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وقتی ساعت از حوالی 11 شب می گذرد، در نگاه اول کوچه پس 
کوچه های این  شهر را ســکوت فرا می گیرد اما اگر دقیق تر نگاه 

کرده و دوربین چشمانمان را کمی زوم کنیم می توانیم...

اســتاندار اصفهان در بیست و پنجمین نشســت شــورای حفاظت کیفی رودخانه 
زاینده رود اظهار داشت: رودخانه زاینده رود یک پیکره آبی در فالت مرکزی ایران و از 
مهم ترین پیکره های آبی کشور است که تمدن شیعه در کنار آن شکل گرفته. رسول 
زرگرپور با بیان اینکه دو مقوله کنترل کمــی و کیفی آب رودخانه زاینده رود اهمیت 
ویژه ای دارد، افزود: بحث کمی آب رودخانه، در قالــب طرح 9 ماده ای احیای حوضه 
آبریز زاینده رود، در حال پیگیری اســت. استاندار اصفهان بحث کیفی آب رودخانه را 
حتی در مواردی، مهم تر از بحث کمی آن خوانــد و گفت: کیفیت آب در حوضه آبریز 

زاینده رود، هم از لحاظ جمعیت 5 میلیونی که از آب شرب آن...

استاندار اصفهان با تاکید بر مسئله
فرمانده نیروی انتظامی در نشست خبری با حضور اصحاب رسانه:برخورد با صاحبان ویالها و مراکز متخلف مطرح کرد:

از مردم اصفهان گله مند هستم آب شرب مردم نباید فدای 
منفعت های شخصی شود

تاییدتنهایک سالن
برای اکران جشنواره
فیلم فجر

6

15

بررسی وضعیت زنان کارتن خواب در اصفهان؛

مرگ تدریجی رویاها
روی کارتن ها!

مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان:

اسامی فاطمه و امیرعلی بیشترین 
طرفدار را دربین خانواده ها دارند

10

10

اعالم موجودیت جبهه مردمی 
نیروهای انقالب شهرستان کوهرنگ

7

امام جمعه اصفهان:

مدیریت نادرست باعث شده این بال برسر 
زاینده رود بیاید

رییس اداره سینمایی ارشاد اصفهان گفت:

ادامه در صفحه 15

صفحه 3

جانشــین فرماندهــی ســپاه صاحب الزمان)عج(، 
پیرامون یادواره شــهدای مدافع حــرم اصفهان در 
جمع خبرنگاران اظهار کرد: با توجه به پیروزی های 
جبهه مقاومت در ســوریه و آزادسازی شهر حلب و 
به منظور تجلیــل از خانواده شــهدای مدافع حرم 

ایرانی و مهاجر در تیپ فاطمیون و زینبیون مراسم 
بزرگداشــتی ترتیــب داده ایم. ســردار مجتبی فدا 
افزود: ســخنران این یادواره حجت االسالم صدیقی 
اســت و ســید رضا نریمانی نیز مداح این مراســم 

خواهد بود، این یادواره چهارشنبه  15دی ماه...

جانشین فرماندهی سپاه صاحب الزمان)عج(:

اولین یادواره شهدای مدافع حرم اصفهان
برگزار می شود

15

14

حسن زاده از سپاهان 
به تیم  ملی فکر می کند

15

بیش از 80 درصد شهربازی های 
اصفهان، استاندارد هستند

6

کارگردان اولین فیلم بلند انیمیشن تلفیقی اصفهان:

انیمیشن سازهای اصفهان را
جدی بگیرید

12

مدیرکل محیط زیست استان اصفهان هشدار داد؛

گاوخونی کانون
ریزگردها می شود

3

رییس اتحادیه فروشندگان آهن اصفهان:

تعطیلی 80 درصدی واحدهای 
فروش آهن در اصفهان

رییس پلیس آگاهی اســتان اصفهــان گفت: باند 
۳ نفره ای که از 1۸ پزشــک اصفهانی، ۶۰۰ میلیون 

تومان اخاذی کرده بودند، متالشی شد.
به گزارش خبرگزاری تســنیم از اصفهان، سرهنگ 
ستار خسروی ظهر دیروز در جمع اصحاب رسانه با 
بیان اینکه به دالیل مختلف حاشیه نشینی عمدتا به 
محلی برای ارتکاب جرم و توســعه مجرمان به سایر 
نقاط شهر تبدیل شده اســت، اظهار داشت: امروزه 
در ســطح اســتان حداکثر 4۰ درصد مجرمان، از 
کانون های جرم متولد می شوند و سایر نقاط استان 

را مورد تهدید قرار می دهند.
وی با بیــان اینکه انــواع طرح های پیشــگیرانه با 
هماهنگی سازمان های مختلف به ویژه شهرداری ها 
صــورت می گیــرد، افــزود: جلوگیری از توســعه 
حاشیه نشــینی و توســعه محیط هــای فرهنگی، 
ورزشــی و آموزشــی در کانون های جرم، از جمله 

اقدامات خوبی بوده که باید بیشتر صورت پذیرد.
رییس پلیس آگاهی استان اصفهان با اشاره به اینکه 
حاشیه نشینی جرم زاســت، تصریح کرد: در همین 
راستا در حوزه عملیاتی، اجرای طرح های عملیاتی 
را در دســتور کار قــرار داده ایم و تا پایان ســال به 
صورت ماهیانه طرح هایی را در کانون های جرم اجرا 

خواهیم کرد.
خرید و فــروش ارز در معابر، غیرقانونی 

است
وی خاطرنشــان کرد: کســانی که به صورت داللی 
اقدام به خرید و فــروش ارز می کنند، در صورتی که 
اقدام شــان مخل بازار کاال و ارز باشد، خالف قانون 
بوده و در همین راستا هرگونه خرید و فروش ارز در 

معابر، غیرقانونی است.
سرهنگ خسروی با اشــاره به متالشی کردن باندی 
که از پزشکان اســتان اصفهان اخاذی کرده بودند، 
بیان کرد: این باند متشــکل از ۳ نفر بــود که از 1۸ 
پزشک استان بالغ بر ۶۰۰ میلیون تومان و از طریق 
تماس تلفنی و دســتگاه عابر بانــک، اخاذی کرده 

بودند. وی با بیان اینکه این نوع کالهبرداری مربوط 
به قشــر خاصی از جامعه نمی شود، گفت: یک سری 
افراد ســودجو به صورت تلفنی، شماره حساب، رمز 
اینترنتی و CVV2 را از مال باخته، دریافت و ســپس 
به آســانی ۶۰ یا 1۰۰ میلیون تومان از حســاب او 
برداشــت کرده و بالفاصله این پول را به طال، فرش 
و کارت های اعتباری تبدیل می کنند؛ بنابراین مردم 
باید در صورتی که برنده قرعه کشــی خاصی شدند 
به ســازمان مد نظر مراجعه حضوری کنند تا فریب 

این گونه افراد را نخورند.
افزایش 173درصــدی کالهبرداری های 

رایانه ای
رییس پلیــس فتای اســتان اصفهان نیــز در این 
نشست اظهار داشت: به همان اندازه که درصد نفوذ 
شبکه های اجتماعی میان مردم افزایش پیدا کرده، 
متاسفانه آســیب پذیری در حوزه شــهروندان نیز 
افزایش پیدا کرده است؛ به گونه ای که روند افزایشی 

این امر نسبت به سال 92، 1۰۶درصد بوده است.
ســرهنگ ســیدمصطفی مرتضوی با بیــان اینکه 
در مقام مقابله نیز رتبه خوبی در این راســتا داریم، 
افزود: در همین راســتا روند کشف مان 1۰1درصد 
افزایش داشته است. وی با اشاره به 5 جرم برتر حوزه 
پلیس فتا تصریح کــرد: مزاحمت هــای اینترنتی، 
برداشت های غیرقانونی، کالهبرداری های رایانه ای 
با 17۳درصد افزایش، هتک حیثیت و نشر اکاذیب 

و انتشار فیلم خصوصی، از جمله این جرایم است.
رییس پلیس فتای اســتان اصفهان بــا بیان اینکه 
متاســفانه برخی از کاربران مدیریت خوبی در این 
راستا ندارند، خاطرنشان کرد: کالهبرداری هایی در 
قالب یک پیامک یا تماس تلفنــی صورت می گیرد 
و با طرح موضوع برنده شــدن در قرعه کشی، ذهن 
شــهروندان را فریب می دهند و توسط خود شخص 
و از طریــق عابربانــک، مبلغ را از حســاب او خارج 
می کننــد. این امر نشــان از نهایت عــدم آگاهی و 
مهارت شــهروندان در حوزه الکترونیک دارد که در 

همین راستا باید یک جهاد آموزشی صورت گیرد.
مرتضوی با بیــان اینکه یکــی از برنامه های پلیس 
فتــای اصفهــان، جلــب همــکاری و مشــارکت 
شــهروندان بــرای رصــد بهتــر جرایــم و مقابله 
حداکثری با جرایم ســایبری است، گفت: متاسفانه 
در جامعه خأل آموزشــی داریم و کسی هم مسئول 
 نیســت؛ تنها پلیــس و رســانه در حــوزه آموزش

فعالیت می کنند.
رییس پلیس امنیت عمومی اســتان اصفهان نیز در 
این نشست در پاسخ به ســوال خبرنگاری مبنی بر 
اینکه در آرایشــگاه های زنانه زیرزمینی، جرم های 
متعدد و فعالیت هــای غیرقانونی و غیربهداشــتی 
صورت می گیرد و نیروی انتظامی اســتان اصفهان 
در این راســتا چه اقداماتی انجام داده است، اظهار 
داشــت: اینکه آرایشــگاه های زنانــه را کانون جرم 
بدانیم درست نبوده و به دور از حقیقت و بزرگ نمایی  
اســت؛ اما این مکان های زیرزمینی کــه در منازل 
هســتند محــل عمومی محســوب نمی شــوند و 

خصوصی هستند.
ســرهنگ اکبر عاصمــی افزود:  اخیرا گشــت های 
مشترکی با اداره بهداشت و تعداد تخلفاتی در موارد 
بهداشــتی غیرقانونی داشــتیم که با آنهــا برخورد 

کردیم؛ اما یک مورد فساد هم نداشتیم.
استفاده از اســپری برای خوانده نشدن 

پالک توسط دوربین صحت ندارد
جانشــین رییس پلیس راهــور اســتان اصفهان، 
در این نشســت پیرامون پالک هــای دارای آفتاب 
ســوختگی تصریح کرد: مواد نامرغوبــی از چین در 
کارخانه تولیدی پالک اســتفاده شــده بود که این 
مشــکل رفع شــده و مالکان خودرو بــا پالک های 
دارای آفتاب ســوختگی می تواننــد بــا مراجعه به 
مراکز تعویض پالک، به صــورت رایگان پالک خود 

را تعویض کنند.
ســرهنگ علیرضا جان نثار با بیان اینکه متاســفانه 
برخی از افــراد فکر می کنند با زدن اســپری، پالک 
توسط دوربین خوانده نمی شــود، خاطرنشان کرد: 

این امر صحت ندارد.
وی با اشــاره به اینکه بالغ بر ۳ میلیون و 5۰۰ هزار 
قبض جریمه در 9 ماهه امسال صادر کرده ایم، بیان 
کرد: در همین راســتا در این مدت بالغ بر 1۰۰هزار 
موتور ســیکلت و 15 هزار ماشین نو شــماره وارد 
استان شده  که از این تعداد، ۳ هزار ماشین از طریق 
گمــرک، وارد و 12 هــزار نیز توســط کارخانجات 

داخلی تولید شده است.
جانشین رییس پلیس راهور استان اصفهان با بیان 
اینکه امســال عالوه بر توقیف موتورســیکلت های 
بــدون کاله ایمنــی، رویکــرد فرهنگــی را نیز در 
دســتور کار قرار داده ایم، گفت: در همین راستا اگر 
موتورســیکلتی کاله خود را بعــد از توقیف بیاورد، 

دیگر موتورسیکلت وی توقیف نخواهد شد.

رییس پلیس آگاهی اصفهان:

باند اخاذی از پزشکان اصفهانی متالشی شد
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پیشنهاد سردبیر:
عدم حضور احمدی نژاد و دوستان در  صف بندی های سیاسی

سیاست خارجهواکنشدیدگاهانتخابات

مرتضی تمدن اســتاندار تهران در دولــت دهم در مورد 
عدم حضــور احمدی نژاد و دوســتانش در همایش های 
اخیــر اصولگرایان، گفــت: بعد از فرمایشــات رهبری و 
بعد از اطالعیه ای که در پاســخ به توصیه رهبری توسط 
احمدی نژاد منتشــر شــد، او به هیچ وجه بنای ورود به 

صف بندی های سیاسی در انتخابات را نداشته و ندارد.
تمدن درباره اینکه دلیل عدم حضور احمدی نژاد و یارانش 
در مراسم های اصولگرایان چیســت، افزود: در کل بنای 
ورود به مباحث را نداریم و عدم حضور افراد منتســب به 
جریان احمدی نژاد در مراسم هایی همچون ۹ دی دلیل 
خاصی ندارد و شاید اطالع رســانی در این مورد صورت 
نگرفته اســت، اما به صورت کلی قصدی بــرای ورود به 

گروه های سیاسی نداریم.
گفتنی است با نزدیک شدن به انتخابات اردیبهشت ماه 
ســال آتی گروه های نوپای اصولگرا پا به میدان رقابت ها 
گذاشته اند و با وجود اینکه درترکیب آنها افراد نزدیک به 
رییس دولت نهم و دهم مشــاهده می شود، اما مرزبندی 
 جــدی بین خــود و جریــان احمدی نژاد و شــخص او 

ایجاد  می کنند.

رییس کمیسیون امنیت ملی گفت: به هیچ وجه معتقد 
نیســتم که ایران در وضعیت حمله و جنگ قرار دارد زیرا 
امنیت پایدار  نظام به گونه ای است که خدشه دار نمی شود. 
عالءالدین بروجردی پیرامون استراتژی انتخاباتی برخی 
گروه های سیاســی مبنی بر ایجاد دوگانه جنگ و صلح 
گفت: جمهوری اســالمی نظامی قوی است که استکبار 
تمام ظرفیت خود را در ســال های اولیه انقــالب به کار 
گرفت و ۸ سال جنگ به این ملت تحمیل کرد، اما موفق 
نشدند، بعد از آن هم فتنه داخلی را رقم زدند. نماینده مردم 
بروجرد در مجلس تاکید کرد: دشمنان ما دریافته اند که 
این کوه بلند اســتوارتر از آن است که بتوان در آن خدشه 
و خللی ایجاد کند؛ بنابراین همه دنیا می دانند که قوام و 
امنیت پایدار این نظام به گونه ای است که قابل خدشه دار 
شدن نیست. رییس کمیسیون امنیت ملی تصریح کرد: 
من هم به هیچ وجه معتقد نیستم که ما در وضعیت حمله 
و جنگ قرار داریم چون جایگاه جمهوری اسالمی ایران و 
اقتدار ما در درون مرزهایمان و در خارج از آن به گونه ای 
اســت که همه این قدرت ایران را در محاسبات خود قرار 
می دهند و به هیچ وجه اشتباه بزرگی مرتکب نخواهد شد.

استاندار تهران در دولت دهم تاکید کرد:

عدم حضور احمدی نژاد و دوستان 
در  صف بندی های سیاسی 

 بروجردی در واکنش به اســتراتژی »جنگ وصلح« 
در انتخابات :

ایران در وضعیت جنگی نیست

رییس سازمان بازرسی کل کشور:

 بررسی فیش های نجومی
 هیچ وقت تمام نمی شود

علی اکبر والیتی :

تروریست ها اجازه شرکت
در مذاکرات آستانه را ندارند

ناصر سراج درمورد اینکه آیا کار سازمان بازرسی در رابطه 
با فیش های حقوقی نجومی به پایان رسیده است؟ گفت: 
کار ما در این رابطه هیچ وقت تمام نمی شــود و بررسی ها 

همچنان ادامه  دارد.
رییس سازمان بازرسی کل کشور در رابطه با به کارگیری 
دوتابعیتی ها در نهادهای دولتی و پســت های کشوری 
گفت: اقدامات و پیگیری هایی در این رابطه از سوی سازمان 
بازرسی کل کشور انجام شده اســت و قطعا افراد و موارد 

تخلفی  را به مراجع قضایی معرفی می کنیم.
قاضی ســراج تصریح کرد: حتی گزارشــی در خصوص 
 دوتابعیتی ها در پســت های مختلف دولتــی به مراجع 

ذی صالح  ارسال کردیم.
رییس ســازمان بازرسی کل کشــور در خصوص آخرین 
وضعیت رســیدگی به واگذاری اماکن و سی آی پی ها در 
فرودگاه ها گفت: این مسئله همچنان در حال بررسی است، 
البته این بررسی ها محرمانه اســت و تا زمانی که منجر به 
نتیجه قطعی نشــود، تیم های بازرســی در این مکان ها 

مستقر  هستند.

علی اکبــر والیتی رییس مرکز تحقیقات اســتراتژیک 
مجمع تشخیص مصلحت نظام در حاشیه دیدار با ولید 
معلم وزیر خارجه سوریه گفت: دیدار مسئولین سوریه با 
ایران و همکاری میان ایران و سوریه و همچنین ایران، 
روسیه و ســوریه پس از پیروزی حلب، از اهمیت باالیی 

برخوردار است. 
وی افزود: معارضینی که در مذاکرات پذیرفته شده اند 
در گفت و گو با دولت ســوریه شرکت داده خواهند شد؛ 
البته داعــش و النصره، همچنان به عنــوان گروه های 
تروریســتی به هیچ وجه نمی تواننــد در این مذاکرات 
شرکت کنند.  والیتی اظهار داشت: این مذاکرات میان 
دولت ســوریه و معارضینی که حاضرند اسلحه و ترور 
 را کنار گذاشــته و بخشــی از ملت بزرگ سوریه باشند

 )با قبــول حفظ تمامیــت ارضی و حاکمیــت قانونی 
سوریه( در آستانه قزاقستان انجام می شود.

وی تاکید کرد: طبیعی اســت که دولت سوریه قبل از 
این گفت وگو ها با دوستان استراتژیک خود که ایران و 

روسیه باشند، مشورت های الزم را انجام می دهد. 

خبر تذکر رهبر انقالب به ظریف 
تکذیب شد

مطهری:

 موافق اعالم حقوق مقامات کشور 
هستم

بیانیه طالبان درخصوص موضوع 
ارتباط با ایران

کمک به دو هواپیمای مسافربری در 
رزمایش مدافعان آسمان والیت 7  

سوال از ظریف در مورد علت حمایت  
از دو دیپلمات متهم به جاسوسی

یک منبع در وزارت امور خارجه خبر منتشــر شــده در فضای 
مجازی در خصوص تذکر رهبر معظم انقالب به وزیر امور خارجه 
مبنی بر اینکه در جلســات خارجــی از زبان فارســی به جای 
انگلیســی اســتفاده کنند را تکذیب کرد. وی در واکنش به این 
خبر گفت که مقــام معظم رهبری هیچ تذکــری در این باره به 

آقای ظریف نداده و اینگونه اخبار تکذیب می شود.

به گزارش خانه ملت، علی مطهری نماینده مردم تهران ، با بیان 
اینکه مردم باید در جریان میزان حقوق مقامات رده اول کشور، 
وزرا، معاونان وزرا، رییس و نواب رییس مجلس شورای اسالمی 
و مقامات قوه قضاییه باشــند، افزود: ســرایت ایــن امر به همه 
مدیران کشور ضروری نیســت گرچه نهادهای نظارتی باید در 
جریان میزان دریافتی تمامی مدیران باشند.مطهری ادامه داد: 
این که سامانه ای راه اندازی شود و دستگاه های نظارتی از میزان 
حقوق و مزایای مقامات و مدیران کشــور آگاهی یابند ضروری 
اســت، اما این موضوع که همه مردم از حقوق تمام مدیران رده 
پایین اطالع یابند، ضرورت ندارد. وی با بیان اینکه دستگاه های 
نظارتی بایــد با حقوق بگیــران نامتعارف برخــورد می کردند، 
یادآور شد: کوتاهی دستگاه های نظارتی سبب ایجاد پدیده ای 
به نام حقوق های نامتعارف شــد. اطالع یافتــن مردم از حقوق 
مدیران تاثیر چندانی بر رفتار آنها ندارد چون مدیران می توانند 
از راه های غیررســمی دریافت هایی داشته باشند. این نهادهای 

نظارتی هستند که می توانند مانع شوند.

میزان : ذبیح ا... مجاهد ســخنگوی طالبان افغانستان با انتشار 
بیانیه ای اعالم کرد که گزارش های اخیر رسانه های عربی مبنی 

بر حمایت ایران از طالبان در افغانستان نادرست است. 
ســخنگوی طالبان افغانســتان در ایــن بیانیه از رســانه های 
بین المللی خواسته تا شکار تبلیغات گروه های اطالعاتی دولت 

کابل نشوند و از انتشار گزارش های یک طرفه خودداری کنند.

امیر ســرتیپ فرزاد اســماعیلی فرمانده قــرارگاه پدافند هوایی 
خاتم االنبیاء)ص( اظهار داشت: در تاریخ ششــم دی ماه، زمانی 
که در حال تست موشــک ها و گسترش ســامانه های پدافندی 
بودیم، دو هواپیمای مســافربری از مقصدهای فیلیپین و آلماتی 
قزاقســتان به ســمت دبی در حال پرواز بودند که دچار نقص و 
وضعیت اضطراری شدند. وی ادامه داد: در همین حین، نیروهای 
پدافند هوایی که در حال برگزاری رزمایش بودند، به خاطر کمک 
به این دو پرواز، بخشی از توان خود را متوجه آنها کردند و به آن  دو 
هواپیما کمک کردیم تا به سالمت به مقصدشان برسند و پس از 
پایان این ماموریت، مجددا نیروها به برگزاری رزمایش پرداختند؛ 
بدون آنکه وقفه ای در آن ایجاد شــود.امیر اسماعیلی خاطرنشان 
کرد: آن روز، هوا به شدت بارانی و ابری بود اما با وجود این، ما به هر 

دو هواپیما کمک کردیم تا سالم به مقصد برسند.

غالمرضا کاتب عضو هیئت رییسه مجلس در صحن علنی دیروز 
با اشــاره به حضور تعدادی از میهمانان، اعالم وصول تعدادی از 
سواالت ملی نمایندگان را نیز قرائت کرد. وی با اشاره به حضور 
میهمانان در صحن علنی گفت: حضور تعدادی از مســئوالن و 
مدیران شورای والیتی کشور افغانســتان، جمعی از خلبانان و 
دالوران هشت سال دفاع مقدس و هیئت موسس پیشکسوتان 
هوانیروز و دانش آموزان آموزشگاه پسرانه موسوی از منطقه 12 

تهران را در صحن علنی مجلس گرامی می داریم.
عضو هیئت رییســه مجلس همچنین اعالم وصول ســوال ملی 
۸ تن از نماینــدگان از وزیر امور خارجــه در مورد علت حمایت 
از دو دیپلمات فرانســوی و انگلیســی که در حال جاسوســی 
و عکس بــرداری از مراکز نظامی بودند و همچنین ســوال ملی 
۸ نفر از نماینــدگان از وزیر امور خارجــه در مورد دالیل تالش 
 وزارت امــور خارجــه بــرای عضویــت کنوانســیون پالرمو را

قرائت کرد.

عکس روز

شهادت یکی از فرماند هان سپاه 
در سوریه

به گــزارش خبرگــزاری فارس، ســردار غالمعلی قلــی زاده که 
از رزمندگان قدیمی هشــت ســال جنگ تحمیلی نیز بود با آغاز 
درگیری های ســوریه برای دفاع از حرم حضرت زینب)س( عازم 
این کشور شد و ســرانجام حین مبارزه با تروریست های تکفیری 

به شهادت رسید.

اخبار

کافه سیاست

بین الملل

شورای امنیت سازمان ملل متحد شنبه شب پیش نویس 
قطعنامه پیشنهادی روسیه و ترکیه را تصویب کرد.

به گزارش شبکه تلویزیونی روســیا الیوم، این قطعنامه 
بر »پایبندی قوی شورای امنیت به حاکمیت، استقالل 
و وحدت و سالمت سرزمینی ســوریه و اهداف و مبانی 

منشور سازمان ملل«  تاکید می کند.
هدف از این قطعنامه کــه با اجماع در شــورای امنیت 
تصویب شــد؛ حمایت از آتش بس در سوریه و آغاز روند 
سیاسی برای خارج کردن این کشور از بحران شش ساله 

است. 
در این قطعنامه آمده است:»شــورای امنیت با تقدیر از 
تالش های میانجی گرانه روســیه و ترکیه برای تسهیل 
جهت برقــراری آتش بس در ســوریه می نگــرد.« این 
قطعنامه» بر اهمیت اجرای کامــل و فوری آتش بس« 
تاکید می کند و از همه طرف ها می خواهد که»به اسناد 

فوق الذکر مراجعه و از اجرای آنها حمایت کنند.«

نیروهای یگان مبارزه با تروریســم عراق، وارد منطقه 
الکرامه در بخش شرقی موصل شدند.

به نوشته خبرگزاری عراق، درگیری ها در این منطقه 
به شــدت جریان دارد و نیروهای عراقی توانســته اند 

منطقه »القدس اول« و »قدس دوم« را آزاد کنند.
درگیری ها هرچند در شــهر موصل با کنار کشــیدن 
آمریکا از اجرای تعهدات اولیه خــود، به کندی پیش 
می رود، اما به طور کامل متوقف نشــده است.به قطع 
یقیــن می توان گفــت کــه برنامه آزادســازی طبق 
پیش بینی اولیــه پیش نمی رود و با اینکــه قرار بود تا 
پایان سال 2017 عملیات آزادســازی به پایان برسد، 
اما حیدرالعبادی وعده ســه ماه دیگــر را برای آزادی 

موصل داد.
به نوشته روزنامه االخبار، فرماندهان ارتش و نیروهای 
امنیتی عراق، از العبادی خواستار ورود الحشد الشعبی 
بــه درگیری های شــهر موصل شــده اند و هــر بار با 
مقاومــت و جواب منفی نخســت وزیر عــراق مواجه 

شده اند.
عدم پشــتیبانی هوایی آمریکا بر خالف وعده و وعید 
اولیه و عدم استفاده از توپخانه به دلیل حضور گسترده 
غیر نظامیان در موصل، از دالیل کنــدی عملیات به 

شمار می رود.

تصویب پیش نویس قطعنامه 
روسیه برای آتش بس سوریه

نیروهای عراقی وارد منطقه 
الکرامه موصل شدند

ولید معلم از ساعت 13 که وارد تهران شد تا عصر همان روز، 
سه دور مذاکره با همتای ایرانی خود داشت که دور سوم آن 
به صورت خصوصی برگزار شد و این موضوع نیز )برگزاری 
ســه دیدار در یک روز( قابل توجه بود و شاید نمونه آن در 
مذاکرات هسته ای به چشــم خورده باشد. ظریف و معلم 
آخرین تحوالت سوریه از جمله آتش بس پایدار، کمک های 
انســانی، مبارزه با گروه های تروریستی، ابتکارات سیاسی 
مطرح شده برای گفت وگو و صلح در این کشور را به تفصیل 

مورد گفت وگو و تبادل نظر قراردادند.
هیئت سوری پس از دیدار با ظریف به دیدار علی شمخانی 
رفت که عالوه بر دبیری شورای عالی امنیت ملی، هماهنگ 
کنندگی اقدامات سیاسی، امنیتی و دفاعی ایران با سوریه 
و روسیه را نیز به عهده دارد. شمخانی در این دیدار مطالب 
مهمی را مطــرح و در واقع موضع جمهوری اســالمی در 
خصوص آتش بــس فراگیر در ســوریه را بیــان کرد.وی 
بازگشت گروه های مسلح به میز مذاکره و پذیرش شروط 
آتش بس دولت را حاصل دستاوردها و پیروزی های میدانی 
به ویژه آزادســازی شهر راهبردی حلب دانســت و افزود: 
با توجه به ســوابق بدعهدی و نقض آتش بس در گذشته 

از ســوی این گروه ها، تنها ضمانت پایبندی مســلحان 
به توافقات، حفظ اقتدار نظامی و تســلط بــر تحرکات و 

فعالیت های آنان است.
دبیر شورای عالی امنیت ملی با بیان تاثیرگذاری راهبردی 
پیروزی حلب بر شکست تروریســت های جبهه النصره و 
جبهه حامی آنها گفت: این مسئله ضمن خنثی سازی نقشه 
راه تجزیه منطقه که توسط غربی ها دنبال می شود، اثبات 
کننده امکان پیروزی بر تروریست ها به شرط حفظ انسجام 

و هماهنگی در جبهه مقاومت است.
هیئت ســوری پس از آن به دیــدار رییس جمهور رفت. 
روحانی در این دیدار با بیان اینکه امــروز پس از پیروزی 
حلب شــرایط خوبی برای انجام اقدامــات میدانی علیه 
تروریست ها و فعالیت های سیاسی برای بازگرداندن ثبات 
و امنیت به سوریه فراهم شده است، اظهار امیدواری کرد 
که اقدامات آتی برای حل بحران سوریه و مذاکرات صلح، 
منجر به حاکمیت دمشق بر کل سوریه، ایجاد امنیت برای 
مردم ســوریه و حفظ تمامیت ارضی این کشور شود. این 
سفر از چشم رسانه های ترکی و عربی و نیز غربی دور نماند و 
هر یک با سیاست و موضع کشور خود اقدام به انتشار اخبار 

مربوط به آن کردند. کم اهمیت جلوه دادن این سفر و دیدار، 
فصل مشترک سیاست خبری آنها در انعکاس اخبار تهران 
بود. چند ساعت بعد بود که در شورای امنیت سازمان ملل 
قطعنامه پیشنهادی روسیه در پشتیبانی از توافق آتش بس 
در ســوریه و مذاکرات صلح کشــور با اجماع به تصویب 
رسید.این قطعنامه را روسیه در اولین روز از اجرای توافق 
آتش بس سوریه به شورای امنیت پیشــنهاد داده بود و در 
آن بر تشــکیل یک دولت انتقالی در سوریه تاکید شد که 
کشور را به مسیر صلح هدایت کند. نکته مهمی که در این 
قطعنامه وجود دارد استناد به نشست سه جانبه مسکو بین 
روسیه، ایران و ترکیه اســت  که در آن بیانیه ای صادر و بر 
لزوم در پیش گرفتن راه حل سیاسی و مبارزه با گروه های 
تروریستی داعش و النصره تاکید شده بود، به عبارت دیگر 
پس از دعوتی که از ایران برای نشست بین المللی سوریه در 
لوزان سوئیس که مهر ماه انجام شد، صورت گرفت، برای 
اولین بار به طور رسمی نام ایران در قطعنامه شورای امنیت 
ســازمان ملل به عنوان یکی از ارکان ایجاد صلح و ثبات در 
سوریه ذکر شده که این موضوع نشان دهنده اذعان غرب به 
نقش سازنده ایران در قالب یک سند است. برخالف برخی 
مسائل مطرح شده درباره به حاشــیه رانده شدن ایران در 
ماجرای آتش بس و پررنگ شدن نقش روسیه و ترکیه، باید 
گفت که با توجه به فضای موجود بین المللی و منطقه ای و 
حساسیت هایی که از سوی برخی کشورها نسبت به حضور 
پررنگ ایران در عرصه میدانی و سیاسی سوریه وجود دارد، 
ایران نقش مهمی در ماجرای آتش بس در سوریه ایفا کرده 
است، به طوری که طرح آتش بس روسیه در سازمان ملل 
شبیه همان طرح 4ماده ای ایران برای صلح سوریه است. 
»پایان دادن به خشونت ها در سوریه و شروع روند سیاسی« 
یکی از این موارد بود. پیش از تصویب قطعنامه نیز رؤسای 
جمهور ایران و روسیه گفت وگویی تلفنی با یکدیگر داشتند 
تا بار دیگر تاکید شــود که همه فعالیت های دیپلماتیک 
روســیه در عرصه بین المللی که مرتبط با سوریه است در 
هماهنگی با ایران انجام می گیرد. ترکیه پس از آزاد سازی 
حلب به دست ارتش سوریه و مقاومت، ترور سفیر روسیه 
در آنــکارا و همچنین ناامیــدی از تاثیر گــذاری غرب و 
عربستان در تحوالت سوریه تا حدودی متمایل به جبهه 
مقابل شده تا در فردای سوریه سهم و نقشی داشته باشد. 
اتفاقات روز شنبه در تهران و نیویورک که در امتداد نشست 
سه جانبه مسکو و نیز آزاد ســازی حلب قرار داشت، نشان 
داد که تحوالت مرتبط با ســوریه در مسیر امیدوار کننده  
و ســازنده ای قرار گرفته که با محوریت روســیه، ایران و 

به تازگی ترکیه دنبال می شود.
ولیدمعلم روز گذشته نیز با علی الریجانی رییس مجلس 

دیدار و گفت و گو کرد. 

این سفر از 
چشم رسانه های 

ترکی و عربی 
و نیز غربی دور 

نماند و هر یک با 
سیاست و موضع 
کشور خود اقدام 

به انتشار اخبار 
مربوط به آن 

کردند

مسیر امیدوارکننده پرونده سوریه در تهران و نیویورک

روز شنبه ولید معلم وزیر خارجه سوریه و سرلشکر علی مملوک رییس دفتر امنیت ملی سوریه به ایران سفر کردند تا 
درباره آتش بس فراگیر در این کشور، بررسی آخرین تحوالت امنیتی و میدانی در فرآیند همکاری مشترک دو کشور در 
مبارزه با تروریسم تکفیری، تبادل نظر پیرامون اقدامات و ابتکارات سیاسی مشترک برای حفظ آتش بس و ایجاد زمینه 
برای آغاز گفت وگوهای سوری- سوری و اتخاذ تدابیر الزم برای جلوگیری از بازسازی توان عملیاتی و روحی گروه های 
تروریستی پس از شکســت در حلب، مذاکراتی را با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و علی شمخانی دبیر شورای 
عالی امنیت ملی داشته باشند.حضور مملوک آن هم به شکل رسانه ای، در همراهی با ولید معلم به تهران از نکات مهم و 

قابل توجه دیدار تیم سوری از ایران بود.

یک گروه از داخل ایران با تیم دونالد ترامپ رییس جمهور منتخب آمریکا 
ارتباط برقرار کرده است. به گزارش پایگاه خبری تحلیلی »پارس«، در این 
ارتباطات بحث هایی با تیم ترامپ انجام گرفتــه که در نهایت گروه ایرانی 
متوجه شده که برجام از طرف ترامپ، لغو نخواهد شد اما گفته شده مذاکره 
مجدد برسر بعضی مسائل قطعی اســت.ارزیابی این گروه ایرانی آن است 
که برجام بین ایران و 5 کشــور و اتحادیه اروپا انجــام گرفته و همچنین 
ذیل قطعنامه 2331 تصویب شــده، اگر قرار اســت برجام لغو شود، باید 
قطعنامه جدیدی در شورای امنیت به تصویب برسد؛ بنابراین اینکه آمریکا 
بخواهد یک  جانبه عمل کند، این انجام شــدنی نیســت اما در عین حال 
این را ما باید جدی بگیریم که آمریکایی ها به تعهدات سمت خودشان در 
 بحث برجام عمل نخواهند کرد و از دید ترامــپ برجام یک تعهدی میان

 ایران و اروپاســت و کارشناســان می گویند ما به تعهــدات آمریکا نباید 
دلخوش باشیم. 

درخواست عجیب ترکیه 
از ایران درباره سوریه

 دست رد ترامپ 
به یک گروه ایرانی

شبکه الجزیره در گزارشی به درخواست عجیب وزیر خارجه ترکیه از ایران 
درباره سوریه پرداخت. به گزارش شبکه الجزیره قطر، مولود چاووش اوغلو 
در آنتالیا طی ادعایی بــه خبرنگاران گفت: ما از ایــران می خواهیم که از 
نفوذ خود در سوریه به شکل مثبت استفاده کند تا از این طریق آتش بس 
در سوریه موفقیت آمیز باشــد. وزیر خارجه ترکیه در ادامه گفت: ایران با 
حزب ا... و دیگر گروه های شبه نظامی شیعی همان طور که در مسکو قول 
داده بود، برای حفظ آتش بس در سوریه به شکل مثبتی تعامل برقرار کند.

گفتنی است که این درخواست عجیب وزیر خارجه ترکیه در حالی صورت 
می گیرد که معارضان سوریه مورد حمایت ترکیه اولین گروهی بودند که 

آتش بس توافق شده در سوریه را در ساعات اولیه نقض کردند.
گزارش ها حاکی اســت که آتش بس فراگیر بین نیروهای دولتی سوریه و 
مخالفان مسلح در سراسر خاک این کشور از ساعت 10 شب پنجشنبه ۹ 

دی ماه به وقت محلی آغاز شد.
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يادداشت

پیشنهاد سردبیر:
تعطیلی ۸۰ درصدی واحدهای فروش آهن در اصفهان

قاب روز

کرمان موتور درصدد عرضه شاســی بلند جدیــد JAC S3 در 
ایران اســت؛ خودرویی کــه می تواند رقیب آینده شاســی بلند 

چینی سایپا باشد.

بعد از رشــد بیش از ۵۰۰ تومانی قیمت دالر طی دو ماه گذشــته، 
رییس کل بانک مرکزی در جلسه مشــترک دولت و مجلس، وعده 
داده اســت که دالر در روزهــای آینده، ارزان خواهد شــد و تالش 
می شــود که قیمت آن  به ۳۸۰۰ تومان برســد. به دنبال نوســانی 
که اخیرا در بــازار ارز و با توجه بــه دالیلی اتفاق افتاد که از ســوی 
کارشناســان و بانک مرکزی اعالم شد، سرانجام جلسه ای ارزی بین 
نماینــدگان دولت و مجلس برای بررســی  عوامــل افزایش قیمت 
ارز و همچنین ایجاد راهکارهایی برای ســاماندهی بازار تشــکیل 
شد. آن طور که پورابراهیمی رییس کمیســیون اقتصادی مجلس، 
دررابطه با نتیجه جلســه ارزی )که در آن رییس کل بانک مرکزی و 
وزیر اقتصاد هم حضور داشته اند( توضیح داده، این دو مقام مسئول 
چنین وعده دادند که دولت برای کنترل بازار ارز ورود کرده و کاهش 
قیمت در روزهای آینده ادامه خواهد داشــت. این در حالی است که 
ظاهرا رییس کل بانک مرکزی بیان کرده که به دنبال کاهش قیمت 
دالر تا ۳۸۰۰ تومان هســتند. این اعالم ســیف، در شرایطی انجام 
می شــود که کاهش نرخ دالر تا ۳۸۰۰ تومان هم به معنی بازگشت 
به نرخ حدود دو ماه پیش نیســت؛ چرا که روند صعودی نرخ دالر از 
حدود ۳۵۶۰ تومان در آبان ماه آغاز شده و تا بیش از ۴۱۵۰ تومان در 

روزهای گذشته پیش رفته بود و حدود ۶۰۰ تومان گران شد.

جک S3؛ دومین شاسی بلند 
جک در ايران 

خبری در فضای مجازی با این مضمون دست به دست 
شــد که بانک جهانی اعالم کرده اقتصاد ایران با دالر 

۵هزار تومانی ورشکست می شود.
به گزارش افکارنیوز، این خبر بــرای جلب مخاطب، 
چنین ادعا کرده کــه بانک جهانی هم قبال پیش بینی 
کرده بود نرخ دالر در ایران، در آذر ماه به ۴ هزار تومان 
می رسد. این در حالی اســت که هیچ کدام از شواهد و 

بررسی ها صحت چنین خبری را تایید نمی کند.
آخرین گــزارش بانک جهانی مربــوط به پیش بینی 
روندهای اقتصاد ایران در ســال 2۰۱۶ بود که اتفاقا 
چشــم اندازی با ثبات از آن ارائه کرده بود. نکته دیگر 
آنکه اگرچه نهادهای بین المللــی به صورت دوره ای 
گزارش های تخصصی از وضعیت اقتصادی کشــورها 
منتشر می کنند، اما نه در مورد ایران و نه در مورد هیچ 
کشــور دیگری چنین ارزیابی هایی ارائه نمی دهند.

نهادهای تخصصی، شــاخص ها را پیش بینی و گاهی 
برای بهبود وضعیت، رهنمودهایــی را ارائه می کنند 
اما به مســائلی مانند اصطالح نامفهوم ورشکستگی 
اقتصاد ملی که از آنها سوءاســتفاده سیاسی صورت 
گیرد، ورود نخواهند کرد. جالب اینکه بانک جهانی و 
صندوق بین المللی پــول، بارها به ایران توصیه کردند 
برای کمک به رونق اقتصادی، نرخ ارز را واقعی کند که 
با توجه به وضعیت تورمی، این توصیه به معنای تقویت 

ارز در برابر ریال است.

معاون تولیدات دامی ســازمان جهادکشاورزی استان 
اصفهان، درخصوص دالیل افزایش نرخ گوشــت قرمز 
در اصفهان بیان داشــت: از ابتدای امسال تاکنون بین 
2۰ تا 2۵ درصد شــاهد افزایش نرخ ارز بودیم که این 
موضوع، قطعا موجب بیشتر شــدن صادرات و کاهش 
واردات و در نهایت گرانی گوشت قرمز در کشور و استان 
اصفهان شده است. امیرحسین افیونی با تاکید بر اینکه 
هر چه نرخ ارز کاهش یابد، واردات گوشت قرمز بیشتر 
و صادرات آن کمتر می شــود، تصریح کرد: اما اکنون با 
افزایش نرخ ارز، صادرات، توجیه اقتصادی یافته و سبب 
گرانی گوشت قرمز شده است. افیونی با بیان اینکه نرخ 
گوشت قرمز طی چند سال گذشــته تقریبا ثابت بوده، 
تاکید کرد: افزایش نرخ ارز طی یک ماه گذشته تاکنون، 

سبب پریدن فنر قیمت گوشت شد.

 دروغ ورشکستگی ايران 
با دالر 5هزار تومانی

ريیس اتحاديه فروشندگان آهن اصفهان:

تعطیلی ۸۰ درصدی واحدهای 
فروش آهن در اصفهان

 معاون تولیدات دامی سازمان جهادکشاورزی اصفهان:

افزايش نرخ دالر،  باعث گرانی 
گوشت قرمز شده است

درشهر

آیت ا... طباطبایی نژاد نماینده ولی فقیه در اســتان و امام 
 جمعه اصفهان، در دیــدار با امام جمعــه ورزنه و جمعی از 
خانواده هــای معظم شــهدا، مســئولین، کشــاورزان و 
روحانیون بخش بن رود، با اشاره به مشکالت منطقه شرق 
شهرســتان اصفهان خصوصا بخش بن رود، بیان داشت: در 
خواست های مردم بسیار درست و بحق است که متاسفانه 
بعضی از این کارها به دست دولت انجام  می شود و آنگونه که 
باید قدم بردارند و در جهت رفع این مشکالت تالش کنند، 

اقدام قابل توجهی صورت نگرفته است. 

وی با اشــاره به دیدار مردم اصفهان با مقام معظم رهبری 
افزود: بنــده خدمت حضرت آقــا عرض کــردم که مردم 
اصفهان توقع دارند همچنان که برای احیای دریاچه ارومیه 
از صندوق ذخیره ارزی مبلغی برداشــت شد، جهت احیای 
زاینده رود نیز که فقط آب شرب بیش از ۵میلیون نفر به آن 
وابسته است، برداشــتی از این صندوق داشته باشند تا این 
کار سریع تر به نتیجه برسد؛ که حضرت آقا فرمودند من در 
برداشت از صندوق ذخیره دخالتی نمی کنم اما باید دولت 
پیشنهاد کند که چنین پیشــنهادی از طرف دولت صورت 

نگرفته اســت. نماینده ولی فقیه در استان اصفهان تصریح 
کرد: ایــن مطلب را به اســتاندار اصفهان گفتــم و نامه ای 
تنظیم و برای معاون اول رییس جمهور ارسال شد که باید 
 دولت پیگیری کند و ما هم این کار را پیگیری خواهیم کرد. 
وی به ســاماندهی رودخانه جهت جلوگیــری از هدررفت 
آب اشــاره و اظهار کرد: یکی از کارهایی که باید انجام شود 
ساماندهی رودخانه وکم کردن وســعت آن است و باید به 
گونه ای ساماندهی شود که دسترســی میرآب به رودخانه 
آسان باشد؛ به طوری که دوطرف رودخانه تا سد زاینده رود 
جاده ای درست شود که بتوان از حریم رودخانه، بازرسی و 

از آب محافظت کرد. 
امام جمعه اصفهان با بیان اینکه مدیریت نادرســت باعث 
شده این بال بر سر زاینده رود بیاید، افزود: غیر از ساماندهی 
رودخانه، باید برای استفاده کشاورزان لوله ای جدا کشیده 
شــود تا آب مورد نیاز آنها بدون واسطه و زودتر به دستشان 
رســیده و مورد اســتفاده آنها قرار گیرد؛ چــرا که پس از 
رهاســازی آب از سد و طی شــدن کیلومترها در رودخانه، 
قســمت عمده آن بر اثر تبخیر و فرو رفتن در زمین و موانع 

دیگر هدر می رود.
وی با بیان اینکه با توجه به کم بودن آب وهمچنین کاهش 
بارندگی هــا، باید با یــک مدیریت صحیح این مســئله را 
پیگیری کرد، در ادامه افزود: یکی از کشت هایی که نباید در 
استان اصفهان صورت بگیرد، کشت برنج است که مستلزم 
آب زیادی اســت. عضو مجلس خبرگان رهبری همچنین 
با توجه بــه وضعیت موجــود آب در این زمان، خواســتار 
جلو گیری از انتقال آب  به باالی کوه ها در باالدســت جهت 

باغات شد.
وی با اشــاره به انفال بــودن آب بیان داشــت: باید دولت 
تدبیری اندیشــیده و به این کار نظم دهد تــا این منابع به 
صورت عادالنه استفاده شــده وحقابه های حقابه داران که 

یک حق قانونی و شرعی است، به کشاورزان واگذار شود.

رییس اتحادیــه فروشــندگان آهن اصفهان، با اشــاره به 
وضعیت کنونی بــازار محصوالت فوالدی اظهار داشــت: 
بازار فوالد فعال در شــرایط رکود به ســر می بــرد؛ چراکه 
ساخت وســازها و طرح های عمرانی و همچنین سایر موارد 

مصرف فوالد در وضعیت رکود قرار دارند. اکبر شمشــیری 
با بیان اینکه کشــورهای تولیدکننده فوالد اکنون با میزان 
قابل توجهی از تولید روبه رو هستند، افزود: در حال حاضر 
در کشورهایی مانند ترکیه، روسیه، اوکراین، چین وغیره، با 
اینکه کاهش نسبی مصرف وجود دارد اما افزایش چشمگیر 
تولید دیده می شــود، این کشــورها نیز آماده صادر کردن 
محصوالت خود به ایران و سایر کشورها هستند اما به علت 

رکود، این اتفاق رخ نمی دهد.

وی با اشــاره بــه تعطیلی تعــداد بســیاری از واحدهای 
فروشــنده محصوالت فوالدی در اصفهان، گفت: از حدود 
یک ســال و نیم گذشــته، اتحادیــه پروانــه ۱۰۰ واحد را 
باطل کرد که افت قیمت، مشــکل رکــود، کالهبرداری و 
دردسرهای دارایی سبب این مســئله بوده است؛ عالوه بر 
این افرادی که پروانه خود را باطــل نکرده اند نیز انبارهای 
خود را بســته اند و در واقع این صنف، اکنون یک تعطیلی 

۸۰ درصدی را تجربه می کند.

امام جمعه اصفهان:

مدیریت نادرست باعث شده این بال بر سر زاینده رود بیاید

بايد دولت تدبیری 
انديشیده و به اين 
کار نظم دهد تا اين 

منابع به صورت 
عادالنه استفاده 
شده وحقابه های 

حقابه داران که يک 
حق قانونی و شرعی 
است، به کشاورزان 

واگذار شود

آيت ا... طباطبايی نژاد گفت: اصفهان، يک دهم کل کشور را از نظر وسعت، تعداد شهدا، ايثارگران، آزادگان، 
جانبازان و پرداخت مالیات، به خود اختصاص داده اســت و محصوالت کشاورزی بسیاری از استان ها توسط 

استان اصفهان تامین می شود؛ به همین دلیل دولت بايد توجه ويژه ای به اصفهان داشته باشد.

سوژه

بانک مرکزی به دالر 3۸۰۰تومانی 
رضايت داد

نحوه فروش با شرایط نقد
شرح شرایطردیف

در صورت خرید نقدی ۱۰ درصد تخفیف به خریدار داده خواهد شد ) برای کلیه کاربری ها به استثناء موارد ذکر شده در توضیحات(.۱
امالک متصرف دار فقط به صورت نقدی و با ارائه وکالت نامه بالعزل به فروش می رسد.2

نحوه فروش با شرایط نقد و اقساط
شرایط اقساطمدتکاربریردیف

۵۰٪ نقد+۵۰٪ اقساط ماهیانه بدون سوددو ساله ) 2۴ ماهه(تجاری،مسکونی،اداری۱
۳۰٪ نقد +7۰٪ اقساط ماهیانه با سود ٪2۰

۳۰٪ نقد + 7۰٪ اقساط ماهیانه بدون سوددوساله)2۴ ماهه(صنعتی، کشاورزی، دامداری و خدماتی2

مبلغ پایه مزایده توضیحات وضعیت کنونی پالک ثبتی مساحت اعیانی مساحت  عرصه کاربری نوع ملک آدرس ردیف
2,2۱7,۶۰۰,۰۰۰ ششدانگ بازدید از ملک الزامی است فروش با وضع موجود تخلیه 2/۴۱۶۴ 2۱2 2۶9 مسکونی یک باب خانه ۱ شهرضا بلوار آیت اهلل مطهری کوچه مسجد امام حسین ) ۳۸( کوچه شهید بهرامی بن بست قائم پالک ۶۱
۴,7۰۴,۰۰۰,۰۰۰ ششدانگ بازدید از ملک الزامی است فروش با وضع موجود تخلیه 2۱۸7/۵797 ۱77/7 27۰ مسکونی یک باب خانه بهارستان خیابان ولیعصر)عج( جنوبی خ زمزم کوی زمزم ۶ پالک ۳۰۳ 2
2۵9,۵۶۰,۰۰۰ ششدانگ بازدید از ملک الزامی است فروش با وضع موجود متصرف دار ۱۴/۱7۶ -- ۵۱۰/۸۰ زراعی یک درب باغ ۳ داران روستای نهر خلج کوی مسجد امام حسین )ع (  مقابل حسینیه
۵۱۳,۰72,۰۰۰ ششدانگ بازدید از ملک الزامی است فروش با وضع موجود متصرف دار ۱۴/۱۴2 ۱9۶ 2۸۴ مسکونی یک باب خانه داران روستای نهر خلج روبروی پایگاه بسیج کوچه حجت اله صادقی ۴
۶۳۰,۵7۴,۵۶۰ ششدانگ بازدید از ملک الزامی است فروش با وضع موجود متصرف دار ۳۸7/۸۱۴ ۱9۵ ۴۶۳/۵۰ مسکونی یک باب خانه مبارکه نکوآباد کوچه شهید حبیب اله کریمیان پالک 2۰ ۵

۳,97۶,2۰7,2۰۰ ششدانگ بازدید از ملک الزامی است فروش با وضع موجود تخلیه دفترچه شرکت  شهرک ها ۴2 ۶۴۵ 2۰۰۰ صنعتی کارخانه ۶ نطنز شهرک صنعتی شجاع آباد خیابان گلها
۱,۱۰۸,۸۰۰,۰۰۰ ششدانگ بازدید از ملک الزامی است فروش با وضع موجود تخلیه ۱۵9/72۱۴ ۴۵ مسکونی  و تجاری ۱۰۶/۳۵ یک باب خانه 7 بادرود خیابان امام نبش خیابان کشاورز
۱,۱۰۸,۸۰۰,۰۰۰ ششدانگ بازدید از ملک الزامی است فروش با وضع موجود تخلیه ۱۵9/۴277 22۳ 2۶7/۵ مسکونی یک باب خانه ۸ بادرود خیابان امام خیابان کشاورز انتهای بن بست دوم
2,7۰۳,۳۰۴,۸۰۰ ششدانگ بازدید از ملک الزامی است فروش با وضع موجود تخلیه ۱۸/۶۶۰2 ۱۴۱/۱۵ -------- مسکونی یک باب آپارتمان خیابان امام خمینی )ره( خیابان درخشان روبروی  دبستان درخشان مجتمع صدف A طبقه سوم واحد ۱۴ 9
9۶2,2۸7,2۰۰ ششدانگ بازدید از ملک الزامی است فروش با وضع موجود متصرف دار ۱/299۴ 2۱7 ۳2۰ مسکونی یک باب خانه ۱۰ سمیرم خیابان قدس کوچه مفتح

۵,۵۸۴,۳2۰,۰۰۰ ششدانگ بازدید از ملک الزامی است فروش با وضع موجود متصرف دار ۱9۶2/۳۶۳۴ ۱۶۱/۶ -- مسکونی یک باب آپارتمان کاشان خیابان شهید بهشتی -خیابان ایمان شرقی  حد فاصل خیابان شهید بهشتی و شهید مفتح ۱۱
۵,۱۰7,2۰۰,۰۰۰ ششدانگ بازدید از ملک الزامی است فروش با وضع موجود متصرف دار ۱9۶2/۳۶۳۵ ۱۴۳/۸۵ -- مسکونی یک باب آپارتمان کاشان خیابان شهید بهشتی -خیابان ایمان شرقی  حد فاصل خیابان شهید بهشتی و شهید مفتح ۱2
۳,۸۸۰,۸۰۰,۰۰۰ ششدانگ بازدید از ملک الزامی است فروش با وضع موجود متصرف دار ۱9۶2/۳۶۳۶ 9۳/۰۵ -- مسکونی یک باب آپارتمان کاشان خیابان شهید بهشتی -خیابان ایمان شرقی  حد فاصل خیابان شهید بهشتی و شهید مفتح ۱۳
۱,2۳7,۴۶۱,۱2۰ ششدانگ بازدید از ملک الزامی است فروش با وضع موجود تخلیه ۳۴9 ۱۳۰ 9۴۳ مسکونی یک باب خانه زواره خیابان امام ) ره ( ضلع غربی شهرداری و بخشداری پالک 2۰ ۱۴
۸,2۶۵,۶۰۰,۰۰۰ ششدانگ بازدید از ملک الزامی است فروش با وضع موجود تخلیه ۱۳۳9۰ 27۸ 2۰۶/۵۵ مسکونی  و تجاری یک باب خانه ۱۵ خیابان کاوه میدان 2۵ آبان کوچه امید  نبش کوچه محمد
7,۸۰۸,۶۳۳,2۸۰ مشاع سه دانگ  فروش با وضع موجود متصرف دار 2۳/2۳۵/۱۱۶۱ 92۰ ۴۴۰ مسکونی یک باب خانه ۱۶ کاشان نبش خیابان نواب صفوی
۸,2۶۵,۶۰۰,۰۰۰ ششدانگ بازدید از ملک الزامی است فروش با وضع موجود تخلیه ۱2/9 و ۱2/۱۰ ۴۸9 2۶9 مسکونی یک باب خانه کاشان خیابان شاهد چهار راه شاهد نبش کوچه  شهید سید مهدی جان نثار ۱7
۵,2۴۱,۶۰۰,۰۰۰ ششدانگ بازدید از ملک الزامی است فروش با وضع موجود تخلیه ۴۱۸۳/۴ ۴7۳ ۳۴۰ مسکونی یک باب خانه ۱۸ کاشان نبش خیابان درب اصفهان پامنار روبروی کوچه فردوس 9
۸,7۱۴,9۱۶,۰۰۰ ششدانگ بازدید از ملک الزامی است فروش با وضع موجود تخلیه 7۱۱/22 ۱9۳/۴۴ -- مسکونی یک باب آپارتمان خاقانی کوچه چهار سوق بن بست هما پالک ۳۸ ۱9
۵,۶۶۶,۰۸۰,۰۰۰ ششدانگ بازدید از ملک الزامی است فروش با وضع موجود تخلیه ۴2/۴۴۵۱ ۶۴۰ ۴۰۰۰ صنعتی کارخانه و  ماشین آالت نطنز شهرک صنعتی شجاع آباد شرکت اسبق میسان تجارت 2۰
۵,9۱9,۴29,۶۰۰ ششدانگ بازدید از ملک الزامی است فروش با وضع موجود تخلیه ۱۵۵2۸ و ۱۵۵۳۵ ۱۰۸/۶2 -- مسکونی مسکو نی 2۱ خیابان مردآویج  خ جابر ابن حیان کوچه پنجم  پالک ۱۰۸ مجتمع آفتاب طبقه دوم واحد سه
۳,۵7۸,۴۰۰,۰۰۰ ششدانگ بازدید از ملک الزامی است فروش با وضع موجود متصرف دار ۴۶۵۰ ۴۳2 2۳۶ مسکونی یک باب خانه کاشان خیابان فاضل نراقی کوچه شهید بزرگی 22
2,2۱7,۶۰۰,۰۰۰ ششدانگ بازدید از ملک الزامی است فروش با وضع موجود تخلیه ۱۴۸7۴/۸7۳9 ۱2۸/2 ...... مسکونی یک باب آپارتمان اصفهان خ بعثت خیابان برازنده کوی گلشن بن بست میخک  پالک ۶۵9 2۳
۱۰,۱۱۶,۱7۶,۰۰۰ ششدانگ بازدید از ملک الزامی استفروش با وضع موجود تخلیه 2۱۳9 ۱۵9۰ ۴۱2۵ صنعتی یک باب کارخانه کاشان شهرک صنعتی امیرکبیر خیابان یاس ۴ 2۴

توضیحات : 
1- بانک ملی ایران در قبول و یا رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

2- پیشنهادات فاقد سپرده یا دارای سپرده کمتر از میزان مقرر، مخدوش ، مبهم و مشروط مردود است.
3- رعایت کلیه موارد مندرج در برگه های مزایده الزامی است.

4- سپرده ) ودیعه( شرکت در مزایده معادل %5 قیمت پایه مزایده است که متقاضیان باید طی یک فقره چک تضمینی بانک ملی ایران در 
وجه اداره امور شعب بانک ملی استان اصفهان به همراه پاکت حاوی برگه شرایط شرکت در مزایده تحویل دهند.

5- کلیــه پــاکات حــاوی پیشــنهادات متقاضیــان خریــد امــاک در ســاعت 8صبــح روز شــنبه مــورخ 95/10/25 در 
محــل اداره امــور شــعب بانــک ملــی ایــران اســتان اصفهــان واقع در میــدان امــام حســین )ع( ابتــدای چهاربــاغ پائین 

 بازگشــایی خواهــد شــد. لــذا متقاضیــان مــی تواننــد در موعــد یاد شــده بــا ارائــه کارت شناســایی در جلســه مذکور 
شرکت نمایند.

6- اماک دارای متصرف بصورت وکالت باعزل و تقبل کلیه هزینه های مربوط به اخذ استعامات ماخوذه در ارتباط با نقل و انتقال و 
سایر موارد بر عهده خریدار واگذار می گردد.) هزینه تنظیم وکالت نامه بالمناصفه خواهد بود.(

7- برای کلیه اماک ، بازدید الزامی اســت و در وضعیت موجــود واگذار می گردد و برای اماک متصرف دار تخلیه ملک بر عهده 
خریدار است.

8- هزینه جلب رضایت مالک جهت تغییر شغل و در صورت لزوم تغییر کاربری راجع اماک سرقفلی دار یا دارای حق کسب و پیشه 
بر عهده خریدار است.

9- اماکی که بصورت نقد و اقساط واگذار می شود قرارداد منعقده به روش اجاره به شرط تملیک می باشد.
10- هزینه آگهی و کارشناسی بر عهده برنده مزایده است و مشارالیه می بایست این هزینه را بر اساس اعام نظر بانک قبل از انقعاد 

قرارداد نقدا در وجه بانک واریز نماید.
11- متقاضیان خرید میبایست مبلغ دویست هزار ریال بصورت نقدی در هنگام خرید اسناد مزایده پرداخت نمایند و رسید آنرا به همراه 

پاکت حاوی برگه شرایط شرکت در مزایده تحویل دهند.
12- در صورتی که مبالغ پیشنهادی خریداران به یک میزان باشد اولویت فروش با شرایط نقدی است.

13- نحوه فروش اماک مازاد بانک بشرح ذیل اعام می گردد و خریدار می بایستی ردیف مربوط به نحوه خرید ملک را صراحتاً به 
صورت مکتوب در برگه شرایط شرکت در مزایده اعام نماید.

بانک ملی ایران در نظر دارد، قسمتی از امالک تخلیه شده و متصرف دار و حق و کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی محل های استیجاری  مازاد خود را از طریق مزایده کتبی بر مبنای قیمت پایه مزایده،در وضعیت موجود و به صوررت نقدی، نقد و اقساط)اجاره به شرط تملیک( به فروش برساند.متقاضیان می توانند برای کسب اطالعات بیشتر، بازدید از امالک، دریافت 
اسناد مزایده ) برگه های شرایط در مزایده( و تسلیم پیشنهادات خود تا ساعت ۱2 روز   پنج شنبه  مورخ     9۵/۱۰/2۳    به محل این اداره امور واقع در اصفهان-میدان امام حسین )ع( – ابتدای چهارباغ پائین طبقه سوم دایره ساختمان مراجعه نمایند.

آگهی مزایده امالک مازاد بانک ملی ایران  استان اصفهان

م-الف: 12891اداره امور شعب بانک ملی استان اصفهان
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تازه های پزشکیيادداشت
 پیشنهاد  سردبیر: 

کم خونی می تواند منجر به ناشنوايی شود

 تحقیقات جدید نشــان می دهد از دســت دادن شنوایی ممکن 
اســت با کم خونی و فقر آهــن )ترکیبی از ســطح پایین آهن و 

سلول های قرمز خون( مرتبط باشد.
این مطالعه نشــان داد افراد مبتال به کم خونی و فقر آهن نســبت 
به افرادی که کم خونی ندارند، بیــش از دو برابر در معرض ابتال به 

ناشنوایی قرار دارند.
بین از دست دادن شنوایی و کم خونی و فقر آهن، به ویژه برای دو 
نوع از دست دادن شــنوایی قوی )به نام ناشنوایی حسی و دیگری 

ناشنوایی ترکیبی از حسی و هدایتی( ارتباط نزدیکی وجود دارد.
طبق گفته انجمــن گفتار، زبــان و شــنوایی )ASHA( آمریکا، 
ناشــنوایی حســی هنگامی رخ می دهــد که گــوش داخلی یا 

مسیرهای عصبی از گوش داخلی به مغز آسیب دیده باشد.
ناشنوایی هدایتی، نوعی از ناشــنوایی است که صداها به طور موثر 
از گوش خارجی به پرده گوش یا گوش میانی هدایت نمی شــوند. 

ناشنوایی ترکیبی، تلفیقی از این دو نوع ناشنوایی است.
طبق گزارش ASHA، کاهش شنوایی حسی به طور کلی، دائمی 
تلقی می شــود. اما اگر کم خونــی و فقر آهن نقــش مهمی در از 
دست دادن شنوایی داشته باشد، این امکان وجود دارد که اصالح 

وضعیت، منجر به بهبود شنوایی شود.

 به گفته محققان، تنگــی نفس می تواند عالمت هشــداردهنده 
برخی بیماری ها باشــد که باید جدی گرفته شوند.تحقیق جدید 
محققان دانشــگاه گوتنبرگ سوئد به سرپرســتی ناصر احمدی، 
نشــان می دهد تنگی نفس می تواند عالمت برخی از مشــکالت 

جدی تر باشد.
محققان دریافته اند که غالبا تنگی نفس، عالمت نارسایی قلبی یا 

بیماری مزمن انسداد ریه است. 
در این مطالعه، تنگــی نفس طی دفعاتی با اســتفاده از طرح ها و 

جمعیت های متفاوت بررسی شد.
یک مطالعه شامل حدود ۱۰۰۰ شــرکت کننده و دیگری شامل 
حدود ۱۰۰ شــرکت کننده بود که پیگیر درمان تنگی نفس خود 

بودند.
احمدی در این باره می گوید: »بیمارانی که به دنبال درمان تنگی 
نفس مزمن خود بودند، در مقایســه با جمعیــت عمومی، زندگی 

بسیار مختل شده ای داشتند.
آنها غالبا در انجام وظایف روزمره خود دچار مشــکالت اساســی 
بودند و از بیماری هــای مختلفی نظیر نارســایی قلبی یا بیماری 

ریوی پنهان در حال پیشرفت رنج می بردند.«
به گفته محققان، تنگی نفس با مشکالت عدیده ای مرتبط است؛ 
از جمله آســم، برونشــیت، ذات الریه، پنوموتوراکس، کم خونی، 
سرطان ریه، آســیب های ناشــی از استنشــاق، آمبولی ریوی، 
اضطراب، میزان اکســیژن پایین در ارتفاعات، نارســایی احتقانی 
قلب، آریتمی، واکنــش های آلرژیــک، بیماری ریــه بینابینی، 
چاقی، بیماری ســل، فیبروز ریوی، فشــار خون باالی شــریان 
ریوی، ســندروم گیلن بــاره، شکســتگی دنده و مســمومیت با 

مونوکسیدکربن.

کم خونی می تواند منجر 
به ناشنوايی شود

تنگی نفس را جدی بگیريد

زيبايی

بسیاری از لکه های سیاه یا تیره پوست را می توان به 
راحتی روشن تر ساخت یا به طور کامل از بین برد تا بار 
دیگر از چهره ای درخشــان برخوردار شوید. لکه های 
تیره و دیگر عالئم روی صورت ممکن است به واسطه 
ترشــح بیش از اندازه مالنین در پوست شکل گرفته 

باشند.
از جمله عواملی که می توانند به شکل گیری لکه های 
تیره منجر شــوند، عبارتند از: قــرار گرفتن بیش از 
اندازه در معرض نور خورشــید، عدم تعادل هورمونی، 
بــارداری، مصرف برخــی داروها، کمبــود ویتامین، 

کمبود خواب و استرس بیش از حد.
لکه هایــی کــه روی صــورت ایجــاد می شــوند 
می توانند بــر زیبایی صورت تاثیرگــذار بوده و حتی 
 خجالــت و کاهش عــزت نفس فــرد را بــه همراه 

داشته باشند. 
خوشبختانه درمان های بســیاری مانند الیه برداری 
اسیدی و جراحی لیزر برای برطرف کردن این لکه ها 
در دسترس هســتند. همچنین، برخی از درمان های 
ساده خانگی ممکن اســت در کمرنگ شدن یا از بین 

رفتن کامل آنها به شما کمک کنند.
آبلیمو

یکی از راه حــل های ســریع و راحت بــرای درمان 
لکه هــای تیره روی پوســت صــورت، اســتفاده از 
آبلیموست. لیمو حاوی ویتامین C است که لکه های 

تیره را روشن می سازد.
مقداری آبلیمــو را روی یک تکه پنبــه ریخته و آن را 
به صورت مســتقیم روی بخش های تحت تاثیر قرار 

گرفته پوست بمالید.
اجازه دهید آبلیمو روی پوســت خشک شود و سپس 
با آب بشــویید. حداقل به مدت دو هفتــه این درمان 
 خانگی را ادامه دهید تا به تدریج نتیجه دلخواه حاصل 

شود.
اگر پوستی حساس و ظریف دارید، آبلیمو را می توانید 
با آب ســاده، گالب یا عســل رقیق کرده و همچنین 
می توانید از آن برای خالص شدن از شر لکه های سیاه 
استفاده کنید. کافی است به همان روشی که پیش از 

این ذکر شد، عمل کنید.
نکته: اگر زخم بــاز یا ضایعه پوســتی دارید از آبلیمو 

استفاده نکنید. 
همچنین، پس از استفاده از آبلیمو روی پوست، از قرار 
گرفتن در معرض نور خورشید پرهیز کنید؛ زیرا باعث 

حساسیت پوست در مقابل  نور می شود.

درمان های خانگی برای 
لکه های تیره روی صورت

به گزارش روزنامه دیلی میل، در این گزارش کارشناســان به 
شش بیماری ناشی از استرس اشاره کرده اند:

1. سندروم روده تحريک پذير
اســترس از جمله شــایع ترین علل ابتال به ســندروم روده 
تحریک پذیر به شــمار می رود و افراد زیادی در سراسر جهان 
به این سندروم مبتال هستند. هفت درصد از پزشکان معتقدند 
که سندروم روده تحریک پذیر شــایع ترین بیماری گوارشی 
است. درد ناشــی از این بیماری توسط اسپاسم های عضالنی 
در شکم ایجاد می شود و گرچه عالئم آن از شخصی به شخص 
دیگر متفاوت است، اما از جمله این عالئم می توان به درد شکم، 
اسهال، یبوست و همچنین نفخ شکم اشاره کرد. کارشناسان 
علت واقعی ابتال به این بیماری را نمی دانند اما اتفاق نظر دارند 
که برخی عوامل از جمله اســترس می تواند باعث بروز عالئم 
آن شود. هر چند پیشــگیری کامل از استرس ناممکن است 
اما برخی اقدامات می تواند در این زمینه کمک کننده باشد. از 
جمله این اقدامات می توان به ورزش کردن و روش های ساده 
نفس کشیدن برای رســیدن به آرامش اشاره کرد. همچنین 
صحبت کردن درباره آنچه در ذهن انسان می گذرد یا گردش 
با دوستان و انجام کارهایی که برای انسان لذت بخش هستند، 

می تواند تاثیر خوبی داشته باشد.

2. تعريق بیش از حد
محققان درباره تعریق در زمان استرس تئوری های مختلفی 
دارند؛ از جمله اینکه نوعی عالمت اســت که فشــار  استرس 
بر شخص را نشــان می دهد. تعریق ناشــی از گرمای محیط 
یا فعالیت بدنی، توســط غدد عرق اکرین ) eccrine( تولید 
می شــود، اما تعریق ناشــی از اســترس در درجه اول از غدد 

آپوکرین )Apocrine( ناشی می شود.
تقریبا چهار میلیون غده تعریق در سراســر بدن انسان وجود 
دارد و بیشتر آنها را می توان در کف دست، کف پا، صورت و زیر 
بغل پیدا کرد. غدد آپوکرین در مناطقی از بدن یافت می شوند 
که تجمعی از فولیکول های مو دارند و تعریق بیشتری در این 
مناطق صورت می گیرد که حــاوی پروتئین ها و لیپیدهای 

بیشتری است.
زمانی که بدن در حالت استرس قرار دارد، این غدد عرق را به 
سطح پوست هدایت می کنند. کارشناسان توصیه می کنند 
که در صورت تعریق بیش از حــد، چنانچه مزاحم روند عادی 

زندگی باشد، باید به پزشک مراجعه کرد.
3. دندان قروچه

محققان میان اســترس و دنــدان قروچه نیــز ارتباطی پیدا 
کرده اند. ســردرد از شــایع ترین دالیل دندان قروچه است، 

اما اغلب علت آن تشــخیص داده نمی شــود. از دیگر دالیل 
دندان قروچــه، می توان بــه اختالالت خواب، گــوش درد و 
خشکی و سفتی عضالت فک، شــانه ها و گردن اشاره کرد. به 
دنبال دندان قروچه، عالئمی از فرسایش و ترک روی دندان ها 
مشخص می شــود و این وضعیت نهایتا می تواند به از دست 
دادن دندان ها منجر شود. در صورت بروز دندان قروچه باید به 
دندانپزشک مراجعه کرد. دندانپزشک یک محافظ مخصوصی 
در اختیار بیمار قرار می دهد تا هنگام خواب روی دهان بگذارد 
و به این ترتیب عوارض دندان قروچه کاهش یابد. دندان قروچه 
علل مختلفی دارد کــه از جمله آنها می تــوان به اختالل در 

خواب، اضطراب و رژیم غذایی حاوی کافئین اشاره کرد.
4. ريزش مو

از دیگر عوارض اســترس، ریزش مو است. اســترس زیاد در 
طوالنی مدت باعث ریزش مو می شود.

گمان می رود که ریزش موی ناشی از هورمون های استرس، 
باعث می شــود فولیکول های مو به خواب روند و به ریزش مو 

هنگام شست وشو یا شانه کردن منجر شوند.
پزشکان با اشاره به اینکه انواع مختلفی از ریزش موی مرتبط 
با اســترس وجود دارد، می گویند: وضعیت هایی که موجب 
ریزش مو می شوند با استرس وخیم تر شده و الزم است برای 

درمان آنها به پزشک مراجعه کرد.
5. بی خوابی

از مدت ها قبل ارتباط استرس و بی خوابی شبانه مشخص شده 
است. هورمون های ناشی از استرس که در بدن ترشح می شود، 
تعادل میان خواب و بیداری را بر هم می زند. پزشــکان برای 
این منظور چند راهکار ارائه داده اند کــه یکی از آنها پرهیز از 
نگاه به هرگونه صفحــه نمایش در هنگام خواب اســت؛ زیرا 
نور ناشــی از این صفحه نمایش ها موجب اختالل در خواب 
می شود. همچنین توصیه شده است که زمان مشخصی برای 
خواب شبانه و بیداری در صبح ها تعیین شود. ورزش روزانه نیز 
از دیگر عواملی است که مشخص شده موجب افزایش احساس 
آرامش و کاهش عالئم اضطراب و افسردگی می شود و بنابراین 

به خواب کمک می کند.
6. خستگی

خســتگی، یک احســاس مزمن در اثر بی انگیزگــی یا نبود 
انرژی اســت که اغلب در نتیجه بی خوابی ناشــی از استرس 
ایجاد می شود. استرس و فشــارهای روزمره زندگی می تواند 
طاقت فرسا بوده و باعث شود که شــخص احساس کند فاقد 

انرژی است. 
همچنین نشان داده شده که مشــکالت سالمت روانی مانند 
اضطراب ممکن است احســاس خستگی بیشــتری بعد از 
استراحت در فرد ایجاد کند. پزشکان برای رفع خستگی ناشی 
از اســترس توصیه می کنند که افراد منبع اســترس خود را 

شناسایی کرده و آن را از بین ببرند.

بیماری هایی که با استرس به سراغتان می آید

اســترس آســیب زيادی به بدن انســان وارد می کند و موجب ابتال به بیماری ها و عارضه هايی مانند سندروم روده 
تحريک پذير، تعريق بیش از حد، دندان قروچه و ريزش مو می شود. استرس باعث می شود که سردردها مکرر و خواب 

شبانه دشوارتر شده و حتی مانع از عملکرد خوب دستگاه گوارش می شود.

پزشکان با اشاره به 
اينکه انواع مختلفی 
از ريزش موی مرتبط 

با استرس وجود 
دارد، می گويند: 
وضعیت هايی که 
موجب ريزش مو 

می شوند با استرس 
وخیم تر شده و الزم 

است برای درمان 
آنها به پزشک 

مراجعه کرد

تاثیر قند بر بدن

مصرف بیش ازحد قند، ســبب بروز 
بیماری های کلیوی و ســرطان پانکراس 

می شود.

وظیفه ســوخت و ســاز فروکتوز به 
عهده کبد اســت؛ به همین دلیل مصرف 
بیش از انــدازه قند می توانــد منجر به 

چرب شدن کبد شود.

مصرف بیش از حد قند، افزايش وزن 
را به همراه دارد، حتی برای آنهايی که به 
طور منظم ورزش می کنند! اگر شــما هم 
مقادير زيادی قند مصــرف کنید، قطعا به 
ســختی می توانید وزن خــود را در حد 

ايده آل و متناسب نگه داريد.

قند بیش ازحد در بدن می تواند سبب 
بروز مقاومت انسولینی شــود که در اين 
حالت بدن شــما، غــذا و مخصوصا قند 
 بیشــتری می طلبــد؛ که اين مســئله 

در نهايت ممکن است به ديابت ختم شود.

مطالعات اخیر نشــان می دهد که مصرف قند، ســبب 
افزايش فشار خون و همچنین بروز مشکالت قلبی می شود.

در يک رژيــم غذايی ســالم، گلوکز 
موجود در غذا سبب ترشح انسولین شده و 
از اين طريق قند خون بدن تنظیم می شود. 
عالوه بــر اين، گلوکــز به همــراه ديگر 
هورمون ها واکنش نشان داده و حس سیری 

را در بدن شما ايجاد می کند.

مصرف قند مساوی است با پوسیدگی 
دندان های شــما. باکتری هايی که درون 
دهان زندگی می کنند، از قند مصرفی شما 
تغذيه کرده  و اســیدی تولید می کنند که 

سبب نابودی مینای دندان می شود.

قندی که به صــورت طبیعی در يک 
رژيم غذايی ســالم )معمــوال در میوه و 
سبزيجات( جای دارد، تا حدی انرژی مورد 

نیاز يک روز شما را فراهم می کند.

قند زيــاد در بدن منجــر به کاهش 
فعالیت قســمت هايی از مغز می شود که با 
حافظه مرتبــط بــوده و در نتیجه کاهش 

کیفیت حافظه را به همراه دارد.

Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperNo. 2041    | January  02   ,2017  |  16Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPER E-MAILMosavar.ZAYANDEROUD@GMAIL.COM



پیشنهاد سردبیر: 
مهم ترین اکتشافات تصادفی در سال 2016

اچ تی سی اوشن نوت با نام نهایی 
HTC U Ultra معرفی می شود!

آغاز همکاری ایرانیان 
غیرمقیم با مراکز علمی کشور

علی مرتضی بیرنگ معــاون امور بین الملــل و تبادل 
 فناوری معاونت علمــی و فناوری ریاســت جمهوری 
 در چهارمین هم اندیشــی دانشــجویان ایرانی خارج 
از کشور در پارک فناوری پردیس یکی از ماموریت های 
اصلی دفتر امور بین الملل بنیــاد ملی نخبگان را ایجاد 
 مکانیزمــی بــرای اســتفاده از ظرفیــت متخصصان 
و محققان ایرانی غیرمقیم دانست و افزود: خوشبختانه 
ظرف یک سال و نیم گذشته بیش از1900 نفر در این 
طرح ها ثبت نام کردند و بیش از400 سخنرانی و سمینار 
در کشور توسط متخصصان و محققان ایرانی غیرمقیم 
 در مراکز مختلف علمــی و تحقیقاتی کشــور برگزار 

شده است.
وی از اجرای طرح همکاری با متخصصان و دانشمندان 
ایرانی غیرمقیم بر اساس نیازها و بازخوردهای محققان 
ایرنی غیرمقیم و همچنین نیازها و اولویت های کشور 
 از ســال 93 خبر داد و یادآور شــد: با توجه به توسعه 
و پیشرفت فناوری های نوین مانند نانو و بیو تکنولوژی، 
تجهیزات پزشــکی و ســلول های بنیادی در 15 سال 
گذشته در کشور و عدم آشنایی محققان و متخصصان 
 ایرانی غیــر مقیم بــا این دســتاوردها موجب شــد 
تا حدودی فضای تعامل و همکاری میان کشــور با این 
 محققان غیر شفاف و منجر به ایجاد نوعی عدم قطعیت 
 تصمیــم گیــری در متخصصــان ایرانــی غیرمقیم 
شــده بود که در این طرح ســعی شده اســت با ایجاد 
 مکانیزم مشخص و شــفاف تاحدودی از این مشکالت 
 و دغدغه ها کاسته شــود. بیرنگ، انتقال دانش، تجربه 
و ایده های فناورانه به کشور را از اهداف اجرای این طرح 
 نام برد و خاطر نشــان کرد: تاکنــون 7 مدل همکاری 
بر اســاس ظرفیت ها و امکانات موجود در کشور تدوین 
شد. این طرح به گونه ای تنظیم شده که محققان ایرانی 
 غیر مقیم قبل از بازگشت به کشور، خود را معرفی کند 
تا در زمان بازگشت در جای درســت و با اعالم نیاز آن 
مرکز مشــغول به فعالیت شــود. به گفته وی از سال 
گذشته تاکنون 426 نفر از متخصصان و محققان ایرانی 
خارج از کشــور در قالب این طرح در انــواع مدل های 

همکاری به کشور بازگشته و شروع به کار کرده اند.

بر اســاس گزارش جدید Nikkei، تولید اپل در سه ماهه  اول سال 
2017 به میــزان10 درصد کاهش پیدا خواهد کــرد. این گزارش 
شــامل آیفون 7 و آیفون 7 پالس که در ماه سپتامبر معرفی شدند 
نیز می شود. سایت Nikkei با استناد به داده های موجود، گزارش 
خود را اعالم کرده است. یک سال پیش نیکی گزارش کرد اپل تولید 
آیفون 6 و آی فون 6 پالس را30 درصد کاهش داده اســت. کاهش 
تولید می تواند به این معنا باشد که فروش آیفون از آنچه اپل انتظار 
داشت کمتر بوده است. مضاف بر اینکه فروش پایین آیفون به معنی 
فروش پایین اپل و متعاقبا سود پایین تر است. این امر چیزی نیست 
که پس از گزارش ســه فصل متوالی کاهش فــروش، مورد انتظار 
اپل باشد. بر اساس گزارش منتشرشــده توسط نیکی، اپل تاکنون 
با مشــکل تقاضا برای آیفون 7 پالس مواجه بوده است. بررسی ها 
حکایت از این دارند که این موضوع ناشی از کمبود سنسور دوربین 
است. از طرفی این گوشــی دو دوربین دارد و قادر به عکسبرداری 

به صورت پرتره است.

اپل تولید آیفون در سه ماهه اول 
سال 201۷ را کاهش خواهد داد

 فناورانه

اکتشافات علمی همواره نتیجه مطالعات دقیق و پیچیده 
هستند، اما در این میان برخی از اکتشافات علمی با ورود 
عوامل ناخواســته یا اتفاقی با پروســه  مطالعاتی کشــف 
می شوند. در ادامه با مهم ترین اکتشــافات اتفاقی علمی 

سال 2016 میالدی آشنا می شوید.
حس ششم عنکبوتی

محققان دانشــگاه کرنل در حال مطالعــه بر روی قدرت 
تحلیل بینایی عنکبوت های جهنده با استفاده از الکترود 
بودند که به طور اتفاقی متوجه شــدند با صدای صندلی 
 یکی از محققان شــاخص های الگوهــای مغزی عنکبوت 

به شدت تغییر کرد.
آنها برای کشف علت این تغییر، عملکرد نورون های صوتی 
این جانور را نیز مورد بررسی قراردادند و در نهایت متوجه 
شــدند امواج صوتی در این جانور از گیرنده های مو شکل 

موجود در بدن پیدا می شود. این اکتشاف همچنین نشان 
داد که بر خالف باور موجود قدرت تشــخیص سیســتم 

شنوایی این جانور بیش از سه متر است.
محققــان معتقدنــد ایــن اکتشــاف اتفاقی ســرانجام 
 منجر به تولید حســگرهای مویی گیرنــده امواج صوت 

برای دستگاه های کمک شنوایی در انسان خواهد شد.
فلز هیوال

محققان دانشگاه رایس در حال انجام آزمایش برای تولید 
مواد مغناطیســی از مواد نانو مغناطیس بودند که به طور 
اتفاقی موفق به کشف قوی ترین آلیاژ فلزی شناخته شده 

در جهان شدند.
پروفسور امیلیا مورسون، محقق فیزیک از دانشگاه رایس 
در مورد چگونگی کشف اتفاقی قدرتمندترین آلیاژ فلزی 
 جهان عنوان کرد: هنگامی که در آزمایشــگاه مشــغول 

خرد کردن آلیاژ طــال و تیتانیوم برای ادامــه تحقیقات 
بودیم، متوجه شــدیم که خــرد کردن این آلیــاژ تقریبا 

غیرممکن است.
وی در ادامه افزود: خرد کردن این آلیاژ حتی با آســیاب 
پوشــیده شــده از ذرات الماس نیز ممکن نبود، در اینجا 
بود که متوجه شــدیم ترکیب یک واحد طال و ســه واحد 
تیتانیوم آلیاژ بسیار مقاومی می ســازد، به  طوری  که این 
آلیاژ در آینــده بهتریــن جایگزین بــرای ایمپلنت های 

دندانپزشکی و استخوانی خواهد شد.
نانو میله های عجیب

محققان البراتوار ملی نورث وســت پاســیفیک در حال 
مطالعه بر روی ساخت نانو ســیم های مغناطیسی بودند 
که به طور اتفاقی نانو میله های عجیبی ساختند که رفتار 

متمایزی هنگام برخورد با آب از خود نشان می داد.
نانو میله های عجیب هنگامی که رطوبت اتمسفر بین50 
تا80 درصد باشــد عملکرد مخالف اسفنج یا خروج سریع 
آب را از خود نشان می دهد، به همین منظور محققان آن 

را اسفنج وارونه نامیدند.
دیوید هلدبرانت، یکــی از محققان ایــن مطالعه معتقد 
اســت که این اکتشــاف اتفاقی می تواند از طرق مختلف 
در کیفیت زندگی ما اثر داشــته باشد. یکی از کاربردهای 
احتمالی نانو میله های عجیب، ســاخت البســه ضد عرق 

خواهد بود.
شیشه خورشیدی

محققان آزمایشــگاه ملی بروکهاون در حال تالش برای 
 ساخت ســلول های خورشــیدی از گرافن بودند که پس 
از قرار دادن این الیه بر روی شیشه معمولی متوجه شدند 

الیه گرافن به سرعت جذب شیشه می شود.
علت این واکنش اتفاقی انتقال یون های ســدیم به شیشه 
 اســت که ســبب انتقال الیه گرافن به درون ماده زمینه 
شــده بود. در این آزمایش اتفاقی محققان توانستند الیه 
گرافن را بدون اســتفاده از مواد شــیمیایی، کوره یا اتاق 

خالء جذب شیشه کنند.
در صورت موفقیت این طــرح در مراحل بعدی تجهیزات 

الکترونیک و باتری های پیشرفته تر تولید خواهند شد.
فلز مایع

 محققان موسســه فناوری ماساچوســت در حال مطالعه 
 بــر روی روش جایگزیــن تولیــد فلزات از ســنگ آهن 
با اســتفاده از فرآیند الکتریکی و باتری بودند که به طور 
اتفاقی موفق به تولیــد عنصر آنتیمــوان مایع با خلوص 

99/9 درصد شدند.
اســتفاده از فرآینــد الکتریکــی برای اســتخراج فلزات 
به مراتــب با انتشــار کمتر گازهــای گلخانــه ای همراه 
خواهد بود، اما باتری ســاخته شده از اکســید آنتیموان 
 در آزمایشــگاه هنــگام شــارژ شــدن کارایی نداشــت 
و به طور اتفاقی در فرآیند شــارژ باتری فلز آنتیموان مایع 

گران قیمت با خلوص بسیار باال به دست آمد.

محققان دانشگاه 
رایس در حال 
انجام آزمایش 

برای تولید مواد 
مغناطیسی از مواد 

نانو مغناطیس 
بودند که به طور 

اتفاقی موفق 
به کشف قوی ترین 

آلیاژ فلزی 
شناخته شده 

در جهان شدند
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اوایل این ماه بود که یک دعوت نامه از جانب اچ تی سی منتشر شد، 
در این دعوت نامه یک حرف U بزرگ به رنگ ســفید با پس زمینه 
بنفش به چشــم می خورد. اگرچه دلیل وجود ایــن U در آن زمان 
مشخص نبود، اما حاال به لطف یکی از لو دهندگان معروف، فلسفه 
وجود این U بزرگ را می دانیم. اکانت توییتــر OnLeaks@ که 
یکی از لودهندگان معروف دنیای تکنولوژی است، به تازگی پستی 
 را منتشــر کرده که بیان می کند اچ تی سی اوشن نوت با نام رسمی

HTC U Ultra معرفــی خواهد شــد. البتــه OnLeaks بیان 
می کند که به منبع این خبر اعتماد نــدارد و اطالعات هنوز تایید 
 نشــده اند، اما با توجه به اطالعات فعلی می توان انتظار داشت که

HTC U Ultra بــا نمایشــگری 6 اینچی معرفی خواهد شــد. 
همچنین در ادامه آمده اســت که این فبلت غول پیکر از جک 3/5 
میلی متری هدفون پشــتیبانی نمی کند. در واقع به نظر می رسد 
که حذف جــک 3/5 میلی متــری در کنار پشــتیبانی از دوربین 
 دوگانه و USB نوع C از جمله تغییراتی هستند که اکثر سازندگان 
در محصوالت ســال 2017 خــود اعمال خواهند کــرد. پیش تر 
 نیز در شــایعاتی موضوع حــذف جک 3/5 میلی متــری هدفون 
در اچ تی سی اوشن نوت مطرح شده بود، بنابراین انتشار این پست 
می تواند احتمال حذف این پورت محبــوب را باز هم افزایش دهد. 
همچنین در شایعات آمده است که اچ تی سی U Ultra از USB نوع 
C پشتیبانی خواهد کرد و در رنگ های سیاه، سفید و آبی و با قابلیت 

استفاده از دو سیم کارت معرفی خواهد شد.

 سال 2016 میالدی با پیشرفت ها و اکتشــافات گسترده ای در علم به پایان رســید که برخی از آنها 
به صورت اتفاقی و فارغ از هدف آغازین حاصل شدند.

کافه اپهوش سنج

متاســفانه طی ســال های اخیر اپراتورهای همراه و نهادهای 
تبلیغاتی کاری کرده اند که حاال اســتفاده از ابــزار بالکر برای 
همه به یک ضرورت تبدیل شده است. روزی نیست که حداقل 
 شــش، هفت مورد هرزنامــه و پیــام تبلیغاتی بی فایــده وارد 
اینباکس های مان نشــود و از آن بدتر جدیدا باید » تماس های 
تبلیغاتی « را هم تحمل کنیم. اگر شــما هم مثــل ما از گرفتن 
 چنین پیام هایی متنفرید، توصیه می کنیم که حتما اســتفاده 

از اپلیکیشنی مثل Easy Blocker را مد نظر داشته باشید. 
ایزی بالکر اپلیکیشن بسیار ساده ای است که شاید تسلط کامل 
بر آن چند دقیقه هم وقت تان را نگیرد. تمام کاری که باید در آن 
 انجام دهید ساخت یک بلک لیست از شماره های مزاحم است 
و بس. اگر الزم باشــد می توانید تنظیمات مربوط به هر کدام را 
نیز تغییر دهید. ایزی بالکر به طور پیــش فرض در پس زمینه 
فعال باقی می ماند تا جلوی برقراری تماس یا رسیدن پیامک ها 

را بگیرد و در صورتی که بخواهید جهت انجام این کار هیچ گونه 
 نوتیفیکیشــنی به شــما ارســال نخواهد کرد. تنها در صورتی 
 می توانیــد موارد بــالک شــده را ببینید که وارد اپلیکیشــن 
شده باشــید. این موضوع بهترین قابلیت این اپلیکیشن است، 
قابلیتی که تنظیمات پیش فرض اندروید قادر به ارایه کردن آن 
نیســتند. کلیه تماس ها و پیامک های بالک شده در تاریخچه 
ایزی بالکر ثبت می شوند و در صورت تمایل می توانید از آن ها 
نسخه پشتیبان هم تهیه کنید. طبق تســتی که ما انجام دادیم 
اپلیکیشن به خوبی از پس بالک کردن تماس های تلفنی بر آمد. 
هر چند در جلوگیری از برخی پیامک های تبلیغاتی ناموفق ظاهر 
شد. با این وجود گرفتن امتیاز 4/2 در گوگل پلی نشانه آن است 
 که بخش اعظم دانلود کنندگان اپلیکیشــن از نصب آن راضی 
 بوده انــد. اگر بــا نصب ایزی بالکر شــاهد مســدود شــدن 
تماس های تان نبودید، پیش از شــکایت از عملکرد اپ و دادن 
 نمره منفــی به توســعه دهنده توجه داشــته باشــید که باید 
شــماره های مد نظرتان را با پیش شــماره 98+ در آن تعریف 
کنید. با انجام این کار به احتمال زیاد از نتیجه کار اپلیکیشــن 
 راضی خواهید بود. شــما می توانید برای گرفتن این اپلیکیشن 

به goo.gl/cwKchC  مراجعه کنید.

معرفی اپ Easy Blocker؛

  مسدودکننده تماس ها 
و پیامک های مزاحم در اندروید

از کرم ریزی دیگران بزرگ شوید!

توقف فروش گوشی های هوشمند 
لومیای مایکروسافت در آمریکا

 پژوهشــگران پارک علم و فناوری گیالن ویلچری را طراحی کردند که با استفاده 
از سیگنال های مغزی به سمت مورد نظر حرکت می کنند و این محققان امیدوارند 
با استفاده از این روش راهکاری را برای درمان کودکان بیش فعال ارایه دهند. بابک 
 عاشری، مجری طرح، اساس این طرح را اســتفاده از سیگنال های مغزی دانست 
و گفت: در این طرح روشــی را برای کنترل و هدایت ســخت افزارها ارایه کردیم. 
عاشــری در این باره توضیح داد: زمانی که فرد قصد حرکت به سمت چپ را دارد، 
ویلچر بر اساس ســیگنال هایی که از مغز می گیرد، به سمت چپ حرکت می کند. 
مجری طرح در خصوص نحوه ارتباط ویلچر با فرد گفت: هر واکنشی که انسان دارد یا 
به هر چیزی که فرد فکر می کند یا می بیند و حرف می زند، بسته به این که کدام یک 
از نواحی مغز وی فعال می شود، ولتاژهایی در حد میکروولت صادر می کند. بر این 
اساس سیگنال های مغزی از طریق » کیت « هایی گرفته می شود و این سیگنال ها 
با اســتفاده از نرم افزارهایی تقویت می شــود. وی اضافه کرد: از طریق تقویت این 
 سیگنال ها می توان سخت افزارهایی مانند ویلچر مورد نظر را کنترل و هدایت کرد 

و به این ترتیب ویلچر به هر سمتی که فرد قصد رفتن دارد، حرکت خواهد کرد.

محســن محمدی مدیر عامل یک شــرکت فناور با اشــاره به طراحی رهگیر 
چشمی اظهار داشت: این شرکت با هدف کسب بازارهای داخلی و بین المللی 
به وسیله کارشناسان نخبه و جوان دانشگاهی موفق به ساخت رهگیر چشمی 
شد که این وســیله کاربرد زیادی در رفت و آمد افراد و کارمندان شرکت های 
 اداری دارد. وی بیــان کرد: در حال حاضر این شــرکت در حال طراحی مدل 
» هید فیکس « است که200 تصویر را در عرض یک ثانیه ثبت می کند و این 
قابلیت می تواند سرعت حضور و غیاب و تشــخیص افراد را در زمان کمتری 
انجام دهد، به طوری که کارمندان یک شرکت با این تکنولوژی زمان کمتری 
را صرف ثبت و حضــور خود می کنند. محمدی با بیان اینکه سیســتم رهگیر 
چشمی با اســتفاده از حرکات مردمک چشــم کارایی دارد، یادآور شد: این 
 وســیله تاییدیه خود را از علوم اعصاب گرفته و در آزمایش های روانشناسی 
به خوبی جواب داده است و در فناوری های نوین کاربرد دارد. وی عنوان کرد: 
در حال حاضر مهندســین و صنعتگران این مجموعه قادر به تولید تجهیزات 

مورد نیاز متخصصان و پژوهشگران حوزه علوم شناختی هستند.

محققان کشور موفق به ساخت دستگاهی برای گرده افشانی درخت خرما شدند 
 گرده افشانی خرما تاکنون به صورت دســتی انجام می گرفته که با این دستگاه 
در وقت صرفــه جویی می شــود. رضا مهدی پــور رابری، برگزیده رتبه ســوم 
 کشاورزی و منابع طبیعی در هجدهمین جشنواره جوان خوارزمی اظهار داشت: 
گرده افشانی درخت خرما از قدیم تا کنون توسط نیروی انسانی به صورت دستی 
صورت می گیرد که این کار هم تلفات جانی در پی دارد و هم هزینه و زمان زیادی 
صرف آن می شود. وی با بیان اینکه از این رو موفق شدیم تا دستگاهی را برای رفع 
این مشکل طراحی کنیم و بسازیم، اظهار داشت: دستگاه پنوماتیکی گرده افشانی 
نخل خرما به صورت خودکار عمل گرده افشانی را بدون دخالت دست انسان انجام 
می دهد. وی عنوان کرد: این دستگاه، متناسب با درخت خرما ارتفاع می گیرد که 
این عمل با استفاده از وسایل جنبی و لوله های استیل صورت می گیرد. این محقق 
خاطر نشان کرد: نوآوری دستگاه استفاده از انرژی خورشیدی در شارژ باتری است.

ساخت ویلچری که 
با سیگنال مغز حرکت می کند

ساخت رهگیر چشمی 
در کشور با تاییدیه علوم اعصاب

ساخت دستگاه خورشیدی 
گرده افشانی درخت خرما

بــــرای گرفتــن 
این نرم افــزار، کد 
روبه رو را اســـکن 

کنید.

شــاید هیچ چیز مثل یک بازی آنالین به صورت 
لحظــه ای در آدم ایجاد هیجان نکنــد. جایی که 
دیگر بازیکنان سراسر جهان را می بینید که با شما در حال رقابت 
هســتند.  بازی Slither هم از همین جنس اســت. وقتی آدرس 
وب ســایت این بــازی را در مرورگر خــود وارد می کنید، صفحه 
اصلی بازی برای شما باز می شــود. همین جا باید اشاره کنیم که 
برای اجرای این بازی حتما مرورگر خود را به روز کنید. در ابتدا از 
 شما خواسته می شــود تا نامی را برای کرم خود انتخاب کنید. بعد 
 از این که نام خــود را وارد کردید باید کمی صبر کنید تا ســرور 
به شــما نوبت بازی دهد. ایــن زمان ممکن اســت کمی طوالنی 
 شــود. گاهی اوقــات هم بهتر اســت صفحــه مرورگر خــود را 
 Refresh و مراحــل را تا اینجا تکــرار کنید. بعد از ورود شــما 
 به بازی، شــما نقش یک کرم کوچولو را بازی خواهیــد کرد. اما 
به تدریج این کرم کوچولوی شــما بزرگ می شــود. برای بزرگ 
کردن کرم کوچولوی تان باید نقاطی را کــه در زمین بازی وجود 
 دارد، بخورید. این نقاط یا توســط بازی در زمین ایجاد می شــود 
یا توسط حرکت سریع کرم های دیگر. وقتی کرم ها در بازی سریع 
حرکت می کنند، نقاطی از آن ها جدا شده و به تدریج ضمن حرکت 
سریع کوچک می شــوند. همچنین اگر کرمی به بدن کرم دیگری 
بخورد، ناگهان نابود شده و بازیکن آن کرم از زمین بیرون می افتد 
و نقاط بزرگی کــه حاصل از بین رفتن کرم اســت، در زمین باقی 
می ماند. کنترل کرم خیلی ساده اســت یا با ماوس یا با دکمه های 
حرکتی روی صفحه کلید می توانید کرم خود را در صفحه دوبعدی 
 Space بازی حرکت دهید. برای حرکت ســریع یا بایــد دکمه 
یا دکمه چپ ماوس را بزنید. دقت کنید که حرکت عادی کرم شما 
هیچ گاه متوقف نمی شود و کرم همیشه در حال جست وجو است! 
این بازی هدف خاصی را دنبال نمی کند و فقط باید ســعی کنید 

کرم خود را دائم بزرگ و بزرگ تر کنید. 
این بازی را در آدرس goo.gl/z28v52 می توانید پیدا کنید.

با نزدیک شــدن به پایان ســال 2016 میالدی، تنها نباید با سال 
جاری خداحافظی کرد، بلکه باید به لومیاهای مایکروســافت نیز 
بدرود گفت. بر اساس گزارش های جدید، این کمپانی ردموندی، 
فروش تلفن های هوشمند لومیا را در کشــور آمریکا متوقف کرده 
و از این رو مشــتریان نمی توانند از طریق فروشــگاه مایکروسافت 
گوشــی های هوشــمند مجهز به ویندوزفون 8/1 یــا ویندوز10 
موبایل، خریداری کنند. البته برخی خرده فروشــی ها همچنان به 
فروش ادامه می دهند و احتماال به زودی آنها نیز دســت از فروش 
خواهند کشید. حذف لومیاها از قفسه فروشگاه ها به معنای نزدیک 
شدن به زمان عرضه نسل جدید گوشــی های  هوشمند ویندوزی 
مایکروسافت است. باتوجه به گزارش های منتشر شده در ماه های 
قبل، شرکت مایکروسافت تولید لومیا را متوقف کرده و تا پایان سال 
نیز فروش این محصوالت را به پایان می رساند. پیش از این فروشگاه 
انگلستان نیز تصمیم به پایان فروش گوشی های  هوشمند ویندوز 
10 موبایل گرفته بود و حال هنگامی که به شعبه آمریکای فروشگاه 
مایکروسافت مراجعه می کنید با کلیک بر روی قسمت گوشی های  
هوشمند به بخش مورد نظر انتقال پیدا نخواهید کرد. در اوایل هفته 
جاری گزارش هایی پیرامون فروش نسخه آنالک لومیا950 و لومیا 
 950 ایکس ال توســط مایکروسافت، منتشر شــد و این کمپانی 
به مناسبت کریسمس قیمت محصوالت خود را کاهش داده است. 
 البته در کنار لومیا950، ســیزده دســتگاه دیگر نیز مورد تخفیف 

قرار گرفتند.

معرفی

معمای  2041
10ســکه را در ســه لیوان به گونه ای تقسیم کنید که 

تعداد سکه ها در هر لیوان فرد باشد. 
شما به چه صورت این کار را انجام می دهید. 

سکه ها قابلیت شکسته شدن را ندارند.
جواب معمای  2040 

برای اینکه با سه ظرف 8 و 5 و 3 لیتری 8 لیتر شیر را به 
دو قسمت مساوی تقسیم کنیم، باید این مراحل را طی 

کرد:1- از ظرف 8 لیتری به 5 لیتری می ریزیم. 
2- از 5 به 3 می ریزیم. 
3- از 3 به 8 می ریزیم. 
4- از 5 به3 می ریزیم. 
5- از 8 به 5 می ریزیم. 
6- از 5 به 3 می ریزیم. 

7- از 3 به 8 می ریزیم.  باطــی این مراحل ظروف 8 و5 
هرکدام  4 لیتردارند.

لطفا جــواب معماهای طرح شــده را بــه همراه 
نام و شهر محل زندگی خود به نشانی:

rezaei.zayanderoud@gmail.com
بفرستید تا نام شما در همین صفحه ذکر شود.

زاینده 
رود
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علم پژوهی
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پیشنهاد سر دبیر: 
انیمیشن سازهای اصفهان را جدی بگیرید

آموزش

نخســتین کارگاه آموزشــی فنون فیلم نامه نویســی از ســوی 
دفتر تخصصی ســینمای ســازمان فرهنگی تفریحی شهرداری 
 اصفهان، در کتابخانه مرکزی این شــهر و با حضور عالقه مندان به 
فیلم نامه نویسی برگزار شد. این دوره در گام نخست خود، میزبان 
سید ســعید رحمانی فارغ التحصیل مهندســی مواد از دانشگاه 
علم و صنعت ایران و همچنین دارای مدرک دوره عالی دوســاله 
فیلم نامه نویســی حرفــه ای از »مرکــز آموزش فیلم ســازی باغ 

فردوس« بود.
سعید رحمانی فیلم نامه نویس و مدرس دانشگاه در این نشست با 
اشاره به دو نوع فیلم نامه کالســیک و مدرن، گفت: روند فیلم های 
کالســیک به این گونه اســت؛ تعادل اولیه، نیاز و در نهایت تعادل 
ثانویه که در نهایت در بخش نهایی یا مســئله هضم شــده یا حل 
شده است. به عبارتی،کسی که درابتدای فیلم نمایش داده شده، بر 
اساس اتفاقات صورت گرفته برای او، در ادامه دیگرفرد قبلی نبوده 

و دچار تغییراتی شده است.
وی با بیان اینکه روایت کالسیک ریشــه در درام ارسطویی دارد، 
تصریح کرد: در این قصه با شخصیت کنش گر روبه رو هستیم، در 
حالی که در درام مدرن شاهد شــواهد تاریخی و اجتماعی در این 

موارد هستیم.
وی بیان کرد: پایان بازی ویژگی مهم درام مدرن اســت، پایان باز 
نیست اما بن بست و بی پایان هم نیســت، روایت مدرن انسانی تر 

بوده و ساده سازی شده است.
این فیلم نامه نویس با اشاره به اینکه در درام مدرن یک انسان ویژه 
در ساختاری ساده قرار گرفته، افزود: در ســاختار مدرن انسان و 
موضوع های انســانی بســیار رعایت شــده و کمتر در آن ابتکار 
به کار رفته اســت، در حالی که روایت کالسیک بیشتر به سمت 

اسطوره سازی و تخیل پیش می رود.
رحمانی با بیان اینکه ساختار کالسیک نه تنها مفهومی است، بلکه 
در آن شکل و فرم نیز رعایت شده، ادامه داد: این در حالی است که 
سینمای مدرن شکل پذیر نبوده و فرمول جدیدی برای ارائه ندارد. 
با این حال، در روایت مدرن فرد اجازه تجربه گرایی داشته و تعریف 
شکلی ندارد. وی با بیان اینکه در سینمای مدرن شاهد شکل های 
مختلفی هســتیم، گفت: ماهی و گربه، طعم گیالس، پرسه در مه 
و... هرکدام از یک شــکل و فرم خاصی برخوردار هستند که البته 
قابل تعریف هستند. این فیلم نامه نویس با بیان اینکه روایت مدرن 
به جای قصه پردازی حول محور انســان و شخصیت او می چرخد، 
اظهار کرد: در داستان مدرن، قصه اهمیت ندارد بلکه در آن انسان 
و روابط اجتماعی او مهم است و چگونگی تغییر و تحول انسان را در 

فیلم روایت می کند.
وی ادامه داد: در روایت کالسیک شاهد پیشروی داستان به صورت 
خطی هســتیم در حالی که در روایت مدرن، داســتان به صورت 
الیه ای پیش مــی رود و در ادامه روند الیه ای داســتان، شــاهد 

پیشرفت شخصیت در جغرافیای مسئله دار خواهیم بود.
رحمانــی در تعریــف روایت کالســیک و مدرن، گفــت: روایت 
کالسیک پیوســت پیش رونده و معنا دار رخدادها  به قصد ساختن 
یک اوج داستان اســت در حالی که روایت مدرن پیوست اثرگذار 

رخدادها یا فرم ها به قصد ایجاد آگاهی در فرد است.

در نخستین دوره آموزشی »از ایده تا فیلم« مطرح شد؛

زندگی اجتماعی و توجه به انسان 
عامل شکل گیری فیلم های مدرن

ابالغ رای
10/160 کالســه پرونــده: 530/95 شــماره دادنامــه:825-95/8/22 مرجع 
رسیدگی: شعبه 39 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: معین افروزی به 
نشانی خ مســجد سید خ ظهیران اســالم اولین خانه دســت چپ پ 6 با وکالت 
تلما همتی به نشانی چهار راه شیخ صدوق ابتدای خ شیخ صدوق شمالی جنب 
چاپخانه ندا ســاختمان 384 طبقه دو، خواندگان: 1- محمد عزیزی به نشــانی 
 انتهای کاوه آل محمــد خ یکم بلوار آل یاســین  یاس 6 مجموعــه 6 واحدی و

 2- وحید پور قدیری به نشانی انتهای خ سپه ســاالر خ الفت مقابل پاساژ سپه 
ســاالر مجتمع کبیری پ 6، شــورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه 
مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور 
رای می نماید. رای شورای حل اختالف: در خصوص دعوی  معین افروزی به 
وکالت تلما همتی به طرفیت 1- محمد عزیزی 2- وحید پور قدیری به خواسته 
مطالبه مبلغ 180/000/000 ریال وجه 2 فقره چک به شــماره های 597890-

597889 به عهــده بانک ملی به انضمام مطلق خســارات قانونــی با توجه  به 
دادخواســت تقدیمی، تصویر مصدق چک  و گواهی عدم پرداخت توسط بانک 
محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه 
آن دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلســه رســیدگی حضور 
نداشــته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پســندی در مقام دفاع 
نســبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه 
خوانده ثابت به نظر می رســد که به اســتناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 
198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ یکصد و هشــتاد میلیون ریال بابت اصل خواسته و 6/215/000 
ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی، خسارت تاخیر 
در تادیه از تاریخ سررســید چک موصــوف )95/3/20 و 95/4/20(  تا تاریخ 
اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 
مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از اتمام مهلت 
واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان 
می باشــد. م الف:30453 شــعبه 39 مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف 

اصفهان ) 351 کلمه، 4 کادر(  
ابالغ رای

10/161 کالسه پرونده:1056/94 شماره دادنامه:223-95/3/4 مرجع رسیدگی: 
 شــعبه 29 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: محســن زمانی به نشانی 
خ رودکی درب 15، خوانده: مهدی خادم به نشــانی اتوبان ذوب آهن روبروی 
زندان شــهرک قدس مهدیه هفتم اولین منزل مســکونی درب قهوه ای ســمت 
چپ، خواســته: مطالبه وجه ســفته، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه 
مشورتی اعضا محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند 
متعال به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شــورا: در 
خصوص دعوای محســن زمانی به طرفیت مهدی خادم  به خواســته مطالبه 
مبلغ 22/000/000 ریال وجه ســفته های به شماره خزانه داری کل 0326553 
و 326554 و 0040619  به انضمام مطلق خســارات قانونــی با عنایت به بقای 
اصول مستندات در ید خواهان که ظهور در اشــتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی 
و مصون ماندن خواسته از هرگونه تعرض و تکذیب شورا دعوای مطروحه را 
وارد و ثابت تشخیص داده لذا به استناد مواد 307و309 قانون تجارت و مواد 
198و515و519و522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور 
مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 22/000/000  ریال بابت اصل 
خواسته و مبلغ 185/000 ریال بابت هزینه دادرسی بر مبنای تعرفه قانونی حق 
الوکاله وکیل بر مبنای تعرفه قانونی و همچنین خســارت تاخیر تادیه از تاریخ 
تقدیم دادخواست 94/11/10 لغایت تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ 
اعالمی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران بر عهده اجرای محترم 
احکام می باشــد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و 
ظرف بیســت روز پس از ابالغ واقعی به خوانده قابل واخواهی در این شــورا 
و ظرف بیســت روز پس از نقض مهلت واخواهی قابــل تجدید نظرخواهی در 
دادگاههای عمومی حقوقی اصفهان می باشــد.م الف:30458 شعبه 29 مجتمع 

شماره دو شورای حل اختالف اصفهان ) 295 کلمه، 3 کادر(  
ابالغ رای

10/162 کالسه پرونده:1055/94 شماره دادنامه:227-95/3/4 مرجع رسیدگی: 
شعبه 29 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: محســن زمانی به نشانی خ 
رودکی درب 15، خوانده: مهدی خادم به نشــانی اتوبــان ذوب آهن روبروی 
زندان شهرک قدس مهدیه هفتم اولین منزل مسکونی درب قهوه ای سمت چپ، 
خواسته: مطالبه وجه سفته، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی 

اعضا محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به 
شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شــورا: در خصوص 
دعوای محســن زمانی به طرفیت مهدی خادم  به خواســته مطالبه مبلغ پنجاه 
میلیون ریال وجه سفته های به شــماره خزانه داری کل 384470 و 0040618 
و 0040620 و 0384472  به انضمام مطلق خســارات قانونی با عنایت به بقای 
اصول مستندات در ید خواهان که ظهور در اشــتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی 
و مصون ماندن خواســته از هرگونه تعرض و تکذیب شورا دعوای مطروحه 
را وارد و ثابت تشــخیص داده لذا به اســتناد مواد 307و309 قانون تجارت و 
مواد 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب 
در امور مدنی حکم بر محکومیت خوانــده به پرداخت مبلغ 50/000/000  ریال 
بابت اصل خواسته و مبلغ 210/000 ریال بابت هزینه دادرسی بر مبنای تعرفه 
قانونی و همچنین خســارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 94/11/20 
لغایت تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران بر عهده اجرای محترم احکام می باشد در حق خواهان 
صادر و اعالم می نمایــد رای صادره غیابی و ظرف بیســت روز پس از ابالغ 
واقعی به خوانده قابل واخواهی در این شــورا و ظرف بیست روز پس از نقض 
مهلت واخواهی قابل تجدید نظرخواهی در دادگاههای عمومی حقوقی اصفهان 
می باشد.م الف:30457 شعبه 29 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان 

) 287 کلمه، 3 کادر(  
ابالغ رای

10/163 کالســه پرونده:950556 شــماره دادنامه: 9509976796301704-
95/9/1 مرجع رسیدگی: شــعبه 33 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: 
مجید امیرانی خوابجانی به نشــانی اصفهان اتوبان چمران خ آل محمد تقاطع 
اول پالک 10، خواندگان: 1- علی عباس زنجفیل بیرانوند 2- رضا بستامی هر 
دو به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه سفته، با عنایت به محتویات 
پرونده و اخذ نظریه مشــورتی اعضا محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی 
با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای 
قاضی شــورا: در خصوص دعوای مجید امیرانی خوابجانــی به طرفیت علی 
عباس زنجفیل بیرانوند و رضا بستامی  به خواسته مطالبه مبلغ 100/000/000 
ریال وجه سفته های به شماره خزانه داری کل 674920 به مبلغ 50/000/000 
ریال و 674921 به مبلغ 50/000/000 ریال به انضمام مطلق خسارات قانونی با 
عنایت به بقای اصول مستندات در ید خواهان که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و 
استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و عدم حضور خوانده در جلسه 
رسیدگی و مصون ماندن خواســته از هرگونه تعرض و تکذیب شورا دعوای 
مطروحه را وارد و ثابت تشــخیص داده لذا به اســتناد مواد 307و309 قانون 
تجارت و مواد 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی 
و انقالب در امور مدنی حکم بر محکومیت خواندگان متضامنًا به پرداخت مبلغ 
100/000/000  ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/320/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 95/4/14 
لغایت تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران بر عهده اجرای محترم احکام می باشد در حق خواهان 
صادر و اعالم می نمایــد رای صادره غیابی و ظرف بیســت روز پس از ابالغ 
واقعی به خوانده قابل واخواهی در این شــورا و ظرف بیست روز پس از نقض 
مهلت واخواهی قابل تجدید نظرخواهی در دادگاههای عمومی حقوقی اصفهان 
می باشد.م الف:30451 شعبه 33 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان 

) 297 کلمه، 3 کادر(  
مزایده اموال غیر منقول) اسناد رهنی(

10/157 شــماره آگهــی: 139503902122000009 شــماره پرونــده: 
139504002122000007 به موجب پرونده اجرائی کالســه فوق شش دانگ 
یک باب تحت پالک ثبتی 3/1055 بخش 3 ثبت و صادر و مع الواســطه به آقای 
جالل قیصری منتقل شده است، طبق سند رهنی شماره 1393/06/26-47752 
دفترخانه 5 در قبال مبلغ 760/010/000 ریال در رهن بانک قوامین قرار گرفته و 
طبق نظر کارشناس رسمی به مبلغ 2/200/000/000 ریال ارزیابی شده و پالک 
فوق دارای 195 متر مربع اعیانی در 2 طبقه با قدمت حدوداً 30 ســال و اسکلت 
پایه باربر و فاقد نما و دارای انشعابات آب و برق و گاز که برابر گزارش مامور 
اجرا در تصرف آقای جالل قیصری می باشــد، پالک فوق از ساعت 9 الی 12 
روز چهارشنبه مورخ 1395/11/13 در اداره ثبت اسناد و امالک خوانسار واقع 
در بلوار معلم روبروی بهزیستی از طریق مزایده به فروش میرسد. مزایده از 
مبلغ 2/200/000/000 ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً فروخته 
می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از 

حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها 
باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم 
از اینک رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز 
در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به 
برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول می گردد 
ضمنًا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی 
در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. م الف:385 اداره اجرای اسناد 

رسمی خوانسار )271 کلمه، 3 کادر(
فقدان سند مالكیت

10/120 آقای محمد تقی اقدامی فرزندغالمرضا  به اســتناد یک برگ استشهاد 
محلي که هویت و امضائ شــهود رســما" گواهي شــده مدعي است که سند 
مالکیت تمامت دودانگ مشــاع یک قطعه زمین مزروعی در دشت زیر آسیاب 
شــماره 617 فرعی از 1 اصلی واقع درازان جزءبخش ثبتی میمه که در صفحه 
270 دفتر 84 امالک ذیل ثبــت 7276به نام محمد تقی اقدامی صادر و تســلیم 
گردیده به علت جابجایی اثاثیه منزل مفقود گردیده است چون درخواست سند 
مالکیت المثني نموده است طبق تبصره یک اصالحي ماده 120آئین نامه قانون 
ثبت مراتب آگهي مي شــود که هرکس مدعي انجام معامله )غیر از آنچه در این 
آگهي ذکر شده ( نسبت به آن ویا وجود سند نزد خود باشد از تاریخ انتشار این 
آگهي تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا" ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت و سند معامله تســلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به 
ارائه کننده مســترد گردد.اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسد یا در صورت 
اعتراض اصل سند ارائه  نشود المثني سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضي 
تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشــار:    1395/10/13 مهدی ذکاوتمند  رئیس ثبت 

میمه )186 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

10/158 چون تحدید حدود ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی در روســتای 
موته شــماره 496 فرعی از شــماره 110 اصلی واقع در میمه جزء بخش ثبتی 
میمه که طبق پرونده ثبتی به نام مریم بیگم خدا رحمی فرزند نعمت اهلل در جریان 
ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضی یا متقاضیان ثبت به عمل نیامده اینک 
بنا به دستور قســمت اخیر از ماده15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده یا 
نامبردگان تحدید حدود ملک مرقوم درروز ســه شــنبه  مورخه 1395/11/5 
ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد . لذا به موجب این آگهی به 
کلیه مجاورین و مالکین اخطار می شود در روز و ساعت مقرر در محل حضور 
یابند. اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورتمجلس تحدید تا )30( روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده 
واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف یکماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح  
قضایی  گواهی تقدیم دادخواست رااخذ و به این اداره تسلیم نماید. تاریخ انتشار 

:دوشنبه 139/10/13  مهدی ذکاوتمند  ریس ثبت میمه)185 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

10/171 شــماره دادنامــه: 9509970350601633 شــماره پرونــده: 
9509980350600410 شماره بایگانی شــعبه: 950496 خواهان: آقای سعید 
سهرابی فرزند محمدرضا به نشانی اصفهان- مشــتاق دوم- خ حمزه جنوبی 
کوچه منتظری پالک 26 ســاختمان نگار واحد 7، خوانده: آقای احمد گرایلی به 
نشانی مجهول المکان، خواسته ها: 1- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 2- مطالبه 
وجه چک 3- مطالبه خسارت دادرسی، دادگاه با عنایت به جامع محتویات پرونده 
ختم رســیدگی را اعالم و به شــرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای 
دادگاه: در خصوص دعوی آقای سعید ســهرابی فرزند محمدرضا به طرفیت 
آقای احمد گرایلی فرزند محمد اسماعیل به خواسته مطالبه مبلغ 254/240/000 
ریال وجه سه فقره چک شماره 489602-1393/08/30 مبلغ 92/120/000 ریال 
و 489607 – 1393/08/30 مبلغ 92/120/000 ریال و 1393/09/05-489608 
مبلغ 70/000/000 ریال عهده بانک صادرات بانضمام خســارات دادرسی و 
خســارت تاخیر تادیه با عنایت به جامع محتویات پرونده و رونوشت مصدق 
چک و گواهی عــدم پرداخت صادره از بانک محال علیــه وجود اصول مدارک 
در ید خواهان و اینکه وجه چک باید به محض ارائه کارسازی و پرداخت گردد 
و خوانده با وصف ابالغ اخطاریه از طریق نشر آگهی در جلسه دادگاه حاضر 
نشده و در قبال دعوی خواهان و برائت ذمه خویش ایراد و دفاعی ننموده فلذا 
دعوی خواهان محمول بر صحت تلقی ومستنداً به ماده 310-313 قانون تجارت 
و تبصــره الحاقی ماده 2 قانون چــک وماده واحده مصوب مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام و ماده 198-515-519 قانون آیین دادرســی مدنی خوانده به 
پرداخت مبلغ دویســت و پنجاه و چهار میلیون ودویست و چهل هزار ریال به 

عنوان اصل خواسته و نیز پرداخت مبلغ هشت میلیون و هشت هزار و چهارصد 
ریال بابت خسارات دادرسی و نیز پرداخت خسارات تاخیر تادیه بر مبنای نرخ 
تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توســط بانــک مرکزی اعالم و حین 
اجرای حکم محاسبه خواهد شد در حق خواهان محکوم می گردد رای صادره 
غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه و پس 
 از آن ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر اصفهان 
می باشد. م الف:30490 شــعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ) 340 کلمه، 

4 کادر(  
فقدان سند مالكیت

10/121 خانم حمیرا وطنخواه فرزند فرهاد به استناد یک برگ استشهاد محلي 
که هویت و امضائ شهود رسما" گواهي شده مدعي است که سند مالکیت تمامت 
دودانگ یک باب منزل مسکونی  در دشت ریگنه شماره 1571 فرعی از 1اصلی 
واقع درمیمه جزءبخش ثبتی میمه کــه در صفحه 302دفتر 163امالک ذیل ثبت 
26234 به نام خانم حمیرا وطنخواه ثبت و صادر و تســلیم گردیده   و ســابقه 
تامین و بازداشت ندارد ودر قید رهن و وثیقه نیز نمیباشد به علت جابجایی اثاثیه 
منزل مفقود گردیده است چون درخواست سند مالکیت المثني نموده است طبق 
تبصره یک اصالحي ماده 120آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهي مي شــود که 
هرکس مدعي انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهي ذکر شــده ( نسبت به آن 
ویا وجود سند نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهي تا ده روز به این اداره 
مراجعه و اعتراض خود را کتبا" ضمن ارائه اصل ســند مالکیت و سند معامله 
تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد.اگر 
ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه  نشود 

المثني سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضي تسلیم خواهد شد.
تاریخ انتشــار:  1395/10/13 مهدی ذکاوتمند   رئیس ثبت میمه ) 197 کلمه، 3 

کادر(  

جشنواره

رییس اداره ســینمایی اداره کل فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی اســتان اصفهان گفت: فیلم های امسال در 
یک یا نهایتا دو سالن متمرکز می شــوند که تا االن 
مجوز یک ســالن را بیشــتر نگرفته ایــم اما درصدد 
هســتیم که ســالن های بیشــتری را به ایــن کار 

اختصاص دهیم.
رضا دهقانی  در رابطه با حضور جشــنواره فیلم فجر 
امسال در اصفهان اظهار کرد: اصفهان نیز مانند بقیه 
اســتان ها در جشنواره امســال حضور دارد و اساس 
کلی کار یــک برنامه ســازمان دهی شــده از طرف 

سازمان سینمایی کشور با مشارکت استان هاست.
وی در رابطــه با ســالن های اکــران کننــده فیلم 
در جشــنواره امســال عنــوان کــرد: چند ســالن 
ســینما بــه صــورت کاندیــدا معرفــی کردیم و 
منتظر هســتیم تــا از تهــران تایید ســالن هایی 
 را  که اکــران کننده فیلم های جشــنواره هســتند 

بگیریم. 
رییس اداره ســینمایی اداره کل فرهنگ و ارشــاد 
اســالمی اســتان اصفهان گفت: هزینه های ســال 
گذشته جشــنواره را ما متحمل می شدیم که هنوز 
بابت ایــن موضوع بدهکار هســتیم. پــول بلیت ها 
حداقلی از هزینه سالن ها را تامین می کرد و با کمک 
شهرداری، حوزه هنری و بخش خصوصی هزینه های 
ســال گذشــته را مدیریت کردیم امــا در رایزنی با 
سازمان سینمایی مطرح شد درست نیست استان ها 
به این شیوه عمل کنند زیرا اســتان ها برای این کار 

بودجه در اختیار ندارند.
 وی در رابطه با اســتانداردهای سینماهای اصفهان 
برای اکــران فیلم ها اظهــار کرد: اســتاندارد برای 
سالن های اکران کننده ظرفیت باالی 500 نفر است 
که سالن های سینمایی اصفهان استانداردهای الزم 
برای اکران فیلم هــا را دارند به طــور مثال پردیس 
ســینمایی چهارباغ، سالن نوی ســینما فلسطین، 
سینماهای سیتی سنتر،سالن سوره حوزه هنری و... 

چنین شرایطی را دارند.
دهقانــی مطرح کــرد: امســال خرید بلیــت کامال 
اینترنتــی انجــام می شــود و خرید تنها از ســایت 
ســینماتیکت صورت می پذیرد، به شکلی که نقشه 
سینماها در سایت قابل مشــاهده است، صندلی ها 
توســط افراد انتخاب می شــوند و پر یا خالی بودن 

سانس ها نیز قابل مشاهده خواهد بود.

رییس اداره سینمایی ارشاد اصفهان گفت:

تاییدتنهایک سالن برای 
اکران جشنواره فیلم فجر

به گزارش ایمنا، هنرمندان اصفهــان نه تنها در زمینه هنرهای 
ســنتی، بلکه در زمینه هنرهای مدرن نیز خوش می درخشند. 
هنر آنچنان با خون مردم اصفهان در هم آمیخته که گویی آنان 
با حضور در عرصه هایی که هنر در آن جایی دارد می توانند خود 

را نشان دهند.
چندی پیش خبر اکران خصوصــی فیلمی با نام »بخت رام« در 
محافل خبری پیچید. این اثر یک پویا نمایی تلفیقی است و به 
نوعی اولین انیمشین خالق با حضور شــخصیت های زنده در 
فضای سه بعدی در ایران به حساب می آید. اما بعد از انتشار این 
خبر، دیگر خبری از اکران آن نشد و همچنان عالقه مندان به کار 
انیمیشن در حسرت نمایش عمومی آن مانده اند. به همین بهانه 
به ســراغ کارگردان و تهیه کننده این اثر سید محسن پاک نژاد 

رفتیم تا دلیل این انتظار را جویا شویم.
ایده »بخت رام« چطور به ذهنتان رسید؟

داستاني به نام بخت خفته را در رادیو شنیدم که ایده نوشتن این 
کار را به من داد. از المان هاي آن داستان استفاده کردم و نام آن 
را بخت رام گذاشــتم. ژانر آن طنزتاریخي است و با رنگ آمیزي 
شــلوغی که داشــتیم، هم کودکان و هم بزرگساالن مي توانند 

مخاطب آن باشند.
روال اجرای کار چطور بود؟

سه ســال پیش کار را با بودجه ای تماما شخصی شروع کردیم. 
یک اســتودیوی شــخصي براي این کار آماده کردیم تا از پس 
هزینه هاي آن بر آییم، ســپس تجهیزات نور و دوربین را مهیا 

کرده و پیش تولید این کار را آماده کردیم.
روال تکنیکی کار به چه صورت بود؟

پیش تولید سه بعدي را با کامپیوتر آماده کرده و فضاي حقیقی 
را با انیمیشــن ترکیب کردیم. این کار تا بهمن ماه طول کشید 
و ســپس فیلم برداري را شــروع کردیم. فیلم برداري به صورت 
کروماکي انجام شد و 4 ماه زمان برد. اســتودیو تکمیل نبود و 
همکاران ســختي هاي زیادي کشیدند سپس کامپوزیت کار را 

آغاز کردیم که تا شهریور امسال طول کشید.
چه تعداد نیرو در تولید این کار نقش داشتند؟

3 سال کار با 22 بازیگر و گروه تولید، که در مجموع به مشارکت 
و همکاری 70 نفر منجر شــد. در 27 مهر ماه این فیلم ازسوی 
اداره ارشاد در تاالر فرشچیان به اکران خصوصی گذاشته شد و 

از عوامل آن تنها با اهدای یک لوح، تقدیر شد!
برای پروژه انیمیشن آن از ســاعت 6 بعد از ظهر تا 3 صبح روي 
آن کار مي کردم. همســرم همکار من بود و از شروع کار با من 

همکاري کرد و طراحي لباس این کار را انجام داد. با وجود همه 
این مسائل و دشواری ها فیلم هنوز به نتیجه مطلوبش نرسیده 

است.
چرا »بخت رام« تاکنون به اکران عمومی درنیامده است؟

به دلیل اینکه هیچ حمایت جدی از این پروژه بعد از ســه سال 
صورت نگرفته است. صدا و سیما و حوزه هنري تهران همکاري 
نکردند و ما در شــرایط سخت این فیلم را ســاختیم. این اثر از 
اولین کارهاي تلفیقي است که در ایران تولید شد و ما توانستیم 
کار سینمایي بلند تولید کنیم. ساخت انیمیشن با این امکانات 
کار پرزحمتي است. امروز کار تلفیقي در ایران بسیار اندک است. 
در بعضي از ســاخته ها به مدت چند ثانیه از انیمیشن تلفیقی 
و معموال در جلوه های ویژه اســتفاده می کنند، اما بخت رام از 
دقیقه اول تا دقیقه 97 با ترکیب کامپوزیت ساخته شده است. 
اثری با این حجم با دردســرهای بسیاری تولید مي شود به امید 
آنکه حداقل دیده شــود و بازده مالي خوبی داشته باشد. اگر از 
لحاظ مالي جوابگو نباشد همه عوامل آن سرخورده مي شوند و 
انگیزه تکرار و خلق آثار دیگر از بین می رود. برخي از من سراغ 
کار بعدي را مــي گیرند ولی من فعال فکر کار کردن را از ســرم 
بیرون برده ام! اگرچه این تجربه بزرگي براي من بود و بي شک 

کار بعدي قوي تر انجام مي شود.
آیا این اثر نمونه مشابهی هم دارد؟

این سبک کار در اصفهان تاکنون انجام نشده بود و کارهاي دیگر 

در کشــور نیز با این کار تفاوت دارد. حضور بازیگران واقعي در 
فضاي ســه بعدي و کاراکترهاي مجازي مهم ترین وجه تمایز 
این اثر است. بســیاري از بازیگران ما اولین حضور خود جلوی 
دوربین را تجربه می کردند و اینکه بخواهند درک فضاي ســه 
بعدي داشته باشند کار بسیار دشواري بود که به خوبي از عهده 

این کار برآمدند. 
در اجــرای این کار حضــور پوریــا برجیس که خــود یکی از 

کارگردانان جوان موفق اصفهان است بسیار تاثیرگذار بود.
مدیریت دوبالژ را هم مهرداد رییسي از بهترین دوبلورهاي ایران 

بر عهده داشت، که از نقاط قوت این کار است.
جایگاه انیمیشن در اصفهان چگونه است؟

بچـــه هاي اصفهــان کارهاي 
بزرگ و در ســطح باالیي انجام 
مي دهند، اما شــناخته شــده 
نیستند. ما کســاني را داریم که 
کار آنهــا در ســطح بین المللي 
است اما یا انفرادي کار مي کنند 
و یا اگر در گروه هایی مشــغول 
فعالیت هســتند آن گــروه ها 
از پــس هزینه ها بر نمــي آیند. 
در جشــنواره هاي بیــن المللي 
جایــزه  اصفهــان  بچه هــاي 
مي گیرنــد اما کســي آنهــا را 
نمي شناســد. حرفــه ای هــا یا 
مجبور مي شوند به تهران بروند 
و یا کارشان را تعطیل کنند زیرا 
ساخت انیمیشن کاری پر هزینه 

است.
شما چرا به تهران نرفتید و در 

اصفهان مانده اید؟
من تا چندي پیش کارهایي براي 

تهران انجام مي دادم. پیشنهاد کار در تهران هم داشتم، اما اینجا 
ماندم. دوست داشتم در شــهر خودم کار کنم، خانواده و فامیل 

من در اینجا در کنارم هستند، دوري از وطن برایم سخت است.
کساني که در اصفهان هستند لیاقت بیش از این را دارند. 

در زمینه بازي هــای رایانه اي در اصفهان کســاني را داریم که 
براي شــرکت هاي خارجي کار مي کنند و کارهایي در ســطح 

عالي انجام مي دهند.
 انجمن آسیفا )انجمن سینمایي فیلم سازان انیمیشن( اصفهان 
اعضاي کمي دارد، اما این اعضا از برترین انیمیشــن کاران ایران 

هستند.
 آنها در اســتودیوهاي خانگي با کمترین دســتمزد و کمترین 
امکانات کار می کنند و با وجود بازار بد کار انیمیشن، ایستادگي 

در این رشته هنر است.
انیمیشن کارانی هســتند که ماه ها حقوق نگرفته اند. بهترین 

طراح کاراکتر ما کارت ویزیت طراحي مي کند!
 اما هنوز روي پاي خود ایســتاده ایم با آنکه از صدا و ســیماي 

اصفهان هیچ کمکي به انیمیشن کارهاي اصفهان نمي شود.

کارگردان اولین فیلم بلند انیمیشن تلفیقی اصفهان:

انیمیشن سازهای اصفهان را جدی بگیرید
کارگردان اولین فیلم بلند انیمیشن تلفیقی اصفهان 
گفت: از ســاخته های هنرمندان شهرستانی حمایت 

نمی شود و این مسئله انگیزه ادامه کار را از بین می برد.

بهترین طراح 
کاراکتر ما کارت 
ویزیت طراحي 

مي کند!
 اما هنوز روي پاي 
خود ایستاده ایم 

با آنکه از صدا و 
سیماي اصفهان 

هیچ کمکي به 
انیمیشن کارهاي 
اصفهان نمي شود

مجمع عادی
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی 

 شرکت بهین پودر سپاهان 
 )سهامی خاص( 

ثبت شده به شماره: 17900 اصفهان

بدینوســیله از کلیه اعضاء و سهام داران 
شــرکت فوق دعوت به عمل مــی آید در 
جلســه مجمــع عمومی عــادی که راس 
ســاعت 9 صبــح مورخــه 95/10/25 در 
محل خیابان آبشار سوم کوی الهیه کوی 
صدری پالک 11 تشکیل می گردد حضور 

بهم رسانند. 
دستور جلسه: 

انتخاب مدیران، بازرسان

هیات مدیره
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پیشنهاد سردبیر:
رنگ و بوی بهار اَندر زمستان چهارمحال!

اخبار

حســین بهرامی معاون منابع طبیعــی و آبخیزداری 
چهارمحــال و بختیاری اظهــار کرد: اگــر بخواهیم 
آبخیزداری به طور کامــل و جامع اجرا شــود باید در 
قالب مدیریت جامع حــوزه آبخیز باشــد، به عبارتی 
همه دســتگاه های دولتی باید در این امر مشــارکت 

داشته باشند  البته مردم هم باید همکاری کنند.
حسین بهرامی با اشاره به اینکه ورود بیش از حد دام به 
مراتع، کشت و کارهای غیراصولی کشاورزی در اراضی 
شیبدار و... نتیجه کارهای آبخیزداری را از بین می برد، 
افزود: اگر کارهای عمرانی، جاده سازی، خطوط انتقال 
گاز، نفت و... بر اساس اصول آب و خاک انجام نشود باز 
هم تاثیر نخواهد داشت. بهرامی با تاکید براینکه سطحی 
که اقدامات آبخیزداری بر آن انجام می گیرد بسیار وسیع 
اســت، از این رو همکاری همه جانبه الزم دارد تا حوزه 
آبخیز حفظ شــود، ادامه داد: دامداران بایــد در ورود و 
خروج دام، کشاورزان در روش کشاورزی و برداشت آب 

و... دقت نظر و مشارکت داشته باشند.
وی با بیان اینکــه معاونت آبخیــزداری چهارمحال و 
بختیاری در قالب سه طرح ملی در حوزه آبخیزداری در 
حال کار است، این طرح ها را چنین معرفی کرد: طرح 
ملی مطالعه و اجرای حوزه آبخیز کارون، طرح مطالعه 
و اجرای حوزه آبخیز زاینده رود و طرح مطالعه و اجرای 
حوزه های فاقد سطح که همان حوزه های زیردست سد 
زاینده رود هستند و وارد تاالب گاوخونی می شوند و به 

هیچ سدی نمی ریزند.
معاون منابع طبیعــی و آبخیزداری اســتان گفت: به 
استثنای روان آب های زیردست زاینده رود که 50 هزار 
هکتار اســت و وارد تاالب گاوخونی می شــوند مابقی 
روان آب های بارش در این اســتان وارد یکی از سدهای 

کارون سه یا چهار، سد زاینده رود و... می شوند.
بهرامی به اجرای اقدامات آبخیزداری در ســطح 300 
هزار هکتار در این استان تا به االن اشاره کرد و ادامه داد: 
تمامی اقدامات صورت گرفته بانک اطالعاتی شــده و 
قابل ارائه هســتند. معاون منابع طبیعی و آبخیزداری 
استان بیان داشــت: در قالب طرح های آبخیزداری 72 
سد خاکی احداث شــده اســت، بیش از دو هزار سازه 
سنگ و سیمان نیز اجرا شده و اخیرا رویکرد آبخیزداری 
کمی تغییر کرده و از کف آبراهه ها و دره ها که فقط سازه 
اجرا می شد به سمت دامنه ها ســوق پیدا کرده است. 
آنچه مهم است  اینکه اگر بتوانیم در دامنه ها روان آب ها 

را کنترل کنیم موثرتر خواهد بود.

معاون منابع طبیعی و آبخیزداری استان مطرح کرد:

اجرای اقدامات آبخیزداری
 در چهارمحال و بختیاری

با مسئوالن
با ســرد شــدن هوا، دانش آموزان دبیرستانی در شــهر وردنجان 
به صورت خود جوش اقدام به بافت شــال و کاله بــرای مدافعان 
حرم کردند. بــه گزارش خبرگــزاری صدا و ســیما ، در این اقدام 
انسان دوســتانه، 50 دست شــال و کاله برای مدافعان حرم آماده 
شده تا به دست مدافعان حرم برســد. دانش آموزان می خواهند با 
 این کار نشــان دهند که اگر نمی توانند همپــای مدافعان از حرم

 بی بی زینب )س(دفاع کنند ولی پشتیبان آنان هستند تا نگذارند 
هیچ آسیبی به حرم وارد شود. شهر وردنجان با نزدیک به 10 هزار 
نفر جمعیت در فاصله 15 کیلومتری مرکز اســتان چهارمحال و 

بختیاری قرار دارد.

معاون میراث فرهنگــی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشگری چهارمحال و بختیاری از ثبت ملی سیاه چادر یا »بهون« 
این استان در فهرست آثار ملی خبر داد. مصطفی هادی پور با اعالم این 
خبر به رسانه های استان افزود: »بهون« نوعی دستبافته داری است 
که توسط خود عشــایر و از موی بز ســیاه بافته می شود و جنبه خود 
مصرفی دارد. وی با بیان اینکه عشــایر بختیاری به مقتضیات زندگی 
کوچ نشــینی و رمه گردانی خود از نوعی مســکن متحرک استفاده 
می کنند که به گویــش بختیاری به آن »بهون« یا ســیاه چادر بافی 
می گویند، تصریح کــرد: بهون هم بــه معنای شــکل فیزیکی آن 
 و هم به فضای ایجاد شــده به عنوان یک واحد مســکونی به کار برده 
می شود. هادی پور اظهار کرد: سیاه چادر، یکی از مهم ترین نیازهای 
عشایر به شــمار می رود که ضمن اهمیت اقتصادی با فرهنگ غنی 
عشایر عجین شده و به تازگی توسط شورای عالی ثبت سازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری در فهرســت آثار ملی به ثبت 
رسیده است. به گزارش ایرنا، بیش از 650 اثر تاریخی معنوی و طبیعی 

از چهارمحال و بختیاری در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.

آیین شــاهنامه خوانی اســتان چهارمحال و بختیاری در فهرست 
آثار ملی کشــور ثبت شــد. مدیرکل میــراث  فرهنگــی، صنایع 
دســتی و گردشــگری چهارمحال و بختیاری گفت: مراسم آیینی 
شــاهنامه خوانی در فرهنگ بختیاری، 6 دی ماه جاری و به عنوان 
یک اثر میراث ناملموس، به فهرســت آثار ملی کشــور اضافه شد.  
بهمن عســگری افزود: بیان داســتان ها و روایت شاهنامه در قالب 
شاهنامه خوانی از دیر باز به عنوان یکی از آیین های نمایشی در میان 
اقوام بختیاری رواج داشته است.  شــاهنامه خوانی، خواندن اشعار 
شاهنامه فردوسی به آواز مخصوص اســت که قصه گو با استفاده از 
لحن خود، داستان را بیان می کند و گاهی نیز از برخی حرکات برای 

رساندن معنی کمک می گیرد. 

جانشین فرمانده نیروی انتظامی اســتان چهارمحال و بختیاری از 
توقیف کامیون حامل 2۹ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در شهرســتان 
لردگان خبر داد. به نقل از روابط عمومی نیروی انتظامی چهارمحال 
و بختیاری، فضل ا... برزویی گفت: ماموران بــا انجام کار اطالعاتی 
دقیق کامیون حامل گازوئیل را در محور لردگان به بروجن شناسایی 
کرده و تحت تعقیب قرار دادند. وی افزود: پس از توقیف کامیون در 
محدوده سه راهی »گوشکی« با همکاری کارشناسان شرکت نفت 
حمل 2۹ هزار لیتر گازوئیل خارج از چرخه قانونی)قاچاق( احراز و با 
دستگیری راننده، کامیون به پارکینگ شرکت نفت منتقل شد. وی 
با اشاره به معرفی متهم به مراجع قضائی، تاکید کرد: پدیده قاچاق 
عالوه بر ضربه زدن به اقتصاد کشور زمینه ســاز جرایم دیگری در 
سطح جامعه است و برخورد قاطعانه نیروی انتظامی با قاچاق کاال و 

سرمایه های ملی ادامه دارد.

مدیرکل بهزیســتی چهارمحــال وبختیاری از آغــاز اجرای طرح 
موســیقی درمانی در مراکز روزانه توانبخشــی ذهنی این استان 
خبرداد. محمد میرزایی افزود: برای اجرای طرح موسیقی درمانی در 
16مرکز روزانه توانبخشی ذهنی 720 میلیون ریال اعتبار اختصاص 
داده شده است. به گفته وی، با اجرای طرح موسیقی درمانی در مراکز 

توانبخشی حس آرامش به جامعه هدف القا می شود.
وی اظهار کرد: اجــرای طرح هنــر درمانی از ســال ۹0 در مراکز 
توانبخشی استان در شــاخه های هنرهای تجسمی، تئاتر معلوالن 
و موسیقی معلوالن آغاز شــده اســت. میرزایی با بیان اینکه تمام 
مراکز توانبخشی استان به اتاق هنر مجهز شده است، افزود: امسال 
برای اجرای طرح هنرهای تجسمی 600 میلیون ریال و برای تئاتر 
معلوالن نیز 500 میلیون ریال به بهزیســتی اســتان چهارمحال 
وبختیاری اختصاص داده شــد. مدیرکل بهزیســتی چهارمحال 
وبختیاری از شناسایی 32هزار معلول در استان خبر داد و گفت: از 

این تعداد پنج هزار و 8۹4 نفر معلول ذهنی هستند.

کارشناس آموزش و پژوهش تبلیغات اســالمی استان از برگزاری 
کارگاه آموزشــی آســیب های اجتماعی مواد مخدر در شهرکرد 
خبرداد. حجت االسالم ســید عزیزا... میراحمدی اظهار داشت: در 
این کارگاه آموزشی 80 نفر از استادان گفتمان های دینی این استان 
شرکت کردند. وی عنوان کرد: در این دوره آموزشی مباحث مختلفی 
از جمله ضرورت برگــزاری گفتمان های دینــی، اهمیت آموزش 
استادان گفتمان های دینی، جایگاه آگاه سازی دانش آموزان، ترویج 
فرهنگ کتابخوانی، توسعه ویژه به فضای مجازی، معرفی انواع جدید 
مصرف مواد مخدر، شیوه های موثر پیشگیری و مقابله با مواد مخدر، 
آسیب های موجود در حوزه مواد مخدر، تاثیر آموزش در مدارس در 

حوزه مواد مخدر و... بیان شد.

بافت لباس گرم برای مدافعان حرم 
در مدرسه وردنجان 

ثبت سیاه چادر چهارمحال و 
بختیاری در فهرست آثار ملی

آیین شاهنامه خوانی 
چهارمحال ثبت ملی شد

توقیف ۲۹ هزار لیتر سوخت قاچاق 
در لردگان

اجرای طرح موسیقی درمانی 
در مراکز روزانه توانبخشی استان

برگزاری کارگاه آموزشی 
آسیب های اجتماعی مواد مخدر

ایرنا : تعدادی از کشــاورزان و ریش سفیدان چهارمحال 
 و بختیاری اعالم کردند که تاکنــون دی ماه به این گرمی 

ندیده اند.
در همین حال درختان در برخی از مناطق استان از جمله 
سبزکوه در فصل زمستان با وجود بارش برف طی 2 هفته 

اخیر شکوفه زده است.
معاون اداره کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری با تایید 
بهاری شدن هوا در زمستان می گوید: این شرایط تاکنون 

برای استان در این فصل اتفاق نیفتاده است.
مهرداد قطره سامانی در گفت وگو با ایرنا افزود: وجود این 

موج گرما در چهارمحال و بختیاری در فصل زمســتان به 
دلیل وجود یک موج پرفشار جنب حاره ای است.

به گزارش ایرنا، در علم اقلیم شناسی درباره جنب پرفشار 
حاره می گویند بر اثر گردش عمومی جو، محور پرفشــار 
جنب حاره به صــورت نرمال در اســتانداردهای اقلیمی 
به تبعیــت از تغییرات زاویــه تابش خورشــید از محور 
مرکزی خود جدا شده و در تابســتان روی ایران به سمت 
عرض های 38 درجه و در زمستان برعرض های 14 درجه 
قرار می گیرد. معاون اداره کل هواشناســی چهارمحال و 
بختیاری می گوید: توده پرفشــار جنب حاره ای تا هفته 

آینده در سطح این اســتان باقی خواهد ماند و باعث گرم 
شدن هوا و کاهش بارش ها در کشور می شود.

قطره ســامانی افزود: در این روز از فصــل دی ماه کمینه 
) کمترین( دمای شــهرکرد به مثبت ســه درجه رسید و 
گرم ترین نقطه در اســتان در این روز لردگان با 23درجه 
باالی صفر است و دمای هیچ نقطه ای از استان در این روز 

به زیر صفر نرفت.
بــه گفته وی، گرم شــدن دمــای هــوا در چهارمحال و 
بختیاری باعث بروز آب شدن برف های استان شده است 
به گونه ای که میزان برف انباشــته در دی ماه امسال در 
کوهرنگ به صفر ســانتی متر رسیده اســت در حالی این 

میزان در سال گذشته 155سانتیمتر بود.
به گفته وی، تمامــی بارش های بــاران در روزهای اخیر 
در چهارمحال و بختیاری از اســتان خارج شــده است و 
دبی خروجی کارون نشــان می دهد میزان خروجی 700 

مترمکعب بوده است.
وی گفت: این بی بارشی ها چهارمحال و بختیاری را سال 
آینده وارد دهمین سال خشکسالی خواهد کرد و به دلیل 
نفوذ نکردن بــارش ها به الیه های زمین، این اســتان در 
سال آینده با کاهش جدی آب قنوات، چاه ها و سفره های 

زیرزمینی مواجه خواهد شد.
به گزارش ایرنا، کارشناسان معتقدند تغییر الگوی بارشی 
عالوه بر کاهش نفوذ آب به سفره های زیرزمینی و خشک 
شدن ســفره های آبی، باعث فرسایش شــدید خاک در 
استان می شود و به شدت در دریاچه های سدهای پایین 

دست رسوب گذاری می کند.
چهارمحال و بختیاری سرچشــمه 2 رود بزرگ کارون و 
زاینده رود است و بارش برف در زمستان برای این استان و 
استان های همجوار بخصوص خوزستان و اصفهان حیاتی 

است. 
تغییــر اقلیــم )Climate change( بــدون شــک بر 
گرمایش زمین و خشکســالی و پدیده کم بارشــی های 
اخیر در ایران اثرگذار بوده است و دلیل آن در چهارمحال 

و بختیاری نیز مربوط به همین تغییرات اقلیمی است.

به گزارش جهانبین نیوز؛ به نقل از خبرنگار سالم لردگان، 
یک خانواده لردگانی 6 نفره در روستای دارجونه در چهار 
کیلومتری لردگان زندگی می کنند و پــدر این خانواده، 
بیش از 60 سال ســن دارد و داراي دو همســر پیر و سه 
فرزند است، این خانواده فقیر در اتاقي به مساحت تقریبا 

30 متر زندگي مي کنند.  
مادر ایــن خانــواده دربــاره وضعیت زندگــي خود مي 
گوید: هیچ منبــع درآمدي نداریم فقــط از طریق کارت 
 یارانه خود کــه آن هم فقط برای خرید نــان خالي کفاف

 می دهد امرارمعاش می کنیم.
این مادر دردمند ادامه داد: دخترم در دانشــگاه قبول شد 
ولي توان خرید لباس و هزینه هاي دانشگاه را نداشتیم و 
به همین خاطر نتوانســتیم او را ثبت نام کنیم و این گونه 

اســت که آدم بي پول و فقیر همیشــه در مقابل فرزندان 
شرمنده مي شود.

پدر این خانواده با گالیه از دولتمــردان، گفت: آنها اصال 
توجهي به مردم فقیر مناطق محروم ندارند، ما باید آرزوي 

نان شب را به گور  ببریم.
 یکي از فرزندان خانــواده نیز گفت: مســئوالن، به جاي 
 پول هــاي گزافــي کــه بخاطر حفــظ پســت و مقام 
 و شــهرت هزینــه مــي کننــد، نگاهــي بــه وضعیت 
خانواده هاي فقیر هم داشته باشــند، من بارها دیدم که 
برخي مســئوالن در برنامه هاي خاصي برای خودنمایي 
میلیون ها تومان هزینه مي کنند ولي اصال به خود اجازه 
ندادند که یک روز براي بازدیــد از خانواده هاي فقیر قدم 

بردارند.

رنگ و بوی بهار اَندر زمستان چهارمحال! !

تعدادی از 
کشاورزان و 

ریش سفیدان 
چهارمحال 
و بختیاری 

اعالم کردند که 
تاکنون دی ماه به 

این گرمی ندیده اند

یکی از فعاالن فرهنگی کشــور در آیین افتتاحیه  جشنواره عمار گفت: 
جشنواره فیلم عمار و مجموعه فعاالن رســانه ای در دو سال اخیر نگاه 
ویژه ای به شهدای مدافع حرم داشــته اند. حجت االسالم محسن گمار 
افزود: جشــنواره مردمی فیلم عمار باعث شده است تا مخاطبان با سیره 

شهدا و خانواده شهدا آشنا شوند.
سید ســراج الدین جزایری افزود: در جشنواره امســال 24اثر رادیویی و 
30اثر فیلم از سوی هنرمندان چهارمحال و بختیاری به دبیرخانه جشنواره 
رسید. به گفته وی،آثار این جشنواره با تکریم خانواده شهدا به ویژه شهدای 
مدافع حرم در همه روستاها و شهرهای اســتان اکران می شود. در آیین 
آغاز به کار این جشنواره نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری و امام 
جمعه شهرکرد ،تعدادی از خانواده شهدا از جمله خانواده شهدای مدافع 

حرم، فعاالن فرهنگی و هنری و مسئوالن حضور داشتند.

قاسم سلیمانی دشتکی در دیدار با خانواده شهید »محمدباقر محمدی« 
»احمد محمودی« و »ســید رسول هاشــمی« جانباز 70 درصد قطع 
نخاعی تاکید کرد: شــهدا، جانبازان، آزادگان و ایثارگــران دوران دفاع 
مقدس توانستند با مجاهدت ها و جانفشانی های خود، انقالب اسالمی 
ایران را برای همیشه در برابر تهدیدات و توطئه های استکبار جهانی بیمه 
کنند. وی افزود: عزت کنونی، آسایش، امنیت و پیروزی و دستاوردهای 
جمهوری اسالمی ایران در عرصه های مختلف، منطقه ای و ملی مرهون 
همین مجاهدت ها و جانفشانی های شهدا، جانبازان، آزادگان و ایثارگران 
دوران دفاع مقدس است. وی یادآور شد: دیدار و دلجویی از خانواده شهدا 
قدم بسیار کوچکی در برابر از خودگذشتگی های آنان محسوب می شود. 
استاندار اظهار کرد: به همین منظور، حفظ شأن خانواده این عزیزان باید 

در  اولویت های مسئوالن و برنامه ریزان باشد.

آغاز به کار جشنواره مردمی 
فیلم عمار در شهرکرد

دیدار استاندار با ۲ خانواده 
شهید و ایثارگر

شهرستان

معاونت توســعه منابع انســاني اداره کل راه و شهرسازي 
اســتان از اختصاص بیش از 18 میلیارد ریال اعتبار براي 

راه هاي روستایي کوهرنگ خبر داد.
لطف ا... خوانســاریان، در حاشیه مراســم تودیع معارفه 
رییس اداره مســکن و شهرســازي کوهرنگ اظهار کرد: 
با توجه به جداســازي اداره کل مســکن و شهرســازي 
از راهداري، رئیســي براي اداره حمــل و نقل و نگهداري 
راه هاي شهرســتان کوهرنگ انتخاب شد.خوانســاریان 
افزود: حفاظت از اراضي، امــالک و حقوقي از مهم ترین 
وظایف اداره مســکن و شهرسازي اســت و البته باید در 
توســعه راه ها هم تالش کــرد. وي گفــت: 18 میلیارد 
ریال اعتبار  به راه هاي روســتایي شهرســتان کوهرنگ 
اختصاص یافته اســت که نیاز اســت رییــس این اداره 
به منظور اختصــاص این مبلغ به شهرســتان کوهرنگ 
پیگیري هــاي الزم را انجام دهد.معاونت توســعه منابع 
انساني اداره کل راه و شهرســازي چهارمحال و بختیاري 
بیان داشــت: این اعتبار در قالب اســناد خزانه است و به 

شهرستان کوهرنگ اختصاص یافته است.
خوانساریان تصریح کرد: باید اقدامات مناقصه و انتخاب 
پیمانــکار انجام شــود تا هرچه ســریع تــر راه هایي که 

روستاییان به آن نیاز دارند ساخته شود.

جانشــین فرمانده انتظامــی چهارمحــال و بختیاری از 
توقیف هفت دستگاه خودروی حامل انواع کاالی قاچاق 
به ارزش یک میلیارد ریال در محور »لردگان- بروجن«، 

خبر داد.
ســرهنگ فضل ا... برزویی جانشــین فرمانده انتظامی 
اســتان در تشــریح جزئیات ایــن خبر اظهــار کرد: در 
راستای مبارزه با ورود کاالی قاچاق به کشور و در اجرای 
دستور العمل تشدید مبارزه و تشــکیل قرارگاه مبارزه با 
قاچــاق کاال و ارز، ماموران انتظامی شهرســتان لردگان 
و بروجن در پنج روز اول دی ماه ســال جــاری با کنترل 
نامحســوس محور مواصالتی »لردگان- بروجن«تعداد 
 هفت دســتگاه خودروی حامــل انــواع کاالی قاچاق را 

متوقف کردند.
وی خاطرنشــان کرد: پس از هماهنگی با مقام قضائی در 
بازرســی از این خودرو ها 6 هــزار و 440 کیلوگرم برنج 
خارجی، یــک هــزارو 8۹0 جفت دســتکش صنعتی، 
یک هــزارو 203 قلــم انواع لــوازم آرایشــی، یک هزار 
عدد عروســک، 220 تختــه پتو، یک هــزار و 140عدد 
فیلتر ماســک و 205 قلــم مواد خوراکی بــه ارزش یک 
 میلیارد ریال کشــف شــد و هفت نفر نیــز در این رابطه 

دستگیر شدند.

به گزارش شبکه اطالع رسانی راه دانا؛ جبهه مردمی نیروهای 
انقالب اسالمی شهرســتان کوهرنگ با ارسال بیانه ای آغاز به 

کار کرد.
بخشی از متن بیانیه بدین شرح می باشد:

انقالب اسالمی ایران که به رهبری امام خمینی )ره( و حضور 
یکپارچه و مجاهدت مومنانه مردم ایران به پیروزی رســید، 
زمینه را برای بازگشــت به جهان بینی اســالمی و حاکمیت 

ارزش هــا و روش هــای دینی 
فراهم آورد. ملت ایران با انتخاب 
هوشــمندانه نظــام حکومتی 
مبتنی بــر »والیت فقیــه«، راه 
را بــرای نیــل به آرمــان واالی 
»اســتقالل، آزادی و جمهوری 

اسالمی« هموار کرد.
انقالب اســالمی، طی قریب به 
چهار دهــه حیــات پربرکت و 
دوران ساز خویش، با ایستادگی 
در مقابل نظام سلطه و قدرت های 
زیاده خواه جهانــی و هماوردی 
با دشــمنان و رقیبــان تمدنی 
و تاریخــی خود، با گســترش 
آزادی هــا و تامین اســتقالل و 
استقرار امنیت و ثبات در کشور 
و پیشرفت های شگرف آموزشی، 
علمی و فناوری، افزایش ســطح 
رفاه عمومــی و...، ایران را به یک 

قدرت بالمعارض منطقه ای و قدرت مطرح جهانی بدل کرد و 
الگوی انقالب اسالمی، امروز الهام بخش همه ملت های تحت 

ستم و آزادی خواه قرار گرفته است.
اما حقیقت آن اســت که با وجود این دســتاوردهای عظیم و 
به رغم تالش های فراوان صورت گرفته در دوران پس از انقالب، 

اختصاص 18 میلیارد ریال اعتبار 
براي راه هاي روستایي کوهرنگ

کشف یک میلیارد ریال کاالی 
قاچاق در محور بروجن- لردگان

اعالم موجودیت جبهه مردمی 
نیروهای انقالب شهرستان کوهرنگ

هنوز آرمان ها و اهداف انقالب اسالمی و انتظارات امام راحل )ره( 
و مقام معظم رهبری )مدظله العالی( به تمامی محقق نشــده  و 
چشم انداز زیبا و شــوق انگیز جمهوری اسالمی به منصه ظهور 
نرسیده اســت و مردم به همه آرزوهای خود در ایجاد یک نظام 

مردم ساالر دینی نائل نشده اند.
مشــکالت اقتصادی که بیکاری جوانان، رکود اقتصادی،گرانی 
و کاهــش قدرت خریــد مــردم در رأس آن اســت، همچنان 
مهم ترین مسئله کشور است. با وجود ارتقای سطح رفاه عمومی 
و تالش های صورت گرفته برای گشــایش در معیشــت مردم، 
هنوز بســیاری از مردم زیر خط فقر قرار دارند و از تامین معاش 
روزانه خود عاجزند. فســاد اداری و اقتصادی بــا ارقام نجومی و 
دریافت هــای نامتعارف و ناعادالنه مدیــران و صاحب منصبان 
از آستانه تحمل مردم فراتر رفته اســت. در این وانفسا، که همه 
احزاب وجریانات سیاســی که هریک  ادعای حل مشــکالت 
اقتصادی وریشه کنی فســاد اداری و اقتصادی را سر می دهند 
خوشــبختانه »جبهه مردمی نیروهای انقالب اســالمی« که 
برخاسته از متن نیروهای مومن و انقالبی سراسر کشور است و 
فارغ از نگاه های سیاسی موجود در فرآیندی مشارکتی و مبتنی 
بر مردم ساالری، اقدام به تشکیل یک جبهه مردمی نموده است. 
در راستای افزایش  مشارکت مردمی در پیشبرد اهداف انقالب 
اســالمی، جبهه مردمی نیروهای انقالب اســالمی شهرستان 
کوهرنگ ضمن اعالم حمایت از این جبهه مردمی از دلســوزان 

انقالب اسالمی دعوت به همکاری  می نماید.
و من ا... التوفیق و علیه التکالن

»جبهه مردمی نیروهای انقالب اسالمی شهرستان کوهرنگ«

مشکالت اقتصادی 
که بیکاری جوانان، 

رکود اقتصادی، 
گرانی 

و کاهش قدرت 
خرید مردم

 در رأس آن است، 
همچنان 
مهم ترین

 مسئله کشور است

در یک پدیده نادر، هوای دی ماه ســال ۹5 چهارمحال و بختیاری در دوازدهمین روز از زمستان رنگ و بوی 
بهاری به خود گرفته است.

مشکالت نجومي؛ سهم خانواده 
محروم لردگاني از سفره انقالب!
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در اجرای ماده 208 قانون مالیاتهای مســتقیم مصوب اســفند 66 و اصالحات بعدی به مودیان مشــروحه ذیل ابالغ می گردد راس ســاعت14عصرتاریخ های تعیین شده ذیل در هیات حل اختالف مالیاتی  اداره امور مالیاتی شهرضا که در محل اداره امور مالیاتی شهرضا اتاق 22 تشکیل می گردد حضور بهمرسانید . در غیر اینصورت 
حسب مقررات تبصره 246 قانون مالیات های مستقیم رای صادره قطعی و الزم االجرا خواهد بود.

ساعت جلسهتاریخ تشکیل جلسهاصل مالیاتدرآمد مشمول مالیاتسال عملکردتاریخ برگ دعوت هیات حل اختالف مالیاتیشماره برگ دعوت هیات حل اختالف مالیاتینام ونام خانوادگیردیف
45841395/09/3013895.400.0001.350.0001395/10/2114مبتکرسهیل سپاهان1
45821395/09/30138930.000.0007.500.0001395/10/2114صنعت سازان برق آوران سامان چهلستون2
800.0001395/10/2114 جریمه 197ق.م.م138940.000.000 حقوق45821395/09/30صنعت سازان برق آوران سامان چهلستون3
45801395/09/301389120.000.00030.000.0001395/10/2114کیان نیروی چهلستون4
800.0001395/10/2114 جریمه 197ق.م.م138940.000.000 حقوق45811395/09/30کیان نیروی چهلستون5

در اجرای ماده 208 قانون مالیاتهای مســتقیم مصوب اســفند 66 و اصالحات بعدی به مودیان مشــروحه ذیل ابالغ می گردد راس ســاعت 14 تاریخ های تعیین شده ذیل در هیات حل اختالف مالیاتی اداره امور مالیاتی شهرستان شهرضا که در محل تشکیل می گردد حضور بهمرسانید . در غیر اینصورت حسب مقررات تبصره 246 
قانون مالیات های مستقیم رای صادره قطعی و الزم االجرا خواهد بود.

ساعت جلسهتاریخ تشکیل جلسهاصل مالیاتدرآمد مشمول مالیاتسال عملکردتاریخ برگ دعوت هیات حل اختالف مالیاتیشماره برگ دعوت هیات حل اختالف مالیاتینام ونام خانوادگیردیف
45581395/09/30138920.362.3043.051.2901395/10/1514محمد زارع1
45571395/09/3013893.150.000.0001.032.397.5001395/10/1514علی اکبر حیدری2
45521395/09/30138953.022.3399.093.8601395/10/1814عبدالرضا افراسیابی3
45541395/09/30138957.803.87110.049.2101395/10/1814محمد پایان4
45551395/09/301389150.000.00030.962.5001395/10/1814رمضان جان نثاری5
45561395/09/301389108.000.00020.473.0001395/10/1814حسن کریمی6

در اجرای ماده 208 قانون مالیاتهای مســتقیم با ابالغ اوراق مشــروحه زیر به مودیان مربوط اعالم میگردد حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ درج در روزنامه رســمی ضمن مراجعه به اداره امور مالیاتی شــهرضا به نشــانی شهرضا خ شهید بهشتی - حوزه مالیاتی 209316 نسبت به پرداخت بدهی مالیاتی خود اقدام نمایند . بدیهی 
است در غیر اینصورت وفق مفاد ماده 210 قانون مالیاتهای مستقیم اوراق مذکور به اداره اجراء و وصول مالیاتها ارسال خواهد شد .

منبع مالیاتاصل مالیاتدرآمد مشمول مالیاتسال عملکردتاریخ صدور برگ قطعیشماره صدور برگ قطعینام ردیف
مشاغل176681395/03/05139311.000.0001.648.350علیرضا رضایی1

در اجرای ماده 208 قانون مالیات ها با ابالغ اوراق مشــروحه زیر به مودیان مربوطه ابالغ می گردد در صورت داشــتن اعتراض )با رعایت مفاد 247 الحاقی قانون مالیات های مســتقیم مصوب اردیبهشــت 1388( ظرف مدت بیســت روز از تاریخ درج در روزنامه شخصا یا بوسیله وکیل تام االختیار به اداره امور مالیاتی شهرضا واقع در 
خیابان شهید بهشتی مراجعه و الیحه اعتراضیه خود را به اداره امور مالیاتی شهرضا تسلیم نمایید.

منبع مالیاتیاصل مالیاتدرآمد مشمول مالیاتسال عملکردمرحله رسیدگی تاریخ رای شماره رای نام ونام خانوادگیردیف
مشاغل139216.800.0002.520.000بدوی670911395/08/22بهاره کوهی1
مشاغل8990.000.00016.482.000بدوی44221395/9/25اکبر جمشیدیان2

در اجرای ماده 208 قانون مالیات ها با ابالغ اوراق مشــروحه زیر به مودیان مربوطه ابالغ می گردد در صورت داشــتن اعتراض )با رعایت مفاد 247 الحاقی قانون مالیات های مســتقیم مصوب اردیبهشــت 1388( ظرف مدت بیست روز از تاریخ درج در روزنامه شخصا یا بوسیله وکیل تام االختیار به اداره 2087 کاشان واقع در میدان 
جهاد مراجعه و الیحه اعتراضیه خود را به اداره امور مالیاتی 2087کاشان تسلیم نمایید.

منبع مالیاتیاصل مالیاتدرآمد مشمول مالیاتسال عملکردمرحله رسیدگی تاریخ رای شماره رای نام ونام خانوادگیردیف
مشاغل138776.800.00013.844.640بدوی237531395/09/28آقای همدانی1
مشاغل138818.000.0002.697.300بدوی237521395/09/28محمدیزدانخواه2
مشاغل138818.000.0002.697.300بدوی237471395/09/28محمدقهوه چی3
مشاغل138776.293.10013.743.360بدوی237551395/09/28آقای حسامیان4
مشاغل13881.000.000149.850بدوی237451395/09/28زهراحیاوی5
مشاغل13898.000.0001.198.800بدوی237461395/09/28زهراحیاوی6
مشاغل138820.880.0003.128.870بدوی237481395/09/28علی بهمنی7
مشاغل138930.020.0004.498.500بدوی237491395/09/28علی بهمنی8
مشاغل139039.900.0006.472.020بدوی237501395/09/28علی بهمنی9
مشاغل139144.840.0007.459.030بدوی237511395/09/28علی بهمنی10
مشاغل138737.100.0005.912.580بدوی237541395/09/28آقای کرباسی11

در اجرای ماده 208 قانون مالیات های مســتقیم مصوب اســفند 66 و اصالحات بعدی به مودیان مشــروحه ذیل ابالغ می گردد راس ســاعت  16 تاریخ های تعیین شــده ذیل در هیات حل اختالف مالیاتی امور مالیاتی شهرســتان کاشان- امور کمیسیونها  که در محل  تشکیل می گردد حضور بهم رسانید . در غیر اینصورت حسب 
مقررات تبصره 246 قانون مالیات های مستقیم رای صادره قطعی و الزم االجرا خواهد بود.

ساعت جلسهتاریخ تشکیل جلسهاصل مالیاتدرآمد مشمول مالیاتسال عملکردتاریخ برگ دعوت هیات حل اختالف مالیاتیشماره برگ دعوت هیات حل اختالف مالیاتیشغلنام ونام خانوادگیردیف
520951395/10/071388805.280.000222.342.4201395/10/2516پیمانکارآقای تام1

در اجرای ماده 208 قانون مالیات ها با ابالغ اوراق مشــروحه زیر به مودیان مربوطه ابالغ می گردد ظرف مدت ســی روز از تاریخ درج در روزنامه شــخصا یا بوســیله وکیل تام االختیار به اداره مالیاتی شهرســتان شهرضا واقع در خیابان دکتر بهشتی  مراجعه نمایید. در غیر اینصورت به استناد تبصره 239 قانون مالیات های مستقیم 
پرونده امر برای رسیدگی به هیات حل اختالف ارجاع خواهد گردید .

آدرس مودیادارهمنبع مالیاتیاصل مالیاتدرآمد مشمول مالیاتسال عملکردتاریخ برگ  تشخیصشماره برگ تشخیصنام ونام خانوادگیردیف
شهرک رازی فازیک بلوک4پالک29شهرضااشخاص حقوقی297145171395/09/24139413000000032500000شرکت درساشهرسپاهان1

در اجرای ماده 208 قانون مالیات ها با ابالغ اوراق مشروحه زیر به مودیان مربوطه ابالغ می گردد در صورت داشتن اعتراض )با رعایت مفاد 247 الحاقی قانون مالیات های مستقیم مصوب اردیبهشت 1388( ظرف مدت بیست روز از تاریخ درج در روزنامه شخصا یا بوسیله وکیل تام االختیار به اداره امورمالیاتی شهرستان شهرضا                  
مراجعه و الیحه اعتراضیه خود را به اداره امور مالیاتی مربوطه  تسلیم نمایید.

منبع مالیاتیاصل مالیاتدرآمد مشمول مالیاتسال عملکردمرحله رسیدگی تاریخ رای شماره رای نام ونام خانوادگیردیف
اشخاص حقوقی13939.394.060.21342.390.053بدوی35921395/08/04تعاونی تیرچه وبلوک شهرضا1
اشخاص حقوقی138856000001400000بدوی10651395/03/24دژحفاران نویدکوشا2

در اجرای ماده 208 قانون مالیات ها با ابالغ اوراق مشروحه زیر به مودیان مربوطه ابالغ می گردد در صورت داشتن اعتراض )با رعایت مفاد 247 الحاقی قانون مالیات های مستقیم مصوب اردیبهشت 1388( ظرف مدت بیست روز از تاریخ درج در روزنامه شخصا یا بوسیله وکیل تام االختیار به اداره  امورمالیاتی شهرستان شهرضا 
واقع در خیابان  شهید بهشتی مراجعه و الیحه اعتراضیه خود را به اداره امور مالیاتی مربوطه تسلیم نمایید.

منبع مالیاتاصل مالیاتدرآمد مشمول مالیاتیسال عملکردمرحله رسیدگیتاریخ رایشماره راینام و نام خانوادگیردیف
حق واگذاری1392110.000.0002.200.000بدوی32301395/07/18محمدرضا برهان1
مشاغل139239.200.0006.340.000تجدیدنظر36301395/08/11مهدی آقایی1
مشاغل13931.050.000.000260.000.000بدوی20141395/05/11حمیدرضا صفایی2
اشخاص حقوقی138927.000.0006.750.000بدوی43431395/09/21کوه نورشهرضا3
اشخاص حقوقی139390.000.00022.500.000بدوی35801395/08/04دانش گستران صنعت حمید4
اشخاص حقوقی138827.000.0006.750.000بدوی35541395/08/03حامی کشت مهیاران5
حق واگذاری1389110.000.0002.200.000بدوی32301395/07/18محمدرضا برهان6

در اجرای ماده 208 قانون مالیاتهای مستقیم با ابالغ اوراق مشروحه زیر به مودیان مربوط اعالم میگردد حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ درج در روزنامه رسمی ضمن مراجعه به اداره امور مالیاتی شهرضابه نشانی شهرضا - خیابان شهید بهشتی اداره امور مالیاتی شهرستان شهرضا - نسبت به پرداخت بدهی مالیاتی خود اقدام 
نمایند . بدیهی است در غیر اینصورت وفق مفاد ماده 210 قانون مالیاتهای مستقیم اوراق مذکور به اداره اجراء و وصول مالیاتها ارسال خواهد شد.

منبع مالیاتاصل مالیاتدرآمد مشمول مالیاتسال عملکردتاریخ صدور برگ قطعیشماره صدور برگ قطعینام ردیف
مشاغل209031395/03/18139390.000.00016.482.000محسن غالمی فشارکی1
مشاغل278431395/04/141393100.800.00018.674.800امراله صفی2
مشاغل597351395/07/13139365.520.0002.625.370حامد تواگر3
مشاغل190421395/03/101393157.000.0005.892.600محمدرضا فدیمی4
مستغالت20999/52431395/06/28139313.770.0002.065.500پرویزقربانی5
حقوق273011441395/07/11139378.000.0000آریانیروشهرضا6
اشخاص حقوقی274313901395/07/141393160.000.00040.000.000آریاتوان اسپادان7
اشخاص حقوقی307621395/05/09139326.000.0006.500.000ثابت قدم سمیرم8

در اجرای ماده 208 قانون مالیات ها با ابالغ اوراق مشروحه زیر به مودیان مربوطه ابالغ می گردد ظرف مدت سی روز از تاریخ درج در روزنامه شخصا یا بوسیله وکیل تام االختیار به اداره مالیاتی مربوطه شهرستان شهرضا مراجعه نمایید. در غیر اینصورت به استناد تبصره 239 قانون مالیات های مستقیم پرونده امر برای رسیدگی 
به هیات حل اختالف ارجاع خواهد گردید.

آدرس مودیادارهمنبع مالیاتیاصل مالیات و عوارضماخذ فروش مشمول مالیاتدورهتاریخ برگ  قطعیشماره برگ قطعینام ونام خانوادگیردیف
شهرضااول مدرس  نبش فرعی 5 2093ارزش افزوده1391450000009000000 اول 140193002011455001393/9/2امید عبدالهی تبریزی1
شهرضااول مدرس  نبش فرعی 5 2093ارزش افزوده450000009000000دوم 140193002011455001393/9/21391امید عبدالهی تبریزی2
شهرضااول مدرس  نبش فرعی 5 2093ارزش افزوده1391450000009000000 سوم140193002011455001393/9/2امید عبدالهی تبریزی3
شهرضااول مدرس  نبش فرعی 5 2093ارزش افزوده1391450000009000000 چهارم 140193002011455001393/9/2امید عبدالهی تبریزی4
کیلومتر 35 جاده اصفهان مهیار کوره آجر زمرد2093ارزش افزوده350.000.00023.519.473اول140195002069739001395/8/191393علی عسگر امیری5
کیلومتر 35 جاده اصفهان مهیار کوره آجر زمرد2093ارزش افزوده350.000.0006.488.999دوم 140195002069739001395/8/191393علی عسگر امیری6
کیلومتر 35 جاده اصفهان مهیار کوره آجر زمرد2093ارزش افزوده350.000.00020.824.039سوم 1393 140195002069739001395/8/19علی عسگر امیری7
کیلومتر 35 جاده اصفهان مهیار کوره آجر زمرد2093ارزش افزوده350.000.00021.614.519چهارم 140195002069739001395/8/191393علی عسگر امیری8
شهرضا بلوار مطهری رستوران ستاره شهر2093ارزش افزوده45000000026100000اول 140195002049005001395/01/101392محمد رضا شهریاری9
شهرضا بلوار مطهری رستوران ستاره شهر2093ارزش افزوده45000000026400000دوم140195002049005001395/01/101392محمد رضا شهریاری10
شهرضا بلوار مطهری رستوران ستاره شهر2093ارزش افزوده45000000026400000سوم 140195002049005001395/01/101392محمد رضا شهریاری11
شهرضا بلوار مطهری رستوران ستاره شهر2093ارزش افزوده45000000025200000چهارم 140195002049005001395/01/101392محمد رضا شهریاری12
شهرضا بلوار مطهری رستوران ستاره شهر2093ارزش افزوده2100000006240000سوم 140195002049003001395/01/101389محمد رضا شهریاری13
شهرضا بلوار مطهری رستوران ستاره شهر2093ارزش افزوده2100000006104000چهارم 140195002049005001395/01/101389محمد رضا شهریاری14
شهرضا حکیم نصر اله رستوران بهار2093ارزش افزوده7.500.000300.000اول 140195002056617001395/04/21392رضا نصیری15
شهرضا حکیم نصر اله رستوران بهار2093ارزش افزوده4.000.000200.000اول 140195002056614001395/04/21391رضا نصیری16
شهرضا حکیم نصر اله رستوران بهار2093ارزش افزوده4.000.000200.000دوم 140195002056617001395/04/21391رضا نصیری17
شهرضا نواب صفوی بیمه2093ارزش افزوده20.883.3801.670.670اول 140195002072313001395/09/151393محمد صمدی18
شهرضا نواب صفوی بیمه2093ارزش افزوده29.698.3802.375.870دوم 140195002072313001395/09/151393محمد صمدی19
شهرضا نواب صفوی بیمه2093ارزش افزوده11.074.765885.982سوم 140195002072313001395/09/151393محمد صمدی20
شهرضا نواب صفوی بیمه2093ارزش افزوده21.869.194749.535چهارم 140195002072313001395/09/151393محمد صمدی21

دراجرای ماده 208قانون مالیاتها با ابالغ اوراق مشــروحه زیر به مودیان مربوطه ابالغ می گردد ظرف مدت یک ماه از تاریخ درج در روزنامه شــخصاً یا بوســیله وکیل تام االختیاربه اداره امور مالیاتی شهرســتان کاشــان  واقع در میدان جهاد مراجعه نمائید. در غیر اینصورت به استناد تبصره ماده 239 قانون مالیاتهای مستقیم پرونده 
امربرای رسیدگی به هیات حل اختالف ارجاع خواهد گردید.

واحد مالیاتیکالسهآدرسادارهمنبع مالیاتیاصل مالیاتدرآمدمشمول مالیاتسال عملکردتاریخ برگ تشخیصشماره برگ تشخیصنام ونام خانوادگیردیف
1810208714بازار سرای امین الدولهکاشانمشاغل576621395/09/061390480.000.000124.856.000حمید طراح1
1812208714خیابان بابا افضل کاشانمشاغل576691395/09/06139098.000.00018.080.400مجتبی قریشی2
1811208714خیابان محتشمکاشانمشاغل576721395/09/0613907.200.0001.078.920جواد حسین زائه3

»مودیان محترم مالیاتی جهت ثبت نام و  شرکت درهمایش های مالیاتی به سامانه www.isf-maliat.ir مراجعه فرمائید«
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ابالغ رای
10/170 شــماره دادنامــه: 9509970350601400 شــماره پرونــده: 
9509980350600274 شماره بایگانی شعبه: 950325 خواهان: شرکت آبان 
)بیمارستان مهرگان سهامی خاص( به مدیریت ســید جعفر مجداالشرافی و 
محمد علی رقایی با وکالت آقای بابک کیانی بروجنی فرزند هوشنگ به نشانی 
اصفهان- خیابان شیخ بهائی مقابل بیمارســتان مهرگان ابتدای کوچه نشاط 
انگیز ساختمان پاســتور طبقه اول کدپســتی 8134886394 و خانم مژگان 
شهرام فرزند محمد به نشانی اصفهان- خیابان شیخ بهائی مقابل بیمارستان 
مهرگان ابتدای کوچه نشاط انگیز ساختمان پاستور طبقه اول دفتر وکالت آقای 
بابک کیانی، خوانده: آقای مجتبی فیروز سفید دشتی به نشانی مجهول المکان، 
خواسته ها: 1- مطالبه خســارت دادرسی 2- مطالبه وجه 3- مطالبه خسارت 
تاخیر تادیه، دادگاه با عنایت به جامع محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و 
به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دعوی 
شرکت آبان )بیمارستان مهرگان( با وکالت آقای بابک کیانی بروجنی و خانم 
مژگان شــهرام به طرفیت آقای مجتبی فیروز سفید دشتی به خواسته مطالبه 
مبلغ 277/400/000 ریال صورت حســاب بیمارســتان بانضمام خسارات 
دادرسی و تاخیر تادیه با عنایت به جامع محتویات پرونده رونوشت مدارک و 
صورت حساب بیمارستان و تعهد خوانده مبنی بر پرداخت هزینه های مذکور 
و اینکه خوانده با وصف ابالغ اخطاریه و نشــر آگهی در جلسه دادگاه حاضر 
نشده و در قبال دعوی خواهان و برائت ذمه خویش ایراد و دفاعی ننموده فلذا 
دعوی خواهان محمول بر صحت تلقی و مســتنداً به ماده 336 قانون مدنی و 
ماده 198-515-519-522 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده به پرداخت مبلغ 
دویست و هفتاد و هفت میلیون و چهارصد هزار ریال به عنوان اصل خواسته 
و نیز پرداخت مبلغ هفت میلیون و نهصد و بیست و نه هزار ریال بابت خسارات 
دادرســی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و نیز پرداخت خسارات تاخیر تادیه 
از تاریخ مطالبه و تقدیم دادخواســت مورخ 1395/04/01 تا هنگام پرداخت با 
رعایت تغییر شاخص ساالنه که توسط بانک مرکزی اعالم و حین اجرای حکم 
محاســبه خواهد شــد در حق خواهان محکوم می گردد رای صادره غیابی و 
ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه و پس از آن 
ظرف بیســت روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدیدنظر اصفهان می 
باشد. م الف:30491 شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ) 359 کلمه، 4 کادر(  

ابالغ رای
10/169 شــماره دادنامــه: 9509970350601627 شــماره پرونــده: 
9509980350600590 شماره بایگانی شعبه: 950717  خواهان: آقای عباس 
کاویان فرزند اکبر به نشانی اصفهان- خ کمال- تکیه مصطفی خمینی- پ 39، 
خواندگان: 1- آقای مهدی میرزا آقاجانی 2- آقای محســن سهرابی همگی به 
نشانی مجهول المکان، خواسته ها: 1- مطالبه خســارت دادرسی 2- الزام به 
تنظیم سند خودرو، دادگاه ختم رســیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 
صدور رای مــی نماید. رای دادگاه: در خصوص دعــوی آقای عباس کاویان 
فرزند اکبر به طرفیت آقایان 1- محسن ســهرابی فرزند غالمعباس 2- مهدی 
میرزا آقاجانی فرزند حسین به خواســته الزام به انتقال سند مالکیت اتومبیل 
سواری هیوندای آزرا به شــماره 66-341 ط 88 و مطالبه خسارات دادرسی 
با عنایت به جامــع محتویات پرونده و رونوشــت مبایعه نامــه عادی مورخ 
1394/05/06 که بــه موجب آن خواهــان اتومبیل را از خوانــده ردیف دوم 
خریداری نموده و او نیز از خوانده ردیف اول خریداری کرده و وجود اصول 
مدارک اتومبیل در ید خواهان و اینکه خوانده ردیــف اول اقدام به فک پالک و 
انتقال آن به نام خواهان اقدام و پالک جدید به شــماره 13-216 ص 25 به نام 
خواهان صادر شده با توجه به اینکه اتومبیل مذکور به نام خوانده ردیف اول 
می باشــد و خوانده ردیف دوم قادر به انتقال سند مالکیت نمی باشد و دعوی 
متوجه وی نیست فلذا مستنداً به بند 4 ماده 84 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی 

قرار رد دعوی خواهان نســبت به خوانده ردیف دوم صادر و اعالم می گردد 
و در خصوص خوانده ردیف اول با توجه به مراتب فوق و رونوشــت مبایعه 
نامه مذکور و اینکه اتومبیل به نام وی می باشد و آنرا فروخته و تاکنون نسبت 
به انتقال ســند مالکیت اقدام ننموده و با وصف ابالغ اخطاریه و نشر آگهی در 
جلسه دادگاه حاضر نشده و در قبال دعوی خواهان ایراد و دفاعی ننموده فلذا 
دعوی خواهان را وارد و ثابت بوده و مســتنداً به ماده 220-219 قانون مدنی 
و ماده 198 قانون آئین دادرســی مدنی حکم به الزام آقای محسن سهرابی به 
انتقال سند مالکیت اتومبیل ســواری هیوندای آزرا به شماره 66-341 ط 88 ) 
پالک جدید به شماره 13-216 ص 25( در حق خواهان صادر و اعالم می گردد 
و در خصوص دیگر خواسته خواهان و مطالبه خسارات دادرسی با توجه به 
عدم وجود رابطه قراردادی مســتقیم بین طرفین و اینکه خوانده مسبب ورود 
خسارت نبوده مســتنداً به ماده 515-520 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به 
بطالن آن صادر و اعالم می گردد رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه و پس از آن ظرف مدت بیست روز 
قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر اصفهان می باشد. م الف:30493 

شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ) 442 کلمه، 5 کادر(  
ابالغ رای

10/168 شــماره دادنامــه: 9509970350601583 شــماره پرونــده: 
9509980350600332 شماره بایگانی شــعبه: 950396  خواهان: بانک مهر 
اقتصاد به نمایندگــی علیرضا زمانی با وکالت خانم رقیــه رهبری فرزند ایاز 
به نشــانی اصفهان- چهار باغ باال- مجتمع پارســیان- طبقه 5- واحد 705، 
خواندگان: 1- آقای فریبرز شیبانی فرزند ایاز 2- خانم مهرناز شریفی فرزند 
علیرضا همگی به نشــانی مجهول المکان، خواســته ها: 1- مطالبه خســارت 
تاخیر تادیه 2- مطالبه خسارت دادرسی 3- مطالبه وجه چک، دادگاه با عنایت 
به جامع محتویات پرونده ختم رســیدگی را اعالم و به شــرح ذیل مبادرت به 
صدور رای مــی نمایــد. رای دادگاه: در خصوص دعوی بانــک مهر اقتصاد 
با وکالت خانم رقیه رهبری بــه طرفیت 1- آقای فریبرز شــیبانی فرزند ایاز 
2- مهرناز شــریفی فرزند علیرضا به خواســته مطالبه مبلغ 256/471/217 
ریال بخشــی از وجه چک شــماره 002251-1394/12/16 عهــده بانک ملی 
بانضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با عنایت به جامع محتویات پرونده 
و رونوشــت مصدق چک و گواهی عدم پرداخت صــادره از بانک محال علیه 
و وجود اصول مدارک در یــد خواهان و اینکه وجه چــک بایدبه محض ارائه 
کارسازی و پرداخت گردد و خوانده ردیف اول صادرکننده و خوانده ردیف 
دوم ظهرنویس و دارای مسئولیت تضامنی می باشند و با وصف ابالغ اخطاریه 
و نشر آگهی در جلسه دادگاه حاضر نشده و در قبال دعوی خواهان و برائت 
ذمه خویش ایراد و دفاعی ننموده اند فلذا دعــوی خواهان محمول بر صحت 
تلقی و مســتنداً به ماده 249-310-313 قانون تجارت و تبصره الحاقی ماده 
2 قانون چک و ماده واحده مصوب مجمع تشــخیص مصلحــت نظام و ماده 
198-515-519 قانون آیین دادرســی مدنی خواندگان متضامنًا به پرداخت 
مبلغ دویست و  پنجاه و شش میلیون و چهارصد و هفتاد و یک هزار و دویست 
و هفده ریال به عنوان اصل خواسته و نیز پرداخت مبلغ هفت میلیون و پانصد 
و یک هزار و چهارصد و نود و سه ریال بابت خسارات دادرسی و حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه و نیز پرداخت خســارات تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم از 
تاریخ چک تا زمان وصول آن توســط بانک مرکزی اعالم و حین اجرای حکم 
محاسبه خواهده شــد در حق خواهان محکوم می گردد رای صادره غیابی و 
ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهــی در همین دادگاه و پس از 
 آن ظرف بیســت روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر اصفهان 

می باشد. 
 م الــف:30494 شــعبه 6 دادگاه عمومــی حقوقــی اصفهــان ) 385 کلمــه، 

4 کادر(  

ابالغ رای
10/167 کالسه پرونده اصلی: 377/95 شماره دادنامه: 875-95/9/2 مرجع 
رسیدگی کننده: شعبه 42 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: مهدی کبیری 
به نشانی خ مولوی کوچه 48 مجتمع نقش جهان، خوانده: بهنام  آفرینش مهر به 
نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه سه فقره چک به شماره های 536813 
به مبلــغ 20/000/000 و 536730 به مبلــغ 50/000/000 و 536337 به مبلغ 
50/000/000 جمعًا به مبلغ 120/000/000 ریال، گردشکار:  به تاریخ 95/8/24 
شعبه 42 با عنایت به محتویات پرونده کالسه 377/95 و اخذ نظریه مشورتی 
اعضای محترم شورا ضمن ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح 
آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای شــورا: در خصوص دعوی مهدی 
کبیری  به طرفیت بهنام آفرینش مهر به خواسته  مطالبه وجه سه فقره چک به 
شــماره های 536813 -95/3/11 و536730 -95/2/22 و536337 -95/3/4 
جمعًا به مبلغ 120/000/000 ریال به انضمام مطلق خسارات قانونی و خسارات 
تاخیر تادیه با عنایت به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان 
که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته 
دارد و اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونی در جلســه رسیدگی حضور نیافته و 
هیچگونه دلیل موجه و مدرک محکمه پســندی در خصوص دعوی مطروحه 
مبنی بر برائت ذمه خویش ابراز و اقامه ننموده شورا دعوی مطروحه را وارد 
و ثابت تشــخیص داده و مســتنداً به مواد  198- 515-519-522 قانون آیین 
دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 120/000/000 ریال 
بابت اصل خواسته و مبلغ 239/500 ریال به انضمام سه دوره نشر آگهی بابت 
هزینه های دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 
فوق لغایت زمان وصول  بر اساس آخرین شاخص بانک مرکزی و حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی 
محسوب و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و 
پس از انقضای مهلت مذکور، ظرف 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم 
عمومی حقوقی شهرستان اصفهان می باشد. م الف: 30443 شعبه 42 مجتمع 

شماره یک شورای حل اختالف اصفهان )329 کلمه، 4 کادر(  
ابالغ رای

10/166 کالســه پرونــده: 623/95 شــماره دادنامــه: 869-95/9/7 مرجع 
رســیدگی: شــعبه 28 شــورای حل اختــالف اصفهــان، خواهــان: مهدی 
کبیری بــه نشــانی اصفهان خ مولــوی کوچــه 48 پ 32 مجتمــع تقی خان، 
خوانده: عبــاس باقرهــادی  به نشــانی مجهول المــکان، خواســته: مطالبه 
مبلــغ 13/250/000 ریال به انضمام مطلق خســارات، گردشــکار: با عنایت 
به محتویات پرونــده و اخذ نظریه مشــورتی اعضای محترم شــورا ضمن 
اعالم ختم رســیدگی با اســتعانت از خداوند متعال به شــرح آتــی مبادرت 
به صــدور رای مــی نمایــد. رای قاضی شــورا: در خصوص دادخواســت 
مهــدی کبیری بــه طرفیــت عباس باقــر هــادی به خواســته مطالبــه مبلغ 
13/250/000 ریال وجه یک فقره چک به شــماره 570548  عهده بانک ســپه 
 به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با توجه به دادخواست تقدیمی و 
مالحظه اصول مســتندات دعوی و اینکه خوانده با ابالغ قانونی وقت و انتظار 
کافی در جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوی و مستندات ابرازی خواهان 
ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و مســتندات ابرازی نیز حکایت از اشتغال ذمه 
خوانده به خواهان را حکایت می کند. علی هذا ضمن ثابت دانســتن دعوی به 
اســتناد مواد 198 ، 519، 522 قانون آئین دادرســی مدنی و مواد 315، 310، 
309، 307، 249 قانون تجارت حکــم به محکومیت خوانده بــه پرداخت مبلغ 
13/250/000  به عنوان اصل خواسته و پرداخت 810/000 ریال ) هشتاد و یک 
هزار تومان( به عنوان خسارت دادرســی به پرداخت خسارات تاخیر و تادیه 
از تاریخ )94/3/3(  لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شــاخص بانک 
مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم مــی گردد. رای صادره غیابی و ظرف 

20 روز پس از ابالغ قابل وا خواهی در این شــعبه و سپس مدت 20 روز قابل 
تجدید نظر خواهی در محاکم حقوقی اصفهان می باشــد.  م الف:30444 شعبه 

28 شورای حل اختالف اصفهان) 286 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

10/165 کالســه پرونده: 406/95 شــماره دادنامــه: 716-95/7/28 مرجع 
رسیدگی: شعبه 18 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: مهدی کبیری به 
نشــانی اصفهان خ مولوی کوچه 48 مجتمع نقش جهان، خوانده: علی حبیبی  
به نشانی شــهرضا، خ پاســداران کوی امیر المومنین کوچه شهید شجاعی، 
خواسته: مطالبه، گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی 
اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال 
به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص 
دادخواســت مهدی کبیری به طرفیت علــی حبیبی به خواســته مطالبه مبلغ 
50/000/000 ریــال وجه یک فقره چک به شــماره 653658-95/4/22  عهده 
بانک تجارت )شعبه شــهرضا( به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با 
توجه به دادخواست تقدیمی و مالحظه اصول مستندات دعوی و اینکه خوانده 
با ابالغ قانونی وقت و انتظار کافی در جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوی 
و مستندات ابرازی خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و مستندات ابرازی 
نیز حکایت از اشتغال ذمه خوانده به خواهان را حکایت می کند. علی هذا ضمن 
ثابت دانستن دعوی به استناد مواد 198 ، 519، 522 قانون آئین دادرسی مدنی 
و مواد 315، 310، 309، 307، 249 قانون تجــارت حکم به محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلــغ 50/000/000 ریــال ) پنجاه میلیون ریال(  بــه عنوان اصل 
خواسته و پرداخت یک میلیون و سیصد هزار ریال به عنوان خسارت دادرسی 
به پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ )95/4/22(  لغایت زمان وصول و 
ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می 
گردد. رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پــس از ابالغ قابل واخواهی در این 
شعبه خواهد شود و پس از مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر 
خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.  م الف:30445 شعبه 18 

مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان) 295 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

10/164 شــماره دادنامــه: 9509970353601338 شــماره پرونــده: 
9409980358600753 شماره بایگانی شعبه: 950844 شاکی: آقای همایون 
غالمی خیرآبادی فرزند احمدرضا به نشــانی اصفهان- شــهرک ولی عصر 
خ هدایت فرعی 6 پ 257، متهم: آقای محمد محمودی ده چشــمی به نشــانی 
مجهول المکان، اتهام: خیانت در امانت و تحصیل مال از طریق راه نامشروع، 
گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 
ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای محمد 
محمودی فرزند محمود دائر بر کالهبرداری حسب شکایت آقای همایون غالمی 
بدین توضیح که شاکی مدعی می باشد متهم از طریق اعالم نمایندگی شرکت 
ایساتیس اقدام به فروش محصوالت آن شــرکت را نموده و حال اینکه دارای 
نمایندگی نبوده و با این کار مشــتریان خود را فریب داده و اقدام به فروش و 
دریافت ثمن نموده که از جمله از شاکی مبلغ بیست و هفت میلیون و چهارصد 
و چهل هزار تومان دریافت نموده علی هذا با توجه به محتویات پرونده شکایت 
شاکی کیفرخواست صادره و عدم حضور متهم جهت دفاع از خود بزه انتسابی 
محرز و مستنداً به ماده 2 قانون تشــدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختالس و 
کالهبرداری به تحمل یکســال حبس و رد مال به مبلغ بیست وهفت میلیون و 
چهارصد و چهل هزار تومان در حق شاکی و به همین میزان جزای نقدی در حق 
صندوق دولت محکوم می گردد رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در همین شعبه سپس قابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدید 
 نظر استان می باشد. م الف:30449 شعبه 110 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان

) 110 جزایی سابق( ) 260 کلمه، 3 کادر(

فقدان سند مالكيت
10/194 آقای مهدی شــهابی نــژاد  فرزنــد رمضانعلی به اســتناد یک برگ 
استشهاد محلي که هویت و امضائ شهود رسما" گواهي شده مدعي است که 
سند مالکیت تمامت ششــدانگ یک باب خانه در میمه خیابان طالقانی  شماره 
11290فرعی از 1 اصلی  واقع در میمه جزءبخــش ثبتی میمه که در صفحات 
239دفتر 183ذیل ثبت 30155 به نام مهدی شهابی نزاد ثبت و صادر و تسلیم 
گردیده و سابقه تامین و بازداشت ودر قید رهن میباشد  به علت جابجایی اثاثیه 
منزل مفقود گردیده اســت چون درخواست ســند مالکیت المثني نموده است 
طبق تبصره یک اصالحي ماده 120آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهي مي شود 
که هرکس مدعي انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهي ذکر شده ( نسبت به 
آن ویا وجود سند نزد خود باشد از تاریخ انتشــار این آگهي تا ده روز به این 
 اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا" ضمن ارائه اصل ســند مالکیت و سند 
معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد 
گردد.اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند 
ارائه  نشــود المثني ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضي تسلیم خواهد 
شد.تاریخ انتشار: 1395/10/13 مهدی ذکاوتمند رئیس ثبت میمه ) 193 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ رای

10/175 کالســه پرونده: 736/95 شــماره دادنامــه:956-95/9/22 مرجع 
رســیدگی: شــعبه 31 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهــان: حمیدرضا 
اعتزازیان به نشانی اصفهان خ نظر غربی ســه راه نظر بن بست میثم مجتمع 
مسکونی پیام، خوانده: شرکت آذر عمران ســپاهان به مدیریت عاملی رستم 
کاظمی به نشــانی مجهول المکان، خواســته: مطالبه وجه یک فقره چک بانک 
سپه به شماره 858814-94/11/10 به مبلغ 12/500/000 )دوازده میلیون و 
پانصد هزار ریال(  با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا 
شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای قاضی شورای حل اختالف: در خصوص دعوای حمیدرضا اعتزازیان به 
طرفیت شرکت آذر عمران سپاهان به مدیریت عاملی رستم کاظمی به خواسته 
مطالبه مبلغ 12/500/000 ) دوازده میلیون و پانصد هزار  ریال( وجه چک به 
شــماره 858814-94/11/10 به عهده بانک ســپه به انضمام مطلق خسارات 
قانونی با توجه  به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و 
گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده 
و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ 
قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند 
و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه 
ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 
310 و 313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی 
حکم بر محکومیــت خوانده به پرداخت مبلــغ 12/500/000 ) دوازه میلیون و 
پانصد هزار ریال( بابت اصل خواســته و 1/157/500 ) یک میلیون و یکصد و 
پنجاه و هفت هزار و پانصد ریال( بابت هزینه دادرسی و 12/500 هزینه نشر 
آگهی و خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )94/11/10(  
تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی 
و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و 
پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم 
عمومی حقوقی اصفهان می باشــد. م الف:30512 شعبه 31 مجتمع شماره دو 

شورای حل اختالف اصفهان ) 343 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

10/176 کالسه پرونده: 950424 شــماره دادنامه: 9509976793801474-
95/9/3 مرجع رســیدگی: شــعبه 8 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: 
محمد بینا فرزند کمال به نشانی اصفهان ســروش آل خجند نرسیده به چهار 
راه اول جنــب مطب دکتر آشــتی جو پــالک 54، خوانده: محســن معماریان 
فرزند محمدرضــا به نشــانی مجهول المکان، خواســته: مطالبــه وجه چک 
شماره922021/736589-94/9/30 بانک رفاه کارگران به مبلغ 17/650/000 
ریال به انضمام کلیه هزینه های دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از زمان تاریخ 

چک تا تسویه حســاب های اجرای حکم،  با عنایت به محتویات پرونده و اخذ 
نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به 
صدور رای می نماید. رای قاضی شــورای حل اختالف: در خصوص دعوای 
محمد بینا فرزند کمال به طرفیت محسن معماریان به خواسته مطالبه مبلغ هفده 
میلیون و ششصد و پنجاه هزار ریال وجه چک به شماره 922021/736589 
مورخ 94/9/30 به عهده بانک رفاه کارگران به انضمام مطلق خسارات قانونی با 
توجه  به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم 
پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجــه آن دارد و این که خوانده علی رغــم ابالغ قانونی در 
جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه 
پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده 
لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310 و 
313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 17/650/000 ریال بابت اصل خواســته و 
259/750/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی به مبلغ 120/000 
ریال و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )94/9/30(  تا 
تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و 
ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس 
از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیســت روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم 
عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:30505 شــعبه 8 مجتمع شماره دو 

شورای حل اختالف اصفهان ) 338 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

10/177 کالسه پرونده:2054/95 شــماره دادنامه: 9509976793601716-
95/9/23 مرجع رســیدگی: شعبه 6 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: 
بانک مهر اقتصاد بــه نمایندگی علیرضــا زمانی با وکالت ســمیه ثمین فر به 
نشانی اصفهان خ شیخ صدوق شمالی روبروی بانک ملت کوچه شهید فیاضی 
ساختمان وکیل پایه یک طبقه دوم، خواندگان: 1- حسین سلمانی حسن آبادی 
2- مهرداد ســلیمانی حســن آبادی هر دو مجهول المکان، خواســته: مطالبه 
وجه چک، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشــورتی اعضا شورا 
ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای 
قاضی شــورا: در خصوص دعوای بانک مهر اقتصاد با وکالت سمیه ثمین فر 
به طرفیت 1- حسین سلمانی حســن آبادی 2- مهرداد سلیمانی حسن آبادی 
به خواســته مطالبه مبلغ 26/257/322 ریال و قسمتی از وجه یک فقره چک به 
شماره 173975 به عهده بانک سپه به انضمام مطلق خسارت قانونی با توجه  
به محتویات پرونده و بقای اصول مســتندات در ید خواهان و صدور گواهی 
های عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خواندگان 
و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ 
قانونی از طریق نشر آگهی در جلسه حضور نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیات 
مستند و محکمه پســندی در مقام اعتراض نســبت به دعوی خواهان از خود 
ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خواندگان ثابت به نظر می رســد 
که مســتنداً به مواد 212 و 214 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون 
آ.د.م  حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان بــه پرداخت مبلغ 26/257/322 
ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 596/000 ریال بابت هزینه دادرسی و  حق 
الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید 
چک های موصوف )94/3/24(  تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و 
اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومی 
حقوقی اصفهان می باشد. م الف:30504 شعبه 6 مجتمع شماره یک شورای حل 

اختالف اصفهان )328 کلمه، 4 کادر(  
ابالغ رای

10/178 کالســه پرونده: 95-279 شــماره دادنامــه:588-95/8/25 مرجع 
رسیدگی: شعبه 53 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: حمید نوری فرزند 
محمدرضا به نشــانی اصفهان شاهپور جدید خ شــهید بابایی فروشگاه قائم 
اویکو جنــب گاراژ رامین اویکو، خوانــده: عباد مدبر فرزند محمد به نشــانی 

مجهول المکان،خواســته: مطالبه مبلغ 34/000/000 ریال بابت سه فقره چک 
بانضمام مطلق خســارات قانونی و هزینه دادرسی و تاخیر و تادیه به صدور 
قرار تامین خواسته، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا 
شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای قاضی شورا: در خصوص دعوی  حمید نوری فرزند محمدرضا به طرفیت 
عباد مدبر فرزند محمد به خواسته مطالبه مبلغ 34/000/000 ریال وجه چک به 
شماره های 499063-94/4/15 و 499064-94/6/15 و 94/2/15-499064 
عهده بانک تجارت به انضمام مطلق خســارات قانونی بــا توجه  به محتویات 
پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و صدور گواهی عدم پرداخت 
توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان 
در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ آگهی در جلسه حضور 
نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض 
نســبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه 
خوانده ثابت به نظر می رســد که مســتنداً به مواد 310 و 313 قانون تجارت 
و 198و515و519و522 قانون آ.د.م حکم بر محکومیــت خوانده به پرداخت 
مبلغ 34/000/000 ریال بابت اصل خواســته و 1/330/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی و 120/000 ریال بابت هزینه نشــر آگهی و خسارت تاخیر در تادیه 
از تاریخ سررسید چک موصوف )94/4/15 و 94/6/15 و 94/2/15(  تا تاریخ 
 اجرای حکم در حق خواهان صــادر و اعالم می نماید رای صــادره غیابی و

 ظرف 20 روز پس از ابــالغ قابل واخواهی در همین مرجــع و ظرف 20 روز 
پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 
م الف:30518 شعبه 53 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف اصفهان ) 317 

کلمه، 3 کادر(  
فقدان سند مالكيت

10/195 شــماره صادره :1395/02/313841 نظر به اینکه آقای جالل رنجبر 
احدی از ورثه مرحوم محمد باقر رنجبر نائینی تقاضای صدور ســند مالکیت 
سهم االرث خود از ســه دانگ مشاع از ششــدانگ پالک 2077 اصلی واقع در 
بخش 2 نایین ثبت شده در صفحه 301 دفتر 8 امالک  ذیل شماره ثبت 959 که  
به نام محمد باقر رنجبر نائینی  ثبت و سند صادر گردیده و معامله دیگری انجام 
نگردیده است را نموده و اعالم نموده اند که سند مالکیت اولیه مفقود گردیده و 
در دسترس نمی باشد  لذا طبق ماده 120 اصالحی آیین نامه قانون ثبت مراتب  
یک نوبت آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله نسبت به ملک مزبور 
یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشــد از تاریخ انتشار این آگهی تا 10 روز 
به این اداره مراجعــه و اعتراض خود را کتبًا با مدارک مثبت تســلیم نماید در 
صورت انقضا مــدت مذکور و عدم وصول واخواهــی و یا وصول واخواهی 
بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله در صدور سند مالکیت سهم االرث وراث 
طبق مقررات اقدام خواهد شــد. م الف: 320 رئیس اداره ثبت اســناد و امالک 

نایین)183 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالكيت

10/221 شــماره صــادره: 1395/43/316083 نظر به اینکــه آقای مصطفی 
ســبط روضاتی به وکالت از طرف آقایان محمد و مســعود و مهدی )شهرت 
همگی سبط روضاتی( طبق وکالتنامه شــماره 134220-91/7/23 دفترخانه 
75 اصفهان  با تســلیم برگ استشــهاد شــهود مدعی فقدان اســناد مالکیت 
ششــدانگ پالک 12/5668 بخش 14 اصفهــان گردیده که به نام ایشــان به 
شماره ثبت دفتر امالک الکترونیک شــماره های 139520302025005586 
الی 139520302025005588 بالســویه هر یک نسبت به دو دانگ مشاع ثبت 
و اسناد برگی صادر شده است چون نامبرده درخواست صدور المثنی سند 
را نموده لذا طبق تبصره یک اصالحی ماده  ه 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب 
آگهی می شــود که هر کس مدعی انجام معامله غیر از آنچه در این آگهی ذکر 
شده نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باید از تاریخ انتشار این 
آگهی تا ده روز به این اداره مراجعــه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت و سند معامله تســلیم نماید تا مراتب صورتجسله و اصل سند به 
ارائه کننده مسترد شود. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت 
اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت صادر و به متقاضی تسلیم 

خواهد شد.  م الف: 31211 اداره ثبت اسناد و امالک غرب استان اصفهان )200 
کلمه، 2 کادر(

رای اصالحی
پیرو رای شماره 4546 مورخ 11/10/95  خانم بیگم جعفری دستگردی میزان 
مالکیت نامبرده 3  دانگ مشاع از شــش دانگ یک باب خانه از پالک  2469/75 
به استثنایی بهای ثمینه اعیانی ثبت در صفحه 583 دفتر 119  امالک می باشد 

که اشتباها در رای و آگهی اعالم نشده است؛ بدین ترتیب اصالح می گردد.
پیرو رای شــماره 4547  مورخ 11/10/95 آقای یداله حسینی میزان مالکیت 
نامبرده 3  دانگ مشاع از شش دانگ یک باب خانه از پالک  2469/75 به استثنایی 
بهای ثمینه اعیانی ثبت در صفحه 583 دفتر 119  امالک می باشــد که اشتباها 
در رای و آگهی اعالم نشده است؛ بدین ترتیب اصالح می گردد. نبی اهلل یزدانی 

رئیس ثبت اسناد و امالک خمینی شهر
ابالغ وقت رسيدگی

9/376 در خصوص پرونده کالســه 95-1045 خواهان مینا شــاه حســینی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه  به طرفیت زیبا پارسامنش تقدیم نموده است وقت 
رسیدگی برای روز سه شنبه مورخ 95/11/12  ساعت 8/30 تعیین گردیده است 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شعبه به نشانی خ هشت بهشت 
شرقی بعد از چهار راه پیروزی روبه روی مسجد امام علی)ع( مجتمع شماره 
3 شورای حل اختالف اصفهان  مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می شود. م الف:29131 شعبه 51 مجتمع شماره سه شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان) 113 کلمه، 1 کادر( 
فقدان سند مالكيت

10/222 شــماره صــادره: 1395/43/314639 نظر به اینکــه ورثه مرحومه 
سکینه سلمانی رنانی فرزند عباس با تسلیم یک برگ استشهاد شهود شماره: 
48034-1395/9/25 دفترخانه 112 اصفهان، مدعی مفقود شدن سند مالکیت 
328 سهم مشاع از 360 سهم ششدانگ پالک 2852 فرعی از 18 اصلی، واقع در 
بخش 14 ثبت اصفهان که در ذیل ثبت 20346 صفحه 597 دفتر جلد 77 صادر 
و تسلیم گردیده و به موجب رای 18153-1345/9/1 به مالکیت نامبرده درآمده 
و اظهار داشته اند که  سند مالکیت مرقوم در اثر سهل انگاری مفقود گردیده و 
تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده اند. لذا دفترچه سند مالکیت مذکور از 
درجه اعتبار ساقط و مقتضی است چنانچه سند مالکیت مفقودی جهت انجام هر 
گونه معامله به آن دفترخانه ارائه گردید از انجام معامله خودداری و آن را جهت 
اعمال مقررات به این اداره ارسال نمائید. انجام هر نوع معامله با سند مالکیت 
المثنی موکول به استعالم از این اداره می باشــد. لذا مراتب به استناد تبصره 
یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود 
چنانچه کسی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت 
نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود 
را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید 
اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد 
گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض 
اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی 
طبق مقررات خواهد شد. م الف: 31257 اداره ثبت اسناد و امالک غرب استان 

اصفهان) 270 کلمه، 3 کادر(  

اعالم مفقودی 
کارت دانشجویی اینجانب طناز رضایی فرزند شهباز به 
شماره دانشجویی 92122054 صادره از موسسه آموزش 
عالی جهاد دانشــگاهی مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.
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10
ثبت نام ترم بهمن پیام نور از 30 دی

سهم 24 درصدی موتورسیکلت سواران 
در تصادفات فوتی کشور

زمان ثبت نام مجدد آزمون ارشد 
اعالم شد

خرید عروسی نباید سرآغاز 
درگیری های بعد از ازدواج شود

دالیل ازدواج با فاصله سنی 
معکوس چیست؟

ســخنگوی دانشــگاه پیام نــور گفت: بــرای آغاز تــرم بهمن 
ورودی های قدیم دانشــگاه پیام نور افزایش شــهریه نخواهیم 

داشت.
محســن صدر با اشــاره به اینکه امتحانات دی ماه دانشجویان 
دانشــگاه پیام نور در حال برگزاری است، اظهار داشت:برگزاری 
این آزمون ها تا 27 دی ماه ادامــه دارد. وی افزود:ثبت نام برای 
ترم بعد دانشــجویان ورودی قدیم دانشــگاه پیام نور از 30 دی 
ماه آغاز می شــود و تا 6 بهمن ماه ادامه دارد.سخنگوی دانشگاه 
پیام نور بیان داشــت: زمان حذف و اضافه در دوره جدید از 26 
بهمن تا 5 اســفندماه است. صدر با اشــاره به چگونگی ثبت نام 
برای ورودی های قدیم ترم بهمن اظهارداشت: دانشجویان می 
توانند صرفا شــهریه ثابت را پرداخت کنند و شهریه متغیر خود 
را به صورت اقســاط و یا از طریق تســهیالت وام صندوق رفاه 

بپردازند.

رییس پلیــس مرکز کنترل ترافیک راه های کشــور از ســهم 24 
درصدی موتورسواران در تصادفات فوتی کشور خبر داد.

ســرهنگ نادر رحمانــی رییس پلیــس مرکز کنتــرل ترافیک، 
اظهارداشــت: بر همین اســاس در تصادفات جاده ای که منجر به 
مصدومیت شده اســت، 76 درصد آنها به موتورسواران اختصاص 
دارد. رییس پلیس مرکز کنترل ترافیک راه های کشور در پایان بیان 
کرد: در تصادفات فوتی که بین دو یا چند وسیله نقلیه رخ می دهد، 
19/3 درصد از آنهــا به برخورد بــا موتورســواران و در تصادفات 

جرحی، 27/8 درصد به برخورد با موتورسیکلت ها مربوط است.

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور با اشاره به پایان ثبت نام 
در آزمون کارشناسی ارشد ســال 96 گفت: به منظور مساعدت و 
همراهی با داوطلبانی که در مهلت مقرر نسبت به ثبت نام خود در 
این آزمون اقدام ننموده اند ترتیبی اتخاذ شده است تا این دسته از 
داوطلبان از اول تا سوم اســفند ماه جاری نسبت به ثبت نام در این 

آزمون اقدام کنند. 
حســین توکلی با اعالم ایــن مطلب اظهــار کــرد: داوطلبان در 
صورت تمایل از اول تا ســوم اســفند ماه جاری فرصــت دارند با 
 مراجعه به ســایت ســازمان ســنجش آموزش کشــور به نشانی

 www.sanjesh.org نســبت به مشــاهده و ویرایش اطالعات 
ثبت نامی در آزمون کارشناسی ارشد سال 96 اقدام کنند.

به گفته توکلی، سال گذشــته نیز در آزمون کارشناسی ارشد سال 
95 حدود 761 هزار نفر ثبت نام کرده بودند.

آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد سال 96 در روزهای پنجشنبه 
7 و جمعه 8 اردیبهشت ماه 96 برای پذیرش در همه دانشگاه ها و 
موسسات آموزش عالی از جمله دانشگاه آزاد اسالمی در حوزه های 

مربوط برگزار می شود.

عروس و دامادها بــرای جلوگیری از اختالفات بیــن خانواده ها باید 
خودشان به تنهایی برای خرید پیش قدم شوند.

فرشته کریمی روان شناس، با اشــاره به خرید پیش از ازدواج عروس 
و دامادها، اظهار داشــت: در برخی از خانواده ها رسم بر این است که 
چند نفر از اقوام عروس و داماد که همگی صاحب نظر هستند به نشانه 
احترام همراه با دختر و پسر به بازار می روند. در این بین عروس و داماد 
باید مراقب باشند تا اختالفی پیش نیاید برای همین مجبورند برای 
جلوگیری از این امر لوازم مورد نیازشــان را طبق سلیقه اقوام تهیه 
کنند.  وی در ادامه اذعان کرد: حلقه ای که قرار است یک عمر به نشانه 
عشق و وفاداری در دســت چپ عروس و داماد باشد، طبق نظر تمام 
نزدیکان خریداری می شود، برای خرید هر کدام از لوازم هم یک نفر 
صاحب نظر و به اصطالح کاربلد پیدا می شود. گاهی مادر داماد چیزی 
را تأیید می کند که مادر عروس نمی پســندد. خیلی از صحبت هایی 
که تا مدت ها رابطه عــروس و داماد را خراب می کنــد، از حرف ها و 
برخوردهای هنگام خرید نشــئت می گیرد. این روان شناس با اشاره 
به راهکار خود برای جلوگیری از نزاع ها، گفت: بهترین راه این اســت 
که خود عروس و داماد با هم برای خرید برونــد و فقط به لوازمی که 

احساس می کنند واقعا ضروری است اکتفا کنند.

بیکاری و مشــکالت اقتصــادی از جمله دالیلی اســت که بعضی 
مردان به ســمت دخترانی که مســن ترند تمایل پیــدا می کنند. 
فاطمه عبدی روان شناس ، با اشــاره به رعایت تناسب سنی بین زن 
و مرد، اظهارداشت: تناسب ســنی از جمله عوامل مهمی است که با 
پیشرفته شــدن جوامع به فراموشــی سپرده شــده و هر روز شاهد 
ازدواج خانم هایی هستیم که از همسر خود بزرگ تر هستند. وی در 
ادامه افزود: اگر این بزرگ تر بودن سن بین دو یا سه سال باشد امری 
معقول و امکان پذیر اســت ولی اگر این مسن تر بودن خانم نسبت به 
آقا به 10 یا 15 سال برسد ممکن است سبب مشکالت انکار ناپذیری 
شود. این روان شناس با بیان دالیلی که بعضی از پسرها به دخترانی با 
سنین باالتر گرایش پیدا می کنند ، تصریح کرد: اغلب دالیل اقتصادی 
و بیکاری سبب می شود بعضی آقایان به سمت دخترانی که مسن تر 
هستند ولی شرایط اقتصادی مناسب و یا شــغل پر درآمدی دارند، 
تمایل پیدا کنند.  عبدی با بیان مشــکالتی که ممکن است در این 
ازدواج ها پیش بیاید، اذعان کرد: نخستین مشکلی که پیش می آید، 
مشکل بچه دار شدن است. زنانی که سن باالتری دارند در وضع حمل 
به مشکل برخورد می کنند، همچنین کسی که سن پایین تری دارد 
جنب وجوش بیشتری را می خواهد تجربه کند در حالی که مثال یک 
زن چهل ساله تمام این دوران را قبال گذرانده است. وی در پایان افزود: 
اگر بنا به دالیلی با پسران کوچک تر از خود ازدواج کردید باید نکاتی را 
مدنظر قرار دهید به عنوان مثال زن باید ادبیات آمرانه خود را تصحیح 
کند یعنی نباید برای شوهرش مادری کند چرا که او فقط همسرش 
است، حفظ احترام همسرتان در بین دیگران و همچنین دادن قدرت 
مدیریت به او برای تصمیم گیری ها از جمله نکات مهم دیگری است 

که باید برای داشتن یک زندگی آرام رعایت کنید.

اخبار

پیشنهاد  سردبیر:
مرگ تدریجی رویاها روی کارتن ها!

با مسئوالن

اخبار کوتاه 

فوتی های ناشی از حوادث کار اصفهان در 
دوسال اخیر کاهش یافته است

کشف 580 میلیون ریال اموال مسروقه 
داخل خودرو

حقوق شهروندی حق ذاتی و فطری 
انسان هاست

مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان گفت: در متولدین دختر 
نام های فاطمه، زهرا، نازنین زهرا، فاطمــه زهرا و زینب و در 
پسران نام های امیرعلی، علی، امیرحســین، محمدطاها و 
حسین بیشترین فراوانی را در انتخاب اسم در میان خانواده ها 

داشته اند.
تورج حاجی رحیمیان درباره آمــار متولدین 9 ماهه ابتدایی 
سال اظهار کرد: تعداد متولدین در اســتان اصفهان برای 9 
ماهه اول سال جاری 63 هزار و 847 نفر ثبت شده که از این 
میزان 32 هزار و 687 نفر پســر و 31 هزار و 160 نفر دختر 
بوده اند. وی اصفهان را با 28 هــزار و 762 مورد والدت دارای 
بیشترین تولد در 9 ماهه دانســت و افزود: شهرستان کاشان 
نیز با 4 هــزار و 671 تولــد دارای رتبــه دوم در والدت های 

شهرستان های استان قرار دارد.
مدیرکل ثبت احوال اســتان اصفهان در ادامــه درباره آمار 
فوتی ها در این مدت نیز تصریح کــرد: 17 هزار و 933 فوتی 
در 9 ماه ابتدایی امسال استان به ثبت رسیده که 10 هزار و 9 
نفر فوتی ها را مردان و 7 هزار و 846 نفر دیگر را زنان تشکیل 

داده اند.
حاجی رحیمیــان درباره تعداد فوتی ها در شهرســتان های 
استان نیز خاطرنشان کرد: شهرستان اصفهان با 7 هزار و 330 

نفر در رتبه اول فوتی ها و کاشان نیز با هزار و 272 نفر در رتبه 
دوم تعداد فوتی های شهرستان های استان قراردارد.

مدیرکل ثبت احوال اســتان اصفهان در ادامه صحبت های 
خود با اشاره به آمار ازدواج و طالق در استان یادآور شد: تعداد 
28 هزار و 413 ازدواج در اســتان اصفهان به ثبت رســیده 
است که آمارها نشــان از ثبت 8 هزار و 455 طالق در استان 
در همین مدت دارد. حاجی رحیمیان با بیان اینکه شهرستان 
اصفهان بیشترین میزان ازدواج را به خود اختصاص داده است 
اظهارکرد: تعداد ازدواج های به ثبت رســیده در شهرستان 
اصفهان 12 هزار و 771 مورد است که آمارها از تعداد 4 هزار 

و 278 طالق در همین مدت در این شهرستان خبر می دهد.

رییس پلیس فتا با اشاره به کشــف 86 درصدی جرایم طی 9 
ماه اخیر سال جاری گفت: حدود 50 درصد از جرایم سایبری 

در حوزه پیام رسان ها رخ می دهد.
ســردار کمال هادیانفر رییس پلیس ســایبری کشــور در 
حاشیه بازدید از پلیس فتای استان قم، از این پلیس به دلیل 
استنادپذیری ادله دیجیتال با اســتفاده از روش های فنی در 
کشف 90 درصدی جرایم طی 9 ماهه سال جاری تقدیر کرد 
و گفت: خوشبختانه استان قم، رشد جرایم سایبری کمتری در 

مقایسه با سایر استان های کشور داشته است.
این مقام ارشــد انتظامی ضمن اشــاره به اینکه کشــف کل 
جرایم در کشــور 86 درصد طی مدت مذکور اســت، از وقوع 
50 درصدی جرایم در حوزه پیام رسان ها در کشور خبر داد و 
اظهارداشت: با توجه به اهمیت فضای مجازی در توسعه جامعه 
ما، طی ســال های اخیر، فن آوری اطالعات و ارتباطات مورد 
توجه زیادی قرار گرفته و کانون تحوالت جدیدی در خانواده 
 و زیر ساخت های  کشور در اســتفاده از فضای مجازی ایجاد

 شده است.
رییس پلیس فتا در ادامــه تاکید کرد: علما و اندیشــمندان 
با پیروی از اصل امر به معروف و نهــی از منکر باید به تقویت 
بنیادهای اساســی در حوزه فرهنگ، دیــن و اخالق مداری 

اسالمی در استفاده از فضای مجازی بپردازند تا این فضا فرصت 
و ابزاری باشد برای توسعه افکار و اندیشه های جوانان اسالمی 
ایرانی. این مقام مســئول افزود: در حال حاضــر بیش از 29 
میلیون کاربر  این فضاها جوانان هســتند و بیش از 170 هزار 
کانال فارسی در تلگرام فعال اســت که بخش زیادی از آنها در 

اختیار قشر جوان قرار دارد.  
وی با اشاره به اینکه ارتباطات ســالم در فضای مجازی و لزوم 
هوشیاری جوانان و خانواده های آنان نسبت به تهدیدات فضای 
سایبری باید در درجه نخست اولویت آنها، نهادهای رسمی و 
غیر رسمی کشور قرار گیرد، ادامه داد: متاسفانه امروز فضای 
شبکه های اجتماعی مملو از اخبار نادرست و ضد و نقیض است 
که بسیاری از آنها با نمایش متن، عکس و فیلم می تواند سبب 

انحرافات اجتماعی جوانان و خانواده ها شود.
سردار هادیانفر بیان داشت: استفاده از ظرفیت هایی همچون 
رسانه های دیداری، شــنیداری و مکتوب برای نهادینه کردن 
فرهنگ سایبری و استفاده از آموزه های دینی از جمله امر به 
معروف و نهی از منکر به عنوان کنترل اجتماعی توســط هر 
شخص ضروری است تا هر فرد بتواند با تدبیر در کنار نیروهای 
خدمتگزار فتا، پلیســی برای محافظت از دیــن، وطن، مال و 

ناموس خود باشد.

 رییس بازرسی اداره کار استان اصفهان گفت: با توجه به اینکه آمار حوادث ناشی 
از کار قابل توجه است اما خوشبختانه در دو سال اخیر شاهد کاهش آمار مرتبط 

با حوادث منجر به فوت در اصفهان هستیم.
امیر مسعود حاج رســتم اظهار داشــت: یک نماینده و رابط ایمنی در هر یک از 

دستگاه ها برای کاهش حوادث کار ضروری است.
 وی به برگــزاری اولین کارگــروه ایمنی در کار و صنعت کاشــان اشــاره کرد 
و بیان داشت: حوادث ناشــی از کار شهرستان کاشان نســبت به سال گذشته 
 27 درصد کاهش یافته و شــدت این حــوادث از نظر فوت، نقــص و قطع عضو

  ناشــی از کار ظرف 8 ماه سال 95 نســبت به سال گذشــته 13 درصد کاهش 
یافته است.

رییس بازرسی اداره کار استان اصفهان ادامه داد: در ازای هر حادثه ناشی از کار 
به طور متوسط 450 میلیون ریال هزینه ملی بر جامعه تحمیل می شود.

وی گفــت: برگــزاری دوره آموزشــی ایمن در محیــط کار، بــرای کارگران و 
کارفرمایان و تشــکیل بالغ بر 90 کمیته حفاظت فنــی در بنگاه های اقتصادی 
و صنعتی به صورت فعال و همکاری و تعامــل دو طرفه با انجمن صنفی ایمنی و 
اجرای مدل خود بازرسی با همکاری بیش از 80 کارخانه صنعتی از رویکردهای 
اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی کاشان در راستای شکل گیری محیط کار ایمن 

است.

رییس پلیس آگاهي استان از دستگیري دو ســارق حرفه اي داخل خودرو و 
کشف 580 میلیون ریال اموال مسروقه خبر داد.

سرهنگ ستار خســروي گفت :در پي شکایت یکي از شــهروندان مبني بر 
سرقت از داخل خودرو، رسیدگي به موضوع در دستور کار کارآگاهان پایگاه 

شرق پلیس آگاهي قرار گرفت.
کارآگاه خســروي افزود: کارآگاهان با انجام تحقیقــات و اقدامات تخصصي 
موفق شدند ســارق را شناســایي و با هماهنگي مقام قضائي وی را دستگیر 

کنند.
این مقام انتظامي اظهار داشت: این ســارق در بازجویي هاي به عمل آمده به 
580 میلیون ریال ســرقت از خودروي شــهروندان با همدستي فردي دیگر 
اعتراف کرد. سرهنگ خسروي بیان کرد: در این زمینه پرونده تشکیل شد و 

متهمان برای سیر مراحل قانوني به مراجع قضائي تحویل داده شدند.
رییس پلیس آگاهي اصفهان در پایان به همشــهریان توصیه کرد: وســایل 
شخصي )کیف و اســناد و مدارک ( و اموال با ارزش خود را داخل خودرو ،به 
ویژه روي صندلي در معرض دید نگذارید و هنگامــي که براي بازدید فني یا 
پنچرگیري از خودرو خارج مي شــوید،درهاي خودرو را قفل کنید. رمز عابر 
بانک هاي خود را در کنار کارت قرار ندهید و در صورت سرقت عابر بانک فورا 

به بانک مربوطه اطالع دهید.

حقوق شهروندی هدیه الهی و جزو حقوق ذاتی و فطری انسان هاست؛ از این رو هر یک از 
شهروندان فارغ از هر رنگ، نژاد، جنس، زبان و مذهبی که باشند، مستحق بهره مندی از 
آن هستند. حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و همو، انسان را بر سرنوشت 
اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب 
کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد. ملت ایــران این حق را از طریق 
اصول قانون اساسی اعمال کرده و به موجب اصول 113 و 121، مسئولیت اجرا و پاسداری 

از قانون اساسی را بر عهده رییس جمهور نهاده است. 
رییس جمهور که در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران بر پشتیبانی از حق، گسترش 
عدالت و حمایت از آزادی و کرامت انسانی افراد و حقوق ملت در قانون اساسی به خداوند 
سوگند یادکرده است، »منشور حقوق شــهروندی« را به  مثابه برنامه و خط  مشی دولت 
برای رعایت و پیشبرد حقوق اساسی ملت ایران اعالم می کند.  این منشور با هدف استیفا 
و ارتقای حقوق شهروندی و به منظور تدوین »برنامه و خط  مشی دولت «، موضوع اصل 
134 قانون اساسی، تنظیم شده و شامل مجموعه ای از حقوق شهروندی است که یا در 
منابع نظام حقوقی ایران شناسایی شده اند و یا دولت برای شناسایی، ایجاد، تحقق و اجرای 
آنها از طریق اصالح و توســعه نظام حقوقی و تدوین و پیگیــری تصویب لوایح قانونی یا 
هرگونه تدبیر یا اقدام قانونی الزم تالش جدی و فراگیر خود را معمول خواهد داشت. برای 
دستیابی به این هدف، همکاری سایر قوا و نهادها و مشارکت مردم، تشکل ها، اتحادیه های 

صنفی، سازمان های مردم نهاد و بخش خصوصی ضروری است.

مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان:

اسامی فاطمه و امیرعلی بیشترین طرفدار را دربین خانواده ها دارند
رییس پلیس فتا خبرداد:

50 درصد جرایم در حوزه پیام رسان هاست

به گزارش ایمنا، همیشــه فکر می کنیــم بدبختی و فقر و 
فالکت فقط مال دیگران اســت هیچ گاه به این فکر نمی 
کنیم زیر پنجره گرم و نرم اتاقمان کودکی از سرما به خود 
می پیچد، کودکی که از آغوش گرم خانواده پدری معتاد، 
 مادری زحمت کــش و خواهری مطلقه نصیبش شــده و

 به همین خاطرهرکس به خود اجازه می دهد پشت سرش 
حرف بزند.

یک ســوم کارتن خواب های اصفهان را زنان 
تشکیل می دهند

 بر اســاس آخرین آمارها، ناجی معاون پیشــگیری اداره 
کل بهزیســتی اســتان اصفهــان اعالم کرد: یک ســوم 

کارتن خواب های اصفهان را زنان تشکیل می دهند.
مطابق آمار اعالم شده 1/9 درصد جمعیت اصفهان مبتال 
به اعتیاد هســتند و این یعنی اگر جمعیت اصفهان را  پنج 
میلیون نفــر در نظر بگیریــم، حدود 95 هــزار نفر معتاد 

هســتند که 10 درصد این جمعیت را  کــه معادل 9 هزار 
و 500 نفر است، زنان معتاد اصفهانی تشکیل می دهند.

به گفته ناجی، این آمار معتادان شــامل کسانی است که 
طبق تعریــف »معتاد«، اگــر مواد مصــرف نکنند عالئم 
خماری در آنهــا بروز می کنــد و برای رســیدن به حال 
سرخوشی به طور پیوســته میزان مصرف خود را افزایش 
می دهند و نیز به دلیل وابستگی به مواد مجبور به مصرف 

مداوم هستند.
آنچه طی سال های گذشته چهره شهر اصفهان را مخدوش 
ساخته حضور کارتن  خواب هایی اســت که روز به روز به 
تعداد آنها افزوده می شــود. در ســال های گذشــته اکثر 
کارتن  خواب هــای اصفهــان را مردان تشــکیل می دادند 
 اما آمار زنان کارتــن خواب در چند ماه گذشــته افزایش 

یافته است.
داســتان تکــراری و نخ نمــای زنــان بی خانمــان  و 

کارتن خواب های شهرمان با فرا رســیدن نیمه سرد سال 
رنگ دیگری به خود می گیرد چــرا که بارش باران پاییزی 
دردی بر دردهایشان می شود و ســوز و سرمای زمستان  

نمکی  روی زخم هایشان می پاشد.
پایان کارتن خوابی با هم پیمانی و شروع عزمی 

راسخ
 در هیاهــوی خیابان های شــهر گروهی بر مــی خیزند 
تا زخم هــای این بینوایــان را درمان کنند که هدفشــان 
کمک رســانی به دریافــت حقــوق اولیه و هدیــه دادن 

ابتدایی ترین حق بشری به آنهاست.
نه خیرنــد، نه پولدار و نــه ارث و میراثی روی دستشــان 
سنگینی کرده، آنها هم مثل همه مردم شهرند با درآمدی 
ناچیز اما عزمی بــزرگ که قصد دارند تا بــه نیازمندترین 
قشر، ابتدایی ترین حق بشری را که غذای سالم، سرپناه و 

البسه ای برای پوشیدن است هدیه کنند.
محســن انصاری رییس انجمن کارتن خواب های اصفهان  
می گویــد: ما ضعیــف ترین قشــر جامعه را هــدف قرار 
داده ایم و هر شب یک وعده غذای ساده به کارتن خواب ها 

می دهیم.
شــرح حال گرمخانه مردمی اصفهان به گونه ای است که 
صبح ها بعــد از صبحانه و چای به اســتحمام می پردازند 
و بعد از آن، نزد پزشــک معالج می روند تا ویزیت شــوند 
و تحت درمــان اعتیاد و امراض جســمی به طــور کامال 
رایگان قرار گیرند، پیش از ظهــر میان وعده، میوه و چای 
صرف می کنند و ظهر پــس از صرف ناهار به اســتراحت 

می پردازند.
 انصاری مــی گویــد: افــراد در تمامی ســاعت ها آزادانه 
رفت و آمد می کنند و فقــط افرادی که تحت درمان کامل 
هستند کمتر خارج می شــوند برای اینکه ممکن است در 
بیرون کمپ به آنها سیگار داده شود یا برای مصرف دوباره 
تحریک شــوندف در پایان شــب  نیز پس از صرف شام و 

چای و مخلفات در آسایشگاه ها به خواب می روند.
وی معتقد اســت: گروه »پایان کارتن خوابی« بیش از یک 
هزار عضو دارد که هم پیمان شــده اند تا بــه کارتن خوابی 
خاتمه دهند. هر کدامشــان هم در حوزه خاصی فعالیت 
می کنند و هر شب حدود دویست پرس غذا همراه با میوه، 
پوشــاک و دارو تهیه کرده و به نواحی مختلف شهر سرک 

می کشند تا به کارتن خواب ها رسیدگی کنند.
گرمخانه ای متعلق به مردان در قلب اصفهان

وقتی هوای شــهر رو به سوز و ســرما رفت طی جلسه ای 
با دوســتان به ایــن نتیجه رســیدیم که هر شــب بین 
کارتن خواب هــا غذای گرم همــراه با میوه، دارو و ســایر 
لوازمی که به کارشان می آید توزیع  کنیم، با اینکه کار ما تا 
نیمه های شب طول می کشید اما دستانمان مشتاقانه این 

کار را انجام می داد.
انصاری می گفت: پس از مدتی بــه فکر گرمخانه ای برای 
کارتن خواب ها افتادم و با ارائه نظرم با اســتقبال همکارانم 
روبه رو شــدم، بعد از دوندگی های فراوان توانستم مجوز 

راه اندازی اولین گرمخانه مردمی را با هماهنگی بهزیستی 
و اســتانداری و معاونت درمان علوم پزشــکی، دبیر ستاد 
مبارزه با مواد مخدر، شــورای شهر و شــهرداری گرفته و 
سپس با کمک خیرین، مکان مناســبی با ظرفیت حضور 
60 نفر  را به طــور شــبانه روزی بــرای  کارتن خواب ها 

راه اندازی کردم.
خوشبختانه مشکل کارتن خوابی مردان کالن شهر اصفهان 
حل شــده اما مشــکل اصلی نبود گرمخانه و سرپناه برای 
زنان بی سرپناهی اســت که از درد ناچاری شــب ها را در 
جایی مــی گذرانند که نبایــد بگذراننــد؛ در جاهایی که 
نمی توان اسمش را ســرپناه گذاشت، شــاید تعداد زنان 

کارتن خواب کم باشد اما وجودشان پنهان است.
مــردم اصفهان یــا علــی گویان بــه کمــک خواهران 
بی ســرپناهمان بشــتابند تا از تبعات و پیامدهای منفی 
آن جلوگیری کنند، چرا که  تمــام عواملی که باعث رفتن 

مردان به ســمت اعتیاد 
می شــود، در مورد زنان 
مضاعف است؛ یعنی اگر 
بیــکاری و فقدان قدرت 
اقتصادی یکی از عواملی 
اســت که باعث می شود 
مردان به ســمت اعتیاد 
بروند، در مورد زنان نیز 
فقدان قدرت اقتصادی و 
اقتصادی  استقالل  عدم 
یا تامیــن معاش زندگی 
باعث بروز فقر شــده و 
بی خانمانی و فحشا را به 

دنبال می آورد.
ناجی، کارشــناس اداره 
بهزیســــتی اصفهــان 
می گوید: با وجود اینکه 
تعــداد زنان معتــاد در 
استان قابل توجه است، 

اما امــکان ارائه خدمــات درمانی برای آنها ناچیز اســت. 
حرکت دولت به سمت خصوصی سازی شامل حال درمان 
اعتیاد هم شــده و در حال حاضر، متقاضی برای تاسیس 
مراکز ترک اعتیاد مــردان بیش از نیاز اســت اما در مورد 
 زنان به دلیل حساســیت هایی که وجود دارد درخواستی 

وجود ندارد.
وی عنوان می کند: از مجموع 35 کمــپ ترک اعتیاد در 
اســتان اصفهان، 33کمپ مخصوص آقایــان و 67 مرکز 
درمان سرپایی اعتیاد همگی شامل حال مردان می شود، 
این در حالی اســت که  جمع بندی آمار زنان بســتری در 
2 کمپ اصفهان و ســایر مراکز ســرپایی و اقامتی شاید 
به رقمی حدود 400-500 نفر زن در ســال برسد که در 
مقایســه با آمار 9 هزار نفری زنان معتاد، این رقم بســیار 

ناچیز است .

بررسی وضعیت زنان کارتن خواب در اصفهان؛

مرگتدریجیرویاهارویکارتنها!

وقتی ساعت از حوالی 11 شب می گذرد، در نگاه اول کوچه پس کوچه های این  شهر را سکوت فرا می گیرد اما 
اگر دقیق تر نگاه کرده و دوربین چشمانمان را کمی زوم کنیم می توانیم گوشه  پارک ها، زیر پل ها یا هر جایی 
که پناهگاهی وجود دارد برای یک شب ســر نهادن بر زمین خدا، انسان هایی را ببینیم که سر بر زمین خاکی 

نهاده اند.

مشکل اصلی نبود 
گرمخانه و سرپناه برای 
زنان بی سرپناهی است 

که از درد ناچاری 
شب ها را در جایی 

می گذرانند که نباید 
بگذرانند؛ در جاهایی 

که نمی توان اسمش را 
سرپناه گذاشت، شاید 

تعداد زنان کارتن خواب 
کم باشد اما وجودشان 

پنهان است

روان شناسی
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پیشنهاد سردبیر: 
عربستان برای حج ۹۶ از ایران دعوت نکرده!

عکس روز

عکس روز نشنال جئوگرافیک

شناسایی آثار کم  نظیر هخامنشی
در پاسارگاد

درخشش برند گردشگری ایران 
در اسپانیا

برخی خانه ها بدون مجوز در کیش 
مسافر می گیرند

در آخرین بررســی های باستان شناســی در پاســارگاد آثاری 
مانند تپه ها، محوطه ها، ســد، معدن، انواع قبر، قنوات، پایه های 
پل و آســیاب ها از دوره پیش از تاریخ، تاریخی، فرا هخامنشــی، 
ساسانی و اسالمی کشــف شده اســت. فرهاد زارعی کردشولی، 
سرپرست هیئت بررسی باستان شناسی شهرســتان پاسارگاد، 
ضمن اعالم این خبر، از بررسی های باســتان شناسان به عنوان 
یکی از نخستین راه های کشف زیرساخت های حکومتی در دوره 
هخامنشی و سایر دوره های باستانی یاد کرد و گفت: پروژه بررسی 
باستان شناسی شهرستان پاسارگاد با دشــت های مستعدی در 
نزدیکی دشت پاسارگاد، کلید خورد. این باستان شناس ادامه داد:  
از ابتدای این بررسی پیمایشی تاکنون آثار متعددی از دوره پیش 
از تاریخ شامل غارها و پناهگاه های صخره ای از دوره پارینه سنگی 
جدید و فرا پارینه ســنگی،تپه ها و محوطه های پیــش از تاریخ 

شناسایی شد.
آنگونه که از گفته هــای زارعی بر می آید در ایــن کاوش ها، آثار 
کم نظیری از دوره هخامنشی نیز کشف شــده است که از میان 
آنها می توان به محوطه  میان جاده ای با وسعت بیش از ۳۵ هکتار 
با پالن هندسی بســیار منظم، کانال های موسوم به جوی دختر 
به طول بیش از ۵۰ کیلومتر، ســد هخامنشی سر پنیران و معدن 
سنگ ابوالوردی اشاره کرد.زارعی به کشف آثار دیگری مانند انواع 
قبور خرسنگی، توده سنگی)خرفخانه(، حفره سنگی، استودان، 
کارگاه های استحصال مواد غذایی)شیره انگور( و کارگاه ذوب فلز 
نیز اشــاره کرد و ادامه داد:  در این محوطه، مکان های استقراری 

مهمی از دوره فراهخامنشی تا ساسانی نیز وجود دارد.

نماینده اطالع رسانی گردشــگری ایران در اسپانیا گفت: هیاهوی 
رسانه ای ایجاد شده درباره نام ایران در اسپانیا باعث شده تا به غرفه 

ایران در نمایشگاه گردشگری فیتور توجه ویژه  شود.
محمد محمدی راد که مســئولیت ایجاد غرفه ایران در نمایشگاه 
فیتور اسپانیا را بر عهده دارد گفت: امسال غرفه ایران در نمایشگاه 
گردشگری فیتور اسپانیا بزرگ تر از سال گذشته است و برنامه های 
مختلفی در کنار آن برگزار می شود از جمله مراسم شب ایرانی که 
به گفته رایزن جدید بازرگانی و سفیر ایران در اسپانیا از چند وزیر 
این کشور برای شــرکت در این برنامه دعوت شده است؛ بنابراین 
امسال حضورمان در نمایشگاه فیتور پررنگ تر خواهد بود.وی ادامه 
داد: ســروصدایی که بعد از برداشته شــدن تحریم ها درباره ایران 
شــد، هیاهویی را درباره نام ایران ایجاد کرده و حتی در مجله های 
اسپانیایی مدام درباره ایران مطلب نوشته می شود. اکنون کشورمان 
به یک برند در اســپانیا تبدیل شــده و درباره ایران و سفر به ایران 
حرف های زیادی زده می شود؛ بنابراین در نمایشگاه فیتور امسال به 
این غرفه توجه زیادی می شود و این هنر ماست که بتوانیم در چنین 

نمایشگاهی به خوبی حضور پیدا کنیم.

رییس جامعه هتلداران کیش از وجود خانه ها و آپارتمان هایی در 
جزیره کیش خبــر داد که به صورت غیر قانونــی اقدام به پذیرش 

مسافر می کنند.
مسیح ا... صفا رییس جامعه هتلداران کیش با بیان این مطلب گفت: 
معاون گردشگری ســازمان منطقه آزاد کیش از رشد ۱۸ درصدی 
ورود گردشگران به جزیره از اول سال خبر داده است و ما گفته ایم 
که با ۲۰ درصد کاهش مسافر در هتل های جزیره مواجه بوده ایم و 
در جشنواره تابستانی کیش به جای اینکه هتل های ما پر از مسافر 
باشد مسافری نداشتیم. چون مسافران به جزیره آمدند ولی به هتل 
نرفتند. صفا گفت: تعدادی سوئیت در جزیره کیش به وجود آمده 
که مالکان آنها اقدام به جذب مســافر می کنند و من با این موضوع 
مخالف هستم چون باعث شده که کار هتلداران کساد شود باید این 
موضوع بررسی شود من فقط هر از چند گاهی می شنوم که اتفاقات 
متفاوتی در این خانه ها می افتد و کســی هنــوز ناظر بر عملکرد 
آنها نیســت. این خانه ها هیچ مجوزی برای پذیرش مسافر ندارند؛ 
اما توانسته اند با تبلیغات مسافر جذب کنند.وی با بیان اینکه چرا 
ویزا برای گردشگران خارجی در جزیره کیش مدتی است که انجام 
نمی شود بیان کرد:  ۹ هتل در جزیره با ســه هزار تخت ، مسافران 
خارجی را که برای ویزا می آمدنــد، پذیرش می کردند  همه آنها از 
بهمن ماه سال پیش خالی از مسافر شدند.  از این ۹ هتل ۶ هتل دیگر 

هنوز خالی هستند.

جشن سال نوی میالدی در سراســر دنیا متفاوت برگزار می شود 
اما تقریبــا در همه آنها مراســم آتش بازی وجــود دارد. برخالف 
استانداردهای تعیین شــده برای آتش بازی ســال نو، ایسلند در 
اجرای این مراســم کمی زیاده روی به خرج می دهد و عکاس این 
تصویر،  Einar Pall Svavarsson ، که خود اهل ایســلند است، 
آن را کمی دیوانه وار توصیف می کند. بر اساس یک سنت قدیمی، 
با فرا رسیدن نیمه شــب و آغاز اولین روز ســال نوی میالدی، در 
ریکیاویک ) پایتخت ایسلند (، مراسم آتش بازی در همه  شهرهای 
کشور آغاز می شود و در نتیجه  آن آسمان به مدت ۲۰ تا ۳۰ دقیقه 

همچون روز روشن می گردد.

اخبار

وزیر حج عربســتان گفته از ایران برای حضور در حج آینده 
دعوت کرده؛ اما ســازمان حــج ایران می گویــد که هیچ 

دعوت نامه رسمی از عربستان دریافت نکرده است.
 محمدصالح بن طاهر بنتن ، وزیر حج و عمره عربســتان ، 
به تازگی گفته که از ۸۰ کشور اســالمی به منظور تنظیم 
مناســک حج دعوت کردیم و ایران نیز جزو این ۸۰ کشور 
اســت. وی اظهار کرده که عربســتان از تمام حجاج جهان 
اسالم بدون توجه به جنسیت و گرایش مذهبی آنها استقبال 
می کند و به آنها خدمات می دهد. وزارت حج و عمره تالش 
می کند تا حجاج، مناســک حج خود را به آسانی و آرامش 
انجام دهند و برای اســکان و حمل و نقل آنهــا خدماتی را 
ارائه خواهد داد. این درحالی است که سازمان حج و زیارت 
ایران اعالم کرده که تا کنون هیچ دعوت نامــه ای از وزارت 
حج عربستان دریافت نکرده اســت. حجت االسالم مهدی 
شهسواری مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی سازمان 
حج و زیارت نیز با تایید این مطلب، گفت: معموال عرف است 
وزارت حج عربستان برای تنظیم مناسک حج به کشورهای 
اسالمی دعوت نامه بفرســتد، اما فعال چیزی دریافت نشده 
است.با این حال سرپرســت حجاج ایرانی، حدود یک هفته 
پیش از تــالش برای فراهــم کردن مقدمات حــج و عمره 
خبر داده و گفته بود: امیدواریم این بار عربســتان شــرایط 
ما را بپذیرد. وزیر فرهنگ و ارشاد اســالمی نیز از مذاکره با 
وزارت خارجه و شورای عالی امنیت ملی برای هموار کردن 
مسیر حج و عمره ســخن گفته و تاکید کرده بود: عربستان 
باید شــرایط مد نظر مقام معظم رهبری را تامین کند. وی 
همچنین گفته بود: اگر عربســتان شــرایط الزم را که در 
سیاست های نظام ما تعریف شده فراهم کند، حتما دولت و 
مجموعه نظام، مسیر را برای حضور انبوه زائران ایرانی در حج 
و عمره فراهم خواهند کرد، اما اگر دشمن متحجر این مسیر 
را مســدود کند، در دنیای اســالم خوار و ذلیل خواهد شد.  
سرپرست جدید ســازمان حج و زیارت نیز تاکید کرده بود: 
انتظارات ما از عربستان همان چیزی است که سال گذشته 
مطرح شده بود. همچنان انتظار داریم تضمینی برای امنیت،   
تسهیل امکانات و قائل نشدن تفاوت بین زائران ایرانی و سایر 
کشورها لحاظ شود. اگر ســعودی ها این توقعات را تامین 

کنند، ما نیز تصمیم می گیرم. 
ایران از اواخر فروردین ســال ۹۴ تا کنــون به دنبال حادثه 
فرودگاه جــده، عمره را تعلیق کرد. شــرط ایــران برای از 
سرگیری عمره، اجرای حکم اشــد مجازات برای دو مامور 
خاطی سعودی و ارائه تضمینی برای تامین امنیت و حفظ 
شأن زائران ایرانی بود که عربستان تا به امروز به هیچ یک از 

این مطالبات پاسخ نداده است.

عربستان برای حج ۹۶ از ایران 
دعوت نکرده!

خبر

بریونی

بدون شــک یکی از معروف ترین و لذیذترین غذاهای سنتی 
اصفهان بریان و یا همان بریونی اســت که ظاهری شــبیه به 
همبرگر دارد. از مخلوط گوشــت گردن گوسفند، جگر سفید 
گوســفند، ادویه اصفهانی، پیاز، نمک و فلفل و زردچوبه تهیه 
می شود. برای پخت این غذای لذیذ باید ابتدا گوشت گوسفند 
و دنبه را به همراه پیاز، ادویه و آب بپزید. همین مراحل را برای 
جگر ســفید هم پیاده کنید. بعد از اینکه جگر پخته و آب آن 
تمام شد، باید آن را کمی تفت دهید. مخلوط گوشت گوسفند 
و دنبه را نیز بعد از پخــت چرخ کرده و با کمــی زعفران، نعنا 
خشــک، نمک و فلفل بار دیگر چرخ کنید. مواد به دست آمده 
را به اندازه  یک همبرگر، گرد کرده و  داخل تابه سرخ کنید. در 
اصفهان برای پخت بریانی تابه های مخصوص وجود دارد؛ اما اگر 
دسترسی به این تابه ها ندارید، از ظروف معمولی هم می توانید 
استفاده کنید. بعد از سرخ شــدن بریانی روی آن را با دارچین، 
 خالل بادام و گردو تزیین و با نان سنگک، ســبزی تازه و دوغ 

نوش جان کنید.
اشکنه

یکی دیگر از غذاهای ســنتی و راحت اصفهان، اشــکنه است. 
غذایی که ظاهرا شبیه ســوپ اســت و در روزهای سرد سال 
طرفداران بســیاری دارد. کره، پیاز، آرد، تخــم مرغ، آب، مرزه 
خشــک، نمک و فلفل و زردچوبه مواد اولیه این غذا را تشکیل 
می دهند. کافی است تا پیاز را با کره کمی سرخ و به آن مرزه و 
نمک و زردچوبه و فلفل و آب را اضافه کنید و منتظر باشید تا به 
جوش بیاید و غلیظ شود. سپس  تخم مرغ  را به آن اضافه کرده 

و صبر کنید تا تخم مرغ ها سفت شوند.
کاله جوش

یکی از غذاهای سنتی اصفهان که به ســرعت آماده می شود 
کاله جوش اســت. غذایی که تقریبا در تمام شهرها پخته می 
شود؛ اما اصالت و ریشه آن به ایالت قشقایی و منطقه اصفهان 
برمی گردد. با توجه به راحتی آماده کردن این غذا می توان آن 
را در دسته غذاهای حاضری قرار داد. مواد اولیه این غذا تشکیل 
شده از: کشک، نعنا خشــک، پیاز، گردو، روغن، نمک و فلفل. 
برای طبخ کاله جوش، باید پیاز را تفــت دهید و بعد از طالیی 
شدن آن کمی نعنا خشک به آن اضافه کنید تا کمی سرخ شود. 
سپس کشک رقیق شــده را به مواد اضافه کرده و هم بزنید  تا 
جوش بیاید. بعد از آنکه به غلظت مناسب رسید آن را با کمی 
نمک و فلفل  مزه دار کنید. کاله جوش را معموال با نان سنگک 

ترید می کنند.
کشک  بادمجان

می گویند کشــک بادمجان هم ریشــه ای اصفهانی دارد هر 
چند که طرز تهیه آن همان شیوه ای است که همه می دانید؛ 
بادمجان سرخ شــده، پیاز داغ، کشــک و نعنا داغ. اصلی ترین 

تفاوت این غذا با حلیم بادمجان نبود گوشت در آن است.
قیمه ریزه نخودچی

قیمه ریــزه نخودچی اصفهان کــه در گویش محلــی به آن 
قیمه ریزه نخودچــی و یا قرمزه نخودچی گفته می شــود، از 
آن دست غذاهای سنتی اصفهان اســت که از ترکیب گوشت 
و آرد نخودچی درست می شــود؛ اما این غذا را نباید با کوفته 
نخودچی اشتباه گرفت چرا که بر خالف کوفته که در تهیه آن 

از مقدار گوشت زیادی استفاده می شود، در قیمه ریزه نسبت 
آرد نخودچی و گوشت برابر است و به همین جهت بافت نرم تری 
دارد. برای طبخ این غذا  ابتدا مخلوطــی از پیاز داغ، زردچوبه و 
رب و آب آماده می کنند. سپس گوشــت، پیاز، نمک و فلفل و 
زردچوبه را با غذاساز له کرده و  آرام آرام آرد نخودچی و آب به آن 
اضافه می کنند تا مخلوط یک دستی به دست بیاید. بعد به آن 
نعنا خشک اضافه و از مخلوط به دست آمده کوفته های کوچک 
درست می کنند و در داخل مخلوط رب و پیاز داغ می اندازند تا 

جا بیفتد. بعد از حدود یک ساعت غذای شما آماده است.
حلیم  بادمجان

این غذا که از ترکیب برنج، گوشــت، بادمجان، پیاز و نعنا داغ، 
کشک، نمک و فلفل به دست می آید ریشه ای اصفهانی دارد. 
برای طبخ حلیم بادمجان باید برنج را تا حدی بپزید که کامال 
له شود. در مرحله بعد باید گوشت، که بهتر است گوشت گردن 
باشد را هم بپزید. بادمجان ها را جدا سرخ کرده و بکوبید.سپس 

گوشــت را اضافه کنیــد و مجدد 
بکوبیــد تا مخلوطــی همگون به 
دست بیاید. در آخر کشک را اضافه 
کنید و بعد از نیم ســاعت حرارت 
دیدن آن را با نعنا و پیاز داغ تزیین 
کنید. معموال این غذا با نان ســرو 

می شود.
گوشت و لوبیا

گوشــت و لوبیا )به گویش محلی 
گوشــدالوبیا( نام یکــی دیگر از 
غذاهای ســنتی اصفهان است که 
معموال در قابلمه های مسی پخته 
می شــود. برای پخت  این غذا که 
به صورت حلیمی پخته می شود 
)یعنــی ظاهری شــبیه به حلیم 
دارد( از گوشــت گوســفندی که 
بهتر است دنده باشد، سبزیجاتی 
مثل تره، جعفری و شنبلیله،  لوبیا 

سفید، برنج، پیاز و ادویه استفاده می شــود. به این صورت که  
ابتدا گوشت را به همراه لوبیا سفید و پیاز و آب و ادویه هایی مثل 
نمک، فلفل و زردچوبه می پزند و سپس سبزیجات و برنج را به 
آن اضافه می کنند تا لعاب دار شــود. دست آخر هم مخلوط را 

می کوبند تا  حالت حلیمی به خود بگیرد.

نگاهی به غذاهای سنتی نصف جهان؛

گردشگری غذا با سفره اصفهان

یکی از غذاهای 
سنتی اصفهان که  

به سرعت آماده 
می شود کاله جوش 

است. غذایی که 
تقریبا در تمام 

شهرها پخته می 
شود؛ اما اصالت و 

ریشه آن به ایالت 
قشقایی و منطقه   

اصفهان   برمی گردد

اصفهان به ســبب موقعیت جغرافیایی و اقلیم کویری از 
روزگاران گذشته تا به امروز با طیف وسیعی از مواد غذایی 
اولیه روبه رو بوده اســت. اگر نگاهی به فهرست غذاهای 
سنتی اصفهان بیندازید، وجه مشترک اکثر این غذاها 
را درمی یابید که در ظاهر حلیمی شکل هستند و با نان 
سرو می شوند؛ همچنین گوشت نیز جزو مواد اولیه اصلی 
غذاهای اصفهانی است. نکته دیگری که در مورد غذاهای 
وجود دارد  این است که اکثر این غذاها به صورت تریدی 
یا همان تیلیت خودمان سرو می شوند؛ یعنی آب گوشتی 
دارند که در آن نان ریز می کنند. یکی از این غذاها بریانی 
اصفهان است. وقتی به یک رســتوران اصفهانی برای 
سرو بریانی می روید حتما در کنار غذای اصلی برای شما 

کاسه ای ترید شده نیز می آورند.
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۶ . استاد ماهیگیر

سفر شاید یکی از بهترین و لذت بخش ترین تفریحات و هیجانات زندگی هر فردی 
باشد و مردمان زیادی در سراســر دنیا هر ساله شــرایطی را برای مسافرت خود و 
خانواده شان فراهم می کنند.  برخی دوست دارند اوقات خود را در شهرهای بزرگ 
و پر رفت و آمد با مراکز خرید و رســتوران های هیجان انگیز بگذرانند و برخی دیگر 
به فکر استراحت در کنار یک ساحل آرام یا جنگلی دور افتاده و بکر هستند. سبک 
یا سنگین، گران یا ارزان، تنها و یا دســته جمعی… به هر حال هر کسی سلیقه ای 
دارد؛ اما در این میان وجه مشترک تمام این سفرها، عکاسی است؛ عکاسی از لحظات 
ناب سفر برای آنکه تا همیشه به یادگار بمانند. این روزها به لطف تلفن های همراه 
همگی یک دوربین با کیفیت در کنــار خودمان داریم و هر جایــی که موقعیت را 
مناسب ببینیم و یا منظره ای نظرمان را جلب کند، سعی می کنیم یک قاب ماندگار 

از خودمان و یا از اطرافمان ثبت کنیم و آن را با دیگران به اشتراک بگذاریم. 
یکی از سایت هایی که می شود این تجربیات لذت بخش را در آن با دیگران شریک 
Socie� ( است که با نام ) SITTP( شد، انجمن بین المللی عکاسان سفر و توریسم 

 )ty of International Travel and Tourism Photographers
شناخته می شــود. این وب ســایت این فرصت را در اختیار عکاســان حرفه ای و 
عالقه مند قرار می دهد تا بتوانند در عین تعامل با دیگر عکاسان و استفاده از تجربیات 
عکاسان همکار، خود و آثارشان را هم به دیگران معرفی کنند؛ همچنین این انجمن 
هر ساله مسابقه ای هم بین شرکت کنندگان خود برگزار کرده و عکس های برتر را 
در قالب یک گزارش معرفی می کند. در این مطلب ما قصد داریم تا شــما را با چند 

عکس اول این مسابقه که در آن بیش از ۵۰۰ عکس وجود داشت، آشنا کنیم. 

عکس های برتر انجمن بین المللی عکاسان 
سفر و گردشگری

قاب روز
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زباله خشک تحویل دهید 
اصفهان کارت خود را شارژ کنید

دستگیري یک متخلف شكار 
و صید پرندگان وحشي 

آموزش های زیست محیطی 
باید کانون توجهات باشد

استفاده از ظرفیت کم نظیر موسیقی 
برای احیای آموزه های محیط زیستی

مدیر عامل ســازمان مدیریت پسماند شــهرداری اصفهان گفت: 
شهروندان با تحویل پســماند های خشک به ساختمان های ثابت 

بازیافت می توانند اصفهان کارت های خود را شارژ کنند. 
 امیر حسین کمیلی در حاشیه نشست مسئوالن آموزشی مناطق 
و ماموران پسماند اظهار کرد:80 ایســتگاه ثابت بازیافت در شهر 
اصفهان به صورت ســاختمانی و کانکس برای جمع آوری پسماند 
خشک وجود دارد. وی با اشــاره به اینکه10 درصد پسماند از مبدا 
تفکیک می شود، افزود: تفکیک زباله از مبدا در کنار حفظ بهداشت 
سطح شهر، به میزان قابل توجهی ســوددهی اقتصادی در بردارد.

 مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شــهرداری اصفهان با اشاره 
به اینکه باید فرهنگ پسماند بین شهروندان نهادینه شود، عنوان 
کرد: تفکیک پســماندهای تر، خشــک و ویژه در منازل از سوی 
شهروندان ضروری است. وی با اشــاره به اینکه در حال حاضر 24 
نیروی آموزشی در مناطق 15 گانه شهر اصفهان به فرهنگ سازی 
پیرامون مدیریت پسماند و بازیافت در میان شهروندان و همچنین 
آموزش کارگری و توانمندسازی پاکبانان حاضر در مناطق شهری 
مشغول هستند، خاطرنشــان کرد: با هدف افزایش دانش و به روز 
شدن آگاهی های این نیروهای آموزشی و همچنین تبادل تجارب 
در راســتای اجرای مطلوب تر برنامه هــای فرهنگی محله محور، 
دوره ضمن خدمتی برای بهره گیری این افراد در حال برنامه ریزی 
است. کمیلی با اشــاره به اینکه طرح تشویقی شارژ اصفهان کارت 
برای تفکیک پسماند خشــک شــهروندان از مبدا در نظر گرفته 
 شده اســت، ادامه داد: شــهروندان با تحویل پسماندهای خشک 
به ساختمان های ثابت بازیافت می توانند اصفهان کارت های خود 

را شارژ کنند. 
کمیلی اعالم کرد: معادل وزن پسماندهای خشک، اصفهان کارت 
های شهروندان شارژ می شود. مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند 
شــهرداری اصفهان ادامه داد: این طرح با همکاری دفتر اصفهان 
کارت و ســازمان خدمات شهری انجام شده اســت. وی بیان کرد: 
امیدواریم با اجرای این طرح شــهروندان بیشــتر از گذشته برای 

تفکیک زباله از مبدا ترغیب شوند.

یک متخلف شــکار وصید پرندگان وحشي در شهرستان سمیرم 
دستگیر و به مراجع قضایي معرفي شد.

 یگان حفاظت محیط ســمیرم حیــن پایش و کنتــرل مناطق 
 و زیســتگاه هاي محدوده ایــالن دره پادنا یک متخلف شــکار 

و صید غیر مجاز را شناسایي و دستگیرکردند.
در بازرسي ازاین متخلف یک اسلحه شکاري 5 تیر نیمه اتوماتیک 
مجاز، یک قطعه کبک وحشي زنده ) براي طعمه قراردادن (، یک 
 عدد قفس و مقداري مهمات کشــف و ضبط شــد. این متخلف 
به همراه ادوات کشــف شــده به مراجــع قضایــي تحویل داده 
 شد. شــکار و حتي اقدام به شــروع به شکار در زیســتگاه هاي 
 حیات وحــش توســط متخلفان جرم اســت و طبــق ماده10 
و 15 قانون شــکار و صیــد، متخلفان تحت تعقیــب و مجازات 
 قرار مي گیرند. منطقه کوهســتاني ایالن دره از زیســتگاه هاي 
حیات وحش در مجاورت منطقه شکار ممنوع پادنا سمیرم واقع 
شــده و جانوراني همچون گرگ و گراز و پرندگان کبک و شاهین 

در آن زیست مي کنند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران گفت: دانش آموزان 
 امروز، ســفیران فردای ما هســتند و اگر بتوانیــم آموزش های 
زیســت محیطی را به کودکان به درســتی و در زمان مناســب 

بیاموزیم در آینده موفق خواهیم بود.
تفاهم نامه الگوی بهینه و اصالح رفتار مصرف کنندگان با حضور 
اداره کل محیط زیست استان تهران، ســازمان انرژی های نوی 
ایران، ســازمان بهره وری انرژی ایران، ســازمان آب و فاضالب 
استان تهران، موسسه علمی - کاربردی صنعت آب و برق، کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان تهران، انجمن حمایت 
از انرژی های تجدید پذیر ایران، دبیرخانــه کودک و انرژی اداره 

کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران، امضا شد.
ناصر مهردادی در این مراســم با اشــاره به اهمیت اصالح الگوی 
مصرف و تاثیر آن در حوزه محیط زیست گفت: آنچه که ضرورت 
دارد این موضوع اســت که با همکاری همه مدیران و کارشناسان 
دستگاه بتوانیم تفاهم نامه منعقده را به مرحله عملیاتی برسانیم.

وی با اشــاره به ســند تفاهم نامــه منعقده فی ما بین ســازمان 
حفاظت محیط زیســت، وزارت آموزش و پــرورش و وزارت نیرو 
در شهریور ماه ســال جاری، افزود: در بحث محیط زیست، با سه 
موضوع محیط زیســت انسانی مشتمل بر مســائل آلودگی های 
آب، خاک، هوا و صوت و نیز انرژی های نو، محیط زیست طبیعی 
 شــامل مناطق چهارگانه، تنوع زیســتی، رودخانه ها و تاالب ها 

و در موضوع سوم با بحث آموزش و فرهنگسازی رو به رو هستیم.

 مدیــرکل دفتر مشــارکت هــای مردمــی ســازمان حفاظت 
محیط زیســت گفت: هدف برگزاری جشــنواره موسیقی سبز، 
اســتفاده از ظرفیت کم نظیر موســیقی در گســترش و احیای 
آمــوزه های محیط زیســتی اســت. محمد درویــش مدیرکل 
 دفتر مشــارکت های مردمی ســازمان حفاظت محیط زیســت 
در نخستین جشنواره ملی موسیقی سبز که در سالن اجتماعات 
ســازمان حفاظت محیط زیســت برگزار شــد، اظهار داشــت: 
 فلسفه شــکل گیری جشنواره موسیقی ســبز در راستای اجرای 
اصلی ترین وظیفه یعنی اصل50 قانون اساســی است تابه عنوان 
کمکی برای بهبود کیفیت زندگی مردم جامعه باشــد. وی ادامه 
داد: یکی از مهم ترین راهکارها در این زمینه، اســتفاده از ظرفیت 
کم نظیر موســیقی و نخبگان این عرصه اســت. مدیرکل دفتر 
مشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست بیان داشت: 
ما از ادبیات قوی برخوردار هســتیم و در عرصه بین المللی حرف 
برای گفتن بســیار داریم. درویش افزود: در این بحث، شــاخص 
 جامعه توســعه پیدا کرده این نیســت که برای همه جامعه فارغ 
از رنگ پوســت، فرصت اجتماعی برابر و امکان شغل ایجاد شود، 
 بلکه این اســت که برای همه زیســت مندان اعم از گیاه، جانور

و انسان ها فرصت حیات قائل شویم.

اخبار

دریچه

این روزها بار دیگر زنگ هشدار آلودگی هوا در کالن شهرها 
به خصوص اصفهــان به دلیل بروز پدیده اینــورژن و ذرات 

معلق به صدا در آمده است.
ماجرای آلودگــی هوا فقط منحصر به کالن شــهر اصفهان 
نیست؛ اخبار منتشر شده در سال های قبل بحران آلودگی 
هوا در شهرهای بزرگ ایران مانند تهران، اراک، شیراز، تبریز 

و مشهد را نیز تایید می کند.
بارها از سوی کارشناسان محیط زیست گفته شده آلودگی 
هوا یک فاجعه زیســت محیطی اســت، فاجعه ای که زنگ 
خطرش در ســال های متمادی به صدا در آمده و  هر سال 

بدتر از سال پیش قربانیان بیشتری در کام خود می بلعد.
اصفهان در فصل پاییز و زمســتان و به خصوص در روز های 
 جمعه و شــنبه به دلیل ورود موج ســرما و عــدم وزش باد 
با پدیده اینورژن مواجه می شود.  بر اساس آمار منتشر شده 
روزانه بیش از 9 نفر در کشور بر اثر آلودگی هوا جان خود را 
 از دســت می دهند و مطمئنا اصفهان با وجود این که یکی 
از کالن شهرهای صنعتی کشــور اســت، نمی تواند از این 
آمار جدا بماند. بر اساس اعالم ســازمان هواشناسی استان 
 اصفهان، شــهر اصفهــان تا امــروز دچار پدیــده اینورژن 

خواهد بود.
کارشناسان معتقدند ژنتیک اصفهان به طور طبیعی مستعد 
 پدیده اینورژن اســت، اما این پدیده تنها زمانی خطرســاز 
 می شــود که در مجاورت آالینده های جوی قــرار بگیرد 
و بر این اساس چاره اندیشی مسئوالن برای کاهش آلودگی 

اصفهان امری بیش از گذشته ضروری است.
رییس مرکز ازن سنجی اداره کل هواشناسی استان اصفهان 
با اشاره به آلودگی زیاد هوای اصفهان نسبت به تهران، اعالم 
می کند: در ســنجش آالیندگی برای هر شهر آالینده های 
متفاوتی لحاظ می شود که 5 آالینده استان اصفهان شامل 
اکسید و دی اکسید گوگرد، اکســید نیتروژن، ازن و ذرات 

معلق است.
ویکتوریا عزتیان با اشــاره به اینکه در شهر اصفهان آالینده 

غالب، مونوکسیدکربن و ســپس ذرات معلق و ازن سطحی 
 هســتند، ابراز می کند: وضعیت آب و هوایی شهر اصفهان 
به گونه ای اســت که اینورژن همیشه در آغازین فصل های 
ســرد ســال رخ می دهد و به عبارتی ژنتیک منطقه ای که 

اصفهان در آن قرار دارد، مستعد وقوع این پدیده است.
به گفته وی، اینورژن زمانی خطرســاز می شــود که میزان 
آالیندگی در ســطح زمین بیش از حد باشــد و این پدیده 
 موجب شــود این آلودگی از جــو خارج نشــده و ماندگار 

باشد.
 عزتیان تصریح می کنــد: پدیده اینورژن به ویــژه در آبان 
 و آذرمــاه تا اواســط دی رخ می دهد و تنها راهــکار مقابله 
با خطر این پدیده در مواجهه با آلودگی، بالطبع به کار بردن 
راهکارهای مختلف برای کاهش آلودگی هواست که در این 
زمینه مسئوالن باید اقدامات الزم در زمینه استانداردسازی 
فعالیت های کارخانجات صنعتی، خودروها و موارد دیگر را 

انجام دهند.
وی با اشــاره بــه فعالیت هــای ضــروری در روزهایی که 
شــهروندان با پدیده اینورژن روبه رو می شوند، خاطر نشان 
می کند: کاهش استفاده از خودروها، کاهش فعالیت صنایع 
آالینده، کاهش حضور غیر ضروری افراد آسیب پذیر مانند 
ســالمندان، خردســاالن، بیماران قلبی تنفسی در فضای 
باز، کاهش فعالیت های ورزشــی در فضاهای باز در چنین 

روزهایی ضروری است.

 تــاالب گاوخونــی کــه روزگاری نــه چنــدان دور یکی 
از جاذبه هــای طبیعت گردی اســتان اصفهان محســوب 
می شد و در تلطیف هوای اصفهان نقشی تاثیر گذار داشت، 
اکنون تنها چند گام تا تبدیل شــدن بــه کانون ریزگردها 

فاصله دارد.
حمید ظهرابی، مدیرکل محیط زیســت اســتان اصفهان 
با هشــدار نســبت به تبدیل شــدن این تاالب بــه کانون 
ریزگردها، از آلوده بودن بستر این تاالب به کادمیوم و سرب 

خبر داد.
ظهرابی افــزود: براســاس مطالعات انجام شــده، غلظت 
کادمیوم و ســرب که منشا انســانی دارد، نسبت به خاک 
طبیعی در بســتر تــاالب باالتر از حد اســتاندارد اســت؛ 
 به طوری کــه این آالینده هــا در خاک تــاالب تجمع پیدا 
کرده است.  این مســئول محلی اما می گوید برخالف آنچه 
 گفته می شــود تاالب گاوخونی تبدیل بــه کانون ریزگرد 
شده اســت، بررسی های محیط زیست نشــان می دهد که 
 هنوز این تاالب به عنــوان کانون ریزگــرد عمل نمی کند 
 و این ناشــی از رطوبتی اســت که در تاالب وجــود دارد 

و مانع از انتقال آالینده ها به بیرون تاالب می شود.
 ظهرابــی در ادامــه با اشــاره بــه اینکه بخــش عمده ای 
از مساحت 46هزار هکتاری گاوخونی هنوز مرطوب است، 
تصریح کرد: این رطوبت ناشــی از حقابه اندکی اســت که 
 طی سال گذشته وارد تاالب شــده و بخشی از آن هم ناشی 
از پساب ها و زهاب های کشاورزی اســت که به تاالب وارد 
می شود، اما اگر تاالب احیا نشــود، این قابلیت وجود دارد 
که گاوخونی بــه یکی از کانون های بــزرگ ریزگرد تبدیل 
شــود؛ کانونی که بنا به بررســی کارشناســان تا شــعاع 
1000کیلومتری اطراف خود را تحت الشــعاع قرار می دهد 
و شهرهای بزرگی مثل اصفهان، یزد و تهران را فرامی گیرد.

ظهرابــی از تدویــن برنامــه مدیریت زیســت بوم تاالب 
بین المللی گاوخونــی به عنوان مهم تریــن اقدامی نام برد 
که محیط زیســت در حال هماهنگی این برنامه با اســتان 

چهارمحــال و بختیاری برای تایید همــه ذی نفعان تاالب 
اســت تا پس از تاییــد، عملیــات اجرایی آن آغاز شــود. 
تامین حقابه هم اولویتی اســت که در حال پیگیری است، 
اما به دلیل خشکسالی در ســال جاری، وضعیت آبی بسیار 
اســفبار اســت و تامین حقابه بــرای کشــاورزان و تاالب 

امکان پذیر نیست.
 او گریزی هم به وضعیت نابه سامان زیستمندان این تاالب 
در حال احتضار زد و افزود: ایــن تاالب در زمان پرآبی یکی 
از مهم ترین ایستگاه های زمستان گذرانی پرندگان مهاجر 
 بود، اما اکنــون به دلیل وضعیــت بحرانی، شــمار اندکی 
از پرندگان مهاجر در این تــاالب فرود آمده اند. او همچنین 
 از خطر انقراض گونــه اندمیک ) بومــی ( ماهی گورخری 
 در پایین دســت رودخانــه زاینــده رود خبــر داد و گفت: 
 این ماهی به دلیل شرایط نامســاعد زاینده رود و گاوخونی 
به ســمت انقراض پیش می رود. عضــو انجمن خاک ایران 
هم روز گذشــته گفت: مطالعــه انجام شــده روی تاالب 
بین المللی گاوخونی نشان می دهد که این تاالب به فلزهای 
ســنگین نظیر کادمیوم، ســرب و روی آلوده شــده است. 
احمد جاللیان در ســمینار پایداری خاک در دانشگاه آزاد 
اصفهان افــزود: ریزگردهای طبیعی بــا جریان های بادی 
شرقی - غربی وارد کالنشهر اصفهان شده و با ریزگردهای 
صنایع و ترافیک، واحدهای ثانویه را ایجاد می کند که باعث 

مشکل های شدید زیست محیطی در اصفهان شده  است.

عزم جدی مدیریت شهری اصفهان برای کاهش آلودگی هوا؛

» اینورژن « تا امروز میهمان نصف جهان است
مدیرکل محیط زیست استان اصفهان هشدار داد؛

گاوخونی کانون ریزگردها می شود

به گزارش» پارما «، یوزپلنگ گونه اي درخطر انقراض است 
 و اکنون فقــط چند قــالده از آن در ایران و آفریقا زیســت 
مي کنند، چنــدي پیش مطالعــات کارشناســان محیط 
زیست در جهان نشان داد که خطر انقراض در کمین ۷100 
یوزپلنگ موجود در طبیعت است که از این تعداد50 قالده 

در ایران به سر مي برند.
بنا به گفته کارشناسان تفاوت زیادي میان یوزپلنگ آسیایي 
و آفریقایي وجود دارد، اطالعات نشــان مي دهد یوزپلنگ 
آسیایي تفاوت بســیار زیادي در رفتار و ژنتیک با یوزپلنگ 
آفریقایي دارد، حتي سطح گلبول هاي قرمز و سفید این دو 
متفاوت است و آنزیم هاي صفرایي و کبدي متفاوتي دارند، 

اما در هر صورت هر دو نژاد در خطر انقراض قرار دارند.
تاکنون به دالیل مختلف از جمله تغییر اقلیم و به طور کلي 
دخالت انسان در طبیعت، موجب انقراض گونه هاي جانوري 
ارزشمند زیادي در دنیا از جمله کشور ما شده است، اکنون 
دیگر شیر ایراني یا ببر مازندران در دشت هاي کشور وجود 
ندارد در حالي که زماني نعره شــیر ایراني رعشه بر اندام ها 

مي انداخت.
دولت قبلي با هــدف احیاي ببر، در قبال دو پلنگ روســي، 
دو قالده ببر ســیبري گرفت که به علت شــرایط نادرست 
نگهداري این حیوانات ارزشــمند در باغ وحش ارم یکي از 

آنها به بیماري مشمشه مبتال و تلف شــد و دیگري به علت 
مشکوک بودن به این بیماري پنج سال در اسارت به سر برد 
که بعد از گرفتن آزمایش هاي متعدد و فشــار دوستداران 
حیات وحش مشخص شــد که به این بیماري مبتال نیست، 
از این رو از اسارت آزاد و شــرایط زندگي آن تا حدودي بهتر 

شد.
اکنون نوبت یوزپلنگ اســت؛ گربه ســان ارزشــمندي که 
 اکنون در خطر انقراض قرار گرفتــه و زنگ خطر آن به صدا 
در آمده است. وسعت زیســتگاه هاي یوز 6  میلیون هکتار 
یعني یک سوم وســعت مناطق حفاظت شده تحت پوشش 
 ســازمان محیط زیســت اســت که وظیفه حفاظت از آن 
بر عهده120 محیط باني اســت که در زیســتگاه هاي یوز 

مشغول به فعالیت هستند. 
براســاس آمارهاي اعالم شــده به نظر مي رسد که فقط50 
قالده یوزپلنگ آســیایي در ایران باقیمانده اســت که این 
مسئله ذهن دوستداران محیط زیســت را به خود مشغول 
کرد از این رو موضوع تکثیر در اسارت به عنوان یک راه حل 
 مطرح شد و این شــد که کوشــکي و دلبر دو یوزپلنگي که 
در تولگي در اسارت بودند به پردیسان منتقل شدند تا مورد 

آزمایش هاي الزم قرار گیرند.
البته روش تکثیر در اســارت موافقان و مخالفان به خود را 

دارد، محمود کرمي پژوهشگر و عضو هیئت علمي دانشگاه 
تهران که تاکنون مطالعات زیادي در زمینه محیط زیســت 
 انجام داد و کتــاب هاي محیط زیســتي زیــادي به چاپ 
رسانده است درباره تکثیر در اســارت گفت: من نمي توانم 
 با این فنــاوري مخالفت کنم زیرا براي گونــه هاي مختلف 
در سطح جهان به کار مي رود، اما اینکه بتوان این فناوري را 

در ایران با موفقیت انجام داد، مهم است.
وي افزود: تکثیر در اســارت آن هم براي گوشتخواران کار 
بسیار دشــواري اســت و در دنیا هم آن طور که باید جواب 
نمي دهد، حتي براي علفخواران هم روند پیچیده اي است 
بنابراین انجام چنین کارهایي نیــاز به فکر و اقدامات علمي 

دقیقي دارد.
 کرمي ادامــه داد: در یکي از کشــورها در راســتاي تکثیر 
در اسارت یک یوز ماده را بیهوش و به روش مصنوعي باردار 
کردند کــه بعد از به دنیا آمــدن توله ها مــادر آنها را خورد 
بنابراین دســت زدن به چنین اقداماتي به ایــن راحتي ها 
نیســت چون طبیعت خلق و خوي خــود را دارد و دخالت 

انسان آن را مختل مي کند.
وي تاکید کرد: مسئله دیگر این اســت که تصور کنیم روند 
تکثیر در اســارت با موفقیت انجام شــد حال توله یوزها را 
در کجا باید رها کنیم؟ قطعا باید در همین زیســتگاه هاي 
کنوني که داریم رها ســازي شــوند، اما حرف این است که 
یوزهایي هم که از بین رفتند در همین زیســتگاه ها زندگي 
مي کردنــد و نابود شــدند بنابراین مســئله مهــم بهبود 

بخشیدن به وضعیت زیستگاه ها است.
عضو هیئت علمي دانشــگاه تهران اظهار کرد: البته شواهد 
نشان مي دهد وضعیت زیســتگاه هاي یوزپلنگ در کشور 
تا حدودي بهتر شده اســت، اما نیاز به کار و سرمایه گذاري 

بیشتري دارد.
 کرمي به ورود دو قالده ببر از ســیبري به کشور اشاره کرد 
و گفت: نتیجه این کار چه شــد؟ فقط پــول هنگفتي براي 
 آماده ســازي زیســتگاه این ببرها در میانکاله هزینه شــد 
و اکنون به حال خود رها شــده است، علت شکست خوردن 

این پروژه این بود که تفکر علمي پشت آن نبود.
وي درباره نگهداري کوشــکي و دلبر دو یوزپلنگ نر و ماده 
پردیسان گفت: نگهداري این دو گونه ارزشمند در پردیسان 
اشــکالي ندارد چون فرصت مناسبي اســت تا با رفتار این 
حیوان بیشــتر آشنا شــویم و مطالعات ژنتیکي بر روي آنها 
انجام شود، اما قطعا باید در پشــت هر اظهار نظري تفکري 

علمي و پخته نهفته باشد.
وي تاکید کرد: به نظر مي رســد بهتر اســت بــه جاي فکر 
کردن به موضوعاتي مانند تکثیر در اســارت به فکر حفاظت 

از زیستگاه ها با هدف بهبود وضعیت آن باشیم.
کرمي با اشــاره به اینکه نمي توان از فنــاوري هاي روز دنیا 
اســتفاده نکرد، گفت: اما باید در این زمینه فکري اساســي 
صورت گیرد، اگر زیستگاه ها احیا و حفاظت شوند و شرایط 
 مناســبي مهیا شــود قطعا گونه ها به طــور طبیعي تکثیر 

مي شوند.

همچنین هومن جــوکار مدیر پروژه حفاظــت از یوزپلنگ 
آســیایي گفت: تا چندي پیش هیچ منطقي مبني بر تکثیر 
یوز در اسارت نداشــتیم تا اینکه یک وضعیت بحراني بروز 

کرد و تصمیم بر تکثیر در اسارت گرفتیم.
 وي افــزود: در مــدت 14 ســال فعالیت پــروژه حفاظت 
از یوزپلنــگ آســیایي و صرف هزینــه زیــاد، وضعیت تا 
 حدودي بهتر شــده بود تا اینکه متوجه شدیم بنا به دالیلي 
زیســتگاه هاي یوزها در حال کوچک شــدن است و بیشتر 
اوقات یوزها در خارج از زیســتگاه ها به سر مي برند که این 

موجب نگراني شد.
 جوکار ادامه داد: بررسي ها نشــان داد در زیستگاهي واقع 
در یزد حدود سه سال است از هیچ یوز ماده اي عکسبرداري 

نشده است که این مسئله نگراني هایي را به وجود آورد.
وي گفت: این موضــوع را با کارشناســان خارجي در میان 
 گذاشــتیم و آنها گفتند زمانــي که زیســتگاهي کوچک 
مي شود جمعیت حیوانات موجود در آن نیز به طور طبیعي 
یا غیر طبیعي کاهش پیدا مي کنــد که به فکر چاره افتادیم 
از این رو در این شــرایط بهترین راه انتقال کوشکي و دلبر 
 به ســایت پردیســان و مطالعه بر روي آنها بــا هدف تکثیر 

در اسارت انتخاب شد.
جوکار افزود: با انتقال این دو یوز به پردیســان حداقل براي 
زمان هــاي بحراني دو یوز نــر و ماده در اختیــار داریم که 
این کار با بودجه اي جداگانه و زیر نظر مســتقیم ســازمان 

حفاظت محیط زیست در حال انجام است.
 جــوکار دربــاره وضعیــت یوزپلنگ هــا در ایــران گفت: 
در زیستگاه هاي شــمالي مانند میاندشت و توران زادآوري 
مرتب و ممتدي وجود دارد و مــادران و توله هایي که آنجا 
هستند به طور دائم پایش مي شوند و نقطه امید ما فعال آن 

زیستگاه است.
 وي ادامــه داد: امــا در مقابل در زیســتگاه هــاي جنوبي 
به خصوص در محدوده اســتان یزد با کاهش ماده ها مواجه 
هســتیم که این جاي نگراني دارد از این رو با دقت بر روي 

کوشکي و دلبر مطالعه مي کنیم.
 جوکار چنــدي پیش گفته بــود در چنین شــرایطي یکي 
از اقداماتي که فعال مي شــود در مورد آن فکر کرد این است 
 که بخش بســیار وســیعي از یک منطقه حفاظت شــده را 
 فنس کشــي کنیم به طوري کــه زادآوري طبیعي گونه ها 
در آن ادامه داشته باشد نه به صورت یک محیط در اسارت، 
اما کامال تحت کنترل و حفاظت باشد، البته این پروژه براي 
گونه هایي که به صورت طبیعي زندگي مي کنند اولویت ما 
نیســت کما اینکه هیچ وقت درمورد منطقه حفاظت شده 
توران و میاندشت که مشکلي ندارند، چنین فکري نخواهیم 

کرد.
وي تاکیــد کرد: اما در زیســتگاه هاي جنوب کــه ماده اي 
 وجود ندارد و اگر بــه همین روال ادامه پیــدا کند احتمال 
از بین رفتن و از دســت دادن یوز در آن منطقه وجود دارد، 
 باید چاره اي اندیشــیده شــود، بر همین اســاس برروي 

این موضوع کار مي کنیم.

زیبایی پرندگان

پنجه در پنجه انقراض يوزپلنگ ايرانـي

یوزپلنگ گربه سان ارزشمندي است که در خطر انقراض قرار دارد از این رو براي حفاظت از آن تالش هاي 
زیادي شده که یكي از آنها تكثیر در اسارت اســت، البته حرف و حدیث زیادي از سوي موافقان و مخالفان 

این طرح به گوش مي رسد، اما هدف نهایي جلوگیري از انقراض یوز است.

پیشنهاد  سردبیر:
ریزگردهای گاوخونی با طعم فلزات سنگین

وسعت 
زیستگاه هاي 
یوز ۶  میلیون 

هكتار یعني 
یک سوم 

وسعت مناطق 
حفاظت شده 
تحت پوشش 

سازمان 
محیط زیست 

است
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پیشنهاد   سرد  بیر: 
هدیه مادر

پســر جوان بانوی مســن را به اتاقم راهنمایی کــرد. بانو 
 که عینک ته اســتکانی به چشــم داشــت، با احتیاط قدم 
 بر می داشــت. پســر جوان میز مقابــل کاناپــه را کنار زد 

و از بانوی مسن خواست به آرامی بنشیند. 
سالم. من حمید هســتم. بعد رو به بانوی مسن کرد و گفت: 

خانم مهرانی. 
من به احترام آن دو ایستاده بودم. پیش از آن دو سالم کردم 
 و بانو خانم مهرانی عذرخواهی کرد و گفت: ببخشید. سالم 
از بنده است. تقصیر آقا حمید است. همچین گفت زود باش 
هول کردم. می ترسیدم بیافتم . به هر حال دیگر آن جوانی را 
ندارم. ) به جوان اشــاره کرد و ادامه داد ( به خودش نگاه کرد 

که ماشاا... جوان است و پر انرژی. 
من لبخند زدم و روی صندلی نشســتم و خطــاب به آن دو 

گفتم: فکر کردم مادر و فرزند هستید. 
حمید، پسر جوان، گفت: خانم مهرانی مادر عاطفی من است. 
اجازه بدهید عرض کنم مادری که هرگز محبتش را فراموش 

نمی کنم. 
احساس کردم زن مسن، مشکل دارد. حدس من این بود که 
جوان همراهش او را آورده تا از رنج هایش بگوید. زن مســن 
گفت: از حمید خواستم که اجازه بدهد من اول صحبت کنم. 
فقط به این شرط آمدم. حمید گفت: بله بنده هم قبول کردم.  

پس شما سکوت کنید.
  چشم!

حمید ساکت شــد و بانو مهرانی گفت: فکر می کنم هجده 
ســال پیش بود کــه حمید شــاگرد کالس من شــد. من 
ســال های آخر تدریس را می گذراندم. حمیــد هر روز هم 
دیر به مدرســه می آمد و هم ژولیده و بــدون تکلیف. اوایل 
 عصبانی می شدم. چند بار او را از کالس بیرون انداختم ولی 

 از چشــم های غصــه دارش حس کــردم کــه او لجباری 
یا تنبلی نمی کند. به همین خاطر یک روز از او خواســتم به 
پدر و مادرش بگوید به مدرســه بیایند. یعنی قصد داشــتم 
به کمک آنها، مشــکل درس نخواندن حمیــد را حل کنم، 
اما از فردا حمید اصال به مدرســه نیامد. این وضع یک هفته 
طول کشید. از بچه های همکالسی سراغش را گرفتم. آنها 
هم گفتند او درس را دوســت ندارد. پرسیدم کدام تان خانه 
حمید رفته اید؟ هیچ کدام تا آن روز خانه حمید نرفته بودند. 
 او با کســی بازی نمی کرد، کســی را به خانه شان نمی برد 
و از همه بدتر، حتی پدر و مادر حمید را هم کسی ندیده بود. 
 یک روز بدون اطالع قبلی به خانه حمیــد رفتم، اما هر چه 
در زدم؛ کسی در را باز نکرد. یک یادداشت پشت در گذاشتم 
که حمید به تنهایی به مدرســه بیاید تا بــا هم حرف بزنیم. 
روز بعد هم نیامد، اما وقتی از مدرســه بیرون آمدم، حمید با 
همان سر و وضع ژولیده به ســراغم آمد و گفت: خانم معلم 
ببخشــید من نمی توانم درس بخوانم. پدرم بیکار اســت 
 و من بایــد مراقب او و مادرم باشــم. خواهش کــردم من را 

به خانه شان ببرد، اما نبرد. 
 بانو مهرانی رو بــه من ادامه داد: خالصه بــا هر ترفندی بود 
با حمید دوست شدم و به خانه شــان رفتم. مادرش مشکل 
روحی داشت. پدرش هم افسرده شده بود. آنها وضع جالبی 
نداشتند، الحمدا... به کمک خودشــان مشکل حمید حل 
 شد و او شروع به درس خواندن کرد. اآلن سال آخر دانشگاه 
یکی از دانشگاه های کشور است. به خاطر توانایی علمی که 
دارد بورسیه شده و ان شاا.. تا مقطع دکتری مشکل تحصیلی 

ندارد و در مورد کار هم چند پروژه در دست اجرا دارد و ... 
 خانم مهرانی که خواســت ادامه بدهد، حمیــد اجازه نداد 

و گفت: حاال نوبت من است. 
نه! بگذار بگویم که...

 خواهش می کنم اجازه بدهید.  بانوی مســن ســکوت کرد 
و حمید ادامه داد: ما خیلی فقیر بودیم. پدرم بیکار شده بود. 
مادرم بیمار بود. من هیچ وقت دوست نداشتم کسی خانه ما 

بیاید. بســتگان مان پول مختصری را به پدرم می دادند که 
امورات مان بگذرد و مزاحم آنها نشویم، اما کسی کمک مان 
نمی کرد، مادرم را درمان کنیم. من هم واقعا نمی دانســتم 
چه کنم. تصمیم گرفتم درس را رها کنم، به خصوص وقتی 
که خانم مهرانی گفت، بگو پدر یا مادرت بیاید، اما ایشــان 
 دســت بردار نبود. به ناچار به خانه مان آمد و وقتی مادرم را 
در آن وضع دید، از طریق دوســتان و آشــنایانی که داشت 
شــرایط درمان مادرم را فراهم کرد و خوشبختانه کار خوبی 
هم برای پــدرم پیدا کرد و من هم آســوده شــدم. به خانم 
مهرانی قول دادم درس بخوانم و تا اآلن به قولم عمل کردم. 
اآلن نسبت به جوان های همسن و سال خودم در آمد خیلی 
خوبی دارم. کارم برنامــه ریزی رایانه اســت. در کار خودم 
سرآمد شده ام، به کمک خانم مهرانی مادر و پدرم در شرایط 

خوبی قرار دارند. همین!
بانوی مســن ادامه حرف جوان را گرفت و گفت: البته فقط 
همین نیســت، حمید یک خانه برای من خریده و یک نفر 
 را هم به عنوان پرســتار تمــام وقت برایم اســتخدام کرده 
 و خودش هم به همــراه مادرش مرا تنها نمــی گذارند. من 
 به خاطــر کهولت ســن، زیاد نمــی توانم جنــب و جوش 

داشته باشم. 
اشک از چشم های زن سرازیر شد. 

خودم تنهام. بچه دار نشدم. مهر حمید بدجوری به دلم افتاد 
و در تمام این مدت طعم واقعی مادر بودن را به من چشاند. 

حمید با ناراحتی گفت: قرار نبود اینها را هم بگویید. 
ســپس از جا برخاســت و از اتاق بیرون رفت و خانم مسن 
 گفت: انسانی به قدرشناسی او ندیده ام. خیلی از بچه های ما 

می توانند آینده ای به این خوبی داشته باشند. 
زن با صدای بلند حمید را صدا کرد که: 

- بیا ببینم. نمی توانم راه بروم. خودت را لوس نکن، بیا... 
حمید وارد شــد و به حالت قهر دســت های بانوی مسن را 
گرفت و با او بیرون رفت و من هر دوی آنها را فقط تحســین 

کردم. چه انسان های خوبی!

دربــاره خندیدن یــک واقعیــت وجــود دارد، واقعیتی که 
 ســال های طوالنی اســت در ذهن مــا خانه کرده و دســت 
از ســرمان برنمــی دارد. می گوییــم مردمــان شــادمانی 
 نیســتیم و بــه نشــانه افســوس ســر تــکان می دهیــم 
و گاهی یادمــان می رود کــه خودمان در ایــن تعریف نقش 
بازی می کنیم. به هر حال ما هم مردمانی هســتیم، مردمانی 
که بــه دیگرانی که خنده از روی لبان شــان پاک نمی شــود 
 القاب منفــی می دهیــم. » فالنی که ســرخوش اســت «، 
» بهمانــی کــه دیوانــه شــده «. اگــر بخواهیــم مثبت تر 
 بگوییــم، بــه طــرف مقابــل می گوییــم » دلشــاد « 
یا » خجســته «. اما از ایــن دو صفت به عنــوان لقبی منفی 
استفاده می کنیم. منظور واضح مان این است که یک تخته اش 
را کم آورده و دست از سر خنده برنمی دارد. باورتان نمی شود؟ 
خودتان را چنین آدمی نمی بینید؟ به دوروبرتان نگاه کنید. به 
همکارتان، به دوست، آشنا، خانواده، به آن کسانی که صدای 
خنده شــان هیچ وقت پایین نمی آید. آن هایــی که اصوال هر 
 سوژه ای را که برای خندیدن پیدا می کنند، تا مدت ها لبخند 
 از روی لب هــای شــان پــاک نمی شــود. آن هــا کــه بعد 
 از حقوق دیرشــده یا بچه در بیمارســتان مانــده، می توانند 
کــه  همکارانــی  آن  بگوینــد.  خاطــره ای  خنــده   بــه 
با بی خیالــی ظاهــری و با شــانه ای کــه بــاال می اندازند، 
می تواننــد بگویند امــروز از جلــوی ســوپرمارکت راهش 
 را کج کرده تــا مبــادا بقــال او را ببینــد و بی آبرویش کند 
بــه خاطــر حســاب وکتاب عقب افتــاده. یا آن  کســی که 
 اجاره خانــه اش را پرداخــت نکــرده و هــرروز بــه بهانه ای 
 بــا یــک ظــرف غــذا بــه ســمت صاحب خانه مــی رود 
 و امیدوار اســت با ثانیه ای خنده بتوانــد فرصت چندروزه ای 

از صاحب خانه بگیرد.

- تنها چیزی که بــر روی کره زمین باید از آن بترســیم، 
انسان است. 

 - عاشقی که گاهی فراموش نکند، از آکندگی، انباشتگی 
و فشار حافظه خواهد مرد. 

- آرزو کردن شرط نیست، شرط، تحقق آرزوست. 
- اگر زندگی کافی بود، ادبیاتی وجود نمی داشت. 

- وقتی آدم به تاریکی نگاه می کنــد، به آنجا، می داند که 
چه چیزها ممکن است باشد؛ اما نمی داند چه ها می گذرد. 

برای همین است که در تاریکی خیلی خبرهاست. 
 -  هنر گونه ای از نیایش است، انســان زندگی نمی کند، 

مگر در نیایش خود.

گاهی اوقات حبس یــا زندان نمی تواند مجازات مناســبی 
برای بعضی از تخلفات باشد. به همین دلیل گروهی از قضات 
ابتــکارات جالبی به خرج مــی دهند و در ســال های اخیر 
برخی قضات به سمت صدور مجازات های نامتعارف رفته اند 

و نتیجه آن حکم هایی شده که بسیار شنیدنی است.
کتاب خواندن و خرید کتاب جای مجازات حبس 

سید قاسم نقی زاده موسوی قاضی خوش ذوق گنبدی است 
که در طرحی ابتکاری برخی از مجرمان جرایم ســبک را با 
اســتفاده از قانون مجازات جایگزین حبس به خرید کتاب 
محکوم می کنــد. وی با بیــان این که با اســتفاده از محل 
مجازات هــای جایگزین حبس اقدام بــه خرید کتاب برای 

کتابخانه زندان شهرســتان گنبد کاووس شده است، افزود: 
 کتاب ها به نحــوی انتخاب شــده که برای همــه زندانیان 
 صرف نظر از میزان ســواد و آگاهی و با هر میزان معلومات 
و برای هر سنی قابل اســتفاده باشــد، کتاب هایی به زبان 
 خیلی ســاده تا کتاب های تخصصی که بار علمی باالیی را 

در بر دارند؛ از جمله این کتاب هاست. 
رییس شعبه دوم دادگاه کیفری شهرســتان گنبد کاووس 
 گفت: مطالعه کتــاب در زندان عالوه بــر مزیت های فردی 

و اجتماعی، از درگیری زندانیان با یکدیگر می کاهد. 
وی هدف از ترویج فعالیت های فرهنگی از جمله تهیه کتاب 
را افزایش آگاهی و تقویت روح ایمان و اراده و حل مســائل 

 اجتماعی عنــوان کرد و افــزود: یکی از علــل ارتکاب جرم 
 عــدم آگاهــی اســت، زنــدان اثــرات مــادی و روانــی 
جبران ناپذیری بــر مجرم و خانــواده او می گــذارد که با 

مجازات جایگزین حبس، می توان آن را کاهش داد. 
به گفته وی، فراهم کردن امکان پذیرفته شــدن محکومین 
 در جامعــه و پیشــگیری از رفتــار ضــد اجتماعــی آنان 
 به حداقل رســیدن حس انتقام در فرد محکوم و کاســتن 
از هزینه نگهداری زندانی شامل پوشاک، خوراک و حفاظت، 

مهم ترین مزایای مجازات های جایگزین حبس است. 
قاضی نقــی زاده با بیان ایــن که روش های ســنتی دیگر 
پاسخگو نیســت، اضافه کرد: مجازات های جایگزین حبس 
در بیشتر موارد فوری انجام می شود و ثمره آن زودتر به بار 

می نشیند و برای جامعه ملموس تر خواهد بود.     

زندگی بهتر

هایالیت 

دانستنی ها 

 - اگر می خواهید زمســتان امسال را بدون ســرما خوردگی بگذرانید 
سیر و بروکلی را وارد برنامه غذایی تان بکنید تا سیستم ایمنی بدن تان 

تقویت شود. 
- عالمت V  به معنای ویکتــوری یا پیروزی از ابداعات نخســت وزیر 
 بریتانیایی، وینســتون چرچیل بود. او در نوزدهم ژوئیه ســال 1941 
دو انگشت خود را به شکل V در آورد و این عالمت به سرعت به نمادی 

جهانی تبدیل شد و همه از آن استفاده کردند. 
- از لحاظ آماری خانم ها و آقایانی که شــب ها تا دیروقت بیدار هستند، 
نسبت به سایرین میل به تنهایی بیشتری دارند و احتمال اینکه بتوانند 

در یک رابطه باقی بمانند در آن ها کمتر است. 
- زنان در مقایسه با مردان قادرند طیف بیشتری از رنگ قرمز را ببینند. 

- در ایالــت کالیفرنیا بــرای خاموش کردن آتش ســوزی جنگل ها از 
زندانیان داوطلب استفاده می شود و در ازای این عمل میزان محکومیت 

آن ها کاهش داده شده و به آن ها دستمزد قابل توجهی اعطا می شود.

موفقیت

 مدام به خودتان یــادآوری کنید که مهم ترین تصمیمــی که هر روز 
 می گیرید این اســت که اول چه کاری را انجام بدهیــد و بعد از آن به 
چه کاری مشغول بشوید، البته اگر کار اول را به انجام برسانید. حرف آخر 
این اســت: » اگر باید قورباغه زنده ای را بخوری هیچ فایده ای ندارد که 

مدت زیادی بنشینی و به آن نگاه کنی. « 
کلید رسیدن به سطوح باالی کارایی و بهره وری این است که این عادت 
 را برای همیشــه در خود ایجاد کنید که هر روی صبح ابتدا به سر وقت 
مهم ترین کار خود برویــد. باید در زندگی این عــادت را در خود ایجاد 
کنید که هر روز قبل از هر کاری اول قورباغه خود را قورت بدهید بدون 
 آن که وقت زیادی را صرف فکر کــردن درباره این کار بکنید. با مطالعه 
و بررسی هر چه بیشتر در مورد مردان و زنان که در آمد بیشتری داشته 
 و ســریع تر پیشــرفت کرده اند ویژگی عمل گرایی به عنوان بارزترین 
 و پایدارترین رفتــاری که آنها در هــر کاری از خود نشــان می دهند

 خودنمایی می کند. افراد موفق و موثر کســانی هســتند که مستقیما 
 به سراغ کارهای اصلی خود می روند و خود را موظف می کنند تا آنها را 
به اتمام برسانند.  در دنیای ما و به خصوص در دنیای شغلی ما، افراد برای 
رسیدن به نتایج معین و قابل اندازه گیری دستمزد می گیرند و ارتقا مقام 
 پیدا می کنند. شما برای انجام خدمات ارزشمند و به ویژه خدماتی که 

از شما خواسته می شود، پول می گیرید.
 شکســت در عمل یکی از مهم ترین مشــکالتی اســت کــه امروزه 
در سازمان ها به چشم می خورد. بسیاری از مردم مشغله را با موفقیت 
اشــتباه می گیرند. این قبیل افراد مدام حرف می زنند، مرتب جلسه 
تشــکیل می دهند و برنامه های فوق العاده ای را طرح ریزی می کنند، 
 اما در نهایت کار مفیــدی انجام نمی دهند و به نتایج مطلوب دســت 
 پیدا نمی کنند.  حداقل 95 درصد موفقیت شما در زندگی و کار بستگی 
به عادت های مختلفی دارد که به مرور زمان کســب می کنید، عادت 
تعیین اولویت ها، غلبــه بر تنبلی و مداومت در انجــام امور، مهم ترین 

وظایف یک مهارت ذهنی و جسمی است. 
پس می توانید این عادت را از طریق تمرین و تکرار پی در پی یاد بگیرید 
و آنقدر به آن ادامه دهید تا در ذهن ناخودآگاه شما نقش ببندد و به جز 
جدانشدنی رفتار شما تبدیل شود. زمانی که این رفتار تبدیل به عادت 

شود، انجام آن به آسانی و به طور خودکار صورت می گیرد. 

قورباغه را قورت بده!

آخرین  بار کی خندیدی؟

داستان   

عجیب اما واقعی

روزهای اخر خرداد ماه بود که پسرک به مادرش قول داده بود امتحانات خرداد ماه 
را به خوبی پشت سر بگذراد تا مادرش هدیه ای به او بدهد.

خانواده  آنها فقیر بودند و او 4 - 5 خواهر و برادر قد و نیم قد داشــت. پدر خانواده 
کارگر بود و او با حقوق کارگری کمی که داشت به سختی خرج خانه را در می آورد .

درس خواندن برای پسرک در محیط شــلوغ خانه واقعا سخت بود ولی او خسته 
نمی شد و هر روز تالش خود را بیشتر می کرد.

باالخره روز موعود فرا رسید. پسرک همراه مادرش برای گرفتن کارنامه به مدرسه 
رفت. وقتی کارنامه را دید از شــدت خوشحالی دســت مادر را گرفت و با او شروع 
 به دویدن کرد و با هم می خندیدند. حال وقت آن شــده بود کــه مادر هدیه ای 

به فرزندش بدهد.
- خیلی خوشحالم عزیزم واقعا دستت درد نکند، خیلی زحمت کشیدی.

- خواهش می کنم مادر وظیفه ام بود.
-  حاال دیگه باید به قولم وفا کنم و هدیه ای بهت بدهم، چه می خواهی.

- نه مادر هیچی نمی خواهم اآلن وضع مالی پدر خوب نیست، ولش کن.
 - نه پســرم من به تو قول دادم هر چه مــی خواهی بگو، اگــر در توانم بود حتما 

تهیه اش می کنم.
فرزند داشت با خودش فکر می کرد که چه بگوید خالصه گفت:

- اگر امکان دارد امروز ناهار قرمه سبزی درســت کنید، آخه یک سال هست که 
نخوردیم.

- باشه عزیزکم.
 مادر در دلش خیلی ناراحت بود چون نه گوشــت داشــت نه به اندازه کافی برنج ،

نمی دانست چه کند.
خالصه به خانه رســیدند، مادر زود رفت به آشپزخانه دید مقداری سبزی و مقدار 

ناچیزی برنج که یک نفر هم سیر نمی کند، دارد.
 با خودش گفت من به پســرم قــول دادم و این ناچیزترین هدیه ای اســت که او 

در خواست کرده پس حتما باید درست کنم.
 چادرش را به ســر کرد و رفت با کلی عذر و خجالت از همســایه ها مقداری برنج 

و گوشت گرفت.
 به خانه برگشــت و دســت به کار شــد با همان مقدار موادی که داشت خورشت 

قرمه سبزی پخت که بویش تا هفتا کوچه آن طرف تر می رفت.
پدر به خانه آمد گفت:

 - زن مگر ما گوشت داشتیم که قرمه سبزی درســت کرده ای، ما حتی برنج هم 
به اندازه کافی نداشته ایم چه برسد به گوشت.

 زن نمی دانست چه بگوید چون می دانست شــوهرش به شدت بدش می آید که 
از همسایه ها چیزی قرض کنند او می خواست موضوع را عوض کند، گفت.

- پسرم برو کارنامه ات را بیاور تا پدر ببیند. امسال خیلی درسش را خوب خوانده 
است، باید چیزی به او هدیه بدهیم.

- زن من از صبح تا شــب دارم عرق می ریزم پول اضافی نــدارم که خرج او کنم 
باالخره بگو ببینم از کجا گوشت آوردی.

در همین حال پســرک کارنامه اش را آورد و نزدیک پدر ایستاده بود تا پدر فقط 
دست نوازشش را بر سر او بکشد.

مادر گفت:
-  ببین چقدر نمره هاش خوب شده.
-  می گی یا نه از کجا گوشت آوردی!

-  من تصمیم گرفتم برایش قرمه سبزی درســت کنم تا هدیه ای به او داده باشم 

برای همین یکم گوشت و برنج از همسایه ها ...
 - تو چی کار کردی؟ همین یــکارت مونده بود که به خاطره یک الف بچه ســکه  

یک پولمون کنی جلوی در و همسایه، اآلن می آیم حالیت می کنم زن.
پسر گفت:

- تقصیر من بود مرا کتک بزنید با مادر کاری نداشته باشید نه نه اون به خاطره من 
این کار را کرده او تقصیری ...

-برو کنار بچه حاال دیگه زبون در آوردی تو به من می گی چی کار کنم.
در همین لحظه پدر پسرک را هل داد و سر پسرک به دیوار خورد ولی هیچ خونی 

نیامد و پسرک نقش بر زمین شد.
پدر به سراغ مادر رفت و یک سیلی به او زد که مادر همش فریاد می زد پسرم پسرم.

- بگذار بروم بچه را ببینم او هیچ تکانی نمی خورد تو بعدا هم می توانی مرا کتک 
بزنی پس فعال بذار برم ...

پدر سیلی دوم را زد دیگر خون داشت از دهان مادر جاری می شد پدر او را رها کرد.
مادر شتابان به ســمت پسر رفت، هر چه تکانش داد پســرک هیچ عکس العملی 

نشان نمی داد او دیگر نفس هم نمی کشید و جان به جان آفرین تسلیم کرده بود.
مادر همچنان پسرک را در آغوش گرفته بود و اشک می ریخت...

هدیه مادر

مجازات های جایگزین 
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سود وکو

  دوستان تان را بیشتر مالقات کنید 
 یکی دیگر از آســان ترین روش ها برای افزایش دوپامین صحبت 
با دوستان و خویشاوندان اســت. بودن در جمع آشنایان و دوستان 

حتی برای درون گراها نیز تغییرات مفیدی به بار خواهد آورد.
  خالق باشید 

فعالیت های خالقانه نیز سطح دوپامین را در مغز افزایش می دهد. 
 خالق بــودن لزوما بــه این معنا نیســت که حتما بایــد هنرمند 
یا مجسمه ساز باشید. نقاشی بکشید، آواز بخوانید، آشپزی کنید و 
کاردستی درست کنید. خواهید دید که چقدر احساس خوبی دارید.

 تیروزین بدن را افزایش دهید 
تیروزین یکی از مهم ترین مواد شیمیایی است که در سنتز و ترکیب 
 دوپامین به کار برده می شــود. خوردن غذاهای سرشار از تیروزین 
نه تنها مقاومت شما را در برابر استرس بیشتر می کند بلکه احساس 
و روحیه بهتری به شما می دهد. این ماده معموال در غذاهایی چون 

بادام، آووکادو، موز، هندوانه، چای سبز و شکالت تلخ پیدا می شود.
  مدیتیشن 

مدیتیشن سطح دوپامین را افزایش می دهد. زمانی که در آرامش 
 کامل هســتید بدن تان انرژی ذهنی بیشــتری آزاد می کند، اما 

در عوض تولید هورمون های خوب را تقویت می کند.
  کارهای روزانه تان را لیست کنید 

هر روز برای خودتان اهداف و وظایفــی را در نظر بگیرید و آن ها را 
روی کاغذ بنویسید و جلوی چشم تان قرار دهید. 

هر زمان که به یکی از اهداف رسیدید یا یکی از وظایف تان را به انجام 
رساندید، روی آن خط بکشید. این روش از نظر علمی برای تقویت 

روحیه ثابت شده است.
 خواب کافی داشته باشید 

 وقتی که خواب هستید بدن شــروع به تولید هورمون ها و موادی 
می کند که در تولید دوپامین موثر هستند. به طور کلی یک خواب 

سالم و کافی باعث تقویت روحیه و شادی در شما می شود.

انرژی مثبت

ناجوانمردانه تریــن چطور احساس بهتری داشته باشیم؟ عــادت، 
بیماری  است، زیرا هر بداقبالی 
را به ما می قبوالند، هر دردی را 

و هر مرگی را.
در اثر عــادت، در کنــار افراد 
می کنیم،  زندگی   نفرت انگیز 
به تحمل زنجیرها رضا می دهیــم، بی عدالتی هــا و رنج ها را تحمل 

می کنیم. به درد، به تنهایی و به همه چیز تسلیم می شویم. 
 عادت، بی رحم ترین زهر زندگی  اســت. زیرا آهســته وارد می شود، 
 در سکوت، کم کم رشــد می کند و از بی خبری ما ســیراب می شود 
 و وقتی کشف می کنیم که چطور مســموم آن شده ایم، می  بینیم که 
هر ذره بدن مان با آن عجین شده است، می بینیم که هر حرکت ما تابع 

شرایط اوست و هیچ دارویی هم درمانش نمی کند.
خدایا ! در آشوب و فتنه و بال، عده ای تو را گم می کنند و عده ای تو ر ا 

پیدا می کنند .
ما را از بندگان پیدا کننده خودت قرار ده !

  خدایا ! در توفــان های ســنگین و بنیان کن، بعضی تو را از دســت 
می دهند و برخی تو را به دست می آورند. دست ما را از دست خودت 

در نیاور و دست و دل مان را از خودت خالی نکن!
 خدایا ! در هجوم بی امان شــدائد و ســختی ها، گروهــی به دامن تو 
می آویزند و گروهی از دامن تو می گریزند. مامن و گریزگاه ما را آغوش 

مهربان خودت قرار ده.
بین ما و زندگی قشری ضخیم وجود دارد...

می توانیم آن را خســتگی، ترس، فکر، بلندپروازی بنامیم، می توانیم 
همه نام ها را به آن بدهیم، همه صحیح خواهند بود، اما نامی که کامال 

مناسب باشد ، خود ماست . 
 آنچه بین ما و زندگی ما مانند مانعی اســتوار است، خود ما هستیم، 
این ضخیم شدن خود ما در ماست که آن را به سان امتحانی برای بلوغ 

یا اطمینانی از وجود تلقی می کنیم.
 آنچه کم داریم این اســت که آنچنــان وارد زندگی مان می شــویم، 

گویی که دیگر در آن نیستیم...

کاریکاتور  دلنوشته
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پیشنهاد سردبیر: 
خطر، به قلعه تایم نزدیک می شوید! 

فضای مجازیک

تیم فوتبــال ذوب آهــن در پایــان یک ماراتــون زیبــا از تیم 
تراکتورسازی تبریز شکست خورد تا از ســومین فینال پیاپی باز 
بماند. از همیــن رو بازیکنان این تیم در صفحه شخصی شــان به 
انتشار پست پرداختند.پس از بازی مرتضی تبریزی در پستی در 
صفحه شــخصی اش، خود را مقصر این باخت دانست. تبریزی که 
به علت کم تجربگی ســبب شــد تا ذوب آهن از اواسط نیمه دوم 
بازی را ده نفره دنبال کند  در این باره نوشت:» چیزی واسه گفتن 
ندارم چون باعث باخت تیمم شــدم خواســتم ازهمه هواداران 

ذوب آهن و هم تیمی هام عذر خواهی کنم.«

 تبریزی خود 
را مقصر باخت ذوب آهن می داند

درحاشیه

اتفاقات جالبی در سال 2016 میالدی رخ داد که باعث 
واکنش ها و نقل قول های جالبی شد. در زیر به بررسی 

بهترین نقل قول های 2016 پرداخته ایم:
 -رییس باشــگاه ناپولی پس از پیوســتن ایگواین به 
یوونتوس:» بعضی از مردم می گویند که صحبت کردن 
از خیانت اغراق آمیز است ولی من برعکس این را فکر 
می کنم زیرا به خاطر ناسپاســی که از ســوی ایگواین 

دیدیم، خیانت به خوبی حس می شود.«
 - یورگن کلوپ، ســرمربی بایرن در یــک کنفرانس 
خبری:» از نتایج دیگر بازی ها خبر ندارم ولی شنیدم 

که بایرن شکست خورده. هاهاهاها!«
 - دیمیتری سلوک، ایجنت یحیی توره پس از نیمکت 
نشــینی های مداوم او تحت هدایــت گواردیوال:»این 
انتقام اســت. یک موضوع شــخصی نه حرفه ای. پپ 
به شما لبخند می زند، به شــما این باور را القا می کند 
که بهترین دوست شماست و ســپس به شما خیانت 

می کند.«
- رونالدو درباره گریزمان:» خیلی بامزه است زیرا کمی 
پس از فینال، مــن در تعطیالت در میامــی بودم که 
آنتوان گریزمان را در یک رستوران دیدم که با نامزدش 
در حال شام خوردن بود. او به ســراغ من آمد و گفت: 

کریستیانو از تو متنفرم!«
 - رونالدو پس از ناکامی های فصل گذشته رئال در ماه 
فوریه:» اگر تمام تیم در سطح من بود، اول می شدیم.«

- ونگر در تقابل با بارسا:» باید از هنر تجلیل کنیم زیرا 
چندین بازیکن آنها زندگی را به هنر تبدیل می کنند.«

  - زالتان و خواســته هایش برای مانــدن در پاریس:
» فصل بعد در پاریس نخواهم بود. یک ماه و نیم دیگر 
در پاریس می مانم. شاید اگر مجسمه من را با برج ایفل 

عوض کنند ماندنی شوم.«
  - زالتان پس از آخرین بازی برای پاری ســن ژرمن:

» این آخرین بازی ام در پارک دو پرنس بود. مثل یک 
پادشاه آمدم، مثل یک افسانه می روم.«

 -زالتان پس از پیوســتن بــه یونایتد:» من پادشــاه 
منچستر نخواهم بود، من خدای منچسترم«

 مرتضی احمدی، پســر 6 ســاله افغان پس از دیدار با 
مســی و دریافت پیراهن او:» من عاشق مسی هستم و 
پیراهنم نیز به من می گوید که مسی هم من را دوست 

دارد.«
 نیمار درباره سقوط هواپیما چاپه کوئنزه: »امروز دنیا 
می گرید ولی بهشــت از ورود قهرمانانش اســتقبال 

می کند.«

مرور جمالت به یادماندنی سال 2016؛

امروز دنیا می گرید

سوال روز

اتفاق روز

کنداکتور

کریســتیانو رونالدو فوق ســتاره پرتغالی کهکشــانی های شهر 
مادرید عنوان ثروتمندترین ورزشــکار ســال را از آن خود کرد.

کریس رونالدو فوق ستاره بی رقیب کهکشانی های شهر مادرید 
که در سال 2016 به افتخاراتی بی شــمار دست یافته است، یک 
بار دیگر نیز به افتخاری بزرگ دست یافت و موفق شد با توجه به 
سود مالی فوق العاده خود در این ســال، به عنوان ثروتمندترین 
ورزشکار ســال برگزیده شود.نشــریه فوربس و نیز نشریه اکیپ 
فرانســه کریس رونالدو را به عنوان برترین ســتاره جهان ورزش 
در میان ثروتمنــدان قاره اروپــا برگزیده اند.کریــس رونالدو با 
کســب 88 میلیون دالر سود در ســال 2016، در میان مشاهیر 
اروپایی بیشترین میزان سود را از آن خود کرده است، اگرچه وی 
یک سوم از این میزان ســود را به کارهای خیریه و بشردوستانه 
اختصاص داد.میزان باالی ســود کریس رونالدو در سال 2016 
نشان از ثروت بی اندازه فوق ستاره کهکشانی ها دارد و او با وجود 
پرداخت مالیات نیز همچنان صدرنشین خواهد بود.گفتنی است 
پس از کریس رونالدوی فوق ستاره، راجر فدرر تنیسور سوئیسی 
و نوواک جوکوویچ تنیسور صربســتانی در جایگاه های اول و دوم 

فهرست ثروتمندترین ورزشکاران جهان قرار دارند.

چه کسی ثروتمندترین ورزشکار 
سال شد؟!

کار گزینه هایــی مانند رزنده، آلکنو، هوگ، آناســتازی و 
استویچف با ایران به سرانجام نرسید؛ هرکدام بنا به دلیلی 
نپذیرفتند که در ایران کار کنند و حاال داســتان انتخاب 
ســرمربی تیم ملی همچنان ادامه داد. هر روز نامی مطرح 
می شــود که در مرحله کنونی باید گفت هیچ کدام از آنها 
رسمی نیستند؛ یعنی هیچ مسئولی در فدراسیون والیبال 
آنها را معرفی نکرده اســت. نام چندین مربــی که از ابتدا 
روی میز آقای رییس بود، اما توافقی با آنها حاصل نشــد؛ 
از بین آن گزینه ها همچنان نــام یک مربی باقی مانده و او 

کسی نیست جز مائورو بروتوی ایتالیایی.
بروتو متولد سال 1969 اســت. این مربی 47 ساله که در 
رشته فلسفه تحصیل کرده؛ هیچگاه یک بازیکن حرفه ای 
والیبال نبوده است، اما از ســال 1994 و در حالی که فقط 
25 سال داشــت مربیگری را آغاز کرد. ســال های اولیه 
دوران مربیگــری بروتو در تیم های ســطح پایین تر مانند 
سری A2 ایتالیا گذشت تا ســال 2001 که سرمربیگری 

پیاچنزا را بر عهده گرفت.
بروتو پس از جابه جایی چند باره میان تیم های باشگاهی 
مختلف ایتالیا و دو تیم از یونان، از ســال 2010 سرمربی 
تیم ملی ایتالیا شد. او پیش از آن از سال 2005 تا 2010 
ســرمربیگری فنالند را تجربه کرده و چند سالی به عنوان 

دستیار در تیم ملی ایتالیا کار کرده بود.
کسب عنوان بهترین مربی ســال 2007 فنالند از جمله 
افتخــارات بروتو پیش از ســرمربیگری ایتالیــا بود. وی 
همچنین به عنوان مربی تیــم ملی ایتالیا، طالی قهرمانی 
اروپا، نقــره و برنز المپیک و نقره المپیک را هم به دســت 
آورد. ســال 2010 بروتو با تیم 
ملی ایتالیا موفقیت های نسبتا 

خوبی کســب کرد؛ اما حضــور او روی نیمکت الجوردی 
پوشان در سال 2015 و پس از لیگ جهانی آن سال پایان 
یافت. بروتو در آن مسابقات و در آستانه مرحله نهایی لیگ 
جهانی چهار بازیکن مطرح تیمش از جمله ایوان زایتسف 
فوق ســتاره والیبال جهــان را به دلیل بی نظمــی از اردو 
اخراج کرد تا نشان دهد در مقابل بازیکن ساالری به شدت 
قاطعانه عمل می کند؛ البته این اقدام بروتو و اختالف او با 
ستاره در نهایت باعث کنار گذاشــتن سرمربی شد. به هر 
حال ظاهرا او خودش بــرای حضور در ایران اعالم آمادگی 
کرده و از طرفی یکی از گزینه های فدراســیون ایران هم 
محســوب می شــود و باید دید که آیا توافقی بین طرفین 
حاصل می شود یا خیر. با بررسی تمام گزینه هایی که توان 
هدایت تیم ایــران را دارند می توان بــه مربیان محدودی 
رسید. نام هایی مانند »خاویر وبر« آرژانتینی هم از جمله 
گزینه هایی اســت که توان هدایت والیبــال ایران را دارد؛ 
چراکه سابقه نشــان داده که آرژانتینی ها عملکرد خوبی 

در ایران دارند.
وبر آرژانتینی در ســال 1966 به دنیا آمــد و در زمانی که 
بازیکــن بود توانســت با تیم ملــی آرژانیتن مــدال برنز 
بازی های المپیک تابســتانی 1998 را به دست  آورد. وی 
تا سال 2013 و به مدت 5 سال سرمربی تیم ملی والیبال 
کشورش بود و در این مدت با تیم ملی آرژانتین مقام نهم 
قهرمانی والیبال جهان 2010، مقام پنجم المپیک 2012 

لندن و چهارمی لیگ جهانی 2011 را کسب کرد. 
خاویر وبر، می تواند حاال یکی 

از گزینه هــای جدی برای 
نیمکت  روی  نشســتن 
تیم ایــران باشــد و این 
موضوع شــاید یک علت 

واضح هم داشــته باشد؛ در 

حال حاضر با وجود اینکه تیم ملی ایران ســرمربی ندارد، 
اما خوان سیچلو به عنوان مربی با فدراسیون قرارداد دارد. 
سیچلو هم آرژانتینی است و شــاید ترکیب این دو مربی 

روی نیمکت تیم ملی بتواند مفید واقع شود.
ورزش ایران همیشــه ارتباط خوبی هم بــا مربیان صرب 
داشــته اســت. یکی دیگر از مربیانی که قابلیت نشستن 
روی نیمکــت تیم ملــی والیبــال ایــران را دارد »ایگور 
کوالکوویچ« است؛ او 51 ســال سن دارد و اهل مونته نگرو 
است. کوالکوویچ سرمربیگری تیم ملی والیبال صربستان 
را در دو جام جهانی 2006 و 2014 برعهده داشــته است. 
او در المپیک های 2008 پکــن و 2012 لندن با تیم ملی 
صربستان به مقام های پنجم و نهم رسیده است و دو عنوان 
نایب قهرمانی و یک مدال برنــز لیگ جهانی به همراه یک 
عنوان قهرمانی و یک نایــب قهرمانی اروپا در کارنامه خود 

دارد.
شــاید تنها با نگاه به رزومه یک مربی نتوان درخصوص او 
قضاوت کرد، اما واقعیت این اســت که با این کار به خیلی 
از نکات می توان پی برد. با توجــه به اینکه والیبال ایران به 
یک مربی با تجربه، پخته و در عین حال با انگیزه نیاز دارد 
به نظر می رسد گزینه هایی مانند بروتو، وبر و کوالکوویچ از 
شرایط مناسبی برخوردار باشــند، هرچند که گزینه های 
دیگری هم هســتند که می توان با زیر ذره بین قرار دادن 

آنها بیشتر به حضورشان در ایران فکر کرد.
به هر حال باید منتظر ماند و دید که ســکان هدایت تیم 
ملی والیبال ایران بــه چه گزینه های داده خواهد شــد؟ 
خوان سیچلو، مربی آرژانتینی تیم ملی ایران کارش را در 
کنار مردی از کشورش، ایتالیا یا صربستان ادامه می دهد و 
یا اینکه خودش نفر اول کادر فنی می شود؟ خیلی ها اعتقاد 
دارند که برخی آدم ها ســاخته شده اند برای اینکه نفر دوم 
باشند و سیچلو از آن دســت آدم هاست. باید منتظر ماند و 
دید که رایزنی های فدراسیون والیبال به کجا ختم می شود 

و نام چه گزینــه ای را باید 
مقابل سمت سرمربیگری 

تیم ملــی والیبال ایران 
بنویسیم!

باشگاه پانیونیوس با اشــاره به عملکرد خوب مسعود شجاعی در 
نیم فصل نخســت از تالش های این باشــگاه برای حفظ بازیکن 
ایرانی اش خبر داد؛ البته رســیدن به این موضوع خیلی ســخت 
نیست چرا که باشــگاه تا پایان فصل با این بازیکن ایرانی قرارداد 

دارد و می تواند در تعطیالت زمستانی این بازیکن را حفظ کند. 
پیش تر ســایت هــای یونانی خبر داده بودند ســرمربی ســابق 
پانیونیوس که بانی حضور مســعود شــجاعی در این تیم بوده و 
هم اکنون  هدایت تیم پاناتینایکــوس را برعهده دارد جذب این 
بازیکن ایرانی را به سران باشگاه توصیه کرده است. این در حالی 
اســت که باشــگاه پاناتینایکوس هنوز از بابت در اختیار گرفتن 
بومال، مهاجــم کامرونی در دســامبر ســال 2015 میالدی به 
باشــگاه پانیونیوس بدهکار  اســت و طبیعتا اگر بخواهد مسعود 

را به خدمت بگیرد ابتدا باید بدهی گذشته خود را پرداخت کند. 
سایت باشــگاه در ادامه آورده: از حضور مســعود شجاعی در تیم 
پانیونیوس زمان زیادی نمی گذرد و محتمل نیســت باشگاه در 
این برهه از زمان تصمیم به فروش مسعود بگیرد؛ البته هنوز هیچ 
تماسی از سوی باشگاه پاناتینایکوس با باشگاه پانیونیوس برقرار 
نشده. طبیعی است مسعود به واســطه بازی های خوبی که انجام 
داده پیشنهاد داشته باشد؛ اما اگر باشگاه تصمیم به فروش بگیرد 
با باشگاهی وارد مذاکره خواهد شد که توان پرداخت رضایت نامه 
را داشته باشــد. ســایت باشــگاه پانیونیوس در پایان آورده که 
سیاســت باشــگاه در حال حاضر تنها فروش کریم انصاری فرد 

است.

شجاعی در پانیونیوس می ماند 

. همه ذوبی ها می توانند در تیم ملی باشند خطر، به قلعه تایم نزدیک می شوید! 
احسان پهلوان هافبک تهاجمی تیم ذوب آهن 
درباره دعوتش به تیم ملی گفت: اینکه بگویید 
فقط دعوتم به تیم ملی مربوط به عملکردم در 
این چند بازی بوده، درســت نیست. در چند 
بازی گذشته هم به تیم ملی دعوت شده بودم 
حتی در دیدار با ایتالیا هم در جمع ملی پوشان 
حضور داشتم ولی قطعا عملکردم در  این چند 
هفته برای دعوتم به تیم ملــی تاثیرگذار بوده 
چون همیشــه آقای کی روش و دستیارانش 
بازی های لیگ را دنبال می کنند. در این چند 
ســال اخیر تیم ذوب آهن هم در لیگ و هم در 
جام حذفی و هم در لیگ قهرمانان آسیا نتایج 
خوبی کســب کرده، خط به خط و تک به تک 

بازیکنان ذوب آهن لیاقت پوشــیدن پیراهن 
تیم ملی را دارند. در حال حاضر این بازیکنانی 
که دیده شــده اند به تیم ملی دعوت شــدند. 
امیدوارم با تالش بچه هــا روند موفقیت های 
ذوب ادامه دار باشد و تعداد بازیکنان حاضر در 

تیم ملی از جمع ذوبی ها بیشتر شود. 

 نام امیــر قلعه نویی بــا اتفاقاتــی در فوتبال ایران گــره خورده، 
یکی از آن اتفاقات، قلعه تایم اســت! تیم هایی که امیر قلعه نویی 
 را روی نیمکــت خود می بیننــد به آخرین دقایق هــر دیدار هم 
 امیــد دارند، ماننــد بــازی روز شــنبه، شــاید گل دقیقه 120

 جری بنگســتون هــر تراکتــوری را از پیروزی ناامیــد می کرد 
اما عجله محســن بنگر و شــوت وحشــتناک محمد نوری نشان 
داد هنوز بازی بــرای تبریزی ها تمام نشــده و قلعــه تایم برای 
 این تیم هنــوز معتبر اســت. موضوعی کــه پیش از ایــن بارها 
در همین تیم تراکتورسازی و اســتقالل پیش آمده بود و حریفان 
 می دانســتند تا مهارت اســتفاده مفید از وقت های اضافه را تنها 
 امیــر قلعه نویــی دارد. آنهــا بــا گل دقیقه 121 موفق شــدند 
راهی فینال جام حذفی شــوند تا تنها یک گام تا آســیایی شدن 

10فاصله داشته باشند.
ماندن رفیعی در تراکتورسازی ممنوع! 

انتخابات ریاست فدراسیون های ورزشی بعضا با انواع و اقسام 
حاشــیه ها و اقدامات سودجویانه از ســوی برخی کاندیداها 
همراه است که فقط برای کناره گیری به نفع نامزدهای مطرح 
با هدف رسیدن به اهداف شخصی وارد گود می شوند. نگاهی 
به روند برگزاری انتخابات فدراســیون های ورزشــی نشان 
می دهد بسیاری از افرادی که برای حضور در انتخابات ریاست 
فدراسیون های مختلف ورزشــی ثبت نام می کنند با علم به 
اینکه هیچ شانسی برای انتخاب شدن ندارند صرفا با اهدافی 
خاص اقدام به ثبت نام می کنند.اینکه شرایط برای حضور افراد 
با دیدگاه ها و نگرش های مختلف در هر انتخابی به شرط دارا 
بودن شرایط قانونی مهیا شود امری پسندیده و خوب است که 
می تواند در نهایت امکان بهترین انتخاب را فراهم کند؛ اما روند 
برگزاری انتخابات فدراسیون های ورزشی طی سال های اخیر 
نشان می دهد بسیاری از این افراد با آگاهی از این امر که هیچ 
شانسی برای برنده شــدن در انتخابات ندارند وارد این کارزار 
می شوند.معموال این قبیل افراد پس از تایید صالحیت، وارد 

رایزنی با افراد اصلی که شانس بیشتری نسبت به سایرین دارند 
می شوند و پشت پرده به تفاهم هایی نیز می رسند تا در نهایت 
با گرفتن وعده هایی برای گرفتن پست و ... در روز انتخابات و یا 
قبل از آن با تعریف و تمجید از این افراد به نفع آنها کناره گیری 
کنند تا به این صورت جو انتخابات را به نفــع این افراد تا حد 
زیادی نیز تغییــر دهند. اخیرا نیز تعداد زیــادی از افراد برای 
حضور در انتخابات یکی دو فدراسیون  ورزشی تایید صالحیت 
شدند که در تازه ترین اقدام یکی از کاندیداها که ظاهرا عجله 
زیادی برای اعالم حمایت داشته چند روز مانده به روز برگزاری 
انتخابات به نفع یکی دیگــر از کاندیداها انصراف خود را اعالم 
کرده است. وقتی این اقدام مشکوک تر می شود که اطرافیان 
این افراد سعی می کنند این کناره گیری به نفع فالن نامزد را در 

اختیار رسانه ها  قرار دهند.
قطعا وزارت ورزش و جوانان نمی تواند جلوی تایید صالحیت 
افرادی که واجد شرایط قانونی هستند را بگیرد؛ اما با نظارت 
دقیق بر این موضوع حیاتی می توان از گرفتن پســت توسط 
این قبیل افراد در فدراســیون مورد نظــر جلوگیری کرد تا 
حداالمکان انتخابات فدراســیون های ورزشــی در فضایی 

عادالنه تر و به دور از زد و بندهای پشت پرده برگزار شود.

دو دروازه بان تیم تراکتورسازی بعد از بازی با ذوب آهن ، اتحاد یکدیگر را به رخ کشیدند.
معموال در فوتبال اینگونه اســت که دروازه بان های یک تیم با هم رابطه خوبــی ندارند. با توجه به اینکه یک 
دروازه بان مورد اعتماد سرمربی قرار می گیرد و برای تیمش بازی می کند، گلرها نمی توانند خیلی با هم ارتباط 
برقرار کنند. در تراکتورسازی اما کامال برعکس این فرضیه صدق می کند. محمدرضا اخباری و فرزین گروسیان دو 

دروازه بان تیم تراکتورسازی از سال 
گذشته دوستی و رابطه نزدیکی با هم 
داشته و دارند. آنها که این رفاقت را 
بارها نشان داده اند، پس  از پیروزی 
بر ذوب آهن هم خوشحالی بعد از 
صعود به فینال حذفی را با یکدیگر 
تقسیم کردند.بعد از نمایش خوب 
اخباری درون دروازه تراکتورسازی 
مقابل ذوب آهن، فرزین گروسیان 
بالفاصله پس از سوت پایان مسابقه 
به سمت اخباری رفت و شادی اش 
را با او تقسیم کرد تا اتحاد گلرهای 

تراکتور بار دیگر علنی شود.

قاب   روز خارج از گود

اتحاد مثال زدنی در قفس توری تراکتور 

ماجرای ماندن یا رفتن ســروش رفیعی، روز بــه روز پیچیده تر 
می شود و روزی نیســت که خبر جدیدی در این خصوص منتشر 
نشود.مطرح شــدن موضوع اضافه خدمت هافبک تراکتورسازی 
پس از اینکــه تاریخ پایان خدمت او اعالم شــد، حــاال تبدیل به 

داغ ترین سوژه فوتبال کشورمان شده است.
 به نظر می رســد تصمیم نهایی در مورد اینکــه رفیعی در تبریز 
می ماند یا خیر، را ســازمان نظام وظیفه خواهد گرفت؛ اما با این 
حال قانون سازمان لیگ برتر ایران، اجازه حضور یک فوتبالیست 
در یک تیم نظامی را به دلیل اضافــه خدمت، نمی دهد و باید دید 
با وجود این قانون  واکنش ها و اظهار نظرها از ســوی مســئوالن 
 تراکتورســازی و همچنین ســازمان نظام وظیفه چه خواهد بود 
 و آیا ســازمان لیگ به عنــوان ضلع ســوم این ماجــرا وارد گود 

خواهد شد؟!

نامزدهایی که برای کناره گیری می آیند؛

کاسبان  انتخابات!

شاید بتوان شاه ماهی نقل و انتقاالت نیم فصل لیگ برتر را علی 
کریمی لژیونر ایرانی تیم دینامو زاگرب دانست.بازیکن جوان 
و با استعدادی که ابتدای فصل، ســپاهان را به مقصد دینامو 
زاگرب ترک کرد تا شاید بتواند در فوتبال اروپا پیشرفت خوبی 
داشته باشد، اما مصدومیت این بازیکن سبب شد تا آن طور که 
باید در دینامو ندرخشد.عدم حضور کریمی در ترکیب اصلی 
دینامو زاگرب سبب شــده تا این بازیکن به فکر حضور مجدد 
در لیگ ایران باشد . دو باشگاه ســپاهان و پرسپولیس تهران 
مشــتری های اصلی این بازیکن هســتند. محسن طاهری 

مدیرعامل باشگاه سپاهان درباره مذاکرات این تیم برای جذب 
علی کریمی اظهار داشت: صحبتی را با این بازیکن داشته ایم و 
با توجه به قرارداد این بازیکن با باشگاه کروات باید بهترین راه 
را اتخاذ کنیم. وی افزود: براســاس صحبت هایی که با کریمی 
داشتم این بازیکن قلبا با سپاهان اســت و به ما اعالم کرده که 

دوست دارد در ایران برای سپاهان بازی کند.

با اعالم لیست خروجی تیم سایپا و وجود نام مسعود حسن زاده 
در این لیست احتمال پیوســتن این مهاجم به سپاهان قوت 
گرفت.حسن زاده که به عنوان بازیکن تعویضی در ذوب آهن 
گل های حساس و موثری به ثمر رســانده و حتی مورد توجه 
کی روش ســرمربی تیم ملی هــم قرار گرفته بــود، به دلیل 
اختالفات با گل محمدی در فصل گذشته از این تیم جدا شد و 
به سایپا پیوست.او که امید زیادی به بازی و درخشش در سایپا 
داشت با نیمکت نشینی و بی توجهی حسین فرکی سرمربی 
سایپا مواجه شد. بر این اســاس حسن زاده تصمیم به جدایی 

از این تیم گرفت. .با توجه به خروج پدرو هنریکه از ســپاهان 
و مشکل گلزنی این تیم در نیم فصل نخست لیگ برتر، ویسی 
به دنبال جذب این بازیکن و حل مشکل گلزنی  تیمش است.از 
طرفی حسن زاده هم به این فکر می کند که در بازگشت دوباره 
به نصف جهان و این بار سپاهان به روزهای خوب خود برگردد 

و بتواند بار دیگر به تیم ملی دعوت شود.

حسن زاده از سپاهان 
به تیم  ملی فکر می کند

علی کریمی قلبش با سپاهان 
است

دوشنبه 1395/10/13 ساعت: 18:30 

هفته 20 لیگ برتر انگلیس : ساندرلند - لیورپول 

زنده از شبکه ورزش

دوشنبه 1395/10/13 ساعت: 20:45 

هفته 20 لیگ برتر انگلیس : وستهام - منچستریونایتد 

زنده از شبکه ورزش

سهشنبه 1395/10/14 ساعت: 23:15 

هفته 20 لیگ برتر انگلیس : بورنموث - آرسنال 

زنده از شبکه سه

چهارشنبه 1395/10/15 ساعت: 23:30 

هفته 20 لیگ برتر انگلیس : تاتنهام - چلسی 

زنده از شبکه سه

داستان انتخاب سرمربی تیم ملی والیبال ادامه دارد؛

بازهم گزینه های روی میز
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هاجر 
مرادی

پیشنهاد سردبیر: 
افزایش متقاضیان سقط درمانی در اصفهان

با مسئوالن

فرمانده نیروی انتظامی استان، در نشست خبری 
خود با اصحاب رسانه، با اشــاره به حماسه 9 دی 
عنوان کرد: امیدوارم این وحدت و صمیمت جمهوری اســامی به 

برکت وجود رهبر معظم انقاب، منسجم تر ادامه داشته باشد.
ســردار عبد الرضا آقاخانی با ابراز گایه مندی از شــهروندان گفت: 
گایه اول مــن از مردم اصفهان بــه خاطر رعایت نکــردن قوانین 
راهنمایی و رانندگی، سرعت غیر مجاز، پارک دوبل، سبقت غیرمجاز 
و عبور از چراغ قرمز است؛ زیرا بسیاری از مردم با راهنمایی و رانندگی 
همکاری نمی کنند و مشــکاتی را به وجود می آورند که بیشتر از 

همه، به خودشان صدمه می زند.
وی گفت: گایــه دوم من از مردم، بــی توجهی بــه اطاعیه ها  و 
خبرهایی است که از رسانه ها منتشر می شود، به طوری که آموزش 
اخذ اطاعات از منبع ها بســیار ضعیف اســت. وی ادامه داد: گایه 
سوم من از مردم به دلیل توجه نکردن زیاد به تربیت فرزندان است. 
درحالی که این موضوع بســیار مورد اهمیت است، متاسفانه کاما 

مورد غفلت شهروندان قرار گرفته است.
سردار آقاخانی در گایه چهارم خود، بر فعالیت های اقتصادی مردم 
تاکید کرد و گفت: متاســفانه در 9 ماهه اخیر سال جاری نسبت به 
مدت مشابه در سال گذشــته، با 59 درصد افزایش کاهبرداری ها 
و پول شــویی ها روبه رو بوده ایم. وی همچنین از مردم خواست تا 
درصورت مشاهده هرگونه حرکت مشکوکی، حساسیت نشان داده و 

به نیروی انتظامی اطاع دهند.
فرمانده نیروی انتظامی استان، در ادامه آماری از حوادث آذرماه در 
استان را اعام کرد و گفت: در آذر سال جاری جرایم خشن 6درصد 
کاهش یافته، 2 درصد افزایش کشفیات سرقت، 82 درصد افزایش 
کشــف تجهیزات ماهواره، 32 درصد افزایش کشــف مواد مخدر، 
1566درصد  افزایش کشــف ســی دی های غیر مجــاز و 2 هزار و 
106درصد افزایش کشف ســوخت قاچاق داشته ایم. وی همچنین 
افزود: تعداد تماس های دریافتی 110، حدود 120هزار و تماس های 

دریافتی197، بالغ بر 197هزار و 684 تماس بوده است.
ســردار آقاخانی  در مورد آمــار تصادفات نیز گفــت: در تصادفات 
برون شــهری با کاهش 41 درصدی روبــه رو بوده ایــم و در تعداد 
افراد متوفی 31درصد کاهش، در دســتگیری ســارق 9درصد و در 
کل کشفیات 2درصد افزایش داشــتیم. وی در ادامه عنوان کرد: در 
9 ماهه امسال، سر جمع 28 تن کشــف مواد مخدر داشتیم و کشف 
سوخت قاچاق بالغ بر 498 هزار لیتر بوده اســت. فرمانده انتظامی 
اصفهان افزود: آمار تماس های 110حدود 1 میلیون و  300 هزار و 

تماس های دریافتی 197، حدود 77هزار و 420 بوده است.
سردار آقاخانی درخصوص آمار دســتگیر شدگان مواد مخدر گفت: 
در 9 ماهه امســال با 38 درصد افزایش مواد مخدر، 14درصد کشف 
قاچاق کاال و ارز، 48درصد افزایش دستگیری افراد شرور، 31درصد 
سارقین، 48 درصد کشــف ســرقت و در مجموع 2 درصد افزایش 

دستگیری داشته ایم.
سردار آقاخانی درخصوص آمار تصادفات درون شهری و برون شهری 
گفت: کل تصادفات برون شــهری 10 درصد کاهش داشــته است؛ 
به طوری کــه در 9ماهه اول امســال، با  3درصد کاهــش تصادف و 

6درصد کاهش متوفی در برون و درون شهر رو به رو بوده ایم.
فرمانده نیــروی انتظامی تاکید کرد: کمک بــه دولت مردان و نظام 
جمهوری اســامی و  مبارزه با قاچاق کاال و ارز، جزو ماموریت های 
اصلی نیــروی انتظامی بــوده و فرماندهی نیروی انتظامی اســتان 
اصفهان، در این راستا 3هزار و 497فقره پرونده را مورد ارزیابی قرار 

داده که نسبت به سال قبل 4درصد افزایش داشته است.
وی عنوان کرد: پرونده های باالی 500 میلیون، با 333درصد و زیر 

صدمیلیون، با1درصد افزایش همراه بوده است.
وی اظهار کرد: دستگیری متهمین کاالی قاچاق با 6 درصد افزایش، 
توقیف 630خودروی حمل مواد  قاچاق، کشــف انواع مشــروبات 
الکلی، کشف ســاح، دســتگاه تجهیزات دریافت ماهواره، سوخت 
قاچاق، لوازم صوتی و تصویری، قطعات یدکی، سیگار، البسه، لوازم 
آرایش و بهداشتی و اسباب بازی کودکان،  گوشه ای از فعالیت های 

پلیس نیروی انتظامی است.

مدیرمنطقه 14 شهرداری اصفهان اظهار کرد: عملیات اجرایی 
خیابان مهدیه در محله باتون حدفاصــل خیابان بعثت تا مادی 
ارزنان، به طول 400 متر در دســت اجراســت. علی شمسی با 
اشــاره به اینکه این پروژه تاکنون 30 درصد پیشــرفت داشته 
است، افزود: برای احداث خیابان مهدیه، 10میلیارد ریال اعتبار 

در نظر گرفته شده است.
مدیر منطقه 14 شــهرداری اصفهان با اشاره به دیگر پروژه های 
منطقه ادامه داد: پیاده رو ســازی و ســاماندهی خیابان عمان 
ســامانی به طول 450 متر در خیابان الله شــمالی در دســت 
اجراست. شمسی با اشاره به اینکه این پروژه تاکنون 60 درصد 
پیشرفت داشــته اســت، خاطرنشــان کرد: این پروژه با اعتبار 

800میلیون ریال، ظرف 2 ماه آینده تکمیل می شود.

مدیر منطقه 13 شــهرداری اصفهان گفت: پیگیری درخواست 
مردمی مبنی بر بازشــدن انتهــای خیابان قائمیــه، به معاونت 

شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان واگذار شده است.
ســیدرضا مبلغ با اشــاره به انجــام پیگیری هــای الزم برای از 
بن بســت خارج شــدن خیابان قائمیه، اظهارکرد: در حال حاضر 
این درخواســت توسط مشاور در حال بررســی است و به محض 
وصول نتیجه آن، به اطاع اهالی قائمیه می رســد. وی در ادامه، 
از تکمیل ســاماندهي پیاده روهاي خیابان هدایت تا پایان سال 
جاري خبر داد و گفت: ســاماندهي پیاده روهاي خیابان هدایت 
در کوي ولي عصر در دست اجراست. مدیر منطقه 13 شهرداری 
اصفهان افزود: ســاماندهي پیاده روهاي خیابان هدایت، با اعتبار 
یک میلیارد و 150میلیون ریال، تا پایان ســال جــاري به پایان 
مي رسد. وی به ساماندهي معابر کوي ولي عصر اشاره کرد و ادامه 
داد: ســاماندهي کوي ولي عصر با اعتبار یک میلیــارد ریال نیز تا 

پایان سال جاري تکمیل مي شود.

فرمانده نیروی انتظامی در نشست خبری با حضور اصحاب رسانه:

از مردم اصفهان گله مند هستم

مدیرمنطقه 14شهرداری اصفهان خبرداد:

احداث خیابان مهدیه؛ حدفاصل 
خیابان بعثت تا مادی ارزنان

مدیر منطقه 13 شهرداری اصفهان:

از بن بست خارج شدن خیابان قائمیه 
توسط مشاور در حال بررسی است

مدیرعامل جمعیــت هال احمــر اســتان اصفهان از 
برگزاری کاس های آموزش همگانــی کمک های اولیه 
به عنــوان دوره آموزشــی ضمن خدمــت کارکنان در 
ادارات، ســازمان ها و ارگان های استان اصفهان خبر داد.

محســن مومنی اظهار داشــت: به دنبال هماهنگی به 
عمل آمده با رییس ســازمان برنامه و بودجه استان و به 
استناد بخشنامه ســال 1386 معاونت توسعه مدیریت و 
سرمایه انســانی رییس جمهور، 130هزار نفر از کارکنان 
دولت می توانند به منظور اجرای دوره های آموزشی مورد 
نیاز خود و همچنین در راســتای ایجاد و ارتقای ســطح 
آمادگی در جامعه و افزایش مهــارت در مقابله با حوادث 
احتمالی، آموزش هــای امداد و کمک هــای اولیه را فرا 
گیرند. وی با بیان اینکه این آموزش ها در چارچوب نظام 
آموزشــی ضمن خدمت کارمندان دولت، قابل محاسبه 
و ارزیابی اســت، تصریح کرد: کلیه کارکنــان دولت در 
تمامی دســتگاه های اجرایی استان، در صورت حضور در 
کاس های آموزش همگانی کمک های اولیه و شرکت و 
موفقیت در آزمون مربوطه، گواهینامه دریافت می کنند. 
مومنی اظهار امیــدواری کرد که از ایــن طریق تمامی 
کارمندان این اســتان زیر چتر گسترده آموزش همگانی 

کمک های اولیه قرار خواهند گرفت.

مدیرکل اداره استاندارد استان اصفهان اظهار کرد: مراکز 
تفریحی و شهربازی ها در سامانه اداره استاندارد به صورت 
دستگاهی به ثبت می رسند و تمامی دستگاه هایی که در 
مراکز تفریحی وجود داشــته و در حال استفاده هستند، 
باید گواهی اســتاندارد و اعتبار تایید صاحیت داشــته 
باشند. غامحســین شــفیعی افزود: اگر یک روز هم از 
تاریخ این گواهی بگذرد این دســتگاه ها از سامانه حذف 
شده و غیر معتبر به حســاب می آیند؛ سپس به ما اعام 
می شود و اداره استاندارد نسبت به پلمب این دستگاه ها 
یا مراکز اقــدام می کند؛ زیــرا همه دســتگاه ها و مراکز 
تفریحی، مستلزم بازرسی ســالیانه و اخذ این تاییدیه ها 
هستند. مدیرکل اداره استاندارد استان اصفهان در رابطه 
با استاندارد شهربازی های اصفهان گفت: در اصفهان اکثر 
شهربازی ها تاییدیه استاندارد دارند و به آنها توصیه شده 
که مراحل تمدید استاندارد را در زمستان انجام دهند که 
کمتر فعالیت می کنند یا تعطیل هستند؛ تا به این شکل 

بتوانند بعد از عید با تایید استاندارد مشغول به کار شوند.
مدیرکل اداره استاندارد استان اصفهان، در پایان با اشاره 
به آمار شهربازی های استاندارد اســتان اصفهان عنوان 
کرد: در حال حاضــر بیش از 80 درصد شــهربازی های 

استان اصفهان پروانه دارند و استانداردسازی شده اند.

برگزاری کالس های آموزشی 
هالل احمر برای کارمندان دولت

بیش از 80 درصد شهربازی های 
اصفهان، استاندارد هستند

خبرکمیته امدادهالل احمر

افزایش متقاضیان 
سقط درمانی در اصفهان

اجرای طرح تغذیه کودکان 
کمتر از 5 سال در اصفهان

مدیــرکل پزشــکی قانونی اســتان اصفهــان گفت: 
با اشــاره بــه اینکــه در هشــت ماهه ســال جاری 
478نفربــرای دریافــت مجــوز ســقط درمانــی به 
مراکز پزشــکی قانونی اســتان اصفهــان، مراجعه و 
333 نفــر از آنهــا مجوز ســقط درمانــی را دریافت 
کرده انــد، گفــت: تعــداد متقاضیان ســقط درمانی 
در هشــت ماهه ســال جاری نســبت به مدت مشابه 
 ســال قبل حدود 26/8درصد افزایش داشــته است.

علی ســلیمان پور خاطرنشــان کرد: تعداد مجوزهای 
صادر شــده در موضوع ســقط جنین، نسبت به مدت 
مشــابه ســال قبل افزایش 4/4درصدی داشته است. 
همچنین در آبان ماه سال جاری 79 نفر برای دریافت 
مجوز سقط درمانی به مراکز پزشــکی قانونی استان، 
مراجعه و 60 نفــر از آنها مجوز دریافــت کرده اند. وی 
با اشــاره به کاهش آمار پرونده های رسیدگی به قصور 
پزشکی در کمیســیون های پزشــکی قانونی استان 
اصفهان طی هشت ماهه ســال جاری گفت: در هشت 
ماهه سال جاری تعداد پرونده های به نتیجه رسیده در 
کمیسیون های پزشکی قانونی استان 888 مورد بوده 
که نسبت به مدت مشابه سال قبل، معادل 8/2درصد 

کاهش یافته است.

رییس اداره بهداشت، درمان و امور بیمه کمیته امداد 
امام خمینی)ره( اســتان اصفهــان، از اجرای طرح 
تغذیه کودکان کمتر از 5 ســال با همکاری دانشگاه 
علوم پزشــکی اصفهان خبر داد و گفــت: از ابتدای 
امسال تا کنون 2 هزار و 500 کودک کمتر از 5 سال 
با هزینه بیش ازیک میلیــارد و 122میلیون تومان، 
تحت پوشــش این طرح حمایتی امداد قرار گرفتند. 
مجتبی معتمدی با اشاره به اینکه میزان هزینه های 
تغذیه ای کودکان کمتر از 5 ســال، نســبت به مدت 
مشــابه ســال قبل 25 درصد افزایش داشته است، 
افزود: در این ســبد غذایی به منظور بهبود و تامین 
نیاز غذایی کــودکان بی بضاعت اســتان، کارت های 
الکترونیکی تغذیه به ارزش هر ســبد غذایی ماهیانه 
75 هزار تو مان در اختیــار خانواده های نیازمند قرار 

گرفت. 
رییس اداره بهداشت، درمان و امور بیمه کمیته امداد 
امام خمینی)ره( اســتان اصفهان تصریح کرد: برنج، 
گوشــت، مرغ، حبوبات و تخم مــرغ، ازجمله اقام 
دریافتــی نیازمنــدان در این مدت بوده اســت. وی 
خاطرنشان کرد: طرح تغذیه کودکان کمتر از 5 سال 

از سال 85 تاکنون در استان اصفهان اجرا می شود.

پزشکی قانونی

شهرداری

جانشــین فرماندهی ســپاه صاحب الزمان، پیرامون 
یــادواره شــهدای مدافع حــرم اصفهــان در جمع 
خبرنگاران اظهار کرد: بــا توجه به پیروزی های جبهه 
مقاومت در سوریه و آزادسازی شهر حلب و به منظور 
تجلیل از خانواده شهدای مدافع حرم ایرانی و مهاجر 
در تیپ فاطمیون و زینبیون مراســم بزرگداشــتی 
ترتیب داده ایم. ســردار مجتبی فدا افزود: ســخنران 
این یادواره حجت االســام صدیقی است و سید رضا 
نریمانی نیز مداح این مراســم خواهد بود، این یادواره 
چهارشــنبه  15دی ماه بعد از نماز مغرب و عشــا در 

خیمه گلستان شهدا برگزار می شود.
جانشین فرماندهی ســپاه صاحب الزمان )عج( با بیان 
اینکه هماهنگی های الزم جهت حضور خانواده شهدا 
از دیگر شهرســتان های اســتان فراهم شــده است، 
یادآور شــد: بهانه دیگر این بزرگداشت، نزدیک شدن 
به سالگرد شهادت شــهید کاظمی به همراه 9 تن از 
شهدای عرفه است که در حادثه ســقوط هواپیما در 
ســال 1384 به درجه رفیع شــهادت نائل شدند. فدا 
خاطرنشــان کرد: پیکر شهید ســید مهدی موسوی 
از تیپ فاطمیون نیز در این مراســم بدرقه می شود و 
صبح روز پنجشنبه تشییع خواهد شــد. وی با اشاره 
به اینکه استان اصفهان بیش از 90 شهید مدافع حرم 
داشته است، تاکید کرد: عمده شهدا در دفاع مقدس و 
جبهه مقاومت، از قشر پایین جامعه هستند و نیروهای 
مدافع حرم به دلیل جنگ در شــرایط برون مرزی، از 

قابلیت ها و ویژگی های برتری برخوردارند.
جانشین فرماندهی سپاه صاحب الزمان)عج( با اشاره به 
اینکه در جنگ های نامنظم کسی که حمایت مردم را 
به عهده داشته باشــد، پیروز میدان خواهد بود، ادامه 
داد: دولت سوریه بازسازی و جمع آوری مواد منفجره 
از شــهرهای آزادشده را توســط نیروهای داوطلب و 
ارتش آغاز کرده است و کســانی که تمایل به شرکت 
در این امر خیر دارند، می توانند کمک های نقدی خود 
را به شماره حساب های سپاه یا بسیج سازندگی، واریز 
و از این طریق اهدا کنند. دستگاه های مختلفی چون 
بسیج، سپاه، بنیاد شهید، شورای هماهنگی تبلیغات 
اسامی و شــهرداری، در این یادواره شرکت کرده اند.

در این مراســم برنامه های جانبی چون روایت گری با 
حضور محمد احمدیان، پخش مستند و سرود نیز در 
نظر گرفته شده و قرار اســت فرزندان شهدای مدافع 
حرم با عکس پدرانشان وارد گلســتان شهدا شده و با 

اهدای شاخه گلی بر مزار آنها، در مراسم حضور یابند.

جانشین فرماندهی سپاه صاحب الزمان )عج(:

اولین یادواره شهدای مدافع 
حرم اصفهان برگزار می شود

ویژه

استاندار اصفهان بحث کیفی آب رودخانه را حتی در مواردی، 
مهم تر از بحث کمی آن خواند و گفت: کیفیت آب در حوضه 
آبریز زاینده رود، هم از لحاظ جمعیــت 5 میلیونی که از آب 
شرب آن استفاده می کنند و هم از ابعاد دیگر، برای ما اهمیت 
دارد؛ مخصوصا زمانی که بحث خشکســالی و کم آبی مطرح 
می شود، کیفیت، بیشــتر از کمیت درمعرض خدشه و خطر 
قرار می گیرد. وی با بیــان اینکه 3 دســتگاه آب و فاضاب 
اســتان، آب منطقه ای و ســازمان حفاظت محیط زیست و 
همچنین مدیریت بحران استانداری، به نحوی درباره کیفیت 
آب زاینده رود مطالعاتی را انجــام داده اند، تصریح کرد: الزم 
است همه این مطالعات، تلفیق و تجمیع و هم پوشانی های آن 

برطرف شده و بهنگام سازی و یک طرح یکپارچه ایجاد شود.
زرگرپور با بیان اینکه بخشی از رودخانه زاینده رود، در استان 
اصفهان و بخش دیگر در استان چهارمحال و بختیاری است، 
گفت: در آن استان نیز مطالعاتی صورت گرفته است ولی باید 
این مجموعه بــا هم در نظر گرفته شــود و همین طور که در 
کمیت، مدیریت یکپارچه مبنای کار قرار می گیرد، در کیفیت 
نیز همین گونه اعمال شــود. وی با تاکید بر اینکه باید ظرف 

3ماه آینده، 4 طرح مطالعه شده کنترل کیفیت آب زاینده رود 
با محوریت دانشــگاه تهران تلفیق گردد، افــزود: این طرح 
یک طرح 5تا10ســاله با هدف ارتقای کیفیت آب رودخانه 
زاینــده رود خواهد بود. اســتاندار اصفهان اضافــه کرد: باید 
سیستم های هشدار پایش پیشــرفته در حوضه حاکم شود و 
ما این اطمینان را حاصل کنیم که کیفیت آب در حوضه آبریز 
زاینــده رود، در مکان ها و زمان های مختلــف دارای کیفیت 

استاندارد و قابل قبولی است.
وی با اشاره به اینکه 3 منبع اصلی، آلوده کننده آب رودخانه 
زاینده رود هستند، افزود: پساب های صنعتی، سهمی حدود 
19درصــد در آلودگی روخانــه زاینده رود داشــته؛ ولی در 
طول چند سال گذشــته میزان آلودگی صنعتی با استفاده از 
سیستم های مدرن و سازگار با محیط زیست کاهش یافته و 
همانند آب، پساب نیز اهمیت پیدا کرده و کارخانه ها از پساب 
خود اســتفاده می کنند. زرگرپور با اشــاره به اینکه صنعت 
5درصد ســهم آالیندگی خود را کاهش داده است، تصریح 
کرد: صنعت، در ســطح کمی نیز مصرف آب را کاهش داده 
اســت و به عبارتی، اینکه گفته می شــود مشکات رودخانه 

زاینده رود به صنعت برمی گردد، درســت نیست. وی افزود: 
بخش کشاورزی، دومین منبع آلوده کننده آب با استفاده از 
کودها، ســموم مازاد بر نیاز یا سموم تقلبی است که بر اساس 
مطالعات صورت گرفته، میزان آلودگــی این بخش در طول 
ســال های گذشــته تغییری نداشته و بایســتی تصمیمات 

اساسی و قاطع در این رابطه اتخاذ شود.
استاندار اصفهان بخش ســوم منابع آلوده کننده آب را پساب 
فاضاب شهری و روستایی برشمرد و افزود: در طول سال های 
گذشته، سهم این بخش در آلودگی، با افزایش جمعیت باالتر 
رفته و طرح های جمع آوری و تصفیه فاضاب نیز برای مقابله 
با این حجم افزایش کافی نبوده اســت. وی خاطرنشان کرد: 
اگر این روند ادامه پیدا کند به وضعیتی خواهیم رســید که 
دیگر آب رودخانه برای شرب مناســب نخواهد بود؛ بنابراین 
این اقدامات به صورت پیشگیرانه اســت و شرایطی را ایجاد 
خواهیم کرد که کیفیت آب، شــرایط اولیه و مطلوب خود را 
داشته باشد. زرگرپور، با اشــاره به تصویب کلیات طرح جامع 
کنترل کیفی آب زاینده رود، گفت: ایــن طرح در کنار طرح 
9ماده ای احیای حوضه آبریز زاینــده رود، پیگیری حیاتی و 
بسیار مهمی را هم از بعد کمی و هم کیفی درباره این حوضه 

آبی در برخواهد داشت.
وی در بخش دیگری از جلسه، به  احتمال واردشدن پسماندها 
و منابع نفتی ویاهای حاشــیه زاینده رود به آن اشاره کرد و 
افزود: باید تا پایان امســال شــورای حفاظت کیفی رودخانه 
زاینده رود در تمام فرمانداری های حاشــیه آن، تشــکیل و 
تمامی ویاهای این محدوده و مراکز تفریحی و اقامتی، به طور 
کامل کنترل شــود تا اطمینان حاصل کنیــم که هیچ راهی 
برای ورود لکه های نفتی و فاضاب از سوی این ویاها و مراکز 

مذکور، به رودخانه زاینده رود وجود ندارد.
اســتاندار اصفهان با تاکید بر اینکه باید بــا صاحبان ویاها و 
مراکز متخلف برخورد شود، گفت: منفعت های شخصی، نباید 

آب شرب یک جمعیت چند میلیونی را با مشکل مواجه کند. 
وی همچنین به مشــکات ویاهای ســازمانی اشاره کرد و 
افزود: سازمان محیط زیســت باید تا هفته آینده با مسئوالن 
این سازمان ها، مذاکره و خسارت های احتمالی را تشریح کند 
و در صورتی که اقدامات الزم برای اصاح شبکه فاضاب این 

ویاها صورت نگرفت، از طریق قضایی اقدام کند. 
در این جلسه، گزارش بررسی طرح های جمع آوری فاضاب، 
وضعیت روان آب و هرزآب حاشیه زاینده رود و همچنین رفع 
مشــکات موجود درباره اتصال خانوارهای شهر باغ بادران به 
شبکه فاضاب و تهیه طرح جامع توسط شهرداری باغ بادران، 

زاینده رود و باغشاد ارائه شد و تصمیمات الزم اتخاذ گردید.

باید سیستم های 
هشدار پایش پیشرفته 
در حوضه حاکم شود و 

ما این اطمینان را حاصل 
کنیم که کیفیت آب در 

حوضه آبریز زاینده رود، 
در مکان ها و زمان های 
مختلف دارای کیفیت 

استاندارد و قابل قبولی 
است

استاندار اصفهان در بیست و پنجمین نشست شورای حفاظت کیفی رودخانه زاینده رود اظهار داشت: رودخانه 
زاینده رود یک پیکره آبی در فالت مرکزی ایران و از مهم ترین پیکره های آبی کشــور است که تمدن شیعه در 
کنار آن شکل گرفته. رسول زرگرپور با بیان اینکه دو مقوله کنترل کمی و کیفی آب رودخانه زاینده رود اهمیت 
ویژه ای دارد، افزود: بحث کمی آب رودخانه، در قالب طرح 9 ماده ای احیــای حوضه آبریز زاینده رود، در حال 

پیگیری است.

استاندار اصفهان با تاکید بر مسئله برخورد با صاحبان ویالها و مراکز متخلف مطرح کرد:

آب شرب مردم نباید فدای منفعت های شخصی شود

معاون اجرایی سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اصفهان 
گفت: با توجه بــه اینکه هزینه هــای دایر کردن دفتــر کار، پارکینگ، 
هزینه های آب، بــرق، گاز، تلفن و تبلیغات واگذاری اشــتراک، عوارض 
کسب و مالیات، دستمزد مکفی و دیگر هزینه های جانبی، به عهده مدیر 
تاکسی تلفنی است، در این راستا کمیسیون نظارت شهرستان اصفهان 
در تاریخ 30 تیرماه 1390 میزان حق کمیسیون رانندگان تحت پوشش 
دفاتر تاکسی تلفنی را 20 درصد تصویب کرد. سید رضا جعفریان با اشاره 
به اینکه در گذشــته میزان کمیســیون 17/5درصد بوده که با افزایش 
هزینه ها، 20 درصد کمیسیون معقول است، اظهارکرد: این نرخ مصوب 
کمیسیون نظارت شهرستان اصفهان است و مدیران و رانندگان ملزم به 

رعایت آن هستند.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای اصفهان، در جلسه نظارت بر ساماندهی 
رودخانه زاینده رود توسط صنف کشــاورزی خواستار سرعت بخشیدن 
به ساماندهی رودخانه شــد و اظهار کرد: باید به تسهیل حرکت آب در 
رودخانه زاینده رود کمک کرد. مســعود میرمحمد صادقی به تسریع در 
ساماندهی ســردهنه های انهار ســنتی موجود روی رودخانه زاینده رود 
اشــاره کرد و افزود: وجود حمایت و دیدگاه مثبــت بین همه طرف های 
مشارکت کننده الزم است، همچنین برای پیشبرد اهداف، نیاز به کمیته 
تخصصی اســت. رییس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای 
اصفهان با اشاره به یک برنامه ریزی دقیق، تصریح کرد: با استفاده از یک 
برنامه ریزی فنی در بازه های مشخص می توان از مشارکت نیروی مردمی 

به بهترین شکل استفاده کرد.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای اصفهان:حق کمیسیون رانندگان دفاتر تاکسی تلفنی 20 درصد است

زاینده رود سریع تر ساماندهی شود
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چی بخوریم ، چی نخوریم

باغ کاغذی

کتاب »مرسو چه کسی را کشت؟« نوشته  »کمال داوود« را انتشارات 
نگاه با ترجمه  »ابوالفضل ا... دادی« منتشر کرد.

کتــاب حاضر به داســتان قتلی مــی پردازد کــه در رمــان بیگانه  
»آلبرکامو« اتفــاق افتاده ولــی توضیحی درباره آن نیامده اســت. 
در واقع داســتان »مرســو چه کســی را کشت؟« بر اســاس رمان 
بیگانه نگارش شــده است و شــخصی که به وسیله مرســو،کاراکتر 
اصلی رمان بیگانه، به قتل رســیده در این کتاب معرفی و شناسانده 
 مــی شــود. در این کتــاب، مقتــول که مــردی عرب تبار اســت 
به وســیله  برادرش که راوی رمان نیز می باشــد، معرفی می گردد و 
نویســنده به شــیوه ای جذاب و خواندنی و از زبان برادر مرد کشته 
شده، داستان را برای دانشــجویی که قصد تحقیق بر رمان بیگانه را 

دارد تعریف می کند. از پشت جلد این کتاب می خوانیم: »می خواهم 
بگویم این داستانی است که عمری بیش از نیم قرن دارد. این داستان 
رخ داده و بســیار در مورد آن صحبت شده اســت. مردم هنوز هم در 
مورد آن حرف می زنند اما می بینی که بی شرمانه تنها یک مرده را به 
یاد می آورند، در حالی که این قصه دو مرده داشته است. بله، دو مرده. 
می دانی دلیل چنین حذفی چیســت؟ اولی بلد بود داستان ســرایی 
 کند و تاجایــی که توانســت جنایتــش را از ذهن همــه پاک کرد
 اما دومی آدم بیسواد و بی چاره ای بود که به نظر می رسد خدا فقط او را 
خلق کرده بود که گلوله ای به سویش شلیک شود و به خاک بازگردد.  

او مردی ناشناس بود که حتی فرصت نشد اسمی داشته باشد... .«
گفتنی است کتاب »مرسو چه کسی را کشت؟«پس از انتشار، جوایز 
متعددی دریافت کرد؛ »کمال داوود« همچنین برای این اثر، موفق به 

کسب جایزه گنکور)Goncourt (نیز شده است.

پاستا و جوجه در سس بادام زمینی

لبخندک

گوناگون

تاریخ ؛ کاالیی یک بارمصرف!

شما به ســادگی می توانید این غذای 
بســیار خوشــمزه را در مدت کوتاهی 
تهیه کنید که شامل سبزیجات، پاستا و 
جوجه می باشد که با سس بادام زمینی 
ترکیب شده است و برای یک شام ساده 

بسیار عالی می باشد.
مواد الزم:

اســپاگتی نــازک، بروکلی تکه شــده 
1عدد، فلفل قرمز شیرین خالل شده، 
1 عدد ســینه مرغ بدون اســتخوان و 

پوست، نمک و فلفل، 1 قاشــق ســوپ خوری روغن زیتون و نصف فنجان سس بادام 
زمینی و فلفل قرمز )دلخواه(

طرز تهیه:
پاســتا را طبق دســتور کارخانه تهیه کنید و آبکش کنید. ســپس در آب جوش کلم 

بروکلی و فلفل شیرین قرمز را برای 2 دقیقه بپزید و سپس آبکش کنید.
جوجه را به صورت افقی به دو قســمت تقســیم کنید و دریک تابه در روغن زیتون با 
حرارت مالیم برای 2 دقیقه یا تا وقتی که رنگ آن صورتی شود سرخ کنید.)دمای 170 
درجه فارنهایت( ســپس جوجه را روی تخته برش به قسمت های کوچک تقسیم و به 

پاستا و سبزیجات اضافه کنید.
به همه مواد، سس بادام زمینی و فلفل قرمز را اضافه کرده و نوش جان کنید.

ســاخت بناهای عظیم الجثه در دوران باستان 
هنوز برای بشر ســوال برانگیز است، اما بناهای 
مدرن نیز به نوبه خود از عجایب دنیای معماری 
محسوب می شــوند. البته در ســاخت بناهای 
مــدرن، معمــاران از علــم فیزیــک و ریاضی 

بهره گرفته تا شکل جالبی به سازه بدهند.
برج کپیتال گیت، ابوظبی

شــیب این بــرج حتی بیشــتر از بــرج پیزای 
ایتالیاســت. دروازه بزرگ یا کپیتال گیت، یکی 
از آســمان خراش های ابوظبــی اســت که در 
مجاورت مرکز نمایشگاه ملی این شهر قراردارد. 
ارتفاع این برج 160 متر بــوده و 35 طبقه دارد. 
طراحی این برج به شکلی بوده که شیب زیادی 
داشته باشــد. در واقع برج کپیتال گیت، یکی از 
بلندترین ساختمان های ابوظبی و 18 درجه به 
غرب متمایل شــده اســت. نام این برج در سال 
2010 با عنوان کج ترین برج ساخته شده توسط 

بشر ثبت شد.
هتل سانرایز کمپینسکی، پکن

ســال 2015 در صنعــت هتــل داری یکی از 
ســال های مهم اســت. ســفر به خاورمیانه با 
افزایش چشــمگیری روبه رو بوده، اما چین هم 
گردشــگران زیادی را جذب کرده اســت. این 
هتل با توجه به علم فنگ شــویی، ساخته شده 
و 60 کیلومتر با پکن فاصلــه دارد. هتل در کنار 
دریاچه ای زیبا بنا شده و منظره زیبایی را خلق 
کرده است. این هتل مانند خورشیدی است که 
دارد طلوع می کند. هتل از کنار مانند یک حلزون 
دو کپه ای است که در فرهنگ چین، نماد ثروت 
اســت. ورودی هتل نیز مانند دهان ماهی است 

که آن هم نماد کامیابی در فرهنگ چین است.
هتل مارینا بی سندز، سنگاپور

مجموعه هتــل و کازینوهای ماریتا بی ســندز 
بی شــک از بهترین نمونه هــای معماری مدرن 
است. قسمت باالی ســاختمان از دور مانند یک 
قایق است و در باالی ســاختمان نیز استخری 
واقعا زیبا قرار دارد. هر چیزی که فکرش را کنید 
در این مجموعه یافت می شــود. موشه سفدیه 
معمار آن است که ساختمان های دیگری را نیز 

طراحی کرده است.
کومولوس، نوردبورگ، دانمارک

آیا این سازه شبیه شهاب سنگ است؟ و یا شبیه 
سلول یا حتی مولکول؟ دقیقا هدف طراحی آن 
نیز همین اســت؛ این را یورِگن مایر، طراح سازه 
می گوید. از ســاختمان کومولوس هم به عنوان 
نمایشــگاه و هم به عنوان موزه علــوم و فناوری 
اســتفاده می شــود. »ُکنده ناســت تراولر« نام 
مجله ای است که در حوزه سفر و سبک زندگی 

فعالیت می کند. 

بناهایی  که بشر هرگز فکر 
ساختنش را هم نمی کرد)1(

بالیی که شــبکه های اجتماعی سر تاریخ 
 یا دســت کم آدم های دانه درشــت تاریخ 

آورده اند را خدا برای هیچ بنی بشری نخواهد.
  اگر حرف مرا باور نمی کنید همین االن ســری بــه یکی از این 
گروه های تلگرام بزنید آن وقت با چیزهای عجیب و غریبی مواجه 
می شــوید. مثال عکس نیچه را با آن سبیل چخماقی پرهیبتش 
گذاشته اند و از قولش نوشــته اند: »بین خطوط حرکت کنید!« 
یا روی همان عکس مشــهور ناپلئون که ســوار اسب سفیدش 
شــده و دارد تک چرخ می زند نوشــته اند: »وفاداری چیز بدیه! 
وقتی وفــادار می مونی، همیشــه تنهایی!« یــا مثال عکس یک 
جراح مشهور قلب و عروق را منتشر کرده اند و رویش نوشته اند: 
»اخالق بد مثل یک الستیک پنچر اســت،  تا عوضش نکنید راه 
به جایی نخواهید بــرد!« تا همین چند ســال پیش می گفتند 
که تاریخ را برنده ها می نویســند، بعد از یک مدتی کاشــف به 
عمل آمد که برنده های یک جنگ خودشــان بعــدا بازنده های 
جنگ های دیگری بوده اند و اصال معلوم نیست تاریخ را چه کسی 

نوشته و چرا این طوری نوشته است. 
همین شــد که یک عده تصمیم گرفتند تا تاریخ را خودشــان 
بنویسند و این کار را هم از شــبکه های اجتماعی شروع کردند.  
این شــد که جمله یک نفــر را به عکس یک نفر دیگر ســنجاق 
کردند، حرف های یک عالمه آدم را از وســط نقل کردند و بعضی 
مواقع چیزهایی را که اتفاق افتاده بود، ندیدند و در عوض درباره 
چیزهایی که اتفاق نیفتاده بود با جزئیات، یادداشــت نوشــتند.  
در دنیایی که ارزش جمع کردن الیک گاهی بیشــتر از حقیقت 
است،شــاهکارهای بــه 
یادماندنــــی تاریخــی 
ثبت شــد. در فضایی که 
هر خبر بــرای در صدر 
ماندن فقــط چند روز تا 
چند ســاعت وقت دارد 
نه کســی تکذیبیه ها را 
می خوانــد و نه چیزی را 
به خاطر می سپارد. تاریخ 
هم به یک کاالی یک بار 

مصرف تبدیل شد.

ُمرسو چه کسی را کشت؟

برنامه غذایی خاص برای مقابله با کیست سینه)2(
مواد غذایی کم  نمک:نمک بیش ازحد در بدن به احتباس آب منجر می شود و 
باعث تشدید کیست یا مستعد شدن فرد به کیست می شود، به همین دلیل است که 
باید روزی کمتر از هزار و پانصد میلی گرم نمک مصرف شــود. باید به خوردن میوه و 
ســبزی که به طور طبیعی کم نمک اســت روی بیاورید. همچنین به برچســب مواد 

غذایی آماده ای که خریداری می کنید توجه کنید تا در مصرف نمک افراط نشود.
فیبر باال:کارشناســان می گویند اســتروژن اضافه ) هورمون زنانه که در ایجاد 
کیســت نقش دارد( از طریق مدفوع از بدن دفع می شــود. نتایج بررســی ها نشان 
می دهد زنانی که هفتــه ای 3 بار یا کمتر اجابت مزاج دارند نســبت به بقیه درمعرض 
خطر باالی کیست سینه قرار دارند. به همین دلیل است اتخاذ برنامه غذایی سرشار از 
فیبر می تواند به کنترل اســتروژن در بدن کمــک کند. منابع طبیعی فیبر شــامل 

میوه های توتی،گالبی،جوی دو سر، دانه کتان و... است.
چربی اشباع  شده پایین:مصرف چربی اشباع  شــده برای بدن مضراست. این 
نوع چربی با تولید اســتروژن بیشتر باعث بروز کیست می شــود. سعی کنید مصرف 
گوشت قرمز و گوشت به عمل آمده را کاهش دهید و به جای آن سینه مرغ یا بوقلمون 
بدون پوســت مصرف کنید، همچنین باید ماهی غنی از اســید چرب امگا 3 ،میوه و 

سبزی فراوان که فاقد چربی اشباع  شده است مصرف شود.
مایعات: از نوشــیدنی هایی مانند نوشــابه گازدار و قهوه پرهیز کنید زیرا عالوه 
برافزایش بروزکیست ســینه عالیم مربوط به آن را نیز تشــدید می کند. مصرف آب 
بهترین راه ســم زدایی از بدن اســت. آب میوه و ســبزی که در منزل تهیه می شود، 

بهترین منبع ویتامین، ماده کانی، فیبر و آنتی اکسیدان است.

نداشاه نوری

17
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12
3

امام علی )علیه السالم(:
دورترين مردم از موفقیت، كسی است كه شیفته سرگرمی و شوخی 

است.
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