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پیشنهاد سردبیر:
ادعای عجیب یک سایت درباره یک انتصاب

دیدگاهپارلمانواکنشسیاست خارجه

۱۹۱ نماینده مجلس با صدور بیانیه ای در سالگرد شهادت 
آیت ا... شیخ نمر، خواســتار برخورد سازمان ها و نهادهای 

حقوق بشر با این جنایت شدند.
بخشی از متن این بیانیه به شرح زیر است:

» اعدام و شــهادت آیت ا... شــیخ نمر در شــرایطی که 
تروریست های افراطی و تکفیری آسایش و امنیت منطقه 
و جهان را سلب کرده و ثبات و آرامش را در منطقه تهدید 
کرده اند حاکی از عمق بی تدبیری و بی مسئولیتی حاکمان 
دولت عربستان بود. عربستان ســعودی که در سال های 
اخیر با حمایت پیدا و پنهان از تروریسم در منطقه و حمله 
و تجاوز به خاک یمن و کشتار مردم بی گناه آن و حمایت 
از سرکوب شهروندان دیگر کشورها نقش غیرسازنده ای 
در ثبات منطقه پیش گرفته عمال در جهت تشدید تفرقه 
در منطقه گام برمی دارد. بار دیگر ضمن محکومیت اعدام 
 آیت ا... شیخ نمر توســط دولت عربســتان از سازمان ها 
 و نهادهای حقوق بشــر می خواهیم از رفتارهای دوگانه 
و متناقــض با این گونه جنایات ضدبشــری عربســتان 
خودداری کــرده و با محکومیت ایــن اقدامات به وظیفه 

قانونی و اخالقی خود عمل کنند. «

ســخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان از بررسی 
 ۱۲ پرونده در جلســه صبح دیروز این هیئت، خبر داد 
و گفت که یک مورد شکایت فریدون از کریمی قدوسی 
به بررســی بیشــتر احتیاج پیدا کرد و قرار شد شکایت 
مربوط به آقای ساداتی نژاد از آقای صادقی به قوه قضاییه 
ارجاع شود. محمدجواد جمالی در حاشیه جلسه علنی 
 دیــروز در توضیح جلســه صبح دیروز هیئــت نظارت 
بر رفتار نماینــدگان،  گفت: در این جلســه ۱۲ پرونده 
مورد بررســی قرار گرفــت؛  اولین مورد مربوط به ســه 
مورد شــکایت آقای فریدون از آقای کریمی قدوســی، 
 نماینده مشــهد اســت که دو مورد را هیئــت نظارت 
 بر خالف وظایف نمایندگی تشــخیص نداد و یک مورد 

به بررسی های بیشتر نیاز دارد.
وی افزود: پیش از این شکایت آقای ساداتی نژاد از آقای 
صادقی مورد بررســی قرار گرفته بود که هیئت نظارت 
صحبت های آقای صادقی را برخالف وظایف نمایندگی 
 تشــخیص داد، متاســفانه هیئت نتوانســت طرفین را 
به صلح و سازش بکشاند. بنابراین شکایت ایشان از آقای 

صادقی نماینده تهران به دادگاه فرستاده شد.

بیانیه نمایندگان به مناسبت سالروز شهادت آیت ا... نمر؛

اعدام » آیت ا... نمر « نشان عمق 
بی تدبیری دولت عربستان بود

سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان گفت :

ارجاع پرونده محمود صادقی
به قوه قضاییه

والیتی: 

خبر خروج حزب ا... از سوریه، 
ادعای دشمنان است

مطهری:

 افراطی ها را 
شست وشوی مغزی داده اند!

علی اکبر والیتــی و نوری مالکــی معــاون اول رییس جمهور 
 عراق صبح دیــروز پس از گفت وگــو با یکدیگر در نشســتی 
در جمــع اندیشــمندان و برخی از مســئوالن این ســازمان 
حضور پیــدا کردنــد. والیتــی در نشســتی خبــری گفت: 
آینــده ســوریه و گفت وگوهــای مربوط بــه صلــح در این 
کشــور با محوریت دولت و دوســتان ســوریه خواهــد بود. 
 هرکســی بخواهــد خــارج از  اراده دولت و ملت این کشــور 
در گفت وگوهای صلــح اقدامی کند قطعــا در این گفت وگوها 
 جایی نخواهد داشــت، امــا هماهنگی ها بین ایران و روســیه 
در مورد ســوریه کماکان برقرار اســت. رییس مرکز تحقیقات 
اســتراتژیک مجمع در مورد اینکه آیا این ادعا درست است که 
پس از توافقنامه آتش بس صلح گروه هایی مثل حزب ا... به دعوت 
دولت قانونی سوریه وارد این کشور شدند باید خارج شوند، تصریح 
کرد: این ادعای دشمنان سوریه است. حزب ا... تاکنون شهدای 
 بسیاری داده و تاکنون بیشترین کمک را به دولت سوریه کرده 
 و دولت ســوریه هم کماکان حزب ا... و سیدحســن نصــرا... را 
به عنوان دوســت بسیار صمیمی خود دانســته و این تبلیغات 

دشمنان  است.

 علی مطهری نایــب رییس مجلس در گفــت و گو با یکی 
 از رســانه ها گفت: مدعي اصلي انقالب امثال من هستند 
و معتقدم عده اي نااهل آمده اند و با ندانم کاري و گاه از روي 
هواي نفس دارند انقالب را به انحراف مي کشانند و هر روز 
دایره انقالبیون را محدودتر مي کننــد، برخي آرمان هاي 
انقالب اســالمي مثل آزادي بیان و حقوق شــهروندي را 
به بهانه حفظ نظام مخــدوش کرده اند. ما بــه جاي آنکه 
اپوزیسیون شویم، انقالب را به مسیر اصلي برمي گردانیم. 
دلیلي براي برخورد با من وجود ندارد چون حرف هاي من 

منطبق بر قانون و از روي نصح و خیرخواهي است. 
عدم برخورد به دلیل فرزند شهید مطهري بودن یا مصونیت 
نمایندگي نیست. شما دیدید که با آقاي صادقي، نماینده 
شــجاع تهران چه برخورد بدي کردند. اصــال قوه قضاییه 

قانون نظارت بر رفتار نمایندگان را قبول ندارد.
مطهری افزود: باید به اینها آگاهي بخشید. برخي از اینها را 
شست وشوي مغزي داده اند و از نظر روحي و بسته بودن فکر 
شبیه اعضاي مثال گروه فرقان یا گروه هاي تکفیري امروز 

شده اند. 

انتصابات جدید 
در مجمع تشخیص مصلحت نظام

تایید حکم حبس یکی از مدیران 
رسانه ای احمدی نژاد

انگلیس، ایران را به حمالت 
سایبری متهم کرد

 دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام در احکامی جداگانه پدرام 
پاک آیین را به مدیرکلی اطالع رســانی و ارتباطــات و علی اکبر 
سیبویه را به مدیرکلی روابط بین الملل دبیرخانه مجمع منصوب 
کرد. به گزارش پایگاه اطالع رسانی مجمع تشخیص مصلحت نظام، 
 محسن رضایی همچنین در حکمی ســید محمدعلی حسینی را 
به عنوان مشــاور خود منصوب کــرد. پدرام پاک آیین ســوابقی 
 همچــون مدیرعاملی خبرگــزاری میزان و مدیــرکل مطبوعات 
و خبرگزاری های داخلی وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی دولت 
گذشته را در کارنامه دارد. همچنین علی اکبر سیبویه پیش از این 
مسئولیت هایی چون سفیر ایران در عمان را به عهده داشته است. 
پیش از این، محمدعلی حسینی مدیرکل روابط بین الملل دبیرخانه 

مجمع تشخیص مصلحت نظام بود.

عبدالرضا داوری یکی از مدیران رســانه ای محمود احمدی نژاد 
 رییس دولت هــای نهم و دهم، از تایید محکومیتش به ۶ ســال 
و نیم حبس در شــعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران خبر 
داد و گفت: حکــم دادگاه دو روز پیش به وکیلــم ابالغ و برای 
من حکم جلب صادر شــده اســت. داوری درباره علت تشکیل 
پرونده برای وی که منجر به محکومیت حبس شده است، مدعی 
شد: در فیســبوک صفحه ای داشــتم که این صفحه هک شد، 
 اما دادســتانی تهران به خاطر ســه نظری که مخاطبان در ذیل 
 یکــی از مطالبم در این صفحه منتشــر کرده بودنــد، علیه من 
به اتهام توهین به مقام معظم رهبــری، توهین به رییس مجمع 

تشخیص مصلحت نظام و تبلیغ علیه نظام، اعالم جرم کرد.

روزنامه دیلی میرور نوشــت: مرکز امنیت ســایبری ملی انگلیس 
روزانه حداقل دو حمله سایبری را از سوی چین، روسیه، کره شمالی 
و ایران علیه نهادها و مراکز نظامی، امنیتی و اقتصادی این کشــور، 
خنثی می کند. یکی از نهادهــای دولت انگلیس که به تازگی برای 
مقابله با حمالت سایبری به رایانه های برخی از دستگاه های مهم 
 دولتی این کشور تشکیل شــده ایران، روسیه، کره شمالی و چین 
 را به تالش بــرای هک رایانه های این کشــور متهم کرده اســت. 
» مرکز ملی امنیت ســایبری « ) NCSC ( که اکتبر سال گذشته 
برای جلوگیری از حمالت به رایانه های وزارت دفاع، بانک مرکزی 
انگلیس و پایگاه های هســته ای این کشور تشکیل شــده روزانه 
دست کم دو حمله سایبری را خنثی می کند.  این نهاد دولت انگلیس 
مدعی شده روسیه، کره شمالی، چین و ایران مظنونان اصلی انجام 
این حمالت هستند. » مرکز ملی امنیت سایبری « گفته در ماه اول 

۶8 حمله سایبری را خنثی کرده است.

ویژه

عکس روز

پیام تسلیت رهبر انقالب در پی 
درگذشت حجت االسالم شرعی

استقبال از احمدی نژاد 
در حرم حضرت عبدالعظیم ) ع (

حضرت آیت ا... خامنــه ای رهبر معظــم انقالب اســالمی در پیامی 
 درگذشــت عالم مجاهــد مرحــوم حجت  االســالم والمســلمین 

شیخ محمدعلی شرعی را تسلیت گفتند.
 به نقل از دفتر حفظ و نشــر آثار آیت ا... العظمــی خامنه ای متن پیام 

رهبر انقالب اسالمی به این شرح است:
بسمه تعالی

 درگذشــت عالم مجاهد مرحوم حجت  االســالم والمســلمین آقای 
 حاج شیخ محمدعلی شــرعی رحمه ا...  علیه را به خاندان و بازماندگان 

و ارادتمندان به ایشان تسلیت عرض می کنم.
 این روحانی پرتــوان و پرکار و خــدوم و با اخالص، عمــر بابرکتی را 
در خدمت اســالم و انقالب و مردم گذرانید و فرزند طلبه  جوان خود را 

نیز تقدیم درگاه شهادت کرد. 
رحمت خدا بر او و حشر او با اولیا اطهارش باد ان شاءا... .

سید علی خامنه ای  - ۱4 دی ماه ۱۳۹5

 محمود احمدی نژاد رییس جمهور ســابق کشــورمان شب گذشته 
به مناسبت والدت حضرت عبدالعظیم حسنی ) ع ( به شهر ری و حرم 

حضرت عبدالعظیم رفت.

اخبار

کافه سیاست

بین الملل

گروه مسلح موســوم به ارتش آزاد ســوریه و گروه های 
مسلح وابسته به صورت رسمی اعالم کردند در مذاکرات 

صلح سوریه در آستانه قزاقستان شرکت نخواهند کرد.
گروه موسوم به ارتش آزاد ســوریه و گروه های شورشی 
وابســته به آن، به زعم خــود، دولت ســوریه و ایران را 
 متهم به نقض آتش بس می کننــد. » والدیمیر پوتین «

رییس جمهــوری روســیه و » رجب طیــب اردوغان « 
رییس جمهوری ترکیه چند روز پیش از توافق نمایندگان 
معارضان سوری و دولت ســوریه برای اجرای آتش بس 
سراســری و همچنین برگزاری مذاکرات صلح ســوریه 
در آســتانه قزاقســتان خبر داده بودند. روسیه و ترکیه 
همچنین سندی را برای نظارت و ضمانت بر آتش بس در 
سراسر سوریه به امضا رسانده بودند و از روز جمعه اجرایی 

شده بود.
با این وجود در روزهای گذشــته آتش بــس چندین بار 

توسط گروه های مسلح در سوریه نقض شده است.

برخی رسانه های پاکستان مدعی شدند راحیل شریف 
که چندی پیش به عنوان میهمان ویژه آل سعود راهی 
عربستان شده بود رهبری ائتالف نظامی تشکیل شده 

توسط این کشور را پذیرفته است.
پیش از این هم به راحیل شریف پیشنهاد شده بود که 
فرماندهی ارتش کشورهای اســالمی را بپذیرد، اما وی 
با بیان اینکه فرمانده ارتش پاکســتان است و نمی تواند 
ماموریت دیگری را دنبال کند، این پیشنهاد را رد کرد.

عربستان به راحیل شریف پیشنهاد کرده اگر سرپرستی 
ائتالف ارتش کشورهای اســالمی که شامل ۳4 کشور 
اســت را بپذیرد، حقوقی بیشــتر از فرمانده ناتو به وی 

پرداخت می شود.
اگر راحیل شریف پیشنهاد عربســتان را پذیرفته باشد 
یک ارتش از ائتالف کشــورهایی مانند امارات، بحرین، 
بنگالدش، تونس، ســودان، ســنگال، مالــزی، مصر، 
مراکــش، اردن و ترکیــه را در اختیار خواهد داشــت 
و بیشــتر این کشــورها برای پذیرفتن فرمانده ارتش 

پاکستان به عنوان فرمانده اعالم آمادگی کرده اند.
هنوز هیچ منبع رسمی در پاکستان خبر پذیرفته شدن 
فرماندهی ائتــالف نظامی عربســتان از جانب راحیل 

شریف را تایید نکرده است.

انصراف»ارتش آزاد سوریه«  از 
حضور در مذاکرات قزاقستان

ادعای یک رسانه پاکستانی:

» راحیل شریف « فرماندهی 
ائتالف عربستان را پذیرفت

رییس قــوه قضاییه همچنین تاکید کرد : مــا حرفی نداریم 
 و می توانیم تمام کســانی را کــه بابک زنجانــی ادعاهایی 
در موردشــان مطرح کرده اســت، احضار و در صورت لزوم 

بازداشت  کنیم تا معلوم شود که قضیه چه بوده است. 
ده ها قلم از این قبیل ادعاها وجــود دارد و هیچ اختصاصی 
هم به دولت ســابق ندارد! اما تمرکز ما عمدتا بر بازگرداندن 

اموال به بیت المال است.
دیروز نوبت به محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت رسید تا در 
نشست خبری خود در جمع خبرنگاران پارلمانی برگزار شد، 
در پاسخ به اظهارات آملی الریجانی بگوید: بابک زنجانی هر 

ادعایی مطرح کرده رسیدگی شود و نتیجه آن اعالم شود. 
 در ادامه اهم ســخنان نوبخــت در این نشســت را به نقل 

از خبرگزاری ها می خوانید؛
 نشســت خبری امروز ما در فضایی متفاوت از جلســات 
 هفتگی آغاز می شــود. من هفته گذشــته از مســیر عبور 
از کمیسیون به سازمان با درخواست تعدادی از خبرنگاران 
پارلمانی برای مصاحبه مواجه شــدم، اما بــه هر حال برای 
پاســخگویی نیاز به فرصت مناسب هســت. به ویژه اینکه 
سخنان من به عنوان ســخنگوی دولت می تواند حساسیت 
 زیادی داشــته باشــد. بنابرایــن باید از ســنجیدگی الزم 

بر خوردار باشد.
 من به عنوان فرزنــد مجلس بیش از آن که دولتی باشــم 
ســوابق و خاطرات زیادی از مجلس دارم و ۲8 ســال پیش 
نماینده جوان سی وچند ساله ای بودم که وارد مجلس شدم 
و به عنوان ســخنگوی کمیســیون و هیات رییسه فعالیت 

داشتم.
 ) در پاسخ به پرسشــی درباره اظهارات روز گذشته رییس 
قوه قضاییه در خصوص کــم کاری دولت درباره پرونده بابک 
زنجانی (: ابتدا الزم اســت از قوه قضاییه برای بررسی به این 
پرونده تشــکر کنم، پرونده ای بســیار مهم و پراهمیت که 
فردی نزدیک به ســه میلیارد دالر از اموال و منابع عمومی 
 را اســتفاده کرده که اکنون این رقم به قیمت روز بیشــتر 

شده است.
 دولت در این بــاره هر کمکی بــرای بازگرداندن این منابع 
به خزانه عمومی انجام می دهد و با قوه قضاییه مســاعدت و 
همکاری داشته و خواهد داشت. فکر می کنم آن بخش هایی 
که برای وزارت اطالعات مکشــوف اســت را این وزارتخانه 
می تواند در قالب اطالعات کافی پشــت پرده در اختیار قوه 
قضاییه قرار دهد که شناســایی شود چطور یک نفر می تواند 

چنین رقم بسیار بزرگی را در اختیار داشته باشد.

 دولت در هر موردی که قوه قضاییه نظر داشــته همکاری 
می کند ضمن آنکه از ابتدا پیشــگام این اقــدام بوده تا ابعاد 
این فساد بزرگ روشن شــود و مردم منتظر اقدام قاطع قوه 
قضاییه برای بازگرداندن این منابع به خزانه عمومی هستند.

 ) در پاسخ به ســوال مجدد یکی دیگر از خبرنگاران مبنی 
بر اینکه رییس قوه قضاییه مطرح کرده که طبق گفته بابک 
 زنجانــی برخی از پول ها به ســتاد انتخاباتــی روحانی داده 
شــده اســت (: چنین صحبتی را نشــنیده ام، امــا همواره 
 دولت در این پرونده مطالبه گر بوده و بــر ضرورت پیگیری 

و برگرداندن اموال و دارایی مردم مصر بوده است. 
اکنون این پرونــده در اختیار قــوه قضاییه اســت و انتظار 

می رود هرچه سریع تر رسیدگی و تعیین تکلیف شود.
 قوه قضاییه از استقالل کافی برخوردار است. 

تقاضای ما این اســت که هر ادعایــی را بابک زنجانی مطرح 
کرده، رســیدگی شــود و نتیجه آن اعالم و مطرح شود. ما 

آمادگی داریم هر نوع اطالعات را به دستگاه قضا ارایه کنیم.
 ) در پاســخ به ســوالی مبنی براینکــه اصولگرایان تندرو 
در محافل و رسانه های شان بحث رد صالحیت آقای روحانی 
را مطرح می کنند وارزیابی شما در این باره چیست؟ (: آقای 
روحانی سکوت نکرد بلکه به ســوال درباره کاندیداتوری اش 
پاســخ داد و گفت که اآلن این موضوع از نظر زمانی وجهی 
 ندارد که اعالم شــود چــه اینکه اگر می گفتنــد می خواهد 
در انتخابــات کاندیدا شــود آنــگاه هر صحبتــی را مطرح 
می کرد در قواره کاندیداتوری ریاســت  جمهــوری ارزیابی 
می شد. اکنون کار برای کشور زیاد اســت و زمان انتخابات 
نیز مشخص اســت و حتی می توان در آخرین روز ثبت نام،  
ثبت نام را انجام داد. ان شاءا... منتقدان نیز حمایت می کنند.

 رد صالحیت حرف پوچ و بی ربطی اســت و ضرورت ندارد 
ذهن جامعه را درگیر کرد.

 طبق اصل ۱۱۳ قانون اساسی رییس جمهور دومین مقام 
رسمی کشــور یا اولین مقام بعد از رهبری به عنوان مسئول 

اجرای قانون اساسی است. 
در بحث قانون اساســی حقوق شــهروندان مورد توجه قرار 
گرفته و از وظایف رییس جمهور نیز به رســمیت شناختن 
حقوق شهروندی است. آقای روحانی این موضوع را به همه 
دستگاه های دولتی اعالم و مطالبه کرده که همه همت خود 
را صرف اجرای این منشــور و احقاق حقوق شهروندان کند.

 به رسمیت شــناختن این حقوق که برگرفته از اسالم ناب 
و قانون اساسی اســت ســند افتخاری برای نظام محسوب 
 می شــود و باید همــه مطالبه گر آن باشــیم چــون اکنون 
در جهان گروه های تروریســتی و تکفیری، وهابی  و داعش 
چهره خشــن و نادرســتی را از اســالم معرفــی می کنند. 
اقداماتی که در کشورهای همسایه و اروپا به نام اسالم انجام 
 می شود و این تصور به وجود می آید که این اقدامات قرائتی 
از اسالم اســت. حال اینکه هیچ ربطی به اســالم ندارد. در 
 این شــرایط همه باید کمک کنیم که چهره دوست داشتنی 
و اصیل اســالم ناب برگرفته از موازین دینی و قانون اساسی 

را گسترش داده و تالش نشود که این موضوع مطرود شود.

در بحث 
قانون اساسی 

حقوق شهروندان 
مورد توجه 
قرار گرفته 
و از وظایف 

رییس جمهور نیز 
به رسمیت شناختن 

حقوق شهروندی 
است

سخنگوی دولت: 

بابک زنجانی هر ادعایی مطرح کرده 
رسیدگی شود و نتیجه آن اعالم شود

روز دوشنبه بود که آیت ا...آملی الریجانی، رییس دستگاه قضا سخنان مهمی را در رابطه با پرونده  زاینده رود: 
 بابک زنجانی مطرح کرد و گفت که ما برای حفظ حرمت ها و جلوگیری از ایجاد اختالفات و تحفظ 

بر قانون، برخی ادعاهای بابک زنجانی را علنی نکرده ایم. 

در جلســه دیروزمجلس و هنگام بررســي الیحه برنامه ششــم توســعه، 
 محمدعلي وکیلي عضو هیئت رییسه پیشنهاد حذفي را مطرح کرد. زماني که 
رییس مجلس از نمایندگان پرسید که آیا کسي هست که در مخالفت با این 
پیشنهاد نظري داشته باشد، وکیلي به شــوخي گفت که » کسي اگر جرات 
دارد، دستش را بلند کند. « شوخي موجب خنده نمایندگان و رییس مجلس 
شد. الریجاني به او گفت: حاال کاري نکنید که همه دست شان را بلند کنند. 
 در ادامه جلســه، حجت االســالم » مهدی افتخاری « نماینده مردم فومن 
و شــفت در مجلس دهم در تذکري نســبت به راي ندادن همکارانش انتقاد 
کرد و گفت:  به قول آن بنده خدایي که مي گفت» من خســته و تو دیوانه، ما 
را که برد خانه؟ « شما خسته و این ور هم خســته، حقوق ملت را چه کسي 
 باید پیگیري کند؟ در این هنگام مســعود پزشــکیان که ریاست مجلس را 
بر عهده داشــت با خنده به تذکر افتخاري پاســخ داد. او گفــت: نمایندگان 

محترم مشارکت بیشتري داشته باشید. ما خسته نیستم آقاي افتخاري!

ادعای عجیب یک سایت 
درباره یک انتصاب

شعر طنز یک نماینده 
مجلس خطاب به پزشکیان

 پارس:  فردی نزدیــک به گروه منحل شــده ســازمان مجاهدین ایران 
به ریاســت صنــدوق ذخیــره فرهنگیــان منصــوب شــد. فخرالدین 
 دانش آشــتیانی وزیر جدید آموزش و پروش در راســتای انجام  تغییرات 
در ســطوح مختلف آموزش و پرورش آقای ناصــری مدیر عامل صندوق 
ذخیره فرهنگیان را برکنار و فردی به نام آقای مهدی نیکدل که از نزدیکان 
آقای بهزاد نبوی و عضو سابق ســازمان منحله مجاهدین انقالب اسالمی 
بوده را در این سمت منصوب کرده اســت. دانش آشتیانی برخالف ادعای 
 خود بر پرهیــز از هرگونه فعالیت و انتصاب سیاســی در ســطح آموزش 
و پرورش بدون توجــه به حساســیت های  موجود در صنــدوق ذخیره 
فرهنگیــان و اختالس های صورت گرفتــه در این صنــدوق، با انتصاب 
آقای مهدی نیکدل مدیر عامل ســابق نیرو محرکه و عضو سابق سازمان 
مجاهدین شرایط الزم برای فعالیت های سیاسی جریان های غیرهمسو  را 

در آستانه انتخابات پیش روی ریاست جمهوری فراهم کرده است.
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يادداشت

پیشنهاد سردبیر:
فقر، ناامیدی و اختالس در رأس نگرانی های مردم اصفهان

قاب روز

مدیرعامل شرکت توانیر گفت: تا زمانی که قرارداد جدید منعقد 
نشود امکان صادرات برق به این کشور را نداریم.

 آرش کردی، مدیرعامل شرکت توانیردرباره قطع برق صادراتی 
ایران به عراق گفــت: با توجه به اینکه مهلت قرارداد دو کشــور 
برای صادرات برق به اتمام رســیده، فعال صــادرات برق به این 

کشور متوقف شده است. 
کردی تصریح کــرد: در حــال حاضر نماینــدگان دو طرف در 
حال مذاکره برای از ســرگیری صادرات برق ایران به این کشور 

هستند.
وی با اشــاره به اینکه ما در حال حاضــر ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ مگاوات 
برق به عراق صادر می کنیم، خاطرنشــان کرد: هنوز بخشــی از 

مطالبات ما از این کشور وصول نشده است.

سخنگوی شــرکت ملی گاز ایران با بیان اینکه ترکمنستان باید 
طبق قرارداد عمل کند، گفت: در تامین گاز، اولویت اصلی با بخش 
خانگی بوده و در صورت نیاز برای تامین گاز بخش خانگی احتمال 
قطع گاز نیروگاه ها و صنایع وجــود دارد. مجید بوجارزاده با بیان 
اینکه گاز مورد نیاز منطقه شــمال ایران از طریق دریافت گاز از 
ترکمنســتان تامین نمی شــد، گفت: طبق قرارداد ترکمنستان 
روزانه باید 4۰ میلیون متر مکعب گاز به ایران ارســال کند که در 
2۰ ســال گذشــته هیچ زمان این میزان محقق نشده و حتی در 
روز چهارشنبه گذشته حجم گاز ارســالی به ایران به2/5 میلیون 
متر مکعب کاهش یافت.وی خاطرنشــان کرد: امکان دارد برای 
نیروگاه ها و صنایع در مناطق شــمالی ایران در صورت نیاز تامین 
گاز خانگی، محدودیتی در ارائه گاز ایجاد شــود که شرکت ملی 
پاالیش و پخش با ارائه سوخت مایع، این محدودیت ها را پوشش 
خواهد داد. بوجــارزاده در پایان گفت: ترکمنســتان باید طبق 

قرارداد عمل کرده و در غیر این صورت جریمه خواهد شد.

فراری 458 ایتالیا با قیمت حدود 5/8 میلیارد تومان، گران ترین 
خودروی موجود در کشور است. این درحالی  است که در بازارهای 
بین المللی، خریداران این خودرو باید رقمی در حدود 25۰ هزار 

دالر پرداخت کنند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه افزایش هزینه تمام شده 
تولید، دلیل گرانی برنج است گفت: ذخایر کاالهای استراتژیک از 

جمله برنج، روغن و شکر در حد مطلوب است.
علی قنبری  در پاســخ به پرسشــی مبنی بر اینکه چرا با وجود 
ذخایر مناســب برنج، قیمت این کاال در بازار همچنان باالســت 
اظهارداشــت: هزینه های تولید برنج ایرانی افزایش یافته که این 
یکی از دالیل نوسان قیمت در بازار این محصول است، ضمن اینکه 
ما به عنوان مســئول تنظیم بازار همواره تالش کرده ایم که نرخ 

برنج خارجی افزایش نداشته باشد.
وی با بیان اینکه آزاد شدن واردات برنج به تعدیل سازی نرخ این 
محصول در بــازار کمک می کند، درباره میــزان ذخایر کاالهای 
اســتراتژیک نیز افزود: میزان ذخایر محرمانه است و نباید اعالم 
شــود اما می توان گفت که ذخایر به اندازه کافی در کشور وجود 
دارد.به گفته قنبری قیمت برنج خارجی بسته به کیفیت محصول 

متفاوت است.

براســاس آمار گمرک در هشــت ماهه نخست ســال 95، بیش 
از 394 تن تشــتک از کشــورهای مختلف جهان وارد کشــور 
شده اســت. براســاس واردات این حجم تشــتک از کشورهای 
مختلف جهــان، حــدود 82۰ هــزار دالر ارز، از کشــور خارج 
شده است.الزم به ذکر اســت که ارزش ریالی این میزان واردات، 
بیش از 25 میلیارد ریال در آمار گمرک به ثبت رســیده اســت. 
گفتنی است تشتک از کشــورهای امارات متحده عربی، تایلند، 
ترکیه، چین، هلند، هند، ایتالیا و فرانسه  وارد ایران شده و در این 

بین ترکیه بزرگ ترین صادر کننده تشتک به ایران بوده است.

نایب رییس شــورای ملی زعفران گفت: در هفت ماهه نخست 
سال جاری نسبت به مدت مشــابه سال قبل، صادرات زعفران با 

رشد 42 درصدی مواجه بوده است.
غالمرضا میری نایب رییس شورای ملی زعفران  با اشاره به پایان 
فصل برداشت و وضعیت نهایی تولید زعفران اظهار داشت: تولید 
زعفران در سال جاری از سوی وزارت جهاد کشاورزی 36۰ تن 
اعالم شد و در حال حاضر حداقل قیمت هر کیلو طالی سرخ 4 
میلیون و 65۰ و حداکثر 6 میلیون تومان اســت که در صورت 
استمرار ثبات قیمت ها پیش بینی می شــود صادرات تا پایان 
سال نســبت به مدت مشابه ســال قبل 5۰ الی 6۰ درصد رشد 

داشته باشد.

ايران، برق عراق را قطع کرد

ترکمنستان جريمه خواهد شد

گران ترين خودروی
پالک شده در پايتخت

دلیل گرانی برنج ايرانی در بازار

چه میزان تَشتک
به کشور وارد شده است؟

هر کیلو زعفران
به 6 میلیون تومان رسید

به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، بازارهای مالی 
شهر در سومین روز کاری هفته و در حالی  که مهم ترین 
اخبار اقتصادی به صحبت های حســن روحانی، ولی ا... 
سیف و ابالغ ارزی معاون اول رییس جمهوری اختصاص 
داشــت، روزی رکودی و کم حجم را سپری کردند و در 
حالی که هنوز وعده کاهش قیمت ارز دولتی ها در صدر 
اخبار رسانه ها قرار داشت، بازار ارز و سکه صعودی شد و 

قیمت ها در بورس بار دیگر کاهش یافت.
بی میلی دالر به کاهش

با وجــود تاکیــد فــراوان رییــس بانک مرکــزی در 
مورد کاهــش نــرخ ارز و اقــدام ضربتی معــاون اول 
رییس جمهور در انتشــار بخشــنامه جدید ارزی، بازار 
 آزاد به این وعده هــا و اقدامات وقعی ننهاد و از همین رو

 قیمت ارز در بازار آزاد اصفهان بار دیگر با ورود به کانال 
3 هزار و 9۰۰ تومانی، تا 3 هزار و 93۰ تومان رشد کرد. 
رشــد قیمت ارز در بازار آزاد در حالــی روی داد که روز 
دوشنبه، خبر توقف ثبت ســفارش واردات خودرو نیز 
دیگر عامل تحریک کننده قیمت ها بود و به گفته فعاالن 
ارزی، این اتفاق نشان دهنده حساسیت دولت بر کنترل 
تقاضای ارز و تالش برای آرام نگاه داشتن فضاست. یکی 
از صرافان حاضر در خیابان سپه در گفت وگو با فارس در 
رابطه با صحبت های اخیر رییــس بانک مرکزی گفت: 
عدد اعالمی رییس بانک مرکــزی در مورد عرضه بیش 
از 6 میلیــارد دالر ارز به بازار عددی قابل تأمل اســت و 
اگر فرض را بــر صحت این ادعا بگذاریم نشــان دهنده 
وجود تقاضای ضمنی عظیمی در بازار ارز و خوش بینی 
دارندگان ســرمایه های کالن به نوســان های این بازار 
اســت. وی افزود: بنابراین در صورت صحت وجود این 
تقاضا، دولت برای کنترل بازار ارز نباید در صرف منافع 
خود عجله کند زیرا در چنین حالتی زمینه برای جهش 

ارزی فراهم خواهد شد.
ماجراجويی در بازار طال

با رشــد نســبی قیمت دالر، ســکه نیز بدون توجه به 
تعطیلی بازارهای جهانی رونــد صعودی به خود گرفت 
و قیمت ســکه نقدی در بازار اصفهان با رشــد ۱۷ هزار 
تومانی به یــک میلیون و ۱59 هزار تومان رســید. این 
رشــد از نظر برخی فعاالن، موجب ایجاد حباب قیمتی 
شده و ریسک معامالت در بازار را افزایش داده است. در 
نیم سکه و ربع سکه نیز قیمت ها افزایش یافت، اما این 
رشد تنها یک هزار تومان برای نیم سکه و 3 هزار تومان 

برای ربع سکه بود.

بی توجهی به صحبت های آقای ريیس؛

قیمت دالر در بازار اصفهان 
باز هم افزايش يافت

درشهر

غالمرضا نعمتی در نشست هم اندیشی با اصحاب رسانه با 
اشاره به وضعیت بارش ها طی ۱۰ ســال گذشته در کشور 
اظهار کرد: متوســط بارش دنیا 8۰۰ میلی متــر، در ایران 
25۰ میلی متر و در استان اصفهان ۱5۰ میلی متر است که 

متاسفانه این وضعیت خشکی را نشان می دهد.
وی افــزود: در ایســتگاه چلگــرد )معــرف حوضه ســد 
زاینده رود(، هشــت ســال میزان بارش ها کمتر از میزان 

متوسط بوده است.
مدیر دفتر حفاظــت از منابع آب شــرکت آب منطقه ای 
اصفهان با اشاره به انتظار اشــتباه عامه مردم در خصوص 
خشکســالی گفت: برخی از مردم تصور می کنند که زمانی 

خشکسالی تمام می شــود، این در حالی است که متوسط 
بارش سالیان گذشــته تفاوتی با میانگین بارش ها ندارد و 
آنچه موجب خشکسالی شــده مصارف باالست که بیش از 
داشته های استان اســت به طوری که خرج استان بیش از 
دخل آن شده است. نعمتی با بیان اینکه تعداد قنوات کشور 
حدود 4۱ هزار رشــته اســت، ادامه داد: حدود 8۰۰ هزار 
حلقه و 45 میلیارد متر مکعب آب در سال از چاه های کشور 
)سال آبی 94-93( تخلیه می شود. وی با اشاره به تکالیف 
ابالغ شده در ســال ۱395 به شرکت های تابعه وزارت نیرو 
در اســتان ها گفت: انســداد 3۰۰ چاه غیرمجاز و اصالح و 
تعدیل پنج هزار پروانه از جمله مهم ترین اقداماتی است که 

باید انجام شود. مدیر دفتر حفاظت از منابع آب شرکت آب 
منطقه ای اصفهان همچنین به آب های زیرزمینی اشاره کرد 
و گفت: برداشــت آب زیرزمینی در سطح دنیا در وضعیت 
قرمز و اضافه برداشت است و سرانه آن کمتر از یک هزار متر 

مکعب در سال تعیین شده است.
وجود 35 دشت ممنوعه در استان

وی با اشاره به وضعیت چندین دشــت در استان اصفهان 
گفت: 35 دشت در استان اصفهان و ۱8 دشت در گاوخونی 
جزو دشــت های ممنوعه است و دشــت مهیار شهرضا با 

نشست زمین و کویری شدن مواجه است.
مدیر دفتر حفاظــت از منابع آب شــرکت آب منطقه ای 
اصفهان احیــا و تعادل بخشــی منابــع آب زیرزمینی را 
از اقدامات مهم وزارت نیرو دانســت و گفــت: این طرح در 
سال ۱385 مطرح شد و شامل ۱5 پروژه است که پر کردن 
چاه های غیرمجاز و نصب کنتور هوشــمند روی چاه ها از 

جمله مهم ترین اقدامات این طرح در سال جاری است.
نعمتی افزود: در همین راستا، تفاهم نامه ای مابین شرکت 
آب منطقه ای اصفهان و دانشگاه صنعتی به عنوان دانشگاه 
معین طرح تعادل بخشی امضا شده اســت. وی با اشاره به 
نقش مردم در طرح تعادل بخشــی تصریح کرد: مشارکت 
مردم در پیاده ســازی مدیریــت آب هــای زیرزمینی از 
مهم ترین پروژه ها در طرح تعادل بخشــی است و در برخی 

مناطق تشکل هایی ایجاد شده است.
مدیر دفتر حفاظــت از منابع آب شــرکت آب منطقه ای 
اصفهان، علت خشــکی کامل زاینده رود را به هم خوردن 
تعادل سطح آب زیرزمینی دانست و اظهار کرد: در فصول 
گذشته سرریز دشــت ها به زاینده رود وارد می شد و آب را 
کم و زیاد در زاینده رود داشتیم، اما اکنون دشت ها به لحاظ 
هیدرولیکی به حالت گودالی درآمده و این اتفاق به صورت 

عکس رخ می دهد.

رییس مرکز افکار ســنجی دانشــجویان ایران گفت: بر اســاس 
نظرسنجی ایسپا در حدود دوســال پیش اصفهان  فقر، افزایش 
یأس و ناامیدی، رشوه گیری و اختالس به ترتیب اولویت، بیشتر 

مدنظر مردم قرار داشت و آن را شایع تر اعالم کرده اند.
محمد آقاســی ، در خصوص نرم افزار نظر سنجی سبز اظهارکرد: 

همیشــه در نظرســنجی های تحقیقات اجتماعی مشــکالت و 
معضالتی وجــود دارد از جمله اینکه احتمال می رود پرسشــگر 
سوگیری خاصی داشــته باشــد و چون در کار خودش حرفه ای 
شده است خطاهایی بکند که به آن خطاهای مرسوم پرسشگری 
می گوییم، از این رو نظارت برکار پرسشــگر و آموزش او اهمیت 
دارد. وی در همین خصوص افزود: گاهی اوقات دقت پرسشگران 
دچار نقصان می شــود که البته در تحقیقات اجتماعی مرســوم 
است. برای اینکه بتوانیم این خطاها را به حداقل ممکن برسانیم 
یک نرم افزار تحت  وب تهیه شــد که بتوانیم امور را بهتر نظارت 

کنیم. رییس مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران گفت: بر اساس 
نظرسنجی ایسپا در حدود دوســال پیش اصفهان مشخص شد 
که مردم این شــهر نگران شیوع آســیب های اجتماعی هستند. 
پنج آسیبی که به ترتیب اولویت بیشــتر مدنظر مردم قرار داشت 
 و آن را شــایع تر اعالم کرده انــد فقر، افزایش یــأس و ناامیدی، 
رشــوه گیری، اختالس و باندبــازی، اعتیاد به انــواع مواد مخدر 
سنتی و صنعتی و در نهایت رشد بی عدالتی و تبعیض بیان شده 
است. در مجموع آسیب های اجتماعی برای مردم اصفهان خیلی 

نگران کننده است که باید با این معضل مقابله کرد.

مدير دفتر حفاظت آب منطقه ای اصفهان:

زاینده رود احیا نمی شود، مگر به 35 سال پیش برگردیم!

آنچه موجب 
خشکسالی شده 

مصارف باالست که 
بیش از داشته های 

استان است به طوری 
که خرج استان بیش 

 از دخل آن
 شده است

مدير دفتر حفاظت از منابع آب شرکت آب منطقه ای اصفهان گفت: تا زمانی که سطح آب زيرزمینی به حالت 
تعادل يعنی به وضعیت30 تا35 سال گذشته بر نگردد زاينده رود را نمی توانیم احیا کنیم.

همزمان با ابــالغ دســتورالعمل ســاماندهی بازار ارز از ســوی معــاون اول 
رییس جمهور، ثبت ســفارش واردات خودرو متوقف شد. اسحاق جهانگیری در 
ابالغیه ای به منظور تحقق دســتور رییس جمهور مبنی  بر ساماندهی بازار ارز و 
حمایت از تولید داخل، دســتورالعملی برای اجرا به همه دســتگاه های اجرایی 
و بانک ها و موسســات اعتبــاری، موسســات عمومی غیردولتــی و نهادهای 
انقالب اسالمی ابالغ کرد. در بند شش این دســتورالعمل تاکید شده که شرط 
ثبت سفارش خودرو و سایر کاالهای بادوام به تشخیص وزارت صنعت، معدن و 
تجارت منوط به داشــتن نمایندگی مجاز و خدمات پس از فروش خواهد بود و 
ضروری است در اسرع وقت واردات خودرو و کاالهای مشمول بدون پیش شرط 
مذکور ممنوع شود. پس از ابالغ دستورالعمل یاد شده در ساعت ۱6 روزدوشنبه 
ســایت ثبت ســفارش خودرو غیر فعال شــد. در این زمینه فرهاد احتشام زاد، 
رییس انجمــن وارد کنندگان عنوان می کند که بند شــش این دســتورالعمل 
قابلیت تفســیر دارد به همین دلیل وزارت صنعت، معــدن و تجارت تا تعیین 
تکلیف وضعیت نمایندگی های غیرمســتقیم، ترجیح داده اســت ثبت سفارش 

تمامی خودروهای وارداتی را متوقف کند.
وی همچنین این نکته را مورد تاکید قرار می دهد که با توجه به بند یاد شــده و 
همچنین توقف فعالیت نمایندگی های غیرمســتقیم، کنترل تغییرات یاد شده 
روی سایت ثبت ســفارش آن هم در مدت زمان کوتاه ناممکن است و به همین 

دلیل این سایت متوقف مانده است.

معاون توسعه و تحقیقات وزارت جهاد کشاورزی دلیل افزایش قیمت برنج را 
ضعف در زنجیره های پس از مزرعه دانست و در مورد گرانی گوشت قرمز نیز 
گفت: این افزایش روند طبیعی ندارد زیرا دام به اندازه کافی در کشــور وجود 

دارد.
 اســکندر زند در برنامه گفت وگوی ویژه خبری شــبکه دوی ســیما با بیان 
اینکه سرانه مصرف برنج در کشور در مقایسه با دیگر کشورها باالست افزود: 
تقاضای برنج بومی در مقایسه با برنج های پرمحصول در جامعه ما زیاد است.

وی با بیان اینکه تولید برنج های بومی مثل برنج های پرمحصول است افزود: 
برنج پرمحصول شــش تا هفت تن شــلتوک تولید می کند اما از برنج های 

بومی چهار تن شلتوک به دست می آید. 
زند ادامه داد: باید زنجیره های پس از تولیــد را تقویت و بر آن نظارت کنیم. 
وی اظهار کرد: در بسیاری از محصوالت کشاورزی و دامپروری مشکل تولید 
وجود ندارد اما در بازار دچار مشــکل هســتیم. معاون توســعه و تحقیقات 
وزارت جهاد کشــاورزی گفت: باید از مزرعه تا سفره مردم مدیریت در دست 
کشاورزان باشد. مرتضی شــاه حســینی نایب رییس انجمن واردکنندگان 
برنج نیز در این برنامه گفت: با توجه بــه اینکه 5۰۰ هزار هکتار از زمین های 
سه استان شمالی کشــور زیر کشــت برنج قرار دارد و در خوزستان نیز این 
 محصول تولید می شــود، برآورد ما تولید یک میلیــون و ۷۰۰ هزار تن برنج

 در کشور است.

ثبت سفارش واردات
کلیه خودروهای خارجی متوقف شد

معاون توسعه و تحقیقات وزارت جهاد کشاورزی:

گرانی گوشت قرمز، طبیعی نیست

بازاردیدگاهخودرو
فوالدگر:

رشد اقتصادی متأثر از افزايش قیمت و 
حجم فروش نفت است

یک عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلس گفت: رشد اقتصادی۷/4 
دهم درصدی دروغ نیست، اما همه واقعیت هم نیست.

حمیدرضا فوالدگر گفت: نرخ رشــد اقتصادی ۷/4 دهم درصدی اعالم 
شده توســط بانک مرکزی متأثر از افزایش قیمت نفت و افزایش حجم 
آن از اواخر سال قبل به دو برابر حاصل شده اســت که این مسئله تاثیر 
خود را در شــاخص تولید ناخالص ملی و رشــد اقتصادی محاسبه شده 
بانک مرکزی گذاشته اســت. شــاخص تولید ناخالص ملی براساس دو 
مکانیزم محاسبه می شود؛ یکی با احتســاب قیمت نفت و دیگری بدون 
احتساب قیمت نفت که رشد اقتصادی اعالم شده توسط بانک مرکزی با 
احتساب افزایش درآمدهای نفتی کشور طی شش ماه گذشته محاسبه 
و اعالم شده است. نماینده مردم اصفهان با بیان اینکه برای تحقق رشد 
اقتصادی بدون احتســاب درآمدهای نفتی باید ســرمایه گذاری صدها 
هزار میلیارد تومانی انجام شــود خاطر نشــان کرد: برای افزایش رشد 
اقتصادی باید صدها هزار میلیارد تومان توسط دولت و بخش خصوصی 
در حوزه های مختلف تولید، معادن، صنایع کشاورزی و مشاغل خدماتی 
انجام شــود. در این صورت مردم، دیگر شــاهد تضاد بین شاخص های 
اقتصادی و افزایش ســطح عمومــی قیمت ها، بیــکاری خیل عظیمی 
از جوانــان، تعطیلی و نیمــه تعطیلی بســیاری از کارخانجات و صنایع 

نخواهند بود.

قاب رسانه 

ريیس مرکز افکار سنجی دانشجويان ايران اعالم کرد:

فقر، ناامیدی و اختالس در رأس 
نگرانی های مردم اصفهان

مدیرعامل شــرکت پخش فرآورده های نفتی منطقــه اصفهان گفت: 
اصفهانی ها تا پایان آذر ماه 95 حدود یــک میلیارد و 5۰۰ میلیون لیتر 
بنزین مصرف کردند. حســین صادقیان با اشــاره به اینکــه در 9 ماهه 
نخســت امســال یک میلیارد و 485 میلیون و 839 هــزار و ۱3۷ لیتر 
بنزین در استان اصفهان مصرف شد، اظهار داشت: میزان مصرف بنزین 
در استان نسبت به مدت مشابه سال گذشــته3/68 درصد رشد داشته 
اســت. به گفته وی، تا پایان آذر ماه 94 در استان اصفهان یک میلیارد و 
433 میلیون و 5۷ هزار و 34۷ لیتر بنزین مصرف شد. مدیرعامل شرکت 
پخش فرآورده های نفتی اصفهان به کاهش۱9/6۰ درصدی نفت سفید 
تا آخر آذر ماه 95 اشاره کرد و گفت: تا پایان آذر امسال 26 میلیون و 884 
هزار و 8۰۰ لیتر نفت سفید در اســتان سوزانده شد که میزان مصرف در 

مدت مشابه سال قبل، 33 میلیون و 439 هزار و ۱۰۰ لیتر بود.

دوازدهمین نمایشــگاه بین المللی تجهیزات پزشــکی، دندانپزشــکی 
و آزمایشــگاهی از امروز تا ۱8 دی مــاه در اصفهان برگزار خواهد شــد. 
مدیرعامل شرکت نمایشــگاه های بین المللی اســتان اصفهان با اعالم 
این خبــر گفت: ایــن دوره از نمایشــگاه اصفهان هلث، بــا حضور ۱45 
مشــارکت کننده از اســتان های اصفهــان، تهران، آذربایجان شــرقی، 
خراسان رضوی، فارس، خوزستان و مازندران و نمایندگی های فروش یا 
واردکنندگانی از کشورهای فرانسه، ایتالیا، سوییس، آمریکا، آلمان، چین، 
تایوان و انگلیس برگزار می شود. رسول محققیان تاکید کرد:  حضور بیش 
از ۱۷۰ نفر از مســئوالن تجهیزات پزشکی دانشــگاه های علوم پزشکی 
کشور همزمان با نمایشگاه پزشکی در اصفهان، دستاورد و فرصت بزرگی 
برای استان اصفهان ایجاد می کند که بدون شک نمایشگاه این دوره را با 

قوت به پیش خواهد برد.

حدود 1/5 میلیارد لیتر 
بنزين در اصفهان دود شد!

170 مسئول تجهیزات پزشکی 
کشور در نمايشگاه اصفهان

اخبار
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تازه های پزشکیيادداشت
 پیشنهاد  سردبیر: 

خونريزی را با گیاه خرفه قطع کنید

 بی اختیاری ادرار در میان زنان مشــکلی شــایع اســت، اما یک 
مطالعه جدید نشان می دهد که زنان مسن تر، اگر الغرتر و قوی تر 

شوند، می توانند با این مشکل مقابله کنند.
طی این مطالعه، نزدیک به ۱۵۰۰ زن در سن  ۷۰ سالگی، به مدت 
سه سال تحت نظر قرار گرفتند. محققان دریافتند کاهش شاخص 
توده بدنی از ۵ درصد به باال، منجر بــه کاهش ۵۰ درصدی خطر 

بی اختیاری فعلی یا جدید ادرار می شود.
شــاخص توده بدنی )BMI( یک بــرآورد تقریبــی از چربی بدن 
شخص بر اساس قد و وزن اوســت. به عنوان مثال، خانمی که قد 
۱۶۶ ســانتی متر و وزن ۷۷ کیلوگرم دارد، دارای شــاخص توده 
بدنی 28/2 اســت و اگر ۵ درصد از شــاخص تــوده بدنی خود را 
کاهش دهد، به شــاخص توده بدنی 2۶/8 می رســد و این بدین 

معنی است که حدود ۴ کیلوگرم از وزن خود را از دست می دهد.
این مطالعه همچنین نشان داد که کاهش قدرت دست تا ۵ درصد 
یا بیشــتر، با احتمال ۶۰ درصد باالتر از بی اختیاری ادرار جدید یا 

مداوم در ارتباط بود.
نویســنده اصلی این پژوهش، دکتر مگان ساســکیند، دســتیار 
پروفسور اورولوژی در دانشگاه کالیفرنیا در سان فرانسیسکو گفت: 
بی اختیاری ادرار، با افزایش فشــار شــکمی )مثال ازطریق سرفه، 

خنده و عطسه( همراه است.
در این پژوهــش ۱۴۷۵ زن ۷۰ تا ۷۹ ســاله موردتجزیه و تحلیل 
قرار گرفتند. زنانی که حداقل بی اختیاری ادرار ماهانه را داشتند، 
شاخص توده بدنی آنها به طور متوسط حدود 28 بود و برای زنانی 
که بی اختیاری نداشــتند این شــاخص کمی پایین تر در حدود 

2۷/۵ بود. 
شــاخص توده بدنی بین 2۴/۹ تــا 2۹/۹، اضافه وزن محســوب 
می شود و شاخص باالی ۳۰، چاق در نظر گرفته می شود. محققان 
این مطالعه بیان کردند که کاهش وزن )حتی برای یک زن در سن 
۷۰ سالگی( می تواند با تسکین برخی از فشارهای وارد بر مثانه، به 
رفع بی اختیاری ادرار کمک کند. به همین ترتیب، عضالت مثانه 

قوی تر می تواند در برابر فشار، بیشتر مقاومت کند.
 پژوهشــگران اشــاره کردند که هیچ کدام از این عوامل منجر به 
بهبود فوری بی اختیاری ادرار نمی شــود؛ زیرا بی اختیاری ادرار 
ممکن است در نتیجه سال ها آسیب ایجاد شده باشد و به راحتی 

برگشت پذیر نیست.

 طبــق یافته های یک مطالعــه جدید، به نظر نمی رســد مصرف 
ویتامین E و ســلنیوم ریســک پلیپ روده را که منجر به سرطان 

می شود، کاهش دهد.
محققان با بررســی داده های بیــش از ۶۵۰۰ مــرد در آمریکا و 
کانادا دریافتند افرادی که این دو آنتی اکســیدان را مصرف کرده 
بودند، از ریســک پایین تر ابتال به پلیپ روده در مقایســه با افراد 

مصرف کننده دارونما مواجه نبودند.
پیتــر النس، سرپرســت تیــم تحقیق، در ایــن باره مــی گوید: 
»یافته های ما گویای این مســئله اســت که ویتامین E و سلنیوم 
از ایجاد تومور روده که در نهایت منجر به ســرطان روده می شود، 
پیشــگیری نمی کند.« در این مطالعه، بیش از ۳۵ هزار مرد سالم 

ثبت نام کرده بودند.
مردان در چهار گروه تقســیم بندی شــدند: برخی از آنها روزانه 
ویتامین E، برخی ســلنیوم، عده ای هر دو آنتی اکسیدان و بقیه 
فقط دارونما دریافت می کردند. تیم تحقیق، گزارش کلونوسکوپی 
و سیگموئیدوســکوپی ۶/۵۴۶ شــرکت کننده را بررسی کرده و 
دریافتند در حدود 2۳۰۰ نفــر از آنان در طول مطالعه بیش از یک 

پلیپ روده داشتند.
تحلیل آماری نشان داد بروز پلیپ بدون توجه به مصرف مکمل ها 
در تمامی مردان یکســان بود. در مطالعه قبلی هم این تیم مطالعه 
دریافته بود که مصرف روزانه ویتامین E و سلنیوم، از بروز سرطان 

پروستات پیشگیری نمی کند.

 یــک مطالعــه جدید نشــان مــی دهد کــه مصــرف داروهای 
ضدروان پریشی، به طور قابل توجهی خطر ابتال به مرگ زودرس را 

در میان بیماران مبتال به آلزایمر افزایش می دهد.
محققان اطالعات تقریبا ۵8۰۰۰ فرد مبتــال به بیماری آلزایمر را 
در بین سال های 2۰۰۵ تا 2۰۱۱ در فنالند مورد تجزیه و تحلیل 
قرار دادند؛ این در حالی است که کمی بیش از یک چهارم بیماران 
مبتال به آلزایمر، داروهای ضد روان پریشی مصرف می کردند. این 
مطالعه نشــان داد که آنها ۶۰ درصد بیش از کسانی که این داروها 
را اســتفاده نمی کنند، در معــرض خطر مرگ قــرار دارند. خطر 
مرگ، زمانی که بیمار برای اولین بار شــروع بــه مصرف داروهای 
ضدروان پریشــی می کــرد، در باالترین حد بود؛ امــا این خطر با 

استفاده طوالنی مدت از این داروها، همچنان وجود داشت.
احتمال مرگ زودرس در بیمارانی کــه همزمان دو یا چند داروی 
ضد روان پریشــی مصرف می کنند، دو برابر بیشتر از کسانی است 
که تنها یک داروی ضد روان پریشی اســتفاده می کنند. مطالعه 
نشان می دهد که بین اســتفاده از داروی ضد روان پریشی و خطر 
مرگ زودرس رابطه نزدیک وجــود دارد؛ ولی نمی توان یک رابطه 

علت و معلولی بین آنها را ثابت کرد.
به گفته محققان به سرپرســتی مرجانا کوپونن دانشــجوی دکترا 
از دانشکده داروسازی دانشــگاه فنالند شــرق، یافته های آنها از 
مطالعات قبلــی حمایت می کند. اولین هشــدار در مورد افزایش 
خطر مــرگ در میان بیمــاران مبتال بــه آلزایمر کــه داروهای 
ضدروان پریشــی مصرف می کنند، بیش از ۱۰ ســال پیش اعالم 

شده است.
محققان گفتند این مطالعه جدید نشــان می دهــد که داروهای 
ضدروان پریشــی باید تنها برای ســخت ترین عالئم رفتاری زوال 
عقل، مانند اضطراب و پرخاشگری، مصرف شود و طول استفاده از 
آنها باید محدود گردد. همچنین برای این بیماران، باید پایین ترین 
دوز ممکــن دارو تجویــز  شــده و همزمــان دو یا چنــد داروی 

ضدروان پریشی تجویز نشود.

تحقیقات نشان می دهد؛

الغری، ريسک بی اختیاری ادرار 
در زنان سالمند را کاهش می دهد

مطالعه جديد نشان می دهد؛

عدم تاثیر ويتامین E و سلنیوم 
در کاهش ريسک سرطان روده

تحقیقات نشان می دهد؛

 ارتباط داروهای ضد روان پريشی 
و مرگ بیماران آلزايمری

زيبايی

کشف پدیده ای به نام لیزر توانست در امر سالمتی، رفع 
یک سری عارضه ها و البته در دنیای زیبایی، انقالبی به 
پا کند و با رشــد تکنولوژی و دانش روز، این پدیده هم 
دستخوش سیر تکاملی شد. امروزه لیزرهای متعددی در 
امر زیبایی و سالمتی به کار گرفته می شوند تا به بیماران 
در رسیدن به خواسته هایشــان کمک کنند؛ اما آیا لیزر 

می تواند عارضه های پوستی را صددرصد رفع کند؟
استفاده از لیزر چه زمانی موثر است و کدام عارضه های 

پوستی به کمک آن اصالح می شوند؟
لیزر و بیماری های پوستی

از لیزر برای مســائل متعددی اســتفاده می شــود که 
در دســته بندی کلی می توان به درمــان بیماری های 
پوستی و روش های زیبایی اشاره کرد. در اینجا به نقش 
لیزردرمانی در کنتــرل و بهبود بیماری ها و عارضه های 

پوستی اشاره می کنیم.
١. پسوريازيس

یکی از شــایع ترین بیماری هــای پوســتی در ایران 
پسوریازیس است که باید اشــاره کنیم در حال حاضر 
هیچ درمــان صددرصدی برای بهبــود کامل آن وجود 
ندارد. در مرحله آخر این بیماری درصورتی که پزشــک 
نتواند از روش های درمانی دارویی پاسخ مناسبی بگیرد، 
از لیزرها برای بهبود عالئم بیماری استفاده می کند که 
همراهی آن با کنترل اســترس یکی از بهترین راه های 

جلوگیری از شدت و گسترش پسوریازیس است.
٢. خال های عروقی

این عارضه را گاه در صورت بچه های کوچک می بینیم 
و لیزر می تواند آنها را برطرف کنــد. ماه گرفتگی ها هم 
در همین رده هســتند که وقتی بچه ها به سن خاصی 
برسند، پزشک می تواند با کمک لیزر از پیشرفت و بزرگ 

شدن آن جلوگیری کند.
٣. لک حاملگی

این عارضه که هــم در زمره بیماری ها و هــم در زمره 
عارضه های ضدزیبایی شناخته می شود و به آن مالسما 
هم می گویند، ازجمله عارضه های پوستی است که لیزر 
در بهبود آن نقش دارد. این لک وابسته به هورمون است و 
همزمان با درمان های دارویی می توان از لیزردرمانی هم 
استفاده کرد که به کم رنگ شدن لکه ها کمک می کند. 
البته باید گفت از آنجا که بروز آنها هورمونی است، درمان 
کاملی ندارند و تنها می توان لک ها را کم رنگ کرد. ضمن 
آنکه برگشــت مجدد هم دارد که البتــه زمان بر بوده 
و گاهی ممکن اســت پس از دو یا حتی ۱۰ سال طول 

بکشد.  

کدام بیماری های پوستی 
با لیزر درمان می شوند؟ )١(

۵ طرز فکر اشتباه درباره چربی
١. چربی موجود در بشقاب غذای من با چربی موجود 

در بدنم برابر است
حتی اگر این خرافه، پایه برنامه هــای غذایی و محصوالت 
کم چرب نیز باشــد، خیلی با حقیقت فاصله دارد. مصرف 
چربی باعث چاق شــدن نمی شــود. حذف کامل چربی یا 
کاهش شــدید آن در واقع می تواند موجــب اضافه وزنتان 
شــود، بیشــتر به این خاطر که باعث می شــود احساس 
محرومیت کنید. برخی از تحقیقات نشان داده اند غذاهای 

چرب می تواند به کاهش وزن کمک کند.
مشکل بیشــتر برنامه های غذایی این است که یکی از مواد 
کلیدی خوشــمزه کننده غذا و کاهش دهنده گرسنگی را 

کم دارند. 
درست حدس زدید، آن ماده چربی است. چربی های سالم، 
بهترین منبع انرژی برای بدنتان هســتند و سوخت و ساز 
و مکانیزم چربی ســوزی را در بدن به حرکــت وامی دارند. 
تحقیقات نیز این موضــوع را تایید می کند و ثابت شــده 
برنامــه غذایــی کم چــرب می توانــد باعث کند شــدن 

سوخت و ساز بدن شود.

پس حــاال اجــازه دارید قبــل از ورزش، یک قاشــق کره 
بادام زمینی روی ســیب بمالیــد و میل کنید یــا هر چند 
وقت یک بار برای ناهار یا شــام، یک تکه استیک خوشمزه 

میل کنید.
٢. چربی اشباع را بايد چربی بزرگ دانست

زیاد تنــد نروید. در حالی کــه چربی اشــباع را تا مدت ها 
دشمن درجه یک سالمت می دانستیم اما تحقیقات جدید 
ثابت کــرده اند که این نــوع چربی آنقدرها هم ترســناک 
نیست. البته مشــخص است که همیشــه نباید یک وعده 
غذایی سرشار از گوشت قرمز و کره چربی داشته باشید اما 
گاهی استفاده کردنشان باعث نمی شود سالمتتان آسیب 

ببیند.
بدتر از خوردن زیاد غذاهای پرچرب، جایگزین کردن آنها 
با مقدار زیادی قند اســت. کربوهیدرات های تصفیه شده 
می توانند خطر بیماری های عــروق کرونر قلب و دیابت را 

افزایش دهند.
٣. تمام چربی ها برای ســامتی مشــکل ايجاد 

می کنند
خوردن انواع منابــع چربی ســالمتتان را تضمین کرده و 

اســید چرب های امگا ۳ )همان هایی که در ماهی، برخی 
آجیل ها و دانه ها پیدا می شود( می توانند به تقویت قلب و 

احتماال سالمت روانی تان کمک کنند.
چربی های اشــباع نشــده در روغن زیتون نیــز می تواند 
خطر بیماری قلبی تان را بســیار کاهش دهد. حتی برخی 
پزشکان شاهد بوده اند که بیمارشــان با استفاده از برنامه 

غذایی حاوی چربی، دیابت نوع 2 را درمان کرده است.
4. غذاهايی که کلسترول باال دارند، میزان LDL را 

افزايش می دهند
قبال در مورد غذاهای حاوی کلســترول نیز هشــدار داده 
می شــد اما زیاد مهم نیست. کلســترول خوراکی ضرورتا 

باعث افزایش سطح کلسترول بد نمی شود.
هشــدار: چربی های ترانس و اســید لینولئیک )که در 
روغن سبزیجات پیدا می شــود( می توانند به سالمتی تان 
آسیب برســانند. پس از روغن های هیدروژنه مانند کانوال 
و غذاهای بسته بندی شده مانند شیرینی های خامه ای و 

پیتزاهای منجمد شده دور بمانید. 
گاهی برچســب اطالعات تغذیه ای میــزان چربی ترانس 
را نشــان نمی دهد؛ پس به مقدار روغــن هیدروژنه در این 

لیست دقت کنید.
۵. چربی، مرا از تناسب اندام دور نگه می دارد

برخی از ورزشکاران اســتقامتی به برنامه ای به نام »رژیم 
کتوژنیک« رو می آورند. در این برنامه، فرد ۷۰ تا ۷۵درصد 
از کالــری مورد نیــازش را از چربــی ها می گیــرد و تنها 

۱۰درصد آن را از کربوهیدرات دریافت می کند. 
با اینکه محققان همچنان به دنبال مزیت اثبات شــده ای از 
این نوع برنامه غذایی هســتند، اما گفته می شود که رژیم 
کتوژنیک می تواند سیستم بدن را طوری تنظیم کند که به 
جای ذخایر کربوهیدرات خود، از ذخایر چربی اش استفاده 

نماید.
از آنجا که بیشــتر ما از ورزش برای ســوزاندن چربی های 
 بدن اســتفاده می کنیم به کار گرفتن این برنامه می تواند 
دو ســر برد باشــد. اما قبل از به کارگیری رژیم کتوژنیک، 

حتما باید با پزشک خود مشورت کنید.
غذاهای معمول به کار رفته در برنامه کتوژنیک، چیزبرگر و 
سیب زمینی سرخ کرده نیست. این غذاها را بیشتر ماهی، 
کره بادام زمینی، گوشــت و تخم مرغ تشــکیل می دهند. 
به این نکته هم باید اشــاره کرد که برای بدن حدود ۳ تا ۵ 
هفته طول می کشــد تا خود را با برنامه کتوژنیک سازگار 
کند، مخصوصا اگر معموال از غذاهایی مانند پیتزا و پاســتا 

استفاده می کرده اید.
چون بدنتان چربی را دیرتر از کربوهیدرات هضم می کند، 
بنابراین برای مدت زمان طوالنی تری سیر خواهید ماند و 

برای ورزش کردن نیز انرژی بیشتری خواهید داشت.

باورهای اشتباهی که درباره چربی ها وجود دارد

اين روزها متخصصان، چربی ها را به عنوان درشت مغذی هايی می شناسند که وجودشان ضروری است و محصوالت 
پرچرب مانند شیر کامل، کره و روغن نارگیل به جمع سوپر غذاها پیوسته اند. هنوز برخی افراد می پرسند که کدام 
نوع از چربی را بايد استفاده کنند و دقیقا چه تاثیری روی بدنشان دارد. به همین دلیل تصمیم گرفتیم در اين مبحث 

به تمام اين سواالت پاسخ دهیم و کاما موضوع را برايتان روشن کنیم.

دانستنی ها

سالمت کودکخواص خوراکی ها

پزشکان می گويند: 

ورزش دوچرخه 
در رختخواب 
برای بیماران 

ICU مفید است

 به گفته پزشکان، انجام ورزش دوچرخه در رختخواب برای افرادی 
که در قسمت ICU بیمارســتان بستری هســتند می تواند، روند 

بهبود برخی از بیماران را تسریع نماید.
محققــان دانشــگاه مــک مســتر کانــادا اثبــات کــرده اند که 
فیزیوتراپیســت ها می توانند جلســات دوچرخه زنی در رختخواب 
 ICU را با اطمینان خاطــر در مورد بیماران بدحالــی که در بخش
بستری هســتند آغاز کنند. میشل کو، سرپرســت تیم تحقیق، در 
این باره می گوید: »ممکن است افراد فکر کنند بیماران ICU برای 

انجام فعالیت فیزیکی بسیار بدحال هستند؛ ولی ما می دانیم که اگر 
بیماران در طول دو هفته بستری در بخش ICU ورزش دوچرخه را 
در رختخواب انجام دهند، بعد از ترخیص بهتر می توانند راه بروند.«

بیمارانی که از مرحله ICU رد شده و زنده بمانند، در معرض ریسک 
باالی ضعف و ناتوانی عضالنی قرار دارند و الغری و ضعف ماهیچه ها 
در چند روز اول بستری شدن بیمار در ICU آغاز می شود؛ بنابراین 

دوچرخه زدن موجب تقویت پاهای این گروه از بیماران می شود.
به گفتــه محققان، بــا تقویت عضالت و ســالمت عمومــی بیمار، 

این افراد زودتــر، قوی تر و خوشــحال تر مرخص شــده و به خانه 
برمی گردند.

تیم تحقیــق مطالعه خــود را روی ۳۳ بیمار ۱8 ســال بــه باال در 
بیمارســتان همیلتون کانادا انجام دادند. این بیماران شش روز در 
هفته و به مدت ۳۰ دقیقه با اســتفاده از دوچرخه ثابت بســته شده 
به تخــت، رکاب می زدند. محققــان دریافتند کــه دوچرخه زدن 
زودهنگام در چهار روز اول تهویه مکانیکــی در بین بیماران دارای 

جریان خون ثابت، روشی ایمن است.

مجید نجفی پژوهشــگر طب ســنتی، با بیان اینکه گیاه 
خرفه بیشــتر در شــهرهای جنوبــی یافت می شــود، 
گفت: به دلیل اینکه محل رشــد این گیاه بیشــتر بر لب 
 جوی هــا و باغچــه اســت، افــراد از ارزش و فواید آن 

بی اطالع هستند.
این پژوهشــگر طب سنتی با بیان اینکه اســتفاده از این 
گیاه در کاهش قند مواد غذایی موثر است، اظهار داشت: 
رعایت رژیم غذایی مناســب و درست و استفاده از برخی 

دمنوش ها، باعث کاهش بیماری دیابت می شود.
به گفته وی، مصرف خرفه با یک سری مواد غذایی مانند 
قورمه ســبزی یا ســبزی خوردن، باعث بهبود بیماری 
دیابت می شود. نجفی با اشــاره به اینکه برگ های گیاه 
خرفه، گوشتی و دانه هایش ریز و سیاه است، تاکید کرد: 
زمان کاشت بذر خرفه اردیبهشــت ماه است و این گیاه 

برای رشد مناسب، نیاز به آب کافی دارد.
وی افزود: برگ این گیاه باعث تســکین تشــنگی و درد 
ســنگ کیســه صفرا و اعضایی مثل کبد، معده و دندان، 
همچنین بهبود تورم، ســوختگی و محل گزیدگی نیش 
حشرات می شود. این پژوهشــگر طب سنتی اضافه کرد: 
مصرف جوشیده خرفه باعث بهبود اســهال، سرفه، رفع 

حرارت بدن و درد سینه می شود.

نجفی با اشــاره به اینکه ایــن گیاه حاوی امگا۳ اســت، 
تصریح کرد: خرفــه سرشــار از مواد معدنی، کلســیم، 
پتاسیم و ویتامین است.این پژوهشگر طب سنتی درباره 
اینکه تخم ایــن گیاه باعث تصفیه خون می شــود، بیان 
کرد: تخم خرفه در کاهش تب موثر بوده و ضد اسپاسم و 

کرم و عفونی کننده است.
وی عنوان کرد: در حوزه دامپزشکی نیز می توان از پودر 
این گیاه جهت دفع سموم و حرارت بدن دام استفاده کرد. 
نجفی با بیان اینکه خرفه باعث قطع خونریزی می شود، 
افزود: مصرف ایــن گیاه اختــالالت ادراری را نیز درمان 

می کند.

آنفلوآنزا در کودکان:
این نوع بیماری معموال همانند یک سرماخوردگی بد به همراه 
تب باالست)معموال مواردی همچون اسهال و استفراغ نیز در 
آن دیده می شــود( که به طور ناگهانی خود را نشان می دهد. 
کودکان مبتال به آنفلوآنزا، معموال برای چیزهای جزئی داد و 

بیداد راه می اندازند؛ زیرا شرایط جسمی خوبی ندارد.
چه اتفاقی رخ می دهد؟

باید این عفونت تنفسی را جدی بگیرید. آن دسته از کودکانی 
که کمتر از ۶ ماه ســن دارند معموال در معرض خطر بیشتری 
برای بستری شدن در بیمارستان خواهند بود. در این کودکان 
خطر مرگ در اثر بیماری آنفلوآنزا بیش از سایر گروه های سنی 
بوده و این موضوع عمدتا به خاطر سیستم ایمنی ضعیف در این 
کودکان است. در چنین کودکانی سیستم ایمنی به طور کامل 
رشد نکرده است و نمی تواند با چنین شرایطی دست و پنجه 
نرم کند. با این حال اگر در زمان بارداری واکسینه شده باشید، 
آنتی بادی های شما خطر ابتال به بیماری آنفلوآنزا در کودکان را 
تا ۴۱ درصد کاهش می دهد. باید سایر افراد خانواده نیز در برابر 
این بیماری مصون شده باشند. تنها روش برای ابتالی کودک 
به آنفلوآنزا، سرایت آن از طریق سایر اعضای خانواده است؛ پس 
اگر کودک کم سن و ســال دارید مراقب خودتان باشید تا به 

چنین شرایطی مبتال نشوید.

با پزشک تماس بگیريد
اگر در فصل سرد ســال قرار دارید که احتمال ابتال به آنفلوآنزا 
در آن بیشتر است، بهتر است برخی از نشانه ها را جدی بگیرید. 
اگر کودک شــما تب دارد به یک پزشک مراجعه کنید. با یک 
آزمایش ساده می توان وجود آنفلوآنزا را تشخیص داد. پزشک 
ممکن اســت داروهایی همچون تامیفلــو را تجویز کند که 
معموال برای درمان آنفلوآنزا و بهبود شرایط مورد استفاده قرار 
می گیرد. تامیفلو برای کودکان کمتر از ۱2 ماه توصیه نمی شود؛ 
اما اگر بیماری کودک شدید باشد می توان با دستور پزشک از 
چنین مواردی اســتفاده کرد زیرا هرچقدر سن کودک کمتر 

باشد خطر پیچیده تر شدن شرایط نیز وجود دارد.

انواع سرماخوردگی در کودکان رابشناسید )٢( خونريزی را با گیاه خرفه قطع کنید

 عده ای ســعی می کنند با مصرف مواد قنــدی حافظه خود را 
تقویت کنند و به جمع باهوش ها بپیوندند! اما آیا واقعا مواد قندی 
می تواند به تقویت حافظه منجر شود؟ دکتر محمد هاشمی در 
این باره می گوید: گرچه سلول های مغزی برای فعالیت خود از 
گلوکز استفاده می کنند اما این بدان معنی نیست که با خوردن 
مواد قندی، مغز ما قدرت فراگیری و تمرکز بیشــتری خواهد 
یافت. این متخصص تغذیه می افزاید: گاهی دیده می شــود که 
خانواده ها بخصوص در آســتانه امتحانات، برای فراگیری بهتر 
فرزندان شان سعی می کنند مواد قندی ســاده مانند شکالت 
را بیشــتر در رژیم غذایی آنها قرار دهند که البته کامال بی ثمر و 
مضحک است. وی ادامه می دهد: با خوردن مواد قندی ساده، قند 
خون یکباره افزایش می یابد و به افزایش ترشح انسولین منجر 
می شود. انسولین به سرعت افزایش قند خون را سرکوب کرده و 

دانش آموز را با افت قند خون مواجه می کند.

کارشناسان معتقدند به محض استفاده از حوله حمام و توالت، 
سطح آن به محلی مناســب برای تجمع باکتری ها، قارچ ها، 
سلول های مرده پوست و میکروب های دیگر تبدیل می شود.

در حالی که بسیاری از این میکروب ها برای بدن ضرری ندارند 
اما وجود آنها روی سطح حوله، یک عامل آلوده کننده است.

فیلیپ تی یرنو، میکروب شناس دانشــکده پزشکی دانشگاه 
نیویورک، در پاسخ به این پرسش که پس از چند بار استفاده 
از حوله، باید آن را شســت، گفت: در صورتی که به طور کامل 
خشک شود نمی توان بیش از سه بار از حوله استفاده کرد و باید 
شسته شود. به گفته تی یرنو، الزم است حوله پس از استفاده در 
معرض هوا خشک شود و مرطوب بودن آن زمینه مناسبی را 
برای رشد میکروب ها فراهم می سازد. همچنین در صورتی که 
بوی خاصی از حوله شما استشمام  شود، نشانگر این است که 

میکروب ها در حال رشد کردن هستند.

حوله حمام و توالت 
را چند وقت يک بار بشويیم؟

آيا واقعا مواد قندی می تواند 
به تقويت حافظه منجر شود؟

چربی های سالم، 
بهترين منبع 

انرژی برای 
بدنتان هستند 
و سوخت و ساز 

و مکانیزم 
چربی سوزی را 

در بدن به حرکت 
وامی دارند
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پیشنهاد سردبیر: 
چه زیبا علمـدار زینب شدین

شهید علی شاه سنایی
متولد ۱۳۶۴ از محله جنیران واقع در خیابان آتشگاه اصفهان

 در فرازی از وصیت نامه این شهید واال مقام آمده است: 
شهادت لباس تک ســایزی اســت که ما باید با اعمال و رفتار و 

اخالص، خود را اندازه آن کنیم...
   ما خانه به دوشان غم سیالب نداریم 

                                                                     جز  پسر فاطمه ارباب نداریم

شهید عبدالمهدی کاظمی 
متولد ۱۳۶۳ از شهرستان خمینی شهر

در خاطرات شهید آمده است که در زمان مجردی با دوستانش 
به قم رفته و در محضرآیت ا... بهجت حاضر شــده بودند.آیت ا... 
بهجت در نگاه اول به او لبخند زده و گفته بود:پســرم تو از طرف 

خدا برگزیده شده ای و به مقام رفیع شهادت می رسی.

چه زیبا علمـدار زینب شدین

مقام معظم رهبری در دیدار با خانواده شهدای مدافع حرم فرمودند: »حقیقتًا 
هـم شهدای شـما، هم خانواده، پدران، مادران و فرزندان آنـان، حق بزرگی 
بر گردن همـه ملت ایـران دارند. ایـن شهدا امتیازاتـی دارند:یکـی ایـن 
است کـه این ها از حریـم اهل بیت دفـاع کردند و در ایـن راه بـه شـهادت 

رسیدند...
امتیـاز دوم ایـن شهدای شـما ایـن است کـــه این ها رفتند بـا دشمنی 
مبارزه کردند کـه اگر این ها مبارزه نمی کردند ایـن دشمن می آمـد داخل 
کشـور... اگر جلویش گرفتـــه نمی شـد مـا باید اینجـــا در کرمانشاه 
و همـــدان و بقیه استان ها بـــا این ها می جنگیدیم و جلـــوی این ها را 
می گرفتیم. در واقع ایـــن شهدای عزیز ما جان خودشان را در راه دفاع از 
کشور، ملت، دیـــن، انقالب اسالمی فدا کردند.امتیاز سوم هم این است که 
این ها در غربت بـه شهادت رسیدند، ایـــن هـم یـک امتیاز بزرگی است، 

این هـم پیش خدای متعال فراموش نمی شود«.

شهید حمید رضا دایی تقی
۱۳59 ، اصفهان

همرزم شــهید دایی تقــی: »شــهادت« تنها دری بــود که به 
روی حمیدرضا باز شــد،حمید رضا جز کســانی بود که با پرواز 
اختصاصی به ســوریه رفت و به گفته فرمانده، حمیدرضا قبل از 
اینکه سوار اتوبوس شود به او گفته بود که همه درهای زندگی ام 

را امتحان کردم و بسته بود. این تنها درب باز به روی من است.
گلســتان شــهدای اصفهان امروز میزبان مردم والیتمدار  
شهر شــهیدان و خانواده های شــهدای مدافع حرم است.  
بهانه این دورهمی عاشقانه؛ برگزاری اولین یادواره شهدای 
مدافع حرم اســتان اصفهان است . شــهدایی که با شنیدن 
ندای  هل من معین امام زمانشان راهي میدان نبرد شدند و 
 نام خود را جاودانه ســاختند .  این مراسم با هدف تجلیل از 
اســتان  حــرم  مدافــع  شــهید   96 هــای  خانــواده 
 اصفهــان و  بــا همــکاری شــهرداری اصفهــان ،ســپاه 
صاحب الزمان)عج( و ارتش جمهوری اسالمی ایران برگزار 
می شود.  ســخنران مراسم ، حجت االســالم صدیقی است 
و ســید رضا نریمانی؛ مداح اهل بیت با نــوای خوش خود 

حاضرین را به فیض خواهد رساند.  

محمد رضا ابراهیمی
متولد ۱۳۴۴   اهل شهرستان فالورجان

بخشی از مصاحبه شهید با خبرنگاری در سوریه : هیچ جنگی با 
عاشورا قابل مقایسه نیست. آنجا امام که تمام حق بود با خانواده 
و همه هســتی اش در برابر تمام کفر ایستاد . آنجا امام و یارانش 
 می دانســتند به محض شــهادت همه خانواده ها اسیر دشمن 
می شــوند. اما این جا ما در حالی می جنگیم کــه خیالمان از 

خانواده و زندگیمان راحت است.

حاج محمود شفیعی
متولد ۱۳55 از شهر نیک آباد شرق اصفهان

 همسر شهید شفیعی: شــهید آرزویش بی نشانی بود و پیکرش 
در ســوریه جاماند، ارادت خاص به اهل بیت داشــت و همیشه 
می گفــت، مجلس ختــم من را در روز شــهادت امام حســن 
عســگری)ع( بگیرید و همین هم شد و روز شهادت امام یازدهم 

به فیض شهادت نائل آمد.

محمد مرادی
متولد ۱۳59  از شهرستان شهرضا

شهید محمد مرادی، اولین شهید ارتش جمهوری اسالمی ایران 
در استان اصفهان  است، در قســمتی از وصیت نامه این شهید 
آمده: مکتب ما مکتب حسین)ع( اســت، ما فرزندان عاشوراییم 
و فریاد آزادی خواهی را ســر می دهیم، هر جا مظلومی به کمک 

ما احتیاج داشت به کمک او می شتابیم، از مردن باکی نداریم...

مرتضی زارع
متولد ۱۳۶۴   ازاسالم آباد اصفهان

در دست نوشته شهیدی از خطه برخوار  آمده است:
در پی هر کار که انجام می دهی باید بدانی خدا از این کار راضی 
هست یا نیســت، بهشــت می برد یا جهنم، ثواب دارد یا عقاب؛ 

دغدغه فکری ما باید این باشد.

سما مطیعی: 
این روزها می گذرد و من با خودم 

می گویم هیچ وقــت از این روزها نخواهم 
گذشــت. از این روزهایــی که با »آرزو« گذشــت؛ 

آرزوی اینکه کاش آن قدر لیاقت داشتم که که کنار برادرانم،این 
»برادران تنی« ایرانی و افغانی و لبنانی می جنگیدم. صدای روضه خوان در 

گوشم است؛ ما وسط روضه های »ارباب بی کفن« قد کشیدیم وبزرگ شدیم. از این 
دهگی به آن دهگی. چقدر در کوچه پس کوچه های شهر دنبال آدرس هیئت گشتیم. چقدر زیر 

علم و کتل سینه زدیم و باریدیم اما راست می گفت شاعر که »ما سینه زنان صف اول بودیم؛ از آخرمجلس شهدا را 
چیدند.« یکی می گفت این شیربچه ها را از کودکی خود خانم زینب)س( برای دفاع از حریمش انتخاب کرده بود. 

علمداران زینب ؛ رفقای قدیمی و صمیمی خودمان بودند. بچه هایی که با هم بزرگ شدیم اما به قول شهید : »شهادت لباسی است که خودمان باید با 
اعمال و رفتارمان آن را به تنمان اندازه کنیم.« مدافعان حرم ، منتخبان بی بی ، درباغ شهادت را به روی خود بازکردند . پهلوانانی نه از نسل قدیم که از همین نسل جدید؛ رفتند 

و در خون خفتند تا نخل زینبی خم نشود. تا مبادا تاریخ دوباره تکرارشود ودشمن تکفیری خیال کند »زینب«)س( تنها می ماند. هزار و اندی سال گذشته و ما هنوز داغدار سر برنیزه و ناموس تنهای علی 
در بیابان ها هستیم؛ غصه دارخانمی که دروازه ساعات شاهدهتک حرمتش بود وقتی یک مشت بی حیا مقابل چشمان دختران و همسران و خواهران ارباب می رقصیدند و هلهله می کردند ...علمدار نبود . چشم عباس )ع( را دور دیده بودند. »خدای غیرت حرم« روی نیزه البد چشمانش را بسته بود ... 

هزار و اندی سال گذشت و حرم دوباره به خطر افتاد. خبر به گوش غیرتی ها رسید : »می خواهند به حرم بی بی جسارت کنند« . پای عدو باز هم به حرم بازشده است. علمداران حسین)ع( ، اباالفضلی وار به میدان شتافتند. علم بردوش و هوای شــهادت در سر.  وقتی برخی دنبال جمع کردن رای برای ریاست شان بر مجلس بودند، وقتی دیگری برای انتخابات 96 نقشه می 
 کشید، وقتی رفع حصر و اعتبارنامه یک نماینده و گشت نامحسوس و تدریس زبان انگلیسی و فیلترینگ و ایجاد خط پروازی به واشنگتن همه دغدغه های برخی مسئوالن ما را تشــکیل داده بود ، وقتی آقازاده ها دنبال بهانه ای برای پرخاش علیه سپاه بودند، وقتی ویژه خواران پاک دست در کاخ هایشــان لم داده بودند، وقتی برخی برای دیدار بعدی با  کری برنامه ریزی 
می کردند، وقتی هنرپیشه ها مشغول آماده سازی و میکاپ برای شرکت در تازه ترین فستیوال و مزون و نمایش و همایش و  شو  بودند، وقتی ... وقتی همه خواب بودیم، عده ای در حلب و در خان طومان و نبل و الزهرا و موصل و االنبار و ... روی خاک می افتادند و جان می دادند. یکی می سوخت، دیگری تیر به پهلویش خورد، یکی را وقتی آوردند، سر نداشت ، دیگری دست نداشت 
 یکی را هم اصال نیاوردند. جاویداالثر شد . رفتند تا ما آسایش داشته باشیم و فردا فرزندانشان را به جرم سهمیه و یتیمی مسخره کنیم! جان دادند تا داعش بر ایران حکومت نکند و ما مشغول دعواهایمان باشیم، جان دادند تا ناموس ما به سرنوشت عراق و سوریه و فلسطین دچار نشود. این روزها وقتی همه مشغول دلمشغولی های خودمان هستیم، برادرانمان در سوریه جان 
می دهند . شاید همین دیشب زنی بیوه شد، عروسی به خانه بخت نرفت، دخترکی یتیم شد، مادری چشم به راه، داغدار شد، پدری گریست، برادری بی برادر شد... شرمنده برادر!  برخی از ما اینقدر بی معرفت بودیم و هستیم که تا قبل اینکه پیکرت به ایران برسد، یادمان برود که چقدر به مرداِن مرد این سرزمین و قهرمانان دالور این دیار و امثال شما بدهکار هستیم. شمایی که 

رفتید تا چراغ سوریه را روشن نگه دارید مبادا چراغ خانه ما خاموش شود. شما که حامی حریم ناموس علی)ع( هستید. اما من و ما تا همیشه به شما مدیونیم . این را یادمان می ماند...
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پیشنهاد سر دبیر: 
ما متولی فرهنگیم نه متصدی آن!

خبر

فلســفه وجودی عمار یک جریان فیلم ســازی در کشور است 
که حضور داشته اما ظهور نداشته اســت. وحید جلیلی رییس 
شورای سیاســت گذاری جشــنواره فیلم مردمی عمار، گفت: 
آثار رســیده به عمار، تنوع بســیار خوبی دارند و آثاری از نقاط 
مختلف از ارسباران تا بیرجند و دیگر نقاط کشور در عمار حضور 
پیدا می کنند و می توان گفت رنگین کمان جشــنواره بسیار پر 
رنگ است که این مسئله خوبی به نظر می رسد. وی اظهار کرد: 
عمار تالش می کند ایــن جریان جوان و پر انــرژی را به فضای 
هنری کشور متصل کند تا در آینده ای نزدیک، شاهد شکوفایی 
جوانان مســتعدی در بدنه سینما باشــیم.   جلیلی عنوان کرد: 
تاریخ معاصر کشور و مســائل مربوط به انقالب اسالمی از جمله 
موضوع هایی اســت که باید جدی گرفته شود و از طرف دیگر به 
سمت تولید کارها و آثار بین المللی برویم به صورتی که بتوانیم 
از چهره ها و هنرمندان بین المللی هم در این آثار استفاده کنیم. 

در حــال حاضر، عمــار، فیلم ســازان و فعاالن نقــاط مختلف 
کشور را شناســایی می کند اما باید در روند فعالیت های آینده 
و رو بــه جلوی جشــنواره، به فکــر تولید آثــار بین المللی هم 
باشــیم. البته این پیشــتاز بودن، مطمئنا عوارضی هم خواهد 
داشــت. جلیلی در خصوص اکران های مردمی اظهارداشــت: 
یکــی از امتیــازات این جشــنواره شــبکه وســیع اکران های 
مردمی اســت. آثار این جشــنواره  در شــهرها و روســتاها به 
نمایش در می آید تا عالوه بر کشــف اســتعداد فیلم ســازان، 
 بتوانــد روی افزایــش ســطح تفکر مــردم هم تاثیر بســزایی

 داشته باشــد.  وی در پایان خاطرنشــان کرد: سینمای مستند 
امروز ثابت کــرده، در این فضا که برخی می گویند با فقر ســوژه 
مواجهیم، فیلم ســازان ما سراغ ســوژه هایی رفتند که شاید در 

حالت عادی هیچ کس به سراغ آن نرود. 

پنجمین شــماره پیک شــهروندی »شــهرنامه کودک«ویژه 
دانش آموزان دبستانی در دی ماه جاری منتشر شد.

دبیر کمیته فرهنگ شــهروندی با بیان ایــن مطلب گفت: این 
پیک شــهروندی با عنوان »خط خط خیابون« با محوریت عابر 
پیاده تهیه و تنظیم شــده اســت. ســعید امامی اظهار داشت: 
پنجمین شماره پیک شهروندی »شهرنامه« در 50 هزار نسخه 
ویژه دانش آموزان دبستانی، دی ماه جاری منتشر و در مدارس 
توزیع می شود. وی افزود: شــعر، حل جدول، اختالف تصویر و 
... از جمله بخش های مختلف این شــهرنامه کودک است که از 
سوی کمیته فرهنگ شــهروندی ســازمان فرهنگی تفریحی 
شهرداری اصفهان تهیه شده است. وی تصریح کرد: عالقه مندان 
برای آشنایی با برنامه های کمیته فرهنگ شهروندی می توانند 
به محل کمیته فرهنگ شهروندی واقع در میدان قدس، خیابان 

الله، خیابان طبیب اصفهانی مراجعه کنند.

فلسفه وجودی »عمار« جریان 
فیلم سازی حاضر در کشور است

پیک شهروندی »شهرنامه کودک« 
منتشر شد

جشنواره

اخطار اجرایی
10/148 شــماره: 1489/94 به موجب رای شــماره 646 تاریخ 95/6/1 حوزه 
17 شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته اســت محکوم 
علیه احسان سلطان طاهری فرزند محمود شغل آزاد به نشانی مجهول المکان 
محکوم اســت به الزام به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال قطعی 
اتومبیل پراید به شــماره 941 ب 84 ایران 23 در حق وحید حیدری ششجوانی 
فرزند مجتبی شغل کارمند به نشانی خ الهور مفتح شرقی ک اقبال بن بست 110 
پالک 1-45 و نیم عشر حق االجرا در حق صندوق دادگستری. ماده 34 قانون 
اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است 
ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و 
در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا 
اعالم نماید. م الف:30477 شــعبه 17 مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان  )181 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

10/219  شــماره: 95/226784-95/10/8 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب 
خانه پالک شماره 45/345 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی 
به نام محمود صادقیان رنانی فرزند محمد در جریان ثبت اســت به علت عدم 
حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 
قانون ثبت و بر طبــق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملــک مرقوم در روز پنج 
شنبه مورخ 95/11/7 ساعت 9 در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب 
این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر 
در محل حضور یابند. اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا )30( روز پذیرفته خواهد 
شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت 
معترض ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره بایســتی با تقدیم 
دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این 
اداره تسلیم نماید. تاریخ انتشــار: 95/10/15 م الف: 31181 رئیس منطقه ثبت 

اسناد و امالک غرب اصفهان)180 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

10/216 شــماره صــادره : 1395/43/315976 نظــر به اینکــه تحدید حدود 
ششدانگ پالک شــماره 32/1147 مجزی شــده از پالک 32 اصلی در اجرای 
 موضــوع قانــون تعیین تکلیــف واقــع در بخش 14 ثبــت اصفهــان که طبق

 ســوابق و پرونده ثبتی به نام نســرین شمســیان فرزند نیاز علی در جریان 
ثبت اســت و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده اســت. اینک بنا به 
دستور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود 
پالک مرقوم در روز یکشــنبه مورخ 95/11/10 ساعت 9 صبح در محل شروع 
و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد 
که در روز و ســاعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابنــد و اعتراضات 
 مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانــون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس

 تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: چهار شنبه 1395/10/15 
 م الف: 31176 رئیــس منطقه ثبت اســناد و امالک غرب اصفهــان)155 کلمه،

 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

10/193  شــماره: 95/19704-95/10/8 چون تحدید حدود ششــدانگ یکباب 
ساختمان پالک شماره فرعی از 4359 فرعی از 16/107 واقع در بخش 14 ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام علی رضــا رضایی برزانی فرزند عبداله و 
شرکا در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک 
بنا به دســتور قســمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده 
تحدید حدود ملک مرقوم در روز پنج شــنبه مورخ 95/11/7 ساعت 9 در محل 
شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین 
اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات 
مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت 

مجلس تحدیدی تا )30( روز پذیرفته خواهد شــد و طبق تبصره 2 ماده واحده 
قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ 
تســلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواســت به مراجع ذیصالح 
قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید. تاریخ انتشار: 
95/10/15 م الف: 30898 رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان)188 

کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

10/223  آقای سید محمد جواد هل اتایی دارای شماره شناسنامه 1220028746  
به شرح دادخواست به کالســه 747/95 از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سید حسین هل اتایی فرزند سید 
علی به شماره شناسنامه 37 در تاریخ 95/6/27 در اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به: 1- ســید محمد جواد هل اتایی 
فرزند سید حســین، ش.ش 1220028746 صادره از خوانسار 2- سید حسن 
هل اتایی فرزند سید حســین، ش.ش 306 صادره از خوانسار 3- سید مصعب 
هل اتایی فرزند سید حسین، ش.ش 908 صادره از گلپایگان 4- سیده فاطمه هل 
اتایی فرزند سید حسین، ش.ش 19 صادره از خوانسار  5- سیده مریم یاسینی 
فرزند سید اقا نقی، ش.ش 9 صادره از خوانسار. متوفی ورثه دیگری ندارد. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او می باشد ظرف یک 
ماه از تاریخ نشر آگهی به شورا تحویل دارد بدیهی است با انقضای مهلت مقرر 
گواهی انحصار وراثت صادر خواهد شد. م الف: 389 شعبه 2 حقوقی شورای 

حل اختالف خوانسار) 190 کلمه، 2 کادر(  
ابالغ رای

10/224  شــماره دادنامــه: 9509970353601318 شــماره پرونــده: 
9309980363300444 شــماره بایگانی شعبه:931180 شــاکی: آقای امین 
مرادی فرزند محمد مراد با وکالت آقای محســن نوروزی فرزند شــهریار به 
نشانی اصفهان خیابان نیکبخت مجتمع ماکان 5 طبقه سوم واحد 37 و خانم نسیم 
صفا فرزند حسنعلی به نشانی اصفهان خ نیکبخت مجتمع ماکان 5 ط 5 واحد 54، 
متهمین: 1- آقای علی نوری فرزند ایاز 2- آقای باقر شفیعی فرزند اسداله همگی 
به نشانی شهرستان اصفهان، خ هشت بهشت شرقی، بعد از چهار راه پیروزی 
 روبروی ترانس برق پالک 17، اتهام: شــرکت در انتقال مال غیر، گردشــکار:

 دادگاه با توجــه به محتویات پرونده ختم رســیدگی را اعالم و به شــرح ذیل 
مبادرت به صــدور رای اصالحی می نمایــد. رای اصالحی: نظــر به اینکه در 
دادنامه شماره 940/1832 اتهام آقای باقر شفیعی موضوع شکایت  آقای امین 
مرادی با وکالت آقای محسن نوروزی سهو قلم رخ داده بدینوسیله در اجرای 
ماده 381 اصالح می گردد. اتهام باقر شفیعی و علی نوری دائر بر مشارکت و 
انتقال مال غیر هر کدام از متهمین به تحمل دو سال حبس و مشترکًا به پرداخت 
پانصد میلیون ریال در حق شاکی و به همین میزان جزای نقدی در حق صندوق 
دولت ارائه و رونوشــت از رای اصالحی بدون ضمیمه رای اصلی ممنوع می 
باشــد رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین 
 شعبه ســپس قابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدید نظر اســتان می باشد. 
م الف: 30981 شعبه 110 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان) 110 جزایی سابق( 

)244 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

10/225  شــماره دادنامــه: 9509970353201161 شــماره پرونــده: 
9209980365501146 شــماره بایگانــی شــعبه:921564  شــاکی: آقــای 
عبدالسعید سنچولی فرزند امیر به نشانی مجهول المکان، متهم: آقای محمد علی 
کشاورز دستجردی فرزند محمد به نشانی ملک شهر- آزادگان- خ اطلس 2 ک 
یاس 3- پ 24، اتهام: ایراد صدمه بدنی غیرعمــدی، رای دادگاه: در خصوص 
موضوع محکومیت آقای عبدالســعید ســنچولی قدیم فرزند امیر در دادنامه 
9300559 مورخ 93/5/20 کــه به اتهام بی احتیاطی در امــر رانندگی منجر به 
ایراد صدمه بدنی غیر عمدی با وصف نداشتن گواهینامه به پرداخت دیه مقرر 
در حق شاکی آقای علی کشاورز دستجردی و تحمل چهار ماه حبس تعزیری 
و محرومیت از رانندگی به مدت سه سال محکوم گردیده است و اینکه پرونده 

امر در راستای اعمال مواد 10 و 68 قانون مجازات اسالمی مصوب 92 از سوی 
شعبه یازدهم اجرای احکام کیفری اصفهان به این شعبه ارسال گردیده است، 
لذا دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و توجها به مجازات قانونی بزه انتسابی 
که مشمول مجازات جایگزین حبس می باشد و مستنداً به مواد 68 و 86 قانون 
مجازات اســالمی مصوب 92 و ضمن نقض مجازات چهار ماه حبس مذکور، 
حکم به محکومیت متهم به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی به جایگزینی از 
مجازات چهار ماه حبس تعزیری صادر و اعالم می دارد رای صادره با در نظر 
گرفتن رای اصلی غیابی و ظرف مهلت 20 روز قابل واخواهی در همین شعبه و 
پس از آن ظرف مهلت 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید 
نظر استان اصفهان می باشد. م الف: 30979  شعبه 106 دادگاه کیفری دو شهر 

اصفهان) 106 جزایی سابق( )258 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

10/226  شــماره دادنامــه: 9509970353201555 شــماره پرونــده: 
9509980360100676 شــماره بایگانی شعبه:950858 شــاکی: آقای جواد 
کرمی فرزند اســداله به نشــانی اصفهان خ امام خمینی کوی ش جعفری نبش 
کوچه 45 مشــاور امالک کوثر، متهم: آقای کوروش فیضی فرزند احمد، اتهام: 
تحصیل مال از طریق نامشروع یا سوء استفاده و تقلب از امتیازات، گردشکار: 
دادگاه با بررســی مجموع اوراق و محتویات پرونده کفایت و ختم رسیدگی را 
اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح زیر مبادرت به انشاء و صدور رای 
می نماید. رای دادگاه: در خصوص کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی 
و انقالب اصفهان علیه آقای کورش فیضی فرزند احمد دائر بر تحصیل مال از 
طریق نامشروع به مبلغ چهار میلیون و چهارصد هزار تومان موضوع شکایت 
آقای جواد کرمی فرزند اسدا...، این دادگاه با مالحظه محتویات پرونده و توجهًا 
به توضیحات ارائه شده از سوی شاکی در جلسه رسیدگی و در جهت بیان نحوه 
و علت پرداخت مبلغ مذکور به متهم که در واقع داللت بر وجود توافقات کاری فی 
مابین و عدم انجام تعهدات از سوی متهم دارد و اینکه فی المجموع هیچگونه اقدام 
مجرمانه ای را در این خصوص متوجه نامبرده ندانسته و ضمن ارشاد شاکی 
به پیگیری موضوع از طریق حقوقی و مســتنداً به ماده 4 قانون آیین دادرسی 
کیفری حکم به برائت صادر و اعالم می دارد رای صادره ظرف مهلت 20 روز از 
 تاریخ ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان اصفهان 
می باشد. م الف: 30978  شعبه 106 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان) 106 جزایی 

سابق( )247 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

10/227  شــماره دادنامــه: 9509970353601302 شــماره پرونــده: 
9409980362100570 شماره بایگانی شــعبه:950780 شکات: 1- خانم الهه 
ایزدی فرزند احمد 2- آقای احمد ایزدی فرزند فتح اله همگی به نشانی اصفهان- 
فلکه شهدا خ ابن سینا جنب حسینیه بنی فاطمه خ دردشت بن بست ارشاد، متهم: 
آقای روزعلی حیدری فرزند فتح اله به نشانی چهار محال بختیاری فردانبه شهدا 
روبروی قلعه کدپستی 8874164495، اتهام: تحصیل مال از طریق نامشروع یا 
سوء استفاده و تقلب از امتیازات، گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده 
ختم رســیدگی را اعالم و به شــرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای 
دادگاه: در خصوص اتهام آقای روزعلی حیدری دائر بر تحصیل مال مسروقه 
یک دستگاه گوشی سامسونگ به مشخصات مندرج در پرونده حسب شکایت 
خانم الهه ایزدی بدین توضیح که مدعی می باشد راننده اتوبوس بودم که پس از 
پیاده شدن متوجه شدم گوشی من مفقود شده احتمال سرقت می دهم با توجه 
به اینکه درید متهم کشف گردیده تقاضای مجازات وی را دارم دادگاه با توجه به 
محتویات پرونده شکایت شاکی کیفرخواست صادره بزه انتسابی در خصوص 
ســرقت محرز اســت در اجرای ماده 661 ضمن تغییر عنوان کیفرخواســت 
 و ماده قانونی اســتنادی متهم به تحمل یکســال حبس و رد مال مســروقه با 
مشــخصات مندرج در پرونده همچنین تحمل چهل ضربه شــالق محکوم می 
گردد رای صادره غیابی و ظــرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین 
شعبه سپس قابل تجدید نظر خواهی در شــعب تجدید نظر استان می باشد. م 
الف: 30957  شعبه 110 دادگاه کیفری دو شــهر اصفهان) 110 جزایی سابق( 

)249 کلمه، 3 کادر(

ابالغ رای
10/228  شــماره دادنامــه: 9509970353601345 شــماره پرونــده: 
9509980365900516 شــماره بایگانی شعبه:950841 شاکی: خانم نیکبخت 
سروری فرزند محسن به نشانی اصفهان- خ زینبیه- خ مهدیه- کوچه مهدیه- 
کوچه بوستان 6- بن بست شــادی- پالک 53، متهم: آقای عبدالرزاق جوشنی 
فرزند محمد ظاهر به نشانی مجهول المکان، اتهام: ترک انفاق، گردشکار: دادگاه 
پس از بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی به شرح زیر مبادرت به صدور 
رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای عبدالرزاق جوشنی دائر بر 
ترک انفاق حسب شکایت همسرش خانم نیکبخت سروری با توجه به محتویات 
پرونده شکایت شاکیه کیفرخواست صادره و عدم حضور متهم جهت دفاع از 
خود علی رغم احضار از طریق نشر آگهی دادگاه بزه انتسابی را محرز دانسته 
مستنداً به ماده 53 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 متهم به تحمل یکسال 
حبس محکوم می گردد رای صادره غیابی و ظــرف 20 روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در همین شعبه ســپس قابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدید نظر 
استان می باشد.  م الف: 30468  شــعبه 110 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان) 

110 جزایی سابق( )170 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

10/230 کالســه پرونده: 950833 شــماره دادنامــه:1427-95/8/12 مرجع 
رسیدگی: شعبه 7 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: علیرضا قاسمی به 
نشانی اصفهان شهرستان برخوار شهر خورزوق محله دلیگان کوی عدالت با 
وکالت محمود عدالتی نیا به نشانی دستگرد برخوار خیابان بسیج میدان موعود 
روبروی بانک کشــاورزی، خوانده: حمیدرضا نظری علی آبادی به نشــانی 
مجهول المکان، شورا 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  علیرضا قاسمی به طرفیت حمیدرضا 
نظری علی آبادی به خواسته مطالبه مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال وجه چک 
به شماره های 294342-94/5/31 و 294343-94/6/31  به عهده بانک انصار به 
انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه  به دادخواست تقدیمی، تصویر مصدق 
چک  و گواهی عدم پرداخت توســط 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 جلسه رسیدگی حضور نداشــته و هیچگونه الیحه و دفاعیات 
مستند و محکمه پســندی در مقام دفاع 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 دادرســی 
مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلــغ یکصد و پنجاه میلیون ریال 
بابت اصل خواسته و چهار میلیون و شصت هزار ریال بابت هزینه دادرسی و 
حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و  خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید 
چک موصــوف )94/5/31 و 94/6/31(  تا تاریخ اجــرای 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 باشد. م الف:30918 شعبه 7 

مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان ) 311 کلمه، 3 کادر(  
ابالغ وقت رسیدگی

10/238 در خصــوص پرونده کالســه 951203 خواهــان مصطفی محمدی 
دادخواســتی مبنی بر مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال بابت یــک فقره چک به 
شماره 485752-95/10/1 به طرفیت سید محمد اسحق آبادی تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای مورخ 95/11/17  ساعت 10 تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین 
دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه واقع در اصفهان ابتدای شیخ صدوق شــمالی چهار راه نیکبخت مجتمع 
شماره 2 شــورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نســخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شده تلقی 
و تصمیم مقتضی اتخاذ می شــود. م الف:30980 شــعبه 33 مجتمع شماره دو 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )123 کلمه، 2 کادر(

سینما

منوچهر هادی کارگردان ســینما، در خصوص فیلم 
»کارگر ساده نیازمندیم« گفت: این فیلم کامل ترین 
فیلم در کارنامه کاری من اســت و با توجــه به تمام 
تجربیات قبلی خود به سمت ســینمایی اجتماعی و 
هنری رفته ام و از همه اندوختــه هایم در کارگردانی 
در طول این ســال ها برای ســاخت این اثر استفاده 
کرده ام. وی با اشــاره به پر کردن فرم جشنواره فیلم 
فجر در خصوص پیش بینــی برخورد مخاطب با فیلم 
 در جشــنواره عنوان کرد: تا فیلم های دیگر را نبینم

 نمی توانم در مورد حضور فیلم در جشنواره و بازخورد 
آن با مخاطــب نظری بدهم اما در ایــن فیلم اتفاقات 
خوبی رخ داده و بــازی های درخشــان و متفاوتی از 
بازیگرانی که به این شکل دیده نشــده اند، دیده ایم. 
همچنین قصه ای پرکشــش در فیلم نامه اتفاق افتاده 
که می تواند برای مخاطب تجربه ای متفاوت و جذاب 

در حوزه سینمای اجتماعی باشد.
 ثبات مدیریتــی، بهتریــن راه حل برای 

مدیریت در جشنواره فجر است  
هادی همچنین در خصوص جشنواره فیلم فجر گفت: 
همه جشــنواره های معتبر در دنیا دبیری ثابت دارند 
و این بی ثباتی در مدیریت جشــنواره فجر یک نقص 
محسوب می شود. در بیشتر دوره های جشنواره فجر 
هر دبیر یک تا دوسال در سمت دبیری می ماند و این 
اتفاق لطمه بزرگی به  فیلم ساز می زند. کارگردان فیلم 
»کارگر ســاده نیازمندیم« اظهارداشت: برای ساخت 
فیلم جدید، با یک رویکرد و ذهنیت از جشنواره سی 
و چهارم برای ســال بعد برنامه ریــزی می کنم، اما به 
شکلی ناگهانی با تغییر مدیریت با جشنواره ای مواجه 

می شوم که کامال رویکرد آن تغییر کرده است.  
وی در پایان گفت: با انتخاب هــر دبیر، حذف و اضافه 
بسیاری برای بخش های مختلف جشنواره اعمال می 
شود که این اتفاق به از بین رفتن روند درست ساخت 

فیلم برای فیلم سازان منجر می شود.

منوچهر هادی کارگردان سینما اعالم کرد:

»کارگر ساده نیازمندیم« 
بهترین فیلم من است

به گزارش ایمنا، در ادامه این خبر آمده که شــهر کاشــان 
امسال میزبان برگزاری این جشنواره است. باتوجه به اینکه 
شهر اصفهان سال هاست میزبانی این جشنواره را بر عهده 
داشــته و به مرور زمان موجب جلب توجه ناشران مختلف 
در استان و کشور شده، انتقال این جشنواره به شهری غیر 
از اصفهان تبعاتی در پی خواهد داشت که به بخشی از آنها 
در گفت وگو با مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمی استان 

اصفهان پرداخته ایم.
حجت االســالم حبیب رضا ارزانی دربــاره علت برگزاری 
نمایشــگاه کتاب اســتانی در بهمن ماه ســال جاری در 
شهرستان کاشان گفت: نکته اول این است که نمایشگاه به 
کاشان واگذار نشده، بلکه کاشان متقاضی برگزاری آن بود، 
از این رو ما هم موافقت کردیم که نمایشــگاه کتاب در آنجا 

هم برگزار شود.
وی افزود: کاشــان با یک نقطــه قوت خوب بــه موضوع 
برگزاری نمایشــگاه کتاب وارد شد، یعنی نماینده مجلس، 
شهردار، شورای شهر و اداره ارشاد کاشــان با اتحاد بسیار 
خوبی در این زمینه به نتیجه رســیدند. به همین دلیل هم 
ازسوی تهران از آنها خواسته شــد که به وزارتخانه بروند و 
همه متحد به این نتیجه رســیدند که نمایشگاه باید برگزار 
شــود، ما هم وقتی این عزم ملی را در آنهــا برای برگزاری 

نمایشگاه کتاب دیدیم با انجام آن موافقت کردیم.
ارزانی ادامه داد: اســتان اصفهان که فقط شــهر اصفهان 
نیست، بخشی از ظرفیت ها در شهر اصفهان است ولی همه 
شهرستان های استان برای ما عزیز هستند و ظرفیت های 
بســیار خوبی هم دارند که ما گاهی اوقات از این ظرفیت ها 
غفلت کرده ایم و به دنبال آن هستیم که اینها را احیا کنیم. 
بحث برگزاری نمایشــگاه کتــاب در نجف آبــاد هم اخیرا 
مطرح شــده و تالش داریم برای ســال آینده انجام شود. 
شهرستان هایی مانند شاهین شهر هم ظرفیت بسیار خوبی 
بــرای برگزاری نمایشــگاه کتاب دارند یــا در برخی نقاط 
دیگر مثل سمیرم، شــهرضا و دهاقان یا منطقه چادگان و 
بویین و میان دشت هم می توان این نمایشگاه را به صورت 

منطقه ای برگزار کرد.
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمی اســتان خاطرنشان 
ســاخت: ممکن اســت در اصفهان میزان فروش کتاب در 
نمایشگاه حدود دو میلیارد تومان باشــد و در شهرستانی 
دیگــر 100 میلیون تومــان. اما همــان 100 میلیون هم 

ارزشمند اســت. ما باید به این سمت برویم که تسهیالت را 
از مرکز خارج کنیم و به شهرستان ها ببریم که این موضوع، 
هم شعار ما بوده و هم  ســعی داریم به آن عمل کنیم، ولی 
موضوع این اســت که ما ظرفیتی را از استان حذف نکرده 

بلکه به آن افزوده ایم.
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمی اســتان درباره ادامه 
برگزاری نمایشگاه کتاب در شهر اصفهان اظهارداشت: بعد 
از انتخاب کاشان برای برگزاری نمایشــگاه کتاب، عده ای 
از ناشــران هم آمدند و گفتند که می خواهیم نمایشگاه در 
اصفهان برگزار شود و چرا آن را به کاشان منتقل کرده اید؟ 
ما هم گفتیم کاشــان متقاضی بود و ما هم موافقت کردیم. 
همان ظرفیتی که وزارتخانه در سال های قبل ارائه می کرد 
موجود است و شــما اگر تمایل دارید نمایشگاه در اصفهان 
هم برگزار می شــود، کــه در این صورت نمایشــگاه های 
اصفهان و کاشــان در زمان های متفاوتی برگزار می شود. 
از لحاظ منطقی باید این گونه باشــد که زمان نمایشــگاه 
اصفهان با کاشان یکی نباشد، شــاید عالقه مندانی باشند 
که بخواهند در هر دو نمایشــگاه شــرکت کنند و آمادگی 
برگزاری داشــته باشــند و یا خریدارها به هر دو نمایشگاه 
مراجعه کنند. ما باید تالش کنیم که فقط یک نمایشــگاه 
نداشــته باشــیم و درحال تالش هستیم که ان شــاا... از 

سال آینده، در یک ســال حداقل در یکی از شهرستان ها 
یا تجمیعی از چند شهرستان هم نمایشــگاه کتاب برگزار 
شــود. وی با اشــاره به اصل 44 قانون اساســی مبنی بر 
واگذاری تمام فعالیت ها گفت: بر اســاس این اصل ما طبق 
قانون اجازه فعالیت نداریم و بایــد آن را واگذار کنیم. این 
شعار اصل 44 مربوط به االن نیست و از قدیم مطرح شده، 
ولی عملیاتی نشــده بود. مــا آرام آرام به ایــن عرصه وارد 
شــده ایم و تالش می کنیم خودمان را با آن تطبیق دهیم. 
اصال ما اعتباری برای برگزاری نمایشگاه نداریم بلکه اعتبار 
برای موسسات داریم. این اعتبار که از تهران می آید کم یا 
زیاد هرچقدر هســت همین را به موسسات داده ایم تا آنها، 

برگزارکننده باشند. 
حجت االســالم حبیب رضا ارزانی درباره موضوع توســعه 
و ترویــج کتابخوانی تصریح نمود: نمایشــگاه کتاب تهران 
خیلی خوب و فاخر اســت ولی ســالی یک بار است! تصور 
کنید اگر این نمایشــگاه هفته ای چهار بار برگزار شود! یا 
با همان کیفیت در شــهرهای دیگر هم برگزار شود مردم 
را تشــویق و تهییج و ترغیب می کند که به ســمت کتاب 

بروند.  پیــش  خواندن 
از بهتریــن راه ها  یکی 
برای ارتقــای فرهنگ، 
است.  کتابخوانی  بحث 
وی ادامــه داد: این طور 
چــون  کــه  نیســت 
نمایشــگاه در کاشــان 
برگزار می شود نباید در 
اصفهان برگزار شود! ما 
عین همان تســهیالتی  
کاشــان  بــه  کــه  را 
می دهیم به اصفهان هم 

خواهیم داد. 
و  فرهنــگ  مدیــرکل 
استان  اســالمی  ارشاد 
ناشــران  درباره حضور 
بــزرگ در نمایشــگاه 
بزرگی  ناشــران  گفت: 
که در نمایشگاه کاشان 
حضور مــی یابند قطعا 

برای نمایشــگاه اصفهان هم شــرکت خواهند نمود، چون 
ناشــر می خواهد کتابش فروش برود و طبیعتــا اگر بداند 
جایی بازار فــروش کتاب وجــود دارد شــرکت می کند. 
اصفهان هم در طرح عیدانه، تابستانه و پاییزه بعد از تهران 
با اندکی فاصله رتبه دوم را به دست آورد و ناشران می دانند 
که در اصفهان بازار فروش خوبی دارنــد، مردم فرهنگی و 
کتاب دوســتی دارند و ســرانه مطالعه اصفهان هرچند که 
نسبت به دنیا خوب نیست اما نســبت به کل کشور خوب 
است.گفتنی است نمایشــگاه استانی کتاب استان اصفهان 

از 1۳ تا 1۸ بهمن ماه در شهر کاشان برگزار می شود.

مدیرکل ارشاد استان اصفهان: 

ما متولی فرهنگیم نه متصدی آن!
این روزها خبری مبنی بر عدم برگزاری نمایشگاه کتاب 
در اصفهان منتشر شده و موجب ابراز تعجب از تصمیم 

تازه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی شده است.

ناشران می دانند 
که در اصفهان بازار 
فروش خوبی دارند، 

مردم فرهنگی و 
کتاب دوستی دارند و 

سرانه مطالعه اصفهان 
هرچند که نسبت به 
دنیا خوب نیست اما 
نسبت به کل کشور 

خوب است
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پیشنهاد سردبیر:
برآورد خسارت سرخون در اولويت كاري وزارت نفت قرار گیرد

اخبار

دکتر اســماعيل پيرعلي، ریيس پارک علم و فناوري 
چهارمحال و بختياري هدف از تشــکيل این ســتاد 
را بررســي راهکارهاي اجرایي توسعه و ایجاد ارزش 
افزوده بــاال در صنعت گياهــان دارویي اســتان و 
جلوگيري از خام فروشي عنوان نمود و اظهار داشت: 
شرکت هاي دانش بنيان و فناور پارک علم و فناوري 
استان با دانش فني باال حلقه تکميل کننده زنجيره 
فرآوري و تجاري ســازي گياهان دارویي هستند که 
عالوه بر ایجاد ارزش افزوده موجب حفظ و پایداري 

منابع طبيعي خواهند شد.
ریيــس پــارک علــم و فنــاوري اســتان اظهــار 
اميدواري کرد : در صورت همــکاري و تعامل پارک 
علم و فنــاوري، اداره کل منابع طبيعي و بنياد برکت 
بتوانيــم گامي موثر در توســعه گياهــان دارویي و 

پيشبرد سياست هاي اقتصاد مقاومتي برداریم.
مهندس محمدي مقــدم مدیرکل منابــع طبيعي 
اســتان نيز با اشــاره به منویات مقام معظم رهبري 
در خصــوص اقتصــاد مقاومتي، یکــي از پایه هاي 
اقتصاد بدون نفت را بهره بــرداري از گياهان دارویي 
عنوان کرد و افزود: سرزمين چهارمحال و بختياري از 
نظر تنوع گونه هاي گياهي یکي از مناطق منحصر به 
فرد کشور مي باشد به طوري که بيش از 1300 گونه 
گياهي در اســتان چهارمحال و بختياري شناسایي 
شــده اســت که بخش قابل توجهي از آنهــا داراي 

خاصيت دارویي هستند.
وي یکي از ابزارهاي توســعه مراتــع را اهرم قانون 
دانست و اظهار داشــت: مراتع را باید اقتصادي کرد 
که یکي از راه هاي اقتصادي کردن مراتع، کشــت و 
فرآوري گياهان دارویي است. در پایان ضمن بازدید 
از مرکز رشــد واحدهاي فناور پــارک علم و فناوري 
مقرر شــد با انعقاد تفاهم نامه بين این دو دســتگاه 

زمينه همکاري هاي بيشتر فراهم آید.

ريیس پارک علم و فناوري چهار محال گفت:

توسعه گیاهان دارويي در 
گروی همکاري 

با مسئوالن
فرماندار بروجن گفت:3/5 هکتار از اراضي ملي شهرستان بروجن 

از تصرف زمين خواران خارج شد.
به  گزارش ایسنا، سيد سيف ا... فياضي با اعالم این خبر، اظهارکرد: 
متخلفان در این اراضي اقدام به ســاخت و ســازهاي غيرمجاز و 

دیوارکشي کرده بودند.
وی با بيان اینکه بيشــتر اراضي بازپس گرفته شــده در منطقه 
تفریحي گردشگري سياسرد واقع شده اســت، افزود: پرونده ۴0 
مورد دیگر از تصرفات و ساخت و ســازهاي غير قانوني در محاکم 

قضایي منتظر صدور حکم هستند.
فرماندار بروجن خاطرنشــان کرد: در دو سال اخير ۲00 هکتار از 
اراضي زراعي و باغي تصرف شــده در شهرستان بروجن با صدور 

حکم قضایي از دست متصرفان خارج شده است.

ســتاد هماهنگی خدمات سفر نوروز 96 در اســتان چهارمحال 
و بختياری با حضور دســتگاه های عضو و بــا تعيين کميته های 

10گانه فعاليت خود را آغاز کرد.
کميته های 10 گانه این ســتاد شــامل خدمات حمــل و نقل، 
خدمات امــداد و نجات، خدمــات انتظامی، امنيتــی و ترافيک 
شهری، هماهنگی امور شهرداری ها و دهياری ها، برنامه ریزی و 
آمار، خدمات اسکان و رفاه، نظارت و تنظيم بازار، ارزیابی عملکرد 
و رسيدگی به شکایات، خدمات بهداشتی، سالمت و محيط زیست 

و کميته اطالع رسانی، تبليغات و امور فرهنگی است. 
مدیرکل ميراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چهارمحال 
و بختياری با تشریح وظایف کميته های 10 گانه ستاد هماهنگی 
خدمات سفر استان گفت: انتظار می رود با رفع آسيب ها و تقویت 
فرصت های موجود در استان، زمينه خدمات رسانی هر چه بيشتر 

به مسافران و گردشگران در تعطيالت نوروز فراهم شود.
بهمن عسگری افزود: کميته های برتر این ستاد در پایان، معرفی 

و تجليل می شوند.

مدیرکل پزشکی قانونی استان گفت: مرگ ناشی از غرق شدگی 
در نه ماه ابتدایی سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل1۲/5 

درصد کاهش داشته است.
منصــور فيروزبخت اظهار کــرد: طی 9 ماه ابتدای ســال جاری 
تعــداد 1۴ مورد فوتی به دليل غرق شــدگی به مراکز پزشــکی 
قانونی استان ارجاع شــد که از این تعداد 1۲ نفر مرد و دو نفر زن 
بوده اســت. وی افزود: در نه ماه ابتدای سال گذشته نيز 16 مورد 
فوتی مرد به دليل غرق شدگی به مراکز پزشــکی قانونی استان 
ارجاع داده شــده بود. فيروزبخت تصریح کرد: فوت های ناشی از 
غرق شدگی نتيجه رعایت نکردن هشدارهای اعالمی از طرف این 
اداره کل و سایر ارگان های مرتبط است. مدیرکل پزشکی قانونی 
استان با اشاره به افزایش 300 درصدی فوت ناشی از گاز گرفتگی 
در این مدت، تصریح کرد: پنج فوتی مرد ناشی از گاز گرفتگی به 
این اداره کل ارجاع شده اســت که این آمار نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته )یک فوتی مرد(، افزایش داشته است.وی از کاهش 
80 درصدی آمار برق گرفتگی در استان خبر داد و گفت: در 9 ماه 
ابتدایی امسال تنها یک فوتی مرد به دليل برق گرفتگی به مراکز 

پزشکی قانونی استان ارجاع داده شده است.

مدیرکل فنی و حرفه ای اســتان گفت: 16 هزار و 598 نفر در مراکز 
دولتی و آزاد اســتان طی 9 ماهه ســال جاری آموزش های فنی و 

حرفه ای را فرا گرفتند.
محمود تقی پــور افــزود: از این تعداد چهــار هــزار و 660 نفر در 
آموزشــگاه های آزاد آموزش دیده اند که ســه هــزار و 80۴ نفر از 
شــرکت کنندگان زنان بوده انــد. وی اظهار کرد: 11 هــزار و 938 
شــرکت کننده نيز در مراکز دولتی آموزش دیده اند. به گفته وی، 
این تعداد شــرکت کننده در قالب 855 هزار نفر ساعت در مراکز و 
آموزشگاه های آزاد استان آموزش های فنی و حرفه ای را فراگرفتند. 
تقی پور افزود: از این تعداد 80۲ هزار و 15۴ نفر ســاعت زنان و 5۲ 

هزار و 899 نفر ساعت را مردان تشکيل می دهند. 
وی گفت: در ایــن مدت ۲ ميليــون و 308 هزار نفر ســاعت دوره 
آموزشــی در مراکز دولتی آموزش فنی و حرفه ای اســتان از جمله 
کارگاه هــای ثابت شــهری، کارگاه های روســتایی و عشــایری ، 
کارگاه های صنایع سمن کار و اصناف، کارگاه های زندان و پادگان ها 
و مراکز ماده 15و ســکونت گاه های غير رســمی حاشيه شهرها و 

کارگاه های استاد شاگردی نوین شرکت کردند.
تقی پور افزود: در این مدت ۲ هزار و 339 نفر برای شرکت در آزمون 
صنعت ساختمان معرفی شدند که از این تعداد ۲ هزار و 107 نفر در 

آزمون شرکت و یک هزار و 50۲ نفر نيز قبول شدند.
وی از برگزاری 6 آزمون تفاهم نامه های آموزشی در استان خبرداد و 
گفت: برای برگزاری این آزمون ها 808 نفر معرفی و 759 نفر شرکت 
کردند. تقی پور افزود: هم اکنون 19 آموزشگاه دولتی فنی و حرفه ای 
ویژه خواهران و برادران فعال است که بيشترین شرکت کنندگان را 

بخش آزاد زنان تشکيل می دهد.

بازپس گیري 3/5 هکتار از اراضي 
ملي در بروجن

آغاز به كار ستاد خدمات سفر نوروز 
96 در چهارمحال و بختیاری

كاهش12/5 درصدی آمار 
غرق شدگی در چهارمحال و بختیاری

بیش از 16 هزار نفر در استان 
آموزش های فنی وحرفه ای گذرانده اند

استاندار چهارمحال و بختیاري در نشست با وزير نفت گفت: وزارت نفت بايد برآورد كامل خسارت وارد شده به 
آب آشامیدني، كشاورزي، محیط زيست و شیالت هاي اين منطقه را در اولويت كاري خود قرار دهد.

به نقل از روابط عمومی استانداری، قاسم سليماني دشتکي 
در نشست با بيژن نامدار زنگنه که به منظور بررسي مسئله 
آلودگي نفتي ســرخون از توابع شهرســتان اردل در این 
استان برگزار شــد، اظهار کرد: در این نشست بررسي هاي 
الزم به منظور جبران خســارت هاي ناشي از آلودگي نفت 
سرخون و اندیشــيدن تدابير الزم براي جلوگيري از بروز 

حوادث مشابه انجام شد.وي افزود: وزارت نفت به هيچ وجه 
در جبران خسارت منطقه ســرخون و پرداخت خسارت به 

آسيب دیدگان این حادثه کوتاهي نکند.
سليمانی دشــتکی گفت: رفع مشکالت کنوني، جلوگيري 
از بروز حوادث مشــابه، تعيين تکليف مشکالت و بررسي 
کارشناسي، علمي و دقيق مشــکالت ناشي از این حادثه از 

مهم ترین خواسته هاي مردم منطقه محسوب مي شود.
استاندار چهارمحال و بختياري اضافه کرد: به دنبال حادثه 
اخير در لوله انتقال نفت مارون به 58 شيالت، ۲۲0 هکتار 
باغ و ۲ هزار و ۲00 هکتار زمين کشــاورزي آسيب جدي 
وارد شده اســت.وي عنوان کرد: لوله انتقال نفت مارون در 
سال هاي 1366، 1390 و 1395 در منطقه سرخون و در 
ســال 1386 در منطقه چلوان از توابع شهرســتان سامان 
دچار حادثه شد و مشکالت زیســت محيطي فراواني را در 

چهارمحال و بختياري به وجود آورد.
وی با اشــاره به وارد شدن خســارت های فراوان به خاک، 
اکوسيستم و محيط زیســت منطقه حفاظت شده هلن و 
منابع آبی اطراف منطقه سرخون یادآور شد: در حادثه اخير 
لوله انتقال نفت مارون، بيش از یــک ميليون قطعه ماهی 
و گونه های حساس زیادی آســيب دید؛ به همين منظور 
شناســایی ميزان دقيق خســارت، برآورد ميزان خسارت 
وارد شده و احداث واحد اچ. اس. ای در تلمبه خانه گندمکار 
ضرورت دارد. ســليماني دشــتکي اظهار کرد: مسئوالن 
وزارت نفت باید در ســریع ترین زمان ممکن، درخصوص 
رفع مشکالت ناشــي از این حوادث و پرداخت خسارت به 

آسيب دیدگان این حادثه اقدام کنند.
الزم به ذکر اســت، در نشســت با وزیر نفــت همچنين در 
زمينه گازکشي روستایي و حوزه خدمات اجتماعي استان 
نيز بحث و تبادل نظر شــد. به گزارش ایســنا؛ بــه  دنبال 
بارندگي هاي اخير بخشي از خط انتقال نفت خام خوزستان 
1۲ آذر امسال در بخش ميانکوه شهرستان اردل شکست و 

باعث جاري شدن نفت خام در رودخانه سرخون شد.

معاون آبخيــزداری اداره کل منابــع طبيعی چهارمحال 
و بختياری گفت: اســتان چهارمحال و بختياری با توجه 
به داشــتن ویژگی های طبيعــی از جمله شــيب زیاد و 
کوهستانی بودن و بارندگی های متمرکز  و شدید، از نظر 
تخریب خاک بســيار آسيب پذیر اســت. حسين بهرامی 
در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: متاســفانه بهره برداری 
غيراصولی از اراضی کشاورزی، مراتع و جنگل های استان 
باعث  فرسایش شدید خاک شده است. وی افزود: تخریب 
و فرســایش خاک در یک اکوسيســتم، امکان برگشــت 

آن را به حالــت اوليه غيرممکن می کنــد. بهرامی ميزان 
فرســایش خاک در اســتان را ۲0 تن درهکتار در ســال 
دانست و گفت: این ميزان فرســایش در استان پنج برابر 
ميزان طبيعی فرسایش است و با این وجود امکان جبران 
خاک از دست رفته توسط فرآیندهای طبيعی خاک سازی 
نيســت. معاون آبخيزداری اداره کل منابع طبيعی استان 
خاطرنشان کرد: فرآیند خاکســازی، فرآیندی پيچيده و 
وابسته به زمان است و برای تشکيل یک سانتی متر خاک 

بسته به نوع اقليم 300 تا 1000 سال زمان الزم است.
وی با اشاره به اینکه چهارمحال و بختياری در حوزه آبخيز 
زاینده رود و کارون واقع شده است، تصریح کرد: فرسایش 
خاک عالوه بر خسارت های موجود مانند کاهش توليد در 
بخش کشاورزی و حاصلخيزی باعث افزایش هزینه های 

جبران حاصلخيزی خاک می شــود و آثار سوء بر  تغذیه 
آبخوان ها و ســفره های آب زیرزمينی می گذارد. بهرامی 
اظهار کرد: به دليل باالدست بودن استان، خسارت ناشی 
از فرسایش خاک به مراتب به استان های پایين دست نيز 
منتقل خواهد شد و حجم عظيمی از رسوب وارد سدهای 
زاینــده رود، کارون 3 و کارون ۴ که با صرف هزینه گزافی 
احداث شــدند، می شــود. معاون آبخيــزداری اداره کل 
منابع طبيعی اســتان در ادامه افزود: ساالنه ۲5 ميليون 
تن رسوب وارد سدهای حوزه کارون می شود که  حداقل 

خسارت ریالی آن ساالنه معادل 6۴0 ميليارد ریال است.
وی خاطرنشــان کرد: خــاک یکــی از اصلی ترین منابع 
حياتی است که الزم اســت از آن در برابر عوامل فرسایش 

محافظت کرد.

استاندار چهارمحال و بختیاري در نشست با وزير نفت:

برآورد خسارت سرخون در اولويت كاري وزارت نفت قرار گیرد

به دنبال حادثه 
اخیر در لوله 

انتقال نفت مارون، 
به 5۸ شیالت، 

22۰هکتار باغ و 
2هزار و 2۰۰ هکتار 

زمین كشاورزي 
آسیب جدي وارد 

شده است

وب دا: سرپرســت مرکــز مدیریت حــوادث وفوریت هاي پزشــکي 
چهارمحال وبختياري گفت: حدود ۲3 هزار ماموریت شــهري و جاده 
اي توسط تکنســين هاي پایگاه هاي اورژانس 115 در 9 ماهه امسال 
در این استان انجام شده اســت. به نقل از خبرگزاري ایرنا، دکترفرامرز 
شــاهين افزود: این تعداد ماموریت در مدت مشابه سال قبل 18 هزار و 
۲75 مورد بوده است. وي گفت: از ماموریت هاي انجام شده 6 هزار مورد 
تصادفي، ۲ هزار و 3۲7 مورد قلبي و 907 ماموریت تنفسي و 16هزار و 
873 ماموریت غيرتصادفي است. وي اظهار داشت: از ابتداي سال جاري 
تاکنون خدمات رساني به بيش از 30 مادر باردار نيز توسط تکنسين هاي 
اورژانس در اســتان انجام شــده اســت. به گفته وي، هم اکنون ۲00 
تکنسين فوریت هاي پزشکي در۴3 پایگاه اورژانس شهري و جاده اي با 
61 دستگاه آمبوالنس در چهارمحال و بختياري خدمات ارائه مي کنند. 

وب دا: مســئول روابط عمومي مرکز فوریت هاي پزشــکي اســتان 
گفت: دو بيمار ميانسال به دليل ایســت قلبي با تالش تکنسين هاي 
اورژانس 115 پس از احيا به زندگي دوباره بازگشتند. محسن ابراهيمي 
افزود: مرد 55 ساله اي که دچار ایســت قلبي تنفسي شد و فاقد عالئم 
حياتي بود، با انجام عمليات احيا توسط تکنسين فوریت هاي پزشکي 
به زندگي بازگشــت و براي ادامــه درمان به بيمارســتان هاجر )س( 
شهرکرد منتقل شد. وی گفت همچنين تکنســين هاي فوریت هاي 
پزشکي پایگاه 3 شهري شــهرکرد، جان خانم 57 ساله اي  را که دچار 
کاهش سطح هشياري شــده بود نجات دادند. ابراهيمي اظهار داشت: 
تکنســين هاي فوریت هاي پزشــکي پس از چک عالئم حياتي بيمار 
متوجه شدند دچار ایست قلبي تنفسي شده، از این رو بالفاصله عمليات 
احيا را انجام دادند و بيمار را به بيمارستان هاجر شهرکرد منتقل کردند.

انجام 23 هزار ماموريت 
توسط اورژانس چهارمحال

احیاي موفق دو بیمار
ايست قلبي در شهركرد 

شهرستان

پاکت هــای متقاضيان بخش خصوصی برای شــرکت در 
مزایده 11 بنای تاریخی در 8 استان کشور بازگشایی شد.

به گزارش مهر به نقــل از روابط عمومی صنــدوق احيا و 
بهره بــرداری از بناهــای تاریخی، این صنــدوق در ادامه 
برگــزاری مزایده بناهــای تاریخــی برای واگــذاری به 
بهره برداران بخش خصوصی، پاکــت های متقاضيان 11 

بنای تاریخی کشور را بازگشایی کرد.
بر این اساس پاکت های مربوط به متقاضيان بهره برداری 
از کاروان سراهای شاه عباســی دامغان در استان سمنان، 
کاروان سرای گبرآباد در اســتان اصفهان، قلعه چالشتر و 
قلعه دزک در اســتان چهار محال و بختياری، خانه سوری 
در استان کرمانشــاه، عمارت گراندهتل اســتان قزوین، 
حمام عبدالخالق استان کردستان، خانه آقایی زاده و خانه 
دانشمندی در استان یزد و خانه های نظاميه و امام جمعه 

در استان تهران گشوده شد.
در این راستا خانه ســوری کرمانشــاه و خانه امام جمعه 
تهران هــر کدام 3 متقاضــی و خانه نظاميــه ۴ متقاضی 

بهره برداری داشتند.

به گزارش شبکه اطالع رسانی راه دانا؛ عزت ا...محمودیان، 
ریيس کميتــه امداد بخش منج اظهار داشــت: تعداد 80 
عدد تانکــر آب بين مددجویان روســتاهایی که فاقد لوله 
کشی آب بودند و با تانکر آبرســانی می شوند برای ذخيره 
آب آشاميدنی توزیع گردید. وی افزود: اولویت های کاری 
کميته امداد در مناطق محروم و توانمندسازی خانواده ها 
و فقرزدایی در این مناطق است. محمودیان گفت: ظرفيت 
این تانکر ها ۲00 ليتری اســت که برای تهيه این تانکرها 

مبلغ 93 ميليون و600 هزار ریال هزینه شده است.
ریيس کميته امداد منج به نقش خيران و مشــارکت های 
مردم در یاری رساندن این نهاد اشاره کرد و گفت: خيران و 
نيکوکاران می توانند با کمک های نقدی و غيرنقدی خود 
همانند وسایل گرمایشــی به زندگی محرومان این منطقه 
گرما ببخشند. گفتنی اســت؛ بخش منج از مناطق محروم 
شهرستان لردگان است و در فاصله 190 کيلومتری مرکز 
اســتان قراردارد که در آن حدود 1150 خانوار با جمعيت 
3900 نفر تحت پوشــش کميته امداد امام خمينی )ره( 

هستند.

فرهاد احمدزاده سرپرســت تامين اجتماعی شهرستان 
ســامان با بيان اینکــه در حال حاضر تعــداد 1130 نفر 
بيمه شده کارگران ساختمانی در شهرستان سامان تحت 
پوشش این سازمان قرار گرفته اند، اظهار داشت: بسياری 
از مراجعه کننــدگان متقاضی اســتفاده از این نوع بيمه 
هستند که در انتظار اعالم ســهميه برای جذب این افراد 

هستيم.
اجتماعی  تامين  سرپرســت 
شهرســتان ســامان اظهــار 
داشــت: در ســازمان تامين 
اجتماعی شهرســتان سامان 
بيش از یک هــزار و 500 نفر 
تحت پوشــش بيمه قالی بافی 
هســتند و این درحالی است 
که یارانه مشمول دولت برای 
این نوع بيمه و بيمه کارگران 
ســاختمانی، متقاضيـــــان 
زیادی را در انتظار استفاده از 

خدمات سازمان داشته است.
احمــدزاده بــا بيــان اینکه 
در حــال حاضر شهرســتان 
سامان با دارا بودن ۲6 روستا 
بيشــترین یارانه بيمــه ای را 
قالی بافــی،  بخش هــای  در 
و  کـــشاورزی  باغــــداران 
کارگران ساختمانی در تعداد 

بيمه شدگان  دارد تصریح کرد: هم اکنون در شعبه تامين 
اجتماعی شهرستان سامان بيش از 8 هزار نفر بيمه شده 
اصلی و بيــش از ۲0 هزار نفر افراد تبعی تحت پوشــش 

هستند.
سرپرست تامين اجتماعی شهرســتان سامان با اشاره به 

واگذاری قلعه چالشتر و قلعه دزک 
به بخش خصوصی

توزيع ۸۰ تانکر آب در منطقه 
محروم منج لردگان

15۰۰ نفر زيرپوشش بیمه 
قالی بافی در شهرستان سامان

اینکه بسياری از مردم این شهرستان در استان های دیگر 
مشــغول به کار هستند اظهار داشــت: افراد تبعی کسانی 
که در خارج از شهرســتان اشــتغال دارند، از خدمات این 
ســازمان اســتفاده می نمایند که جزو آمار ما محســوب 
نمی شوند و این امر، نياز منطقه و مردم شهرستان سامان 
را به احــداث و ایجــاد درمانگاه اختصاصی این ســازمان 

دوچندان می کند. 
وی اذعان داشت: شعبه تامين اجتماعی شهرستان سامان 
به لحاظ افزایش بيمه شــدگان در ســال گذشته، از شعبه 
درجه 5 به درجه ۴ ارتقا پيدانمود و در سال جاری توانست 
در جذب بيمه شدگان 15۲ نفر در بخش کارگاهی و ۲11 
نفر را در بخش بيمه شدگان خاص تحت پوشش قراردهد 
و بــرای 1۴8 نفــر نيز حکم بازنشســتگی صــادر نماید. 
احمدزاده یادآورشـــد: شعبه تامين اجتماعی شهرستان 
ســامان هر ماه مبلغ 1۴ ميليارد ریــال در قالب تعهدات 
خود به بيمه شدگان تحت پوشــش و بازنشستگان، تحت 
عنوان پرداخت های کوتاه مدت از جمله غرامت دستمزد، 
کمک هزینــه ازدواج، بيمه بيکاری و نيــز پرداخت های 
 بلندمدت از جمله بازنشســتگی، از کار افتادگی و فوت را 

پرداخت می نماید.

هم اكنون در 
شعبه تامین 

اجتماعی 
شهرستان سامان 
بیش از ۸ هزار نفر 

بیمه شده اصلی
 و بیش از 2۰ هزار 

نفر افراد تبعی 
تحت پوشش 

هستند

فرسايش خاک در چهارمحال و 
بختیاری شديد است

ریيس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت چهارمحال و بختياری 
از صادرات 75 ميليون و 599 هزار دالر انواع کاال طی 9ماهه امسال 
از این استان به خارج از کشور خبر داد. سياوش نظری با بيان اینکه 
این ميزان صادرات کاال نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود17/6 
درصد رشــد دارد، اظهار کرد: امســال 10۲ ميليون دالر صادرات 
کاالهای غيرنفتی از این استان هدف گذاری شده است. به گفته وی 
طی همين مدت 5۴ ميليون و ۴69 هزار دالر ماشين آالت خطوط 
توليد و مواد اوليه واحدهای صنعتی وارد اســتان شده است. نظری 
ادامه داد: واردات کاال در این مدت به اســتان نسبت به مدت مشابه 
سال قبل3۴/7 درصد رشد دارد. وی گفت: 35 قلم کاالی صادراتی 
شامل انواع لوازم خانگی، مغز بادام، مصنوعات پالستيکی، لبنيات، 
خوراک دام و طيــور، مصنوعات فلزی، دانه های روغنی، کاشــی، 
ســراميک، موکت و ظروف چدنی از اســتان به 15 کشور از جمله 

آمریکا، آسيای ميانه، هلند و ترکيه صادر شد.

افزون بر 75 میلیون دالر كاال از 
چهارمحال و بختیاری صادر شد
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مفاد آراء
10/271 آگهی موضوع ماده 3 قانون ومــاده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

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

اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
 1- رای شــماره 42509-1394/08/30 هیــأت ســوم آقــاي عباســعلي

 تقي زاده به شناســنامه شــماره 9 کدملي 1291642791 صــادره اصفهان 
 فرزند رمضانعلي نسبت به 4/5 دانگ مشاع از ششدانگ/یک باب ساختمان  به 
مســاحت 155/62 مترمربع پالک شــماره یک اصلي واقــع در اصفهان بخش 
18حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سند شــماره 48982مورخ 1350/04/12 

دفتر خانه 29
2- رای شــماره 42512-1395/08/30 هیأت ســوم خانم زهــرا تقي زاده به 
شناسنامه شماره 1269 کدملي 1286631981 صادره اصفهان فرزند عباسعلي 
نسبت به 1/5 دانگ مشاع از ششــدانگ/یک باب ساختمان  به مساحت 155/62 
مترمربع پالک شــماره یک اصلي واقع در اصفهان بخــش 18حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان از مالک رسمی عباسعلی تقی زاده  از سند شماره 48982مورخ 

1350/04/12 دفتر خانه 29
3- رای شــماره 45066-1394/09/28 هیأت ســوم آقاي قاسم رضوانی به 
شناسنامه شــماره 20862 کدملي 4722381976 صادره کربال فرزند عباس 
نسبت به ششــدانگ یک باب ساختمان به مســاحت 134/35 مترمربع از پالک 
شماره 333 فرعی از 14 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان ازسند ثبت شده در صفحه 380دفتر 43
4- رای شــماره 1410-1395/01/29 هیــأت اول اقای عبــاس باقرصاد   به 
شناسنامه شماره  340  کدملي  1289971021  صادره اصفهان  فرزند  براتعلی  
ششــدانگ یک واحدتجاری مســکونی به مســاحت 60/60   مترمربع از پالک 
شماره  853  فرعی از 17  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازسند 57401-83/7/19 دفتر 91 اصفهان
5- رای شــماره 1719-1395/01/30 هیأت ســوم آقاي حجــت اله ابراهیمی 
ولدانی به شناســنامه شــماره 1852 کدملي 1283516055 صادره اصفهان 
فرزند رضا نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 266.63 مترمربع 
از پالک شماره268فرعی36 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان از مالک رسمی حاج آقا کشاورز از سندثبت شده در صفحه 585 

دفتر 196
6- رای شــماره 9283-1395/04/28 هیــأت اول اقــای محمدعلــی تیموری 
جروکانی به شناسنامه شماره  2 کدملي 1289880077  صادره اصفهان فرزند 
رحیم ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 272/25 مترمربع از پالک شماره 44  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی 

عبدالرحمان واسماعیل تیموری جروکانی
7- رای شماره 11890-1395/05/21 هیأت سوم آقاي ناصر عابدان گورتاني 
به شناســنامه شــماره 1609 کدملــي 1283434644 صــادره فرزند نوروز 
ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 81 مترمربع پالک شماره 14.657 اصلي واقع 
در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک غرب اصفهان تأئید در صفحه 590 دفتر 57 

سابقه ثبت دارد
8- رای شــماره 15325-1395/06/13 هیــأت ســوم آقاي ســعید اکبري به 
شناسنامه شماره 1032 کدملي 1159543518 صادره داران فرزند نصیر در 
ششدانگ یکباب خانه  به مســاحت 111.35 مترمربع پالک شماره990  فرعي 
از36 اصلي واقع در اصفهــان بخش14 حوزه ثبت ملک غــرب اصفهان به نام 

قاسمعلی شریفی ولدانی
9- رای شــماره 15330-1395/06/13 هیأت سوم آقاي عباسعلي صالحي به 
شناسنامه شــماره 7911 کدملي 1209069377 صادره فرزند علي حسین در 
ششدانگ  یکباب خانه به مســاحت 151.46 مترمربع پالک شماره فرعي از68 
اصلي واقع در اصفهان بخــش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهــان به نام رضا 

زارع بهرام آبادی
 10- رای شــماره 14584-1395/06/08 هیأت ســوم آقاي اصغر ســلمانی

 رنانی  به شناســنامه شــماره 9161 کدملي1283200937  صادره اصفهان 
فرزند رضا ششــدانگ منزل مسکونی به مســاحت 316.33  مترمربع از پالک 
شماره     3639  فرعی از    18  اصلی واقع در اصفهان بخش14  حوزه ثبت ملک 
 غرب اصفهان ازمالک رسمی عباس سلمانی   موردثبت صفحه   405 دفتر  83    

  امالک
11- رای شماره 16532-1395/06/21 هیأت اول اقای عبدالرسول کمیلی  به 
شناســنامه شــماره 922  کدملي  1282756753  صادره اصفهان فرزند علی 
ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 153/22  مترمربع از پالک شماره 555 فرعی 
از 25  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازســند 

4109-86/10/24 دفترخانه 160 اصفهان
12- رای شــماره 16371-1395/06/20 هیأت اول اقای مسیب نوروزی دره 
بیدی  به شناسنامه شماره 87 کدملي 5499738531  صادره نجف آباد فرزند 
عبداله ششدانگ یکبابخانه به مساحت 136  مترمربع از پالک شماره 68  اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی ولی اله 

پورفقیهی عاشق ابادی ازموردثبت صفحه 87 دفتر 48 امالک
13- رای شــماره 16369-1395/06/20 هیــأت اول خانم فریبــا حیدری  به 
شناســنامه شــماره 74 کدملي 6339706223  صــادره کیار  فرزند بشــیر 
ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 128/20  مترمربع از پالک شماره 68  اصلي 
 واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی صدیقه

 نهاوندی
14- رای شــماره 16499-1395/06/21 هیأت چهارم آقای رسول رشیدیان 
فر  به شناســنامه شــماره 746 کدملي 1287122541 صادره اصفهان فرزند 
عباس  یک دانگ از ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 126  مترمربع از پالک 
شماره  3535    فرعی از  18    اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان ازمالک رسمی ازسندشــماره 79083 مورخ 91/9/1 دفترخانه 

91 اصفهان
15- رای شماره 16496-1395/06/21 هیأت چهارم خانم الهه محمودی رنانی  
به شناســنامه شــماره 16  کدملي 1290821021  صادره خمینی شهر  فرزند 
رضا  پنج دانگ از  ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 126  مترمربع از پالک 
شماره  3535   فرعی از  18    اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان ازمالک رسمی ازسندشــماره  79083 مورخ 91/9/1 دفترخانه 

91 اصفهان
16- رای شــماره 19175-1395/07/17 هیأت دوم اقای قاسمعلی صادقیان 
رنانی   به شناسنامه شــماره 10989  کدملي  1283216965   صادره اصفهان  
فرزند مهدی  ششدانگ ساختمان  به مساحت 167/30   مترمربع از پالک شماره 
1193  فرعی از 18  اصلي واقــع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازموردثبت صفحه 425 دفتر 1067  امالک
17- رای شــماره 17680-1395/07/01 هیأت ســوم خانم فیروزه عسگری 
هفشجانی  به شناسنامه شــماره 360 کدملي 4622534274  صادره شهرکرد 
فرزند علی پناه  ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 61.80 مترمربع از پالک 
شــماره  فرعی از   67   اصلی واقع در اصفهان بخش14  حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان ازمالک رسمی   حاج اسماعیل امینی عاشق آبادی
18- رای شماره 18269-1395/07/06 هیأت سوم آقای عبدالحسین رضائی 
کوجانی  به شناســنامه شــماره 1242 کدملي  1816821276  صادره آبادان  
فرزند عباس   ششدانگ یک باب خانه   به مســاحت 159.35  مترمربع از پالک 
شــماره  فرعی از   28  اصلی واقع در اصفهان بخــش14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان ازمالک رسمی  عباس رضایی
19- رای شماره 18289-1395/07/06 هیأت سوم آقای ناصر رضائی کوجانی    
به شناسنامه شــماره   1363  کدملي 1283385961  صادره   اصفهان   فرزند 
عبدالحسین   ششدانگ یک باب   کارواش  به مساحت  386.04    مترمربع از پالک 
شــماره  فرعی از   28     اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان ازمالک رسمی   عباس رضایی
20- رای شماره 20052-1395/07/27 هیأت اول  اقای حمیدرضا میرقادری  
 بــه شناســنامه شــماره  1271455293  کدملــي  1271455293   صــادره

 اصفهان  فرزند  رضا نســبت به سه دانگ مشاع ازششــدانگ یکباب مغازه به 
مســاحت  56/21  مترمربع از پالک شــماره  316  فرعی از 25  اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 155 دفتر 

303 امالک
21- رای شــماره 20051-1395/07/27 هیأت اول اقای مهدی میرقادری  به 
شناسنامه شماره  7525  کدملي  1292006315   صادره اصفهان  فرزند  رضا 

نسبت به سه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب مغازه به مساحت  56/21  مترمربع 
از پالک شماره  316  فرعی از 25  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 

ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 155 دفتر 303 امالک
22- رای شــماره 20053-1395/07/27 هیأت اول اقای علیرضا عباســی  به 
شناسنامه شماره  91  کدملي  1290682003   صادره خمینی شهر  فرزند  سیف 
اله  نسبت به سه دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه به مساحت  166/50  مترمربع 
از پالک شماره  555  فرعی از 36  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک غرب  اصفهان ازمالک رســمی حاج مهدی وفاطمه شیرخانی که بنامشان 

درجریان ثبت است
23- رای شماره 20054-1395/07/27 هیأت اول  اقای محمدرضا عباسی  به 
شناسنامه شــماره  1610  کدملي  1141905401   صادره خمینی شهر  فرزند  
سیف اله  نسبت به سه دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه به مساحت  166/50  
مترمربع از پالک شــماره  555  فرعی از 36  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی حاج مهدی وفاطمه شیرخانی که 

بنامشان درجریان ثبت است
24- رای شــماره 20055-1395/07/27 هیأت اول اقای ســیف اله عباسی  به 
شناسنامه شماره  745  کدملي  1283504367   صادره اصفهان  فرزند  نصراله  
ششدانگ یکبابخانه به اســتثنابهاثمنیه اعیانی ان به مساحت  233  مترمربع از 
پالک شماره  547  فرعی از 36  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 103 دفتر 447 امالک
25- رای شــماره 20056-1395/07/27 هیأت اول اقای ســیف اله عباســی  
به شناســنامه شــماره  745  کدملي  1283504367   صادره اصفهان  فرزند  
نصراله  ششدانگ یکباب کارگاه به مساحت  339/50  مترمربع از پالک شماره  
 741  فرعــی از 36  اصلي واقع در اصفهــان بخش 14 حوزه ثبــت ملک غرب

  اصفهان ازمالک رسمی غالمعباس جعفری ولدانی که بنامش درخواست ثبت 
شده

26- رای شــماره 20097-1395/07/27 هیــأت اول خانم مریــم علی آقائی 
سودانی  به شناسنامه شماره  52963  کدملي  1280419164  صادره اصفهان  
فرزند  حســین  نسبت به یک دانگ مشــاع از ششــدانگ یکبابخانه به مساحت  
 156/05  مترمربع از پالک شــماره 103  فرعی از  7  اصلــي واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غــرب  اصفهان ازموردثبت صفحــه 563 دفتر 800 

امالک
27- رای شماره 20098-1395/07/27 هیأت اول اقای اسماعیل نصراصفهانی  
به شناسنامه شماره  38  کدملي  1290481121  صادره اصفهان  فرزند  محمد  
نسبت به یک دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت  156/05  مترمربع از 
پالک شماره 103  فرعی از  7  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 563 دفتر 800 امالک
28-رای شماره 20099-1395/07/27 هیأت اول  اقای جواد نصراصفهانی  به 
شناسنامه شماره  1113  کدملي  1284728668  صادره اصفهان  فرزند  رضا  
نسبت به یک دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت  156/05  مترمربع از 
پالک شماره 103  فرعی از  7  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 438 دفتر 831 امالک
29- رای شــماره 20100-1395/07/27 هیأت اول اقای فرهاد سلیمانیان  به 
شناسنامه شماره  646  کدملي  4621548808  صادره شهرکرد  فرزند  هاشم  
نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت  156/05  مترمربع از 
پالک شماره 103  فرعی از  7  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 116 دفتر 858 امالک
30- رای شماره 20096-1395/07/27 هیأت اول خانم لیلی نصر  به شناسنامه 
شماره  1886  کدملي  1284878643  صادره اصفهان  فرزند  ناصر  نسبت به 
یک دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مســاحت  156/05  مترمربع از پالک 
شماره 103  فرعی از  7  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازموردثبت صفحه 441 دفتر 831 امالک
31- رای شــماره 19917-1395/07/26 هیأت اول اقای نبی الــه عبدالهی  به 
شناســنامه شــماره 1  کدملي 6219798090  صادره فریدن  فرزند حجت اله 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 145/76  مترمربع از پالک شماره 2420  فرعی 
 از 18  اصلي واقــع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غــرب  اصفهان از

 مالک رسمی محمدحســین حســینی رنانی ازموردثبت صفحه 423 دفتر 62 
امالک

32- رای شــماره 20314-1395/07/28 هیأت چهارم آقــاي علی اکبر زینلی 
به شناســنامه شــماره 786 کدملي 6219534603 صادره بوئین و میاندشت 
فرزندفالمرز ششدانگ یکباب خانه به مساحت 138.5 مترمربع از پالک شماره 
فرعی از67 اصلی واقــع در اصفهان بخش14حوزه ثبت ملــک غرب اصفهان 

ازمالک رسمی امیرهوشنگ مختاری
33- رای شماره 19742-1395/07/25 هیأت چهارم آقای  سید حبیب حسینی 
نژاد    به شناسنامه شــماره   32    کدملي  6229860082   صادره میمه   فرزند  
سید محسن سه دانگ از   ششدانگ یک باب   خانه   به مساحت   171.23  مترمربع 
از پالک شــماره  6754  فرعی از   28   اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی از سند شماره  21157  مورخ 91/3/22  

دفتر 147  اصفهان
34- رای شــماره 19744-1395/07/25 هیأت چهارم خانــم طیبه پاکنهاد   به 
شناسنامه شماره   725  کدملي 0037306626    صادره  تهران   فرزند  حسین    
سه دانگ از ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت  171.23   مترمربع از پالک 
شماره   6754    فرعی از  28    اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان ازمالک رسمی از سند شماره  21157  مورخ  91/3/22  دفترخانه  

147  اصفهان
35- رای شــماره 19736-1395/07/25 هیأت چهارم خانــم فاطمه صادقی 
برزانی   به شناســنامه شــماره  872   کدملي  1293137111   صادره   رنان    
فرزند  محمد   ششــدانگ یک باب  خانه  به مســاحت   70.38  مترمربع از پالک 
شماره  413  فرعی از   16   اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان ازمالک رسمی ازموردثبت صفحه   124  دفتر  647   امالک
36- رای شماره 19066-1395/07/15 هیأت سوم خانم زهرا ابراهیمی آفارانی    
به شناســنامه شــماره 64  کدملي  1290263108   صــادره  اصفهان  فرزند 
حسینعلی   ششدانگ یک باب   خانه   به مساحت   99.84   مترمربع از پالک شماره 
فرعی از   34    اصلی واقع در اصفهــان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

ازمالک رسمی  عصمت مانیان
37- رای شماره 19065-1395/07/15 هیأت ســوم آقای محمد حسین شاه 
ســنائی گنیرانی به شناســنامه شــماره 713   کدملي 1283410184  صادره  
اصفهان   فرزند  رمضان  ششدانگ یک باب خانه  به مساحت   157.68 مترمربع 
از پالک شماره  346  فرعی از  21  اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت 

ملک غرب اصفهان ازموردثبت صفحه 47  دفتر   976  امالک
38- رای شــماره 23050-1395/08/29 هیــأت اول خانــم فرحناز صدیقي 
مورناني به شناســنامه شــماره 859 کدملي 1285857763 صادره  اصفهان 
فرزند غالمحسین در  سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه  به مساحت    
134    متر مربع پالک شماره    67    اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 

ملک غرب اصفهان از مالکیت مهدی خراط
39- رای شماره 23049-1395/08/29 هیأت اول آقاي سعید سلطاني دهنوي 
به شناســنامه شــماره 50399 کدملي 1280929618 صادره اصفهان  فرزند 
مصطفي در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه  به مساحت    134    متر 
مربع پالک شماره    67    اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان از مالکیت مهدی خراط
40- رای شــماره 22793-1395/08/26 هیأت اول  آقاي جمشــید تقي یار به 
شناسنامه شماره 1566 کدملي 1285719425 صادره اصفهان فرزند غالمعلي 
در   ششدانگ یک باب  ساختمان   به مساحت  119/80   مترمربع پالک شماره    
3532  فرعــي از   18 اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حــوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان از مالکیت حسن افتخاری رنانی صفحه 277 دفتر 73
41- رای شــماره 23215-1395/09/02 هیأت اول آقاي محمد رحماني رناني 
به شناسنامه شماره 312 کدملي 1290468486 صادره  اصفهان فرزند عباس 
در  سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه  به مساحت    518.20   متر مربع 
پالک شماره   553 و 554  فرعی از  18   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت اســداله خاکســاری صفحــه 584 دفتر 40 
 نسبت به پالک 554 و عباس رحمانی صفحه 439 دفتر 320 نسبت به پالک 553 

فرعی
42- رای شماره 23214-1395/09/02 هیأت اول خانم الهه سلطاني رناني به 
شناسنامه شــماره 70 کدملي 1290927758 صادره اصفهان  فرزند غضنفر 
در   سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه  به مساحت    518.20   متر مربع 
پالک شماره   553 و 554  فرعی از  18   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
 ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت اســداله خاکســاری صفحــه 584 دفتر 40 
نســبت به پالک 554 و عباس رحمانی صفحه 439 دفتر 320 نســبت به پالک 

553 فرعی
43- رای شــماره 22763-1395/08/25 هیأت اول آقاي احمد حاجي حسیني 
رناني به شناســنامه شــماره 12812 کدملي 1283238535 صادره  اصفهان 

فرزند علي محمد در سه دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب    خانه به مساحت    150  
مترمربع پالک شــماره  1056    فرعي از 36   اصلي واقع در اصفهان بخش  14  

حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت رحمت اله توکلی
44- رای شــماره 22764-1395/08/25 هیأت اول آقاي حسن یاري رناني به 
شناسنامه شماره 142 کدملي 1290115176 صادره اصفهان فرزند رمضان 
در  سه دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب    خانه به مساحت    150  مترمربع پالک 
شماره  1056    فرعي از 36   اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان            از مالکیت رحمت اله توکلی
45- رای شــماره 23190-1395/09/02 هیــأت اول آقــاي مهــدي خیــري 
کوهانستاني به شناسنامه شــماره 68 کدملي 1290347484 صادره اصفهان 
فرزند زین العابدین در ششدانگ یک باب کارگاه  به مســاحت    155.60    متر 
مربع پالک شماره    31   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان  از مالکیت کریم ابراهیمی بابوکانی
46- رای شماره 23195-1395/09/02 هیأت اول آقاي مهدي عباسي ولداني 
به شناسنامه شماره 59 کدملي 1290681686 صادره اصفهان فرزند مرتضي 
در  ششدانگ یک باب خانه  به مســاحت    93.84    متر مربع پالک شماره  267   
فرعی از 36    اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از 

مالکیت محمود شریفی و رضا شریفی
47- رای شماره 23197-1395/09/02 هیأت اول خانم زهره عزیزي لمجیري 
به شناسنامه شماره 25 کدملي 1290418535 صادره اصفهان فرزند رمضان 
در  ششدانگ یک باب خانه  به مســاحت    94.33    متر مربع پالک شماره  100   
فرعی از  40   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 

مالکیت حسین صفری لمجیری
48- رای شــماره 22759-1395/08/25 هیــأت اول آقاي ناصــر مظفري به 
شناسنامه شماره 3 کدملي 1209753030 صادره ســمیرم فرزند بهروز در  
ششــدانگ یک باب    خانه به مســاحت    167/70  مترمربع پالک شماره   362   
فرعي از 6   اصلــي واقع در اصفهان بخش  14  حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

مورد ثبت   صفحه 86 دفتر 780  
49- رای شــماره 22901-1395/08/27 هیأت اول آقاي محســن رضایت به 
شناسنامه شماره 26 کدملي 1229891277 صادره خوانسار فرزند احمد سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه به مساحت75 مترمربع پالک شماره فرعي 
از68اصلي  واقع در اصفهان  بخش14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالکیت 

رباب مانی فرزندعباس صفحه 500 دفتر 948  امالک
50- رای شماره 22910-1395/08/27 هیأت اول آقاي سعید تکلو به شناسنامه 
شماره 971 کدملي 3932783344 صادره مالیر فرزند توکل سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب مغازه به مساحت75مترمربع پالک شماره فرعي از68اصلي 
واقع دراصفهان بخش14حوزه ثبت ملک غــرب اصفهان از مالکیت رباب مانی 

فرزند عباس  صفحه 500 دفتر 948 دفتر  امالک
51- رای شماره 22872-1395/08/26 هیأت اول آقاي سعید خاکي رناني به 
شناسنامه شماره 656 کدملي 1290517894 صادره اصفهان  فرزند احمد در   
سه دانگ مشاع از   ششــدانگ یک باب    خانه به مساحت    165  مترمربع پالک 
شماره    3147  فرعي از  18  اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان از مالکیــت محمدعلی نصر آزادانی فرزند فــرج اله صفحه 365 

دفتر 426 امالک
52- رای شــماره 22873-1395/08/26 هیأت اول آقاي احمد خاکي رناني به 
شناسنامه شماره 44 کدملي 1289996938 صادره اصفهان  فرزند حسین در  
سه دانگ مشاع از   ششــدانگ یک باب    خانه به مساحت    165  مترمربع پالک 
شماره    3147  فرعي از  18  اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان از مالکیــت محمدعلی نصر آزادانی فرزند فــرج اله صفحه 365 

دفتر 426 امالک
53- رای شماره 23218-1395/09/02 هیأت اول آقاي حسنعلي ترکان رناني 
به شناسنامه شماره 415 کدملي 1290180539 صادره اصفهان فرزند براتعلي 
در ششدانگ یک باب خانه  به مســاحت    148.41    متر مربع پالک شماره   45   
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب اصفهــان  از مالکیت 

عبدالکریم ترکان فرزند اسماعیل
54- رای شــماره 23066-1395/09/01 هیــأت اول آقاي حســنعلي کرماني 
افاراني به شناسنامه شماره 70 کدملي 1291020225 صادره اصفهان فرزند 
علي در  ششدانگ یک باب خانه  به مساحت    189    متر مربع پالک شماره  145   
فرعی از  22   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از 

مالکیت علی کرمانی آفارانی
55- رای شــماره 23264-1395/09/02 هیــأت اول آقاي اصغــر نادري به 
شناســنامه شــماره 70344 کدملي 1281803413 صادره اصفهــان  فرزند 
صفر در  ششــدانگ یک باب خانه  به مســاحت    155    متر مربع پالک شماره    
45    اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از مالکیت 

صادق جوانبخت وازیچه
56- رای شماره 23053-1395/08/29 هیأت اول آقاي سید رضا حسیني نیا 
به شناسنامه شماره 2116 کدملي 1286114322 صادره اصفهان فرزند سید 
اسماعیل در  ششدانگ یک باب خانه  به مساحت    170    متر مربع پالک شماره  
4048   فرعــی از 18    اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان مورد ثبت صفحه 513 دفتر 198 امالک
57- رای شماره 23059-1395/09/01 هیأت اول خانم فاطمه سادات سجادي 
جزي به شناســنامه شــماره 1271134268 کدملــي 1271134268 صادره 
اصفهان فرزند سید جعفر در  ششدانگ یک باب مغازه  به مساحت    20.65    متر 
مربع پالک شماره  820   فرعی از  27   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان  از مالکیت حسین فردوان خراسانی مورد ثبت صفحه 

421 دفتر 469 امالک
58- رای شــماره 23153-1395/09/01 هیأت اول آقاي حسن کامران نیا به 
شناسنامه شماره 592 کدملي 1288645872 صادره اصفهان فرزند اسداله در 
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت    72    متر مربع پالک شماره   2493/1  فرعی 
از 18    اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت 

کاظم افقری صفحه 330 دفتر 62 اصفهان
59- رای شــماره 23010-1395/08/29 هیــأت اول آقــاي ایــوب فرجي به 
شناسنامه شماره 23 کدملي 6219860276 صادره افوس فرزند قربانعلي در 
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت   81.50     متر مربع پالک شماره   68   اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت سید حسن 

هاشمی بهرام آبادی
60- رای شــماره 22840-1395/08/26 هیــأت اول آقــاي علــي نظري پور 
به شناســنامه شــماره 91 کدملي 1290144771 صادره فرزند رضا در سه 
 دانگ مشاع از   ششدانگ یک باب   ســاختمان   به مساحت  224/35    مترمربع

 پالک شــماره   583   فرعي از   18  اصلي واقع در اصفهــان بخش  14  حوزه 
 ثبت ملک غرب اصفهان با کسر مالکیت صاحب بلوچی در صفحه 223 دفتر 45

 امالک
61- رای شــماره 22839-1395/08/26 هیــأت اول خانــم عــزت کریمي به 
شناسنامه شماره 691 کدملي 1291387412 صادره اصفهان  فرزند رضا در  
سه دانگ مشاع از   ششدانگ یک باب   ساختمان   به مساحت  224/35    مترمربع 
پالک شماره   583   فرعي از   18  اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت 
 ملک غرب اصفهان با کســر مالکیت صاحب بلوچی در صفحــه 223 دفتر 45

 امالک
62- رای شــماره 22866-1395/08/26 هیأت اول آقاي مصطفي جانثاري به 
شناســنامه شــماره 36 کدملي 1290170614 صادره اصفهان فرزند تقي در  
ششدانگ یک باب  خانه به مساحت  228/36    مترمربع پالک شماره  415    فرعي 
از  13  اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد 

ثبت   صفحه 151 دفتر 156
63- رای شــماره 22843-1395/08/26 هیأت اول خانــم محبوبه وزیري به 
شناسنامه شماره 124 کدملي 1285705009 صادره اصفهان فرزند حسن در  
ششدانگ یک باب   خانه به مساحت  74/40    مترمربع پالک شماره  67   اصلي 
واقع در اصفهان بخــش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت حســین 

حیدری
 64- رای شــماره 23185-1395/09/02 هیــأت اول آقــاي نعمــت الــه

 اکبري به شناســنامه شــماره 334 کدملي 1289911657 صــادره اصفهان 
فرزند یداله در  ششدانگ یک باب خانه  به مســاحت   312.70     متر مربع پالک 
 شــماره  3245   فرعی از  18   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک
  غــرب اصفهان مورد ثبــت  صفحــه 363 دفتــر 607 امــالک  و صفحه 579

 دفتر907
65- رای شماره 22982-1395/08/29 هیأت اول آقاي مهدي معتمدي نیسیاني 
به شناسنامه شماره 26 کدملي 1189902133 صادره اردستان فرزند محمد 
تقي در4.37  حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یک باب مجتمع تجاری  به مساحت    
156.75    متر مربع پالک شماره  603 فرعی از 28    اصلی واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبــت  صفحات  88 و 85 و 91 و 252 و 

404 دفاتر  980 و 980 و 980 و 287 و 1046 امالک
66- رای شــماره 22978-1395/08/29 هیأت اول  آقاي مهدي واســع زاده 

به شناسنامه شــماره 1270004409 کدملي 1270004409 صادره اصفهان 
فرزند عبدعلي در 4.37 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یک باب مجتمع تجاری  
به مساحت    156.75    متر مربع پالک شماره  603 فرعی از 28    اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت  صفحات  88 و 85 و 

91 و 252 و 404 دفاتر  980 و 980 و 980 و 287 و 1046 امالک
67- رای شــماره 22979-1395/08/29 هیأت اول آقاي مصطفي صفائي فر 
به شناســنامه شــماره 2290 کدملي 1282952862 صــادره اصفهان فرزند 
محمدحسین در 49.54 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یک باب مجتمع تجاری  
به مساحت    156.75    متر مربع پالک شماره  603 فرعی از 28    اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت  صفحات  88 و 85 و 

91 و 252 و 404 دفاتر  980 و 980 و 980 و 287 و 1046 امالک
68- رای شــماره 22980-1395/08/29 هیأت اول آقاي احمد دارویي فرد به 
شناسنامه شماره 1797 کدملي 1285845285 صادره اصفهان فرزند عباسعلي 
در 6.86 حبه مشــاع از 72 حبه ششــدانگ یک باب مجتمع تجاری  به مساحت    
156.75    متر مربع پالک شماره  603 فرعی از 28    اصلی واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبــت  صفحات  88 و 85 و 91 و 252 و 

404 دفاتر  980 و 980 و 980 و 287 و 1046 امالک
69- رای شماره 22981-1395/08/29 هیأت اول آقاي مجتبي دارویي فرد به 
شناسنامه شــماره 893 کدملي 1285753070 صادره اصفهان فرزند حسین 
در 6.86  حبه مشــاع از 72 حبه ششــدانگ یک باب مجتمع تجاری  به مساحت    
156.75    متر مربع پالک شماره  603 فرعی از 28    اصلی واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبــت  صفحات  88 و 85 و 91 و 252 و 

404 دفاتر  980 و 980 و 980 و 287 و 1046 امالک
70- رای شماره 23008-1395/08/29 هیأت اول آقاي مرتضي صدري کرمي 
به شناسنامه شماره 13 کدملي 1290091463 صادره  اصفهان فرزند حسین 
در ششدانگ یک باب خانه  به مســاحت    194.33    متر مربع پالک شماره  81   
فرعی از 22    اصلی واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

مورد ثبت صفحه 327 دفتر 571 امالک
71- رای شــماره 23034-1395/08/29 هیأت اول آقاي محســن یزداني به 
شناسنامه شــماره 116 کدملي 5499917000 صادره نجف آباد   فرزند رضا 
در  ششدانگ یک باب خانه  به مســاحت    74.70    متر مربع پالک شماره    65   
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب اصفهــان  از مالکیت 

اسداله ذوالفقاری
72- رای شــماره 23022-1395/08/29 هیأت اول آقاي غالمحسین فرهنگ 
اصفهاني به شناسنامه شماره 48280 کدملي 1280908386 صادره اصفهان 
فرزند علي در  ششدانگ یک باب خانه و مغازه متصله  به مساحت   87.50     متر 
مربع پالک شماره    32   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان از مالکیت حسین بیات
73- رای شــماره 23021-1395/08/29 هیــأت اول خانم فاطمــه عابدي به 
شناســنامه شــماره 11 کدملي 1286853338 صادره اصفهان فرزند مظاهر 
در  ششدانگ یک باب ساختمان تجاری مســکونی  به مساحت   142.55     متر 
مربع پالک شماره   32    اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان از مالکیت حسین بیات
74- رای شــماره 21771-1395/08/12 هیأت دوم آقاي ســید احمد رفیعي 
علوي علویجه به شناسنامه شماره 5357 کدملي 1090510640 صادره نجف 
آباد فرزند سیدنوراله در  ششــدانگ یک باب   ساختمان   به مساحت   285/22   
مترمربع پالک شــماره   519   فرعي از  40  اصلي واقــع در اصفهان بخش  14  
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از مالکیت حســین و اختر و فاطمه و بدر الزمان 

کلباسی
75- رای شــماره 22675-1395/08/25 هیأت دوم آقاي سید مرتضي واعظ 
آفاراني به شناســنامه شــماره 1502 کدملي 1282946080 صادره اصفهان  
فرزند ســید محمد در  پنج دانگ مشــاع از  ششدانگ یک باب   ســاختمان   به 
مساحت   171/35   مترمربع پالک شــماره   934   فرعي از  16  اصلي واقع در 
اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت     صفحات 388 و 

309 و 251 دفاتر 387 و 64 و 538
76- رای شماره 22676-1395/08/25 هیأت دوم خانم اشرف فقیهي افاراني 
به شناســنامه شــماره 1067 کدملي 1285560991 صادره  اصفهان فرزند 
حسن در   یک دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب   ساختمان   به مساحت   171/35   
مترمربع پالک شــماره   934   فرعي از  16  اصلي واقــع در اصفهان بخش  14  
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت     صفحــات 388 و 309 و 251 دفاتر 

387 و 64 و 538
77- رای شــماره 22546-1395/08/24 هیأت دوم  آقاي ابوطالب صادقیان 
رناني به شناسنامه شماره 9679 کدملي 1283206110 صادره اصفهان فرزند 
کریم در  سه دانگ مشاع از   ششدانگ یک باب   ساختمان   به مساحت  104/30    
مترمربع پالک شــماره   3698   فرعي از   18 اصلي واقع در اصفهان بخش  14  

حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت      صفحه 331 دفتر 759
78- رای شــماره 22545-1395/08/24 هیــأت دوم خانم مهــري صادقیان 
رناني به شناسنامه شماره 243 کدملي 1290162603 صادره اصفهان فرزند 
مهدي در سه دانگ مشاع از   ششدانگ یک باب   ساختمان   به مساحت  104/30    
مترمربع پالک شــماره   3698   فرعي از   18 اصلي واقع در اصفهان بخش  14  

حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت      صفحه 337 دفتر 759  
79- رای شــماره 22680-1395/08/25 هیــأت دوم آقــاي عبدالــه رضائي 
برزاني به شناسنامه شــماره 9 کدملي 1290083371 صادره اصفهان  فرزند 
رضا  دو و دو پنجم دانگ مشاع از  ششــدانگ یک باب   ساختمان   به مساحت   
250/16  مترمربع پالک شماره  3   فرعي از  16  اصلي واقع در اصفهان بخش  
 14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سند 324 مورخ 83/10/14 دفترخانه 160

 اصفهان
80- رای شماره 22681-1395/08/25 هیأت دوم خانم صدیقه رضائي برزاني 
به شناسنامه شــماره 73 کدملي 1290156281 صادره  اصفهان فرزند حسن 
در  سه و ســه پنجم  دانگ مشاع از  ششــدانگ یک باب   ساختمان   به مساحت   
250/16  مترمربع پالک شماره  3   فرعي از  16  اصلي واقع در اصفهان بخش  
 14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سند 324 مورخ 83/10/14 دفترخانه 160 

اصفهان 
81- رای شماره 22658-1395/08/25 هیأت دوم آقاي امید کدخدائي الیادراني 
به شناسنامه شــماره 1270656708 کدملي 1270656708 صادره اصفهان 
فرزند مجید در  ششــدانگ یک باب   مغازه    به مســاحت    18  مترمربع پالک 
شــماره   313   فرعي از  25  اصلي)به پالک 25/3009 تبدیل شده است(  واقع 
در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت فاطمه پورعجم 

مورد ثبت  صفحه 559 دفتر 5 فرعی کسر گردد
82- رای شماره 22652-1395/08/25 هیأت دوم آقاي علي ابراهیمي تمندگاني 
به شناســنامه شــماره 284 کدملي 1110605625 صادره فالورجان فرزند 
رمضان در    ششدانگ یک باب   ساختمان   به مساحت  241/80   مترمربع پالک 
شماره   307   فرعي از 1   اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان مورد ثبت   صفحه 195 دفتر 293 امالک  
83- رای شماره 22651-1395/08/24 هیأت دوم خانم صدیقه هاشمي دهچي 
به شناســنامه شــماره 46620 کدملي 1280355166 صادره اصفهان فرزند 
احمد در  ششدانگ یک باب   ساختمان   به مســاحت  192/64   مترمربع پالک 
شماره   13   فرعي از  35  اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان مورد ثبت  صفحه 523 و 526 و 156 دفتر 954 و 809  
84- رای شــماره 22637-1395/08/24 هیأت دوم خانم پردیــس بابائي به 
شناسنامه شــماره 0 کدملي 1271397765 صادره خمینی شهر  فرزند محمد 
در  ششدانگ یک باب  ساختمان   به مساحت  195    مترمربع پالک شماره     34   
اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سند صفحه 

395 دفتر 193 مالکیت حسن بابائی کسر گردد
85- رای شماره 22663-1395/08/25 هیأت دوم آقاي غالمرضا مساح کیاني 
به شناسنامه شماره 3 کدملي 1291648267 صادره اصفهان فرزند عباسعلي 
در   ششدانگ یک باب   ساختمان   به مســاحت   37/40   مترمربع پالک شماره  
286 فرعي از  1  اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان       
که می بایستی با ششدانگ پالک 1/282 بخش 14 تجمیع و تواما تشکیل یک باب 

خانه را داده اند که ذیل صفحه 451 دفتر 291 سابقه ثبت دارد 
86- رای شــماره 22666-1395/08/25 هیأت دوم آقــاي محمدعلي حاتمي 
کوجاني به شناسنامه شماره 988 کدملي 1283381443 صادره اصفهان  فرزند 
کریم در    ششدانگ یک باب   ساختمان   به مساحت    169  مترمربع پالک شماره  
28     اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان در صفحه 

268 الی 271 دفتر 54 از مالکیت حسین حاتمی
87- رای شــماره 24182-1395/09/14 هیأت دوم آقاي سیدحســن امامي 
گورتاني به شناسنامه شــماره 3768 کدملي 1291968849 صادره اصفهان 
فرزند سیدرضا در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  329.40    متر مربع 
پالک شماره  235  فرعی از 15   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان مورد ثبت صفحه 403 دفتر 390 امالک
ادامه در صفحه 9
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88- رای شــماره 24209-1395/09/14 هيــأت دوم خانم ســميه مهرعليان 
به شناســنامه شــماره 261 كدملي 1290678510 صــادره اصفهان فرزند 
عبدالرسول در  سه دانگ مشــاع ازششدانگ یک باب ســاختمان به مساحت   
232.45   متر مربع پالک شــماره 1085 فرعی از 15   اصلــی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان مورد ثبت صفحــه 161 و 593 دفاتر 

1126 و 958امالک
89- رای شــماره 24208-1395/09/14 هيأت دوم آقاي علــي مهرعليان به 
شناسنامه شــماره 60 كدملي 1290382220 صادره اصفهان فرزند امان اله 
در  سه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب ساختمان به مســاحت   232.45   متر 
مربع پالک شماره 1085 فرعی از 15   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
 ثبت ملک غرب اصفهــان مورد ثبت صفحــه 161 و 593 دفاتــر 1126 و 958

امالک
90- رای شــماره 24180-1395/09/14 هيأت دوم خانم اشرف محمد زماني 
رناني به شناسنامه شماره 147 كدملي 1289997969 صادره اصفهان  فرزند 
اسمعيل در ششدانگ یک باب ساختمان به مســاحت  236.48 متر مربع پالک 
شــماره 3801   فرعی از 18   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان مورد ثبت صفحه 191 دفتر 1049امالک
91- رای شــماره 21672-1395/08/11 هيأت دوم آقاي غالمعلي عرب زاده 
ساماني به شناسنامه شماره 1278 كدملي 1817215957 صادره آبادان فرزند 
قدرت اله در  ششدانگ یک باب   خانه به مســاحت   95   مترمربع پالک شماره  
67  اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت 

حسينعلی ابوطالبی فرزند رضا
92- رای شماره 21687-1395/08/12 هيأت دوم آقاي حبيب اله تركي لمجيري 
به شناسنامه شماره 2 كدملي 1289961816 صادره اصفهان فرزند محمود در 
ششدانگ یک باب    مغازه به مساحت    54  مترمربع پالک شماره  386    فرعي از  
40  اصلي واقع در اصفهان بخش 14   حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از مالکيت 

آقای جواد و محمود حسن زاده لمجيری و رضا ابرقوئيان
93- رای شماره 21694-1395/08/12 هيأت دوم آقاي محمود رحمتي انداني 
به شناسنامه شــماره 104 كدملي 1141545209 صادره خمينی شهر  فرزند 
رضا  در  ششدانگ یک باب   ساختمان   به مساحت  145    مترمربع پالک شماره    
45 اصلي واقع در اصفهان بخش   14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکيت  

علی كاظمی
94- رای شــماره 21736-1395/08/12 هيــأت دوم  آقــاي اميــر بابائي به 
شناسنامه شــماره 865 كدملي 1284918734 صادره اصفهان فرزند محمود 
در سه دانگ مشــاع از   ششــدانگ یک باب   ساختمان   به مســاحت   425/10   
مترمربع پالک شــماره    385  فرعي از  25  اصلي واقع در اصفهان بخش   14 
 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت وراث محمدعلی و محمد كاظم  فرزند 

عبدالحسين
95- رای شــماره 21734-1395/08/12 هيــأت دوم آقاي ســعيد بابائي به 
شناســنامه شــماره 76 كدملي 1290417458 صادره اصفهان فرزند محمود 
در سه دانگ مشــاع از   ششــدانگ یک باب   ساختمان   به مســاحت   425/10   
مترمربع پالک شــماره    385  فرعي از  25  اصلي واقع در اصفهان بخش   14 
 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت وراث محمدعلی و محمد كاظم  فرزند 

عبدالحسين
96- رای شــماره 21649-1395/08/11 هيأت دوم خانم مهــوش كامروا به 
شناسنامه شماره 9349 كدملي 4198461848 صادره كوهدشت فرزند عبداله 
در ششدانگ یک باب   ساختمان   به مساحت   131  مترمربع پالک شماره     28  
اصلي واقع در اصفهان بخــش  14  حوزه ثبت ملک غــرب اصفهان  از مالکيت 

قربانعلی چراغی
97- رای شــماره 21748-1395/08/12 هيــأت ســوم آقای محمــد ابراهيم 
پریشانی  به شناســنامه شــماره 149 كدملي 1141515067 صادره خمينی 
شهر فرزند رحيم  ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 163.75 مترمربع از 
پالک شــماره فرعی از  31 اصلی واقع در اصفهان بخــش14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان
98- رای شــماره 23035-1395/08/29 هيــأت دوم آقاي رضــا یزداني به 
شناسنامه شماره 2 كدملي 5499547114 صادره تيران فرزند علي ششدانگ 
یک باب  ســاختمان  به مســاحت  103/69  مترمربع پالک شــماره   65 اصلي 
واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان      از مالکيت اســداله 

ذوالفقاری
99- رای شماره 21877-1395/08/13 هيأت سوم آقای  بهرام نصيری قلعه 
شاهرخی  به شناسنامه شــماره 068 كدملي 1284623408 صادره اصفهان  
فرزند یداله   سه دانگ از ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 173.60 مترمربع 
 از پالک شــماره  235 فرعی از  25 اصلــی واقع در اصفهــان بخش14 حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی  فوق  ازموردثبــت صفحه 526  دفتر 

325  امالک
100- رای شماره 21878-1395/08/13 هيأت ســوم خانم زهرا سلطانی  به 
شناسنامه شماره 1570 كدملي 1289400954  صادره اصفهان فرزند اسفندیار 
سه دانگ ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 173.60 مترمربع از پالک شماره  
235 فرعی از 25 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

ازمالک رسمی فوق  ازموردثبت صفحه  152  دفتر 607  امالک
101- رای شــماره 21852-1395/08/13 هيأت ســوم آقای اصغر رضایی 
برزانی  به شناسنامه شماره 1904 كدملي1282983751 صادره اصفهان فرزند 
ابوالقاسم  ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 44.67 مترمربع از پالک شماره 
فرعی از  68 اصلــی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان 

ازمالک رسمی حاج مهدی كریمی بهرام آبادی
102- رای شــماره 21856-1395/08/13 هيأت ســوم آقای اصغر رضایی 
برزانی  به شناســنامه شــماره 1904  كدملي 1282983751 صادره اصفهان 
فرزند ابوالقاسم   ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 276.56 مترمربع از پالک 
شــماره فرعی از  28  اصلی واقع در اصفهان بخش14 حــوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان ازمالک رسمی رمضان مزروعی
103- رای شــماره 21717-1395/08/12 هيأت ســوم  خانم بهجت زندیان 
قهفرخی به شناسنامه شماره 352 كدملي 4650305497 صادره بروجن فرزند 
تقی  ششدانگ یک باب  خانه به مساحت  237.04 مترمربع از پالک شماره  527 
فرعی از  26 اصلــی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان 

ازموردثبت صفحه 244 دفتر 815  امالک
104- رای شماره 21758-1395/08/12 هيأت ســوم خانم مریم رضایی   به 
شناسنامه شــماره 3342  كدملي  1285018826 صادره اصفهان فرزند رضا 
ششدانگ یک باب مغازه تجاری  به مســاحت 55.10 مترمربع از پالک شماره 
1165 فرعی از  16   اصلی واقــع در اصفهان بخش14 حــوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان ازمالک رسمی ابوالقاســم  رضایی برزانی ازموردثبت صفحه  431 

دفتر 68  امالک
105- رای شماره 21751-1395/08/12 هيأت سوم آقای  علی  محمدشریفی 
رنانی  به شناسنامه شماره  11605 كدملي 1283225387 صادره خمينی شهر 
فرزند محمدصادق ششــدانگ یک باب  كارگاه به مســاحت 128.30 مترمربع 
 از پالک شــماره 1380  فرعــی از18 اصلی واقع در اصفهــان بخش14 حوزه

 ثبت ملک غــرب اصفهان ازمالک رســمی فوق ازموردثبــت صفحه 572 دفتر  
1111  امالک

106- رای شــماره 21200-1395/08/06 هيأت سوم آقای  عليرضا نصيری  
به شناسنامه شماره 203 كدملي 1198829338 صادره شهرضا فرزند حسين   
ششدانگ یک باب خانه به مســاحت  203.30  مترمربع از پالک شماره فرعی 
از 28  اصلی واقع در اصفهان بخش14 حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک 

رسمی  رضا رضایی
107- رای شماره 21185-1395/08/06 هيأت ســوم آقای اسداله مکتوبيان 
بهارانچی به شناسنامه شــماره 486 كدملي 1288705883 صادره اصفهان 
فرزند حســين   1/25 دانگ از ششــدانگ یک باب  خانه به مســاحت  473.70 
مترمربع از پالک شماره 25 فرعی از   9  اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی فوق ازموردثبت صفحه 176 دفتر 566 

امالک
108- رای شــماره 21188-1395/08/06 هيأت ســوم آقای كریم مکتوبيان 
بهارانچی به شناســنامه شــماره  46 كدملي 1290084459  صادره اصفهان 
فرزند حسين  یک دانگ از ششدانگ یک باب  خانه به مساحت 473.70 مترمربع 
 از پالک شــماره 25 فرعــی از 9     اصلی واقــع در اصفهان بخــش14 حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی فوق      ازموردثبت صفحه 566 دفتر35  

امالک
109- رای شماره 21180-1395/08/06 هيأت سوم خانم خدیجه مکتوبيان  به 
شناسنامه شماره 25 كدملي 1290126925  صادره اصفهان فرزند عباسعلی 
نيم دانگ از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 473.70 مترمربع از پالک شماره  
25  فرعی از  9 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

ازمالک رسمی فوق  ازموردثبت صفحه 564 دفتر 35  امالک
110- رای شــماره 21182-1395/08/06 هيأت ســوم آقــای علی مکتوبيان 
بهارانچی  به شناسنامه شماره  5 كدملي  1290008736  صادره اصفهان فرزند 
حسين   نيم دانگ از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 473.70 مترمربع از پالک 
شــماره  25  فرعی از  9  اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان ازمالک رسمی فوق  ازموردثبت صفحه  567 دفتر 35  امالک
111- رای شماره 21190-1395/08/06 هيأت سوم خانم شهناز نجف آبادی 
پور   به شناسنامه شماره 42913 كدملي 1280317868  صادره اصفهان فرزند 
اكبر  نيم دانگ از ششدانگ یک باب خانه به مساحت  473.70 مترمربع از پالک 
شــماره 25  فرعی از  9  اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان ازمالک رسمی  فوق  ازموردثبت صفحه   564 دفتر  35  امالک
112- رای شــماره 21176-1395/08/06 هيأت ســوم خانم زهرا مکتوبيان 
بهارانچی  به شناسنامه شماره  2 كدملي 1290222584 صادره اصفهان  فرزند 
حســين   نيم دانگ از ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 473.70 مترمربع از 
پالک شــماره  25  فرعی از  9 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان ازمالک رسمی فوق  ازموردثبت صفحه  294  دفتر 642 امالک
113- رای شــماره 21179-1395/08/06 هيأت ســوم خانــم طاهره ادیبان 
فر  به شناسنامه شــماره 124  كدملي 1283371022  صادره اصفهان فرزند 
محمدرضا نيم دانگ از ششدانگ یک باب خانه به مساحت  473.70 مترمربع از 
پالک شماره   25  فرعی از  9  اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان ازمالک رسمی فوق  ازموردثبت صفحه  560  دفتر 35  امالک
114- رای شــماره 21191-1395/08/06 هيأت سوم آقای ابراهيم مکتوبيان 
بهارانچی به شناسنامه شماره  5 كدملي 1290055823  صادره اصفهان فرزند 
حسين  1/25 از ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 473.70  مترمربع از پالک 
شــماره  25  فرعی از  9  اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان ازمالک رسمی فوق  ازموردثبت صفحه  297 دفتر 642 امالک
115- رای شــماره 20812-1395/08/02 هيأت ســوم  آقای حسين عباسی 
ولدانی به شناسنامه شماره 6 كدملي  1289918562  صادره  اصفهان  فرزند  
قنبرعلی  ششدانگ یک باب خانه به مساحت 144  مترمربع از پالک شماره   861  
فرعی از  36  اصلی واقع در اصفهان بخش14 حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

ازمالک رسمی غالمحسين شریفی ولدانی
116- رای شــماره 21759-1395/08/12 هيأت ســوم آقــای رحيم محمدی 
كوجانی  به شناسنامه شماره 9 كدملي 1290050651 صادره اصفهان فرزند 
رمضانعلی ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 334.7 مترمربع از پالک شماره 
فرعی از28 اصلی واقــع در اصفهان بخش14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان 

ازمالک رسمی رمضان محمدی كوجانی
117- رای شــماره 21757-1395/08/12 هيأت ســوم آقای حسن رضایی 
برزانی   به شناسنامه شماره 30  كدملي 1289828571 صادره اصفهان فرزند 
علی چی  ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 201 مترمربع از پالک شماره  
1165  فرعــی از  16 اصلی واقــع در اصفهان بخش14 حــوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان ازمالک رســمی ابوالقاســم رضایی برزانی ازموردثبت صفحه 431 

دفتر 68  امالک
118- رای شــماره 20887-1395/08/03 هيأت ســوم خانم فخری ســادات 
ميرلوحی   به شناسنامه شماره 5290  كدملي  1110051972 صادره فالورجان 
فرزند  سيدعلی  ششدانگ یک باب خانه به مساحت  194.52 مترمربع از پالک 
شماره  52   فرعی از   6  اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان ازمالک رسمی   ازموردثبت صفحه   41  دفتر 600      امالک
119- رای شــماره 20813-1395/08/02 هيأت ســوم خانم سحر طباطبائی 
پور به شناسنامه شــماره 2554 كدملي 0067256074  صادره  تهران  فرزند 
احمد سه دانگ از ششدانگ یک باب مغازه و فوقانی دفتر كار به مساحت 67.6 
مترمربع از پالک شــماره  696 فرعی از  40 اصلی واقــع در اصفهان بخش14 
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی حســين عابدینی   ازموردثبت 

صفحه   293 دفتر  285  امالک
120-رای شماره 20814-1395/08/02 هيأت سوم  آقای سيد علی امير شاه 
كرمی  به شناسنامه شــماره 12  كدملي  1129756920  صادره فریدونشهر 
فرزند سيد محسن   ســه دانگ ازششــدانگ یک باب مغازه و فوقانی دفتر كار 
به مساحت  67.63  مترمربع از پالک شــماره  696    فرعی از   40   اصلی واقع 
 در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی حســين

 عابدینی
121- رای شماره 21194-1395/08/06 هيأت سوم آقای محمد حسن حيدری  
به شناسنامه شــماره 10827 كدملي 1283218585  صادره اصفهان  فرزند 
محمدباقر  ششدانگ یک باب خانه به مساحت 127.5 مترمربع از پالک شماره  
3350 و 3351  فرعی از  18 اصلی واقع در اصفهــان بخش14 حوزه ثبت ملک 
 غرب اصفهان ازمالک رســمی علی پشــه ازموردثبت صفحه 323  دفتر 403 

 امالک
122- رای شماره 21204-1395/08/06 هيأت سوم آقای  حجت اله صيدال پور 
لركی  به شناسنامه شــماره 640 كدملي 4668794821 صادره لردگان فرزند 
شيرمحمد  ششدانگ یک باب خانه به مساحت 128.20 مترمربع از پالک شماره 
فرعی از  67 اصلــی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان 

ازمالک رسمی محمد شاه عالئی
123- رای شــماره 21866-1395/08/13 هيأت ســوم خانم فاطمه امين علی  
به شناسنامه شماره 1077 كدملي 0047871393  صادره تهران فرزند محمد 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 196.53 مترمربع از پالک شماره 185  فرعی 
از 40 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان ازمالک 

رسمی تقی مزروعی
124- رای شــماره 20886-1395/08/03 هيأت ســوم آقای مهدی نســاجی 
اليادرانی  به شناسنامه شماره 1034  كدملي 1284771148  صادره  اصفهان  
فرزند مرتضی   ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 114.99 مترمربع از پالک 
شماره   183  فرعی از   12   اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان ازمالک رســمی    از سند شــماره  36527  مورخ  90/9/27  دفترخانه 

187  اصفهان
125- رای شماره 20820-1395/08/02 هيأت سوم خانم طلعت ثابت راسخ  به 
شناسنامه شماره  702  كدملي 1159075311  صادره فریدن  فرزند  عباسعلی   
ششدانگ یک باب  خانه به مســاحت  131.20 مترمربع از پالک شماره فرعی 
از  67  اصلی واقع در اصفهان بخــش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک 

رسمی حاج مهدی خراط
126- رای شماره 21642-1395/08/11 هيأت سوم  آقای محمد خورسندی  به 
شناسنامه شماره 60  كدملي  1290326134  صادره اصفهان  فرزند كریم سه 
دانگ از ششدانگ یک باب خانه به مســاحت  154.50  مترمربع از پالک شماره  
495 فرعی از  14 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

ازمالک رسمی فوق  ازموردثبت صفحه  224 دفتر 713 امالک
127- رای شــماره 21641-1395/08/11 هيأت سوم خانم معصومه حسينی 
كوهانستانی  به شناســنامه شــماره 2 كدملي 1290752214  صادره خمينی 
شهر فرزند سيدرضا سه دانگ از ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 154.50 
مترمربع از پالک شــماره 495 فرعی از 14  اصلی واقــع در اصفهان بخش14 
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی محمد خورسندي از موردثبت 

صفحه224دفتر713امالک
128- رای شماره 21747-1395/08/12 هيأت ســوم آقای سيد عبدالرسول 
هاشمی جزی به شناسنامه شماره  49 كدملي 5110479569  صادره اصفهان 
فرزند سيد علی سه دانگ از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 105.85 مترمربع 
از پالک شــماره فرعی از  68  اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان ازمالک رسمی سيد محمد حسينی عاشق آبادی
129- رای شماره 21745-1395/08/12 هيأت سوم خانم زهرا محبوبی نيه  به 
شناسنامه شــماره 449  كدملي 1286743516 صادره اصفهان  فرزند حسين 
سه دانگ ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 105.85 مترمربع از پالک شماره  
فرعی از  68  اصلی واقع در اصفهان بخش14 حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

ازمالک رسمی سيد محمد حسينی عاشق آبادی
130- رای شــماره 16534-1395/06/21 هيأت چهارم آقــاي  محمد نادری 
درباغشاهی   به شناسنامه شماره 2022 كدملي 1283047322 صادره اصفهان 
فرزند غالمعلی  ششــدانگ یک باب خانــه به مســاحت 141 مترمربع از پالک 
شــماره   518   فرعی از  25    اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان ازمالک رسمی   ازسندشــماره 7041 مورخ 92/5/20 دفترخانه 

160 اصفهان
131- رای شماره 27090-1393/11/11 هيأت دوم خانم فریده عباسی جبلی 
به شناسنامه شماره  749 كدملي  1288863632 صادره اصفهان  فرزند  عباس  
ششدانگ ساختمان  به مساحت  69/78 مترمربع از پالک شماره 702فرعی از27 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی 

سيدداریوش قفقازی
132- رای شــماره 25647-1395/09/25 هيــأت اول خانم الهــام مظاهري 
فروشاني به شناسنامه شماره 589 كدملي 1141243164 صادره خميني شهر 
فرزند رمضان علي در ششــدانگ یک باب خانه به مساحت  188.70  متر مربع 
پالک شــماره 36/6 و 36/2 فرعی از 4  اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت صفحه  264 دفتــر 636 امالک و صفحه 96 

دفتر 646 امالک
133- رای شــماره 24754-1395/09/17 هيأت دوم آقاي فتــح اله ماراني به 
شناســنامه شــماره 2649 كدملي 1282986181 صادره خميني شهر فرزند 
محمد در ششــدانگ یک باب ســاختمان به مســاحت 267.57متر مربع پالک 
شــماره 233/2 فرعی از16    اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان بشماره سند 5425 مورخ 90/5/4 دفترخانه 411 اصفهان و 9948 
مورخ 91/6/19 دفترخانه 160 اصفهان

134- رای شــماره 25244-1395/09/22 هيأت دوم آقاي مهدي بهشــتي به 
شناسنامه شماره 32 كدملي 1219970522 صادره گلپایگان فرزند حسن در 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت   89.90   متر مربع پالک شماره  2701  
فرعی از  18  اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

بشماره سند 49442 مورخ 50/6/12 دفترخانه 29 اصفهان
135- رای شماره 20877-1395/08/03 هيأت سوم خانم ملوک طوسی زاده  
به شناســنامه شــماره  290  كدملي  1285369343  صادره اصفهان  فرزند 
كمال  ششدانگ یک باب  خانه  به مســاحت  163.50   مترمربع از پالک شماره   
507    فرعــی از  27  اصلی واقــع در اصفهان بخش14 حــوزه ثبت ملک غرب 
 اصفهان ازمالک رسمی حيدر علی رضایی ازموردثبت صفحه  132    دفتر  162    

 امالک
136- رای شماره 25356-1395/09/23 هيأت سوم خانم توران خورسندی   
به شناسنامه شماره 495 كدملي 1284390731 صادره اصفهان فرزند اسداله 
سه دانگ مشــاع از ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 465.95 مترمربع از 
پالک شــماره 70 فرعی از 4 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان ازمالک رســمی فوق ازموردثبت صفحه 272 و 442 دفتر 557 

و 733 امالک
137- رای شــماره 25357-1395/09/23 هيأت ســوم آقاي رجبعلی دهقانی 
چهارمحالی به شناســنامه شــماره 23829 كدملــي 1280236523 صادره 
اصفهان فرزند علی   سه دانگ مشــاع از ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 
465.95 مترمربع از پالک شماره 70 فرعی از 4 اصلی واقع در اصفهان بخش14 
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی فوق  ازموردثبت صفحه  272 و 

442 دفتر 557 و 733 امالک
138- رای شــماره 25556-1395/09/24 هيأت سوم  آقاي عبداله سيراک  به 
شناســنامه شــماره  25 كدملي 1290068887  صادره اصفهان  فرزند حسن  
ششدانگ یک باب خانه به مســاحت  291 مترمربع از پالک شماره  338 فرعی 
از 36 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان ازمالک 

رسمی فوق ازسندشماره  12404 مورخ 92/9/19 دفترخانه 160 اصفهان
139- رای شماره 25557-1395/09/24 هيأت سوم خانم مریم جعفری ولدانی  
به شناسنامه شماره 1835 كدملي 1283516225 صادره اصفهان فرزند احمد        
ششدانگ یک باب  خانه به مساحت 140.39 مترمربع از پالک شماره  455 فرعی 
از 36 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان ازمالک 

رسمی فوق  ازموردثبت صفحه 444 دفتر 651 امالک
140- رای شماره 25484-1395/09/23 هيأت ســوم آقاي مرتضی عباسی 
ولدانی   به شناسنامه شماره17 كدملي 1290384185 صادره اصفهان فرزند 
محمد ششدانگ یک باب خانه به مساحت 207  مترمربع از پالک شماره فرعی 
از 36 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان ازمالک 

رسمی رمضان جعفری ازموردثبت صفحه 491 دفتر  195 امالک
رای اصالحی

1 . رای شــماره 21698-1395/08/12 هيأت ســوم با توجه به مفاد گزارش 
كارشناس و با عنایت به اینکه راي هيأت تا كنون اجرا نشده لذا مفاد راي صادر 
به شــرح زیر اصالح مي گردد: ملک مورد تقاضا یکباب ســاختمان به شماره 
 پالک 149 فرعی از 9 اصلی ميباشــد و نيز شــماره پالک مجاورین هم 9/149 

ميباشد
2. رای شــماره 21699-1395/08/12 هيأت ســوم با توجه بــه مفاد گزارش 
كارشناس و با عنایت به اینکه راي هيأت تا كنون اجرا نشده لذا مفاد راي صادر 
به شرح زیر اصالح مي گردد: ملک مورد تقاضا یکباب ساختمان به شماره پالک 

149 فرعی از 9 اصلی ميباشد و نيز شماره پالک مجاورین هم 9/149 ميباشد
3. رای شــماره 23306-1395/09/02 هيأت ســوم با توجه بــه مفاد گزارش 
كارشناس و با عنایت به اینکه راي هيأت تا كنون اجرا نشده لذا مفاد راي صادر 
به شرح زیر اصالح مي گردد: مســاحت پالک بعد از اصالح 102.19 مترمربع 

می باشد
آراء صادره قبلي با رعایت اصالحات فوق قابل اجرا ميباشند.

بدیهی اســت درصورت انقضای مــدت مذكور وعدم وصــول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکيت صادرخواهدشد .
تاریخ انتشار نوبت اول 1395/10/15

تاریخ انتشار نوبت دوم  1395/10/30
عليرضا حيدری رئيس منطقه ثبت اسناد وامالک غرب اصفهان

مفاد آراء
9/315 آگهی آرا  صادره موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و 

ساختمانهای  فاقد سند رسمی
نظر به اینکه آراء صادره از طرف هيات  حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد 
وامالک شهر ستان نائين باستناد اسناد رسمی مالکيت مشاعی و اسناد عادی 
تســليمی تصرفات مفروزی و مالکانه متقاضيان زیر را احراز نموده ، لذا طبق 
ماده 3 قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
وماده 13 آئين نامه اجرائی آن نسبت به آراء صادره در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهی می گردد تا در صورتی كه اشخاص ذینفع به آراء اعالم شده اعتراض 
داشته باشند بایستی  پس از انتشــار اولين نوبت آگهی تا دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تســليم نمایند و معترض باید از تاریخ تسليم اعتراض به واحد 
ثبتی ظرف مدت یک ماه مبادرت به تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی 
نماید و گواهی تقدیم دادخواســت را از مراجع قضائی اخذ و به اداره ثبت محل 
تحویل دهد دراین صورت اقدامات ثبت موكول به ارائه حکم قطعی دادگاه است 
در صورتی كه اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم 
دادخواســت به دادگاه را به ثبت محل ارائه نکنــد اداره ثبت مبادرت به صدور 
سند مالکيت می نماید و صدور سند مالکيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه 

نخواهد شد .
1- رای شــماره 139560302031000221- 95/7/5 آقای فتح اله درویشــی 
نائينی فرزند حبيب ششــدانگ مفروزی یک باب خانه  احداثــی در پالک ثبتی 
قسمتی از 4 فرعی از 4252  اصلی واقع در روستای نوبهار بخش 3 ثبت نایين 

به مساحت  337/90 متر مربع  خریداری رسمی از حسين مصاحبی محمدی
2- رای شــماره 139560302031000222-95/7/5 آقای فتح اله درویشــی 
نائينی  فرزند حبيب  ششــدانگ مفروزی یک باب خانــه احداثی در پالک ثبتی  
قسمتی از 4 فرعی از 4252  اصلی واقع درروستای نوبهار بخش 3  ثبت نایين به 

مساحت 434/60  متر مربع خریداری عادی از علی اكبر صفایی نائينی 
3- رای شماره 139560302031000287-95/8/15 آقای ابوالفضل برزگری 
نائينی  فرزند تقی یکدانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه  پالک ثبتی 485 اصلی 
واقع در بخش 1 ثبت نایين به مساحت ششــدانگ 714/55 متر مربع خریداری 

عادی مع الواسطه  از رضا آقازاده
4- رای شــماره 139560302031000345-95/9/13 خانــم رباب خارزنی 
فرزندگل محمد ششدانگ  قسمتی از یک باب خانه احداثی درقسمتی از پالک ثبتی  
4425 اصلی واقع درروستای ماندگی عليا نائين بخش 3  ثبت نایين به مساحت 

575/75  متر مربع  خریداری عادی مع الواسطه ازعلی اكبرسليمی
5- رای شــماره 139560302031000346-95/9/13 خانم نســرین غالمی 
آهنگران فرزند فتح اله ششدانگ مفروزی قطعه زمينی كه درآن احداث بنا شده 
درقســمتی ازپالک ثبتی 305 فرعی از 20038-20041 اصلی واقع در بخش 2 
ثبت نایين بمساحت 147/90 مترمربع نسبت به  سهم مشاعی خریداری رسمی 

از قاسم یوسفی آهنگران
6- رای شــماره 139560302031000347- 95/9/13 خانم نســرین غالمی 
آهنگران فرزند فتح اله ششدانگ مفروزی قطعه زمينی كه در آن احداث بنا شده 
در قسمتی از پالک ثبتی 305 فرعی از 20038-20041 اصلی واقع در بخش 2 
ثبت نایين بمساحت 148/10 مترمربع نسبت به سهم مشاع خریداری رسمی از 

قاسم یوسفی آهنگران
تاریخ انتشار نوبت اول :  95/10/1 

تاریخ انتشار نوبت دوم : 95/10/15
م الف: 296 اباذر مهيمن رئيس ثبت نائين

مفاد آراء
9/420 آگهی موضوع ماده 3قانــون وماده13آئين نامه قانــون تعيين تکليف 

وضعيت ثبتی  اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
برابرآراء شماره های ذیل صادره هيأت موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی الحاق موادی  به قانون  ساماندهی 
مستقر در واحدثبتی حوزه ثبت ملک خوانسار،تصرفات مالکانه وبالمعارض 
متقاضيــان محرزگردیده اســت.لذا مشــخصات متقاضيان وامــالک مورد 
تقاضا به شــرح زیربه منظوراطالع عموم دردونوبت به فاصله 15 روزآگهی 
ميشــوددرصورتی كه اشــخاص نســبت به صدورســندمالکيت متقاضيان 
اعتراضی داشته باشند،می توانندازتاریخ انتشــار اولين آگهی به مدت دوماه 
اعتراض خودرابه اداره ثبت اسنادوامالک محل تسليم و پس از اخذ رسيد،ظرف 
مدت یک ماه ازتاریخ تسليم اعتراض دادخواست خودرابه مرجع قضایی تقدیم 

نمایند.
1-رأی شــماره139560302011000694 مــورخ 1395/09/14آقــای تقی 
مقدسی فرزند اقا اسداله  بشماره شناسنامه 24صادره خوانساردارای كد ملی 
1229458573 در پنج سهم و یکسوم ســهم مشاع از 56 سهم ششدانگ یکباب 

ساختمان  به مساحت 695/30 متر مربع پالک شماره 478 اصلی واقع دربخش 
یک ثبت خوانسار خریداری از مالک رسمی حسين محمودی 

2-رأی شــماره 139560302011000710 مــورخ 1395/09/15 آقای رضا 
دشــتی فرزند علی بشــماره شناســنامه 1510صادره تهران دارای شماره 
ملی0052926788 در ششدانگ  یکقطعه باغ به مســاحت 1638/81متر مربع 
پالک شــماره 1023فرعــی از18 اصلی واقــع دربخش چهار ثبت خوانســار 

خریداری مع الواسطه از ما لک رسمی علی دهاقين
3- رأی شماره 139560302011000713 مورخ 1395/09/17 آقای  علی اصغر 
ميرزآقایی فرزند كریم بشماره شناسنامه 1328صادره خوانسار دارای شماره 
ملی1229321047 در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 85/33 متر مربع پالک 
شماره 1934فرعی از15 اصلی واقع دربخش شش ثبت خوانسار خریداری از 

مالک رسمی وراث مرحوم كریم ميرزآقایی
-بدیهی اســت درصورت انقضای مدت مذكوروعدم وصــول اعتراض طبق 

مقررات سندمالکيت صادرخواهدشد.
تاریخ انتشارنوبت اول 30 /1395/09
تاریخ انتشارنوبت دوم 15 /1395/10

م الف: 378 شيخ سليمانی  كفيل اداره ثبت اسنادوامالک خوانسار                       
ابالغ رای

10/233  كالسه پرونده:95-206 شماره دادنامه: 705/95-1395/8/24 مرجع 
رسيدگی: شعبه 41 حقوقی شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: بانک ملت 
استان اصفهان به نشانی اصفهان خيابان شيخ صدوق شمالی ساختمان شعب 
بانک ملت استان اصفهان، وكيل مع الواســطه: خانم انيسه نبی زاده به نشانی 
اصفهان چهار راه ملک خ هشت بهشت غربی مجتمع الماس طبقه دوم واحد 3، 
خواندگان: 1- اعظم جاللی عاشق آبادی فرزند عباس 2- سپيده بزرگ خو فرزند 
علی 3- یداله جاللی عاشق آبادی فرزند عباس هر سه به نشانی مجهول المکان، 
خواسته: الزام به ایفای تعهد مالی مبنی بر )پرداخت وجه بابت قرارداد واگذاری 
وام به شــماره 92456226/02 مورخ 94/03/28 به انضمام حق الوكاله وكيل( 
به مبلغ 63/909/384 ریال بانضمام مطلق خسارات قانونی و خسارات تاخير 
تادیه لغایت زمان اجرای حکم، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و 
ثبت آن به كالسه فوق و طی تشــریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء 
قاضی شورا ختم رسيدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می 
نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی بانک ملت استان اصفهان با وكالت 
مع الواسطه خانم انيسه نبی زاده به طرفيت 1- خانم اعظم جاللی عاشق آبادی 
2- خانم سپيده بزرگ خو 3- آقای یداله جاللی عاشق آبادی به خواسته الزام 
به ایفای تعهد مالی مبنی بر پرداخت مبلــغ 63/909/384 ریال بانضمام مطلق 
خسارات قانونی و خسارات تاخير تادیه لغایت زمان اجرای حکم وكيل خواهان 
بدواً اظهار می دارد خواندگان مطابق متن دادخواســت و الیحه تکميلی شماره 
568 و 570 مورخ 1395/06/27 وفق قرارداد مشاركت مدنی و تعهدنامه ضميمه 
آن مبادرت به دریافت تســهيالت از خواهان نموده اند و از بازپرداخت اقساط 
و ســایر مطالبات خواهان امتناع ورزیده اند، تقاضای محکوميت خواندگان را 
دارد. شــورا با عنایت به محتویات پرونده و ضمائم پيوست، اظهارات و لوایح 
وكيل خواهان به شــرح صورتجلســه مورخ 1395/06/27 و نظریه مشورتی 
اعضاء و با عنایت به مواد 15 و 16 و 17 قرارداد شماره 92456226/02 مورخ 
94/03/28 و مواد 2 و 8 تعهدنامه ضميمه آن و با عنایت به عدم حضور هيچ یک 
از خواندگان علی رغم ابالغ قانونی وقت رسيدگی و عدم ارسال الیحه دفاعيه در 
اعتراض و یا رد خواسته خواهان من حيث المجموع شورا دعوی خواهان را ثبت 
تشخيص و مستنداً به مواد 10 و 219 تا 221 و 218 قانون مدنی و مواد 198 و 
515 و 519 قانون آئين دادرسی مدنی حکم بر محکوميت تضامنی خواندگان به 
پرداخت مبلغ 63/909/384 ریال بابت اصل خواسته و خسارت تاخير تادیه وفق 
قرارداد به قرار روزی 37/000 ریال از تاریخ تقدیم دادخواست ) 1395/02/20( 
لغایت زمــان اجرای حکم و مبلــغ 1/614/000 ریال بابت ) هزینه دادرســی و 
نشر آگهی( و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه قانونی صادر و اعالم می دارد رای 
صادره غيابی و بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همين شعبه و بيست 
روز پس از انقضای مدت واخواهی قابــل تجدیدنظرخواهی در محاكم عمومی 
حقوقی شهرستان اصفهان می باشد. شــماره دادنامه: 775-95/9/22 ، مرجع 
رسيدگی: شعبه 41 حقوقی شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: بانک ملت 
استان اصفهان به نشانی اصفهان خيابان شيخ صدوق شمالی ساختمان شعب 
بانک ملت استان اصفهان، وكيل مع الواســطه: خانم انيسه نبی زاده به نشانی 
اصفهان چهار راه ملک خ هشت بهشت غربی مجتمع الماس طبقه دوم واحد 3، 
خواندگان: 1- اعظم جاللی عاشــق آبادی فرزند عباس 2- ســپيده بزرگ خو 
فرزند علی 3- یداله جاللی عاشق آبادی فرزند عباس هر سه به نشانی مجهول 
المکان، خواســته: مطالبه مبلــغ 63/909/384 ریال موضوع قرارداد شــماره 
92456226/02 مورخ 94/03/28 بانضمام مطلق خسارات قانونی و خسارات 
تاخير تادیه لغایت زمان اجرای حکم، گردشکار: پس از بررسی پرونده در این 
شعبه و مالحظه اشتباه سهوی در انشاء رای، قاضی شورا به شرح آتی مبادرت 
به صدور رای اصالحی می نماید: رای اصالحی: درخصوص دادخواست وكيل 
خواهان به شــماره 742 مورخ 1395/09/16 مبنی بر وقوع اشتباه سهوی در 
محاسبه خسارت تاخير در دادنامه شماره 95-705 مورخ 1395/08/24 اصدار 
یافته از این شورا، با استناد به ماده 28 قانون شورای حل اختالف مصوب 1394 
و ماده 309 قانون آئين دادرسی مدنی، بدین وسيله حکم صادره بر محکوميت 
تضامنی خواندگان به پرداخت خسارت تاخير تادیه معادل 27 درصد از تاریخ 
تقدیم دادخواست )1395/02/20( لغایت زمان اجرای حکم اصالح و اعالم می 
نماید تسليم رونوشت رای اصلی بدون رونوشت رای تصحيحی ممنوع است. 
م الف: 30900  شعبه 41 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان )703 

كلمه، 7 كادر(
ابالغ رای

10/229  كالسه پرونده:95-233 شماره دادنامه: 704/95-1395/8/23 مرجع 
رسيدگی: شعبه 41 حقوقی شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: بانک ملت 
استان اصفهان به نشانی اصفهان خيابان شيخ صدوق شمالی ساختمان شعب 
بانک ملت استان اصفهان، وكيل مع الواســطه: خانم انيسه نبی زاده به نشانی 
اصفهان چهار راه ملک خ هشت بهشت غربی مجتمع الماس طبقه دوم واحد 3، 
خواندگان: 1- پروانه هنرمند عاشق آبادی فرزند مصطفی 2- سپيده بزرگ خو 
فرزند علی 3- یداله جاللی عاشق آبادی فرزند عباس هر سه به نشانی مجهول 
المکان، خواسته: الزام به ایفای تعهد مالی مبنی بر )پرداخت وجه بابت قرارداد 
واگذاری وام به شماره 92456185/38 مورخ 92/03/28 به انضمام حق الوكاله 
وكيل( به مبلغ 56/000/000 ریال بانضمام مطلق خسارات قانونی و خسارات 
تاخير تادیه لغایت زمان اجرای حکم، گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به این 
شعبه و ثبت آن به كالسه فوق و طی تشــریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی 
اعضاء قاضی شورا ختم رسيدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای 
می نماید. رای قاضی شــورا: در خصوص دعوی بانک ملت استان اصفهان با 
وكالت مع الواسطه خانم انيسه نبی زاده به طرفيت 1- خانم پروانه هنرمند عاشق 
آبادی 2- خانم سپيده بزرگ خو 3- آقای یداله جاللی عاشق آبادی به خواسته 
الزام به ایفای تعهــد مالی مبنی بر پرداخت مبلــغ 56/000/000 ریال بانضمام 
مطلق خسارات قانونی و خســارات تاخير تادیه لغایت زمان اجرای حکم وكيل 
خواهان بدواً اظهار می دارد خواندگان مطابق متن دادخواست و الیحه تکميلی 
شماره 567 مورخ 1395/06/27 وفق قرارداد مشاركت مدنی و تعهدنامه ضميمه 
آن مبادرت به دریافت تســهيالت از خواهان نموده اند و از بازپرداخت اقساط 
و ســایر مطالبات خواهان امتناع ورزیده اند، تقاضای محکوميت خواندگان را 
دارد. شــورا با عنایت به محتویات پرونده و ضمائم پيوست، اظهارات و لوایح 
وكيل خواهان به شــرح صورتجلســه مورخ 1395/06/27 و نظریه مشورتی 
اعضاء و با عنایت به مواد 15 و 16 و 17 قرارداد شماره 92456185/38 مورخ 
92/03/28 و مواد 2 و 8 تعهدنامه ضميمه آن و با عنایت به عدم حضور هيچ یک 
از خواندگان علی رغم ابالغ قانونی وقت رســيدگی و عدم ارسال الیحه دفاعيه 
در اعتراض و یا رد خواسته خواهان من حيث المجموع دعوی خواهان را ثبت 
تشخيص و مستنداً به مواد 10 و 219 تا 221 و 218 قانون مدنی و مواد 198 و 
515 و 519 قانون آئين دادرسی مدنی حکم بر محکوميت تضامنی خواندگان به 
پرداخت مبلغ 56/000/000 ریال بابت اصل خواسته و خسارت تاخير تادیه وفق 
قرارداد به قرار روزی 37/000 ریال از تاریخ تقدیم دادخواست ) 1395/02/20( 
لغایت زمان اجرای حکم و مبلغ 1/500/000 ریال بابت ) هزینه دادرسی و نشر 
آگهی( و حــق الوكاله وكيل طبق تعرفــه قانونی صادر و اعــالم می دارد رای 
صادره غيابی و بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همين شعبه و بيست 
روز پس از انقضای مدت واخواهی قابــل تجدیدنظرخواهی در محاكم عمومی 
حقوقی شهرستان اصفهان می باشد. شماره دادنامه: 95-777-95/9/22 ، رای 
اصالحی: درخصوص دادخواســت خواهان مبنی بر صدور دادنامه اصالحی 
به دليل اشتباه در محاسبه خســارت تاخير در دادنامه شماره 704/95 مورخ 
1395/08/23 صادره از این شــورا، با اســتناد به ماده 28 قانون شورای حل 
اختالف مصوب 1394 و ماده 309 قانون آئين دادرســی مدنی، شــورا بدین 
وسيله حکم صادره بر محکوميت تضامنی خواندگان به پرداخت خسارت تاخير 
تادیه وفق قرارداد معادل 27 درصد از تاریخ تقدیم دادخواست ) 1395/02/20( 
لغایت زمان اجرای حکم اصالح و اعالم می نماید و ظرف 20 روز قابل تجدید نظر 
خواهی در محاكم عمومی حقوقی شهرستان اصفهان می باشد. تسليم رونوشت 
رای اصلی بدون رونوشت رای تصحيحی ممنوع است. م الف: 30921  شعبه 41 
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ایران ضعیف ترین کشور 
در نظام توانبخشی است

سواد چیست؟ با سواد کیست ؟ 

دانشیار و معاون دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان گفت: توانبخشی در ایران بیشــتر به صورت جزیره ای 
عمل می کنــد و با وجود وضعیت خوب خدمات توانبخشــی، از 
ضعیف ترین کشورها در نظام توانبخشی است. بهزیستی استان 
اصفهان با همکاری دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهــان، اولین 
سمینار مشترک ICF در توانبخشی با امتیاز بازآموزی ازآموزش 
وزارت بهداشت با حضور دواتگران  مدیر کل دفتر توانمندسازی 
حوزه توانبخشــی بهزیستی کشــور به عنوان مدرس اصلی این 
دوره، را در سالن دانشــکده پرستاری دانشــگاه علوم پزشکی 

اصفهان برگزار کرد.
رضائیــان دبیر اجرایــی این ســمینار، در خصــوص این دوره 
آموزشی-تخصصی، گفت: این سمینار در دو روز با موضو ع های 
کاربرد ICF درتوانبخشــی، مفاهیم و مدل ها، ابزارهای ارزیابی 
عملکرد، ناتوانی و ســالمت، کاربــرد ICF در اختالالت زبان، 
ICF و اخالق حرفــه ای، ICF در اختالالت عصبی-رشــدی و 
پژوهش های اســکلتی و عضالنی با دیدگاه ICF توســط دکتر 
کیوان دواتگران، دکتر ســعید فرقانی، دکتــر ابراهیم صادقی و 

شبنم جهانشاد برگزار می شود.
توانبخشی در ایران، جزیره ای اجرا می شود

فرقانی دانشیار و معاون دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم 
پزشــکی اصفهان گفت: توانبخشــی در ایران عموما به صورت 
جزیره ای عمل می کند و هر سازمانی به صورت مجزا برنامه های 

خود را در حوزه توانبخشی پیش می برد.
 وی گفت: هدف ما حرکت به سمت اســتقرار نظام توانبخشی 
است و اســتقرار این نظام، تنها از طریق پیوستگی و یکپارچگی 
تمام اجزای آن اتفاق می افتد، از این رو، این برنامه ســرآغازی 
 برای اســتقرار نظــام  ذکرشــده بــرای بهبود ارائــه خدمات 

توانبخشی به جامعه است.

»ایران را مدرسه کنیم «، جمله معروفی  سعید نریمانی
که بــر بنیــاد های مدرســه ســازی و 
سوادآموزی نقش بسته است . خیرین مدرسه ساز، نقش مهمی را 
در ســاخت مدارس مختلف در سطح کشــور ایفا کردند و به این 
جمله معروف جامه  عمل پوشــاندند. هرچند هنوز هم مناطقی را 
می توان یافت  که از نعمت مدرسه امن و راحت بی بهره اند ولی با 
تالش همه  مردم ریشــه بی ســوادی در اکثر مناطق ایران کنده 
شــده و اغلب مردم از نعمت سواد برخوردار شــده اند . طبق آمار 
منتشر شده در شــهر اصفهان بیش از 90درصد با سواد هستند و 
این جای خوشحالی دارد . اما باید پرسید مقصود از سواد چیست ؟ 
بنا به نظرات مختلف، امروزه هرکس از سه شرط برخوردار باشد با 
سواد اســت .  اول آنکه علم رایانه بداند ، دوم آنکه حداقل مدرک 
لیسانس داشته باشد و ســوم آنکه به یکی از زبان های زنده  دنیا 
مسلط باشد. پس امروزه مالک با سواد بودن به خواندن و نوشتن 
نیست، البته حق هر انسانی اســت که از تاریکی بی سوادی خارج 
شــود و لذت خواندن و نوشــتن را تجربه نماید و چــه بزرگوارند 
انســان هایی که پیامبر وار موهبت ســواد را به انســان ها ارزانی 
می دارند . ولی حقیقت این است که در دنیای امروز مالک با سواد 
بودن با گذشته تفاوتی عظیم دارد . با تالش های بسیار سه مالک 
 مــد نظر برای با ســواد شــناخته شــدن در کشــور مــا فراهم 

آمده است . 
امروزه در هــر کوچه و خیابانی دانشــگاه ها و موسســات علمی 
مختلفی را می بینیم که پذیرای شــیفتگان علم هســتند و دیگر 
برای کسب لیسانس نیازی به شکستن شاخ غول کنکور نیست. به 
راحتی آب خوردن می توان در یکی از موسسات عالی علمی ثبت 
نام کرد و پس از مدتی به کسب مدرک لیســانس نائل آمد . حال 
اینکه چقدر در رشــته مورد تحصیل موفق هستید و به آن عالقه 
دارید مهم نیست، مهم کسب  مدرک و آویختن آن به دیوار خانه 
است! با پیشرفت علم رایانه در کشور اکثر نوجوانان و جوانان ما به 
کسب اطالعات و دانش در این باره پرداخته و متخصصان امر شده 
اند . برخورداری از علم رایانه با توجه به نیاز امروز، امری پسندیده 
اســت ولی زیاده روی در این علم نتایج منفی را به بار آورده است.

برخی از جوانان دانش رایانه ای خــود را در راه غیرقانونی به هدر 
می دهند و از آن استفاده مناسب نمی کنند .

 از اوایل  دهه هشتاد، زبان انگلیسی جایگاه مهم تری را نسبت به 
قبل در کشــور به خود اختصاص داد و موسسه های آموزش زبان 

در سطح کشور رواج چشمگیری یافتند . 
امروزه معموال در اکثر خانواده ها میل به فراگیری زبان انگلیسی 
وجود دارد و ایــن میل چنان زیاد شــده و حالــت افراطی یافته 
که رهنمود های مقام معظم رهبری را به همراه داشــته اســت . 
کسب زبان انگلیســی و البته ســایر زبان ها امری ضروری است 
اما ایــن فراگیری نبایــد فراگیــران و بخصوص دانــش آموزان 
را از زبان مــادری خود دور کنــد. با کمی جســت وجو می توان 
دانــش آموزانــی را یافت کــه زبان انگلیســی را به طــور کامل 
 فراگرفته اند ولــی از یادگیری  ابتدایی ترین نکات زبان فارســی 

درمانده اند. 
مدرسه مهم ترین مکان با سواد شدن است و همه تالش دبیران و 
فرهنگیان در آموختن مطالب درسی به دانش آموزان است ولی با 
کمی دقت می توان دانش آموزانی را یافت که با بی سوادی تمام به 
پایه های تحصیلی باالتر آمده اند . کارنامه ای با نمرات درخشــان 
که سبب ورود به پایه های تحصیلی باالتر می شود همگان را بر آن 
می دارد که دانش آموز با سواد اســت ولی با اندکی دقت حقیقتی 

تلخ آشکار می شود . 
دانش آموزی که توانایی تحلیل مطلب را ندارد ، از نوشــتن چند 
خط انشا ناتوان اســت و در دروس پایه از پس ساده ترین مطالب 
برنمی آید چگونه با ســواد شــناخته می شــود؟ اگــر مالکمان 
را همــان خواندن و نوشــتن ابتدایی هــم بدانیم بــاز هم برخی 
از دانش آموزان پایه های هفتم ، هشــتم و نهم ســواد ندارند . در 
جامعه امروز، با سواد بودن فقط به کسب مدرک تحصیلی نیست 
بســیاری از مردان  و زنان قدیمی با وجود نیاموختن علم، افراد با 
 ســوادی بوده اند و  این را می توان از نحوه زندگی و اعتقادشــان 
فهمید.جامعه امروز ما مملو از مدرک به دستانی است که در عین 
با سوادی بی سوادند . ســواد مذهبی ، فرهنگی، اجتماعی و... در 
کنار ســواد علمی برای پیشــرفت جامعه ما ضروری است .حال 
آمار باسوادان واقعی شهر چقدر اســت؟ باید خانه را مدرسه کرد ، 

جامعه را مدرسه کرد تا با سوادان واقعی در آن رشد کنند.

خبر
پیشنهاد  سردبیر:

آمار ازدواج کودکان در حال افزایش است

سوژه روز

اخبار کوتاه 

همکاری 10 هزار و پانصد فرهنگی
با نهضت سوادآموزی

بیشترین، ظریف ترین و سخت ترین کار زندگی بر دوش زنان؛

زن در خانه بیکار نیست 

2 سارق وجوه نقد مشتریان بانک ها 
در اصفهان دستگیر شدند

رییس سازمان سوادآموزي کشور از همکاري 70 هزار نفر شامل 10 هزار و 500 فرهنگی 
و نزدیک بــه 60 هزار آموزش دهنــده آزاد خبر داد. دکتر علي باقرزاده از تشــکیل 230 
جلسه و  بیش از 1500 مصوبه در سطح استان های کشور خبر داد و اعالم نمود: در سطح 
شهرســتان ها و مناطق نیز بیش از 3 هزار و سیصد جلســه در این زمینه تشکیل شده و 
حاصل آن 13 هزار و پانصد مصوبه بوده که نشــان از تالش برای حمایــت قدم به قدم از 
سوادآموزی در سطح کشور است. وی در ادامه افزود: بر اساس آمارگیری سال 90 به عنوان 
آخرین مرجع، در گروه سنی 10 الی 49 سال کشور حدود 3 میلیون و 456 هزار بی سواد 
مطلق ثبت شده که از مهارت اولیه خواندن و نوشتن محروم بوده اند که بخشی از آن را اتباع 

خارجی و افراد آموزش ناپذیر تشکیل می دهند.
معاون وزیر و رییس سازمان سوادآموزي کشــور گفت: با توجه به برنامه ریزی  انجام شده 
در طول 5 سال گذشــته برای آموزش این افراد، برآورد بر این است که  این آمار هم اکنون 
به حدود یک میلیون و  138 هزار تن کاهش یافته که با انتشار نتایج سرشماری سال 95 
این آمار اصالح خواهد شد. وی گفت:  برنامه سوادآموزی کشور  بر اساس نظر  موسسه آمار  
یونسکو به عنوان مسئول اعالم نرخ سواد در کشورهای مختلف، پیشرفت قابل توجه نیم 
درصدی  در سنین 15 الی  24 سال داشته و به عدد 98 و سه دهم رسیده که در گروه سنی  
25 تا  64  سال نیز حدود 2  و 64 صدم درصد رشد  داشته و به حدود 89 درصد رسیده که  

با توجه به سرشماری نفوس و مسکن 6 درصد رشد داشته ایم.

رییس پلیس آگاهی استان اصفهان گفت: ماموران پلیس، موفق به دستگیری دو 
سارق وجوه نقد مشتریان بانک ها شدند که در بازجویی، آنها به سرقت دو میلیارد 

ریال از وجوه نقد مشتریان بانک  اعتراف کردند.
ســتار خســروی اظهار کرد: در پی وصول اخباری مبنی بر ســرقت وجوه نقد 
مشتریان بانک ها در شهر اصفهان بررسی و رســیدگی به موضوع در دستور کار 
ماموران اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی قرار گرفت. وی ادامه داد: این سارقان، 
مشتریانی  را که از بانک وجوه نقد دریافت می کردند شناسایی و تعقیب کرده و در 
فرصتی مناسب وجوه نقد آنان را به سرقت می بردند. رییس پلیس آگاهی استان 
اصفهان بیان داشت: ماموران پلیس آگاهی با انجام یکسری تحقیقات و راه اندازی 
گشت های نامحسوس موفق شدند هر دو سارق را دستگیر کنند. خسروی افزود: 
این سارقان هنگامی که با مستندات پلیس روبه رو شدند به سرقت دو میلیارد ریال 

وجوه نقد از مشتریان بانک ها  اعتراف کردند.
وی با اشاره به تحویل سارقان به مراجع قضائی به مشــتریان بانک ها هشدار داد: 
بهترین روش برای جلوگیری از ســرقت وجه نقد، اســتفاده از فناوری های نوین 
بانکی است، در صورتی که مجبور به حمل پول نقد هستید به اطراف کامال توجه 
داشته باشید و در صورت مشــاهده هرگونه مورد مشکوک، به نزدیک ترین مکان 

انتظامی مراجعه یا با پلیس تماس بگیرید. 

روان شناسی

با تغییر نگاه به خود و دنیای اطراف، می توان تفکر خالق 
را گسترش داد. امیرلطفی حقیقت روان شناس و مدرس 
دانشــگاه، اظهار داشــت: در خصوص مفهوم خالقیت 
تاکنون ده ها تعریف ارائه شــده است اما شــاید یکی از 
بهترین تعاریف را بتوان نگریستن به رخسار های ناشناس 

در کنار چهره های آشنا معرفی کرد.
این پژوهشگر علوم رفتاری با اشــاره به برخی مطالعات 
انجام شده در زمینه خالقیت، اظهار داشت: برخی عوامل 
باعث افزایش نیروی خالقیت و آفرینندگی می شود که از 
مهم ترین این عوامل تمرکز کافی به خویشتن و محیط 
پیرامونی است.  وی گفت: انســان ها زمانی که نسبت به 
چیزی احســاس نیاز می کنند، در پی یافتن راهی برای 
تامین آن نیاز، بــه تکاپو می پردازند و یا بــرای خروج از 
برخی موانع و دشواری ها، روح خالق و آفرینندگی در او 
شکل می گیرد. لطفی حقیقت، با اشاره به تاثیر بحران های 
اجتماعی در شکل گیری تفکر خالق، گفت: در جامعه ای 
که همه چیز طبق نظم و پیشرفت خاصی باشد، خالقیت 
بین افراد کمتر اســت. به طور کلی در جوامعی که نیاز، 
مشکالت و دشواری در جامعه بیشتر اســت افراد برای 

برون رفت از این بحران ها نگاه خالقانه بهتری دارند.
این روان شناس یادآور شد: سطح انتظارات جامعه از فرد، 
یکی از عوامل محرک تفکر خالق به شــمار می آید.  به 
عنوان مثال فردی که یک پســت یا موقعیت خاص دارد 
یا در یک شرایط خاصی زندگی می کند، با باال رفتن سطح 
انتظارات از او، الزم می بیند یک سری راهکار جدید برای 
پاسخگویی به این توقعات کشف کند. لطفی حقیقت در 
ادامه استعداد ذاتی فرد، بحران های فردی، وجود محیط 
امن در دوران کودکی و نوجوانــی و  انس با طبیعت را از 
جمله عوامل موثر در شکل گیری خالقیت در افراد عنوان 
کرد. این روان شناس و مدرس دانشگاه با تاکید بر ضرورت 
اراده، تمرکز، اشتیاق به پیشرفت و توجه عمیق و دقیق به 
محیط و خویشــتن خود، پرورش تفکر خالق را در همه 

سنین امری ضروری دانست.

متفاوت دیدن، خالقیت را 
تقویت می کند

از ابتدای ســال تاکنون پنج مورد عروس کمتر از 10 سال در 
استان اصفهان داشته ایم.

ایمنا گزارش داد؛ آمار ازدواج کودکان که توسط مدیرکل ثبت 
احوال اعالم شد ما را بر آن داشت که در خصوص این امر پای 

صحبت مسئوالن کشور بنشینیم.
بر اســاس قانون مدنی در ایران عقد دختر قبل از 13 سال و 
پسر قبل از 15 سال نیاز به تشخیص دادگاه و اجازه سرپرست 
دارد. با این حال در برخی مناطق ایران به ویژه اســتان های 
مرزی این صراحت قانونی نادیده گرفته می شود و دختران و 
پسران گاه زیر این سن ازدواج می کنند. در استان ما نیز بنا به 
گفته صریح مدیرکل ثبت احوال، 533 دختر زیر 14 سال در 

هشت ماهه امسال در استان اصفهان ازدواج کرده اند.
از ابتدای امســال تا پایان آبان ماه نیز، 499 پســر 15 تا 19 
ساله در استان ازدواج کرده اند. همچنین در مورد نوعروسان 
مدیرکل ثبــت احوال اســتان اصفهان، این آمار را منتشــر 
کرده است: 528 عروس 10 تا 14 ساله هستند و 6 هزار و 540 
نفر هم 15 تا 19 ساله می باشند. بنا به تحقیق خبرنگار ایمنا در 
این باره، این ازدواج ها به صورت شرعی و در حضور بزرگان و 
ریش سفیدان قوم انجام می شود و پس از چند سال، با حضور 
در دفاتر ثبت ازدواج جنبه قانونی نیز پیدا می کند. شاید این 
زنگ خطری باشد که در هشت ماهه امسال 26 هزار و 250 
ازدواج در استان ثبت شــده که در پنج مورد، عروس کمتر از 

10 سال دارد.
این آمارها را می توان از سه منظر بررسی کرد: نظر حقوقدانان، 

نظر جامعه شناســان و روان شناســان و نظر مراجع شیعه و 
آیات عظام که در خصوص اولویت رعایت سن قانونی ازدواج 

تاکیداتی دارند.
ازدواج، بلوغ عقلی می خواهد نه فقط بلوغ شرعی

در خصوص مراجع تقلید و آیــات عظام نیز باید گفت: برخی 
مراجع شــیعه، بلوغ شــرعی را برای شــرایط ازدواج کافی 
نمی دانند و لحاظ می کنند که بلوغ فکری با بلوغ جنســی 
متفاوت اســت. به عنوان مثال آیت ا... مکارم شــیرازی در 
خصوص ازدواج دختران زیر 13 ســال که حتی با اذن ولی و 
نیز اخذ مجوز از دادگاه صورت مــی گیرد، نظر داده اند: »من 
این اجازه را نمی دهم، ممکن اســت در گذشته ها نیز جایز 
بوده باشــد اما االن به دلیل مفاسدی که دارد جایز نیست و تا 

دختر به بلوغ عقلی نرسد اجازه ازدواج ندارد.«
از لحاظ قانونی نیز باید گفت: هر چند در کشور ما مصوباتی 
وجود دارد کــه در آن بر منع عقــد این کودکان از ســوی 
دفترهای ثبت ازدواج تاکید شــده است، اما متاسفانه شاهد 
ثبت ازدواج کودکان بر خالف قانــون در برخی  از این مراکز 
هســتیم. هر چند، قوانین ضمانت اجرایی کیفری هم برای 
دفترهای ثبت در صورت تخلف در نظر گرفته شده، به گونه ای 

که امکان تعلیق آنها از شغلشان نیز وجود دارد.
باید دانست که کارشناسان بر این باورند که تخلف دفترهای 
ثبت ازدواج نیز در این پرونده مشهود اســت و باید سازمان 
 ثبت اســناد و امالک بر عملکرد این مراکز نظارت بیشتری 
داشته باشد کما اینکه سازمان بهزیستی و وزارت تعاون، کار 

و رفاه اجتماعی که ماموریت اصلی حل معضالت اجتماعی را 
دارند هم باید به این مسئله ورود پیدا کنند چرا که این روند 
ازدواج ها موجب افزایش طالق می شود. نگاهی به آماری که 
رییس ثبت احوال اســتان در خصوص طالق های ثبت شده 
منتشر کرده گویای این موضوع است، طبق این آمار، 7 هزار 
و 671 فقره طالق، در هشت ماهه امســال در استان به ثبت 

رسیده است.
سهیال جلودار زاده، نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس 
شورای اســالمی، ناآگاهی والدین و فقر فرهنگی را از دالیل 

ازدواج کودکان می داند.
محمد اسماعیل سعیدی ،عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، 
مشکالت فرهنگی را ریشــه این موضوع دانسته و می گوید: 
دلیل این مشــکالت وجود آداب و رســوم گذشته در برخی 
از مناطــق و اقوام کشــور اســت. متاســفانه خانواده هایی 
هستند که دختر 12، 13 یا 14 ساله خود را به اصرار مجبور 
به ازدواج می کننــد. این کــودکان که با الزامــات زندگی 
مشترک، آشــنایی ندارند آســیب هایی را ایجاد می کنند. 
آماری که شــهال اعزازی ،مدیر بخش مطالعات زنان انجمن 
جامعه شناســی ایران، منتشر کرده اســت گویای واقعیت 
تکان دهنده تری اســت: در حــال حاضر 43 هــزار ازدواج 
دختربچه های 10 تا 15 ســاله در کشــور داریم که از این 
تعداد 2000 دختربچه و پســر بچه از همسر خود جدا شده 
یا بیوه شده اند. این درحالی اســت که در طول زمان، تعداد 
ازدواج کودکان در حال افزایش اســت، به طوری که ســال 
گذشته نســبت به ســال قبل از آن، آمار ازدواج کودکان در 
 ایران 10 هزار نفر بیشتر شده و به مراتب طالق در سن 10 تا

 18 سالگی در کشور افزایش یافته است.
از لحاظ رشد عقلی، 18 سال نیز قابل تأمل است

موســی پیریایی ، حقوقدان، در این باره نظر داد: این مسئله 
دارای زمینه های دینی، اجتماعی، اقتصادی و مذهبی است 
و باید به تمامی این موارد با نگاهی علمی پرداخته شود. قوانین 
در مقابل زمینه های اجتماعی، فرهنگی و مذهبی نمی توانند 
قد علم کنند و بر همین اساس هم گاهی نقض می شوند. رشد 
علمی در دنیا ثابت کرده است که سن مناسب برای شناخت 
دختران و پســران از جامعه و تمیز موضوعــات حداقل 18 
سال است، اهمیت این معضل در شرایط فعلی را می توان با 
مراجعات بســیار به دادگاه های خانواده درک کرد. معتقدم 
قوانین کشور برای ازدواج و سن آن نیازمند اصالح است و باید 
فقها راهی برای اصالح ازدواج دختران در سن کم پیداکنند. 
می توان با اظهار نظر فقها ســن ازدواج، سن رأی و سن ورود 
دختر و پسر به بازار کار و اشتغال را 18 سال تعیین کرد البته 

به لحاظ رشد عقلی 18 سال هم قابل تأمل است. 

مدیر کل ثبت احوال اعالم کرد: 

آمار ازدواج کودکان در حال افزایش است

یادداشت

آغاز دور جدید ثبت نام های عتبات
از هفته آینده

مدیرکل عتبات عالیات سازمان حج و زیارت از آغاز دوباره  اعزام کاروان های زیارتی 
ایران به سامرا از ابتدای هفته  آینده خبر داد.

محسن نظافتی با یادآوری اینکه سفرهای زیارتی کاروان های ایرانی به سامرا متوقف 
شده بود، گفت: از هفته آینده قرار است روزانه 30 تا 35 کاروان برای زیارت حرمین 
عسکریین به سامرا اعزام شوند و زائران هنگام ثبت نام می توانند این کاروان هارا  که 

در آنها برنامه سامرا مشخص شده است انتخاب کنند.
وی همچنین با اشاره به ثبت نام دور جدید سفر عتبات عالیات عراق که از پنجشنبه 
9 دی ماه آغاز شده است، افزود: تاریخ اعزام این کاروان ها به 26 دی تا 24 اسفندماه 
مربوط می شود که در این دوره، هزینه  اعزام از 900 هزار تا یک میلیون و 300 هزار 
تومان می باشد و این نرخ برای سفر هوایی از یک میلیون و 300 هزار تا یک میلیون 
و 8000 هزار تومان متغیر است. مدیرکل عتبات ســازمان حج و زیارت در این باره 
توضیح داد: متقاضیان اعزام به سفر عتبات عالیات در این دوره می توانند با مراجعه به 
سامانه www.atabat.org.ir از ظرفیت خالی کاروان ها مطلع شده و برای سفر به 
عتبات عالیات ثبت نام کنند.  وی در ادامه درباره  تاثیر افزایش نرخ دالر بر هزینه سفر 
به عتبات عالیات، اظهار کرد: 70 درصد از هزینه سفر عتبات بابت خدمات ارزی است 
که به صورت دالر پرداخت می شــود که طبیعتا تحت تاثیر افزایش و کاهش ارزش 

دالر، هزینه  سفر عتبات هم مقداری تغییر می کند.

می توان با اظهار نظر 
فقها سن ازدواج، 

سن رأی و سن ورود 
دختر و پسر به بازار 
کار و اشتغال را 18 

سال تعیین کرد 
البته به لحاظ رشد 
عقلی 18 سال هم 

قابل تأمل است

همه اعضای خانه با نور خورشیدی که از البه الی پنجره بیرون زده است، چشم هایشان را آهسته باز می کنند، اما مادر 
معموال از چند ساعت قبل بیدار شده است، نماز خوانده و دست و صورت شســته و بالفاصله در آشپزخانه مشغول 
تهیه صبحانه برای فرزندان خود شده اســت. چای دم کرده و تک تک مواد خوراکی را از یخچال بیرون آورده و روی 
میز یا سفره چیده است تا خانواده آماده یک روز کاری شوند، یکی به مدرسه برود، یکی دانشگاه، یکی محل کار و ... . 
خانواده دور هم صبحانه می خورند یا با شتاب لقمه ای برمی دارند و از در بیرون می روند، آنکه سرانجام  باقی می ماند 
مادر است؛ مادری که مهر و عشــق خود را نثار خانواده کرده تا به اعضای آن امکان تجربه یک روز زیبای دیگر را هم 
بدهد. مادری که شبانه روز تالش می کند آن قدر که زحمات و تالش هایش به قول سهراب سپهری گاه به تاقچه عادت 
سپرده می شود و وظیفه قدردانی و تشکر از او فراموش می شود. مادری که به فرمایش رهبر معظم انقالب بیشترین، 

سخت ترین و ظریف ترین کارها را در خانه انجام می دهد.

بیشترین
پیش از همه از خــواب برمی خیزد و بعد 
از همه به بســتر می رود. همســر، مادر، 
مســئول، مدیر و مدبر اســت. کمترین 
حق را برای خود قائل است، اما بیشترین 
فشار را بر شانه هایش حمل می کند. تمام 
گوشــه های خانه را تمیز نــگاه می دارد 
آنچنان که چشــمان تمام اعضای خانواده 
به این پاکی عادت کرده و اگر گوشــه ای 
آن طور که همیشــه برق می زند به چشم 
نیایــد گویی کوتاهــی صــورت گرفته 
اســت. با عشــق برای خانواده آشــپزی 
می کنــد و مــواد خوراکی را با اشــتیاق 
به هــم درمی آمیزد به نحــوی که حتی 
گران قیمت ترین رســتوران ها هم نتوانند 
غذایی بــه آن کیفیت ارائــه کنند چون 
غــذای مادر آمیخته با چاشــنی عشــق 
اســت. او بیرون کردن رخت خستگی از 
تن همســر و هدایت و تربیــت فرزندان 
را وظیفه خود می دانــد در حالی که این 
وظیفه به معنای کار و تالش شبانه روزی 
برای اوست. دیگران چون از کاری خسته 
می شوند شکایت می کنند، اما مادر گله ای 
از کار زیاد ندارد زیرا او خــود را به تالش 

همیشگی عادت داده است.

ظریف ترین
 اگر بیــن اعضای خانــواده اختالف 
 بیفتــد آنهــا را بــا هــم آشــتی 
می دهــد. خواســته ها و نصیحت ها 
را به نحوی مطــرح می کند که غرور 

کسی نشکند. 
اگر فرزنــد از او چیــزی می خواهد 
که در اســتطاعت مرد خانه نیست، 
مدبرانــه از فرزنــد می خواهد کمی  
صبــر کنــد، آن گاه از مبلغــی که 
برای تهیه وســیله ای الزم در خانه 
پس انداز کــرده هزینــه می کند و 
خرید وســیله را معلق می کند تا به 
این ترتیب، هم فرزند به خواســته 
خود برســد و هم مرد خانه احساس 

سرشکستگی نکند. 
انعطاف پذیــری و درایــت او هــر 
غیرممکنــی را ممکــن می کنــد. 
لطافت وجود او سختی های زندگی 
را هموار می کند و به پایان رساندن 
روز سخت را به امید داشتن فردای 
بهتر مقدور می سازد و این زن است؛ 
معجزه ای که بیشترین، سخت ترین 
و ظریف ترین وظایــف را در خانه بر 

دوش می کشد.

سخت ترین
زندگی ماالمال از افت وخیز و فرازونشــیب است. 
مادر، شــادی و غم با هم آمیخته و سیاهی شب و 
روشــنی روز را با هم تلفیق می کند. در سختی ها 
همه بــه پناهگاهی احتیــاج دارند کــه تا فصل 
رســیدن آرامش در آن به ســربرند و با دلداری 
و محبــت روحیه مجــدد بگیرنــد و آن پناهگاه 
انرژی بخــش، مادر اســت. وقتی می شــنود که 
همسرش ورشکست شده، پسرش تصادف کرده، 
دخترش در زندگی زناشــویی دچار بحران شده، 
بیماری گریبان عضوی از خانــواده را گرفته یا هر 
اتفاق بد دیگــری حادث شــده، از ته دل غمگین 
می شــود، اما در همــان لحظات پرفشــار از جا 
برمی خیزد و دســت دیگران را می گیرد تا با یاری 
او بتوانند از شرایط ســخت عبور کنند. در دوران 
هشت ســاله دفاع مقدس زنان بسیاری همسر از 
دست دادند و برای همیشه با پشت و پناه و نان آور 
خانه وداع کردنــد. مطمئنا غم فقــدان عزیز به 
ســنگین ترین نحو، دل آنها را تا ابد داغدار کرده، 
اما به خوبی می دانســتند که با ســوگواری کردن 
نمی توانند چرخ زندگی را بچرخانند و فرزندانشان 
را بزرگ کنند، پس بــر پای خود ایســتادند و با 
ســعی و تالش و تکیه بر خود هم مــرد و هم زن 
خانه شدند. به راســتی تحمل این سختی از چه 

موجودی جز زن ساخته است؟
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پیشنهاد سردبیر: 
 دیواره ها در غفلت مسئوالن فرو می ریزند 

اخبار

دیوارهای تخت جمشید طی ۲۵۰۰ 
سال یک سانت جابه جا نشده است

دعوت عربستان 
یک حربه سیاسی است

پرونده » خانه های غیرمجاز 
چینی ها « به جریان افتاد

حجت االسالم والمسلمین حسن نوروزی عضو مجمع نمایندگان 
روحانی مجلس  در واکنش به ادعای یکی از مقامات عربســتان 
مبنی از دعوت۸۰ کشور از جمله ایران برای تنظیم  مناسک حج 
گفت: عربســتان قبل از پرداختن به این گونه اقدامات سیاسی 
باید دیه قربانیان ایرانی را بپردازد. همچنین به دلیل بی احترامی 
 که بــه حجاج مــا در فــرودگاه جده کــرده معــذرت خواهی

 کنــد؛ چــون در غیر ایــن صــورت رفتن بــه حج ایــن گونه 
و در چنین شرایطی بی معنا، بی ارزش و بی درایتی است. دعوت 

آنها از ایران در چنین شرایطی تنها یک حربه سیاسی است. 

معاون گردشــگری اســتان تهران از ارجاع پرونــده خانه های 
غیرمجاز چینی ها به کمیســیون ارتقا گردشگران خارجی برای 

تصمیم گیری نهایی و فوری خبر داد. 
خانه هایی که » علــی رفیعی « موضوعش را با ایســنا در میان 
گذاشته، در اصل اقامتگاه های کارگران و دانشجویان رشته های 
زبان فارســی و دروس قرآنی چین اســت کــه در اختیار دیگر 
هموطنان شان قرار داده می شــود، گردشگران و تاجرانی چینی 
که به ایران ســفر می کنند و در خانه هایی کــه از هیچ مرکزی 

مجوز رسمی ندارند، اقامت می کنند.
به گفته یکی از راهنمایان ایرانی چینی زبان، تا به حال۱۰ واحد 

از این خانه ها فقط در شهر تهران شناسایی شده است.
در این میــان خانه هــای دیگری هم شناســایی شــده اند که 
ظاهرشــان مســکونی، امــا کاربری اصلی شــان هتل اســت. 
 اقامتگاه هــای غیرمجازی که توســط چینی هــای مقیم ایران 

و دور از چشم دیگران اداره می شود.

سید محمد بهشتی رییس پژوهشــگاه سازمان میراث فرهنگی 
انس ایرانیان در نخســتین همایش تخصصی » توانمندســازی 
 بناهای تاریخــی در برابر زلزله « گفــت: ایرانیان ایــن هنر را 
داشته اند که در مواجه با زلزله به کیفیتی برسند و بخش هایی 
را در بنا بسازند که در اثر زلزله تخریب شــوند تا کل بنا آسیبی 
 نبیند درســت مانند کاری کــه فیوز برق در ســاختمان انجام 
می دهد. آنها این هنر را داشته اند که دیواری ۱۸ متری از سنگ 
در تخت جمشید بسازند که یک طرف آن آزاد و طرف دیگرش 
تحت فشار باشــد، به گونه ای که در طول۲۵۰۰ سال یک سانت 
 جابه جا نشــود، زیرا به هم بافتــن ســنگ ها را آموخته بودند 
و در حقیقــت این هنر بافتــن و تصرف جوهری بــوده که این 
دیوار را سالیان سال نگه داشته است. بهشــتی افزود: اگر عین 
 خودمان بناهای تاریخی مان را در برابر زلزله مقاوم سازی کنیم، 

برای دنیا حرفی برای گفتن خواهیم داشت.

مدیــرکل دفتــر همــکاری و توافق هــای ملــی 
گردشــگری گفت: اســتان های اصفهــان و کرمان 
بیشــترین اقامتگاه هــای بوم گــردی در کشــور را 
دارند. محمدعلی فیاضی گفــت: هدف گذاری برای 
 احداث و بهره بــرداری از اقامتگاه هــای بوم گردی 
 در پایان برنامه ششم توسعه، دو هزار واحد بوده است 
 و بــا توجــه بــه افزایــش۱۰۰ درصــدی افتتاح 
ایــن اقامتگاه ها، پیش بینی می شــود زودتر از موعد 

مقرر به این هدف دست پیدا کنیم. 
 وی اضافه کــرد: بیشــترین فراوانــی اقامتگاه های 
بوم گردی کشور در استان اصفهان است؛ درحالی که 
برخی استان ها هیچ واحد بوم گردی ندارند یا اگر هم 

دارند آماری را به ما اعالم نکرده اند. 
مدیرکل دفتر همکاری و توافق های ملی گردشگری 
تصریح کرد: اصفهان۱۲۰ واحد و کرمان ۱۰۱ واحد 

اقامتگاه بوم گردی فعال دارند.

عضو شورای اسالمی اســتان اصفهان با انتقاد از عدم 
تامین اعتبار برای بازسازی و ساماندهی پل اورگان، 
 گفت: ایــن در حالی اســت که روزانــه۳۰۰ خودرو 

از روی این پل عبور می کنند.
بخشــعلی معروفی با بیان اینکه عــدم توجه به پل 
تاریخــی » اورگان « یکی از دغدغه های مســئوالن 
شهرســتان چادگان اســت، اظهار داشــت: این پل 
تاریخــی از دوران صفویه تاکنون پابرجا بوده اســت 
و به مردم ایــن منطقــه خدمات رســانی می کند. 
 وی بــا بیــان اینکــه در حــال حاضر پــل تاریخی 
» اورگان « حــال و روز خوبــی نــدارد، اضافه کرد: 
 قســمت هایی از این پل ترک برداشته و دچار آسیب 

شده است.
 عضو شــورای اســالمی اســتان اصفهان با اشــاره 
به اینکــه برخالف پیگیری های مکــرر هنوز اقدامی 
در راســتای ســاماندهی و تعمیرات این پل صورت 
نگرفته اســت، بیان داشت: در این راســتا باید توجه 
داشته باشیم که اعتبار استانی ناچیزی برای تملک و 
 دارایی این پل در نظر گرفته شده که هنوز تخصیص

پیدا نکرده است.

اصفهان در صدر توزیع 
اقامتگاه های  بوم گردی

عضو شورای اسالمی استان اصفهان:

پل اورگان در انتظار اعتبار

در شهر

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری استان 
 اصفهان با اشاره به ثبت منارهای تاریخی اصفهان گفت: برخی 
از این منارها تاکنون ثبت شده اند و برخی نیز در فهرست ثبت 
قرار دارند. فریدون  الهیاری با اشــاره به ثبت منارهای تاریخی 
 اصفهان اظهار داشــت: ثبــت منارهای تاریخــی تنها متعلق 

به اصفهان نیست و این پروژه در کل کشور در حال انجام است.
وی با اشاره به تعدد منارهای تاریخی در اصفهان افزود: تاکنون 
برخی از منارهای استان به ثبت ملی رسیده اند و برخی دیگر نیز 

 بر اساس اولویت های ثبت در لیســت قرار گرفته اند که با توجه 
به ارزش معماری و آجرکاری و کاشی کاری به ثبت می رسند.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری استان 
اصفهان با اشــاره به اولویت های ثبت میــراث فرهنگی گفت: 
ثبت بناهای عظیم در اولویت فهرست ثبت آثار میراث فرهنگی 
است و با توجه به سیاست اداره کل میراث فرهنگی استان برای 
توســعه متوازن ثبت ملی آثار تاریخی در سطح استان و تالش 
برای حفاظت از این آثار تاریخی از طریق ثبت ملی آن ها، پرونده 

 ثبت ملی ۱۲ اثر تاریخی در استان اصفهان تهیه و پس از تدوین، 
در شورای ثبت و حرایم استان بررسی شده است.

وی با اشاره به اقدامات میراث فرهنگی در حوزه ثبت حریم های 
ابنیه تاریخی بیان کرد: از ابتدای امســال تاکنون حریم ۱۵۵ 
 اثر تاریخی در اســتان اصفهان به ثبت ملی رسیده که نسبت 
به کل تاریخ ثبت دو برابر شده است. از ابتدا تاکنون حریم ۳۲۲ 
اثر تاریخی به ثبت رســیده و در تالش هستیم که تا پایان سال 

رتبه نخست ثبت حرایم آثار تاریخی را در کشور به دست آوریم.

مدیرکل میراث فرهنگی اصفهان:

ثبت منارها در فهرست اولویت های ثبت میراث فرهنگی اصفهان قرار دارد

بنای کنونی مســجد، با نقشــه چهار ایوانی، دارای سردر، 
صحن، ایوان های چهارگانه، شبستان، تزیینات کاشی کاری 

و کتیبه های تاریخی است.
اما در حــال حاضر بخش هایــی از بنا دچار نــم و رطوبت 
 شــده و دیواره های آجری به همراه کاشی های آن از پایین 
به سمت باال در حال ریزش است، در واقع مشخص است که 
 نم از زمین به ســمت باال رخنه کرده و این را در تصویر نیز 

به وضوح می توان دید.
یکی از نمازگزاران در رابطه با ریزش کاشی ها و طبله شدن 

و بادکردگی دیوارهای مســجد گفت: چندین بار تا به حال 
 مســئوالن را برای بازدید از مســجد به اینجــا آورده ایم و 
از نزدیک فرســودگی و نیاز بنا به مرمت را به آن ها نشــان 
داده ایم که متاسفانه فقط بازدید کرده و تنها وعده داده اند.

وی افزود: این مســجد موقوفات زیــادی دارد که از محل 
درآمد آن می توان به مرمت مســجد پرداخــت، اما ظاهرا 

درآمد آن برای اینجا صرف نمی شود.
دیوارها و کاشــی ها در اثر نــم و رطوبت باد    

کرده است

دیوار ســمت محراب به دلیل وجود نم باد کــرده و حالت 
قوسی و انحنا شکل به خود گرفته است، از طرف دیگر پایین 
همین دیوار و سایر دیوارهایی که در این شبستان قرار دارند 
جدای از ریزش کاشی و آجر در اثر فرسودگی زیاد در حال 
کنده شدن و خالی شدن است. در واقع خالی شدن و گودی 
 دیوار گواه این است که بنا سال ها اســت با فرسودگی و نم 
در حال دســت و پنجــه نرم کردن اســت. رطوبــت و نم 
به گونه ای به سایر بخش های ساختمان رخنه کرده که حتی 
دیوارهای سایر بنا نیز در حال ریزش هستند و ریزش خاک 
و گچ بر روی زمین این مســئله را همان طور که در تصویر 
دیده می شود، مسجل می کند. حتی در بخش هایی از دیوار 
و پوشــاندن آن گچ زده شــده که این خود ظاهر و زیبایی 

آجرهای لعاب دار را از بین برده است.
علیرضا جعفری زند کارشــناس میراث فرهنگی با اشــاره 
به نم و رطوبت در بنا گفت: بناهــای تاریخی به مرور زمان 
مقاوم بودن خود را از دست می دهند بنابراین مقاوم سازی 
بناها الزم اســت و بنا باید مرتب رطوبت زدایی شــود زیرا 
رطوبت و رشد نمک ها و شوره و آن ها ســبب از بین رفتن 
رنگ کاشی و لعاب آن می شــود. وی گفت: بناهای تاریخی 
هر سال باید مقاوم سازی شــود تا از این اتفاق ها جلوگیری 
 شــود، ظرافت های معمــاری و کاشــی کاری ها در این اثر 

تکرار نشدنی است که باید از آن محافظت کرد.
برای مسجد آقا نور کارشناس اعزام می کنیم  

 ناصــر طاهــری معــاون اداره کل میــراث فرهنگــی، 
صنایع دســتی و گردشگری اســتان اصفهان گفت: انتظار 
ما این است که ابتدا درآمد مســجد صرف مرمت آن شود، 
اما اگر کفاف آن را نداشــت ما وارد عمل می شویم، در واقع  
حدود7۰۰ مســجد در استان اصفهان اســت که اکثرا هم 
تاریخی بوده و نیازمند مرمت هستند. طاهری تصریح کرد: 
در کل به صورت دوره ای از بناهای تاریخی  بازدید داریم، در 
مسجد سید، جامع و امام ) ره ( هر ساله پروژه مرمت کاشی 
داریم، اما اگر مسجدی از چشــم ما دور شده باشد پیگیری 
می شــود، مســجد آقا نور در وضعیت خوبی قرار دارد، اما 
 برای بازدید مســجد آقا نور هم کارشــناس اعزام می کنیم 

و اگر مشکلی بود با همکاری اوقاف مشکل را حل می کنیم.

رطوبتی که پایه های مسجد تاریخی اصفهان را سست می کند؛

 دیواره ها در غفلت مسئوالن فرو می ریزند 

این  مسجد 
موقوفات  زیادی 

دارد که 
از محل درآمد آن 

می توان 
به مرمت  مسجد 

پرداخت، اما ظاهرا 
درآمد آن 
برای اینجا 

صرف نمی شود

تسنیم: مسجد آقا نور توسط آقا نور » نورالدین محمد اصفهانی « بنا شد، مسجدی که ساخت آن از زمان شاه عباس اول 
شروع و در سال نخست سلطنت جانشین او شاه صفی به پایان رسید. آقا مومن نیز در نزدیکی مسجد، حمامی بنا کرد که 

معروف به حمام در دشت است، اما پیش از این به نام بانی آن »آقا مومن« نامیده می شده، این حمام وقف بر مسجد است.

ابالغ رای
10/231 کالسه پرونده: 95-1150 شماره دادنامه :9509976794302112-

95/9/29 مرجع رسیدگی: شعبه 13 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: 
آقای رحمت اله ســعیدیان به نشانی خ اســتانداری ک عمرانی نبش بن بست 
یاس، خواندگان: 1- ســتار امیــر زاده 2- مجید امیر زاده هر دو به نشــانی 
مجهول المکان، خواســته: مطالبــه مبلغ 150/000/000 ریــال بابت وجه یک 
فقره چک بانضمام هزینه های دادرسی و خســارت تاخیر تادیه،  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 آقای رحمت اله ســعیدیان به طرفیت 1- ســتار امیــر زاده 2- مجید 
امیرزاده  به خواســته مطالبه مبلغ 150/000/000 ریال وجه چک  به شماره 
231734-95/5/16 به عهده بانک صادرات به انضمام مطلق خسارات قانونی، 
با 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 خواندگان علی رغم ابالغ 
قانونی در جلســه حضور نیافته انــد و هیچگونه الیحه و دفاعیات مســتند و 
محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه 
ننموده لذا دعوی خواهان علیه خواندگان ثابت به نظر می رســد که مستنداً به 
 مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522  قانون آ.د.م حکم بر 
محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 150/000/000 )یکصد و پنجاه 
میلیون ریال(  بابت اصل خواسته و 4/710/000 ریال بابت هزینه دادرسی و 
خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )95/5/16( 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:30917 

شعبه 13 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان )312 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

10/233 کالســه پرونــده: 482/95 شــماره دادنامــه:708-95/8/1 مرجع 
رسیدگی: شعبه 27 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: روح ا... حیدری 
به نشانی اصفهان خ فروغی کوچه شــهید عباس شیرانی پالک 218، خوانده: 
احمد محمدپور به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه یک فقره چک 
شــماره 936347-94/10/30 به مبلغ 45/000/000 ریال بــه انضمام مطلق 
خسارات قانونی و خسارت تاخیر تادیه،  با عنایت به محتویات پرونده و اخذ 
 نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به

 صــدور رای مــی نمایــد. رای قاضی شــورای حل اختــالف: در خصوص 
دعوای روح ا... حیدری به طرفیــت احمد محمدپور به خواســته مطالبه مبلغ 
45/000/000 ریــال وجه چک بــه شــماره 936347 مــورخ 94/10/30 به 
عهده بانک ســپه به انضمام مطلق خســارات قانونی با توجــه  به محتویات 
پرونــده و بقای اصــول مســتندات در ید خواهــان و گواهی عــدم پرداخت 
توســط بانک محال علیه کــه ظهور در اشــتغال ذمــه خوانده و اســتحقاق 
خواهان در مطالبه وجــه آن دارد و این کــه خوانده علی رغم ابــالغ قانونی 
در جلســه رســیدگی حضور نداشــته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مســتند 
و محکمه پســندی در مقام اعتراض نســبت به دعوی خواهــان از خود ابراز 
 و ارایه ننمــوده لذا دعــوی خواهان علیه خوانــده ثابت به نظر می رســد که

 به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین 
دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 45/000/000 ریال 
بابت اصل خواســته و 2/080/000 ریال بابت هزینه دادرســی و هزینه های 
نشر آگهی طبق تعرفه قانونی و خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید 
چک موصوف )94/10/30(  تــا زمان اجرای حکم در حــق خواهان صادر و 
اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل 
 واخواهی در این شعبه می باشــد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست 
روز قابل تجدید نظر خواهــی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشــد. 
م الف:30925 شعبه 27 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان )309 

کلمه، 3 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
10/234 در خصوص پرونده کالســه 951170 خواهان ســید جمال موالیی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه چک به طرفیت حمید دادخواه فرزند محمد تقدیم 
نموده است وقت رسیدگی برای روز دوشنبه مورخ 95/11/18  ساعت 9/30 
تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرســی مدنی مراتب در جراید منتشر تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان چهار 
راه وکال مجتمع شهدای مدافع حرم شــورای حل اختالف اصفهان مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:31000 شعبه 
12 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )116 کلمه، 1 

کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

10/235 شــماره ابالغنامــه: 9510100351509559 شــماره پرونــده: 
9509980351500693 شــماره بایگانی شــعبه: 950840  خواهان/ شاکی 
اکبر بزرگزاد  دادخواســتی به طرفیــت  خوانده/ متهم محمد هــادی قربانی 
و محمد جواد قربانی و تقی مال آقایی به خواســته تامین خواســته و مطالبه 
 خســارت تاخیر تادیه و مطالبه وجه چک و مطالبه خســارات دادرسی تقدیم 
دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 15 
 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان- خ چهار باغ باال - 
خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 
348  ارجاع و به کالسه 9509980351500693 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن  1395/11/18 و ساعت 10/30 تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان 
بودن خوانده/ متهم  و درخواست خواهان/ شاکی  و به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/ متهم  
پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف:30972 شــعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان)191 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

10/236 شــماره ابالغنامــه: 9510106825310848 شــماره پرونــده: 
9509986825300786 شماره بایگانی شعبه: 950993  خواهان/ شاکی سعید 
مشــکاتی  دادخواســتی به طرفیت  خوانده/ متهم عباس امین نیلی و داریوش 
رحمتی و شــهرام چابک و ماه ســلطان فضیلتی و جعفر رفایی و مهدی شانه 
ساز و غالمرضا ادیبی و رضا طباطبایی پور و مجید سلیمانی و رویا سلیمانی 
و سعید سلیمانی به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک و الزام به تفکیک 
ملک و مطالبه خسارت دادرسی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
واقع در اصفهان- خ چهار باغ باال - خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگستری کل 
استان اصفهان- طبقه اول  اتاق 121  ارجاع و به کالسه 9509986825300786 
ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن  1395/11/17 و ساعت 10/30 تعیین شده 
است. به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم  و درخواست خواهان/ شاکی  
و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می 
شود تا خوانده/ متهم  پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و 
در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف:30967 شعبه 31 دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)215 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

10/237 در خصوص پرونده کالســه 592/95 خواهان محمد شریان شاهی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت سید احمد شــیر صدری تقدیم نموده 
است وقت رسیدگی برای مورخ 95/11/17 ساعت 4/30 تعیین گردیده است با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید 

منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول 
خیابان ارباب-  روبروی مدرســه نیلی  پور- جنب ســاختمان صبا- پالک57 
کدپستی 8165756441 مجتمع شورای حل اختالف اصفهان شعبه 22 شورای 
حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.

در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 
می شــود. م الف: 30987 شــعبه 22 مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )117 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

10/239 شــماره ابالغیــه: 9510100352704641 شــماره پرونــده: 
9509980363000453 شماره بایگانی شعبه: 951160  شاکی محمد حسین 
صادقی  دادخواســتی به طرفیت  متهم مریم پرامند فرزند محسن به خواسته 
توهین به اشخاص عادی و تهدید جانی  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
 اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان

) 101 جزایی سابق( واقع در اصفهان خ چهار باغ باال  خ شهید نیکبخت ساختمان 
دادگستری کل اســتان اصفهان طبقه 3 اتاق شــماره 336  ارجاع و به کالسه 
9509980363000453 ثبــت گردیده که وقت رســیدگی آن  1395/11/16 و 
ساعت 10 تعیین شــده اســت. به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم  و 
درخواست خواهان/ شــاکی  و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیراالنتشــار آگهی می شــود تا خوانده/ متهم  پس از نشر آگهی و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 
دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 
گردد. م الف:30959 شــعبه 101 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان) 101 جزایی 

سابق( )180 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

10/240 شــماره ابالغیــه: 9510100352704643 شــماره پرونــده: 
9509980364600890 شــماره بایگانی شــعبه: 951097  شــاکی ابراهیم 
 پویش  دادخواســتی بــه طرفیت  متهــم فاطمــه ریحانی به خواســته تهدید 
و توهین به اشــخاص عادی تقدیم دادگاه های عمومی شهرســتان اصفهان 
نموده که جهت رسیدگی به شــعبه 101 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان) 101 
جزایی ســابق( واقع در اصفهان خ چهار باغ باال  خ شــهید نیکبخت ساختمان 
دادگستری کل اســتان اصفهان طبقه 3 اتاق شــماره 336  ارجاع و به کالسه 
9509980364600890 ثبــت گردیده که وقت رســیدگی آن  1395/11/16 و 
ساعت 10/30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم  و 
درخواست خواهان/ شــاکی  و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیراالنتشــار آگهی می شــود تا خوانده/ متهم  پس از نشر آگهی و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 
دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 

گردد. 
م الف:30958 شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان) 101 جزایی سابق( 

)176 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

10/273 شــماره صادره:1395/14/317029نظر به اینکه ســند مالکیت سه 
دانگ مشاع پالک ثبتی شــماره 1117 فرعی از 272 اصلی واقع در بخش یک 
خوانســار ذیل ثبت 7315 در صفحه 509 دفتر امالک جلد 47 به نام اسماعیل 
 اکبری تحت شماره چاپی مسلسل 582426 ثبت و صادر و تسلیم گردیده است، 
مدعی است که سند مالکیت آن به علت جابجایی/ سرقت/ سهل انگاری مفقود 
گردیده است و درخواست صدور المثنای سند مالکیت ملک فوق را نموده اند 
لذا مراتب به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت 
در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کســی مدعی انجام معامله نسبت به ملک 
مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این  آگهی ظرف 
مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله 
به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت 

به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی 
 نرســید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشود

  اقــدام بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی طبــق مقــررات خواهد شــد. 
 م الف: 391 شیخ سلیمانی کفیل اداره ثبت اسناد و امالک خوانسار)196 کلمه،

 2 کادر(
ابالغ رای

شورای حل اختالف شهرســتان نجف آباد کالســه پرونده : 582/95 شعبه 
سوم  مرجع رسیدگی : شورای حل اختالف شهرســتان نجف آباد، خواهان 
: سید داود امامی به نشــانی نجف آباد خ شــیخ بهایی جنوبی – تقاطع گلبهار 
– تراشکاری امامی، خوانده : ناصر شریفی نشانی : مجهول المکان ، موضوع 
: تقاضــای صدور حکم الــزام خوانده به اســترداد الشــه دو فقــره چک به 
شــماره ســریال هــای 41/ 884520  و  39/ 88450 بانک ملت مقــوم به دو 
میلیون تومــان، گردش کار : پــس از ارجاع پرونــده به این شــورا و ثبت به 
کالسه فوق و جری تشــریفات قانونی در وقت مقرر شــورا به تصدی امضا 
کنندگان زیر تشــکیل و با توجه به محتویات پرونده ختم رســیدگی را اعالم 
و به شــرح زیر مبادرت به صــدور رای می نماید .رای شــورا: در خصوص 
دعــوای آقای ســید داود امامی به طرفیت ناصر شــریفی به خواســته الزام 
خوانده به استرداد اســترداد الشه دو فقره چک به شــماره سریال های 41/ 
884520  و  39/ 88450  بانــک ملت مقوم به دو میلیون تومان شــورا نظر به 
محتویات پرونده و نظر به رســید عادی برابر با اصل دفترخانه اسناد رسمی 
23 نجف آباد دعوی موجه و تشخیص و استناد به ماده 466 و 10 قانون مدنی 
 خوانده محکوم است به اســترداد الشه دو فقره چک به شــماره سریال های

 41/ 884520  و  39/ 88450  در حق خواهان سید داود امامی می باشد . رای 
صادره غیابی و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین 
شورا و پس از انقضای مهلت مذکور ظرف همین مدت قابل تجدیدنظر خواهی 
نزد محاکم عمومی حقوقی دادگستری نجف آباد می باشد . قاضی شعبه سوم 

حوزه قضایی نجف آباد )269 کلمه، 3 کادر(
ابالغ اجرائیه

10/272 شــماره پرونده: 9000400200300392/1 شماره بایگانی پرونده: 
9000629/1 شــماره آگهی ابالغیه: 139503802003000190 بدینوســیله 
به محمدرضا نــوری نوکابادی فرزند نصراله به شناســنامه شــماره 72 و 
کدملــی 5419762226 اصفهان خیابــان مصلی جنب بهزیســتی پالک 280 
و علیرضا نــوری نوکابــادی فرزند نصراله به شناســنامه شــماره 345 و 
 کدملی 5419976196 به نشــانی اصفهــان خیابان مصلی جنب بهزیســتی

 پالک 280 بدهــکاران پرونــده کالســه 9000400200300392/1  که برابر 
گزارش واحد ابالغ نیروی انتظامی اســتان اصفهان شناخته نگردیده اند ابالغ 
می گردد که برابر قرارداد بانکی 239-86/01/30 بین شــما و مدیریت شعب 
بانک ســپه اصفهان مبلغ 59860516 ریال بابت اصل، سود و خسارت تاخیر 
تا تاریخ 90/10/11 و از آن به بعد روزانه مبلغ 22512 ریال بدهکار می باشید 
که بر اثر عدم پرداخت وجه بســتانکار درخواست صدور اجرائیه نموده  پس 
از تشــریفات قانونی اجرائیه صادر و به کالســه فوق در این اجرا مطرح می 
باشــد لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رســمی به شما ابالغ می 
گردد از تاریخ انتشــار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محســوب است فقط 
 یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان درج و منتشر می گردد ظرف

 مدت ده روز نســبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون 
انتشــار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شــما تعقیب خواهد 
 شد. م الف: 31233 شــعبه اول اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان)216 کلمه،

 2 کادر( 
احضاریه

10/292 شماره : 950367-1395/10/14 احضار شونده: آقای سعید مرادی، 
علت احضار: تخریب و ورود به عنف موضوع شکایت آقای رمضان نوروزی، 
محل حضور: شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی خوانسار، مهلت حضور: 
ظرف مهلت یک ماه از تاریخ نشر  آگهی. م الف: 393 دادیار شعبه اول دادیاری 

دادسرای عمومی خوانسار)49 کلمه، 1 کادر(
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» زاينده رود صدايم مي زند «

رييس صنف کشاورزان:

28 دی زاينده رود قطعا جاری می شود

2۰۱۶ چگونه سالی برای محيط زيسِت 
جهان بود؟

 تپش حيات در سرزمين مان وابســته به جريان رودخانه هاست؛
و قلب ايران زميــن، زاينده رود نيز امروز، تشــنه مهرباني و خرد 

جمعي در سطح ملي است. 
در چنين شرايطي شايسته است همگام و همدل با جمعيت هاي 
محيط زيستي مركز اســتان اصفهان در اقدامي مشترك با ثبت 

امضاي اينترنتي خود در لينك زير:
https://www.change.org/p/zayanderood-

calls-me
 يا با ارســال عدد ۱ به شــماره ۱۰۰۰۴۲۰۴ به صــورت پيامكي  

به پويش ملي » زاينده رود صدايم مي زند، بپيونديم «.
جمعيــت هاي محيــط زيســتي پيام ســبز، طبيعت يــاران، 
 زنان مبارزه با آلودگي محيط زيســت شــاخه اصفهــان و اميد 
دوست داران زاينده رود مستقر در مركز استان اصفهان در اقدامي 
 مشترك از تمامي هم ميهنان گرامي و فرهيختگان علم، ادب، هنر 
و دلسوزان محيط زيست و دوستداران ميراث طبيعي و فرهنگي 

سرزمين مان، پيوستن به اين پويش ملي را خواستار شدند.

رييس هيئت مديره صنف كشاورزان شهرستان اصفهان در حالی 
از جاری شــدن زاينده رود در ۲8 دی ماه خبر می دهد كه معاون 

آب منطقه ای استان اصفهان هيچ تاريخی را قطعی نمی داند.
 حســن محســنی اظهار كرد: با تصميم كميته 5 نفره كه اوايل 
ماه جاری تشكيل جلسه داد و پس از بررسی كارشناسی وضعيت 
ذخيره ســد زاينده رود، ۲8 دی ماه به عنوان زمان رهاسازی آب 

زاينده رود برای انجام كشت پاييزه دوم انتخاب شد. 
 وی با بيــان اين كــه خوشــبختانه در روزهای اخيــر بارندگی 
 در باالدست رودخانه به حد كافی رســيده است، افزود: پيشنهاد 
به تهران برای تصميم گيری ارســال شــده كه با در نظر گرفتن 
شرايط مختلف، ميزان حجم آب و بازه زمانی كه آب بايد باز شود، 
تعيين می شــود.رييس هيئت مديره صنف كشاورزان شهرستان 
اصفهان ادامه داد: پس از تصميم گيری تهران موضوع بر می گردد 

به كميته 5 نفره تا ببينيم آن پيشنهاد قابل اجرا هست يا خير. 
محســنی تأكيد كرد: تاريــخ ۲8 دی مــاه برای باز شــدن آب 
زاينده رود قطعی است و آنچه بايد در مورد آن تصميم گيری شود 

جزييات مربوط به تخصيص آب به كشاورزان است.
در همين خصوص علی بصيرپور معــاون حفاظت و بهره برداری 
شــركت آب منطقه ای اصفهان نيز گفت: هنوز هيچ چيز قطعی 

نيست. 
وی افزود: قرار است شورای هماهنگی حوزه هفته آينده در تهران 
تشــكيل جلســه داده و در اين زمينه تصميم گيری و ابالغ كند.

معاون حفاظت و بهره برداری شــركت آب منطقه ای اصفهان ۲8 
 دی ماه را پيشــنهاد اوليه دانســت كه در حد صحبت اوليه بوده 

و نتيجه تا اواسط هفته آينده مشخص خواهد شد.

ركورد گرم ترين سال، رسوايی شركت های خودروسازی و مرگ 
تدريجی صخره های بزرگ مرجانی اســتراليا از جمله خبرهای 

تلخ زيست محيطی در سالی بودند كه به پايان رسيد.
به گزارش ايســنا، با اين حال توافق تاريخی پاريس كورســوی 
اميدی برای آينده ای بهتر را رقم زد.دويچه وله در مطلبی تازه به 
بررسی مختصر برخی از رويدادهای مهم محيط زيستی در سال 

گذشته ميالدی )۲۰۱۶( پرداخته كه به شرح زير است:
گرم ترين سال تاريخ

در ماه ژانويه ۲۰۱۶  كارشناســان اعالم كردند كه سال ۲۰۱5 
گرم ترين ســال كره زمين از زمان آغاز ثبــت دمای هوا تاكنون 
بوده است. اما گرم شدن زمين در ماه های بعدی همچنان ادامه 
داشــت تا جايی كه ســال ۲۰۱۶ اين ركورد را از آن خود كرد. 
دمای كره زمين در مقايســه با دوران پيشاصنعتی )اواسط قرن 

۱۹( ۱.۲ درجه سانتی گراد افزايش داشته است.
دستکاری خودروهای ديزلی

آزمايش های متعدد اثبات كردنــد كه تقريبا تمامی خودروهای 
ديزلی توليدی، دستكاری شده و سيســتم تصفيه اگزوز آنگونه 
كه مقرر شــده ، عمل نمی كند. نتيجه اين رسوايی به معنای در 
خطر قرار گرفتن زندگی ساكنان شهرها و افزايش ميزان مرگ 
و مير ناشی از آلودگی هوا بوده اســت. اين واقعه موجب شده تا 
اينك بحث های متعددی در رابطه با حذف خودروهای ديزلی از 

شهرها در سراسر جهان به جريان افتد.
مرگ مرجان ها

ديواره بزرگ مرجانی در شــرق اســتراليا بزرگترين مجموعه 
صخره های مرجانی در دنيا به شــمار می رود و به عنوان ميراث 
جهانی زيســت محيطی يونسكو به ثبت رســيده است. افزايش 
دمای آب اقيانوس ها در سال های اخير موجب مرگ مرجان ها و 

تغيير رنگ آنان شده است. 
آب و هوای طغيانگر

سال ۲۰۱۶ در بســياری از نقاط كره زمين چه در زمستان و چه 
در تابستان شاهد آب وهوايی طغيانگر بوديم كه موجی از هوای 
 داغ و ســوزان، آتش گرفتن جنگل ها و بروز ســيالب را شامل 
می شــود. هر چند گرمايش زمين در ســال های اخير موجی از 
تغييرات آب وهوايی را به همراه داشته است، اما با اين حال هنوز 
نمی توان با قطعيت آن را عامــل تك تك رخدادهای آب وهوايی 

ياد شده دانست.
شش ميليون قربانی

۹۰ درصد از مردم جهان با آلودگی شديد هوا دست و پنجه نرم 
می كنند. طبق پژوهش سازمان جهانی بهداشت ساالنه نزديك 
به شــش ميليون نفر در اثر پيامدهای آلودگی هوا جان خود را 
از دســت می دهند. اين معضل بيش از همه در شهرهای بزرگ 
قربانی می گيرد. تردد وسايل نقليه، سوزاندن چوب و زغال سنگ 

سه عامل مهم ايجاد آلودگی هوا در جهان به شمار می روند.
دشمن شماره يک محيط زيست

هواپيما يكی از مهمتريــن عوامل آلوده كننده محيط زيســت 
اســت. افزايش رونق ســفرهای هوايی به معنای افزايش توليد 
گازهــای گلخانه ای اســت. در ماه اكتبر ســال گذشــته ۱۹۱ 
كشور در كيگالی، پايتخت رواندا بر ســر كاهش توليد گازهای 
گلخانه ای به توافق رســيدند و متعهد شــدند تا سال ۲۰۲۱ با 
اجــرای پروژه های مختلف ســهم كوچكی در راســتای تحقق 
اين هدف ايفا كنند. با اين حال اقدامات پيش بينی شــده برای 

جلوگيری از تغييرات اقليمی همچنان ناكافی هستند.

اخبار

دریچه

با مسئوالن

خود سوزی نيستان ها و تاالب خشكيده پريشان در شهرستان 
كازرون فارس كه از يكشنبه آغاز شده و همچنان ادامه دارد، 
ستون هايی از دود و غبار را در آســمان اين تاالب برافراشته 
است. استوانه های دود و آلودگی برخی از روستاهای همجوار 
را فرا گرفته و به شــهر كازرون نيز نزديك می شود. محمود 
جعفری مدير اداره حفاظت محيط زيست شهرستان كازرون 
در محل درياچه پريشان اظهار داشت: خودسوزی اين تاالب 
به دنبال بروز يك فقره آتش سوزی كه دو روزپيش در محل 

تاالب رخ داد، اتفاق افتاده اســت. وی ادامــه داد:  بر اثر تداوم 
خشكسالی و كم بارشی در سال جاری اراضی تاالب پريشان 
مستعد آتش سوزی اســت و گاه نيز پديده خودسوزی اتفاق 
می افتد. وی با بيان اينكه آتش ســوزی دو روز پيش احتماال 
عامل انسانی داشته اســت، گفت: همه امكانات ستاد بحران 
 شهرســتان برای مهــار آتش ســوزی به كار گرفته شــده 
و آتش سوزی در اليه های زيرين خاك درياچه و تاالب مهار 
خواهد شــد. جعفری ســطح آتش گرفته را حدود دو هكتار 
برآورد كرد و گفت: پراكندگی آتــش در نقاط مختلف تاالب 
و وزش باد كنترل شــرايط فعلی را قدری مشكل كرده است، 
درياچه و تاالب پريشــان اكنون مملو از دود و آلودگی است 
 و تنفــس را برای محيط بانــان و نيروهای امدادی مشــكل 
كرده است. گرم شدن هوا و خشك بودن نيزارها و گياهان در 
محل درياچه، موجب آتش سوزی می شود كه به اين پديده 
 خودســوزی گفته می شــود. درياچه فامور يا پريشان يكی 
از بزرگ ترين درياچه های آب شيرين ايران و خاورميانه بوده 
است كه در بخش جره و باالده شهرستان كازرون فارس است.

مديــر كل دفتر تنــوع زيســتی و حيات وحــش محيط 
 زيســت با بيان اينكه موضوع آنفلوانزای فوق حاد پرندگان 
در مازنــدران و منطقــه فريدونكنار جدی اســت و برای 
پيشــگيری از گســترش آن بايد هر چه ســريع تر جلوی 
زنده گيــری و شــكار پرنده هــای مهاجــر گرفته شــود، 
 گفــت: گردشــگران از خريــد پرنده هــای مهاجــر جدا 

خودداری كنند.
مجيــد خرازيان مقــدم در خصــوص آخريــن وضعيت 
آنفلوانــزای فوق حاد پرندگان در كشــور گفــت: در مورد 
منطقــه فريدونكنار ســال ها اســت تاكيــد می كنيم كه 
بايد جلــوی زنده گيری و صيــد پرنــدگان در اين منطقه 
گرفتــه و بازارچه هــای خريد و فروش جمع آوری شــود، 
 دو روز گذشــته نيز در جلســه ای كه با حضور معاون اول 
رييــس جمهور برگــزار شــد، تاكيد شــد كه بايــد اين 
بازارچه های خريد و فروش جمع آوری شــود و بايد بحث 
سودجوهايی كه در قالب شــكار و زنده گيری زياده خواهی 
می كننــد و اين پرندگان را شــكار می كنند كنترل شــود 
 چراكه هم اكنون دولت هم به اين نتيجه رســيده اســت 
 و بايد در منطقه فريدونكنار و ســرخرود همه دســتگاه ها 

در مديريت و ساماندهی آنجا همكاری كنند.
وی ادامه داد: ما انتظار داريم با محوريت استاندار مازندران 
اين كار انجام شود، اما فقط بحث بازارچه نيست، بلكه صيد 
و زنده گيری هم نبايد انجام شــود و اگر اين كار انجام نشود 
ديگر آن بازار مفهومی نــدارد و پرنده ای برای عرضه وجود 

نخواهد داشــت بنابراين اولين كار ضــروری كه بايد انجام 
شود، اين است كه جلوی زنده  گيری پرندگان گرفته شود 
و مســئوالن در اين قضيه به كمك محيط زيســت استان 

بيايند.
مدير كل دفتر تنوع زيســتی و حيات وحش محيط زيست 
 اظهار داشــت: معاونت محيــط طبيعی محيط زيســت 
به خصــوص دفتر حيــات وحش و آبزيــان آب های 
داخلی ســال ها اســت كه با همكاری ساير دفاتر 

تخصصــــــی 
ســتادی دســتورالعمل نحــوه 

برخورد با اين موضوع و چاره انديشــی برای آن 
 را تهيه و ابالغ كردند، اما مهم اجرايی شدن آن اســــت 

و می طلبــد كه تمــام دســتگا ه های ذی ربــط و ذی نفع 
همكاری كنند.

خرازيــان مقــدم تصريح كــرد: ســازمان دامپزشــكی، 
شهرداری، اداره كل بهداشت اســتان و محيط زيست بايد 
در اين قضيه با هــم مكاری كنند، ايــن موضوع يك بحث 
تكراری و كهنه شــده اســت، متاســفانه هم اكنون شكار 
و زنده گيری را تحت پوشش معيشــت انجام می دهند كه 
به نظر بنده اســم آن معيشت نيســت بلكه زياده خواهی 

اســت كه در يك روز چند صد قطعه پرنده را با روش های 
غيراصولی شــكار كنند كــه برخی از آن پرنــدگان از نظر 
حفاظتی حائز اهميت هســتند، اينها منفعت طلبی است.

وی افزود: در بحــث خريد و فروش پرندگان، بيشــتر اين 
موضوع در استان های شمالی كشــور وجود دارد، جاهايی 
 كه تاالبــی وجــود دارد و محــل تجمع پرندگان اســت، 
 اگر ايــن موضوع در اســتان مازنــدران مديريت شــود 

 بخش اعظمی از مشــكل حل می شــود، بعــد از آن 
در رشت هم بايد نظارت شود.

تلفــات يک هــــزار و 5۰۰ قطعه 
 پرنده در تاالب ميقـان به دليل ابتال 

به آنفلوانزا
 مدير كل دفتر تنوع زيســتی 

و حيات وحش محيـط 

زيســت گفت: 
در بحــث حيات 
وحــش جايــی 

كه هنــوز بــا آن 
 درگير هستيم تاالب ميقان 

در استان مركزی اســت كه تا اآلن بيش از 

يك هزار و5۰۰ قطـــعه تلفات 
در آن پيدا كردند، به عنوان 

اقدام پيشگيرانه برای 
مقابله با آنفلوانزا 

يی  لعمل ها ا ر ســتو د
تدوين و ابالغ شــده اســت 
كه در كنار بحــث اعالم ممنوعيت 
شـــكار پرندگان، آن دســتورالعمل 
هم در حال اجراســت و شــكار تا اطالع 
 ثانــوی در آن منطقـــه كال ممنــوع اعالم 

شده است.
گردشــگران از خريد پرنده های مهاجر 

و تماس با آنها جدا خودداری کنند
وی تاكيد كرد: توصيه ما به گردشــگرانی كه به اين مناطق 
می روند، اين است كه اكيدا از خريد و فروش هرگونه پرنده 
چه به صورت زنده و چه كشــته شــده و آماده مصرف جدا 
 خــودداری كنند، در هر صــورت ويروس عامــل آنفلوانزا 
با تماس مســتقيم با پرنــده قابليت انتقــال دارد، هرچند 
نوع بيماری كه امســال با آن درگير هســتيم تا جايی كه 
 بنده اطالع دارم برای انســان ها تاكنون مشــكلی را ايجاد 
نكرده اســت، اما به عنوان يك اقدام پيشگيرانه گردشگران 
از صيد، زنده گيری و تماس با پرنده وحشــی و حتی الشه 

پرنده جدا خودداری كنند.

مشاور رييس سازمان حفاظت محيط زيست گفت: هنوز كار 
از كار نگذشته و با احداث زباله سوز، در يك سال بعد، مشكلی 

به نام زباله نخواهيم داشت.
 اســماعيل كهــرم مشــاور رييــس ســازمان حفاظــت 
محيط زيســت، درباره پسماند اســتان های شمالی كشور 
اظهار داشــت: در اســتان های شــمالی ســفره های آب 
زيرزمينی باالست چرا كه اين ســفره ها به طور مرتب از دريا 
تغذيه می كنند. وی ادامــه داد: حاال اگر همانند تهران زمين 

اين مناطق را كنده و پســماند در آن دفن كنيم به طور واقع 
زباله های مــان را در آب دفــن كرده ايم. يــك كيلومتر آن 
طرف تر هم چاه هايی حفر كرده و از آب آن برای شــاليزارها 

و ساير مصارف خود استفاده می كنند. 
 مشاور رييس سازمان حفاظت محيط زيست، تصريح كرد: 
 در گذشــته تصميم بســيار نابخردانه ای گرفته و زباله ها را 
 در داخل جنــگل دفن كردند، وقتی زباله انباشــت شــود 
به خصوص زمانی كه مواد پروتئينی همانند گوشت بين آن ها 
هم وجود داشته باشد،  فاسد و در نهايت معجونی به نام شيرابه 
ايجاد می شود. كهرم تاكيد كرد: شيرابه خبيث ترين محصول 
 دست بشر اســت كه اســيديته آن بسيار بســيار باال بوده 
طوری كه حتی آن را هم می خورد. مشــاور رييس سازمان 
حفاظت محيط زيســت دربــاره راهكار معضل پســماند 
استان های شمالی، گفت: كشــور ما پول دارد،  بنابراين اگر 
مبلغی را به راه اندازی 3 يا ۴ زباله سوز در استان های شمالی 
اختصاص دهــد، خــاك، آب، جنگل و چهــره مناطق بكر 
كشورمان از بوی بد و آثار مخرب پسماند در امان خواهد ماند.

خودسوزی تاالب خشکيده پريشان فارس

مدير کل دفتر تنوع زيستی و حيات وحش محيط زيست؛

گردشگران از خريد پرنده های مهاجر جدا خودداری کنند

زباله سوز بسازيم تا مشکل پسماند حل شود

شايعاتی كه درباره به افسانه پيوستن تاالب پرطراوت گاوخونی 
بر زبان ها جاری بود، گويی در آســتانه پيوستن به واقعيت است؛ 
امروز تاالب گاوخونی زير ســايه ســنگين بی توجهی در ميان 
گرد و غبارهای ســرطان زا نفس می كشــد؛ تاالبی كه با نفس 
حيات بخش و مسيحايی خويش، جان دوباره به طبيعت خشك 
اطراف می بخشــيد، امروز رو به احتضار اســت و كارشناســان 
معتقدند تن بی جــان گاوخونــی، می تواند جان  انســان های 
 بی شــمار را نه فقط در ورزنه و اصفهان بلكه در سرتاســر كشور 
در معــرض خطر قــرار دهد. در چنين شــرايطی كــه تمامی 
كارشناســان اهميت احيای تاالب گاوخونی را هم پايه درياچه 
 اروميه برمی شمرند ســازمان محيط زيست نه تنها به هيچ كدام 
 از قــول و قرارهای خويــش دربــاره احيای اين تــاالب عمل 
 نكرده اســت بلكه ابتــكار در ســفر اخيــر خود بــه اصفهان 
در اظهار نظری عجيب به اين موضوع اشــاره كــرد كه » هنوز 
گاوخونی برای اصفهان گــرد و غبار ايجاد نكــرده و اين تاالب 
 نفس می كشد. « تاالب به فلزهای سنگين نظير كادميوم، سرب 
و روی آلوده شده است كه به گفته كارشناسان، وجود اين فلزات 
 ســنگين در محيط زيســت و منابع آبی باعث ايجاد مخاطراتی 
 از قبيل مسموميت و ســرطان زايی در موجودات زنده می شود. 
از ديدگاه كارشناســان محيط زيست اين سخنان تنها به روشی 
برای كمرنگ ســازی موضوع عدم تحقق وعده های بی شــمار 

 اما بی ســرانجام مســئوالن برای احيای اين تاالب و كم كاری 
در تامين حق آبه گاوخونی شــباهت دارد. در اين ميان برخالف 
نظِريه جديد رييس سازمان محيط زيست، احمد جالليان عضو 
انجمن خاك ايران و استاد دانشــگاه چند روز پيش در سمينار 
پايداری خاك در دانشگاه آزاد اصفهان اظهار داشت كه مطالعات 
جديد انجام شــده بر روی تاالب بين المللی گاوخونی كه به طور 
تقريبی خشك شــده، مويد آن اســت كه اين تاالب به فلزهای 
سنگين نظير كادميوم، سرب و روی آلوده شده است كه به گفته 
كارشناسان، وجود اين فلزات سنگين در محيط زيست و منابع 
 آبی باعث ايجاد مخاطراتی از قبيل مســموميت و سرطان زايی 

در موجودات زنده می شود.
سخنان رييس ســازمان محيط زيســت درباره 

گاوخونی به يک شوخی شبيه است
رضا خليلــی ورزنه، دبير انجمن دوســتداران ميــراث  طبيعی 
ورزنه با بيان اينكه سخنان رييس سازمان محيط زيست درباره 
تاالب بين المللی گاوخونی به يك شــوخی شــبيه است، اظهار 
 داشت: جدا از نقش انكار پذير تاالب ها در ايجاد چرخه ای كامل 
از پايداری و سالمت محيط زيســت، آنها در ايجاد اعتدال در آب 
و هوا نيز نقش بســزايی دارند به نوعی كه  خسارت از ميان رفتن 
 تاالبی مانند گاوخونی بــا هيچ هزينه ای قابل جبران نيســت. 
وی با بيان اينكه در ســال های اخير تاالب گاوخونی به شــكل 

 كامل در تابســتان خشــك بوده اســت، افزود: ســال گذشته 
به كمك كشــاورزان منطقه مقــداری آب به تــاالب گاوخونی 
وارد شد كه تنها ۱/5 تا دو درصد ســطح آن را پوشاند، اما همين 
حجم اندك آب، در زنده نگه داشتن تاالب بيمار موثر بوده است. 
دبير انجمن دوســتداران ميراث  طبيعی ورزنه با اشاره به اينكه 
از خردادماه امســال، به دليل عدم مديريت صحيح مســئوالن، 
آبی به گلوی خشك تاالب نرسيده اســت و حق پساب مصوب 
 برای تاالب نيز قطع شــد، ابراز داشــت: بر اين اســاس نامه ای 
به استانداری و ارگان های مســئول نوشتيم كه حداقل مديريت 
آب را در اين منطقه به دست خود مردم بسپارند تا همانند سال 
گذشــته به احيای تاالب كمك كنند. وی با بيان اينكه مطابق 
تحقيقات كارشناسان، گاوخونی خشك منشأ ريزگردهای سمی 
است، تاكيد كرد: طی تحقيقات اوليه دانشگاهی،۷۰ تله در نقاط 
مختلف شهر اصفهان نصب شده اســت كه مقدار زيادی ريزگرد 
شامل فلزات سنگينی مانند كادميم، نيكل و غيره به دام افتاد و 

ميزان سرب نيز بيش از حد تصور بوده است.
خسارت  های ناشــی از طغيان گاوخونی خشک 

قابل جبران نيست
خليلی با بيان اينكه به طور معمول ريزگردها با آلودگی شــهرها 
از جمله سرب مخلوط شــده و به ريزگرد سمی مبدل می شود، 
تصريح كرد: وضعيت كنونی ريزگردها نشــانه ای از ايجاد بحران 
در آينده اســت؛ در واقع گاوخونی اكنون بــه يك كانون بحرانی 
 خواب شــبيه اســت كه به محض بيدار شــدن طغيان می كند 
 و در آن زمــان خســارت های ايجــاد شــده به هيــچ عنوان 

قابل جبران نيست.
البی سياست با غلبه بر مديريت، راه حل های رفع 

بحران گاوخونی را تغيير می دهد
دبير انجمن دوســتداران ميــراث  طبيعی ورزنه بــا بيان اينكه 
وضعيت بارندگی اصفهان نســبت به سال های گذشته تغييرات 
 زيادی نداشــته اســت و در هر نوع خشكســالی اصفهان بيش 
از طبيعت بی مديريتی دخيل بوده اســت، اضافه كرد: متاسفانه 
به طور مــداوم كارگروه و ســتاد نجات زاينــده رود و گاوخونی 
تشكيل می شود، اما هميشه البی سياســت با غلبه بر مديريت 
صحيح راه حل هــا را تغيير می دهــد و راهكارهــای مربوطه به 
 نتيجه نمی رسد. وی تصريح كرد: از دولت می خواهيم كه نه تنها  
به وضعيت درياچــه اروميه بلكه به شــرايط تمامی تاالب های 
 مهم كشــور مانند گاوخونی، پريشــان و هامــون اهميت دهد 
و از ديدگاه كشــوری و نه منطقه ای به مشــكالت اين تاالب ها 
 بنگرد چراكه اگــر دير بجنبيم شــاهد افزايــش بيماری های 

صعب العالج در كشور هستيم.
باال بودن آمار بيماری هايی مانند ســرطان و ام اس 

در منطقه محدوده تاالب گاوخونی
خليلی ورزنــه اضافه كرد: باال بــودن آمــار بيماری هايی مانند 
ســرطان و ام اس در منطقه محدوده تاالب گاوخونی، نشــانه 
روشــنی اســت از اينكه نيازمند تحقيقان جدی تر درباره تاثير 
ريزگردها بر بيماری های خطرناك هستيم. وی گفت: مسئوالن 
بايد خشــكی تاالب گاوخونی را جدی بگيرند واال در آينده اين 
مردم هســتند كه باز هم بايد هزينه بيماری های ناشــی از اين 

بی توجهی را بپردازند. تاالب گاوخونی كه به عنوان تنها درياچه 
آب شور دايمی در فالت مركزی كشــور با استوار كردن پوشش 
گياهی مانع از حركت شــن های روان به بخش های ديگر استان 
 از جمله شــهر ورزنه شــده و نقش موثری در مهــار بيابان زايی 
 و همچنيــن تغذيه  آب هــای زيرزمينــی ايفا می كــرد اكنون 
به چشمه توليد گرد و غبار و نمك تبديل شده است كه می تواند 
بر ديگر نقاط كشور نيز تاثيرگذار باشــد. احمد شهبازی، فعال 
محيط زيســت ســاكن منطقه ورزنه درباره وضعيت اين تاالب 
اظهار داشــت: گاوخونی امروز كامال خشك شــده است پيامد 
بی توجهی به اين امر تنها وقوع توفان ماســه و نمكی اســت كه 
 در صورت ادامــه اين بی توجهی هــا چندان از ما دور نيســت. 
وی بــا بيان اينكه در چند ســال گذشــته عملكــرد ناصحيح 
 مســئوالن موجب ايجــاد چالش هــای مختلف  بــرای تاالب 
شــده اســت، افزود: امــروز پيشــروی كوير، پســروی تاالب 
و بحران هــای ناشــی از اين امــر به انــدازه ای گويا اســت كه 
 صحبت هــای عجيب برخــی مســئوالن نمی توانــد از عمق 
اين بحران كم كند. فعال محيط زيســت تصريح كرد: با نگاهی 
به شرايط شــمال درياچه و مقايســه آن با جنوب تاالب متوجه 
 گســتردگی اين بحران می شويم چراكه گســتره نمكی تاالب 
در حال افزايش به سمت شمال اســت و به مرور پوشش گياهی 
 شــمال نيز همانند جنوب دچار خطر خواهد شــد. وی با تاكيد 
بر ايــن مطلب كه قرار نيســت بحــران يك شــبه رخ دهد كه 
مسئوالن از خطرناك نبودن شــرايط گاوخونی سخن به ميان 
می آورند، گفت: صحبــت از زنده بــودن گاوخونــی تنها يك 
اميد واهی اســت چراكه تخريب هــای كنونی تاالب بــه اندازه 
كافی خطرســاز هســت كه ما را به فكر چاره انديشــی جدی 
 بيندازد. شهبازی با اشــاره به كاركرد تاالب گاوخونی در تعديل 
آب و هوايی منطقه اظهار داشــت: ما در نزديك تاالب گاوخونی 
زندگی می كنيم و خشــكی هــوا و اختالف درجه دمــا برای ما 
محسوس تر اســت؛ تابســتان بيش از حد گرم و زمستان بسيار 
 سرد نشانه تاثير خشــكی تاالب در اقليم منطقه و تغييرات آب 

و هوا و دمای آن است.
رهاســازی مقدار اندکی آب برای تاالب گاوخونی 

چاره ساز است
 فعال محيط زيســت با بيان اينكه بر اين اســاس بايد به تدريج 
به شــرايط ايده آل برگرديم كه اين امر مستلزم تغيير بسياری 
 از عملكردهای اشــتباه كنونی اســت، گفت: رويكرد دولت بايد 
به سمت وسويی باشد كه وضعيت زاينده رود بحرانی تر نشود، تنها 
رهاسازی مقدار اندكی آب حتی در حد پساب می تواند برای تاالب 
گاوخونی چاره ساز باشــد گرچه اين وضعيت ايده آلی محسوب 
نمی شــود. تاالبی كه همه ساله ميزبان شــمار زيادی پرندگان 
 مهاجر بود امروز تهی از شور و نشاط حيات بخش پرندگان است.

در شــرايطی كه تمام كارشناسان محيط زيســت بر وضعيت 
بحرانی گاوخونی تاكيد ويژه دارند، اين هشــدار برای مسئوالن 
 مطرح اســت كه انكار ايــن موضــوع در مقام الفــاظ و حرف  
 و حديث هــای زيبــا نمی توانــد ســايه خطــر توفــان نمك 
 و ريزگردهــای ســمی را از ســر هم وطنــان مــان دور كند؛ 

بحران گاوخونی به زندگی ما بسيار نزديك است.

بهانه  تراشی ها برای احيا نکردن گاوخونی؛

اکوسیستمی که در حال نابودی است

در حالی که ابتکار در ادعايی عجيب عنوان کرد که گاوخونی کانون گرد و غبار نيست مطابق تحقيقات اخير 
کارشناسان، با ادامه وضعيت کنونی، اين تاالب منشأ سونامی نمک و ريزگردهای سمی خواهد بود.

پيشنهاد  سردبير:
اکوسيستمی که در حال نابودی است

جدا از نقش 
انکار پذير 

تاالب ها در ايجاد 
 چرخه ای کامل 

از پايداری 
و سالمت 

محيط زيست، 
آنها در ايجاد 

اعتدال در آب 
و هوا نيز نقش 
بسزايی دارند
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پیشنهاد   سرد  بیر: 
چقدر کارمان را دوست داریم!

نمی دانم چه دردی به جانم افتاده بود که نمی توانستم 
با آن ها کمی مهربان باشــم، نمی توانســتم محبت 

 آنهــا را بپذیرم و مــدام خیال می کردم پشــت 
 لبخندهــای شــان توطئــه هــای زیرکانه ای 

در حال شــکل گیری اســت و اگــر مراقب 
 نباشــم، ممکن اســت بازی را ببازم و ناچار 

به عقب نشینی شوم. 
 حواســم بود که در حضور کــورش هرگز 
از خانواده اش بدگویی نکنــم، تا کارهای 
 مرا به پای تالقی نگذارد. این که بی غرض 
به نظر بیایم، بی خطرتر به نظر می رسید 
 و کــورش کارهای مــرا  ناشــی از جوانی 
و بی تجربگی مــی دانســت و از آنچه که 

در خیال من می گذشــت، بــی اطالع بود. 
رفتارهای مغرضانه و البته غیر دوستانه ام که 

از من شخصیتی ســرد، بی تفاوت و بی محبت 
می ساخت، چند بار دلخوری خواهران شوهرم را 

به دنبال داشــت. بدمم نمی آمد آغاز کننده بگومگو 
 آنها باشــند تا مــن در مقابل کورش چهــره مظلومی 

 به خود گرفته و بتوانم از آن ها بیشــتر فاصلــه بگیرم، اما 
هر بار که یکی از آنها دلخور می شد، پیش از این که چیزی 
بگوید از طرف مادر شوهرم موضوع ختم به خیر و بالفاصله 
موضوع بحث عوض می شــد. تا این که یک شــب وقتی 
قصد رفتــن از منزل آن ها را داشــتیم، جلوی در پای من 
پیچ خورد و آسیب دید و درد شــدیدی را احساس کردم. 
 ساعت از 12 گذشــته بود و آن زمان درمانگاهی در محله 
و در نزدیکی خانه شان نبود. مادرشوهرم بالفاصله به منزل 
یکی از همسایه ها رفت و همراه زنی برگشت که به کار جا 
انداخت استخوان به صورت سنتی وارد بود آن زن با وجود 
 اعتراض و مخالــت من، پایم را جا انداخت، محکم بســت 
و ســفارش کرد تا مدتی تکان نخورم و مراقب باشم. اصرار 
کردم که شــبانه به منزل پدرم برویم، امــا کورش موافق 
 نبود و ناچار دو هفته در منزل پدرش اســتراحت کردم و 

 پرده های بـــی اعتمادی در همــان مــدت کوتاه، 
از مقابل چشمانم کنار رفت. مادر و خواهرهای کورش در 
طول آن مدت دوستانه و با محبت به من رسیدگی کردند 
و چند ماه بعد وقتی هنوز ســرگرم باال و پایین کردن این 
قصه در ذهنم بودم، باردار شــدم و بــه کمک توصیه های 
اطرافیان سعی کردم با شــرایطم کنار بیایم، اما گویا خدا 
می خواســت که ماه های متفاوتی پیش رو داشــته باشم 
تا تردیدم به یقین تبدیل بشــود و آنچه را که الزم اســت 
به درســتی بفهمم. من نیاز به مراقبت شبانه روزی داشتم 
و هر نوع حرکتی برایم منع شــده بود. تنهــا  خواهرم که 
کیلومترها دور از ما زندگی می کرد و مادرم هم که ســن 

 و سالی را پشت ســر گذاشــته بود و توان مراقبت دایم 
از مرا نداشت، با همسران برادرهایم هم میانه خوبی 
نداشــتم. چون نســخه ای را که درباره خانواده 
شــوهرم به اجرا درآورده بودم، پیــش از این 
 برای آنهــا پیچیده بــودم، میانه مــا به کلی 
به هم ریخته بود. در شرایطی که خود را تنها 
احساس می کردم، خانواده شوهرم با روی 
باز و پیش از این که چیزی از آنها بخواهم، 
 یکی از اتــاق هــای خانه شــان را خالی 
 و اثاثیه مورد نیاز مرا در آنجا فراهم کرده 

و مرا به خانه خودشان بردند. 
نه ماه گذشــت و من دو ماه پــس از تولد 
دختــرم منــزل آن هــا را در حالی ترک 
کردم که از درون شرمســار و پشیمان بودم. 
در آن مــدت بارها خودم را به خــواب زدم تا 
 شاید حرفی از آن ها بشــنوم، بارها بهانه آوردم 
و لوس بازی به راه انداختــم، اما جز لبخند و روی 
خــوش و محبت چیــزی از آن ها ندیــدم. به خانه 
برگشتم، آدم دیگری شده بودم. از صبح روز بعد بی قرار 
دیدار آن ها بودم و دلم برای لحظه لحظه زندگی کنارشان 
 تنگ شــده بود. خواســتم تا به منــزل پــدری او برویم 
و در همان واحدی که به عشق ما ســاخته بودند، زندگی 
کنیم. دوســتانم مخالفت کرد و گفتنــد: زیاده روی نکن، 
پشیمان می شــوی. همان قدر که تو هم مودب و دوستانه 

رفتار کنی، کافی است. 
اما نپذیرفتم چون در آن مدت عشــق عمیــق مادرانه ای 
 را در چشــم های مادر شوهرم نســبت به پسرش و حتی 
به خودم دیده بــودم. روزی کــه به خانــه خودمان می 
 رفتیم او گریه می کرد. نخواســتم دوباره اشــک را روی 
گونه هایش ببینم. االن نوزده سال است توی همان واحد، 
 کنار خانواده شــوهرم زندگی می کنم. عشق میان آن ها 
 مرا هــم متحــول کــرده و سال هاســت بــا برادرهایم 

و همسرانشان رابطه بسیار خوبی دارم.

 خنده را به روز مبادا نیندازیم
عادت کرده ایم خنده را به تعویق بیندازیم. دست خودمان 
نیست، هزار و یک پیش شرط برای آن در نظر می گیریم. 
در جمع نباشد، سوژه اش این نباشد، سوژه اش آن نباشد، 
خودمان را دست نیندازیم و... در حالی که بیشتر آدم های 
موفق می توانند خود را دست بیندازند و از این شرایط لذت 
ببرند. از اینکه خودشان را در موقعیتی متفاوت می بینند 
 و می توانند به خودشــان بخندند، ســودجویی می کنند 
و خنده شان به هیچ کس و هیچ چیز برنمی خورد. به همین 
خاطر است که پیشــنهاد می کنیم بخندید، خودتان را 
دست بیندازید، اشتباهات تان را از نزدیک ببینید و به امید 

آن روز نباشید که تمام پیش شرط های تان برطرف شود.
 ایستگاه های اشتباه

خانم 35ساله ای که با ما خاطره اش را به اشتراک گذاشت، 
در آرایشــگاه کار می کند و هرروز ســاعت 8 صبح باید 
خود را به محل کارش برســاند. او متاهل است و هر صبح 
پس ازاینکه ناهار همسرش را در ظرف غذایش می کشد، 
از خانه خارج می شود. از خانه شان تا آرایشگاه محل کارش 
تقریبا یک ســاعت در راه است، تازه اگر اشتباه همیشگی 
را مرتکب نشــود که در آن صورت نزدیک به یک ساعت 
و نیم تا رســیدن به محل کارش در راه خواهد بود. اشتباه 
همیشگی چیست؟ سرگرم شدن با مسافران و گپ زدن 
با آن ها و درنتیجــه فراموش کردن ایســتگاهی که باید 
 پیاده شود. او هربار ایســتگاه مورد نظرش را رد می کند. 
» باورتون نمی شه، همه می دونن، یعنی ساعت 8 صبح که 
به من زنگ می زنند کجایی؟ خودشــون می دونن که من 

ایستگاه رو رد کردم. «
 او که همه » آزی « صدایش می کنند درحقیقت اسمش 

آذین است و حتی می تواند به اسم خودش هم بخندد.

- تو می توانی، زیرا می خواهی. 
- شک هایت را باور نکن و هیچ گاه به باورهایت شک نکن. 

- شادی تقسیم نشده، اندوهی است بزک شده. 
-  زندگی نسبت به کســی که رویای خود را دنبال کند، 

بخشنده است. 
- کسی که از مرگ می ترسد از زندگی هم می ترسد؛ زیرا 
مرگ و زندگی از یکدیگر جدایــی ناپذیرند و هر دو، جلوه 

یک حقیقت به شمار می روند. 
- نگذارید بچه ها گریه کنند، زیرا بــاران هم غنچه را تباه 

می کند. 

شلیک به خود 
دنیای مجازی با گســترش شــبکه های مجازی روز به روز 
وسیع تر و تاثیرگذارتر می شود. این روزها شبکه های مجازی 
در تلفن همراه به رقیب سرســخت و پر قدرت رسانه هایی 

مثل تلویزیون و حتی، کانال های ماهواره ای شده اند. 
این شبکه ها در کنار امکانات سهل و آسان در تبادل اطالعات 
و ایجاد ارتباط بین آدم ها مشــکالت زیادی برای جوامعی 
مثل ما ایجاد کرده است. یکی از ایرادهای اصلی شبکه های 
مجازی از بین بردن روابط حقیقی و عواطف راســتین است. 
شبکه های مجازی چنان ذهن و اندیشه ما را به تصرف خود 
در آورده اند که به راحتی در اقیانوس بــزرگ ولی کم عمق 

 آن غرق می شــویم و به راحتــی هر چــه در آن می بینیم 
 و می خوانیم باور مــی کنیم و خیلی وقت هــا بی هیچ اجر 
و مزد و جیر و مواجبی دروغ های این شبکه را در ابعاد وسیع 

گسترش می دهیم. 
ما خیلــی وقت ها بــدون این کــه متوجه شــویم در صف 
 دشمنان خودمان قرار می گیریم و به سمت باورها، ارزش ها 

و سنگرهای هویت ملی و میهن خودمان شلیک می کنیم. 
حال و هوای دل 

حال دلت که خوب باشد آدم ها دوســت داشتنی اند، حتی 
چراغ قرمز هم برایت مکثی دوســت داشــتنی می شود که 
لحظه ای پا از روی پدال برداری و بتوانی فکر کنی به امروزت 

 که با دیروز چه فرقی داشــتی؟ حال دلت که خوب باشــد 
می شوی همبازی بچه ها و برای عزیزانت همیشه وقت داری 
و یک دنیا مهربانی در چهره ات نهفته است و چقدر لذت دارد 

که آدم حال دلش خوب باشد.
عینک 

خیلی وقت ها، عینک ها رنگ اشــیا را برای آدم ها مشخص 
می کنند. عینک ها حتی اندازه اشیا را هم تعریف می کنند. 
گاهی به جای بحث کردن با یک نفر کافی اســت با عینک او 
و از همان فاصله و زاویه ای که ایستاده به اشیا نگاه کنیم. آن 
وقت ترجیح خواهیم داد به جای تــالش برای قانع کردن او 

یک عینک بهتر به او پیشنهاد بدهیم.

زندگی بهتر

هایالیت 

دانستنی ها 

 - رســتورانی در فیلیپیــن وجود دارد که مشــتریان آن مــی توانند 
 برای خالی کردن خشــم خــود و برای این که آرام شــوند بشــقاب 

و ظروف غذا را به دیوار کوبیده و خرد کنند. 
 - مردم اســترالیا با مصرف90 کیلوگرم گوشــت به طور متوسط برای 

هر فرد در سال، گوشت خوارترین ملت جهان هستند. 
- سگ آبی همواره در حال جویدن است تا دندان های همیشه در حال 

رشدش ساییده شوند. 
- شــیر خرس قطبی به قدری چرب و مغذی است که توله های متولد 
 شــده دو کیلویی را در یک هفته به توله های10 کیلویی می رســاند. 

شیر آن10 برابر شیر انسان چربی دارد. 
 - دولت کانادا برای تولد فرزند ســوم معــادل 26 میلیون تومان هدیه 

می دهد. 
 - بزاق انســان یک مســکن به نام Opiorphin بوده که 6 بار قوی تر 
از مورفین است. برای همین وقتی دســت تان زخم می شود در دهان 

خود می گذارید. 
 - هنگام جوشیدن شیر، یک قاشق یا مالقه در آن قرار دهید تا سر نرود. 
- محلول یک استکان آویشن غلیظ و یک قاشــق چای خوری نمک، 

دندان درد را تا حدودی آرام می کند. 
- خون بدن تان از زمان خروج از قلب تقریبا100 هزار کیلومتر مســیر 

خونی ) رگ ( را طی می کند. 
- آبشــاری به نام Devil Kettle در مینه سوتای آمریکا وجود دارد که 
هیچ کس نمی داند آب آن کجا می رود حتی توپ های پینگ پونگ که 

در درون آب پرت می شوند، برای همیشه گم می شوند!
- اگر می خواهید سیاهی زیر چشمان تان کم کم از بین برود در هفته 

سه الی چهار مرتبه اسفناج مصرف کنید.

موفقیت

 برای موفقیــت یک ویژگی هســت که فــرد باید آن را داشــته باشــد 
 و آن مشــخص بودن هدف اســت. بــه بیان دیگــر، فرد بایــد بداند که 

چه می خواهد و شدیدا خواستار به دست آوردن آن باشد.
 برای اینکه روند پیشــرفت خود را به ســوی شــخصیت مثمر ثمر، موثر 
و کارآمدی که می خواهید باشــید ســرعت بدهید یک روش ویژه وجود 
 دارد. بایــد مدام به فوایــد و مزایای اهــل عمل بودن، ســریع کار کردن 
 و تمرکز داشــتن فکر کنید. خود را همان فردی تصــور کنید که کارهای 

مهم را به سرعت، به خوبی و به طور مداوم انجام می دهد. 
 تصویر ذهنــی که از خودتــان دارید تاثیر شــگرفی بر رفتار شــما دارد. 
خود را به صورت فردی که می خواهید در آینده باشــید، مجســم کنید. 
 تصویر شــما از خودتان یا به عبارت دیگر اینکه خــود را از درون چگونه 
 می بینید تا حــد زیادی نحوه عملکرد شــما را در جهــان بیرون تعیین 
 می کند. جیم کتــکارت که یک ســخنران حرفه ای اســت، می گوید: 

شما تبدیل به همانی می شوید که تجسم می کنید. 
 توانایــی شــما بــرای یادگیــری و پرورانــدن مهارت هــا، عادت هــا 
 و قابلیــت های جدیــد عمال نامحــدود اســت. وقتی از طریــق تمرین 
و تکرار خودتان را تربیت می کنید تا بر تنبلــی غلبه کنید و کارهای مهم 
 خود را به ســرعت انجام دهید، در جاده زندگی و کار وارد خط ســرعت 
می شوید و درست مثل این است که پای تان را روی پدال گاز فشار بدهید. 

پس قوبارغه را قورت بده!

قورباغه را قورت بده!

آخرین  بار کی خندیدی؟

داستان آموزندهحکایت

در خلوت تنهایی 

آورده اند که ماری پیر شــد و توان شــکار کردن را از دست 
داد. از سرنوشت خود اندوهگین شــد که بدون توان شکار 
کردن، چگونه می تواند زندگی کنم؟ با آن که می دید جوانی 
را نمی توان به دست آورد، اما آرزو می کرد که  ای کاش همین 
پیری نیــز ماندنی  بود. پــس به کنار چشــمه  ای که در آن 
قورباغه های بسیاری زندگی می کردند و یک سلطان کامکار 
داشتند، رفت و خود را مانند افسردگان و اندوه زدگان نشان 

داد. 
قورباغــه ای از او دلیل اندوهش را پرســید! مار گفت: » چرا 
اندوهگین نباشــم که زنده بودن من در شکار کردن قورباغه 

بود، امــا امروز به یــک بیماری دچار شــده ام کــه اگرهم 
قورباغه ای شکار کنم، نمی توانم آن را نگه داشته و بخورم. «

 قورباغــه پس از شــنیدن این ســخن به نــزد حاکم رفت 
و مژده  این کار را به او داد. 

ســلطان مار را به نزد خود خواند و از او پرسید که چرا دچار 
این بیماری شــده ای؟ مار گفت: روزی می خواستم که یک 
قورباغه را شــکار کنم، قورباغه گریخت و خــود را به خانه  

زاهدی انداخت. 
من او را تا خانه  زاهد دنبال کردم، خانــه تاریک بود و زاهد 
هم در خانه نشســته بود. من انگشت پســر را به گمان این 
که قورباغه اســت نیش زدم و او مرد. زاهد نیــز، مرا نفرین 
کرد و از خدا خواســت تا خوار و کوچک شوم، به گونه ای که 

ســلطان قورباغه ها بر پشت من نشــیند و من توان خوردن 
هیچ قورباغه ای را نداشته باشم. سلطان قورباغه ها با شنیدن 

این سخن خوشحال شد بر پشت مار نشست. 
 ســلطان با آن کار خود را بــزرگ و نیرومند می پنداشــت 

و بر دیگران فخر می فروخت. 
پس از گذشــت چند روز مار به ســلطان گفت: » زندگانی 
سلطان دراز باد، مرا نیرویی نیاز اســت که با آن زنده بمانم 
و در خدمت به تو، روزگار را ســپری کنم. « ســلطان گفت: 
» درســت می گویی، هر روز دو قورباغه برایت آماده می کنم 
 که بخوری. « پس مار هــر روز دو قورباغه می خورد و چون 
در این کاری که انجام می داد ســودی می شــناخت، آن را 

دلیل خواری خود نمی  پنداشت.

 یکی از مدیــران آمریکایی کــه مدتی برای یک دوره آموزشــی 
به ژاپن رفته بود، تعریف کرده است که:

 روزی از خیابانــی کــه چنــد ماشــین در دو طــرف آن پارک 
شده بود، می گذشتم. رفتار جوانکی نظرم را جلب کرد. 

او با جدیت و حرارتی خاص مشــغول تمیز کردن یک ماشــین 
 بود. بی اختیار ایستادم. مشــاهده فردی که این چنین در حفظ 

و تمیزی ماشین خود می کوشد، مرا مجذوب کرده بود. 
مرد جوان پس از تمیز کردن ماشــین و تنظیــم آیینه های بغل، 
راهش را گرفت و رفت چند متر آن طرف تر، در ایستگاه اتوبوس 

منتظر ایستاد. رفتار وی گیجم کرد.

به او نزدیک شدم و پرسیدم: » مگر آن ماشینی را که تمیز کردید 
 متعلق به شــما نبود؟ « نگاهی به من انداخت و با لبخندی گفت: 
» من کارگــر کارخانه ای هســتم کــه آن ماشــین از تولیدات 
 آن اســت. دلم نمی خواهد اتومبیلی را که ما ســاخته ایم کثیف 

و نامرتب جلوه کند. «

چقدر کارمان را دوست داریم!پیری مار و تدبیر او
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سود وکو

مثـبت انـدیشی بـه هـمراه خـود صـــلح، آرامــش، موفقیت، 
 بـــهبود در روابـــط و سالمت جســمی را به دنبال دارد. با اتکا 
به تفکرات مثبت کارهای روزمره را راحت تــر می توان به پایان 
رسـاند، زنـدگی روشـــنی در انتـــظارتان خواهد بود و نهایتا 

شادی و رضایت بیشتری پیش روی تان قرار خواهد گرفت. 
مثبت اندیشی فـرآینـدی همه گیر است. افرادی که در کنار شما 
هستند از تفکرات و حاالت درونی شــما تاثیر می پذیرند. سعی 
کنید تا جایی که می توانید به خوشحالی، موفقیت و سالمتی فکر 
کنید. با چنین طرز تفکری دیگران تمایل پیدا می کنند تا شما را 
در کارهای تان یاری کنند. آنها از امواج مثبتی که شــما از خود 
ساطع می کنید به شدت لذت می برند.  به منظور بهره گیری تمام 
 و کمال از انرژی مثبت درونی، شــما ملزم هستید تا تغییراتی را 
در درون خــود ایجاد کنید. باید با دیدی مثبــت به زندگی نگاه 
 کنید، نتیجــه موفقیت آمیز تمــام تالش های خــود را از ابتدا 
در ذهن تان مجسم کنید؛ همچنین از هر گونه اقدام الزمی برای 

تثبیت موفقیت تان مضایقه نکنید.
با افراد مثبت  اندیش نشست و برخاست کنید

 همه آدم ها تحت تاثیر اطرافیان شان هستند. 
خوش بینی پدیده ای مسری است، درست مثل منفی  بافی. 

پس در انتخاب اطرافیان تان بیشتر دقت کنید.
 شب ها، دعای سپاسگزاری بخوانید

 وقتی می خواهید بخوابیــد به همه آن چیزهایی که شــادتان 
 می کند، فکــر کنید. حتی بــرای اتفاقات کوچکی کــه آن روز 
برای تان رخ داده شــکرگزار خداوند و افرادی باشید که مسبب 

آن بوده  اند. 
تحقیقات زیادی نشــان می دهد که افراد خوش بین بیشــتر با 
ویزیت دکتر، رژیم  های پزشــکی، رژیم  غذایی و ورزش سازگار 
می شوند. افراد خوش بین در صورت نیاز  آزمایشات جسمی خود 
را به  موقع انجام می دهند. خوش  بین بودن یعنی به فرصت هایی 

که ممکن است هر روز برای تان پیش بیاید، امیدوار باشید.

مثبت اندیشی

مثبت اندیش باشید 
تا بیشتر عمر کنید!

دلنوشته

- اگر انجــام دادن چیــزی ممکن باشــد یادگیری 
چگونگی انجام دادن آن نیز ممکن است. 

- آنجــا که دیگر احســاس مــی کنــی خاطره ای 
نخواهــی ســاخت، خواهی مــرد، زندگــی چیزی 
 است میان خاطراتی که ســاخته ایم و خاطراتی که 

خواهیم ساخت. 
 - گاهی آنقدر نگران رســیدنیم که مهم ترین چیز را 

از یاد می بریم؛ باید حرکت کنیم تا برسیم. 
- بعضــی از پدر و مادرهــا همه چیزشــان را صرف 

فرزندان شان می کنند به جز وقت را. 

- افراد شــاد بر آنچــه دارنــد، تمرکز مــی کنند. 
 افراد غمگین بر آنچه از دســت می دهنــد، تمرکز 

می کنند. 
- دارایی شما به همه نمی رســد پس با اخالق خود 

همه را خرسند کنید. 
- اگر آسمان ها و زمین بر شــخصی بسته باشد ولی 
تقوای الهی پیشــه کند، خداوند گشایشی از آن ها 

برایش قرار می دهد. 
- کسی که شــما را نصیحت می کند لزوما خودش 
فرد کاملی نیست. اما قطعا بخشــی از کاستی های 

شــما را جبران می کند؛ از توصیه و نصیحت دیگران 
استقبال کنیم. 

 - همه آدم ها وقتی آرام باشــند، زشــتی های شان 
ته نشین می شود و زالل به نظر می آیند، برای اینکه 

آدمی را بشناسید قبل از مصرف خوب تکان دهید!
 - هر کس بدون عاقبت اندیشــی در کارها دســت 
به کاری زند، خود را گرفتار سختی ها و مصائب کند. 
- اگر اهداف تان شما را نترسانند، هنوز کوچک اند. 

 -  هرگز نمــی دانی چقدر قوی هســتی تــا اینکه 
قوی بودن تنها گزینه  انتخابی تو باشد. 

کاریکاتور

جور دیگر باید دید  
) قسمت آخر (
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پیشنهاد سردبیر: 
 عابر بانک ها وارد می شوند!

مستطیل سبزک

علیرضا منصوریان سرمربی استقالل، در گفت و گو با خبرنگاران، از 
کاهش امیدش در جذب بازیکنان مدنظر خود خبر داد.

منصوریان که در فهرســت اول، به دنبال جذب نفراتی چون ایمان 
مبعلی، رحیم زهیوی و سجاد شهباززاده بود، با مشکلی که در جذب 
این بازیکنان پیدا کرده اســت، راهی ندارد جز اینکه از فهرست دوم 
خود رونمایی کند. در حال حاضــر عدم جذب ایمان مبعلی، قطعی 
است و رحیم زهیوی نیز به گفته سرمربی اســتقالل خوزستان، با 
دریافت مبلغ وعده داده شده در جمع خوزستانی ها باقی خواهد ماند. 
در این بین سرنوشت سجاد شــهباززاده نیز احتماال شبیه دو گزینه 
دیگر است چراکه باشگاه شهباززاده راضی به جدایی این بازیکن بدون 
پرداخت پول نخواهد بود.  فهرست دوم استقاللی ها احتماال شامل 
نفراتی مثل پژمان منتظری و یکی دو بازیکن دیگر خواهد بود؛ ظاهرا 
منصوریان قصد دارد یکی دیگر از بازیکنان باسابقه استقالل را که در 

یک باشگاه دیگر حضور دارد، به جمع نفرات خود اضافه کند.

قدیمی های استقالل 
در لیست جدید علی منصور

منهای فوتبال

پس از جدایی درک باوئرمن، سرمربی آلمانی از تیم ملی 
بسکتبال، مهران شــاهین طبع به عنوان سرمربی تیم 
ملی انتخاب شد. محمود مشحون در این باره گفت: همه 
تالش ما این است که یک مربی ایرانی هدایت تیم ملی 
ایران را بر عهده بگیرد و انتخاب مهران شاهین طبع هم 
در همین راستا بود. مشحون ادامه داد: خیلی طبیعی 
بود که شاهین طبع، گزینه نخســت ما باشد. او سال ها 
در کنار بچیروویچ و باوئرمن کار کــرده و حق او بود که 
سرمربی تیم ملی شود. وی تصریح کرد: هفته آینده نیز 
در جلسه شورای سیاســت گذاری و فنی فدراسیون، 
درخصوص ایرانی یا خارجی بودن دستیار او هم تصمیم 

می گیریم.

نام زهــرا نعمتی به دلیل حضور اســتثنایی در ســال 
2016، در میان 6 کماندار برتر جهان اعالم شد. مرتضی 
محسنی مشــاور رســانه ای زهرا نعمتی اظهار داشت: 
کمانداران برتر ســال 2016 انتخاب شدند که نام زهرا 
نعمتی ورزشــکار کرمانی نیز در بین این ورزشکاران 
وجود دارد. وی ادامه داد: انتخاب کمانداران برتر جهان 
براساس تعداد مدال ها یا رکوردهای شکسته شده آنها 
نیست، بلکه کماندارانی انتخاب شــده اند که در سال 
2016 حضوری استثنایی داشــتند. محسنی یادآور 
شد: زهرا نعمتی در المپیک و پارالمپیک ریو به رقابت 
پرداخت؛ در المپیک پرچم کشورمان را حمل کرد و در 

پارالمپیک یک طالی انفرادی به دست آورد.

انصاری مســئول کمیته اســتعدادیابی فدراسیون 
گلف گفــت: اولین مرحلــه از پنج مرحلــه فرآیند 
استعدادیابی گلف کشور در شش استان از بهمن ماه 

آغاز خواهد شد. 
وی ادامــه داد: اســتان هــای آذربایجان شــرقی، 
اصفهان، خوزســتان، زنجان، لرســتان و کرمان در 
اولین مرحله به مدت ســه ماه نونهــاالن ۷ الی12 
سال را با انجام تست های پزشــکی ورزشی، روانی و 

حرکتی، مورد سنجش قرار می دهند.

مشحون: 

طبیعی بود که شاهین طبع 
سرمربی تیم ملی شود

 حضور نعمتی در میان 
6 کماندار برتر جهان

آغاز اولین مرحله استعدادیابی 
گلف کشور از بهمن ماه

فوتبال جهان

فدراسیون فوتبال رســما خبر لغو بازی ایران-مراکش را تایید کرد. 
یکی از مدیران فدراسیون فوتبال که تمایلی به افشای نامش نداشت، 
گفت: دیدار با مراکش لغو شده و هیچ راهی برای برگزاری آن وجود 
ندارد. ضمن اینکه تیم ملی طی روزهای اقامت در دبی، در باشــگاه 

ایرانیان تمرین می کند و بازی دوستانه ای در دستور کار نیست. 
خبر دیگر اینکه بازی تیم ملی با عراق که پیشــتر رسانه های ایرانی 
از برگزاری آن در تاریخ 28 اســفند خبر داده بودند، در برنامه ایران 
قرار ندارد. عراقی ها در این روز درخواســت بازی دوستانه در یکی از 
استادیوم های تهران را داشته اند که به نظر می رسد حریف عراقی ها 

در این بازی لبنان است.

فدراسیون فوتبال:

با تیم دیگری بازی نمی کنیم

میزان: معادالت وزارت ورزش را معموال نمی توان پیش بینی 
کرد؛ اما چند نکته هســت که به صورت مکــرر اندر مکرر، 
در راهروها و البی های قــدرت و تصمیم گیری، مدام اعالم 
می شــود و خبرنگارانــی که یک گوششــان را بــه دیوار 

چسبانده اند، این صداها را می شنوند!

  شنیده می شود که وزارت ورزش به هیچ عنوان به طاهری 
نگاه مثبتی ندارد و به هچ وجه قصه نگه داشتن او را نداشته و 
ندارد. اصال هم عجیب نیســت اگر اعالم شــود که »مقام 
وزارت ورزش قصد داشــته مجوز حضور آقای طاهری را در 
پرســپولیس بگیرد اما نشــده و در نتیجه وقتی تشــریف 

می برید بیرون، در را هم پشت سر مبارکتان ببندید!«
  برای نخســتین بار خبرگزاری میزان اســامی احتمالی 
اعضای هیئت مدیره جدید پرسپولیس را معرفی کرد. آنچه 
میزان منتشر کرد به هیچ عنوان گمانه زنی یا سنگ اندازی 
داخــل رودخانه بــرای ایجاد مــوج نبود؛ بلکه بــر مبنای 
اطالعاتی نگاشته شد که خبرنگار میزان به دست آورده بود. 
اینکه زودانتشــاری این خبر، هزینه ای برای اعضای هیئت 
مدیره داشته باشــد یا وزارت برای رد گم کردن، تغییری در 

ترکیب اعضا ایجاد بکند، مشخص نیست.
  در آســتانه  انتخابات، دولت با علم بــه ناتوانی مالی خود 
برای تامین هزینه های کالن دو تیم استقالل وپرسپولیس، 
دســت به بازی جدیدی زده اســت: واگــذاری از نوع غیر 
واگذاری! تزریق دو عابربانک به هیئت مدیره های استقالل و 
پرسپولیس ســبب می شــود تا این دو تیم فارغ از دغدغه 
بودجه هایی که وزارت ورزش توان پرداختشــان را ندارد، با 
قدرت وارد فصل نقــل و انتقاالت شــوند و چندتایی بمب 
بترکانند. علی انصاری برای استقالل و حسین هدایتی برای 
پرسپولیس انتخاب شده اند. البته که همه چیز در دقیقه 90 
قابل تغییر است، اما با این اوضاع اقتصادی و با شرایطی که 
دو تیم دارند، دست روی دست گذاشته نمی شود! به همین 

راحتی!
  حسین هدایتی با ســروش رفیعی جلســه می گذارد و 
عکسش را هم منتشــر می کند؛ چرا؟ یعنی هیچ سیاستی 
پشت انتشار این عکس و درز اخبار دقیق مذاکره نبوده، غیر 
از کمی شهرت طلبی؟ باورپذیر نیست! می شود این گونه هم 
به این قضیه نگاه کرد که انتشار عکس هدایتی کنار سروش 
رفیعی، میخی است بر دیوار پرســپولیس که حکم ریاست 
هیئت مدیره حسین هدایتی قرار اســت از آن آویزان شود. 
سروش و چند بازیکن دیگر به هزینه هدایتی پرسپولیسی 
می شــوند؛ اگر هدایتی روی صندلی ریاست هیئت مدیره 

بنشیند. معامله خوبی نیست؟ 
بــرای وزارت ورزش بار مالی نــدارد؛ ولی بــرای دولت بار 
تبلیغاتی دارد! باالخره رضایت مصرف کننده هم مهم است 

دیگر! نیست؟
  اینجا فوتبال ایران بوده و هر خبــری در دقیقه 90 قابل 
تغییر و اصالح اســت؛ اما به لبخند ژوکونــدوار هدایتی در 
عکسش با سروش بیشتر دقت کنید؛ انگار او چیزی می داند 

که دیگران نمی دانند!

دله علی، ستاره تاتنهام، به هدف اصلی رئال مادرید در فصل نقل و 
انتقاالت تابستانی تبدیل شده است. 

رئال مادریــد از خرید بازیکن در پنجره نقل و انتقاالت زمســتانی 
محروم اســت؛ اما قصد دارد 
با پرداخت دستمزد هفته ای 
60 هزار پوند، ستاره تاتنهام 
را ضمیمه دیگــر خریدهای 
خــود شــامل گــرت بیل و 
لوکا مودریــچ از ایــن تیم 

کنــد.در این شــرایط، 
پوچتینو،  مائوریســیو 
تاتنهــام،  ســرمربی 
قیمت علی را  باالتر از 
50میلیون پوند اعالم 
کرده و حاضر نیست 
با مبلغی کمتر از این 
رقم، ستاره خود را 

بفروشد.

به اعتقاد هکتور کوپر، سرمربی آرژانتینی معروف حال حاضر تیم 
ملی مصر، لیونل مسی آرژانتینی، بیش از کریس رونالدو مستحق 
کسب عنوان مرد سال فیفا در مراســم 20 دی ماه است.  سرمربی 
سابق تیم های مایورکا، والنسیا و اینترمیالن در این باره گفت: مسی 
انتخاب اول من در رای گیری فیفاست؛ اما رای من در نتیجه نهایی 
تاثیر چندانی ندارد. مســی در سراسر سال گذشته با نهایت قدرت 
و توان، تیمش را به سمت کســب جام برد؛ فراموش 
نکنید ما درباره کل ســال حرف می زنیم، 
نه مقاطعی خاص. او برای موفقیت 
آرژانتین هم حســابی تالش کرد 
اما شانس نیاورد. رونالدو جام های 
زیادی به دســت آورد، با این 
حــال نمایشــی در حد 
برنده جایزه مرد ســال 
دنیا ارائه نکــرد؛ فقط 
کسب جام، او را در زمره 
کاندیداها قرار داده اســت. 
واقعا به دالیلی فراتر از هموطن 

بودن، مسی را برگزیده ام!

سرمربی ســابق تاتنهام، از ارزش گل زیبای ستاره آرسنال کاست. 
هری ردنپ، ســرمربی ســابق تاتنهام، ضمن نامیدن گل با ضربه 
عقربی ژیرو در بازی یکشنبه شب آرســنال با کریستال پاالس به 
عنوان بهترین گل تمام دوران حرفه ای اش، این گل را در زمره 20 

گل برتر تاریخ لیگ برتر انگلیس ندانست!
 او در این باره گفت: بهترین گل عمرم را دیدم؛ از آنهایی که معموال 
الکسیس سانچس باید در آرســنال به ثمر برساند! همیشه درباره 
گل های اینچنینی نظرات متفاوتی وجود دارد؛ اما بدون هیچ گونه 
غرض ورزی بایــد بگویم ضربه برگردان رونی به منچسترســیتی، 
ضربه والــی آنری به منچســتریونایتد یــا گل عجیب فصل 
قبل دله علی به کریســتال پاالس، در صدر لیست بهترین 

تاریخ  گل هــای 
برتر اســت.  لیــگ 
گل ژیــرو در زمره 20 گل 

زیبای تاریخ لیگ برتر نیست.

رئال مادرید به دنبال جذب علی

کوپر: 

مسی شایسته جایزه مرد سال 
فیفاست، نه رونالدو

ردنپ: 

گل ژیرو در حد 20 گل برتر تاریخ 
لیگ برتر نیست

. ادینیو: همه چیز برای گرفتن 2 جام فراهم استسومین بازیکن لبنانی در راه لیگ ایران
لوســیانو ادینیو درخصوص دیــدار تیم خود 
درمقابل تیم فوتبال ذوب آهن اظهار داشت: در 
بازی مقابل ذوب آهن، هر دو تیم شرایط خوبی 
داشــتند؛ ولی جو ســنگینی حاکم بود چون 
پیروزی در آن بــازی به منزله حضور در فینال 
جام حذفی بود که خوشبختانه توانستیم این 
دیدار را به سود خودمان به پایان برسانیم. وی 
ادامه داد: حریف یکی از بهترین تیم های ایران 
اســت. ما قبل از بازی، روی تمام نقاط ضعف و 
قوت ذوب آهــن کار کردیم و نتیجه خوبی هم 
به دســت آوردیم. مهاجم تراکتورســازی، در 
پایان درباره شرایط تیم خود در لیگ برتر گفت: 

شرایط تراکتورسازی خیلی خوب و همه چیز 
برای گرفتن دو جام فراهم است. در نیم فصل 
اول نتایج خیلی خوبی گرفتیم. تمرکز مربی و 
بازیکنان، روی فینال جام حذفی و بازی مقابل 
استقالل خوزســتان در ابتدای نیم فصل دوم 

است.

ربیع عطایا بازیکن تیم االنصار لبنان کــه بعد از نمایش موفق علی 
حمام در دوره حضور در ایران، برای همکاری با ذوب آهن به اصفهان 
دعوت شده است، ســومین بازیکن لبنانی لیگ برتر فوتبال ایران 
خواهد بود. پست عطایا وینگر راست است. او در تیم ملی، زوج علی 
حمام بوده و شــناخت دو طرفه این دو بازیکن، از انگیزه های اصلی 
ذوب آهن برای به خدمت گرفتن این بازیکن محســوب می شود؛ 
اگرچه فوتبال لبنان از نظر ســطح کیفی پایین تر از ایران است و به 
نظر حضور لبنانی ها در فوتبال ایران کمی عجیب است. دو بازیکن 
قبلی لبنانی، علی حمام و ولید اســماعیل، سرنوشت متفاوتی در 
لیگ برتر ایران داشــته؛ یکی با عملکرد عالــی و دیگری با نیمکت 
نشینی و در نهایت بازگشــت به خانه. باید دید سومین لبنانی لیگ 

11برتر از چه شرایط کیفی برخوردار است.
معاوضه نریمان جهان با زاهدی و رحمتی 

ســرمربی اســتقالل، تصمیم نهایــی خود را 
درخصــوص ســیدمهدی رحمتــی کاپیتان 
آبی پوشــان، اتخــاذ و آن را به هیئــت مدیره 
باشــگاه اعالم کــرده اســت. از صحبت های 
علیرضا منصوریان نه بوی مماشــات به مشام 
می رسد و نه بوی ســازش؛ مماشات و سازش با 
جریانی که در چهار فصل اخیر در تیم استقالل 
همچون چوب الی چرخ بوده اســت؛ جریانی 

که در نهایت به فاصله گرفتن این تیم از مسیر 
قهرمانی منجر می شود. نیم فصل حضور روی 
نیمکت اســتقالل، فرصت مناســبی بود برای 
تجربه اندوزی ســرمربی جوان آبی پوشــان تا 
در تیم تحت رهبری اش »ســره« را از »ناسره« 
تشخیص دهد. او حاال دوســت و دشمن را در 
تیمش می شناسد و عاقالنه ترین تصمیمی که 
می تواند بگیرد، برگرفته از سرنوشــت مربیانی 
مثل امیر قلعه نویی و پرویز مظلومی در سال های 
اخیر استقالل است؛ مربیانی که چوب مماشات 
و مصلحت اندیشــی خود را خوردنــد و بعد از 
کنار رفتن از هدایت اســتقالل، به یک ســری 
افشــاگری های مبهــم درخصوص مســائل 
پشــت پرده  این باشگاه دســت زدند. شکست 
استقالل در جام حذفی برابر نفت، باب اتفاقات 
و حاشیه های تازه ای را برای استقالل باز کرد؛ 
علنی شــدن نارضایتی و دلخوری منصوریان 
از عملکرد فنــی و رفتارهای انضباطی کاپیتان 
تیمش که در نهایت منجر به اتخاذ یک تصمیم 
سخت با ریسکی باال شد؛ یعنی نیمکت نشینی 
کاپیتان در آخرین دیدار نیم فصل؛ ریسکی که 

البته جواب داد و منجر شــد استقالل بهترین 
نمایش خود در این فصل را با جوانانش ارائه دهد. 
گمانه زنی نزدیک بــه واقعیت »قرار گرفتن نام 
کاپیتان در لیست مازاد بعد از نیمکت نشینی 
در اصفهان«، شکاف ایجاد شده بین سرمربی و 
کاپیتان را عمیق تر کرد. گرچه لیست موسوم 
به مازاد، فعال به صورت رسمی از سوی باشگاه 
ارائه نشده اســت؛ اما حتی همین مطرح شدن 
این بحــث، از جایگاه متزلــزل کاپیتان در این 
تیم نشان دارد. شواهد نشان می دهد مجموعه 
باشگاه استقالل، به زودی تصمیم نهایی خود را 
در خصوص رحمتــی خواهد گرفت؛ تصمیمی 
که از دو حالت خارج نخواهد بود: یا رحمتی در 
روزهای پیش رو از استقالل جدا خواهد شد و یا 
اگر در استقالل بماند، قطعا از حوزه اختیارات او 
به عنوان یک بازیکن یا نهایتا یک کاپیتان کاسته 
خواهد شــد. منصوریان تصمیم خود را درباره 
رحمتی گرفته؛ اما به خاطر اینکه پنجره نقل و 
انتقاالت فعال باز است نمی خواهد عجله کند. با 
این حال او به زودی تصمیم خود را اعالم می کند 

و هیئت مدیره نیز از وی حمایت خواهد کرد.

کنفدراسیون فوتبال آسیا در 
صفحه رسمی اینستاگرامش، 
برترین پســت های سال 
2016 خود را منتشــر کرد. 
کنفدراسیون فوتبال آسیا 
در صفحه رسمی اینستاگرام 
خود، 9 پســت پرطرفدار 
خود در ســال 2016 از نظر 
الیک را منتشر کرد که همه 
به فوتبــال ایران اختصاص 
دارد. این پســت ها درباره 
استقالل، علی دایی، منصور 
پورحیدری،علــی کریمی، 
سردار آزمون، تیم داوری 
ایران و جایــگاه تیم ملی 
فوتبال ایــران در رنکینگ 

فیفا بوده اند.

قاب   روز درحاشیه

پرطرفدارترین پست های کنفدراسیون فوتبال آسیا 
در تسخیر ایران

هافبک تیم ماشین سازی تبریز، در آســتانه حضور در پرسپولیس 
قرار گرفته است. به گزارش »ورزش ســه«، سامان نریمان جهان که 
مورد توجه کادرفنی جدید تیم ماشین سازی قرار نگرفته، در آستانه 
پیوســتن به پرســپولیس قرار دارد. درحالی که نریمان جهان برای 
فسخ قرارداد خود با مسئوالن ماشین سازی پای میز مذاکره نشست، 
توافقی حاصل نشــد تا راه چاره دیگری اندیشیده شود. از آنجایی که 
ماشین سازی، محمد رحمتی و شهاب زاهدی دو بازیکن جوان تیم 
پرســپولیس را می خواهد، قرار معاوضه آنها با سامان نریمان جهان 
گذاشته است. پرسپولیسی ها نیز درحالی رضایتنامه زاهدی و رحمتی 
را صادر کردند که نریمان جهان به تهران بیاید و سرخپوش شود. به 
این ترتیب در صورتی که نریمان جهان قرارداد با پرسپولیس را امضا 

کند، نخستین خرید این تیم در نیم فصل محسوب می شود.

منصوریان، تصمیم خود  را 
درمورد رحمتی اعالم کرد

تراکتورسازی، دو بازیکن خوب پرســپولیس را خریده و 
قدرتمندتر شده؛ اما تیم صدرنشــین لیگ برتر همچنان 
در تالش بــرای جذب بازیکنان مدنظرش اســت. قرمزها 
می خواهند ســروش را به خدمــت بگیرند ولــی ظاهرا 
مسئوالن باشــگاه به صورت جدی با این بازیکن مذاکره 
نکرده اند؛ چون تکلیف خودشــان هم روشــن نیســت.  
بازیکنان پرســپولیس پس از دیدن سروش در اردوی تیم 
ملی، درگوشی با او حرف هایی زده اند و پرسیده اند که آیا 
به تیم شان می آید یا نه؟!  رفیعی هم تاکید کرده که هنوز 

باشگاه پرسپولیس مذاکره جدی با او نداشته است. در این 
بین حتی وحید امیری و رامین با او شــوخی های زیادی 
کرده اند و بــه او گفته اند وســایلش را زود جمع کند و به 
تهران برود تا با آنها همبازی شــود. گفتنی است سروش 
رفیعی با اکثــر ملی پوش های پرســپولیس رابطه خوبی 

دارد.

بر اساس نظرســنجی اخیری که نســخه بین المللی سایت 
»گل« انجام داده، منچســتریونایتد با کســب بیشترین آرا، 
عنوان »محبوب ترین تیم جهان« را به خود اختصاص داد. در 
این نظرسنجی، بارسلونا با 18درصد و رئال مادرید با 16درصد 
آرا، به ترتیب در این نظرســنجی دوم و سوم شدند. همچنین 
چلسی با کسب 8درصد آرا، در رده چهارم این نظرسنجی جای 
گرفته و لیورپول هم با اختصاص ۷درصد آرا به خود، پشت سر 
صدرنشــین کنونی لیگ برتر قرار گرفت. میــالن هم در این 
نظرسنجی با کسب 6درصد آرا، محبوب ترین تیم ایتالیایی و 

باالتر از یوونتوس اســت. در این نظرسنجی، منچستریونایتد 
در آســیا محبوبیت باالیی دارد و این محبوبیــت در ایران از 
وسعت بیشتری برخوردار است؛ به طوری که 56 درصد آرای 
خود در این نظرسنجی را مدیون ایرانیان شرکت کننده در این 
نظرسنجی است. شیاطین سرخ همچنین در این نظرسنجی، 

از مالزی، تایلند و استرالیا بیشترین آرا را کسب کردند.

ایرانیان، شیاطین سرخ را 
محبوب ترین دنیا کردند

حرف های درگوشی برای مخ زنی 
سروش در اردوی تیم ملی

در آستانه 
انتخابات، 

دولت با علم به 
ناتوانی مالی 

خود برای تامین 
هزینه های کالن 
دو تیم استقالل 

وپرسپولیس، 
دست به بازی 

جدیدی زده است: 
واگذاری از نوع 

غیرواگذاری!

دولت پول ندارد به استقالل و پرســپولیس بدهد؛ اما علی انصاری و حسین هدایتی را به عنوان عابربانک در 
اختیار دارند؛ ندارند؟!

تیم ملی فوتبال ایران برای برگــزاری اردوی تدارکاتی راهی 
امارات  شده اســت؛ اردویی که از همان آغاز با حرف و حدیث 
همراه شد. نخستین ایراد اساسی به این اردو از سوی سرمربی 
پرسپولیس مطرح شد، اما اکنون، پرســش این است که آیا 

برگزاری اردوی تیم ملی در کشور امارات صحیح بوده یا خیر؟
نکته بســیار مهم این است که امارات از اســاس با جمهوری 

اسالمی ایران مشــکل دارد و بارها در امور فوتبالی ایران نیز 
کارشکنی کرده اســت. نمونه بارزش اینکه هرگاه عربستان 
سعودی علیه ایران موضع گرفته، برادران اماراتی اش همواره 
کنار او قرار گرفته و چشم بســته آن مواضع را تکرار کرده اند. 
فراموش نکنیم که بازی تدارکاتی تیم ملی با مراکش در امارات 
نیز به دلیل دخالت های آشکار اماراتی ها و تعیین تکلیف درباره 
تماشاگران دیدار دوستانه تیم ملی ایران لغو شد. واقعیت این 
است که دشــمنی اماراتی ها با فوتبال ایران )در نگاه کالن تر 
با کشور ایران( روز به روز بیشتر می شــود. هر چند که شاید 
این خلیفه نشــین کوچک کرانه خلیج فارس نتواند و جرئت 

نکند در عرصه ملی و سیاســی با ایران درافتد؛ اما تا جایی که 
می تواند، ضعف اقتدار سیاسی خود را در روابط فوتبالی بر ایران 
دیکته می کند و متاســفانه ما نیز بدون توجه به تحقیرهای 
صورت گرفته، همیشه فراموشکار می شویم و با لبخند، فوتبال 
ایران را در موضع ضعف قرار می دهیم. در نهایت به نظر می رسد 
اردوی اماراتی هیج تاج گلی بر سر فوتبال ایران که رییسش، 
خود »تاج« نام دارد، اضافه نکند. با همه این اوصاف، در موضوع 
برپایی اردوی تیم ملی در امارات این پرسش مطرح است که 
آیا فدراسیون فوتبال در برگزاری اردوهای تیم ملی، به منافع 

ملی هم فکر می کند؟!

تاج گل پوچ اماراتی 
بر سر تاج فدراسیون فوتبال 

انتخابات نزدیک است؛

عابربانکهاواردمیشوند!
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پیشنهاد سردبیر: 
اصفهان 5 هزار خادم الشهید دارد

ویژه

مدیر فرهنگســرای پایــداری اصفهــان، در رابطه با ویــژه برنامه 
کوله پشتی اظهار کرد: شــهدا و به اصطالح مناطق عملیاتی جنوب، 
دارای تعدادی خادم الشهید هستند که در بنیاد شهید و کانون های 
مختلف به صــورت اختیاری مشــارکت و همــکاری می کنند. در 
اذهان عمومی خادم الشــهدا به صورت کامل معرفی نشده وتعریف 
مشــخصی در مورد اینکه چه فعالیت هایی انجام می دهند، مطرح 
نشده است. سعید صرامی،  با بیان اینکه در اصفهان حدود پنج هزار 
خادم الشهید داریم، گفت: برنامه کوله پشــتی با عنوان و سرفصل 
»خادم الشهدا کیســت؟« و »وظیفه ای که بر عهده دارد چیست؟«، 
مطرح و در آن ســبک زندگی با متد ســیره  شــهدا آموزش داده 
می شود؛ همچنین به سبک زندگی اسالمی و نقش شهدا در سبک 

زندگی افراد نیز می پردازد.
صرامی بیان کرد: این ویژه برنامه شامل ۴۰ جلسه بوده و استادان آن 

از اساتید حوزه و راویان پیشکسوت دفاع مقدس هستند.
وی افزود: بعد از آشنایی با سبک اسالمی و جایگاه این سبک در سیره 
شهدا، خادمین، شهیدی را انتخاب و به صورت پروژه ای و کارگاهی 
در مورد او تحقیق و پژوهش می کنند و بعد از به دست آمدن محتوا 
و سبک زندگی شــهید، آن را تحت لوای برنامه »جهاد خاموش« در 
روزهای پنجشــنبه و جمعه در معرض دید عموم قرار می دهند. وی 
تصریح کرد: گلستان شهدا همیشه مخاطبین خاص خود را داشته 
و افراد ارزشی در برنامه های آن شرکت می کنند. امسال برای اولین 
بار شبکه سازی وســیعی در بین عموم مردم انجام گرفت که اولین 
برنامه »قرار عاشقی« بود که با استقبال و عالقه مردم شهر اصفهان 

مواجه شد.
براســاس این گزارش، ویژه برنامه کوله پشتی در پنجشنبه های هر 
هفته از ساعت ۱۶ الی ۱۸ در فرهنگسرای پایداری واقع در گلستان 

شهدای اصفهان برگزار می شود.

هادی نباتی نژاد مدیــر روابط عمومی شــهرداری اصفهان و دبیر 
شــورای نامگذاری، با اشاره به اینکه شــهرداری اصفهان توجه به 
مقوله های مختلف فرهنگی و مذهبی را به عنوان ضرورت و هدف 
به صورت جدی در دســتور کار خود قرار داده اســت تاکید کرد: 
فرهنگ، محدود به امور فرهنگی و فعالیت های هنری نیست و بنابر 
فرموده رهبر معظم انقالب، باید هر اتفاقی را از دریچه فرهنگ نیز 
مورد توجه قرار داد. وی افزود: در همین رابطه شــهرداری اصفهان 
در راســتای نگاه ویژه به »فرهنگ شــهادت« و همچنین عمل به 
وظیفه خود در حفظ نام و یاد شهدا، ساخت »بوستان مدافع حرم« 
را به عنوان یکی از بزرگ ترین بوســتان های شمال غرب اصفهان 
در خیابان شهید اشــرفی اصفهانی جنب میدان شهید بختیاری، 
در دســتور کار خود قرار داده اســت. وی ادامه داد: این بوستان به 
مساحت 5۸ هزار مترمربع،  نقش بسزایی در باالبردن سرانه فضای 
سبز منطقه غرب اصفهان داشته و جلب نظر شهروندان را به همراه 
خواهد داشت. نباتی نژاد همچنین با بیان اینکه در مجاورت بوستان 
مدافع حرم نیز خیابان سردار شــهید تقی یار ساخته خواهد شد، 
خاطرنشــان کرد: این پروژه نیز که مزین به نام این شهید واالمقام 
اســت، امروز با حضــور جمع کثیــری از خانواده معظم شــهدا، 
رزمندگان مدافع حرم، شــهروندان، مســئولین، اعضای شورای 

اسالمی شهر، اصحاب رسانه و خبرنگاران کلنگ زنی خواهد شد.

مدیر منطقه ۱2 شــهرداری اصفهــان، در نهمیــن دوره حضور 
مدیران مناطق در ســامانه ۱37و در قالب چهارمین برنامه نهضت 
پاســخگویی در مرکز ارتباطات مردمی ۱37، اظهــار کرد: تقریبا 
تا یک ماه آینده، ۱۰۰ درصد طرح هــای عمرانی که در بودجه 95 
منطقه ۱2 شهرداری اصفهان دیده شــده بود، افتتاح یا به مرحله 
اجرا وارد می شود. محمدرضا برکت با بیان اینکه 2 پروژه دیگر نیز 
ظرف یک ماه آینده در این منطقه کلید می خورد، افزود: هم اکنون، 
ساماندهی بوستان نگین را در مساحتی بالغ بر 2۰ هزار مترمربع با 
هزینه یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان در 3 فاز در دستور کار قرار 
داده ایم که این بوستان قرار اســت از حالت جنگلی و ارگانیک، به 

محیطی برای استفاده بهینه مردم تبدیل شود.
مدیر منطقه ۱2 شهرداری اصفهان به پیاده روسازی خیابان سلمان 
اشاره و تصریح کرد: پارک 27 هزار مترمربعی مهدیه در ماه گذشته 
کلنگ خورد و طبق برنامه ریزی های انجام شده، متعهد شدیم که 

این بوستان را تا پایان امسال به بهره برداری برسانیم.
برکت بــا بیان اینکــه تاکنون بیــش از 95 درصــد از پروژه های 
خدماتی فرهنگــی در منطقه ۱2 مورد بهره بــرداری قرار گرفته و 
مابقی نیز در آینده نزدیک افتتاح می شــود، گفت: پروژه پردیس 
خانواده محور نیز در ۴۶ هزار مترمربع، ظرف یک ماه آینده کلنگ 
می خورد. وی ادامه داد: تاکنون آزادســازی و تملک ۸۰ درصد از 
زمین مورد نیــاز این پروژه، با هزینه ای بالغ بــر ۱5 میلیارد تومان 
برای 3۰ هزار مترمربع انجام شده و آزادسازی2۰ درصد باقیمانده 
نیز در ســال آینده با هزینه ۱۰میلیارد تومان انجام می شود. مدیر 
منطقه ۱2 شــهرداری اصفهان با بیان اینکه ۱7 طرح مشــارکتی 
ازجمله مجموعه آبی، سالن های بیلیارد و آمفی تئاتر، رستوران ها، 
کافی شاپ و زمین اسکواش نیز در این پروژه پیش بینی شده است، 
اظهار کرد: بجز هزینه های بخش مشارکتی، شهرداری اصفهان نیز 

بالغ بر ۶ میلیارد تومان به ساخت این پروژه تخصیص داده است.

مدیرمنطقه ۱۰ شــهرداری اصفهان اظهار کرد: خیابان ســپهر در 
بزرگراه شــهید آقابابایی بــه طول ۴۴۰ و عرض 2۰ متر در دســت 
اجراست. عبدالرســول امامی با اشــاره به اینکه این پروژه تاکنون 
9۰درصد پیشرفت داشته است، افزود: این پروژه با اعتبار ۶میلیارد 
و 5۰۰ میلیون ریــال، ظرف یک ماه آینده تکمیل می شــود. مدیر 
منطقــه ۱۰ شــهرداری اصفهان با اشــاره بــه دیگر پــروژه های 
منطقه ادامه داد: بوســتان عباس آباد در خیابان میثم به مســاحت 
۶5۰مترمربع و با اعتبار ۶۰۰ میلیون ریال ساماندهی شده است. وی 
اعالم کرد: ساماندهی بوستان کارخانه پروین در خیابان هفت تیر نیز 
به مساحت ۶5۰ مترمربع و با مبلغ 2۰۰ میلیون ریال به پایان رسید.

اصفهان 5 هزار خادم الشهید دارد

بوستان و خیابان شهداي مدافع حرم 
کلنگ زنی مي شود

مدیر منطقه 12 شهرداری اصفهان مطرح کرد:

ساماندهی بوستان نگین با هزینه 
یک میلیارد و 400میلیون تومان

مدیرمنطقه 10 شهرداری اصفهان خبر داد:

تکمیل عملیات احداث خیابان 
سپهر ظرف یک ماه آینده

کارشــناس آمار اداره کل ثبت احوال استان اصفهان 
با اشــاره به اینکه در 9 ماهه نخســت ســال جاری 
۱7هزار و 933 مورد فوت در ســطح استان به ثبت 
رسیده است، اظهار کرد: از این تعداد، یک هزار و ۱۱ 
مورد مرد و هفت هزار و ۸۴5 مورد زن و در 77 مورد 
نیز جنسیت نامشخص بوده است. خدامی ادامه داد: 
۶3هزار و ۸۴7 مورد تولد در ســطح اســتان به ثبت 
رسیده که 22 هزار و ۶۸5  مورد آن پسر و 3۱هزار و 

۱۶2 مورد دختر بوده است.
کارشــناس آمار اداره کل ثبت احوال استان اصفهان 
با بیان اینکه 27 هزار و 255 مــورد تولد در اصفهان 
به ثبت رســیده اســت، گفت: از این تعداد، ۱3 هزار 
و ۸7۸ مورد آن پســر و ۱3 هزار و 377 مورد دختر 
بوده است. وی با اشاره به آمار ازدواج در سطح استان 
خاطرنشــان کرد: 2۸ هزار و ۴۱3 مــورد ازدواج در 
استان به ثبت رسیده که از این تعداد، ۱2هزار و 77۱ 

موردآن مربوط به شهرستان اصفهان است.
خدامی، به آمار طالق اشاره کرد و ادامه داد: ۸ هزار و 
۴55 مورد طالق در اســتان به ثبت رسیده که از این 
تعداد، ۴ هزار و 27۸ مورد مربوط شهرستان اصفهان 

است.

عضو شــوراي اســالمي شــهر اصفهان گفت: به نظر 
مي رسد رفع مشکالت کودکان کار نیازمند یک اجماع 
واحد و تعامل همه جانبه از سوي دستگاه هاي دولتي 
و نهادهاي اجتماعي و غیر دولتي اســت؛ تعاملي که 
ماحصل آن مي تواند شناســایي کودکان کار و ایجاد 

مشاغل پایدار براي خانواده هاي آنان باشد.
ندا واشــیاني پور با اشــاره به اینکه شــورای شهر و 
شهرداری به صورت قانونی درخصوص رفع مشکالت 
کودکان کار وظیفــه اي ندارند، گفــت: واقعیت این 
اســت که ســاماندهي این کودکان وظیفــه قانوني 
بهزیســتي اســت و  ما هم در راســتاي ایفاي نقش 
انساني و شــهروندي خود مي توانیم از سمن هایي که 
درخصوص حمایت از کــودکان کار فعالیت مي کنند، 
حمایت هایــي را انجــام دهیم. وي افــزود: کودکان 
آینده ســازان این مرز و بوم اسالمي هستند که چشم 
امید آینده کشور به آنهاســت و الزم است براي همه 
آنان و به ویژه کودکاني که به دلیل شــرایط نامناسب 
خانوادگي ناچارند بــه جاي تحصیل و پــرورش، در 
خیابان هــا کار کنند، برنامه ویــژه اي درنظر گرفت و 
همه دستگاه هاي متولي به طور جدي در این خصوص 

تالش کنند.

ثبت 12هزار ازدواج و 4هزار 
طالق در اصفهان

لزوم همکاري همه دستگاه ها 
براي رفع مشکالت کودکان کار

شورااصنافثبت احوال

ارائه 85 خدمت الکترونیکی 
به شهروندان اصفهانی

کشف بیش از 2هزار 
کیلوگرم لیموترش قاچاق

مدیر پروژه های نرم افزاری ســازمان فاوای شهرداری 
اصفهان  اظهارکرد: خدمــات الکترونیکی که در پورتال 
سازمان فاوای شــهرداری اصفهان ارائه می شود، شامل 
بخش های مختلف خدمات شهری از جمله شهرسازی، 
عوارض، حمل و نقل و ترافیک بوده و سایر موارد مربوط 
به اطالع رســانی های فرهنگی و بخــش های مختلف 
خدماتی شهر است. سیدمســعود احمدي تصریح کرد: 
بر اساس مطالعاتی که درباره نیازهای شهروندان صورت 
گرفت، تعداد ۸5 خدمت الکترونیکی را در اولویت قرار 
داده و سعی کردیم در جهت افزایش انگیزه شهروندان 

برای استفاده از این خدمات الکترونیک گام برداریم. 
وی ادامه داد: این امکان در پورتال ســازمان فاوا فراهم 
شــده تا شــهروندان به کلیه مــواردی کــه در زمینه 
شهرســازی، دریافت پروانه، فرم های خدمات زیربنایی 
و پرداخت کلیه عــوارض های اداره درآمــد نیاز دارند، 

دسترسی داشته باشند. 
احمدی با اشاره به اطالع رســانی خدمات الکترونیکی 
سازمان فاوای شــهرداری اصفهان به شهروندان گفت: 
ســعی کردیم با همکاری کمیته فرهنگ شــهروندی، 
اطالع رسانی درخصوص نحوه استفاده از این خدمات را 

برای مردم تشریح کنیم.

به گفته مدیرعامل ســازمان میادین میوه و تره بار و 
ساماندهي مشاغل شهري شهرداري اصفهان، 2هزار 
و 3۸۰ کیلوگرم لیموترش برزیلي در میدان مرکزی 
میوه توسط اکیپ بازرسي و نظارت سازمان میادین 
کشف و ضبط شــد. اصغر کشــاورز راد در ارتباط با 
ضبط بیــش از 2 تــن لیموترش برزیلــي در میدان 
مرکزي میوه و تــره بار اصفهان اظهــار کرد: حوالي 
ساعت 5 صبح روز دوشنبه،  اکیپ بازرسي و نظارت 
ســازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهي مشاغل 
شهري شــهرداري اصفهان، به یک وســیله نقلیه در 

میدان مرکزي میوه و تره بار مشکوک شدند.
به گفته وي پس از بازرسي هاي اولیه از این خودرو، 
2هزار و 3۸۰ کیلوگرم لیموتــرش برزیلي به ارزش 
23۸ میلیون ریال کشــف و ضبط شــد. کشاورز راد 
با اشــاره به اینکه قاچاق کاال ضربه زیــادي به تولید 
داخلي مي زنــد، ادامــه داد: تمامي ایــن محموله 
ضبط شــده، با هماهنگي نیروي انتظامي به مبادي 

گمرگي ارسال شده است.
کشــاورز، میدان میوه و تره بار اصفهان را از میادین 
سرآمد در کشور دانست و گفت: این اتفاقات به ندرت 

و سالي یک تا دوبار در اصفهان اتفاق مي افتد.

فاوا 

شهرداری

امام جمعه اصفهان در دیدار با مســئول و اعضای شورای ستاد بازسازی 
عتبات استان اصفهان اظهار داشت:کشور ما باید ضمن رعایت عطوفت 
اسالمی، موضع خود را در کشور عراق حفظ و تثبیت کند. همه خدمات، 
امکانات رفاهی و اماکنی که توسط ایران در کشور عراق احداث می شود، 
باید به نام ســفارت ایران ثبت و مدیریت شــود.آیت ا... ســید یوســف 
طباطبایی نژاد افزود: اینکه ستاد احیا و بازسازی عتبات عالیات، اقدام به 
تاســیس و احداث اماکن رفاهی در کشــور عراق کرده ولی پس از اتمام 
پروژه، مدیریت و سازماندهی آن را به کشــور عراق واگذار می کند، کار 
اشتباهی است. وی خاطرنشان کرد: بازسازی و احیا در زمینه هایی چون 

ساخت حرم و گنبد حرمین ائمه اطهار)ع(، یک وظیفه عمومی است.

مدیرعامل اتحادیه اتوبوســرانی های شهری کشــور، در حاشیه بازدید 
از اولین نمایشــگاه توانمندی هــای صنعت حمل و نقل شــهری ایران 
اظهارکرد: هدف از برگزاری این نمایشــگاه، تبادل تجربیات شــهرهای 
مختلف در حوزه حمل و نقل شــهری است. محسن مســلم خانی افزود: 
کالن شهر اصفهان از آالیندگی بســیاری رنج می برد؛ از این رو امیدواریم 
در این نمایشگاه با تعامل شرکت های حمل و نقلی، گامی در جهت توسعه 
حمل و نقل عمومی و پاکسازی هوای این کالن شهر برداریم. مدیرعامل 
اتحادیه اتوبوسرانی های شــهری کشــور ادامه داد: در راستای نوسازی 
ناوگان اتوبوسرانی اصفهان نیز قرار است ابتدای سال آینده 3۰۰ دستگاه 

از اتوبوس های شهر اصفهان نوسازی شود.

امام جمعه اصفهان:

امکانات رفاهی ایجاد شده در عراق، باید به نام ایران ثبت شود
مدیرعامل اتحادیه اتوبوسرانی های شهری کشور:

300 دستگاه اتوبوس کالن شهر اصفهان سال آینده نوسازی می شود

معــاون میراث فرهنگــی اداره کل میــراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی اســتان اصفهان بیان کرد: 
حمام شیخ بهایی در تملک میراث فرهنگی قرار گرفته 
و این در حالی اســت که این بنا 5۰ نفر مالک داشت و 
حتی حق کسب و کار روی آن بود؛ اما سعی کردیم همه 
حق و حقوق در این زمینــه را بپردازیم. ناصر طاهری 
افزود: حمام شــیخ بهایی خریداران و سرمایه گذاران 
بسیاری دارد؛ ولی ما ســعی کرده ایم شأن و شخصیت 
شــیخ بهایی که در اصفهان و حتی ایران دارای جایگاه 
ویژه ای اســت، رعایت شــود؛ به همین منظور موافق 
واگذاری این بنا به ســرمایه گذار یا خریداران نیستیم، 
چراکه عالقه ای نداریم این مکان به ســفره خانه تبدیل 
شود و ترجیح می دهیم خودمان آن را با منزلت، به یک 

موزه مناسب بدل کنیم.
معاون میــراث فرهنگی اســتان اصفهــان ادامه داد: 
حمام شــیخ بهایی در حال مرمت است چراکه این بنا 
طی دوره های مختلف الحاقاتی داشــته و قسمت هایی 
از آن کاسته شده که باید نســبت به این موضوعات با 
حساسیت برخورد شــود، قطعا مرمت این حمام بعدا 
مورد قضاوت قــرار خواهــد گرفت؛ پــس مرمت آن 
بسیار با اهمیت و حساس اســت. طاهری تصریح کرد: 
با همکاری ســازمان نوســازی و بهســازی شهرداری 
اصفهان، ســعی کرده ایم معابر و دسترسی ها به محل 
حمام را مناسب ســازی کنیم، بازارچه هــای اطراف را 
احیا خواهیم کرد و کف ســازی ها با استفاده از مصالح 
سنتی اتفاق خواهد افتاد. وی با اشــاره به نظریاتی که 
درخصوص این حمام و نوع گرمایش آن عنوان می شود، 
گفت: نظرات درخصوص سیستم گرمایشی و شمع این 
حمام متعدد است. عده ای عصارخانه نزدیک این حمام 
را عامل روشن بودن شــمع می دانند و برخی معتقدند 
سیستم فاضالب آن عامل اصلی است. در این خصوص 
پژوهشــگاه میراث، تحقیقات الزم را خواهد کرد و در 
حال حاضر احیای سیستم گرمایشی انجام نخواهد شد. 
معاون میراث فرهنگی اســتان اصفهــان، همچنین 
درخصوص مقاوم ســازی بناهای تاریخی اظهار کرد: 
باید بناهــای تاریخــی را از اضطرار، خــارج و به یک 
وضعیت مطلوب نزدیک کنیم تــا در مقابل بارندگی ها 

مقاوم شوند.
طاهــری گفــت: در اصفهان 22 هــزار اثــر تاریخی 
داریم که باید همگی آنهــا را از وضعیت اضطرار خارج 
کنیم؛ درنتیجه با فراوانی آثار مواجه هســتیم و باید در 

اولویت بندی نسبت به مقاوم سازی دقت کنیم.

معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی اصفهان:

ترجیح می دهیم حمام شیخ بهایی
موزه شود نه سفره خانه

با مسئوالن

امروزه اهمیت فناوری اطالعات به منظور افزایش ســرعت و 
دقت فعالیت های مختلف ســازمان ها و در نتیجه باال بردن 
بهره وری آنها، به روشــنی مشخص شده اســت. هر کشور 
متناســب با موقعیت های اقتصــادی و اجتماعی و فرهنگی 
خود، اهداف خاصی را در رابطه با ایجاد شهرهای الکترونیکی 
مدنظر قرار می دهد. بر این اساس همه شهرهای الکترونیکی 
اهداف یکســانی ندارند و ممکن اســت در برخــی زمینه ها 
با یکدیگر متفاوت باشــند؛ ولی در مجموع مــی توان موارد 
مشــترک فراوانی را در بین آنها یافت. توسعه اقتصاد پایدار، 
ارتقای مدیریت شهری، بهبود بخشیدن به کیفیت خدمات 
و باال بردن اســتانداردهای زندگی شــهروندان، آماده کردن 
شــهروندان برای زندگی در جامعه اطالعاتی و موارد دیگر، از 

اهداف شهرهای الکترونیک محسوب می شود.
یک تعریف کلی که بتواند مفهوم شهر الکترونیکی را به صورت 
جامع ارائه دهد، به این صورت اســت که »شهر الکترونیک« 
شهری است که اجرای اکثر فعالیت های آن از طریق امکانات 
مبتنی بر اینترنت و سیستم های الکترونیک امکان پذیر باشد.

در چنین شــهری ضرورتی ندارد مردم بــرای انجام کارهای 
روزمره خود وقت زیادی صــرف کنند؛ بلکه تمام این کارها را 
می توانند از طریق نرم افزارهــای فناوری از جمله رایانه های 

شخصی و اتصال به شبکه جهانی انجام دهند.
البته ایجاد یک شهر الکترونیکی بدون وجود یک زیرساختار 
مناســب ممکن نیســت، چنین زیر ســاختاری می تواند 
بخش های مهمی نظیر وجود نیروی انسانی ماهر و متخصص، 
محیط حقوقی بــه معنی وجود قوانین و مقــررات مورد نیاز 
)قانون تجارت الکترونیکــی، پرداخــت الکترونیکی قانون 
جرایم ســایبری و غیره(، شــرایط فرهنگی مناســب برای 
استفاده از خدمات شــهر الکترونیکی و زیر ساخت مخابراتی 
فناوری اطالعات داشــته باشــد. یکــی از زیرمجموعه های 
معاونت شهرسازي و معماري شهرداري اصفهان، »مدیریت 
شهرســازي الکترونیک و برون ســپاري معاونت شهرسازي 
و معماري شهرداري اصفهان« اســت که استمرار استفاده از 

نرم افزار شهرداری الکترونیک را پیگیری می کند.
سیستم مکانیزه شهرسازی و درآمد مشتمل بر 

35 زیرسیستم 
مدیر طرح شهرســازي الکترونیک و برون ســپاري معاونت 
شهرسازي و معماري شــهرداري اصفهان می گوید: سیستم 
مکانیــزه شــهروندی و درآمد، مشــتمل بر صــدور پروانه 
ســاختماني، امور مهندســان ناظر، نحوه محاسبات عوارض 
به صورت مکانیزه، کمیســیون ماده صد، شــهرنما، پلیس 

ساختمان، سیستم امالک، طرح برون سپاري و... است. وحید 
مهدویان اظهار می کند: با توجه به تاکیدات شورای اسالمی 
شــهر و اهمیت موضوع پروژه ای تحت عنوان »شهرســازی 
الکترونیک و درآمد«، این امر در قالب تهیه سیستم مکانیزه 
شهرسازی و درآمد شــهرداری اصفهان شــروع شد که این 
سیستم مشتمل بر 35 زیرسیستم است و هر کدام در حوزه 
کاری خاص خود فعالیت می کننــد و به نوعی تکمیل کننده 
چرخه ارائه خدمات شهرســازی غیرحضوری به شهروندان 
هســتند. به گفته وی، از هنگامی که این سیستم در منطقه 
۱3 اجرایی شده، کلیه فعالیت هایی که در گذشته به صورت 
حضوری انجام می شده، کامال به صورت اینترنتی و کنترل ها 
به صــورت اتوماتیک از طریق سیســتم انجام می شــود؛ از 
جمله در کمیســیون ماده صد، همزمان با صدور رای، مبلغ 
جریمه نیز ابالغ می شود و به طور خالصه از ارائه درخواست 
تا صدورپروانه، پایان کار و اســتعالم ها به صورت سیستمی 

پیگیری می شود.
اجرای سیستم مکانیزه شهرسازی در منطقه 14 تا 

هفته آینده 
مدیر طرح شهرســازي الکترونیک و برون ســپاري معاونت 
شهرسازي و معماري شــهرداري اصفهان، با اعالم اینکه پس 
از اجرای سیســتم مکانیزه شهرسازی در منطقه ۱3، مناطق 
2، ۴ و 7 نیز به این سیســتم مجهز شــدند، گفت: در منطقه 
۱۴ شــهرداری اصفهان نیز سیســتم مکانیزه شهرسازی تا 
هفته آینده آماده بهره برداری می شــود. وی تاکیدکرد: قرار 
بود تا خردادماه 9۶ تمام مناطق ۱5گانه شهرداری اصفهان به 
سیستم شهرسازی الکترونیک مجهز شوند؛ اما بنا به تاکیدات 
شورای اسالمی شــهر و شــهرداری اصفهان بر الکترونیکی 
شدن خدمات شهرسازی و درآمد، در حال حاضر با همکاری 
ســازمان فاوا، تمامی خدمــات مربوط به شــهروندان مانند 
شــهرنما )تصاویر 3۶۰ درجه از معابر(، طرح های باالدست 
)کاربری، گذربندی و ارتفاع(، ثبت ســهمیه طــراح و ناظر، 
تصدیق و گواهی ها و غیره، در کلیه مناطق راه اندازی شــده 
اســت و خدمات مربوط به شــهروندان خاص)متقاضیان و 
مالکین اخذ پروانه ساختمان ،گواهی و...( در کلیه مناطق تا 
پایان ســال جاری اجرایی خواهد شد. مهدویان، اقدام جدید 
در سیستم مکانیزه را »ســایت تثبیت اسناد« خوانده و بیان 
می کند: از این پس هر مجوزی که در شــهرداری های مجهز 
به سیستم شهرســازی الکترونیک صادر می شــود، بارکد و 
کد منحصر به فردی دارد و شــهروندان برای اطالع از صحت 
مجوز، می توانند بارکد را در سایت esup.isfahan.ir وارد 

کرده و اصل مجوز را رویت کنند.

با توجه به تاکیدات 
شورای اسالمی شهر 

و اهمیت موضوع 
پروژه ای تحت عنوان 

»شهرسازی الکترونیک 
و درآمد«، این امر در 
قالب تهیه سیستم 
مکانیزه شهرسازی 
و درآمد شهرداری 
اصفهان شروع شد

به گفته مدیر طرح شهرســازی الکترونیک شــهرداری اصفهان، قرار بود تا خردادماه 96 تمام مناطق 15گانه 
شهرداری اصفهان به سیستم شهرسازی الکترونیک مجهز شــوند؛ اما بنا به تاکیدات شورای اسالمی شهر و 

شهرداری اصفهان، این مهم در کلیه مناطق تا پایان سال جاری اجرایی خواهد شد.

مدیر طرح شهرسازی الکترونیک شهرداری اصفهان:

خدماتمناطق15گانهتاپایانسالالکترونیکیمیشود
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چی بخوریم ، چی نخوریم

باغ کاغذی

کتاب » مرجئه« نوشته » دکتر شــهاب  الدین وحیدی مهرجردی« را 
انتشارات» سمت« تجدید چاپ کرد.

پس از رحلــت پیامبر اکرم )ص(، منازعات کالمـــی گونـــاگونی در 
پـاره اي از مسـائل در میـان پیـــروان آن حضـرت)ص( درگرفت. بـا 
رواج اندیشــه هاي گوناگون، رفته رفته فرقه هــاي متعددي در قرن 
اول پدید آمدند؛ ازجمله مسائل کالمی که باعـــث بحث و نزاع شدند، 
مسئله»ارجاء« بود که در نهایت به پیدایش فرقه اي با نـام »مرجئـه« 
منجـــر شـــد که در کتاب حاضر به تاریخ و اندیشــه هاي این فرقه 

پرداخته شده است. 
این کتاب مشــتمل بر یک مقدمه و چهار فصل اســت که در مقدمه 
به بیان واژه »ملل و نحل« و مهم تـرین کتـــاب هـاي ایـن حوزه که 
تاکنون به نگارش درآمده اند پرداخته اســت. فصــل اول این کتاب به 

بیان و بررســی موضـــوع هایی چـــون معـــانی لغوي و اصطالحی 
ارجاء، پیدایش و افول و زمینه هاي سیاسی و حکـــومتی ایـن فرقـه 
اختصـاص دارد و بـه ایـن پرسش پاسخ می دهد که »آیا مرجئه دین 
پادشاهان بوده و از هر پادشاه و حاکمی دفاع می کرده است و یا آنکـه 
اهل این فرقه با پادشاهان و حاکمان مخالفتی نیز داشته اند؟« دومین 
فصل از این کتاب در پی بیان عقاید مرجئه می باشد؛ عقایدي همچون 
»ماهیت ایمان و جایگاه عمل«، »اســالم و ایمان از دیدگاه مرجئه«، 
»فرقه هاي ســیزده گانه مرجئه« و »دیدگاه هــاي مرجئه افراطی و 
مرجئه اعتدالی«. در فصل سوم کتاب به موضوع استمرار تفکر »ارجاء« 
و مباحثی از این دست پرداخته شده و چهارمین فصل نیز به بیان نقد 
آرا و عقاید مرجئه از دیدگاه قرآن و کالم معصومین )ع( اختصاص دارد 

و  نقـدهاي نظري و عملی وارد بر مرجئه را بیان داشته است.

کدوی شکم پر بدون فر

لبخندک

گوناگون

کتا ب

طرز تهیه این کدوی شکم پر بسیار آسان 
بوده و برای طبخ آن به فر نیازی نیســت.

مواد الزم  : 
کدو بــا ســایز متوســط  10 عدد،پنیر 
مــوزارالی رنده شـــده  500 گرم،قارچ 
خردشـــده 250 گرم،ســیب زمینــی 
نگینی شــده  2 عدد متوسط،ذرت250 
گرم،فلفل دلمه ای نگینی شــده1 عدد 

متوسط،پیاز نگینی شده  1 عدد متوســط،رب گوجه فرنگی  1 قاشق غذاخوری،نمک، 
فلفل، ادویه  و روغن )برای سرخ کردن( به میزان الزم

طرز تهیه :
پوست کدوها را بگیرید و از وسط نصف کنید، آن گاه با قاشق مربا خوری داخل کدوها را 
خالی کرده و کنار بگذارید. اکنون در قابلمه ای پیاز را سرخ کرده و ادویه را اضافه کنید، 

سپس یک قاشق رب را در پیاز داغ تفت دهید.
آنچه را که ازکدوها خــارج کرده بودید خرد کــرده و با قارچ، فلفــل دلمه ای، ذرت و 
ســیب زمینی در مخلوط رب و پیاز تفت دهید. در انتها کمــی آب بریزید و درقابلمه 
را نیم باز بگذارید تا کامال بپزد.بعد از پخته شــدن مواد، آنها را درکدوهای خالی شــده 
ریخته و روی آن را با پنیر موزارال بپوشانید.در تابه کمی روغن ریخته و کدوها را در آن 
بگذارید. اینک شعله گاز را کم کرده و در ظرف را بگذارید، پس از 30 الی 45 دقیقه غذا 

آماده است.

ســاخت بناهای عظیم الجثه در دوران باستان هنوز 
برای بشر سوال برانگیز است، اما بناهای مدرن نیز به 
نوبه خود از عجایب دنیای معماری محسوب می شوند. 
البته در ساخت بناهای مدرن، معماران از علم فیزیک 

و ریاضی بهره گرفته تا شکل جالبی به سازه بدهند.
برج اینفینیتی در  دبی

برج اینفینیتِی دبی، بلندترین برج مسکونی دنیاست 
که چرخش کمی هــم در ظاهرش دیده می شــود. 
ارتفاع باالترین قســمت برج به 305 متر می رســد، 
بسته به اینکه در کدام طبقه  این برج 80 طبقه هستید، 
چشــم انداز آب نما و محیط بیرون برای شما متفاوت 
است. از نکات جالب برج اینفینیتی این است که هیچ 

ستونی در نمای داخلی ساختمان دیده نمی شود.
 خانه اپرا در سیدنی

خانه اپرای ســیدنی یکی از قدیمی ترین عجایب این 
فهرست است. این ســاختمان در سال 1973 افتتاح 
شــد. در واقع می توان گفــت که اســترالیا را با خانه 
اپرای سیدنی می شناسند. سقف سفید و صدفی این 
ساختمان در روز می درخشــد و شب ها نیز به واسطه 
نورپردازی زیبــا ظاهری متفــاوت دارد. حتی گفته 
می شود که این ساختمان یکی از نمادهای معماری 
قرن بیستم است، البته به هیچ وجه نمی توان از تاثیر 
معماری خانه اپرای ســیدنی بر معماری پس از آن به 
سادگی گذشت! زیرا در سال 1957، یعنی زمانی که 
پروژه ســاخت خانه اپرای سیدنی توسط یک هیئت 
بین المللی به معماری دانمارکی به نام »یورن اوتسون« 
واگذار شد، رویکرد جدیدی در ســاخت و ساز کلید 
خورد. خانــه اپرای ســیدنی جوان ترین عضو میراث 

جهانی یونسکو نیز  می باشد.
 افالک نما و موزه علوم ناگویا درژاپن

موزه علوم شهر ناگویا در مرکز شهر ناگویای ژاپن واقع 
شده است. این ســاختمان به شکل یک توپ فوتبال 
بزرگ طراحی شــده که بین دو پایه  مستطیلی قرار 
گرفته اســت. بزرگ ترین افالک نمای جهان در این 
مجموعه قرار دارد. در ســال 2012، بخش اعظمی از 

موزه به مناسبت افتتاح افالک نما نوسازی شد.

بناهایی  که بشر هرگز فکر 
ساختنش را هم نمی کرد)3(

آدم ها در شــبکه هــای اجتماعی کتاب 
نمی خوانند، نویســنده ها را می خوانند. 
اینجا کســی حوصله خواندن متن های طوالنــی را ندارد. اگر 
حرفی برای گفتن دارید، باید آن را در چند کلمه خالصه کنید 
تا مردم همین طور کــه دارند شستشــان را روی صفحه تکان 
می دهند، تند تند چند کلمه ای بخواننــد و بگذرند. یک ماهی 
تن می تواند حتی 180 کیلوگرم باشد، اما یک قوطی تن ماهی 
فوقش 180 گرم اســت. هر دو ماهی هســتند اما خب بینشان 
خیلی تفاوت وجود دارد. برای خوردن ماهی به آن بزرگی کلی 
وقت الزم است)تازه شســتن و پختنش هم هست( اما خوردن 

یک قوطی تن ماهی کار سختی نیست.
هم آدم را از گرســنگی نجات می دهد و هم کم خرج تر است. 
گشــتن توی شــبکه های اجتماعی و خواندن متن های کوتاه 
و جمــالت قصار مانند خــوردن همان تن ماهی اســت. گاهی 
خیلی مــی  چســبد و اگر در کارخانــه مطمئنی تولید شــده 
باشد، می تواند ســالم و مفید هم باشــد اما جای خوردن ماهی 

را نمی گیرد. 
اگر بپذیریم که کتاب، غذای روح اســت آن وقــت باید بگوییم 
که بعضی از این غذاهای روح در  شــبکه های اجتماعی بیشتر 
شــکم پرکن هســتند تا پرخاصیــت! به آدم احســاس کاذب 
آگاهی و شناخت می دهند، دم دســتی و فست فودی هستند، 
گرســنگی مان را از بین می برند و نمی گذارند تا  سراغ غذاهای 
ســالم برویم. این وعده هــای کوچک غــذای روح وقتی مفید 
هســتند که ما به آنها مثل محصوالت رایگانی که جلوی سوپر 
مارکت ها بــرای تبلیغ می دهند نــگاه کنیم. مزه  مزه شــان 
کنیم و اگر به دلمان نشســتند برویم و یک بســته کامل از آنها 

را تهیه کنیم.  این یادداشــت های کوتاه 
 و جمــالت چنــد کلمــه ای
 می تواننــد مــا را بــا قلــم 

کنند،  آشــنا  نویسنده ای 
کتابی را معرفی کنند و 
ما را بــه دنبال خواندن 
اثری بفرستند که رنگ 

تازه ای به زندگی ما 
می بخشد.

مرجئه 

این سوپ ها شما را الغر می کند)2(
 ارزش غذایی سوپ ها و آش ها

پیاز: یکی از بهترین مواد ضدعفونی کننده به شمار می آید که نقش ضدمیکروبی آن به اثبات 
رسیده است. عالوه بر این، پیاز یک منبع خوب منگنز اســت و این ماده معدنی یک ضددرد 
طبیعی محسوب می شود بنابراین مصرف پیاز در سوپ به کاهش دردهای عضالنی هنگام 

سرماخوردگی کمک می کند.
گوشت: برخی از سوپ ها و آش ها هم دارای گوشــت مرغ یا گوشت قرمز هستند و عالوه بر 
ویتامین و موادمعدنی، پروتئین نیز دارند. پروتئین گوشت به بازسازی سیستم ایمنی کمک 

می کند.
غالت: غالت موجود در آش ها مانند جو، جوی دوسر، گندم و... نیز منگنز باالیی دارند. مواد 
غذیی این گروه تامین کننده انرژی بدن و حاوی فیبر، ویتامین های گروه B و پروتئین هستند.

حبوبات: در گروه گوشــت ها قرار دارند زیرا از نظر پروتئین غنی هستند. حبوبات مقاومت 
بدن را در برابر بیماری ها افــزایـش مـی دهنـد. افرادی که 2 بار یا بیشتر در هفته از حبوبات 
استفاده می کنند کمتر به سرطان روده بزرگ، پروستات، بیماری های قلبی- عروقی و دیابت 

نوع 2 مبتال می شوند.
آیا سوپ ها به کاهش وزن کمک می کنند؟

بســیاری از افراد فکر می کنند اگر برنامه غذایی خود را روی مصرف سوپ ها و آش ها تنظیم 
کنند کالری کمتری دریافت می کنند و الغر می شــوند یا اگر ســوپ را به عنوان پیش غذا 
بخورند جلوی اشتهایشــان گرفته می شــود و در ادامه غذای کمتری مصرف خواهند کرد 
 و چاق نخواهندشد، در حالی که بیشتر ســوپ ها و آش ها یک غذای کامل هستند و کالری

 کاملی دارند.

نداشاه نوری
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امام علی )علیه السالم(:
كسی كه در نگه داشتن راز خود ناتوان باشد ، در حفظ راز ديگران 

توانا نباشد.
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