می تواند در افزایش كیفیت فضای فیزیکی و استانداردســازی 
فضاهای درمانی تاثیرگذار باشد و براســاس آن به اهدافی مثل 
كاهش تعــداد مطب های موجــود در مركز شــهر و همچنین 

كاهش حجم بار ترافیکی در این مناطق دست پیدا كنیم.
مهدي جمالی نژاد، شــهردار اصفهــان در این بــاره می گوید: 
شــهرک ســامت قرار اســت جایگزین ســرانه های درمانی 
ســطح شــهر اصفهان باشــد و ترافیــک خیابان آمــادگاه و 
هسته مركزی شــهر اصفهان را ســاماندهی كند. جمالي ن ژاد 
معتقد اســت كه بر اســاس زمان بندی صورت گرفته، فاز اول 
شهرک ســامت اصفهان تا پایان ســال جاری به بهره برداری 
می رســد؛ البتــه باید توجه داشــته باشــیم كه این شــهرک 
همه اســتانداردهای درمانی كشــور را دارد و در بســیاری از 
موارد نیــز اســتانداردهای باالتــر از خاورمیانه را داراســت؛ 
اســتانداردهایي كه با داشــتن آنها شهرک ســامت را به یک 
قطب درماني در فــات مركزي كشــور تبدیــل خواهد كرد. 
بر این اســاس جذب گردشــگراني كه براي درمان به این مركز 
 مراجعه مي كننــد، ارزآوري فراواني نیز بــراي نصف جهان به

همراه دارد. 
شهردار اصفهان با اشاره به خدمات ارائه شده این مركز در قالب 
توریســت درماني بیان می كند: این شــهرک چهار فاز دارد كه 
فاز اول آن شــامل مجموعه كلینیک های تخصصی،  مطب های 
فوق مدرن و فروشــگاه های طبی و رســتوران های ارگانیک، تا 
پایان سال جاری به بهره برداری می رســد. همه جانبه بودن و 
دربرگیري تمامي راهکارهــاي درماني، از دیگــر ویژگي هاي 
منحصر به فرد این پروژه شــاخص اســت كه با احــداث آن در 
منطقه خاورمیانه، مي توان تحولي عظیم را در بخش پزشــکي 

شاهد بود.
وی در همین راســتا، مركز جامع پزشــکی و درمانی شــامل 
امکانات تشــخیص و درمانی مانند ام .آر. آی و ســی. تی.اسکن 
مولتــی اســکایس، رادیولــوژی، شــیمی درمانــی، مجتمع 
آزمایشــگاهی، هتل بیمارســتان 4 ســتاره و بیمارستان فوق 
تخصصی را نیز از دیگر بازوهاي توانمند این مركز درماني براي 

سامتي شهر و شهروندان عنوان مي كند. 
شهردار اصفهان با تاكید بر اینکه بررسی روند پیشرفت ساخت 
شهرک سامت در دستور كار مدیریت شــهری اصفهان است، 
اظهار می كند: پیشــرفت این پروژه  را به صــورت ماهانه دنبال 
می كنیم و درصدد هســتیم تا با افزایش همــکاری ها، فرآیند 

پیشرفت این پروژه به بهترین وجه ممکن پیش برود. 
جمالی نــژاد زمان آغاز بــه كار فاز یک شــهرک ســامت را 
اســفندماه ســال جاری، اعام و تصریح می كند: در جلســات 
مختلف بین مجموعه شــهرداری و مدیران اجرایی این پروژه، 
تاش هــای فراوانی برای برطرف شــدن مشــکات و نواقصی 
كه در روند تکمیل پروژه وجود داشــته، صورت گرفته اســت و 
 خوشــبختانه امروز مشــکل خاصی در رابطه بــا تکمیل پروژه

وجود ندارد.

معاون عمران شهری شهرداری اصفهان گفت: عملیات احداث 
پروژه تقاطع غیرهمسطح شهید باالیی)اشکاوند( در كمربندي 
شرق اصفهان و در مقابل مجموعه مركز همایش هاي بین المللي 

امام خامنه ای)مدظله العالی( در حال اجراست. 
ایرج مظفر اظهاركرد: بخشی از این مسیر روگذر تقاطع احداث 
شــد اما برای احداث گردش به چپ پروژه، نیاز به آزادســازی 
زمین بــود. وی تصریح كرد: بــا توجه به اینکه در این قســمت 
تعدد مالــکان وجود داشــت، اقدامات حقوقــی و قانونی برای 
آزادسازی توسط شــهرداری منطقه 6 انجام گرفت و مالکیت ها 

مشخص شد.
معاون عمران شهری شهرداری اصفهان تاكید كرد: زمین های 
معارض اطراف پروژه شهید باالیی تا پایان سال آزادسازی شده 
و برای تکمیل عملیات پــروژه در اختیار ســازمان عمران قرار 

می گیرد. 
وي اضافه كرد: احداث تقاطع اشــکاوند برای دسترسی آسان تر 

به مركز همایش های بین المللی ضروری است.

مدیر منطقــه 13 شــهرداری اصفهان گفت: اصاح هندســی 
میدان گلستان با اعتبار 5 میلیارد ریال در دست اجراست.

ســیدرضا مبلغ اظهار كرد: اصاح هندســی میدان گلستان در 
بلوار شفق - میدان گلستان در دست اجراست.

وی با اشــاره به اینکه این پــروژه تاكنون 35 درصد پیشــرفت 
داشته اســت، افزود: اصاح هندسی میدان گلســتان تا پایان 

بهمن ماه سال جاری تکمیل می شود. 
مدیرمنطقه 13 شــهرداری اصفهان با اشاره به دیگر پروژه های 
منطقه بیان كرد: احداث ورزشــگاه شــفق در ابتــدای خیابان 
گلستان به مساحت 1870 متر مربع و با اعتبار 17میلیارد ریال 

به پایان رسید.

 فاز اول شهرک سالمت 
اسفندماه به بهره برداری می رسد

زمین های معارض اطراف پروژه شهید 
باالیی، تا پایان سال آزادسازی می شود

مدیرمنطقه 13 شهرداری اصفهان:

 اصالح هندسی میدان گلستان
در دست اجراست

 رییس شورای شهر اصفهان در یکصد و پنجاه و نهمین 
جلسه علنی شــورای اسامی شهر با اشــاره به تدوین 
برنامه 1400 شــهرداری اصفهان بر اســاس تحقیق و 
پژوهش اضافه كرد: الزم اســت برنامه اصفهان1400 
مورد بازنگری قرار گیرد تا بودجه های آتی را بر اســاس 
آن در نظر بگیریم. رضا امینی در ادامه، با اشاره به لزوم 
استفاده از سیستم مکانیزه در مراكز مختلف شهرداری، 
ابراز داشــت: در برخی از مناطق شــاهد مقاومت هایی 
درخصوص استفاده از این سیستم بوده ایم كه امیدواریم 
با همراهی و هماهنگی این افراد نیز تا دهه مبارک فجر 
شاهد استفاده از این سیســتم به صورت سراسری در 
مراكز شهرداری باشــیم. وی با تاكید بر اینکه بر اساس 
سیســتم مکانیزه شــهرداری، همه اقدامات مورد نیاز 
در حوزه شهرســازی همچون اخذ پروانه و محاسبات 
عوارض به صورت مکانیزه انجام می شــود، اضافه كرد: 

اكنون این سیستم در منطقه 13 اصفهان فعال است.
امینی با اشــاره به اینکه سیســتم مکانیزه شهرداری 
اصفهــان درخصوص كوتــاه كردن دســت دالالن در 
ساخت  و ساز تاثیر بسزایی دارد، بیان داشت: همچنین 
استفاده از این سیســتم، شفاف ســازی محاسبات و 

كاهش سفرهای شهری را به دنبال خواهد داشت.

معاون خدمات شــهری شــهرداری اصفهان با اشاره 
به اینکه اصفهان به قطــب تولید گل و گیاه و ماهیان 
زینتی تبدیل می شــود، گفت: محل جدید بازار گل 
و گیاه شهر اصفهان، ســال آینده با بهره وری بیشتر 
راه انــدازی می شــود. احمدرضا مصور با اشــاره به 
برپایی بیست و سومین نمایشگاه گل و گیاه، مشاغل 
خانگی و ماهیان زینتی در بــازار گل وگیاه اصفهان 
واقع در خیابــان همدانیان گفت: این نمایشــگاه به 
همت سازمان میادین و ســاماندهی مشاغل شهری 
شــهرداری اصفهان و بهره برداران بــازار گل و گیاه 
برگزار شده  اســت. وی تصریح كرد: رویکرد بیست 
و سومین نمایشــگاه گل و گیاه، مشــاغل خانگی و 
ماهیان زینتی، فرهنگسازی برای نونهاالن و كودكان 
بوده اســت زیرا معتقدیم اگــر بتوانیم دوســتی با 
گیاهان، گل ها و درختــان را به كودكان بیاموزیم، در 
آینده مشــکات كمتری به لحاظ نگهداری از گل ها 
و گیاهان خواهیم داشــت. معاون خدمات شــهری 
شــهرداری اصفهان تاكیــد كرد: در این نمایشــگاه 
تولیدكنندگان می توانند بدون واسطه تولیدات خود 
را به مردم عرضه كنند و این نقطه عطفی اســت كه 

روز به روز گسترش پیدا می كند.

 سیستم مکانیزه شهرداری
به تمام مناطق تسری یابد

معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان:

اصفهان به قطب تولید گل و 
گیاه کشور تبدیل می شود

خدمات شهریحمل و نقلشورا
مدیرکل ارشاد اصفهان:

ارشاد به دنبال گسترش »سینمای 
ارزش محور« در استان

پس از گذشت 9 ماه از سال؛

هیچ ریالی بابت یارانه بلیت 
پرداخت نشده است

مدیركل ارشاد استان اصفهان گفت: اجرای برنامه های رقابتی 
در زمینه فیلم نامه نویسی، ســاخت فیلم كوتاه و بلند و تولید 
فیلم های مســتند، با موضوعات اجتماعی و دینی و با هدف 
گسترش سینمای ارزش محور در اصفهان پیگیری می شود. 
حجت االسام حبیب رضا ارزانی با اشاره به لزوم تشویق عملی 
مولفان و ناشران به نگارش و ارائه كتب مفید و موثر با مضامین 
و موضوعات اعتقادی و دینی اظهار داشــت: برگزاری جشن 
كتاب اصفهان و گزینش و معرفی آثــار برتر در زمینه تالیف، 
ترجمه و نشر، خرید آثار مکتوب برتر و توزیع آن و نیز برگزاری 
نمایشگاه های عمومی و تخصصی متعدد كتاب در طول سال 
و در گستره شهرســتان های اســتان، از جمله برنامه های ما 
در این زمینه به شــمار می رود. وی پرداختن به حوزه ادبیات 
داستانی را در ترویج مفاهیم داســتانی موثر دانست و افزود: 
ادبیات داســتانی و شــعر در ترویج مفاهیم دینی و مناسک 
آیینی تاثیرگذار بوده است كه در این زمینه به صورت مستمر 
كارگاه های داستان نویسی و شب های شعر در اصفهان و سایر 
نقاط شهری استان برگزار می شــود. وی با اشاره به توسعه و 
گسترش تفکر دینی در جامعه توســط مطبوعات و نشریات 
عمومی و تخصصی تصریح كرد: عاوه بر نشریات تخصصی، 
سایر نشریات نیز به این امر مهم پرداخته و به صورت مشخص 

در مناسبت های تقویمی در این باره فعالیت دارند.

ســهم اتوبوســرانی اصفهان از یارانه بلیت و سوخت 
50میلیارد تومان است و این در حالی است كه با وجود 
گذشت 9 ماه از سال، هیچ ریالی از سوی دولت در این 

رابطه پرداخت نشده است.
طبق قانون، یک ســوم بلیت اتوبوس ها توسط مردم، 
یک سوم توســط شهرداری و یک ســوم دیگر آن نیز 
باید توسط دولت پرداخت شــود و این در حالي است 
كه باوجود آنکه مردم و شهرداري سهم خود را پرداخت 
مي كنند، دولت اعتقادي به پرداخت مابه التفاوت یارانه 
بلیت اتوبوس نــدارد. معاون حمل و نقــل و ترافیک 
شــهرداری اصفهان با اشــاره به اینکه در سال جاری 
یک ریال هم از سوی دولت بابت یارانه بلیت به حساب 
شهرداری واریز نشده است، گفت: عدم تحقق تعهدات 
دولتی، روند نوســازی ناوگان اتوبوسرانی را كند كرده 
است؛ به طوری كه اكنون ســن ناوگان 9 سال است. 
علیرضا صلواتی با اشــاره به اینکه دولت باید در سال 
جاری 50 میلیارد تومان بــرای یارانه بلیت پرداخت 
كند، افزود: هزینه هــای جاری و نگهــداری ناوگان 
اتوبوســرانی روز بــه روز در حال افزایش اســت اما 
نمی توان با عدم رســیدگی به امور، خدمت رسانی به 

شهروندان را به تعویق انداخت.

ارشاد

معاون بهره برداری شــركت آب منطقه ای اصفهان اعام كرد: در نتیجه 
بارش های یک هفته اخیــر، 20 میلیون متر مکعب آب به ذخیره ســد 

زاینده رود افزوده شد اما شرایط همچنان در وضعیت هشدار است.
علی بصیرپور افزود: طبــق آخرین آمار، میزان كنونی آب ذخیره شــده 
در پشت ســد زاینده رود به عنوان اصلی ترین ســد و تامین كننده آب 
اســتان اصفهان، 164 میلیون متر مکعب اســت كه این میزان تا قبل از 
بارندگی های اخیر، حدود 144 میلیون متر مکعب برآورد شــده بود. وی 
ادامه داد: با وجود این افزایش، حجم ذخیره پشت سد زاینده رود نسبت 
به مدت مشابه ســال قبل 30 درصد كمتر اســت. بصیرپور گفت: میزان 
بارش های دو ماه نخست پاییز نسبت به مدت مشابه سال قبل، 70 درصد 

كمتر بوده و همین امر، كاهش چشمگیر آب ذخیره شده را رقم زده است.

رییس اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه یک اصفهان اظهار داشــت: آیین 
تجلیل از مربیان و قرعه كشــی نفرات برتر طرح ملــی تربیت حافظان 
قرآن كریم ســال 1394 اصفهان برگزار شد. حجت االسام و المسلمین 
محمدرضا اســماعیل پور افزود: این مراســم با حضور حجت االســام 
والمسلمین رضا صادقی، مدیر كل اوقاف و امور خیریه استان، پنجشنبه  

گذشته در سالن استاد فرشچیان اصفهان برگزار شد.
رییس اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه یک اصفهان ادامه داد: در این آیین 
كه با حضور 900 نفــر قرآن پژوه طرح ملی تربیــت حافظان قرآن كریم 
برگزار شــد، از 70 مربی قرآن كریم كه در طول یک سال گذشته با اداره 
اوقاف و امور خیریه ناحیه یک اصفهان در راســتای اجرای این طرح ملی 

همکاری داشتند، تجلیل به عمل آمد. 

برگزاری آیین تجلیل از مربیان قرآن کریم اصفهانشرایط هشدار آبی در اصفهان پابرجاست

شهرداری

زعیم حوزه علمیه اصفهــان، افتخار جهان 
تشیع؛ كســی كه با رهاكردن قم و آمدنش 
به اصفهان، ایثــار را معنایی تازه و دوباره بخشــید. بزرگمردی 
كه تمام این ســال ها، با حضورش اصفهان را زنده نگه داشت و 
جان داد به تن خسته این شــهر ازنفس افتاده خشک! خودش 
»باران« است دركویراصفهان و حاال قراراست برای این بزرگمرد 
نکوداشت برگزار كنند. مراسمی كه با اصرار مسئوالن، راضی به 
برگزاركردنش شده؛ آن هم به این شرط كه كنگره به رونمایی 
از كتاب ها و آثار اختصاص داشــته باشد. نخواسته كه تحسین 
و تمجید شــود.»كنگره نکوداشــت آیت ا... العظمی مظاهری، 
بزرگ ترین رویدادی اســت كه در ارتباط با نکوداشــت مفاخر 
اســتان بوده و باید در بهترین شــرایط و باالترین سطح برگزار 
شــود.« این را اســتاندار اصفهان گفته و تاكید مــی كند كه 
»وجود پربركت ایشان در طول 20 ســال گذشته در اصفهان 
بسیار اثر گذار بوده است. بركات وجودی ایشان از ابعاد مختلف 
مادی و معنوی بر هیچ كس پوشیده نیســت و در جلساتی كه 

با علمای اعام و مراجع عظام تقلید قم صورت گرفت، علما 
تعابیر بســیار بزرگی را در رابطه با شخصیت آیت ا... 

مظاهری عنوان كردند كه نشــان دهنده شــأن 
معنوی ایشــان در حوزه علمیه قم است.« این 
روزها چهره های زیادی درباره چشم و چراغ 
حوزه های علمیه اصفهان سخن می گویند. 
امروز آیــت ا... مظاهری را از نــگاه »آیت ا... 

مهدوی« و »رییس ســازمان تبلیغات اسامی 
استان« می شناســیم. آیت ا...مهدوی می گوید 

كه آیت ا...مظاهری حوزه علمیه اصفهان را متحول 
كردند و قطبی عقیده دارد كه ایشان با 

زبان خودشان با مردم سخن می 
گویند. 

آیت ا... مهدوی:

حوزه 
علمیه 

را متحول 
ساختند

نماینده مجلس خبــرگان رهبری نقش آیــت ا... مظاهری در 
اصفهان را پررنگ دانسته و معتقد است این نقش تاثیر عظیمی 
بر كل كشور داشته است. آیت ا... مهدوی ضمن اشاره به اینکه 
صحبت از فضایل و خصوصیات اخاقی این عالم بزرگوار زمان 
زیادی مــی طلبد، افزود: چنــدی پیش طی دیــدار با اعضای 
برگزاركننده نکوداشت آیت ا... مظاهری چند نکته را بیان كردم 
كه به شما نیز می گویم. وی بیان داشــت: من بارها و اخیرا نیز 
به دوستان برگزاركننده نکوداشــت آیت ا... مظاهری گفته ام 
كه كتاب های ایشــان در حوزه اخاق بســیار كاربردی است و 

ی  ب ها كتا
و  اخاقــی 

اجتماعی این عالــم بزرگوار 
برای نســل جوان و خانواده ها 

بســیار مفید و موثر اســت. امام 
جمعه موقت اصفهان با اشاره به اینکه جوان های ما زیاد با آثار 
این عالم بزرگوار آشنا نیستند، افزود: آشنایی مردم به ویژه نسل 
جوان با آثار آیت ا... العظمی مظاهری اهمیت زیادی دارد و الزم 
است مراكز فرهنگی نه تنها در اصفهان بلکه در جای جای ایران 
با آثار این مرجع عالی قدر آشنا شوند. آیت ا... مهدوی افزود: باید 
كتاب های ایشــان در اختیار مردم به ویژه خانواده ها قرار گیرد 
و در حركتی مناسب به منازل وارد شــود. وی بیان داشت: این 

نکتــه 
اهمیت  بــا 
اســت و بارها گفتــه ام كه 
آیت ا... العظمــی مظاهری با 
ورودشان به استان اصفهان نه تنها در استان بلکه 
می توان گفت در تمام ایران تحول عظیمی ایجاد كردند، 
زیرا اصفهان منشأ بســیاری از تحوالت گوناگون كشور بوده و 
خواهد بود. نماینده مجلس خبرگان خاطرنشان كرد: با آمدن 
آیت ا... العظمی مظاهری شــرایط حوزه علمیه اصفهان تغییر 
كرده و ایشان حوزه علمیه را متحول كردند. گفتنی است كنگره 
نکوداشت آیت ا... مظاهری روز پنجشنبه 25 آذرماه، از ساعت 
8:30 با حضور مسئولین استانی و كشوری در سالن اهل البیت 

اصفهان برگزار می شود.
رییس دفتر تبلیغات اسامي اصفهان:

با مردم با زبان خودشان سخن 
می گویند

حجت االسام والمسلمین محمد قطبی رییس دفتر تبلیغات 
اســامي اصفهان گفت: آیت ا... العظمي مظاهري ســال ها در 
جوار حرم حضــرت معصومه)س( به تدریس مشــغول بودند. 
مردم و علماي اصفهان 20 ســال پیش طی نامه اي خطاب به 
رهبر معظم انقاب، درخواست كردند تا این مرجع عالي قدر به 
اصفهان مهاجرت كنند. آیت ا... العظمي مظاهري نیز با اشــاره 
رهبر انقاب این دعوت را پذیرفتند. وي به وضعیت 20 ســال 
پیش حوزه هاي علمیه اصفهان اشــاره كرد و گفــت: در این 
بیست سال كارهاي زیادي توســط آیت ا... العظمي مظاهري 
انجام شده است كه نمي توان به همه آنها ، نه تنها در یک جلسه 
بلکه در چندین جلسه هم اشــاره كرد. اصفهان در گذشته 
هاي دور حوزه هاي علمیه خوبي داشــت اما 20 سال 
پیش وضعیت خوبي نداشــت و با تاش این مرجع 

عالي قدر به وضعیت كنوني رسیده است.
حجت االســام و المســلمین قطبي در خصوص 
كنگره نکوداشــت آیت ا... مظاهري اظهار داشــت: 
این كنگره كار مشــتركي بین اداره كل فرهنگ و ارشاد 
اســامي اســتان اصفهان و دفتر تبلیغات اســامي 
اصفهان است كه طی آن، 35 جلد از كتاب هاي 
ایشان رونمایي مي شــود. اگر یادداشت 
هاي این عالم به چاپ برســد بیش از 
100 جلد كتاب بــا تعداد صفحات 
بیــش از 700 صفحــه آماده 
مي شــود كه داراي بنیان 
علمي و تحقیقي بسیار 
قــوي هســتند. وي 
افــزود: رویه بــر این 
اســت كه كســاني كه به 
حوزه تبلیغ وارد مي شــوند، 
زمان و فرصت آن را پیدا نمي كنند كه بــه مرجعیت بپردازند. 
عکس آن نیز صادق است و كساني كه به مرجعیت مي پردازند 
فرصت رسیدگي به امور تبلیغي را ندارند. استاد آیت ا... العظمي 
مظاهري از نوادري بود كه هر دو عرصه را همزمان و دوشادوش 
پیش بردند. همزمان هم نماز جماعــت برگزار مي كنند، هم با 
مردم به گفت وگو مي نشینند و هم به امور مرجعیت مي پردازند. 
وي بیان داشت: آیت ا... مظاهري در شیوه رفتاري خود آنچنان 
رفتار كرده اند كه بــا تمامي مردم جامعه در ارتباط هســتند.  
ایشان رابطه خود را با جامعه حفظ كرده اند و این امر باعث شده 
تا ایشان درد جامعه را بشناسند و تا متن جامعه نفوذ كنند. تنها 
نخبگان نیستند كه با این مرجع تقلید بزرگ در ارتباطند و این 

امر، عظمت ایشان را بیان مي كند.

4 روز تا آغاز کنگره نکوداشت آیت ا... مظاهری؛ 

باران است بر کویر اصفهان

زاینده رود
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چی بخوریم ، چی نخوریم

باغ کاغذی
کتاب »چند روز پرهیجان« نوشته چند نویســنده اروپایی با ترجمه 

حسین سیدی از سوی دفتر نشر معارف منتشر شد.
کتاب »چند روز پرهیجان«، در بردارنده شــش داســتان از شــش 
داســتان نویس نام آور معاصر اســت. در این کتاب خواننده می تواند 
غم هــا، شــادی ها، دغدغه هــا، هراس هــا، یکرنگی هــا، امیدهــا، 
خودنمایی ها، بازیگوشــی ها، نازکدلــی ها و در یک جملــه، دنیای 
 رنگارنــگ نوجوانــان را لمــس کند. عناویــن داســتان های کتاب 
عبارتند از: 1. چند روز پــر هیجان )جک کوب( 2. خانه عروســکی 
)کاترین مانسفیلد(3. اتاق انباری )ای. اچ. مونرو ساکی(4. شیر )والتر 
مکن( 5. پسرک و مادرش )الیم اُ فالهرتی( و 6. دوست )دارثی ویپل(.

چاپ اول کتاب »چند روز پرهیجان« با ترجمه حسین سیدی در 84 
صفحه، قطع پالتویی، دورنگ و قیمت 4000 تومان از سوی دفتر نشر 
معارف عرضه شده است. این نویسنده و مترجم پیش از این، پنج جلد 

کتاب داستانی »باران و کویر«، »ششمین باغبان اندیشه«، »هفتمین 
فصل شــکفتن«، »نغمه ای در روزگار گرگ ها« و »ســوار سبزپوش 
آرزوها« را دربــاره زندگی و زمانه امامان معصــوم)ع(؛ به ترتیب امام 
باقر، امام صادق، امام موسی کاظم، امام جواد، امام هادی، امام حسن 
عسکری و امام مهدی )علیهم الســالم( نوشته کمال السید )نویسنده 
برجســته معاصر عراق( را به فارســی ترجمه کرده که از سوی دفتر 
نشر معارف نیز منتشر شــده اند. اوایل آذرماه، دفتر نشر معارف کتاب 
»حکایت های هدهد« نوشته ولید اخالصی )نویســنده سوری( را از 

همین مترجم و پژوهشگر ادبی منتشر کرده است.
برای تهیه کتاب »چند روز پرهیجان« و »حکایت های هدهد« و دیگر 
محصوالت دفتر نشــر معارف می توان از طریق ســایت پاتوق کتاب: 
ketabroom.ir یا دفتر مرکزی نشر معارف قم )02537740004( 

یا از طریق فروشگاه های پاتوق کتاب اقدام کرد.

رژیمهایغذاییضدسرطانرابشناسید!)1(طرزتهیههمبرگرخانگیبهروشمکدونالد

لبخندک

گوناگون

جشنشکوفهها

هیچ غذا یا ترکیب غذایی واحدی وجود ندارد که از افراد در برابر سرطان حفاظت کند، 
اما تاثیر ترکیب غذاهای گیاهی در رژیم و پیشگیری از سرطان به اثبات رسیده است. 
به  همین دلیل، بســیاری از متخصصان تغذیه توصیه می کنند حداقل دوســوم رژیم 
غذایی باید از ســبزیجات، میوه ها، غالت کامل و حبوبات تشکیل شده باشد؛ یعنی در 
هرم غذایی ترکیبات موجود در قاعده هرم غذایی و نیز طبقه باالی آن در این خصوص 

موثرتر هستند.
در همین زمینه، دکتر ترانه اســتکی، متخصــص تغذیه و مــدرس مباحث تغذیه و 
سرطان می گوید: با اســتفاده از حداقل پنج واحد میوه و ســبزی در روز و هفت واحد 
از غذاهای گیاهی غنی از پروتئین و نشاسته مثل غالت، لوبیاها و سیب زمینی، مقدار 

زیادی مواد مغذی ضدسرطان برای بدن تامین می شود.
این متخصص در پاسخ این سوال که الگوی غذایی ســالم از چه سنی و با تاکید بیشتر 
در چه گروه های ســنی مورد توجه قرار می گیرد، می گوید: عادات غذایی درســت و 
نادرســت از زمان نوزادی شکل می گیرد. از آنجا که ارتباط ســرطان و تغذیه به اثبات 
رسیده، داشــتن عادات غذایی نادرســت در زمان کودکی، زمینه ســاز ابتال به انواع 

بیماری های دوران بزرگسالی ازجمله سرطان است. 
تاکید می شــود در تمام ســنین از رژیم غذایی مناسبی پیروی شــود تا احتمال بروز 
سرطان کاهش یابد. قطعا پیروی از رژیم غذایی سالم در تقویت سیستم ایمنی کودک 

اثرگذار است.
 آشــنایی کودک با انواع غذاهای مضر، از خانواده نشئت می گیرد و چنین رژیم غذایی 

در ابتال به انواع بیماری ها ازجمله سرطان نقش دارد.

آداب ســالم و احوال پرســی بــا میهمانان از 
کشوری به کشور دیگر و از فرهنگی به فرهنگ 

دیگر متغیر است.
 اغلب احوال پرسی با دســت دادن و روبوسی 
انجام می شود؛ اما شکل های دیگری از آن نیز 
در دنیای ما وجود دارد که غیر منتظره و جالب 
است. سالم دادن با بینی )الســالم بالخشوم( 
روشی شناخته شده برای مردم در شبه جزیره 
عرب و برخی کشــورهای عربی اســت که در 

ورای خود رمز و رازهای نهفته  بسیاری دارد.
اماچرابینی؟!

بینی کــه در زبان عربــی به آن )االنــف( و یا 
)الخشــم( گفته می شــود، در فرهنگ مردان 
عرب نشــانه ای از عزت و احتــرام و نمادی از 
رفعــت و قدرت اســت. در ادبیات کالســیک 
عربی و در مثل های بومــی همواره از دو کلمه 
فوق استفاده می شــود. برای مثال می گویند: 
)فالن ذو انفة: فالنی اصالت و بزرگی دارد (، یا 
)مرغ انف فالن بالتراب: بینی فالنی را به خاک 

مالید( و... .
 بینی یک  جزء مهم در صــورت و ابزاری برای 
تنفس است و بنا به ادعای آنان، استشمام بوی 
افراد باعث ایجاد اعتماد میان آنها می شــود. 
قیافه شناســان عرب در زمان های گذشته با 
نگاه به بینی افراد می توانســتند تشــخیص 
دهند که فالن شــخص بــه کدام ایــل و تبار 
تعلــق دارد. اما در ســال های اخیر با شــیوع 
بیماری های مختلف از جملــه آنفلوآنزا، کرونا 
و... مراکز بهداشتی از شــهروندان کشورهای 
عربی خواســتند تا  به طور موقــت از این نوع 

روبوسی خودداری کنند.
 امروزه جوانان در کشورهای عربی کمتر به این 
رسم پایبندند و حتی گاه از دست دادن ساده با 
یکدیگر نیز دریغ می ورزند، به طوری که برخی 
این امر را مایه تاسف و به نوعی پشت کردن به 

فرهنگ خود برشمرده اند.
از»دیویدبکهام«تا»تامکروز«

ســالم با بینی فقط بــه عرب زبانــان محدود 
نمی شــود؛ در فرهنگ مائوری هــم این نوع 
از ســالم کردن وجود داشته اســت، کوبیدن 
بینی ها به هم و بســتن چشــمان کــه به آن  
هونگی ) Hongi ( گفته می شــود تا امروز هم 
رواج دارد. به عنوان مثال دیویــد بکهام و تام 
کروز نیز در احوال پرسی هایشان از این حرکت 
استفاده کرده اند. سالم و احوال پرسی با بینی 
در بین خانواده ســلطنتی انگلستان هم بسیار 
شایع است. پرنس چارلز، پرنسس دایانا و کیت 
میدلتون تاکنون در حال ســالم دادن به این 

شیوه دیده شده اند.

سالمباکوبیدنبینی)2(

ما یک هفته زودتر مدرســه نمــی رفتیم و  نداشاهنوری
جشن شــکوفه ها هم نداشــتیم. کسی گل 
گالیل و بستنی دســتمان نمی داد، حتی یادم نمی آید برای ما 

اسفند دود کرده باشند. 
روز اول مدرسه نوبت ظهری بودم. پدرم مرا جلوی در مدرسه از 

یک هیلمن سبز مغز پسته ای پیاده کرد. 
پدر و مادرم هر دو فرهنگی بودند و مدرســه رفتن برایشان مثل 
نفس کشــیدن یک امر طبیعی بود. یادم هست ما را توی حیاط 
صف کرده بودند و من آن روز فقط ذوق این را داشــتم که اسم 
مدرسه مان »ندای اســالم« اســت و ما دو تا هم اسمیم. چند 
دقیقه ای که گذشت چشــمم به یک ندای دیگر افتاد. همسایه 
مادربزرگم بودند و همبازی بودیم، حاال شــده بودیم سه تا ندا 
و همین برای اینکه تا عصر بخندیم کافی بود. آن روزها همیشه 
چند نفری روز اول مدرســه گریه می کردند، نمی دانم شاید هر 
بار که توی خانه شــیطنت می کردند و آتش می سوزاندند یک 
نفر تهدیدشــان کرده بود که خانم معلم با خط  کش، ســیاه و 
کبودشان می کند. یکی از همکالســی های ما هم، تمام 3 زنگ 
مدرسه را زار زد و مادرش که کنارش نشســته بود دلداری اش 
داد، خانم معلم نازش را کشــید و ما با حیــرت نگاهش کردیم. 
روز اول مدرســه ما این طور گذشت اما بعد موشــکباران شد و 

مدرسه ها را بستند. 
راســتش را بخواهیــد ما نه جشــن شــکوفه ها داشــتیم و نه 
امتحان های ثلث ســوم را بــه موقع دادیم، حتــی معلم کالس 
اولمان را هم دیگر ندیدیم؛ موشــک به خانه شان خورده بود...، 

کتاب را نیمه تمام گذاشت و رفت.

چندروزپرهیجان

موادالزم:گوشــت چرخ شــده500 
 گرم،پیــاز قرمــز یــک چهــارم پیمانه،

 زرده تخم مرغ 2 عدد، آرد ســوخاری یک 
چهارم تا نصف پیمانه، سس کچاپ 1 قاشق 
غذاخوری، سس خردل 1 قاشق غذاخوری، 

نمک و فلفل سیاه به میزان الزم
طرزتهیه:ابتدا 2 عدد زرده تخم مرغ 
را به گوشــت اضافه کنید. گوشــت مورد 

استفاده در این دستور گوشت گوساله بدون چربی می باشد. پیاز را به صورت نگینی ریز 
خرد کنید و به گوشت بیفزایید. اکنون سس کچاپ ویک قاشق غذاخوری سس خردل را 
اضافه کنید. در صورت تمایل از مقداری پودر سیر نیز می توانید استفاده نمایید. در این 
مرحله بین یک چهارم تا نصف پیمانه آرد ســوخاری را با توجه به ذائقه خود به مخلوط 
بیفزایید. از مخلوط کردن تک تک مواد بپرهیزید. نمــک و فلفل را به مقدار الزم افزوده 
وکلیه مواد را با یکدیگر به آرامی ترکیب کنید. پس از آماده سازی مواد گوشتی، مواد را 

به 6 تا 8 قسمت مساوی تقسیم نمایید و به کمک رینگ و یا درب شیشه قالب بزنید.
 توجه داشته باشید اگر از درب ظروف برای قالب زدن استفاده می کنید می بایست کف 
آن را با کیسه پالستیکی بپوشــانید تا هنگام خارج کردن مواد، شکل ظاهری آن از بین 
نرود. همچنین توصیه می شود وسط گوشــت را خالی کنید تا زمان سرخ کردن به طور 
یکنواخت سرخ شــوند. در این مرحله بهتر است گوشــت های قالب زده را به مدت یک 

ساعت درون یخچال استراحت دهید و سپس اقدام به سرخ کردن آن نمایید.
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پیامبر اکرم ) صلی ا... علیه و آله(:
بلندمرتبگی و رفعت صاحب خود می افزايد  بر  همانا فروتنی، 

پس فروتن باشید تا خداوند ، شما را مرتبه بلند بخشد.
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