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رییس هیئت مدیره صنف کشــاورزان شهرســتان اصفهان گفت: اگر 
همه آب جاری شده برای شرق شهرستان اصفهان اختصاص داده شود 

و در باالدست برداشت صورت نگیرد، آب به کل زمین های...

ان شاءا... خبر من را هم به شما بدهند...

بازداشت سرکرده 
منافقین در اصفهان

315

حضور با شکوه مردم یادآور 
مجاهدت دهه اول انقالب بود

رییس اتاق بازرگانی اصفهان:

تولید استان
به سمت نابودی می رود

»گوشه های اصفهان«  در موزه 
هنرهای معاصر

6

آب زاینده رود
به تمام کشاورزان شرق اصفهان می رسد

همه آمده بودند؛ آنهایی که به مراسم دانشگاه تهران 
نرسیدند، خود را به بیت آقا رســاندند تا در مراسم 
ترحیم و بزرگداشــت رییس فقید مجمع تشخیص 
مصلحت نظام که از سوی حضرت آیت ا... خامنه ای 

رهبر انقالب در حسینیه  امام خمینی )ره( و با حضور 
ایشان برگزار شــد، شــرکت کنند. آنچه از تصاویر 
منتشر شــده در پایگاه اطالع رســانی رهبرمعظم 

انقالب مشاهده کردیم...

رهبرانقالب
در سوگ یار دیرین

2

7

سفره های آب های زیرزمینی
در بام ایران خالی شده اند

15

مدیرعامل سازمان پارک های شهرداری اصفهان:

جریمه قطع درختان شهر
سه برابر می شود

15

ثبت بیش از ۲۸ هزار واقعه 
ازدواج در استان اصفهان

استارت دوباره اصفهان
روی خط نیم فصل

ژه
وی

14

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام  در مجلس ترحیم 
آیت ا...هاشمی رفسنجانی در کاشان:

ماموریت ناکام برای ایجاد تشنج در مراسم تشییع پیکر 
آیت ا... هاشمی رفسنجانی؛

3

به بهانه برگزاری مراسم بزرگداشت سالروز شهادت شهید احمد کاظمی؛

وقتی زیست بوم زاینده رود محل جوالن شکارچیان می شود!

آبی که برای عده ای نان شده است
صفحه 12

صفحه 15

9

مراسم ترحیم حجت االسالم والمسلمین هاشمی رفسنجانی در حسینیه امام خمینی)ره( برگزار شد؛
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پیشنهاد سردبیر:
یک دقیقه سکوت در ژنو به احترام آیت ا... هاشمی

خبرسپاهدیدگاهپارلمان

ســخنگوی هیئت رییسه مجلس شورای اســامی با بیان 
اینکه درخواســت اســتیضاح عبــاس آخونــدی وزیر راه 
همچنان امضاهای کافی را دارد، گفت: طرح استیضاح وزیر 
نیرو نیز با ۴۰ امضا تقدیم هیئت رییسه مجلس شده است.

بهروز نعمتــی درباره آخرین وضعیت پیگیری اســتیضاح 
عباس آخوندی وزیر راه و شهرســازی، اظهار داشت: من از 
پیگیری کمیسیون عمران در این باره بی اطاعم، اما پس از 
اینکه بررسی الیحه برنامه ششم در مجلس تمام شود، این 
موضوع می تواند در دســتور کار قرار بگیرد.وی خاطرنشان 
کرد: امضاهای متقاضیان اســتیضاح از تعــداد اولیه کمتر 

شده، اما همچنان حد نصاب مطرح شدن استیضاح را دارد.
سخنگوی هیئت رییســه مجلس، همچنین با بیان اینکه 
ظاهرا متقاضیان اســتیضاح وزیــر علوم بــرای پیگیری 
اســتیضاح به جمع بندی نرســیده اند، گفــت: اخیرا طرح 
اســتیضاح چیت چیان وزیر نیرو با ۴۰ امضا تقدیم هیئت 
رییسه مجلس شده که هیئت رییسه نیز آن را به کمیسیون 
ارجاع داده است.نعمتی درباره محورهای مد نظر متقاضیان 
استیضاح اظهار داشت: عمدتا موضوع مدیریت منابع آب و 

وضعیت سدهای کشور مد نظر متقاضیان است.

سردار محمدجعفر اسدی مشاور عالی فرمانده قرارگاه 
مرکــزی خاتم االنبیــاء)ص( و فرمانده اســبق نیروی 
زمینی سپاه طی سخنانی در ســالگرد شهادت سردار 
شــهید احمد کاظمی و جمعــی از فرماندهان نیروی 
زمینی سپاه که در تهران برگزار شد، با اشاره به حوادث 
منطقه و نقش ایران در دفاع از اســام اظهار داشت: در 
ســال های دفاع مقدس، نیروهای ما خصوصا در جنوب 
و در خوزســتان، فاصله ای 1۰ دقیقــه ای با خط مقدم 
داشــتند؛ اما امروز خط مقدم جبهه دفاع از اسام به آن 

سوی مدیترانه رسیده است.
اسدی با اشــاره به نقش فرماندهان شهید به خصوص 
احمد کاظمــی در ارتقای توان نظامــی گفت: خانواده 
این شــهدا ولی نعمت های ما هستند و ما وظیفه داریم 
از آنها که عزیزانشان را برای عزت و افتخار این کشور فدا 

کردند، تجلیل کنیم.
وی در بخــش دیگــری از ســخنان خود بــه موضوع 
ارتحال آیت ا... هاشــمی رفسنجانی اشــاره کرد و او را 
 ستون و یار انقاب و فردی عاشــق مقام معظم رهبری 

معرفی کرد.

نعمتی : 

استیضاح آخوندی 
هنوزمتقاضی دارد

فرمانده اسبق نیروی زمینی سپاه:

جبهه دفاع از اسالم به آن سوی 
مدیترانه رسیده است

زاکانی:

 این دولت اساسا دولت 
محرمانه است

نوری المالکی: 

 آیت ا... رفسنجانی 
شخصیتی استثنایی بود

نماینده ســابق مردم تهران در مجلس گفت: از نظر من 
این دولت اساســا دولت محرمانه اســت و شــفافیت را 
مناسب نمی داند و کوچک ترین قدمی به سمت شفافیت 
برنداشته است. علیرضا زاکانی نماینده سابق مردم تهران 
در مجلس شورای اســامی درمورد  اظهارات دولتی ها 
درباره شفافیت، اظهار داشت: از نظر من این دولت اساسا 
دولت محرمانه اســت؛ شفافیت را مناســب نمی داند و 

کوچک ترین قدمی به سمت شفافیت برنداشته است.
زاکانی افزود: اقداماتی که دولت یازدهم تاکنون داشــته 
نشان می دهد که خاف مسیر شفافیت را در پیش گرفته 
و این »شفافیت« که لقلقه زبان آنها شده چیزی جز شعار 

و تبلیغات نیست. 
علیرضا زاکانی نماینده ســابق مردم تهــران در مجلس 
شورای اســامی درباره اعام موجودیت جبهه مردمی 
نیروهای انقاب اسامی بیان کرد: جبهه نیروی مردمی 
انقاب اســامی باید جامعیت بیشــتری پیــدا کند و 
 اجازه دهیــم نظریات این دوســتان در فضای باز جامعه 

بررسی شود.

به گزارش المنار، »نوری المالکی« معاون رییس جمهور 
عراق و رییس ائتاف دولت قانون در این کشور از آیت ا...

هاشمی رفسنجانی رییس فقید مجمع تشخیص مصلحت 
نظام به عنوان شخصیتی استثنایی در کشوری استثنایی 

یاد کرد.
وی همچنین افزود که آیت ا... هاشمی رفسنجانی در سایه 
رهبری امام خمینی )ره( و رهبر معظم انقاب یک مبارز 
وفادار و یکی از ارکان جمهوری اسامی به شمار می رفت. 
المالکی در پاســخ به ســوالی پیرامون مواضــع آیت ا... 
هاشمی رفسنجانی درباره اوضاع عراق و آینده این کشور 
گفت: مرحوم در تحلیل موضوعات و تحوالت داخل عراق 
از دیدگاه های روشــن و دقیقی برخــوردار بود و حتی از 
برخی سیاستمداران عراقی بیشــتر به چالش ها و موانع 

پیش روی عراق اشراف داشت.
وی همچنین افزود: آیت ا... هاشــمی رفسنجانی نسبت 
به خروج نیروهــای آمریکایــی از عراق دیدگاه بســیار 
خوش بینانه ای داشت و همواره بر ضرورت حفظ وحدت و 

حاکمیت ملی عراق تاکید می کرد.

تعطیلی دفاتر خارجی رسانه ملی 
یکی پس از دیگری

با وجود آنکه در دوره رییس جدید صدا و ســیما، رســانه ملی 
عما نقش روابــط عمومی را برای دولت یازدهــم ایفا می کند؛ 
اما همچنان دولت از پرداخت بودجه به این ســازمان خودداری 

کرده است.
به دنبال فشارهای مالی، سازمان صدا و سیما دست به اقدامات 
بسیاری زده از جمله فروش برخی ساختمان ها، تعطیلی پروژه 

ماهواره و... از جمله این اقدامات است.
در جدیدترین این اقدامات نیز برخی دفاتر خارجی این سازمان 
تعطیل شده و می شــود. به طوری که دفتر پرس تی وی حدود 
6 ماه است در لندن تعطیل شده است. دفتر مادرید صداوسیما 
هم در آستانه تعطیل شدن اســت و در آمریکای التین هم که از 
طریق کابلی برنامه ها نمایش داده می شــود وضعیت به گونه ای 

شده که بخش برون مرزی رسانه ملی با مشکاتی مواجه است.

اخبار

یک دقیقه سکوت در ژنو
 به احترام آیت ا... هاشمی

ماجرای سکونت آیت ا... هاشمی 
رفسنجانی در جماران

موگرینی بیانیه کمیسیون مشترک 
برجام را مورد تاکید قرار داد

سه شــنبه ٢1دی ماه اولین اجاس کشورهای در حال توسعه در 
ســال ٢۰1۷ برای اعطای ریاســت گروه از آرژانتین به تانزانیا در 

دفتر اروپایی سازمان ملل متحد در ژنو برگزار شد.
به گزارش ایســنا، در این اجاس سفرا و سایر دیپلمات های ارشد 
کشورهای عضو گروه، شــرکت داشتند. مودســت جاناتان مرو، 
سفیر و نماینده دائم تانزانیا در ژنو که ریاست گروه در سال ٢۰1۷ 
میادی را به عهده گرفت، با اشــاره به درگذشت آیت ا... هاشمی 
رفسنجانی رییس جمهور پیشــین جمهوری اسامی ایران اعام 

یک دقیقه سکوت نمود. 
هیئــت ایرانی شــرکت کننده در اجــاس نیز طی ســخنانی با 
تشــکر از اعام درگذشت آیت ا... هاشمی رفســنجانی و تسلیت 
سفرا و مقامات دولت ها، اظهار داشــت که ایشان در طول حیات 
خود حامــی تاش ها و آرمان های کشــورهای در حال توســعه 
برای پیشــرفت و توســعه و مشوق ســازوکارهایی چون جنبش 
غیرمتعهدها و گروه ۷۷ بودند. شایان ذکر اســت که گروه ۷۷ از 
بزرگ ترین گروه های بین دولتی اســت که 1٣۴ کشــور در حال 
توسعه را شامل شده و سازوکاری مشــورتی بین این کشورها در 
زمینه محیط زیست، تجارت، ســرمایه گذاری، مالی بین المللی 
و بخش های صنعتی کشــاورزی می باشد. گروه ۷۷ در پی تامین 
منافع مشــترک کشــورهای در حال توســعه بوده و اغلب طرف 
مذاکره کشورهای توســعه یافته در مجامع بین المللی می باشد. 
جمهوری اسامی ایران یک بار در ســال ٢۰۰1 ریاست گروه ۷۷ 

را به عهده داشت.

محسن هاشمی، فرزند آیت ا... هاشمی رفســنجانی صبح دیروز  
در برنامه حاال خورشید حاضر شد و درباره زندگی و سیره رییس 

فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام صحبت کرد.
وی در بخشــی از صحبت های خود به منزل ایشــان در جماران 
اشــاره کرد و گفت: در زمانــی که حضرت امــام خمینی)ره( در 
جماران اســکان پیدا کردند، صاحب منزل که فردی شخصی بود  
به دلیل مسائل امنیتی و رفت و آمدهای زیادی که در همسایگی 

منزل امام)ره( انجام می شد، مورد اذیت قرار می گرفت.
فرزند مرحوم هاشــمی افزود: به همین جهت امام)ره( دســتور 
فرمودند تا منزل این فرد به قیمت مناســبی خریداری شود تا او 
بتواند خانه خوبی برای خود مهیا کند و دیگر اذیت نشود.  محسن 
هاشمی گفت: وقتی منزل خریداری شــد از امام)ره( پرسیدند از 
این منزل چه اســتفاده ای کنیم که حضرت امــام)ره( فرمودند، 

بگویید آقای هاشمی بیایند اینجا زندگی کنند.

فدریکا موگرینی مســئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا دیروز 
با انتشــار پیامی در توییتر، بر بیانیه سه شــنبه شب کمیسیون 

مشترک برجام در وین تاکید کرد.
به گزارش ایرنا ، در اولین ســالگرد اجرایی شدن برجام ، نشست 
کمیسیون مشترک برجام بعد از ظهر سه شنبه در هتل کوبورگ 

وین برگزار شد. 
ریاست این نشست را هلگا اشمید دبیر سرویس خارجی اتحادیه 
اروپا )EEAS( به نمایندگی از طرف فدریکا موگرینی و ریاســت 
هیئت ایرانی را ســید عباس عراقچی معاون وزیــر امور خارجه 
بر عهده داشت و ســایر کشورها نیز در ســطح معاونان وزیر امور 

خارجه و مدیران کل سیاسی شرکت کرده بودند. 
در بیانیه انتشــار یافته پس از این نشســت آمده اســت: »تمام 
طرف ها بر تعهد قوی خــود به ادامه اجرای کامــل و موثر برجام 
تاکید کردند. کمیســیون مشــترک، تعهدات مربوط به برداشته 
شــدن تحریم ها مطابق برجام بــه خصوص در ارتبــاط با قانون 
تحریم ایران )آیســا( را مــورد تاکید قــرار دادنــد و همچنین 
تضمین های آمریکا مبنی بر اینکه تمدیــد قانون تحریم ایران به 
هیچ وجه تاثیری بر برداشــته شــدن تحریم های ایران و توانایی 
شــرکت ها برای کار در ایران مطابق برجام نــدارد را مورد توجه 

قرار دادند.« 
 کمیســیون مشــترک برجام همچنین بر تعهد تمام شــرکت 
کنندگان به ادامه روند برداشــته شــدن تحریم هــا به خصوص 

مطابق با بند ٢1 متن برجام تاکید کردند. 
این نشســت به طور خاص در واکنش به نامه 16 دسامبر محمد 
جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسامی ایران به موگرینی 
به عنوان همانند هماهنگ کننده کمیســیون مشــترک برجام، 
تشــکیل شــد. ظریف در نامه ای به موگرینی خواســتار بررسی 
بدعهدی هــای آمریکا و تمدیــد قانون تحریم ایــران )ISA( در 
کنگره آمریکا، شــده بود. پیش از این نیز هلگا اشــمید با انتشار 
پیامی در توییتر هدف از برگزاری کمیســیون مشترک برجام به 
ریاســت اتحادیه اروپا بین ایران و 1+5 را بررسی اجرای برجام و 
نامه وزیر امور خارجه ایران عنوان کــرد. وی همچنین در پیامی 
توییتری بر عزم اتحادیه اروپا بر ادامه اجــرای برجام تاکید کرده 
بود.بنا به درخواســت ایران ، پیش از نشست کمیسیون مشترک 
برجــام نیز کارگــروه اجرایــی کردن لغــو تحریم ها بــا حضور 

هیئت های کارشناسی از ایران و آمریکا در وین برگزار شد.

کافه سیاست

بین الملل

به گزارش شــبکه خبری »ان بی سی«ســران و وزرای 
کنونی و پیشــین 1۷ کشــور اروپایی با نگارش نامه ای 
سرگشاده  به دونالد ترامپ از وی خواستند که در مناقشه 
بین »کی یف« و »مســکو« از اوکراین پشتیبانی کند.

در بخشــی از این نامه ضمن اشــاره به اینکه والدیمیر 
پوتین متحد آمریکا نیست و در عرصه سیاست جهانی 
نمی توان به او اعتماد کرد خطاب به دونالد ترامپ نوشته 
شده که اشــتباه فاحشــی خواهد بود اگر تحریم های 
کنونی آمریکا و اتحادیه اروپا علیه روسیه برداشته شود 

یا اینکه از جدایی »کریمه« از اوکراین پشتیبانی شود.

دو تن از نزدیکان دبیر کل ســابق ســازمان ملل به جرم 
شرکت در معامله ای غیرقانونی و طرح برای رشوه دادن، در 
آمریکا بازداشت شده اند. به نوشته خبرگزاری رویترز، برادر 
دبیر کل سابق سازمان ملل و برادر زاده وی هر دو متهم به 
رشوه به یک مقام خاورمیانه ای برای معامله 8۰۰ میلیون 

دالری یک مجتمع مسکونی در ویتنام هستند.
بان کی سانگ برادر دبیر کل سابق و جو هیون بان پسر وی 
مدیر اجرایی یک شرکت ساخت و ساز کره جنوبی هستند 
که از ســوی دادگاه فدرال منهتن در پی کیفرخواستی، به 
این جرم متهم و هر دو پدر و پســر روز سه شنبه دستگیر 
شدند.سخنگوی بان کی مون روز چهارشنبه بعد از اعام 
این حکم به خبرنگاران گفت، دبیر کل سابق سازمان ملل 

اصا از این مسئله مطلع نبوده است.

معاون جنجالــی رییس پلیس دبــی در جدیدترین توییت 
مضحکش، ترور  رییس جمهور آتی آمریکا را پیش بینی کرد.

به گزارش عربی ٢1، ضاحی خلفــان، معاون رییس پلیس 
دبی، در حساب توییتر خود از جدی ترین حوادثی که احتمال 
می دهد در ســال ٢۰1۷ به وقوع بپیوندند، نوشــت. وی در 
جدیدترین توییت جنجالی خود نوشت: دونالد ترامپ -رییس 
جمهور منتخب آمریکا- ممکن است  از طرف یک مکزیکی یا 
یکی از شهروندان آمریکای جنوبی ترور شود. معاون رییس 
پلیس دبی در ادامه نوشت: من اطاعاتی در این خصوص ندارم 

و این تنها یک پیش بینی است.

نامه سرگشاده رهبران 
اروپایی به ترامپ

دستگیری 2 نفر از نزدیکان 
»بان کی مون« در آمریکا 

مقام اماراتی:

 ترامپ در سال 2017 
ترور می شود

آنچــه از تصاویر منتشــر شــده در پایگاه اطاع رســانی 
رهبرمعظم انقاب مشــاهده کردیم، خود گویای همه چیز 
است. دوطرف رهبرمعظم انقاب، سران قوا نشسته اند. علی 
الریجانی و حســن روحانی. دو »خمینی« جــوان در کنار 

الریجانی و روحانی دیده می شوند. 
»علی« کنار رییس مجلس و سیدحسن کنار رییس جمهور 
نشسته اند. سیدحسن خمینی روز سه شــنبه نتوانست به 
علت ازدحام جمعیت خود را به مراسم دانشگاه تهران و اقامه 
نماز توسط رهبر انقاب برساند؛ اما بعد به حرم امام)ره( رفت 
تا در کنار فرزندان هاشمی، پیکر یاردیرین امام)ره( و رهبری 
 را به خاک بسپارد. دیروز هم عازم حسینیه امام خمینی)ره(

شد. 
فرماندهان لشــکری هم همه آمده اند؛ سرلشــکر باقری و 
سرلشکر جعفری که در حســینیه جماران و مراسم دانشگاه 
تهران نیز حضور داشــتند، در مراسم ترحیم شرکت کردند. 

»محسن هاشمی« پسر بزرگ آیت ا... نیز حضور دارد . بیت 
رهبری میهمان خارجی هم دارد؛ از »عمار حکیم« و ابراهیم 
جعفری بگیرید تا ســفیر انگلیس.  شنیده شــد که عبدا... 
عبدا... رییس اجرایی دولت وحدت ملی افغانستان هم برای 

شرکت در این مراسم خود را به تهران رسانده است . 
چهره غایب مراسمات اخیرآیت ا... هم حضور دارد: »محمود 
احمدی نــژاد« که با فاصله اندکی از »محســن هاشــمی« 
نشسته است. محسن رضایی که شامگاه سه شنبه در کاشان 
ســخنرانی کرد هم خود را به مراســم ترحیم رسانده است. 
»سردار سلیمانی« فرمانده سپاه قدس که در روزهای پس از 
ارتحال آیت ا... هاشــمی، هم به حسینیه جماران رفت و هم 
در مراسم تشییع حضور داشت و در حرم امام)ره( به همسر 
 هاشمی رفســنجانی تســلیت گفت، در قاب تصاویر دیده 
می شود. ســردار قرآن می خواند. کنار سرلشــکر باقری و 

اسحاق جهانگیری نشسته است. 
وزیر امور خارجه هم هست. آیت ا... شاهرودی هم آمده است 
و خاصه که تصاویر می گوید همه بودند. از راســت و چپ و 
اعتدالگرا و فراجناحی ؛ همه آمده بودند تا در مراسم ترحیم 
یار 59 ساله رهبر معظم انقاب در بیت ایشان شرکت کنند. 

قاریان، آیاتــی از کام ا... مجید را تاوت کردنــد و ذاکران 
اهل بیت )علیهم السام( به مداحی پرداختند.

 در این مراســم، آیت ا... موحدی کرمانی در سخنانی، ایمان 
به خدا و ایســتادگی در راه حــق را مهم ترین ویژگی رییس 

فقید مجمع تشــخیص مصلحت نظام دانست و گفت: ملت 
قدرشــناس ایران هرگز مبارزات آن یار دیریــن امام)ره( و 
رهبری در مقابــل طاغوت های زمان یعنــی رژیم پهلوی و 
جبهه  اســتکبار و همچنین خدمات و مســئولیت های او در 
مقاطع مختلفی مانند دفاع مقدس، مجلس شورای اسامی، 
ریاست جمهوری و مجمع تشــخیص مصلحت نظام را از یاد 
نخواهند برد.آیت ا... موحدی کرمانی با اشــاره به مصلحت 
مهم حفــظ انســجام ملی و حساســیت آن یــار صمیمی 
انقاب بــر حفاظت از مصالح نظام، افزود: در نظام اســامی 
فصل الخطاب، مقام معظم رهبری است و ایشان نیز همواره 
تاکید داشــت که در مقام عمل، همگی بایــد رهرو و مطیع 

رهبری باشیم.
هاشمی روز سه شنبه به خاک ســپرده شد. روز چهارشنبه 
مراســم ترحیم گرفته شــد و برخاف شــایعات خانواده او 
اعام کرده اند که مراســم ترحیم دیگری برگزار نمی شــود 
 و مراســم هفتم هــم در مرقــد مطهــر امــام)ره( برگزار 

خواهدشد. 
رهبرانقاب دیروز در فقدان »جانکاه و سخت« یار مبارزاتی 
خود ، به ســوگ نشستند. سوگ ازدســت دادن دوستی که 
سرآغازآشــنایی با او از بیــن الحرمین کربــای معلی بود.  
دوستی که رهبری زمانی در وصفش گفته بودند » هیچکس 

برای من آقای هاشمی نمی شود.«
 در ادامه تصاویر مربوط به این مراسم را می بینید. 

همه آمــده بودنــد؛ آنهایی که به  زاینده رود 
مراسم دانشــگاه تهران نرسیدند، 
خود را بــه بیت آقا رســاندند تا در مراســم ترحیم و 
بزرگداشت رییس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام 
که از ســوی حضرت آیت ا... خامنه ای رهبر انقالب در 
حسینیه  امام خمینی )ره( و با حضور ایشان برگزار شد، 

شرکت کنند. 

 رویترز با اشــاره به دیدار اخیر دیپلمات های ایران و کشورهای 1+5 مدعی 
شــده که تهران تصمیم گرفته تا در مورد تمدید تحریم های ایران از سوی 
آمریکا اعتراض چندانی نداشته باشــد تا به این صورت از آسیب خوردن به 
برجام جلوگیری کند.»والدیمیر ورونوکوف« نماینده روسیه در دفتر سازمان 
ملل گفت: تمدید تحریم های ایران از سوی آمریکا اقدام مطلوبی نبود اما به 
هرحال زندگی، زندگی اســت. برای جلوگیری از وارد آمدن ضربه به برجام، 
اقدام مشترک از طرف تمامی کشورها الزم است. ایران معتقد است تمدید 
تحریم های جدید آمریکا علیه این کشور نقض توافق هسته ای )برجام( است 
که براســاس آن تهران باید در مقابل محدود کردن برنامه هسته ای خود، از 
برداشته شدن تحریم ها بهره مند شود.»عباس عراقچی« معاون وزیر خارجه 
ایران، درباره این نشست گفت: ایران نگرانی هایش در خصوص اینکه تمدید 
قانون تحریم های ایران وضع مجدد تحریم اســت را ابراز کرد. فکر می کنم 

کمیسیون مشترک، نگرانی های ایران را خیلی جدی گرفت.

دولت استرالیا:

ایران به شاخ آفریقا 
تسلیحات قاچاق می کند!

رویترز :

ایران برای حفاظت از برجام 
اعتراض نمی کند

دولت استرالیا مدعی شد از یک کشــتی که به تازگی در نزدیکی سواحل 
یمن توقیف کرده، تسلیحاتی که ساخت ایران بوده  به دست آورده است.

دولت استرالیا در ادعایی عجیب ایران را به قاچاق تسلیحات در شاخ آفریقا 
و شبه جزیره عرب متهم کرد.

استرالیا ادعا کرده، تسلیحاتی که کشــتی جنگی استرالیایی در ماه فوریه 
سال گذشته کشف کرد، شامل هزاران ساح سبک، ساح سبک ضد زره 
و موشک انداز دوش پرتاب است. این درحالی است که ایران هرگونه ارسال 
تسلیحات به یمن را رد کرده است. متهم کردن ایران به ارسال تسلیحات به 
یمن برای تقویت نیروهای انقابی مردمی، ارتش یمن و مبارزان انصارا... در 
مقابل حمات همه جانبه زمینی و هوایی ائتاف عربی-آمریکایی به رهبری 
عربستان ســعودی در حالی صورت می گیرد که آمریکا، انگلیس و کانادا 
میلیاردها دالر اسلحه به عربستان صادر و همچنین این کشور را در تجاوز به 

یمن پشتیبانی اطاعاتی می کنند.

مراسم ترحیم حجت االسالم والمسلمین هاشمی رفسنجانی در حسینیه امام خمینی)ره( برگزار شد؛

رهبرانقالب؛ در سوگ یار دیرین
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پیشنهاد سردبیر:
افزایش قیمت گوشت روزانه شده است

اخبار

مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزســتان گفت: با گزارش گمرک 
بندر امام خمینــی )ره( مبنی بر اظهار خالف واقع یک شــرکت 
پتروشــیمی به خروج یک میلیون و 577 هزار پلی وینیل کلراید 
از کشور به ارزش یک میلیون و 483 هزار و 472 دالر، پرونده ای 
به منظور رســیدگی به شــعبه ویژه قاچــاق کاال و ارز تعزیرات 

حکومتی ارجاع شد.
به گزارش ایســنا به نقــل از تعزیرات حکومتی، رضا ســعیدی 
مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزســتان، اظهار کرد: پس از انجام 
مراحل دادرسی و بررسی های کارشناســی، پرونده اظهار خالف 
واقع یک شرکت پتروشــیمی به خروج یک میلیون و 577 هزار 

پلی وینیل کلراید از کشور، تخلف محرز تشخیص داده شد.
وی ادامه داد: مدیرعامل این شــرکت خصوصی به پرداخت یک 
میلیارد و 535 میلیــون و 60 هزار و 758 ریــال جریمه در حق 
صندوق دولت محکوم شد.ســعیدی گفت: پــس از ابالغ رای به 
مدیر عامل این شــرکت خصوصی و اعتراض وی به رای صادره، 
پرونده در شــعبه تجدیدنظر مورد رسیدگی قرار گرفت و جریمه 

با کسر 20 درصد از عامل تخلف اخذ و به صندوق دولت واریز شد.

رییس اتاق بازرگانی اصفهان با تاکید بر اینکه واحدهای صنعتی 
اســتان روز به روز به ســمت نابودی می روند، گفت: بانک های 
دولتی و یا خصوصی بیشترین آســیب را به واحدهای تولیدی 

وارد کرده و آنها را بدهکارتر می کنند.
مدیرعامل بانــک خاورمیانــه در جمع برخــی از اعضای اتاق 
بازرگانــی اصفهان در خصــوص برخی از مســائل روز بانکی و 

اقتصاد کشور با آنها تبادل نظر کرد.
عبدالوهاب ســهل آبادی در این دیدار با اشــاره به اینکه عمده 
کارهای صنعتی مهم کشور در این اســتان متمرکز شده است، 
اظهار داشت: اســتان اصفهان با داشــتن 8 هزار واحد صنعتی 

کوچک، متوسط و بزرگ، در بحث معادن بسیار غنی است.
به گفته وی، معادنی همچون ســرب، مس، طال و ... در اســتان 
اصفهان ذخیره دارند و شاید استان بتواند مشکالت نبود نفت را 

از طریق معادن برطرف کند.
رییس اتاق بازرگانــی اصفهان با بیان اینکه با وجود پتانســیل 
باالی معادن متاسفانه تنها 7 درصد اکتشاف داریم و بیش از 50 
متر نمی توانیم حفاری کنیم، افــزود: این به دلیل به روز نبودن 

امکانات و تکنولوژی  ما در اکتشافات معدن است.
وی خطاب به مدیرعامل بانک خاورمیانه، گفــت: امیدواریم از 

وجود شما برای احیای معادن اصفهان بهره ببریم.
ســهل آبادی همچنین به پیشینه صنعت نســاجی در اصفهان 
اشاره کرد و بیان داشت: متاســفانه این صنعت امروز در استان 

پویایی ندارد.
وی با اشــاره به مالیات باالیی که اســتان اصفهان در کشــور 
پرداخت می کند، گفــت: با این وجود اصفهــان از نظر دریافت 

کمک ها و اعتبارات ملی، در رتبه های آخر قرار دارد.
رییس اتاق بازرگانی اصفهان در ادامه به وجود قرض الحسنه ها 
و موسســات مالی و اعتباری بدون مجوز در استان اشاره کرد و 
افزود: متاسفانه منشأ بسیاری از این موسسات از استان خراسان 
رضوی بوده و بعضا آنها و بانک های خصوصی در اصفهان به بدنه 

صنعت استان آسیب زیادی وارد کرده اند.
سهل آبادی با ابراز تاسف نســبت به اینکه روز به روز واحدهای 
صنعتی اســتان در حال نابودی هســتند، گفــت: تعرضات به 
معادن، فشــارهای مالیاتــی و بانکی مهم تریــن عامل نابودی 

صنعت استان هستند.
وی خواســتار کمک بانک خاورمیانه به صنعت اســتان و نحوه 
ارتباط آنها با این بانک شــد و افزود: متاسفانه استمهال بانک ها 

ما را نابود می کند.

شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران، اعالم کرد: نخستین 
هواپیمای جدید ایرباس )مدل A321( ســاعت ۱4و 30 دقیقه 
امروز در فرودگاه مهرآباد تهران بر زمین می نشــیند. شــرکت 
هواپیمایی جمهوری اســالمی ایران اعالم کرد: این هواپیمای 
ایرباس، قرار اســت پس از انجام تســت های فنــی از فرودگاه 
هامبورگ آلمان عازم فرودگاه تولوز فرانســه شود.طبق برنامه، 
این هواپیما با هدایــت خلبانان ایرانی امروز از فــرودگاه تولوز 
فرانســه عازم تهران می شــود و رأس ســاعت ۱4 و 30 دقیقه 
در فــرودگاه مهرآباد بر زمیــن می نشیند.شــرکت هواپیمایی 
جمهوری اسالمی ایران یادآور شد: در آیینی که به همین منظور 
در آشیانه مهندســی و تعمیرات ایران ایر برگزار می شود، برخی 
مسئوالن لشکری و کشوری حضور خواهند داشت.گفتنی است؛ 
شــرکت هواپیمایی جمهوری اســالمی ایران اعالم کرده است 
 که از این هواپیمای ۱۹0 نفره در مســیرهای داخلی اســتفاده 

خواهد کرد.

دبیــرکل کانون عالــی انجمن های صنفی کارگــران می گوید: 
فضــای کســب و کار ایران صــد درصــد آمادگــی پذیرش 
سرمایه های خارجی را دارد به شــرط آنکه به بخش خصوصی 
و تعاونی میدان داده شــود و جریان کارآفرینــی همراه با ورود 
سرمایه های خارجی گســترش یابد. هادی ابویـ  در گفت وگو 
با ایسنا، اظهارکرد: با وجود تاکید مسئوالن برای سرمایه گذاری 
خارجی در بخش هــای اقتصــادی، کارفرمایــان همچنان از 
مشــکالت خود و اوضاع اقتصادی می نالنــد در حالی که اگر به 
بخش های غیردولتی، تعاونــی و خصوصی در داخل میدان داده 
شود کارآفرینی رشد می کند و اشتغال مورد نظر در بخش های 
مختلف ایجاد می شــود. ابوی در پایان با تاکید بر حفظ مشاغل 
موجود گفت: الزم اســت فرصت های شــغلی جدیــد در کنار 
حفظ اشتغال موجود ایجاد شــود و به عنوان مثال اگر قرار است 
تکنولوژی بافت پتو را وارد کنیم نباید کارخانه های بافت پتو در 

کشور ورشکسته شوند. 

مدیرعامل متقلب یک شرکت 
پتروشیمی، تعزیر شد

رییس اتاق بازرگانی اصفهان:

تولید استان
به سمت نابودی می رود

نخستین هواپیمای جدید ایرباس 
امروز وارد مهرآباد می شود

یک مقام مسئول کارگری:

ورود فناوری جدید به ورشکستگی 
کارخانه هایمان منجر نشود!

مدیرکل راه وشهرســازی اســتان اصفهــان گفت: 
با پیگیری هــای صورت گرفته و بــا امضای وزیر راه 
وشهرســازی و بانک ملی ایران، بعد از سال ها انتظار 

تملک کارخانه ریسباف انجام شد.
به گزارش ایمنا، کارخانه ریســباف بــه عنوان تنها 
بازمانده کارخانجات صنعتی دوران شکوفایی صنعت 
نساجی در اصفهان اســت که طی چند سال گذشته 
مســئوالن ســعی کردند، آن را به موزه ای با ارزش 

تبدیل کنند.
قبال اعالم شده بود، بیش از 45 اثر معماری صنعتی 
اصفهان کــه عمدتا از کارخانجات نســاجی بوده اند 
و درحاشیه زاینده رود قرار داشــته در حال تخریب 
اســت و متاســفانه در این فاجعه از جامعه معمار ما 

صدایی به گوش نمی رسد.
به گفته مدیرکل راه و شهرســازی اســتان اصفهان، 
کارخانه ریســباف اصفهــان یکی از این آثــار به جا 
مانده ای اســت که وزارت راه وشهرسازی با اعتباری 
بالغ بــر 2۱5 میلیــارد تومــان و از محــل امالک 
ومســتغالت در توافقی با بانک ملی آن را خریداری 

کرده و سعی در نجات آن دارد.
براین اســاس قرار بود  تــا تاریخ 30 آبــان ماه تمام 
اقدامات مربوط به نقل و انتقاالت کارخانه ریســباف 
انجام شــود که این امر چند ماه طوالنی تر شد، بانک 
ملی هم از این کار ســر، بــاز می زد اما بــا پیگیری 

مسئوالن استانی و کشوری این کار تحقق یافت.
حجت ا... غالمــی در این باره اعالم کــرد: با تالش و 
پیگیری های انجام شده، کارخانه ریسباف اصفهان با 
امضای مقام عالی وزارت راه وشهرسازی و بانک ملی 

ایران توسط راه وشهرسازی به تملک درآمد.
وی بیان داشــت: ایــن کارخانه به عنــوان آخرین 
بازمانــده از کارخانجات نســاجی و بناهای تاریخی 
باقیمانــده از عصر معمــاری صنعتــی و نمادی از 
فرهنگ، معماری، مناســبات اجتماعــی و تاریخی 
مردم در ســده معاصراســت کــه احیــای آن حق 

شهروندان اصفهانی است.
مدیرکل راه و شهرســازی اســتان اصفهــان گفت: 
کارخانــه ریســباف در چهاربــاغ بــاالی اصفهان 
بــه متــراژ 7000 متــر مربــع و بــه ارزش 2۱5 
میلیــارد تومــان، با هــدف تبدیل به مــوزه بزرگ 
اصفهــان خریــداری شــد کــه خوشــبختانه این 
 پیگیــری ها به ثمر نشســت و تملک ایــن کارخانه

 اجرایی شد.

قرارداد انتقال مالکیت کارخانه 
ریسباف اصفهان امضا شد

ویژه

به گزارش ایمنا دبیر انجمن صنایع لبنی کشور اعالم کرد 
قیمت هر لیتر شیر استریل با ماندگاری 6 ماه 200 تومان 

افزایش یافت.
به گفته رضا باکری، علت افزایش قیمت شیرهای استریل 
مدت دار، افزایش تعرفه واردات پاکت تتراپک از 4 به 20 
درصد و همچنین حذف ارز مبادله ای است که این امر با 

توافق وزارتخانه های جهادکشــاورزی و صنعت، معدن و 
تجارت صورت گرفته است.

بنا براین تصمیم، قیمت هر لیتر شــیر اســتریل با پاکت 
تتراپک از 2800 بــه 3000 تومان افزایش یافت که 200 
تومان رشد قیمت دارد و ناشــی از اثرگذاری افزایش نرخ 

تعرفه واردات و تغییر نرخ برابری ارز است.

البته دبیــر انجمن صنایع لبنی کشــور تاکیــد کرد که 
بقیه فــرآورده های لبنی همچون شــیر، ماســت ، دوغ، 
پنیر و... که بســته بندی آنها از تولیدات داخلی اســت و 
 وارداتی نیســت، بــه هیچ عنوان شــامل ایــن افزایش

قیمت نمی شوند.
در این باره مدیر عامل تعاونی کارخانجات شیر پاستوریزه 
اســتان اصفهان در گفت وگــو با خبرنگار ایمنــا با اظهار 
بی اطالعــی از ایــن تصمیم، بیان داشــت: هنــوز هیچ 

ابالغیه ای به ما داده نشده است.
هومان امیری تاکید کرد: تصمیــم افزایش 200 تومانی 
هر لیتر شیر استریل از ســوی انجمن صنایع لبنی کشور 
 به این معنا نیســت کــه در اصفهان نیــز افزایش قیمت

داشته باشیم.
وی با تاکید بــر اینکه ما بــه دنبال مجوز رســمی برای 
افزایــش منطقی نــرخ لبنیات هســتیم، تصریــح کرد: 
تعاونی کارخانجات شــیر پاســتوریزه اصفهان به دنبال 
انجام مقدمــات بــرای افزایش نــرخ لبنیات از ســوی 
 سازمان تنظیم بازار و سازمان حمایت از مصرف کننده و

تولیدکننده است.
مدیــر عامــل تعاونــی کارخانجات شــیر پاســتوریزه 
اســتان اصفهان در پاســخ بــه این ســوال کــه بنا بر 
اعالم دبیــر انجمن صنایــع لبنی کشــور، افزایش 200 
تومانی هر لیتر شــیر اســتریل با مجوز وزارت صنعت و 
جهادکشــاورزی بوده اســت، گفت: اگر این مجوز کسب 
 شــده بنابراین ما نیز می توانیم این نوع شــیر را افزایش

قیمت دهیم.
وی بــا تاکید بــر اینکه کاهــش مصرف شــیر و لبنیات 
توســط مردم موجب ضرر کارخانجات لبنی شده است، 
افزود: طی دو ســال گذشــته، بــا وجود ضرر ســعی در 
تثبیت قیمت لبنیات داشــته ایم امــا در صورت موافقت 
ســازمان تنظیــم بازار کشــور با بــرآورد قیمــت تمام 
 شده و احتساب ســود متعارف، نرخ شــیر، ماست، دوغ

و پنیر افزایش خواهد یافت.
به گفته امیری، زمانی که مجوز را از سازمان های مربوطه  
دریافت کردیم لبنیات گران می شــود اما در حال حاضر 

هیچ مجوزی کسب نکرده ایم.

نماینده مردم سمیرم در مجلس با انتقاد از اینکه متاسفانه 
اکنون افزایش نرخ گوشت روزانه شده است، گفت: واردات 
گوشت به شرط  ضربه نزدن به تولید داخلی می تواند نرخ 

گوشت را کاهش دهد.
طی سه هفته گذشته به دلیل نوســانات نرخ ارز و مسائل 
دیگر نرخ گوشــت در کشــور و اصفهان افزایش یافته به 
گونه ای که امروز، این فرآورده پروتئینی در صدر بسیاری 

از اخبار قرار دارد.  اصغر سلیمی نیز درباره وضعیت تنظیم 
بازارگوشــت در گفت وگو با ایمنا، با انتقاد از اینکه تنظیم 
بازار گوشــت تبدیل به دغدغه بزرگ مردم شــده است، 
اظهار داشــت: عرضه و تقاضا در بازار گوشــت همخوانی 
ندارد و این درحالی است که درگذشته عشایر25 الی 40 

درصد گوشت مصرفی کشور را تامین  می کردند.
وی با تاکید بر اینکه متاسفانه اکنون افزایش نرخ گوشت 

روزانه شده و این امر مشکالت بسیاری را برای شهروندان 
ایجاد کرده اســت، تصریح کرد: افزایش سرسام آور نرخ 

نهاده های دامی عاملی برای گرانی گوشت در بازار است.
به گفته نماینده مردم ســمیرم درمجلس، دولت در گام 
نخســت برای تنظیم بازار گوشــت باید نهاده های دامی 
ارزان قیمت را  در اختیار  دامداران قرار دهد تا آنها بتوانند 
با هزینه پایین دام را تولید و روانــه بازار کنند. وی با بیان 
اینکه واردات گوشت به شرط ضربه نزدن به تولید داخلی 
می تواند نرخ گوشــت را کاهش دهد، گفت: البته واردات 

باید بر طبق نیاز مصرفی جامعه عملیاتی شود.

مدیر عامل تعاونی کارخانجات شیر پاستوریزه استان اصفهان:

شیر استریل در اصفهان گران نشده است

دبیر انجمن صنایع 
لبنی کشور تاکید کرد 
که بقیه فرآورده های 

لبنی همچون شیر، 
ماست ، دوغ، پنیر و... 
که بسته بندی آنها از 
تولیدات داخلی است 

و وارداتی نیست، به 
هیچ عنوان شامل این 

 افزایش
قیمت نمی شوند

با وجود اعالم خبر 200 تومان افزایش قیمت هر لیتر شــیر اســتریل با ماندگاری 6 ماه، مدیر عامل تعاونی 
کارخانجات شیر پاستوریزه استان اصفهان گفت: این خبر دلیل بر گرانی این محصول در اصفهان نیست و ما به 

دنبال مجوز رسمی از سازمان های مربوطه برای افزایش نرخ لبنیات هستیم.

در شهر

قاب رسانه 

نماینده مردم سمیرم در مجلس انتقاد کرد:

افزایش قیمت گوشت روزانه شده است

حسن ماسوری؛ مدیرکل راه آهن اصفهان بیان داشت: عملیات بهسازی 
ایستگاه مسافری راه آهن اصفهان با حجم ۱6470 مترمربع با هزینه 35 
میلیارد ریال به اتمام رسیده است. پروژه توسعه ایستگاه ریز با هدف حمل 
مواد اولیه و محصوالت کارخانه فوالد ســبا با هزینــه 420 میلیارد ریال 
در دست اجراست، همچنین احداث ســالن آمفی تئاتر اداره کل اصفهان 
با ظرفیت 240 نفر به اتمام رســیده و پروژه بازگشــایی ایســتگاه های 
فیروزآباد، مدآباد، ده آباد و گز با اعتبــار ۱۹0 میلیارد ریال در حال انجام 
است. ماســوری همچنین به پروژه هوشمندسازی خطوط ریلی اصفهان 
اشاره کرد و گفت: پروژه عملیات نصب تجهیزات عالئم الکتریکی بر روی 
خطوط A و B غیر عالئمی ایستگاه مســافری اصفهان با هدف هوشمند 
کردن عملیات سیر و حرکت قطارهای مسافری و افزایش ضریب ایمنی 

اتمام یافته است. 

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان گفت: در صورتی که بتوانیم روزانه 
۱5 تا 20 درصد صرفه جویی کنیم، به گازرســانی مستمر نیروگاه ها و 
صنایع کمک بزرگی شــده اســت. ســید مصطفی علوی با بیان اینکه 
نعمت گاز طبیعی به عنوان یک ســوخت پاک و ارزشمند، در کشورمان 
بسیار مهم و استراتژیک است و محور توسعه اقتصادی کشور محسوب 
می شود، اظهار داشت: همه ما در مقابل مصرف بهینه این نعمت الهی که 
نقش تعیین کننده ای در اقتصاد و رفاه عمومی دارد مسئول هستیم. وی 
با اشاره به اینکه مردم استان اصفهان از دیرباز در صرفه جویی و استفاده 
بهینه از امکانات زبانزد بوده اند، گفت: مشترکین باید در انتخاب و نصب 
وسایل گازسوز به ویژه بخاری و شومینه دقت کافی را داشته باشند و از 
کارشناسان فنی و خبره برای این امر استفاده کنند، همچنین در هنگام 

نصب و کار با وسایل گرمایشی گاز سوز نکات ایمنی الزم را رعایت کنند.

نصب تجهیزات 
 B و A هوشمند سازی خطوط

ایستگاه مسافری اصفهان

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان تاکید کرد:

گازرسانی مستمر به نیروگاه ها 
با صرفه جویی 20 درصدی

در حالی که چین توانسته در زمینه های مختلف به پیشرفت قابل توجهی دست 
یابد، اما هنوز قادر به ساخت خودکار نیست.

چین در چند دهه اخیر در زمینه های بسیاری پیشــرفت کرده و از بسیاری از 
کشورهای دیگر در جهان پیشی گرفته است. 

 با این حال این کشــور همچنــان توانایی تولیــد نوک ســاچمه ای خودکار را 
ندارد.

خودکارها بــرای انتقال جوهر به روی کاغذ، از ســاچمه ای کوچک اســتفاده 
می کنند که باید با دستگاهی بسیار دقیق و حساس تولید شوند.

چین تاکنون ده ها موشک به فضا ارســال و صدها مدل گوشی هوشمند تولید 
کرده است و در بسیاری دیگر از علوم روز، کشورهای مختلف جهان را پشت سر 
گذاشته اســت اما به دلیل نیاز به ظرافت باال نتوانســته برای خودکارهای خود 

ساچمه بسازد.
با این حال این کشــور اخیرا اعالم کرده که با پیشــرفت های صورت گرفته در 
صنایع ماشین سازی به زودی می تواند در زمینه تولید نوک ساچمه ای خودکار 

خودکفا شود.
چین در حال حاضر بدنه و سایر قســمت های خودکار را تولید می کند اما نوک 

ساچمه ای آن را از کشورهای اروپایی وارد می کند. 
میزان واردات نوک ساچمه ای در این کشور در حال حاضر برابر با۱7/3 میلیون 

دالر است.

رییس هیئت مدیره صنف کشــاورزان شهرستان اصفهان گفت: اگر همه آب 
جاری شده برای شرق شهرستان اصفهان اختصاص داده شود و در باالدست 
برداشــت صورت نگیرد، آب به کل زمین های کشــاورزی شــرق اصفهان 

می رسد.
حسن محسنی با اشاره به بازگشایی آب زاینده رود در هفته آینده، اظهارکرد: 
می دانیم آب به اندازه ای نیست که کشاورزان همه کشت خود را انجام دهند.

وی با بیان اینکه نسبت به ســال های قبل آب کمتری در اختیار کشاورزان 
قرار می گیرد، افزود: با توجه به شــرایط موجود و تشدید خشکسالی همین 
میزان آب هم غنیمت است.رییس هیئت مدیره صنف کشاورزان شهرستان 
اصفهان با اشاره به زمان بندی کاشــت محصول گفت: از اول آبان تا 20 آذر 
که همان پاییزه اول بوده، بهترین زمان برای کشــت اســت؛ از 20 آذر تا ۱0 
دی ماه را اصطالحا پرهیز می گویند که در این مدت نباید کشــاورزی کرد.

محســنی با بیان اینکه از ۱0 دی تا 25 بهمن پاییز دوم است که زمان خوبی 
برای کشت و کار اســت، اضافه کرد: در حال حاضر کشاورزان شرق اصفهان 
بذر خود را کاشته و منتظر رسیدن آب به زمین هایشان هستند.وی در پاسخ 
به این ســوال که آیا آب باز شده پاســخگوی همه زمین های شرق اصفهان 
است، گفت: اگر همان طور که وعده داده شده دبی آب رودخانه در نکوآباد 46 
متر باشد و همه آب برای شرق شهرســتان اصفهان اختصاص داده شود، آب 

جاری شده به کل زمین های کشاورزی شرق اصفهان می رسد.

چرا چین هنوز
توان تولید خودکار را ندارد؟!

آب زاینده رود
به تمام کشاورزان شرق اصفهان می رسد

کشاورزیخبرنگاه روز

شرکت »علی بابا« یک میلیون شغل در 
آمریکا ایجاد می کند

»جک ما« رییس شرکت تجارت الکترونیک چینی علی بابا روز دوشنبه 
با »دونالد ترامپ« رییس جمهوری منتخب آمریــکا دیدار کرد و طرح 
جدید این شــرکت را در زمینه ایجاد یک میلیون شغل از طریق شرکت 
کوچک آمریکایی برای فروش کاال به مشــتریان چینی در پنج ســال 
آینده ارائه داد. »باب کریستی« سخنگوی شرکت علی بابا گفت: شرکت 
علی بابا گروپ هلدینگ )BABA.N( انتظــار دارد که این طرح موجب 
ایجاد یک میلیون شغل در آمریکا شود، زیرا هر کدام از این یک میلیون 
شــرکت آمریکایی باید یک فرد را برای انجام امور تجاری با شرکت علی 

بابا استخدام کند.
»ترامپ« و»ما«، پس از این دیدار در برج ترامــپ در نیویورک در برابر 
خبرنگاران حاضر شدند. رییس جمهوری منتخب آمریکا به خبرنگاران 
گفت که دو طرف دیداری عالی داشــتند و در کنار هم کارهای بزرگی 

انجام خواهند داد. 
»ما« نیز »ترامپ« را فردی باهوش و با فکر باز نامید و گفت که دو طرف 
درباره حمایت از شــرکت های کوچک بخصوص در غرب میانه آمریکا 

بحث و گفت وگو کردند. 
وی خاطرنشان کرد که کشــاورزان آمریکایی و شــرکت های کوچک 
تولید لباس می توانند از طریق شــرکت علی بابا به طور مســتقیم وارد 

بازار چین شوند. 
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تازه های پزشکیيادداشت
 پیشنهاد  سردبیر: 

هرگز بعد از ساعت 15 ناهار نخوريد!

دانشجوی دکترای تخصصی طب ســنتی ایران، آداب آب خوردن 
و زمان های نامناسب آن را تشریح کرد و گفت: مصرف آب همراه 
غذا یا بالفاصله پس از آن مضر است؛ بخصوص در افرادی که طبق 
تشخیص متخصص طب سنتی، مبتال به ســوء مزاج سرد اجزای 

دستگاه گوارش هستند.  
حمیده وحید درباره آداب آب خوردن اظهار کرد: در بســیاری از 
مواقع افراد تصور می کنند که هرگاه تشــنه شــوند باید بی درنگ 
به ســمت یخچال رفته و آب ســرد بنوشــند؛ به گمان اینکه نیاز 
طبیعی بدن خود را رفع کنند. اما باید دانســت که در مکتب طب 
ایرانی، مصرف آب در زمان هایی نهی شــده؛ چرا که مضر سالمتی 

است و در دراز مدت منجر به بیماری می شود. 
وحید تصریح کرد: مصرف آب ســرد در حالت ناشتا و خالی بودن 
معده، در حمــام و بالفاصله پس از اســتحمام، پــس از خوردن 
میوه های آبدار خصوصا میوه هایی نظیــر خربزه و هندوانه و انگور، 
به بدن آسیب بسیاری وارد می کند. وی اضافه کرد: مصرف آب در 
میانه خواب یا بالفاصله پس از برخاستن از خواب، مصرف آب بعد 
از فعالیت شــدید بدنی و بالفاصله بعد از آمیزش جنسی نیز بسیار 

مضر است.
این دانشجوی دکترای تخصصی طب ســنتی ایران دانشگاه علوم 
پزشکی مشهد یادآور کرد: در صورتی که در هر کدام از موارد فوق، 
فرد بسیار تشنه باشد و تحمل تشنگی را نداشته باشد، باید آبی که 
خیلی سرد نباشــد به مقدار کم و به صورت مکیدن یا جرعه جرعه 

خورده شود.

 یک مطالعه جدید از دانشگاه فنالند شرقی نشان می دهد که مصرف 
نسبتا باالی کلسترول در رژیم غذایی یا خوردن هر روز یک تخم مرغ، با 
افزایش خطر زوال عقل و بیماری آلزایمر در ارتباط نیست. عالوه بر این، 
هیچ ارتباطی بین افراد حامل ژن APOE۴ )که بر متابولیسم کلسترول 
تاثیر می گذارد( و افزایش خطر ابتال به اختالالت حافظه مشخص نشده 
است. وجود ژن APOE۴ در فنالند رایج است. سطح کلسترول باالی 
خون، نه تنها منجر به افزایش خطــر ابتال به بیماری های قلبی عروقی 
می شــود، بلکه با افزایش خطر ابتال به اختالالت حافظه نیز در ارتباط 
است. در اکثر افراد، کلسترول موجود در رژیم غذایی، سطح کلسترول 
خون را تنها کمــی تحت تاثیر قرار می دهد و بســیاری از توصیه های 
تغذیه ای در سراسر جهان، محدودیتی در مصرف کلسترول موجود در 
رژیم غذایی قرار نمی دهند. با این حال در افراد حامل ژن  APOE۴، اثر 
کلسترول موجود در رژیم غذایی بر سطح کلسترول خون بیشتر قابل 
مشاهده است. در فنالند، شیوع ژن APOE۴ که ارثی است، فوق العاده 
باال بوده و چیزی حدود یک سوم از جمعیت حامل این ژن هستند. ژن  
APOE۴ یک عامل خطر برای بیماری های قلبی و عروقی و اختالالت 
حافظه تلقی می شود. با این حال، داده های پژوهش تا به حال، ارتباطی 
بین مصرف باالی کلســترول رژیم غذایی و خطر ابتــال به اختالالت 
حافظه را نشــان نداده اســت. این مطالعه نشــان داد مصرف باالی 
کلسترول موجود در رژیم غذایی، نه در کل جمعیت مورد مطالعه و نه 
در افراد حامل ژن APOE۴، با خطر ابتال به زوال عقل و بیماری آلزایمر 
در ارتباط نیست. عالوه بر این، مصرف تخم مرغ که منبع قابل توجهی 
از کلسترول است، با خطر ابتال به زوال عقل و بیماری آلزایمر ارتباطی 
نداشــت. در مقابل، مصرف تخم مرغ با نتایج بهتری در آزمایش های 

خاص اندازه گیری عملکرد شناختی همراه بود.

آيا خوردن آب 
در حمام کار درستی است؟! 

محققان پی بردند؛

مصرف زياد کلسترول، ريسک اختالل 
حافظه را افزايش نمی دهد

زیبایی

محو کردن خطوط خنده و چین و چروک
پوســت موز به محکم کردن پوســت صورت کمک 
کرده و همچنین دارای آنتی اکســیدان لوتئین است 
که آثار افزایش سن را به تاخیر می اندازد. به عالوه به 
پوست شما روشــنی و نرمی خاصی می دهد! قسمت 
داخلی پوســت موز را به صورت خود زده و 20 تا 30 
دقیقه به آن اجازه استراحت دهید، سپس با آب ولرم 

آن را بشویید. روزی یک بار این کار را تکرار کنید.
درمان خشکی و خارش بیش از حد

اسیدهای چرب و آنتی اکســیدان هایی نظیر لوتئین 
که در قســمت داخلی پوســت موز قــرار دارند، از 
پوســت محافظت کرده و همچنین باعث آب رسانی 
به آن می شوند که از خشکی و خارش آن جلوگیری 

می کند. 
قســمت داخلی پوســت موز را به محل مــورد نظر 
مالیده و نیم ساعت صبر کنید و ســپس با آب سرد 

بشویید. روزی دوبار این کار را تکرار کنید. 
راه دوم این اســت که قســمت داخلی پوست موز را 
با کمی روغن زیتون به محل مــورد نظر بمالید و در 
طول روز چندبار این عمل را تکرار کنید تا به نتیجه 

مطلوب برسید.
کاهش دادن پف زير چشم

از پوســت موز برای تازه کردن چشم و کم کردن پف 
زیر آن می توانید اســتفاده کنید. پتاسیم موجود در 
پوست موز باعث از بین رفتن سیاهی و پف دور چشم 
شــده و به دلیل ماهیت مرطوب کننــده ای که دارد 

سیاهی زیر چشم را کاهش می دهد.
 فیبر سفید داخل پوســت موز را به کمک یک قاشق 
جمع کرده و آن را بــا 1 یا 2 قاشــق غذاخوری ژل 
آلوئه ورای تازه مخلوط کنید تا خمیری به دست آید. 
به آرامی ایــن خمیر را دور چشــم هایتان بگذارید و 
پانزده دقیقه صبر کنید و سپس با آب سرد بشویید.    

درصورت نیاز این عمل را تکرار کنید.
خارج کردن تراشه های تیز و باريک

آنزیم های موجود در پوســت موز، این تراشــه ها را 
نرم و خــروج آنها را راحت تر می کنــد؛ همچنین در 

بهبودی زخم نیز موثر است. 
قطعه کوچکی از پوست موز تازه را بریده و از قسمت 
سفیدش آن را به دور محل مورد نظر ببندید. سپس 
با باند یــا گاز آن را محکــم کنید. یک شــب به آن 
اســتراحت بدهید و صبح روز بعد تراشه را با موچین 

خارج کنید.

خواص عجیب پوست موز برای 
زيبايی)3(

1. تناسب اندام
دکتر دی سند کوئیست سخنگوی انجمن رژیم غذایی آمریکا 
می گوید: »اگر وزن ســالم خود را ثابت نگه دارید، احتمال ابتال 
به بیماری های مزمن را کاهش می دهید و احساس بهتری در 
زندگی خواهیدداشت؛ درنتیجه کیفیت زندگی شما به شدت 

افزایش می یابد.«
اگر می خواهید از سالم یا ناسالم بودن وزن خود اطمینان حاصل 
کنید، می توانید کوچک ترین بخش کمر در باالی باسن را اندازه 
بگیرید. به نظر دکتر سندکوئیست اگر دور کمر مردها کمتر از 
40 اینچ )101 سانتی متر( و دور کمر زنان کمتر از 35 اینچ )88 
سانتی متر( باشد، احتمال ابتال به بیماری های مزمنی همچون 

بیماری قلبی، سکته مغزی، دیابت و سرطان پایین است.
2. ورزش دادن مغز

بنابر نتایج یکی از تحقیقات موسســه ملی کهن سالی آمریکا، 
احتمال ابتال به بیماری آلزایمر در افرادی که غالبا در فعالیت های 
پردازش اطالعات )مانند گوش دادن به رادیو، خواندن روزنامه، 
انجام بازی جورچین و رفتن به موزه( شرکت می کنند، 47درصد 

کمتر است. 
در پاســخ بــه دلیــل مفیدبــودن ایــن نــوع از فعالیت ها 
 در کاهــش بیمــاری آلزایمــر، دکتــر کیمفــورد میــدور 
)Kimford Meador(، عضــو انجمن مغز و اعصاب آمریکا 
و اســتاد مغز و اعصاب دانشــگاه فلوریدا می گوید: »اگر عادت 
به نشســتن داشــته و هیچ تمرین و فعالیتی نداشــته باشید، 
ماهیچه های شما تحلیل می رود؛ مغز انسان نیز به همین گونه 
است.« به عبارت دیگر، مغز هم نیاز به فعالیت ذهنی دارد تا دچار 

تحلیل نشود.
 3. پیاده روی حتی به مدت  10 دقیقه

 انجمن پزشــکان خانــواده آمریکا پیشــنهاد مــی کند که 
فعالیــت فیزیکی )ترکیبــی از تمرین های هــوازی، قدرتی و 
انعطاف پذیری( 30 تا 60 دقیقه ای در ســه یا شش روز هفته، 
بهترین نوع از فعالیت فیزیکی اســت. حتی یــک پیاده روی 
10دقیقه ای روزانه نیز می تواند مفید باشــد. اگر حوصله انجام 
بعضی از تمرین ها را ندارید، می توانید تمریــن هایی را انجام 

دهید که برای شما لذت بخش هستند.

4. رعايت تنوع غذايی
به عقیده دکتر ســند کوئیســت، اگر یک رژیم غذایی ســالم 
متنوع اتخاذ کنید، بدن شــما به طور خودکار مــواد مغذی و 
آنتی اکســیدان های مورد نیاز را جذب کرده و در نتیجه دچار 
پیری زودرس نمی شوید. عالوه بر این، اگر میزان جذب سدیم، 
قند و کلســترول را به تعادل برسانید، بدن شــما مواد مغذی 

بیشتری جذب خواهدکرد.
5. ترک سیگار

به عقیده انجمن جراحان عمومــی ایاالت متحده آمریکا، ترک 
عادت سیگار کشــیدن یکی از ســاده ترین راه ها برای افزایش 
کیفیت و طول زندگی اســت. ترک ســیگار احتمــال ابتال به 
بیماری های زیادی همچون ســرطان های مختلــف )مثانه، 
رحم، مری، کلیه، حنجره، ریه، دهان، لوزالمعده، گلو و برخی از 
سرطان های خون( و همچنین حمله قلبی، سکته مغزی و نفخ را 
کاهش می دهد. در حقیقت، مرکز کنترل و پیشگیری بیماری 
آمریکا تخمین می زند که سیگار نکشیدن می تواند 13/2سال به 

زندگی مردها و 14/5سال به زندگی خانم ها بیفزاید.
6. بیرون کردن استرس از زندگی

 اســترس نه تنها باعث اضافه کاری قلب شما می شود، بلکه به 
سرعت پیری شما نیز می افزاید. دکتر وینر پیشنهاد می کند از 
موقعیت های استرس زا خودداری کنید و اگر شغل پراسترسی 
دارید، سعی کنید نحوه مقابله با استرس شغلی را بیاموزید. برای 
مثال، می توانید برای چند دقیقه دســت از کار بکشید و روی 
تنفس خود تمرکز کنید. عالوه بر ایــن، همواره برای چیزهای 
خوبی که دارید )مانند سالمتی و خانواده خوب( شکرگزار باشید.

 7. داشتن خواب کافی
خوب و به اندازه خوابیدن باعث افزایش طول عمر شما می شود. 
به عقیده موسسه ملی سالمت آمریکا، بزرگساالنی که در طول 
شب کمتر از هفت ســاعت می خوابند، در معرض خطر ابتال به 
مشکالتی همچون فشار خون باال، بیماری قلبی، چاقی، دیابت 
و افسردگی هســتند. عالوه بر این، خواب ناکافی در طول شب، 
از آزاد شــدن هورمون هایی جلوگیری می کند که سلول ها و 

بافت ها را ترمیم و با بیماری و عفونت مبارزه می کند.
 8. استفاده از ضدآفتاب

محققان مرکز کنترل و پیشگیری بیماری دریافتند که اشعه های 
فرابنفش خورشــید، مهم ترین دلیل زیست محیطی سرطان 
پوست )شایع ترین سرطان در ایاالت متحده( هستند. بنابراین، 
قبل از بیرون رفتن در روزهای آفتابــی، از کرم های ضدآفتابی 
اســتفاده کنید که SPF آنها 15یا بیشتر اســت؛ به این روش 

پوست خود را از اشعه های UVB و UVA مصون دارید.
9.  کمک گرفتن از تست های غربالگری

 سه سرطان بزرگی که برای تشخیص آنها می توان از تست های 
غربالگری استفاده کرد، شامل ســرطان سینه، سرطان گردنه 
رحم و ســرطان روده بزرگ اســت. مرکز کنترل و پیشگیری 
بیماری پیشــنهاد می کند زنان تا قبل از بیســت ســالگی به 
طور منظم آزمایش های بالینی ســینه را انجــام داده و پس از 
چهل ســالگی، یک یا دو ســال یکبار تحت آزمایش ماموگرام 

قرار گیرند.

با این توصیه ها، 10 سال بیشتر عمر کنید

طول عمر از اهدافی اســت که درصد زيادی از مردم برای رســیدن به آن تالش می کنند. اين در حالی است که امروز 
اشتباهاتی که در سبک زندگی وجود دارد و برخی از آلودگی های زيست محیطی و بیماری ها، مانع بزرگی برای رسیدن 
به اين هدف شده و فرصت زندگی را از بیشــتر افراد می گیرد. اگرچه حذف اين آلودگی ها از زندگی بشر کمی دشوار 

است، اما تغییر سبک زندگی و استفاده از اين چند راهکار به افزايش طول عمر کمک زيادی می کند.

اگر يک رژيم 
غذايی متنوع سالم 

اتخاذ کنید، بدن 
شما به طور خودکار 

مواد مغذی و 
آنتی اکسیدان های 
مورد نیاز را جذب 

کرده و درنتیجه 
دچار پیری زودرس 

نمی شويد

یک مطالعه بزرگ چینی می گوید مصرف منظم میوه تازه، به پیشگیری 
از حمالت قلبی و سکته های مغزی کمک می کند. ریسک مرگ بر اثر 
حمله قلبی یا ســکته مغزی در افراد بالغی که هر روز میوه های تازه ای 
مثل سیب و پرتقال مصرف می کردند، یک ســوم آنهایی بود که میوه 
نمی خوردند. دکتر الیمینگ لی، محقق راهبــر مطالعه و نایب رییس 
آکادمی چینی علوم پزشــکی در بیجینگ گفت: »مصرف میوه برای 
سالمت قلب و عروق مهم اســت.« به گفته لی، شرکت کنندگانی که 
اغلب میوه می خوردند، فشار و قند خون کمتر نسبت به کسانی داشتند 
که میوه مصرف نمی کردند. شــاید کاهش خطــر حمله های قلبی و 
سکته های مغزی به این خاطر باشــد. با این حال به گفته لی، به خاطر 
نوع این مطالعه، نمی شد ثابت کرد که مصرف میوه عامل کاهش خطر 
حمله قلبی و سکته مغزی است؛ بلکه تنها می توان گفت که رابطه ای 
بین این دو وجود دارد. در بین شــرکت کنندگان مطالعه، کمتر از یک 
نفر در هر پنج نفر به صورت روزانه میوه مصرف می کرد. در طول هفت 
سال، کســانی که حدود نیم فنجان میوه در روز می خوردند به صورت 
معنی داری کمتر در معرض خطر ابتال به بیماری های قلبی عروقی بودند.

این مطالعه در ژورنال پزشکی انگلستان نو منتشر شد.

یک محقق و پژوهشگر طب سنتی گفت: لیمو عمانی موجود در غذا 
خاصیت چاق کنندگی دارد و فشــارخون را افزایش می دهد. یونس 
حیدری محقق و پژوهشگر طب سنتی گفت: لیمو عمانی به وسیله 
 D آفتاب یا توسط دستگاه خشک می شود و در نتیجه حجم ویتامین
باالیی دارد. وی با توجه به این نکته اظهار داشت: هر چه لیمو عمانی 
تیره تر باشــد ارزش غذایی آن بیشتر اســت. این محقق و پژوهشگر 
طب سنتی عنوان کرد: لیمو عمانی همانند یک اسفنج حجم زیادی 
از چربی و ادویه غذا را به خود جذب می کند؛ بنابراین افراد بخصوص 
مبتالیان به فشــار و چربی خون باید از خوردن آن خودداری کنند. 
مصرف مداوم لیمو عمانی موجود در غذا همچنین چاق کننده است. 
حیدری افزود: پودر لیمو عمانی ارزش غذایی کمتری نسبت به خود 
آن دارد. همچنین باتوجه به اینکه طبع لیمو عمانی ســرد و خشک 
است، بهتر است آن را در 15 دقیقه آخر طبخ غذاهایی مانند آبگوشت 
که طبع گرمی دارند، به غذا اضافه کننــد. وی مصرف لیمو عمانی را 
برای مبتالیان به چربی خون مفید دانست و چنین توصیه کرد: افراد 
می توانند به دمنوش هایی که در زمســتان مصــرف می کنند، لیمو 
عمانی را بیفزایند. استفاده از دم کرده گل گاو زبان به همراه لیمو عمانی 
مانع از افزایش غلظت خون در افراد می شود. این محقق و پژوهشگر 
طب سنتی تاکید کرد: مصرف شــربت لیمو ترش تازه همراه با عسل 
برای افرادی که مزاج گرم دارند مفید است، همچنین استفاده از این 

نوشیدنی به مدت 60 روز، سبب الغری و تقویت معده نیز می شود.

چه اندازه میوه بخوريم تا به سکته 
مغزی و قلبی دچار نشويم؟!

لیموعمانی باعث چاقی و افزايش 
فشارخون می شود

دانستنی ها

سالمت کودکخواص خوراکی ها

محققان می گويند: 

تسلط بر دو زبان 
از بروز زوال 

عقل پیشگیری 
می کند

 به گفته محققان دانستن دو یا چند زبان، در مقایسه با کسانی که 
چنین دانشی ندارند، موجب حفظ بیشــتر قدرت مغز با افزایش 
ســن می شــود. گروهی از محققان بیان کرده اند که دانستن دو 
زبان، با گذشــت ســال ها باعث می شــود مغز کارهایی را انجام 
دهد که نیاز به تمرکز روی بخشــی از اطالعات دارد؛ بدون اینکه 
به وسیله سایر اطالعات سردرگم شــود. دکتر آنا اینس آنسالدو از 
دانشگاه مونترال می گوید: »این امر موجب می شود مغز کارآمدتر 
شود. کســانی که دو زبان می دانند، پس از سال ها مدیریت عمل 

روزانه بین دو زبان، در انتخاب اطالعات مناســب و نادیده گرفتن 
اطالعاتی کــه می تواند آنهــا را از کار اصلی منحــرف کند، ماهر 
می شوند.« برای رســیدن به این نتیجه، تیم آنسالدو از دو گروه 
از ســالمندان )یک گروه یک زبانه و یک گروه دو زبانه( خواستند 
کاری را انجــام دهند که با تمرکز بر اطالعــات بصری درگیر بود؛ 
در حالی که باید اطالعات مکانــی را نادیده می گرفتند. محققان، 
شــبکه های بین نواحی مختلف مغز را در حالی که آنها مشــغول 
انجام کار بودند، مقایســه کرده و دریافتند کســانی که تنها یک 

زبان می دانســتند، یک مدار بزرگ تر با اتصاالت متعدد را به کار 
می گرفتند؛ در حالی کــه افرادی که دو زبان می دانســتند، یک 
مدار کوچک تر را به خدمت می گرفتند کــه برای اطالعات مورد 

نیاز مناسب تر بود.
به طور خالصه، افراد دو زبانه اتصال باالتری بین مناطق پردازش 
بصری واقع در پشت مغز را نشان دادند. این داده ها نشان می دهد 
که مغز افراد دوزبانه کارآمدتر است، چرا که آنها مناطق کمتر ولی 

تخصصی تر مغز را به کار می گیرند.

خربزه تلخ نوعی کدوی مناطق حاره ای اســت که اغلب 
به صورت چای مصرف می شــود. خواص فوق العاده این 
مــاده غذایی، در پیشــگیری و مقابله با انواع مشــکالت 

مربوط به سالمتی، موثر عمل می کند.
چای خربزه تلخ در آفریقا، آسیا و آمریکای التین شهرت 
زیادی دارد؛ چون ثابت شده است که مصرف آن می تواند 
به کاهش میزان قند خون در افراد مبتال به دیابت کمک 
کند. اثر این مــاده غذایی به گونه ای اســت کــه آن را 

»انسولین گیاهی« نامیده اند.
البته با وجود تمــام فواید خربزه تلخ برای پیشــگیری از 
عدم تعادل قند خون، نباید فراموش کرد که مصرف زیاد 
آن نیز باعث بروز عوارض جانبی می شود؛ به همین دلیل 

این نوع خربزه باید تحت نظر پزشک مصرف شود.
برای مقابله با ديابت مفید است

مصرف چــای خربــزه تلخ بــرای درمان یا پیشــگیری 
از اختالالت مربــوط به قند خــون ماننــد دیابت موثر 
اســت. میزان باالی آنتی اکســیدان های موجود در آن 
باعــث کاهش میزان قند خون می شــود و این مســئله 
برای بیمــاران مبتال به دیابــت نوع 2 کمــک کننده و 

دلگرم کننده است.
محققان به این نتیجه رسیده اند که خربزه تلخ مشکالت 

متابولیکی را بهبود می بخشد؛چون می تواند به سوخت و 
ساز گلوکز کمک کند.

به مقابله با سرطان می پردازد
 خربزه تلخ یک منبع خــوب از آنتی اکســیدان ها مانند

آلفا-کاروتن، بتا-کاروتن، لوتئین و زآگزانتین است.
این ماده غذایــی همچنین حاوی میــزان قابل توجهی 
ویتامین A اســت که درکنار دیگر آنتی اکســیدان های 
موجود در آن، از بدن در برابر رادیکال های آزاد محافظت 
کــرده و مانع از پیــری زودهنــگام یا دیگــر بیماری ها 

می شود.

در رياضی دچار مشکل است
انحراف اندک چشم ها می تواند به دوبینی یا تار دیدن صفحات 
کتاب منجر شــود. گاهی اوقات تنبلی چشم موجب می شود 
چشم ها اشــیا را از یکدیگر جدا کرده و تصویر در خطی اشتباه 
قرار گیرد. در این میان، درس ریاضی می تواند مشــکل آفرین 
باشــد زیرا اعداد در ســطوح مختلف قرار گرفته اند و انتقال از 
سطحی به سطح دیگر برای مغز دشــوار است. تالش کودک 
برای تمرکز بیشتر و استفاده از دو چشم، موجب حواس پرتی 

و اختالل در دقت و درک کودک می شود.
هنگام خواندن درنگ می کند

هنگامی که کودکان وارد مدرسه می شــوند و خواندن را آغاز 
می کنند، آنهایی که به تنبلی چشم مبتال هستند اغلب هنگام 
خوانش دچار خستگی می شوند. تنبلی چشم موجب می شود 
تا کودک خط خواندن خود را گم کند، چند کلمه را جا بیندازد یا 
چند بار آنها را بخواند؛ درنتیجه کلماتی را به جمالت اضافه کند. 
بر همین اساس، خواندن، انرژی زیادی از کودک می گیرد زیرا 

باید تمرکز خود را روی صفحه برای یک مدت پایدار حفظ کند.
در مهارت های حرکتی ظريف دچار مشکل است

 از جمله نشانه های تنبلی چشم، اشکال در مهارت های حرکتی 
ظریف مانند نوشتن است. تنبلی چشم می تواند بر درک عمقی 
تاثیرگذار باشد و هنگام نوشــتن باقی ماندن روی یک خط را 

دشوار سازد. اگر متوجه شــدید کودکتان باال یا زیر خط دفتر 
می نویسد، این می تواند نشانه عملکرد نادرست چشم های وی 

باشد.
 در توجه کردن دچار مشکل است

تنبلی چشم موجب می شــود کودک در حفظ تمرکز هنگام 
انجام وظایفی که نیازمنــد توجه دیداری بــرای مدت زمانی 
طوالنی هستند، مشکل داشته باشد. اگر هنگام مطالعه یا انجام 
فعالیتی دیگر که با بینایی در ارتباط اســت، کودک نمی تواند 
تمرکز و توجه الزم را به کار بندد، این می تواند نشانه ای از نیاز به 

آزمایش بینایی باشد.

خربزه تلخ )1(

اگر می خواهید وزنتــان را کم کنید بهتر اســت بدانید که 
خوردن وعده ناهار در ساعت مشــخص آن، تاثیر زیادی بر 
کاهــش وزن دارد. در مطالعه اخیر کــه در مجله آمریکایی 
تغذیه بالینی منتشر شده، محققان دریافتند خوردن وعده 
ناهار بعد از ســاعت 15 موجب تجمع چربی در بافت های 
بدن می شود. بررسی ها نشــان می دهد بدن ما زمانی که 
مواد غذایی را پیش از ســاعت 3 دریافت می کند، سوخت 
و ســاز بهتری داشــته و خوردن ناهار بعد از این ســاعت، 
متابولیسم بدن را با مشــکل روبه رو کرده و درنتیجه کالری 
کمتری می توانید بسوزانید. همچنین مصرف وعده شام بعد 
از ســاعت هفت می تواند خطری جدی برای سالمتی افراد 
باشد، زیرا در طول شب به دلیل کم  تحرکی کالری کمتری 
می سوزانند که سبب چاقی، اضافه وزن و به دنبال آن ابتال به 

انواع بیماری ها در بلند مدت می شود.

یک کارشــناس ارشــد کمیته کشــوری تجویز و مصرف 
منطقی داروی ســازمان غــذا و دارو، دربــاره ارتباط بین 
آنتی بیوتیــک و خــواب آلودگــی توضیح داد. نوشــین 
محمدحســینی بــا انتقاد از برخــی اظهــار نظرهای غیر 
کارشناســانه که بیان کرده اند »آنتی بیوتیک، سیســتم 
ایمنی را تحریک می کند و این سیســتم مثــال با گرفتن 
انرژی بدن، به انسان احساس خواب آلودگی می دهد« این 
گفته ها را فاقد هر گونه منشــأ علمی دانست. وی همچنین 
عنوان کرد: بی حالی و ضعف بــدن در بیماری های عفونی، 
مربوط به عفونت و فعالیت باکتری هاست و آنتی بیوتیک ها 
به کمک سیســتم ایمنی در مبارزه بــا باکتری ها می آیند. 
محمد حســینی با تاکید بر مصرف دارو پس از مراجعه به 
پزشــک و مشــورت و تجویز گفت: در این صورت احتمال 

بروز حوادث ناگوار، به کمترین حد ممکن می رسد.

آيا آنتی بیوتیک باعث 
خواب آلودگی می شود؟

 هرگز بعد از ساعت 15
ناهار نخوريد!

نشانه های خاموش تنبلی چشم در کودکان )2(

Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperNo. 2049    | January  12   ,2017  |  16Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPER E-MAILMosavar.ZAYANDEROUD@GMAIL.COM



پیشنهاد سردبیر: 
همه چیز درباره نوکیای اندرویدی

کافه اپهوش سنج

 بعضی افراد برای فعالیت در شــبکه هــای اجتماعی ترجیح 
می دهند که دو حساب کاربری داشته باشند، یکی برای امور 

شخصی و دیگری برای رسیدگی به ارتباطات حرفه ای. 
بعضی اپلیکیشــن هــای اجتماعی مثل اینســتاگرام امکان 
مدیریت همزمان دو حساب کاربری را به کاربران شان داده اند، 
ولی متاسفانه بسیاری از سرویس ها از چنین قابلیتی برخوردار 
نیستند. اینجاست که نیاز به اپلیکیشنی مثل 2Face احساس 
می شــود؛ ابزاری که با کمک آن می توانید از تمام اپلیکیشن 
 ها و حتی بازی های خود یک نســخه کلون ساخته تا در کنار 

نسخه اصلی به طور همزمان از آن استفاده کنید. 
شاید بپرسید این کار چه فایده ای دارد؟

 بــزرگ ترین مزیت این اســت که بــرای جا بــه جایی میان 
 دو حســاب کاربــری بــه خــروج و ورود پی در پــی نیازی 
نداشته باشید. اگر موبایل گیمر هستید هم می توانید به لطف 
بازی همزمان با دو حســاب کاربری منابع خود را میان هر دو 

به اشتراک گذاشــته تا زودتر لول آپ شوید. برای کلون کردن 
یک اپلیکیشن در 2Face الزم نیست کار زیادی انجام دهید. 
با ورود به منوی Clone App، کافیســت دایره شناور پایین 
صفحه را بفشارید تا کلون اپ مد نظرتان ساخته شود. همزمان 
با ســاخت این کلون ) مثال کلون توییتر ( آیکــن آن با عنوان 
Twitter 2nd روی صفحه خانه می نشــیند. ضمنا در نوار 
ابزار اندروید هم این آیکن دوم را در کنار آیکن اپلیکیشن اصلی 
خواهید دید تا با یک لمس ساده قادر به جا به جایی میان آن ها 
 باشید. از آنجا که ممکن است اســتفاده از حساب کاربری دوم 
به دلیل مسائل امنیتی و حریم شخصی انجام بگیرد، سازندگان 
 مشــهور 2Face امکان قفل گذاری روی اپلیکیشن ها را نیز 
در میان قابلیت های آن گنجانده اند. در این صورت اشــخاص 
دیگر نمی توانند به راحتی وارد اپلیکیشــن کلون شــده تان 
شوند. اما یکی از مسائل ابهام برانگیز در مورد 2Face که سوال 
بســیاری از کاربران هم بوده، نحوه ایجاد دیتا در اپلیکیشن ها 
اســت. تیم چیتا موبایل در توضیحات گوگل پلی اعالم کرده 
که نمونه های کلون شده در 2Face خودشان یک اپلیکیشن 
مستقل هستند، بنابراین دیتای آن ها جدای از اپلیکیشن اصلی 
و در پوشه ای جداگانه ذخیره می شــود. شما می توانید برای 

گرفتن این اپلیکیشن به goo.gl/clgxFl مراجعه کنید.

معرفی 2Face؛

 ابزاری برای استفاده همزمان 
از دو اکانت در اپلیکیشن ها

فالگیرهایی از جنس 
بسته های ژنتیکی

دانشــمندان در جدیدترین تحقیقات خود به رابطه ای 
عجیب بین کدهــای ژنتیکی و فرزنــدآوری پی بردند.

دانشمندان می گویند عوامل متعددی از جمله کدهای 
ژنتیکی درون بدن در قدرت بــاروری و تعداد فرزندان 

متولد شده پس از ازدواج دخیل است.
 محققان دانشــگاه آکســفورد بــا بررســی 12 بخش 
از توالــی ژنتیکی افــراد متوجه شــدند که رســیدن 
زودهنگام به ســن بلوغ، تغییر صدا در آقایان و بسیاری 
 عوامل دیگــر ژنتیکی که هنوز شناســایی نشــده اند 
 در افزایش یا کاهش قدرت باروری در افراد موثر اســت.

به گفته محققان، عوامل ژنتیکی چنان بر قدرت باروری 
در افراد موثر است که بر این اساس توضیح داده می شود 
که چرا برخی از زنان هیچ گاه در طول عمر خود شانس 

فرزندآوری ندارند.
کارشناســان امیدوار هســتند از این طریــق بتوانند 
ژن تولید مثل در افراد را شناســایی کننــد. آنها برای 
 شناســایی این ژن اطالعــات بیــش از 238 هزار زن 
 و مرد دارای فرزنــد و اطالعات بیــش از330 هزار زن 
و مرد فاقد فرزند را مورد مطالعه و بررســی قرار دادند.

با وجــود اینکــه بســیاری از زوج ها تولــد فرزند اول 
 را معمــوال تصادفی عنوان مــی کنند و اعتقــاد دارند 
از تکنیک های جلوگیری از بارداری به خوبی اســتفاده 
نکــرده اند، امــا مطالعات جدید نشــان مــی دهد که 
 عوامــل ژنتیکی به شــدت بر بــاال بودن نــرخ باروری 

و به دنیا آمدن فرزند در آنها موثراست. 
 کما اینکــه بســیاری از زوج ها بــا وجــود تمایل باال 
به داشــتن فرزند دچار مشــکالت ناباروری می شوند.

 کارشناســان اعتقــاد دارنــد پیشــینه خانوادگــی 
در زمینه فرزندآوری، تعداد فرزندان در خانواده، وجود 
مشــکالتی چون ناباروری، به دنیا آمدن فرزندان بیمار، 
 ســقط جنین و حتی تولد نــوزادان چنــد قلو همگی 
در بانک ژنتیک تک تک اعضای خانواده ذخیره شــده 
است و می تواند بر کیفیت و قابلیت باروری آنها به شدت 
اثر بگذارد. بر این اســاس محققان بــه زوج هایی که در 
 خانواده آنها سابقه ناباروری وجود دارد توصیه می کنند 
در صــورت تمایــل بــه فرزنــدآوری از ســال هــای 
اول ازدواج برنامــه ریــزی کننــد و فرزنــدآوری را 
به ســال های آخر بــاروری خانــم ها موکــول نکنند 
زیــرا ممکن اســت فاکتور هــای ژنتیکــی منفی نرخ 
نابــاروری را در آنها افزایــش دهد. مشــاوره ژنتیکی 
 قبــل از ازدواج مــی تواند دربــاره احتمــال باروری 
 و فرزندآوری اطالعــات مفیدی در اختیــار افراد قرار 

دهد.

وزارت دفــاع آمریکا در جســتجوی روش های نوینی برای ســاخت مهمات 
زیست تخریب پذیر است که دانه های گیاه در داخل آن ها قرار گرفته تا پس از 
پوک شــدن گلوله، جوانه بزنند. مهمات در زمان اصابت به اهداف شان آسیب 
 زیادی ایجاد می کنند، اما آســیب های زیستی آن ها همیشــه نادیده گرفته 
شده است. برای مثال ارتش آمریکا در تمرینات نظامی خود صدها هزار گلوله 
شــلیک کرده و مهمات زیادی را اســتفاده می کند که بقایای آن روی زمین 
افتاده یا داخل خاک می روند و باعث مشکالتی برای محیط زیست می شوند. 
از این رو اکنون وزارت دفاع آمریکا از ســازمان تحقیقات نوآوری کسب و کار 

کوچک خواستار طرح هایی برای حل این مسئله شده است. 
این راه حل شــامل یک ماده زیســت تجزیه پذیر طبیعی اســت که می تواند 
جایگزین مهمات کنونی شــود. این راه حل شــامل ترکیبات قابل تجزیه ای 
 اســت که می تواند دانه های مهندسی شده زیســتی را درون خود نگه داشته 
و پس از باقی مانــدن در زمین برای چند ماه جوانه بزند. این گیاهان ســپس 

برای مصرف حیوانی نیز ایمن خواهند بود.

اســتارتاپ آمریکایــی Aira، عینک هوشــمندی طراحی کرده اســت که 
 افراد نابینا را در انجام کارهای شــان یــاری می کند. این عینک که مشــابه

Google Glass است، افراد نابینا را به شبکه ای از نمایندگان این شرکت 
متصل می کند که می توانند بــه آنها در انجام کارهــای روزمره کمک کنند. 
یعنی افراد این استارت آپ در شرکت  خود، از طریق دوربین روی عینک مقابل 
فرد نابینا را به صورت زنده می بینند. نمایندگان این استارت آپ به عنوان یک 
مترجم بصری، به مشتریان نابینای خود در فعالیت هایی مانند جهت یابی در 
خیابان های شلوغ و خرید مایحتاج روزانه کمک می کنند. این افراد که به آنها 
Agent گفته می شود، همچنین می توانند مکان شــخص نابینا را از طریق 
Google Map دنبال کنند. شــرکت Aira به این نکته اشاره کرد که این 
سرویس قرار نیست جایگزین راهنماهای ســنتی افراد نابینا مانند سگ  های 
راهنما یا عصای ســفید شود و می بایســت در کنار آنها، به شخص نابینا برای 
انجام کارهای روزمره یاری برســاند. عینک هوشمند Aira در حال حاضر در 
آمریکا طی دو طرح، عرضه شده اســت. در طرح اول، مشتریان می توانند این 
عینک را به اضافه دسترسی200 دقیقه ای در ماه، با قیمت ماهیانه 129 دالر 

خریداری کنند و طرح دوم400 دقیقه ای، ماهیانه 199 دالر ارایه می شود.

محققان ابزاری ســاختند که قادر است ماده ای شــبیه به تار عنکبوت تولید 
کند. تار عنکبوت نوعی ماده شگفت انگیز اســت که با استفاده از آن می توان 
پارچه های بســیار مســتحکم تولید کرد. عنکبوت ها از طریــق عبور دادن 
محلولی از جنس پروتئین از درون یک لوله بســیار باریــک، تار خود را تولید 
 می کننــد. در این فرآیند به دلیل فشــار زیــاد لوله، مولکول هــای پروتئین 

با یکدیگر پیوند برقرار کرده و یک تار محکم را تشکیل می دهند. 
ابزار تولید شده توسط محققان نیز با اســتفاده از سازو کار مشابه، دو پروتئین 
طبیعی را که در بدن عنکبوت ها وجود دارد، با یکدیگر ترکیب کرده و ماده ای 
حاصل می شود که استحکام آن نزدیک به تار عنکبوت است. این ماده جدید، 
قابلیت تجزیه در محیط زیســت را دارد و تولید آن بسیار ارزان تمام می شود. 

البته هنوز این ماده قابلیت تولید انبوه را ندارد. 
 در واقع فعــال تنها یک نمونــه از دســتگاه تولید تارعنکبوت موجود اســت 

و این ابزار تنها یک کیلومتر تار تولید کرده است. 
تار عنکبوت در قطر مساوی، پنج برابر محکم تر از فوالد است، قابلیت کشش 
خوبی دارد، طول عمر آن زیاد است، ضد آب است و حتی قابلیت استفاده از آن 

در ساخت قلب مصنوعی نیز وجود دارد. 

گلوله زیست تخریب پذیر 
که تبدیل به گیاه می شود

عینک هوشمند برای نابینایان تولید تارعنکبوت مصنوعی

به جرات می توان ادعا کرد کــه  امروز همه جوامع 
کم یا بیش بــه جوامع اطالعاتی تبدیل شــده اند 
و فناوری هــای ارتباطی تاثیرات مثبت و منفی خــود را بر ابعاد 
گوناگون زندگی ما به جا می گذارند. در ادامه به چند نمونه از این 

تاثیرات اشاره می شود.
اقتصاد:

افزایش تولید فناوري اطالعات و ارتباطات به تولید، اشــتغال و 
درآمدهاي صادرات کمک مي کند. در حالي که اســتفاده از این 
فناوري بهره وري، رقابت پذیري و رشــد اقتصادی را نیز افزایش 
مي دهد. فناوري اطالعات و ارتباطات این پتانســیل را دارد که 
دولتها را کاراتر و توانمند تر کند. با اســتفاده از این فن آوری ها، 
دولتها براي متصل کردن جوامع روستایي دورافتاده و منزوي به 
مراکز شهري و همچنین فراهم کردن فرصتهاي اقتصادي براي 

جوامع محروم توانمند تر می شوند.
عوامل متعددی بر میزان اثرگــذاری فن  آوری های اطالعاتی بر  
رشد و توســعه اقتصادی تاثیر می گذارند از آن جمله می توان به 
موارد زیر اشاره کرد: 1( هزینة فناوري اطالعات و ارتباطات: در 
مقایسه با کشورهاي توســعه یافته، کشورهاي در حال توسعه به 
طور قابــل توجهي از لحاظ ســرمایه گذاري فنــاوري اطالعات 
و ارتباطات محدودیت دارند.  2( ســرمایه گذاریها و هزینه هاي 
عملیاتي باال: تولید خدمات فناوري اطالعــات و ارتباطات و به 
کارگیري کارایي آن وابستگي زیادي به چارچوب زیرساختاري 
فناوري اطالعات و ارتباطات دارد. بیشــتر کشــورهاي در حال 
توســعه داراي زیرســاختارهاي اطالعاتي و ارتباطي مناســب 
نیســتند،  در نتیجه خدمات ارائه شــده در این کشورها محدود 
و گران اســت. اصالحات قوانین در بخش مخابرات و ارتباطات 
راه دور مي توانــد نقش مهمي در گســترش رقابت و تشــویق 
ســرمایه گذاري در فناوري اطالعات و ارتباطــات بازي کند که 
این امر به نوبة خود باعث کاهش هزینه ها و افزایش اســتفاده از 
فناوري اطالعات و ارتباطات مي شود. 3( کمبود سرمایة انساني: 
اســتفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات و به کارگیري مناسب 
آن وابسته به نیروي انساني ماهر است. مطالعات نشان مي دهند 
که تفاوت در میزان تولیــد و به کارگیري فنــاوري اطالعات و 
ارتباطات در کشورهاي مختلف مربوط به سطوح توسعة انساني 
آنها مي باشــد. فناوري هایي از قبیل اینترنت با توجه به ذخایر 
سرمایه اي و انســاني کشورهاي توســعه یافته طراحي شده اند. 
بنابراین، ارائه فناوري اطالعات و ارتباطات به کشورهاي درحال 
توسعه که نیروي ماهر کمتري دارند به هزینه هاي تطبیق دهي 
بیشتري منجر شده اســت. این هزینه ها در ابتدا تاثیر عکس در 
رشــد بهره وري مي گذارند ولــي زماني که این فنــاوري جدید 

توسط جامعه جذب شد رشد بهره وري اصالح مي شود.  
فرهنگ:

فروریزی مرزها و فضاهای محدود موجــب برخورد فرهنگها با 
یکدیگر و با فرهنگ جهانی می شود. در اثر این برخورد بعضی از 
فرهنگها مســتحیل شــده و برخی دیگر موضعی سرسختانه و 
ستیزه آمیز نســبت به فرهنگ مهاجم اتخاد می کنند. شماری 
از فرهنگها به همزیستی مســالمت آمیز تن می دهند و تعدادی 
هم گفتگو و تبادل فرهنگی را گریز ناپذیر می دانند. با فروریزی 
فزاینده مرزهای سیاسی و فرهنگی و ادغام روز افزون جوامع در 
جامعه جهانی، در عین حال که فرهنگهــای خاص گوناگون به 
یکدیگر نزدیک می شــوند، فرهنگ عام نیز شکل می گیرد زیرا 
انســان ها وجوه مشــترکی دارند و می توانند ایده ها و ارزشهای 
مشترکی را پیدا کنند. به این شــکل عام فرهنگه جهان وطنی 
گفته می شود. مردم امروزه در ابتدای مرحله ای هستند که در آن 
جهانی فکر می کنند و محلی اقدام کنند. و این مورد تنها با کمک 

فناوری های نوین ارتباطی و اطالعاتی امکان پذیر شده است. 
نقش فن آوری ارتباطات در یادگیری:

نقش فنــاوری های اطالعاتــی و ارتباطی درچرخــه یادگیری 
بسیاراهمیت دارد.دریادگیری به شیوه سنتی، فرد مجبور بودکه 
به طورمداوم بخواند و بنویســد و ارتباط تقریبــا یک طرفه بود. 
اما با کارگیری فنــاوری اطالعاتی و ارتباطــی دریادگیری، فرد 
عالوه براین مهارتهای پایه نیازمند داشــتن مهارت دراستفاده 
ازفناوریهــای اطالعاتــی و ارتباطی می باشــد. یادگیری های 
مبتنی برفنــاوری هــای نوین اطالعاتــی، با ایجــاد تغییرات 
 بنیادین درمفاهیم آموزش ســنتی، توانسته اســت بسیاری از

ناکارآمدی های نظام های آموزشــی را رفع کــرده و دگرگونی 
های اساســی را درآموزش به وجود آورد. با اســتفاده ازدنیای 
مجــازی دریادگیری، می توان به روشــهای نویــن و کارامدی 
ازیادگیری دست یافت. علت کاربرد فناوری اطالعاتی و ارتباطی 
دریادگیری، آموزش بهتر و ســریعتر می باشــد.کاربرد فناوری 
اطالعات و ارتباطات درآموزش، نوع جدیــدی ازیادگیری را به 
وجود آورد، به طوری که یادگیری تنها به صورت حضوری انجام 
نمی شــود. زیاد ضرورتی ندارد که یادگیری حضوری و رودررو 
باشــد و انتظارمی رود که یادگیری درمحیط هایی غیرازکالس، 
امکان پذیرباشــد، به نحوی که بتوان اطالعــات را به راحتی با 
سایر یادگیرندگان به اشتراک گذاشــت. این تحول سبب تغییر 
نقش معلم و نیز نقش کتابخانه ها شــده اســت. به این ترتیب، 
نوع جدید یادگیری، یادگیری الکترونیکــی نام گرفت. در کنار 
همه تاثیرات مثبت فن آوری های اطالعاتــی و ارتباطی بر ابعاد 
گوناگون زندگی بشــر، در موارد این فــن آوری تاثیرات منفی 
نیز به دنبال داشــته اســت رواج فردگرایی و انزواطلبی، ترویج 
فرهنگ مصرف گرایی، تغییر هویت نســل جوان و حتی ترویج 
مهاجرت روستاییان به شــهرها را می توان از تاثیرات منفی این 
تکنولوژی ها برشمرد اما مهم آن است که به خاطر داشته باشیم 
نمی توان در عصر ارتباطات با ابزارهای عصر کشاورزی  یا صنعت 
بر قدرت ملی اضافه  کرد و آن را حفظ نمود. آشــنایی و استفاده 
از به روزترین ابزارهای ارتباطی می توانــد جوامع را برای حفظ 
امنیت و افزایش قدرت خود توانمنــد کند و به آنها کمک کند تا 
با تکیه بر شــهروندانی آگاه تر و توانمند تر به محیط اطراف خود 

شکل دهند.

تاثیر فن آوری های نوین ارتباطی بر 
نظم نوین جهانی

یادداشت

بــــرای گرفتــن 
این نرم افــزار، کد 
روبه رو را اســـکن 

کنید.

 اسمارت فون جدید نوکیا که » نوکیا 6 « نام دارد، طبق اخبار 
منتشر شده از شرکت » HMD Global « شرکت مستقل 
فنالندی که وظیفه تولید اسمارت فون های نوکیا را بر عهده 

دارد، در ابتدای سال 2017 آماده عرضه در بازار چین 
خواهد بود. بازار گســترده چین که بــا 552 میلیون کاربر 
اســمارت فون به عنــوان بزرگ تریــن بازار دنیا شــناخته 
شــده و البته در گذشــته دراختیار نوکیا بوده، اولین مقصد 
اسمارت فون های شرکت نوکیا خواهد بود. نوکیا 6 به عنوان 
 اولین محصــول اندرویدی ایــن شــرکت، رونمایی خیلی 
پر سروصدایی نداشــت. در اصل، به جز اعالم خبر رونمایی 
 » HMD Global « از این محصول در وب سایت شــرکت 
و یک وب سایت معرفی محصوالت در شرکت چین، صدایی 
از شرکت نوکیا هنگام رونمایی از این محصول به گوش مان 
نرسید. حتی زمانی که طرفداران نوکیا در سراسر دنیا به وجد 
آمده بودند، باز هم صفحات رسانه های اجتماعی این شرکت 

در سکوت کامل به سر می بردند!
HMD Global موسس شرکت » Arto Nummela « 

 در مراســم رونمایی از این اســمارت فون گفت: همین چند 

وقت پیــش آغــاز کار شــرکت HMD Global را اعالم 
کردیم. از همان ابتدا، اعالم داشــتیم که قصدمان پیشرفت 
سریع و رســیدن به جایگاه مهمی در دسته تولیدکنندگان 
اسمارت فون و تولید محصوالتی مطابق با نیازهای مشتریان 
خواهد بود. نوکیا 6، زاییده توجه به خواسته های مشتریانی 
است که آرزوی داشتن دستگاهی با طراحی بسیار زیبا، دوام 

بی نظیر و با امکانات خاص در نمایشگر آن را داشتند. 
امروز کار خــود را با دســتگاه باکیفیت و برتــر نوکیا 6 آغاز 
 می کنیم که تجربه فوق العــاده ای را بــرای کاربران چینی 
به همراه خواهد داشــت. امیدواریم که در نیمه اول امســال 
بتوانیم از محصوالت بیشــتری پرده بــرداری کنیم. بیایید 

ببینیم نوکیا 6 چه چیزی برای مان به ارمغان آورده است.
مشخصات نوکیا 6

Qualcomm Snapdragon 430 :پردازنده
حافظه رم: 4 گیگابات

 حافظــه: 64 گیگابایت حافظــه داخلی به همــراه درگاه
.microSD

نمایشــگر: ال ســی دی 5/5 اینچ، فول اچ دی، به همراه 

محافظ گوریال گلس 3 و پنل خمیده 2/5 درجه.
 دوربین: 16 مگاپیکسل دروبین پشتی و فوکوس خودکار،

 8 مگاپیکسل دوربین سلفی.
شبکه ها: پشتیبانی از 3جی و 4جی.

سرعت شبکه:
LTE Cat. 4, 150 Mbps DL / 50 Mbps UL

باتری:3000 میلی آمپر.
سنســورها و اتصاالت: OTG، مایکــرو یواس بی، جک 
هدفــون 3/5 میلی متری، سنســور نور، سنســور نزدیکی، 
سنسور جاذبه، قطب نما الکترونیکی، ژیروسکوپ، سنسور اثر 

.Hall انگشت، سنسور
جزییات نوکیا 6

 طبق ادعــای شــرکت HMD Global، گوشــی نوکیا 6 
از طراحی صنعتی عالی و مواد اولیه مرغوب بهره می برد. 

در اصل، شــرکت ادعا می کند که تالش هــای زیادی جهت 
ساخت چنین دستگاه بی نظیری کرده است. 

بنا به اظهارات رســانه شــرکت، برای تولید هر گوشی نوکیا 
6 که از6000 قطعه آلمینیومی تشــکیل شــده، 55 دقیقه 
زمان صرف می شــود. ســپس در دو مرحله مجــزا آنودایز 
 می شــود و پــس از 5 مرتبه صیغــل خوردن ســاخت آن 
با صرف10 ســاعت به پایان می رســد! نوکیــا 6 از صفحه 
نمایــش 5/5 اینجی فــول اچ دی هیبرید بهــره می برد که 
کیفیت تولید رنگ بســیار باالیی خواهد داشــت. نمایشگر 
 آن نیز در کناره ها با مقداری خمیدگی طراحی شــده است. 
به لطف وجود چیپ کوالکام اسنپدراگون430، کامال واضح 
 اســت که دســتگاه از قطعات ارزان قیمت بهــره می گیرد. 
با این حال، سخت افزار شامل 4 گیگابایت رم و 64 گیگابایت 
حافظه داخلی است که این دســتگاه را تقریبا در نیمه باالی 
 جدول اســمارت فون ها قــرار می دهد. نوکیــا 6 همچنین 
از شبکه 4G نیز پشتیبانی می کند. دستگاه از سیستم صوتی 
خوبی بهره می برد که شــامل یک آمپلی فایر دو قلو است که 

نویدبخش صدای بلندتر و بیس قوی تر خواهد بود.
نوکیا همچنین بــا البراتوارهــای Dolby نیــز همکاری 
 داشــته و برای انتقال صــدای بی نظیر، این اســمارت فون 
به Dolby Atmos مجهز شده اســت، البته قبل از اینکه 
بخواهیم درباره صدای آن نظری بدهیــم، مطمئنا ابتدا باید 

گوشی را در دست بگیریم و صدای آن را تست کنیم. 
در بخش نرم افزار نیز، نوکیا 6 از اولین روز با سیســتم عامل 

اندروید Nougat 7.0 کار خود را آغاز خواهد کرد.
دوربین

 نوکیــا ســابقه درخشــانی در ســاخت تلفن هــای مجهز 
 بــه دوربین هــای بی نظیــر دارد. نوکیــا که می توانســت 
در بخش دوربیــن مانور زیادی بدهد و قــدرت خود را به رخ 
رقبا بکشد، می بینیم از دوربین پشتی نه چندان قدرتمند 16 

مگاپیکسلی با امکان فوکوس خودکار استفاده کرده است. 
 در جلو نیــز، از لنزی بــا قدرت 8 مگاپیکســل اســتفاده 

شده است. 
قیمت این گوشی 1699 یوان چین، یعنی حدودا 245 دالر 

خواهد بود.

طبق ادعای 
شرکت

 ،HMD Global
گوشی نوکیا 6 

از طراحی صنعتی 
عالی و مواد اولیه 

مرغوب بهره 
می برد

همه چیز درباره نوکیای اندرویدی

معمای  2049
با توجه به اعداد داده شده عدد ششم را حدس بزنید. 

راه حل خود را ارایه دهید.
2 , 8 , 18 , 32 , 50 , ?

جواب معمای  2048 
 به بطری 6 لیتــری نیازی نداریم. بطــری 4  لیتری 
 را داخلــش آب مــی ریزیــم،3 لیتــری را بــا آن 
 پر می کنیم، 1 لیتر آب در4 لیتری می ماند،3 لیتری 
 را خالی می کنیم، 1 لیتر آب باقی مانده در 4 لیتری 
 را  داخل بطــری 3 لیتری خالی مــی کنیم، بطری

4 لیتری را پــر می کنیم و حــاال مجموعا 5 لیتر آب 
داریم.

لطفا جواب معماهای طرح شده را به همراه نام 
و شهر محل زندگی خود به نشانی:

rezaei.zayanderoud@gmail.com
 بفرســتید تا نــام شــما در همیــن صفحــه ذکر 

شود.

پس از منتظر گذاشتن یک ســاله عالقه مندان عرصه تکنولوژی و اسمارت فون ها، شرکت نوکیا باالخره تاریخ عرضه 
اولین گوشی اندرویدی خود را اعالم کرد.

بهمن 
زین الدین
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علم پژوهی
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پیشنهاد سر دبیر: 
سهم همه فیلم سازان در جشنواره سی و پنجم

نمایش 

نمایشــگاهی از آثار »مینا دهقانی« با عنوان »رویای رهایی« در 
نگارخانه نگاه نو برگزار می شــود. مینا دهقاني هنرآموخته نادر 
مهذب نیاست که در این نمایشگاه، آثاری با تکنیک رنگ و روغن 
خلق کرده و در معرض بازدید قرار می دهد. نمایشــگاه نقاشــی 
»رویای رهایی« فردا ساعت 16 گشایش می یابد  و عالقه مندان 
برای بازدید از این نمایشــگاه می توانند همه روزه تا 29 دی ماه 
ســاعت 16 تا 20 به نگارخانه نگاه نو واقع در آبشار سوم، خیابان 

مسرور، کوی شماره 3 مراجعه کنند.

 نمایشــگاهی از آثار نقاشــی »جهانگیر شــهدادی«  بــا عنوان 
»گوشــه های اصفهان« در مــوزه هنرهای معاصر برگزار شــده 
است. حاصل این کار نمایشگاه های متعدد بســیاری از آثار او در 
داخل و خارج از کشــور و همچنین نگارش مقــاالت متعددی در 
زمینه نقاشی ایرانی بود. شــهدادی همچنین تحقیقاتی در زمینه 
نقاشی غربی نیز انجام داد که حاصل آن به کتاب »دانش سری، راز 
اعتالی نقاشی اروپا از رنسانس تا قرن بیستم« ختم شد. جهانگیر 
شهـــــدادی عالوه بر نمـــایش آثـــــارش در نمایشگاه های 
انفرادی و گروهــی، اغلب در ســخنرانی در دانشــکده های هنر 
نیز حضور داشــته  اســت. این هنرمند نقاش در یکی از سفرهای 
خود، در پاییز 13۷6، برای معرفی آثار مــدرن ایران و هنرمندان 
آن به هنردوســتان و هنرمنــدان اصفهانی، نمایشــگاهی از آثار 
نقـــاشان و مجــــسمه سازان مشـــهور معاصر ایرانـــی در دو 
 گالری کالســـیک و کوثر اصفهــــان برپا کرد. نمایشگاه نقاشی 
»گوشــه های اصفهان« با نمایش تعداد 36 عدد از آثار جهانگیر 
شهدادی، تا 20 بهمن ماه در موزه هنرهای معاصر اصفهان برپاست 
و عالقه مندان برای بازدید از این نمایشــگاه می توانند همه روزه 

ساعت 16 بعدازظهر به  محل موزه هنرهای معاصر مراجعه کنند.

نمایش شــاد و موزیکال »ننه گلــی و گرگ توبه کار« به نویســندگی و 
کارگردانی حســن داوری در تاالر ســوره اصفهان به اجرا درمی آید. این 
نمایش از  23 دی ماه در تاالر سوره آغاز شده و تا چهارشنبه 29 دی ماه 
ادامه دارد. آغاز اجرای این نمایش از ســاعت 19:30و بازیگران آن مهسا 
جانی، شیوا رئیسی، فرزانه داوودی، زهرا جعفری، روشنک حجازی، عادله 
هاشمی و ندا تاکی هستند و شاهین رئیســی روابط عمومی این نمایش 
را برعهده دارد. نمایش »ننه گلی و گــرگ توبه کار« به ضرب المثل توبه 
گرگ مرگ اســت اشــاره دارد و برعکس محتوای ضرب المثل نشــان 
می دهد که گرگ هم می تواند توبه کند و خوب شود. در این نمایش گرگ 

نمادی از انسان خطاکار فرض شده که می تواند از خطای خود بازگردد.
این نمایش با استفاده از تن پوش های عروسکی در مدت 55 دقیقه برای 

نخستین بار در اصفهان به روی صحنه می رود.

  »رویای رهایی« در نگارخانه
 نگاه نو

»گوشه های اصفهان«  در موزه 
هنرهای معاصر

اجرای نمایش »ننه گلی و گرگ 
توبه کار« در تاالر سوره

نمایشگاه

تحدید حدود عمومی 
10/434 آگهــی تحدید حــدود عمومی قســمتهایی از 

بخشهای 1و2و3و4و19 اصفهان الحاقی به ثبت نایین
آگهی تحدید حدود ماده 14 قانون ثبت یک قســمت از 
ابنیه و اراضی بخشــهای فوق الذکر بشرح آتی آگهی 

می گردد                                               
بخش یک ثبت نایین

یکفرعی از 388 اصلی ســعید فردوســی زاده نائینی 
فرزند جمال ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا 

شده واقع در نایین
بخش دو نایین

341 اصلــی مجید شــهریاری محمــدی فرزند احمد 
ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی واقع در کشتزار 

جزیسر موسوم به تحت کوشک
1236 اصلی موقوفه ام کلثــوم ابن یعقوب و صادق به 
تولیت اداره اوقــاف و امور خیریه شهرســتان نایین 
ششــدانگ زمین مزروعی واقع در کشــتزار جزیسر 

موسوم به جنب اشترگی باال تخت 
 95/11/16

1974 اصلی خدیجه محمدی پور نایینی و غیره فرزند 
محمد علی ششــدانگ یک قطعه زمین موقوفه حسینیه 
پنجاهه نایین به تولیت اداره اوقاف و امور خیریه نایین 

واقع در کشتزار ورزجان
دو فرعی از 2634 اصلی موقوفــه آب انبار میدان باال 
محمدیه به تولیــت اداره اوقاف و امــور خیریه نایین 
ششــدانگ اتاق محل خــاک انداز آب انبــار میدان باال 

محمدیه واقع در محمدیه 
2961 اصلی حسینیه عاشورگاه محمدیه به نمایندگی 
اداره اوقاف و امــور خیریه نایین و غیره ششــدانگ 

یکدرب باغ واقع در محمدیه
95/11/17

6 فرعی از 3837 اصلی اشرف صفری محمدی فرزند 
عباسعلی و غیره ششــدانگ زمین مزروعی و مشجر 

واقع در باغ کناره
4577 اصلی اکبــر احمــد زاده و غیــره فرزند حجی 
ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی واقع در کشتزار 

حنفش
 4610 اصلی غالمحسین محمدی محمدی فرزند محمد 
علی و غیره  ششدانگ زمین مزروعی واقع در کشتزار 

حنفش موسوم به اشجاره
95/11/18

20816 اصلی و فرعی های آن به شرح آتی
1022 فرعی صفیه جهان ابادی فرزند رضا ششدانگ 

یک درب خانه واقع در روستای جهان آباد 
1028 فرعی محســن وهابی همابادی فرزند عباسقلی 
ششــدانگ یک  قطعه زمین محصور واقع در روستای 

هماباد علیاء 
1029 فرعی فاطمه عرب بافرانی فرزند محمد ششدانگ 

یکدرب خانه واقع در بافران
1032 فرعی خانم عصمت عــرب بافرانی فرزند حبیب 

ششدانگ یکدرب خانه واقع در بافران
95/11/19

1034 فرعی حسینعلی قاســمی مزرعچه فرزند محمد 
ابراهیم ششدانگ یکدرب خانه واقع در سرشک 

1035 فرعی خانم خدیجه وزیری سرشک فرزند احمد 
ششدانگ یکدرب خانه واقع در سرشک 

1038 فرعی نوراله زندوانی فرزند غالمرضا ششدانگ 
زمین مزروعی واقع در کشتزار حنفش

95/11/20
بخش 3 حوزه ثبت نایین

342 فرعــی از 4129 اصلی عباس اســماعیلی فرزند 
حسنعلی ششدانگ یکدرب خانه واقع در روستای اسد 

آباد
505 فرعی از 4197اصلی عباســعلی عباسی نهوجی 
فرزند علی و غیره ششــدانگ یک قطعه زمین محصور 

واقع در نیستانک
95/11/21

241 فرعی از 4545 اصلی ولی اله عاشقی حسین آباد 
فرزند فرج اله ششدانگ یکدرب خانه واقع در دولت آباد 
242 فرعی از 4545 اصلی جواد عاشــقی حسین  اباد 
فرزند فرج اله ششدانگ یکدرب خانه واقع در دولت آباد 
245 فرعی از 4545 اصلی ابوالفضل قاســمی ســپرو 
فرزند جانعلی ششدانگ یکدرب خانه واقع در روستای 

فرح آباد پاکوه 
95/11/23

بخش 4 حوزه ثبت نایین
42 اصلی حمید رمضانی فرزند عباس ششدانگ یکدرب 

خانه واقع در انارک
95/11/24

بخش 19 اصفهان الحاقی به ثبت نایین
54 فرعــی از 334 اصلی حســن زمانــی مظفر آبادی 
 فرزند جواد ششــدانگ یکدرب خانه واقع در روستای 

مظفر آباد 
95/11/25

تحدید حــدود امالک فوق به ترتیب از ســاعت 8 صبح 
در تاریخهای قید شده در آگهی در محل ،انجام خواهد 

شــد لذا از صاحبان امالک و مجاورین آنها بدینوسیله 
دعوت می شود که در ســاعت مقرر در محل حضور 
به هم رســانند و چنانچــه هر یــک از صاحبان امالک 
یا نماینــده قانونی آنها در موقــع تحدید حدود حاضر 
نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک آنها با حدود 
اظهار شده از طریق مجاورین تحدید حدود خواهد شد 
و اعتراض مجاورین و صاحبان امالک و کسانی که در 
موقع مقرر حاضر نباشد مطابق ماده 20 قانون ثبت از 
تاریخ تنظیم صورت مجلس و تحدید حدود ظرف مدت 

30 روز پذیرفته خواهد شد
تاریخ انتشار: 95/10/23  

م الف: 333 اباذر مهیمن رییس ثبت نایین
مزایده

10/102 شماره نامه: 9510116838500956 شماره 
پرونده: 9409986836500117 شماره بایگانی شعبه: 
950246 اجرای احکام شعبه 5 دادگاه خانواده اصفهان 
در نظر دارد در خصوص پرونده کالسه 950246 خ 5 
اجرایی 5 له خانم زهرا عباسی گشــینگانی علیه آقای 
رسول خاشــع به خواســته تعداد 200 عدد سکه تمام 
بهار آزادی و مبلغ 380/000 ریال هزینه نشر آگهی در 
حق محکوم لها جلسه مزایده ای جهت فروش اموال زیر 
برگزار نماید: تمامت ششدانگ طبقه دوم از یک بابخانه 
واقع در آدرس اصفهان خ قائمیــه ک 82 انتهای کوچه 
منزل حسین مبهوت که طی مبایعه نامه عادی به آقای 
رسول خاشع واگذار گردیده است و مطابق ماده 101 
توقیف گردیده است می باشد حسب نظریه کارشناس 
رسمی دادگســتری که این نظریه مصون از اعتراض 
باقی مانده است ملک مذکور یک واحد مسکونی واقع در 
طبقه دوم ) از کل دو طبقه( به مساحت حدود 120 متر 
مربع می باشد) با توجه به عدم ارائه پروانه و پایان کار 
ساختمانی( به صورت خالف ساخته شده و فاقد سند 
مالکیت می باشد و قســمتی از آن در طرح شهرداری 
قرار دارد، دیوارها بارکش و ســقفها تیرچه بلوک می 
باشد، کف ها موزائیک، دیوارها گچ اندود و فاقد نقاشی، 
دربهای داخلی چوبی بدون رنگ و مستعمل می باشد، 
آشپزخانه و سرویس بهداشتی، کفها سرامیک و دیوار 
ها کاشی شده و کابینت فلزی، انشعابات آب مشترک و 
گاز و برق اختصاصی است، سیستم گرمایش: آبگرمکن 
دیواری و بخاری گازی و سیستم سرمایش کولر آبی 
می باشد با شرایط توصیف شده در نظریه کارشناسی 
با توجه به موارد موصوف مســاحت و موقعیت محل 
و در نظر گرفتن جمیع عوامل موثر، ارزش ششــدانگ 
ملــک 900/000/000 ریــال ارزیابی گردیده اســت. 

متقاضیان می توانند 5 روز قبل از فروش در محل فوق 
از ملک مذکور دیدن کرده و جهت شرکت در مزایده و 
خرید در تاریخ 95/11/9 روز شنبه ساعت 9 صبح در 
دفتر این اجرا واقــع در خیابان نیکبخت، مجتمع اجرای 
احکام حقوقــی، طبقــه اول، واحد یک حاضر شــوند. 
فروش از مبلغ ارزیابی شــروع و برنده کســی خواهد 
بود که پیشنهاد کننده باالترین قیمت بوده و حداقل 10 
درصد مبلغ تصویبی را فی المجلس به حساب سپرده 
دادگستری ) 2171290210008 بانک ملی( واریز نماید.  
م الف: 30418 اجرای احکام شــعبه 5 دادگاه خانواده 

اصفهان )363 کلمه، 4 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

10/367 در خصوص پرونده کالسه 951282 خواهان 
محمود میرزایی دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت 
غالمرضا نجیمی تقدیم نموده اســت وقت رســیدگی 
برای مــورخ 95/11/26  ســاعت 8/30 صبــح تعیین 
گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حســب تقاضای خواهان برابر مــاده 73 قانون آئین 
 دادرســی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل 
از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای 
خیابان شــیخ صدوق شــمالی چهار راه وکال شورای 
حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نماییــد. در صورت عدم حضور وقت 
رســیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضــی اتخاذ 
می شــود. م الف:32124 شــعبه 7 مجتمع شــماره دو 
شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )110 کلمه، 

1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

10/368 در خصوص پرونده کالسه 951283 خواهان 
محمود میرزایی دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت 
1- عبدالرحمن شــاکری 2- طاهره محبوبیانی تقدیم 
نموده اســت وقت رســیدگی برای مورخ 95/11/26  
ســاعت 9 صبــح تعییــن گردیده اســت بــا توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان 
برابر مــاده 73 قانون آئین دادرســی مدنی مراتب در 
جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این 
شــعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان شــیخ صدوق 
شمالی چهار راه وکال شــورای حل اختالف اصفهان 
مراجعه و نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شــود. م الف:32121 
شــعبه 7 مجتمع شــماره دو شــورای حــل اختالف 

شهرستان اصفهان )114 کلمه، 1 کادر(

سینما

سینماهای سراسر کشور با اکران دو فیلم »شاباش« و 
»خانه ای در خیابان چهل و یکم« رنگ تازه ای گرفت.

نخســتین فیلم که اکران خود را آغاز کرده »شاباش« 
دومین ســاخته بلند حامد کالهداری پــس از فیلم 

»پایان نامه« است.
این فیلم روایتی کمدی از موقعیتی اجتماعی دارد که 
داســتان زندگی حاج احمد عباچی را روایت می کند. 
او پول پیش خانه اش را در عروســی خواهرزاده اش 

شاباش می دهد و... .
اکبر عبدی، کامبیز دیرباز، ســارا خویینی ها، مرجانه 
گلچین، رضا رویگری، الیزابت امینی، زهره حمیدی و 
کامران فیوضات بازیگران این فیلم سینمایی هستند. 

فیلم »شاباش« به سرگروهی سینما آفریقا اکران شده 
که در سالن ســینماها و پردیس هایی چون چهارسو، 
زندگی، کوروش، آفریقا، ایران، شــکوفه، ماندانا و... به 

نمایش درآمده است.
دیگر فیلمی که اکــران خود را آغاز کــرده »خانه ای 
در خیابان چهل و یکم« نخســتین تجربه کارگردانی 

حمیدرضا قربانی است.
این اثر در جشنواره فیلم فجر سال گذشته به نمایش 
درآمد و داســتان قصاص و تاثیرات آن بر زندگی افراد 

یک خانواده را به نمایش می گذارد. 
»خانه ای در خیابان چهل و یکم« داســتان دعوای دو 

برادر است که بحرانی را در خانواده ایجاد می کند. 
مادر این خانواده و دو عروســش که در سه طبقه یک 
خانه زندگی می کنند ســعی می کنند هــر کدام به 
تنهایی بار مشکالت پیش آمده در زندگی را به دوش 

بکشند. 
»خانه ای در خیابان چهــل و یکم« در هفته اول بدون 
سرگروه اکران خواهد شد و از هفته دوم به جای فیلم 
»نفس« به سرگروهی ســینما کوروش نمایش خود 
را ادامــه خواهد داد.  همچنین عالوه بــر این دو فیلم 
اکنون آثاری چــون »هفت ماهگی« بــه کارگردانی 
هاتف علیمردانی، »چهار اصفهانی در بغداد« ساخته 
محمدرضا ممتاز، »ما همه گناهکاریم« به کارگردانی 
حسن ناظر، »گیتا« ساخته مسعود مددی، »وارونگی« 
به کارگردانی بهنام بهزادی، »جنجال در عروسی« به 
کارگردانی سید رضا خطیبی، »سالم بمبئی« ساخته 
قربان محمدپــور، »الک قرمز« به کارگردانی ســید 
جمال سید حاتمی، »مشــکل گیتی« ساخته بهرام 
کاظمی، »نفس« به کارگردانی نرگس آبیار و»فرار از 
اردو« ســاخته غالمرضا رمضانی در سینماها در حال 

اکران است.

پرده نقره ای با اکران 2 فیلم 
جدید رنگ تازه ای گرفت

باالخره پرونده بخش مســابقه ســی و پنجمین جشنواره 
فیلم فجر ســینمای ایران با اعالم  5 فیلم سینمایی دیگر 
بسته شد. در مجموع قرار شــد 33 فیلم در بخش سودای 
سیمرغ با هم رقابت داشته باشــند. خوب است با توجه به 
تغییراتی که در این دوره از جشــنواره فیلم فجر سینمای 
ایران شــاهد بودیم نگاهی به برخی آمارهــا در این دوره و 

دوره گذشته جشنواره بیندازیم.
22 فیلم در بخش سودای سیمرغ 

در سی و چهارمین دوره از جشنواره فیلم فجر سه بخش با 
عنوان سودای ســیمرغ، بخش نگاه نو و هنر و تجربه وجود 
داشــت که در بخش سودای ســیمرغ 22  فیلم از مجموع 
کارگردان هایی  که تجربه اول خود را پشــت ســر گذاشته 

بودند با یکدیگر رقابت می کردند.
ســهم  بخش نگاه نو و گروه »هنر و تجربه« هر 

کدام 11 فیلم
در »بخش نــگاه نــو«، مخاطبین جشــنواره چشــم به 
فیلم  اولی ها دوختند که شگفتی همان سال را نیز رقم زدند 
و آثاری چون »ابد و یک روز« به کارگردانی سعید روستایی 
و »ایستاده در غبار« به کارگردانی محمد حسین مهدویان 
 درخشــیدند و نظر اهالی ســینما و منتقــدان را به خود

جلب کردند.
در بخش »نگاه نو« 11 فیلم اولی با هم رقابت داشــتند که 
طبق آنچه توافق شــده بود تصمیم بر این شــد تا 3 اثر از 
مجموع 11 فیلم به 22 فیلم بخش ســودای سیمرغ اضافه 
شود که در این میان »ابد و یک روز«، »ایستاده در غبار« و 
»من« به کارگردانی محســن قرایی این شانس را به دست 
آوردند تا در کنار افراد با تجربه تر به رقابت بپردازند و تمام 
بخش های فیلمشــان مورد قضاوت قرار گیرد تا شــانس 

نشستن سیمرغ را بر شانه های شان در دل بپرورانند.
سهم کارگردان های اول 3 فیلم، فیلم سازان با 

تجربه 22 فیلم
در نهایت باید گفت که در دوره ســی و چهارم  به 22 فیلم 
بخش »ســودای ســیمرغ« 3 فیلم اولی اضافه شــد که از 
بخش »نگاه نو« وارد بخش رقابتی شــدند کــه در نهایت 
تعداد آثار قابل رقابت در ســودای ســیمرغ بــه 25 فیلم 
سینمایی رسید. در حقیقت ســهم فیلم اولی ها در بخش 

سودای سیمرغ 3 فیلم از میان 11 فیلم حاضر در جشنواره 
بود. 

نگاهی به تغییــرات و نحوه چیدمان ســی و 
پنجمین دوره از جشنواره فیلم فجر

در این دوره  بر اســاس لیســت نهایی که برگزار کنندگان 
جشــنواره اعالم کردند 33 فیلم در بخش سودای سیمرغ 
با هم رقابت می کنند. چندی پیش ابتدا 28 فیلم به بخش 
سودای سیمرغ راه یافته بودند که سهم کارگردان های اول 
9 فیلم بــود و 19 اثر هم از ســایر کارگردان های  غیراولی 
بودند که با اعالم و اضافه شــدن 5  فیلم دیگر لیست بخش 
ســودای ســیمرغ نهایی شــد و تعداد آثار این بخش در 

مجموع به 33 فیلم رسید.
از میان 5 فیلم اعالم شــده، 2 فیلم ســهم کارگردان های 
غیراولــی و 1 فیلم به عنــوان فیلم اولــی و دو فیلم هم  به 
نام های خانه »ائو« بــه کارگردانــی و تهیه کنندگی اصغر 
یوسفی نژاد و »کوپال« به کارگردانی و تهیه کنندگی کاظم 

مالئی از »هنر و تجربه« وارد بخش سودای سیمرغ شدند.
در حقیقــت  با اضافه شــدن این 2 فیلم ســینمایی یعنی 
»ماجــان« بــه کارگردانی هاتــف علیمردانــی و »فصل 
نرگس« به کارگردانــی نگار آذربایجانی تعــداد فیلم های 

کارگردان هــای غیــر اول از 19 بــه 21 فیلــم رســید و 
فیلم  اولی ها تعدادشان از 9 به 10 اثر افزایش یافت.

بدین ترتیب فیلم اولی ها بــا 10 اثر، کارگردان های غیراول 
با 21 اثر و گــروه »هنــر و تجربه« با 2 اثــر و مجموع 33 
فیلم آثار لیست نهایی سودای ســیمرغ هستند که رویای 
رسیدن به سیمرغ را در سر دارند. عالوه بر این برای بخش 
هنروتجربه هم جشنواره مســتقلی در رشت تدارک دیده 

شده است.
تفاوت جشــنواره ســی و چهارم فیلم فجر با 

جشنواره پیش رو
حضور فیلم اولی ها در بخش ســودای ســیمرغ  نسبت به 

دوره قبل کمــی بیش از 3 
برابر شده اســت یعنی در 
دوره گذشــته با 3 فیلم در 
این بخش حضور داشــتند 
اما حاال بــا 10 فیلم حضور 
پیدا کرده اند البته این بدین 
معنا نیســت کــه از تعداد 
فیلم ســازان غیــر اول در 
بخش ســودای سیمرغ کم 
کارگردان های  باشد.  شده 
غیر فیلم اولی در دوره سی 
و چهارم با 22 فیلم حضور 
داشــتند که در این دوره با 
یک فیلم کمتر یعنی 21 اثر 
سینمایی در بخش سودای 
ســیمرغ برای دریافت این 
تندیس به رقابت با جوان ها 

می پردازند. 
گروه »هنــر و تجربه « هم 
بــا دو فیلم توانســته برای 

اولین بار در بخش ســودای ســیمرغ به رقابــت بپردازد و 
خودنمایی کند.

در دوره گذشته، فضای جشنواره فیلم فجر برای سایر فیلم 
اولی ها که نتوانسته بودند وارد بخش سودای سیمرغ شوند 
و یا حتی اکثــر آثار هنر و تجربه تنهــا محلی برای نمایش 
آثارشان شــده بود تا مورد قضاوت در یک فضای حرفه ای 
قرار گیرند که به نظر می رســد بخش چشــم انداز در این 
دوره این مهم را برای بســیاری از فیلم ها که شایســتگی 
 دیــده شــدن در بزرگ ترین رویــداد فرهنگی کشــور را

دارند رقم بزند.

واکاوی فیلم های مسابقه دو دوره 3۴ و 3۵ جشنواره فیلم فجر؛

سهم همه فیلم سازان در جشنواره سی و پنجم
شاید بد نباشــد با توجه به حذف بخش »نگاه نو« در 
سی و پنجمین جشــنواره فیلم فجر و حضور پررنگ 
فیلم اولی ها در فهرست ســودای سیمرغ، به واکاوی 
آثار غیراول و همچنین سایر آثار در این دوره و دوره 

پیشین بپردازیم.

حضور فیلم اولی ها در 
بخش سودای سیمرغ 

نسبت به دوره قبل 
کمی بیش از 3 برابر 
شده است یعنی در 

دوره گذشته با 3 فیلم 
در این بخش حضور 
داشتند اما حاال با 10 

 فیلم حضور 
پیدا کرده اند
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پیشنهاد سردبیر:
سفره های آب های زیرزمینی در بام ایران خالی شده اند

اخبار

مديرکل حفاظت محيط زيست استان از افزايش گشت و 
کنترل و پايش در محيط هاي طبيعي استان براي رصد 

کردن آنفلوآنزاي فوق حاد پرندگان خبرداد.
به گزارش بام ايران خبر ، در بيســت و ششــمين جلسه 
کارگروه مخاطرات زيســت محيطي اســتان بر آمادگي 
دســتگاه هاي مرتبط با موضوع آنفلوآنــزاي فوق حاد 
پرندگان تاکيد شد. در اين جلســه که به رياست معاون 
هماهنگي امور عمراني استاندار تشکيل شده بود، آخرين 
وضعيت گســترش و همه گيري اين بيماري در ســطح 

کشور مورد بررسي قرار گرفت.
گودرز اميري، فرمانداري ها و شــهرداري هاي اســتان 
را موظف به نظارت دقيق و رعايت مــوارد ايمني در اين 
خصوص نمود. وی همچنين دســتگاه هاي ذي ربط را 

نسبت به اطالع رساني به کشتارگاه هاي طيور ملزم کرد.
مديرکل حفاظت محيط زيست استان نيز گفت: براساس 
گزارش هاي واصله، تاکنــون هيچ موردي از اين بيماري 

در استان مشاهده نشده است.
شهرام احمدي، با اشاره به گسترش و انتقال اين بيماري 
از طريــق حيات وحــش و بخصوص پرنــدگان مهاجر 
تصريح کرد: نيروهــاي اجرايي اين اداره کل در ســطح 
استان با افزايش گشت و کنترل و پايش در محيط هاي 
طبيعي، هرگونه موارد مشکوک را سريعا شناسايي کرده 
و هماهنگي هاي الزم برای انجام آزمايشــات را صورت 

خواهند داد.
احمدي ارائــه راهکارهاي کنترل آاليندگــي ورودي و 
خروجي مزارع پرورش ماهي استان را از برنامه هاي آتي 
اين کارگروه برشــمرد و بر حفظ پاکي منابع آبي استان 

تاکيد کرد.
گفتني است اين استان هرساله ميزبان بيش از 130 هزار 

پرنده مهاجر براي فصول سرد سال است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست چهارمحال:

آماده باش براي پیشگیري از 
آنفلوآنزاي فوق حاد پرندگان

هيئت موتورسواری و اتومبيل رانی استان موفق به کسب عنوان برتر با مسئوالن
کشوردر ارزيابی فدراسيون شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش 
و جوانان استان چهارمحال و بختياری، بر اســاس نتيجه ارزيابی 
عملکرد هيئت های ورزشــی ســال 13۹۴ توســط فدراسيون 
موتورســواری واتومبيل رانی، هيئت اتومبيل رانــی چهارمحال و 

بختياری عنوان هيئت موفق کشور را کسب کرد.

مديرکل منابع طبيعی و آبخيــزداری چهارمحال و بختياری از نصب 
25۴ دستگاه آبگرمکن خورشيدی در مناطق جنگل نشين اين استان 

خبر داد.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان؛ علی محمــدی مقدم گفت: از 
ابتدای امسال 25۴ دستگاه آبگرمکن خورشيدی به منظور جلوگيری 
از تخريب جنگل ها در مناطق محروم و جنگل نشين استان نصب شد. 

وی با اشاره به اينکه برخی مناطق محروم به دليل صعب العبور بودن 
و عدم دسترسی به سوخت های فسيلی، نياز خود را از جنگل ها تامين 
می کنند افزود: هم اکنون آبگرمکن های خورشــيدی در روستاهای 
 مناطق جنگلــی اردل، لــردگان، کيــار و کوهرنگ مورد اســتفاده

 قرار گرفته است. محمدی مقدم به بســته های حمايتی برای خريد 
آبگرمکن های خورشيدی در اين مناطق اشاره کرد و افزود: 50 درصد 

هزينه خريد اين دستگاه ها توسط دولت تامين می شود.
آبگرمکن خورشيدی با جذب انرژی خورشــيد، آب مورد نياز را گرم 

می کند و از نظر اقتصادی بسيار مقرون به صرفه است.

از ابتدای امســال 350 ميليارد ريال اعتبار برای اجرای طرح های 
راهسازی به استان چهارمحال و بختياری اختصاص يافت.

مديرکل راه و شهرســازی چهارمحال در نشست کارگروه ايمنی و 
حمل و نقل جاده ای استان گفت: در ســفر سال جاری معاون وزير 
راه و شهرسازی، 650 ميليارد ريال اعتبار از محل اسناد خزانه برای 
اجرای طرح های راهسازی به اين استان اختصاص يافت که تا کنون 
350 ميليارد ريال آن پرداخت شــده است. قاســم قاسمی افزود: 
مطابق برنامه ريزی انجام شده مابقی اعتبار نيز تا پايان سال تخصيص 
می يابد. وی ادامه داد: با احداث بزرگراه در چهارمحال و بختياری می 
توان تصادفات و تلفات جاده ای را کاهــش داد. مديرکل راهداری و 
حمل و نقل جاده ای چهارمحال و بختياری هم از نصب 30 دستگاه 
دوربين سرعت سنج اتوماتيک در جاده های استان خبرداد و گفت: 
قرارداد نصب اين دســتگاه ها به ارزش 60 ميليارد ريال با پيمانکار 
منعقد و عمليات نصب آن در تمامی محورهای استان آغاز شده است. 
منوچهر سلمان زاده ادامه داد: 10 دستگاه سرعت سنج سيار نيز ماه 
گذشته تحويل پليس راهور چهارمحال گرديد که اين دوربين ها در 

تمامی جاده های استان استفاده خواهد شد.

رييس سازمان بسيج دانشجويی چهارمحال و بختياری گفت: مهلت 
ارسال آثار به جشنواره دانشجويی ققنوس تا 25 دی ماه سال جاری 
تمديد شد. منوچهر ذوالفقاری با اشاره به اينکه آخرين مهلت ارسال 
آثار به جشــنواره ققنوس 15 دی ماه بوده است، اظهار کرد: با توجه 
به درخواســت دانشــجويان و فارغ التحصيالن برای حضور در اين 

جشنواره، مهلت ارسال آثار تا 25  دی ماه امسال تمديد شد.
 رييس سازمان بسيج دانشجويی چهارمحال و بختياری عنوان کرد: 
جشــنواره فرهنگی، هنــری و دانشــجويی ويژه دانشــجويان و 
فارغ التحصيالن استان چهارمحال و بختياری در پنج  بخش ادبيات، 
هنرهای تجســمی، فيلم بلند و کوتاه، تئاتر و موســيقی همزمان 
با دهه فجر سال جاری برگزار می شــود. وی با اشاره به عنوان های 
اين جشنواره گفت: اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل، ملزومات فرهنگی 
اقتصاد مقاومتی، مبارزه با مفاسد اقتصادی، اقتصاد مقاومتی و هنر، 
فاصله طبقاتی، رابطه دانشگاه و بازار کار، شرکت های پژوهش محور 

و ... مهم ترين  موضوعات اين جشنواره است.
ذوالفقاری تصريح کرد: دانشجويان و فارغ التحصيالن عالقه مند به 
شرکت در جشنواره فرهنگی، هنری و دانشجويی ققنوس می توانند 
آثار خــود را تا پايان وقت اداری 20 دی ماه ســال جــاری به دفاتر 
بسيج دانشجويی و يا ناحيه بسيج دانشجويی استان واقع در ميدان 

علم الهدی تحويل دهند.
رييس سازمان بسيج دانشجويی چهارمحال و بختياری با اشاره به 
انتخاب برگزيدگان در اين جشنواره گفت: آثار ارسالی ارزيابی شده و 

از برترين ها در دهه مبارک فجر تجليل به عمل خواهد آمد.

ايرنا : معاون گردشگری اداره کل ميراث فرهنگی، صنايع دستی و 
گردشــگری چهارمحال و بختياری گفت: از ابتدای امسال تاکنون 
نزديک به 300 ميليارد ريال اعتبار برای رونق بخش گردشــگری 
استان سرمايه گذاری شده اســت. حيدر صادقی افزود: اين ميزان 
اعتبار از محل ســتاد اقتصاد مقاومتی و ســتاد رفع موانع توليد و 
تسهيل سرمايه گذاری بخش خصوصی تامين شده که در مقايسه 
با سال های گذشته رشد قابل توجهی داشته است. وی ادامه داد: از 
محل اين اعتبارات 2 هتل در روستای صادق آباد شهرستان سامان 
و روستای ملک آباد شهرســتان کوهرنگ احداث شده که تا پايان 

سال به بهره برداری می رسد. 
صادقی، مجموعه ســرگرمی تفريحــی هفشــجان و طرح های 
گردشگری منطقه چغاخور را از ديگر اين طرح ها برشمرد و گفت: 
پيش بينی می شود در ســال آينده فاز نخست مجموعه تفريحی 

چغاخور به بهره برداری برسد.
معاون گردشــگری اداره کل ميــراث فرهنگی، صنايع دســتی و 
گردشگری چهارمحال و بختياری از راه اندازی 70 خانه مسافر در 
استان در سال جاری خبر داد و افزود: اين تعداد در مقايسه با مدت 
مشابه سال گذشته که 55 مورد بوده از رشد 30 درصدی برخوردار 
شده است. صادقی خاطرنشــان کرد: پيش بينی می شود تا پاپان 

سال 10 خانه مسافر جديد نيز به اين تعداد اضافه شود.
اســتان چهارمحال و بختياری پتانســيل های مطلوبی در حوزه 
گردشگری طبيعی دارد. وجود بافت اجتماعی عشاير و مناطق بکر 

طبيعی از مهم ترين جاذبه های توريستی اين استان است.

هیئت اتومبیل رانی چهارمحال و 
بختیاری عنوان برتر کشور شد

نصب 254 آبگرمکن خورشیدی در 
مناطق جنگل نشین

تخصیص 350 میلیارد ریال اعتبار 
برای طرح های راهسازی

تمدید مهلت ارسال آثار به 
جشنواره ققنوس تا 25 دی ماه

300 میلیارد ریال برای گردشگری 
چهارمحال سرمایه گذاری شد

مهر: چهارمحال و بختياری دارای يک درصد از مساحت 
کل کشور اســت که در بستر سلســله جبال زاگرس قرار 

دارد.
 اين استان با توجه به مساحت کمی که دارد نقش مهمی 
در توليد آب شيرين در کشــور ايفا می کند و سرچشمه 
دو رودخانه کارون و زاينده رود و سرچشــمه بخشــی از 

رودخانه دز در اين استان است.
تا چند سال گذشــته عنوان می شــد که اين استان 10 
درصد از منابــع آب کشــور را در اختيــار دارد اما امروز 
بســياری از کارشناسان و مســئوالن حوزه آب نسبت به 

کمبود شديد آب در اين منطقه هشدار می دهند.
حدود ۹ ســال است که کاهش نزوالت آســمانی و تغيير 
شکل بارش ها از برف به باران از يکسو و افزايش دمای هوا 
از سوی ديگر ســبب کاهش منابع آبی اين استان و پايين 
رفت سطح آب ســفره های زيرزمينی شده به گونه ای که 
اين استان ۹ سال پياپی خشکسالی را تجربه کرده و وضع 
فعلی آن روايتگــر حکايت تلخ خشکســالی و پيامدهای 

ناشی از آن است.
 بارش نزوالت جوی در چهارمحــال و بختياری نه تنها به 
حد نرمال نرســيده بلکه از حد ميانگين نيز بسيار کمتر 
بوده اســت، همچنين تغيير الگوی بارش هــا از برف به 
باران و تغيير زمان بارش ها روند خشکســالی را در استان 

تشــديد و اثرات مخرب زيادی بر محيط زيست و به ويژه 
منابع آبی اين استان گذاشته است.

از طرفی برداشت های بی رويه آب از منابع آب زير زمينی 
موجب شده است که اين منابع به خطر بيفتند، همچنين 
تخليه اين آب های زيرزمينی مشــکالت جديدی را برای 

اين استان رقم زده است.
کاهش بارش ها و کم شــدن آب چشــمه ها و قنات ها، 
وابســتگی به آب های زير زمينی را در اين استان تشديد 
کرده  به گونه ای که برداشــت های بــی رويه آب در اين 
استان سال به ســال افزايش يافته اســت، از سوی ديگر 
آب های زيرزمينی با مکش چاه های آب به ســطح زمين 
آورده شده و سطح آب های زيرزمينی در اين استان بسيار 

پايين آمده است.
مدير کل منابع طبيعی و آبخيزداری استان چهارمحال و 
بختياری در اين زمينه به خبرنگار مهر گفت: 5000حلقه 
چاه در اســتان آب های زير زمينی را مکش می کند و به 
سطح زمين می آورد که اين امر موجب فرونشست زمين 
در بســياری از مناطق شده اســت. علی محمدی مقدم 
تاکيد کرد: ذخاير منابع آب زيرزمينی استان چهارمحال 
و بختياری با برداشت های بی رويه آب در خطر است و از 
بين رفتن اين منابع مشکالت بســياری را در آينده ايجاد 

می کند.

وی تاکيــد کــرد: بــا توجه بــه شــرايط بحرانــی آب، 
برداشــت های بی رويه آب در اين اســتان کاهش نيافته 

بلکه افزايش نيز يافته است.
مدير کل منابع طبيعی و آبخيزداری اســتان چهارمحال 
و بختياری با اشــاره به اينکه بيشــترين وابستگی بخش 
کشــاورزی چهارمحال و بختياری به آب های زيرزمينی 
اســت، عنوان کرد: کاهش بارش ها از طرفی و برداشــت 
بی رويه آب و کاهش منابــع آب زيرزمينی از طرف ديگر 
آينده خوبی بــرای بخش کشــاورزی اين اســتان رقم 

نمی زند. 
وی گفت: کشــاورزی  اســتان چهارمحال و بختياری در 
خطر اســت و بايد در اين حوزه تدابيری انديشيده شود. 
وی ادامه داد: چاه های خشک شده اين استان روز به روز 
در حال افزايش هســتند و اين مسئله ســمت و سويی را 
نشــان می دهد که در آينده با بحران در اين بخش مواجه 

می شويم.
مدير کل منابع طبيعی و آبخيزداری اســتان چهارمحال 
و بختيــاری با اشــاره بــه راهکارهای حفــظ منابع آب 
و خاک، عنوان کــرد: راهکار برون رفــت از بحران آب در 
 اســتان اجــرای عمليــات آبخــوان داری و آبخيزداری

 است.
محمدی مقدم تاکيد کرد: همه محققان و کارشناســان 
در حوزه آب به اين امــر اعتقاد دارند کــه آبخوان داری 
و آبخيــزداری مهم تريــن حرکت در مســير مبــارزه با 

بحران های آب در اين استان است.
مدير کل منابع طبيعی و آبخيزداری اســتان چهارمحال 
و بختياری بيان کرد: ميانگيــن بارندگی در چهارمحال و 
بختياری ســاالنه حدود نه ميليارد متر مکعب اســت که 
حدود 70 تا ۸0 درصد اين منابع آب به صورت روان آب از 

سطح استان خارج می شوند.
وی با بيان اينکه بايد تالش کنيم بخشی از منابع آب که از 
سطح استان به صورت روان آب خارج می شود  در منابع 
آب زير زمينی ذخيره شود، ادامه داد: بايد سرعت حرکت 
آب را در مراتع استان کاهش داد و زمينه جذب آب را در 

زمين فراهم کرد.
مدير کل منابع طبيعی و آبخيزداری استان چهارمحال و 
بختياری ادامه داد: در بخــش منابع طبيعی چهارمحال و 
بختياری 15 پروژه ايجاد پخش ســيالت در سطح استان 
وجود دارد که مطالعه شده اند و آماده اجرا هستند که اگر 
اعتبار اين پروژه ها اختصاص يافته و اجرا شــوند،  ساالنه 
حجمی معادل ۹1 ميليون مترمکعب به سمت منابع آب 

زيرزمينی هدايت می شود.

راهکار برون رفت 
از بحران آب

 در استان
 اجرای عملیات 

آبخوان داری
 و آبخیزداری  

است 

مديرکل جهاد کشاورزی چهارمحال و بختياری گفت: 52 هزار هکتار 
از اراضی کشاورزی اين استان به ســامانه نوين آبياری تجهيز شدند. 
ذبيح ا... غريب در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اينکه 52 هزار 
هکتار از اراضی کشاورزی اين استان به ســامانه نوين آبياری تجهيز 
شدند، اظهار داشــت: بهره گيری از تجهيزات آبياری نوين در مزارع 
چهارمحال و بختياری از اهداف اصلی در اين استان به شمار می رود. 
وی عنوان کرد:دولت، ساالنه در اين استان به دنبال تجهيز هفت هزار 
هکتار اراضی اين استان به سيستم آبياری نوين است. وی تاکيد کرد: 
اســتفاده از تجهيزات آبياری نوين در اراضی کشاورزی نقش مهمی 
در کاهش مصرف آب و افزايش راندمــان توليد دارد. غريب بيان کرد: 
با توجه به کاهش بارش ها در اين اســتان ضــرورت دارد که اراضی 

کشاورزی اين استان به تجهيزات آبياری نوين مجهز شوند.

مجتبی بنياديان رييس بنياد نخبگان چهارمحال و بختياری گفت: از 
نخبگانی که امسال موفق به کسب رتبه برتر در زمينه های مختلف از 
جمله جشنواره های علمی و کنکور شده يا مخترعانی که اختراعشان 
امســال به تاييد و ثبت بنياد نخبگان رسيده تجليل و جوايزی به آنها 
اهدا خواهد شــد. بنياديان از زمــان برگزاری اين مراســم خبر داد و 
گفت: مراسم تجليل از نخبگان برتر سال ۹5 در اسفندماه امسال اجرا 
و حدود 17 نفر تجليل می شــوند. وی با اشــاره به اينکه اجرای طرح 
شهاب تا آذرماه ادامه داشت، عنوان کرد: کارگاه آموزشی تفکر خالق 
و همچنين کارگاه ساخت نخبه اجتماعی و نقش خانواده در آن طی 
بهمن و اسفندماه امسال برگزار خواهند شد. بنياديان برگزاری نشست 
با مسئوالن استانی و نمايندگان چهارمحال در مجلس را از برنامه های 

مهم در راستای پيشبرد اهداف بنياد نخبگان در استان برشمرد.

زمین های کشاورزی مجهز به 
سامانه نوین آبیاری شدند

تجلیل از نخبگان استان 
اسفند ماه صورت می گیرد

شهرستان

به گزارش جهانبين نيوز؛ به نقل از پايگاه خبري تحليلي 
پيرغار، مــرداس طاهري در جلســه کارگروه اشــتغال 
اظهارکرد: مباحث اشتغال و ســرمايه گذاري مورد بحث 

و بررسي  قرار گرفت.
وي افزود: تعهد اشــتغال دســتگاه هاي اجرايي  در سال 
جاري ۹11 نفر بوده که تاکنــون  7۸7  نفر آنها در بحث 
اشتغال تحقق يافته است که براي  تعداد  ۹11  نفر حدود 
307 طرح با اعتباري بالغ بــر 11 ميليارد تومان فرصت 
شغلي محقق شده اســت و اميدواريم تا پايان سال، ۹11 

نفر را در بحث اشتغال به ثمر برسانيم.
وي همچنين خاطرنشــان کــرد: در مورد دو روســتاي  
بدون بيــکار کران و فيــل آباد برنامه ريزي هايي شــده 
که اگر بيکاري در اين دو روســتا وجود دارد شناســايي 
 شــود تا تســهيالت و اقدامات الزم را برای اشتغال آنها

انجام دهيم.
وي در ادامه با اشــاره به طرح روستاي بدون بيکار گفت: 
اجراي اين طرح بدون همکاري بخشداري ها و دهياري ها 
و ساير ادارات ذي ربط ميســر نيست و در راستاي اجراي 
موثر اين طرح برنامه ريزي الزم توســط فرمانداري اين 

شهرستان صورت گرفته است.

ايرنــا:  مديــرکل امور بانــوان و خانــواده اســتانداری 
چهارمحــال و بختيــاری از اجرای طرح تــوان افزايی و 
ارتقای تــاب آوری اجتماعی ويژه زنــان و خانواده های 

لردگانی خبر داد.
فاطمه دوســتی در گفت و گو با ايرنا افزود: اين طرح در 
پی انعقاد موافقت نامه ای بين استانداری و معاونت زنان و 
خانواده نهاد رياست جمهوری از خردادماه امسال به طور 
آزمايشی در شهرستان لردگان آغاز و پيش بينی می شود 
با تامين اعتبار الزم، ســال آينده در ساير نقاط استان نيز 

اجرا شود.
دوســتی با بيان اينکه ايــن طرح در 2 مرحلــه در حال 
اجراســت، تصريح کــرد: مرحله نخســت طــرح ويژه 
آمــوزش 35 نفــر از مدرســان محلــی دارای مدارک 
تحصيلی ارشد و دکترای روان شناســی، علوم تربيتی و 
 مشاوره بود که با برگزاری کارگاه های آموزشی تکميلی

به پايان رسيد.
دوســتی با اشــاره به اجرای 175 کارگاه آموزشی ويژه 
خانواده هــا در اين طــرح اظهار کرد: پيش بينی شــده 
هريک از اســتادان محلی پنــج کارگاه ۸ ســاعته برای 

خانواده ها برگزار کنند.

محمد نــوذري از اعطــاي وام 100 ميليــون توماني به 
کارگاه هــاي کارآفرينــان در حوزه صنايع دســتي اين 

شهرستان خبرداد.
به گــزارش جهانبيــن نيوز به نقــل از هفت چشــمه، 
محمد نوذري فرماندار شهرســتان اردل در جلسه گروه 
کاري ميــراث فرهنگي، صنايع دســتي و گردشــگري 
اين شهرســتان که با حضــور محمد نــوذري فرماندار، 

رحم خــدا صفــري معاونت، 
محمــد انصــاري بخشــدار 
مرکــزي شهرســتان اردل و 
بهمن عســگري مديــر کل 
ســازمان ميــراث فرهنگي، 
گردشگري  و  صنايع دســتي 
استان و کارشناسان مربوطه 
برگزار شد از اعطاي وام 100 
ميليون توماني به کارگاه هاي 
کارآفرينــان صنايع دســتي 
اين شهرســتان خبــرداد و 
افــزود: صنــدوق کارآفريني 
اميــد، سيســتمي متفاوت با 
سيستم بانکي دارد و بر خالف 
بانک ها که بر اســاس مجوز، 
اعتبار، کارکرد حساب، ميزان 
فعاليت و... تسهيالت پرداخت 
مي کنند، صندوق کارآفريني 
اميد، تسهيالت ارائه مي دهد 

تا جوانان بتوانند همه اين موارد را به دست بياورند.
نوذري با بيان اينکه اين مشــاغل در ســطح روســتاها 
نيز قابليــت راه اندازي دارنــد، افزود: بــازار فروش اين 
محصوالت کل کشور اســت و مانند برخي مشاغل نظير 
آبميوه فروشــي، رســتوران و... منحصر به همان منطقه 

فرماندار شهرستان فارسان خبر داد:

تحقق اشتغال برای 787 نفر در 
شهرستان فارسان

برنامه ای برای خانواده های لردگانی؛

اجرای طرح توان افزایی و ارتقای 
تاب آوری اجتماعی

فرماندار اردل خبرداد:

اعطاي وام 100میلیوني به 
کارآفرینان اردلي

نيست بنابراين امکان رونق اقتصادي و ايجاد اشتغال براي 
جمعيت روستايي وجود دارد.

در اين جلسه مشــکالت مربوط به اين حوزه مورد بررسي 
کار گروه ميراث فرهنگي، صنايع دســتي و گردشــگري 
 قرارگرفــت و در پايــان ايــن جلســه تصميمــات زير

 اتخاذ گرديد.
  اعطاي تسهيالت به دارندگان پروانه هاي صنايع دستي 
به عنوان پشــتيبان و معرفي آنها به صنــدوق کار آفريني 

اميد
  اعطاي تسهيالت به افراد متقاضي احداث اقامتگاه هاي 
بــوم گــردي و کمپ هــاي عشــايري توســط صندوق 

کارآفريني اميد
  آمــوزش و ايجاد اشــتغال بــرای افراد آمــوزش ديده 
و حمايت و خريد محصوالت توســط شــرکت توســعه 

گردشگري استان
  ارائــه تســهيالت تــا ســقف 100 ميليــون تومــان 
توســط صنــدوق کار آفرينــي اميــد ويژه افــرادي که 
 به صــورت کارگاهي نســبت بــه توليد صنايع دســتي 

اقدام کنند
  پيگيري به منظــور راه اندازي موزه هــاي خصوصي و 

تکيه هاي بختياري
  اعطــاي مجــوز توســط ســازمان ميــراث فرهنگي، 
صنايع دستي و گردشگري اســتان به افراد متقاضي برای 
داير نمودن دفتر خدمات گردشگري و تورهاي سياحتي، 

زيارتي در شهرستان اردل 

صندوق 
کارآفریني امید، 

تسهیالت
 ارائه مي دهد

 تا جوانان
 بتوانند

 همه این موارد 
را به دست بیاورند

کاهش منابع آب زیرزمینی در اســتان چهارمحال و بختیاری از بحران های جدید استان است که مشکالت 
جدی از جمله فرونشست زمین را رقم زده است.

با کاهش بارش و مکش 5000 حلقه چاه آب؛

سفرههایآبهایزیرزمینیدربامایرانخالیشدهاند
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مفاد آرا
10/۳66 آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیات های اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی بخش  1۴ ثبت اصفهان 
حوزه ثبت ملک خمینی شهر تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده 
است. لذا مشــخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند 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 رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 

خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

1- رای شــماره 809۳ مــورخ 9۴/11/۳0 آقــای علیرضا کریمــی خوزانی  فرزند 
قدمعلی  بشماره کالسه 1108 و به شماره شناسنامه 12229 صادره به شماره ملی 
11۴0۳7۵۳18 نسبت به ۳ دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 177/06 
مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 168 فرعی مجزی از 11۳  اصلی واقع در بخش 
1۴حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 1۴۳۴۴7 مورخ 82/02/۳0 دفترخانه 7۳ 

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

2- رای شماره 809۴ مورخ 9۴/11/۳0 خانم مریم عموئی خوزانی  فرزند حسینعلی  
بشماره کالسه 1109 و به شماره شناسنامه 12201 صادره از اصفهان به شماره 
ملی 128۳2۳0186 نســبت به ۳ دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
177/06 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 168 فرعــی مجزی از 11۳  اصلی 
واقع در بخش 1۴حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 1۴۳۴۴7 مورخ 82/02/۳0 

دفترخانه 7۳ مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

۳- رای شــماره 0۵۵7 مورخ 9۵/07/2۵ خانم رقیه میرزایی  فرزند حسین  بشماره 
کالسه 00۳9 و به شماره شناسنامه 20 صادره به شماره ملی ۵۴997۳۳181 نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 11۵/۳2 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 
۳2 فرعی مجزی از 11۵  اصلی واقع در بخش 1۴حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 
ســند 100۵9۵ مورخ 88/0۳/0۵ دفترخانه 98 ثبت در صفحه 27۳ دفتر ۴2۵ امالک  

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

۴- رای شماره 2219 مورخ 9۵/08/26 آقای ابوالفضل کریم خانی ورنوسفادرانی 
فرزند رضا بشــماره کالسه 10۴۳ و به شماره شناســنامه 111 صادره به شماره 
ملی 11۴0992۳92 نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 1۵0 
مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک ۳۳۵  فرعی مجــزی از 120  اصلی واقع در 
صحرای دهشنده ورنوسفادران بخش 1۴حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در 

صفحه 112 دفتر 6۵ امالک  مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

۵- رای شــماره 2218 مــورخ 9۵/08/26 خانم عصمت کوچکی ورنوســفادرانی 
فرزند قنبرعلی بشماره کالسه 0890 و به شــماره شناسنامه 81 صادره به شماره 
ملی 11۴102678 نسبت به ۴ دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 1۵0 
مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک ۳۳۵  فرعی مجــزی از 120  اصلی واقع در 
صحرای دهشنده ورنوسفادران بخش 1۴حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در 

صفحه 109 دفتر 67 و دفتر 67 صفحه 112 مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

6- رای شــماره 0۴28 مورخ 9۵/07/2۴ آقای مصطفی عابدی  فرزند علی  بشماره 
کالسه 09۵8 و به شــماره شناســنامه 28 صادره از خمینی شــهر به شماره ملی 
11۴09۵0۴79 نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک 87/1966 که با شش دانگ پالک 
87/۴2۴1 توامًا ادغام و تشکیل  یکباب مغازه و طبقه فوقانی و تحتانی داده شده است 
به انضمام ثمنیه اعیانی از شــش دانگ پالک 87/1966  به مساحت ۴1/97 مترمربع 
مفروز ومجزی شده از پالک 1966 فرعی مجزی از 87  اصلی واقع در بخش 1۴حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شــامل ســند ۴0962 مورخ 87/0۴/27 دفترخانه ۳8 ثبت در 

صفحه ۵7۴ دفتر 107 امالک مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

7- رای شماره 8220 مورخ 9۵/06/29 آقای حسن عابدی اندانی فرزند یداله بشماره 
کالسه 2829 و به شماره شناســنامه 110 صادره از خمینی شــهر به شماره ملی 
11۴1۵۵۴۴10 نسبت به ششدانگ یکباب ســاختمان به استثنای بهای ثمنیه اعیانی 
به مساحت 9۴/۵1 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 12۳ فرعی مجزی از 10۵  
اصلی واقع در بخش 1۴حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه ۳۳9 دفتر 

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

8- رای شــماره 0۵19 مورخ 9۵/07/2۵ خانم فاطمه آقا کوچکی فروشــانی فرزند 
حیدر بشماره کالسه ۵276 و به شماره شناســنامه 21۴29 صادره به شماره ملی 
11۴021۳8۴9 نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 18۵/۳7 
مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 211 فرعی مجزی از 80  اصلی واقع در بخش 
1۴حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ســند 12710۳ و 127102 مورخ 87/11/27 

دفترخانه 6۳ ثبت در صفحه ۳10 و ۳1۳ دفتر ۵۳9  مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

9- رای شــماره 0۵21 مورخ 9۵/07/2۵ آقای محمدعلی پریشانی فروشانی فرزند 
یداله بشماره کالســه ۵279 و به شــماره شناســنامه 727 صادره به شماره ملی 
11۴17209۵7 نسبت به ۴ دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 18۵/۳7 
مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 211 فرعی مجزی از 80  اصلی واقع در بخش 
1۴حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ســند 12710۳ و 127102 مورخ 87/11/27 

دفترخانه 6۳ ثبت در صفحه ۳10 و ۳1۳ دفتر ۵۳9  مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

10- رای شماره 0۵67 مورخ 9۵/07/2۵ آقای حسینعلی قائم پور فرزند غالمعباس 
بشــماره کالســه 01۴6 و به شــماره شناســنامه 19۴ صــادره به شــماره ملی 
11۴1۴۳979۴ نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۳۳۴/11 
مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 1880 فرعی مجزی از 72  اصلی واقع در بخش 
1۴حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ســند 18991 مورخ ۴6/12/01 دفترخانه ۳8 

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

11- رای شماره 0۵66 مورخ 9۵/07/2۵ آقای اکبر قائم پور فرزند حسینعلی بشماره 
کالسه 01۴7 و به شــماره شناسنامه ۴۵1 صادره به شــماره ملی 11۴1207168 
نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۳۳۴/11 مترمربع مفروز 
ومجزی شده از پالک 1880 فرعی مجزی از 72  اصلی واقع در بخش 1۴حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شــامل ســند ۴18۴۵ مورخ 91/12/0۵ دفترخانه 1۳9 مالحظه و 

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

12- رای شماره 0۵6۵ مورخ 9۵/07/2۵ خانم لیال مسیبی  فرزند سبزعلی بشماره 
کالسه 01۴۵ و به شماره شناسنامه 12877 صادره به شماره ملی 11۴0۵0۴9۵9 
نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۳۳۴/11 مترمربع مفروز 
ومجزی شده از پالک 1880 فرعی مجزی از 72  اصلی واقع در بخش 1۴حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شــامل ســند 12۳790 مورخ 7۴/02/02 دفترخانه 20 مالحظه و 

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

1۳- رای شــماره 0۵6۳ مــورخ 9۵/07/2۵ آقای مهدی قائم پور فرزند حســینعلی 
بشماره کالســه 01۴۳ و به شــماره شناســنامه 1۳۳07 صادره به شــماره ملی 
11۴0۵092۵1 نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ دو باب خانه به مساحت ۳8۴/70 
مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 1880 فرعی مجزی از 72  اصلی واقع در بخش 
1۴حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند ۵898 مورخ 9۳/08/0۴ دفترخانه ۳88 به 

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

1۴- رای شــماره 0۵62 مــورخ 9۵/07/2۵ خانم مهنــاز بابائی فروشــانی فرزند 
عبدالمحمد بشماره کالسه 01۴2 و به شماره شناسنامه 776 صادره به شماره ملی 
11۴1700980 نسبت به 1 دانگ مشاع از ششدانگ دو باب خانه به مساحت ۳8۴/70 
مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 1880 فرعی مجزی از 72  اصلی واقع در بخش 
1۴حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 12۳79۴ مورخ 7۴/02/2۳ دفترخانه 20 

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

1۵- رای شماره 0۵6۴ مورخ 9۵/07/2۵ آقای محمدعلی قائم پور  فرزند حسینعلی 
بشماره کالســه 01۴۴ و به شــماره شناســنامه 12297 صادره به شــماره ملی 
11۴0۴991۴9 نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ دو باب خانه به مساحت ۳8۴/70 
مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 1880 فرعی مجزی از 72  اصلی واقع در بخش 
1۴حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ســند ۵898 مورخ 9۳/08/0۴ دفترخانه ۳88 

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

16- رای شــماره 0۵61 مورخ 9۵/07/2۵ خانم مریم حیدری فروشانی فرزند یداله 
بشماره کالسه 01۴1 و به شماره شناسنامه 2199 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 11۴11۵7772 نسبت به 1 دانگ مشاع از شــش دانگ دو باب خانه به مساحت 
۳8۴/70 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 188 فرعی مجزی از 72  اصلی واقع 
در بخش 1۴حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل ســند 110879 مورخ 78/01/19 

دفترخانه 72 مالحظه و محرز گردیده است
 الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

17- رای شماره 216۳ مورخ 9۵/08/2۵ آقای محمدرضا تاج الدین خوزانی  فرزند 
کریم بشماره کالسه 0786 و به شماره شناســنامه 18۳ صادره از خمینی شهر به 
شماره ملی 11۴1۵6۴009 نسبت به ششدانگ یکباب خانه نیمه ساز به مساحت 190 
مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 9 فرعی مجزی از 1۵6  اصلی واقع در خیبرآباد 
بخش 1۴حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 7۵۵ مورخ 91/0۵/26 دفترخانه ۳01 

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

18- رای شــماره 2128 مورخ 9۵/08/2۵ آقای محمد ملک پور  فرزند میرزامهدی 
بشماره کالسه 0۵76 و به شماره شناسنامه 7۴ صادره به شماره ملی ۵۴99۳26770 
نســبت به ششــدانگ یکباب باغ به اســتثنای بهای ثمنیه اعیانی  به مساحت ۵029 

مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 91  اصلی واقع در بخش 1۴حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل ســند ۵08۴9 مورخ 6۳/06/08 دفترخانه و سند 22079 مورخ 

9۵/06/07 دفترخانه 2726۳ مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

19- رای شــماره 0۵۴6 مورخ 9۵/07/2۵ آقای نوراهلل رفیعی فروشانی  فرزند ولی 
اهلل بشماره کالسه 0۴82 و به شــماره شناســنامه 1۳90۵ صادره از خمینی شهر 
به شــماره ملی 11۴2۳۵۳88۵ نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 67/0۴ 
مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 67۴ فرعی مجزی از 72  اصلی واقع در بخش 
1۴حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند ۵68۴9 مورخ 9۳/0۴/10 دفترخانه 172 

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

20- رای شــماره 0۵۳۴ مورخ 9۵/07/2۵ خانم نرجس کریمی اندانی  فرزند محمد 
حسین بشماره کالسه 2۵22 و به شماره شناســنامه 77 صادره از خمینی شهر به 
شماره ملی 11۴1۴۳299۴ نسبت به ششــدانگ یکباب کارگاه و مغازه به مساحت 
۴02/۵۳ مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 72۳ فرعی مجزی از 99  اصلی واقع 
در بخش 1۴حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 1۴9 دفتر 171 امالک  

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

21- رای شماره 20۵1 مورخ 9۵/08/2۳ آقای حسن بدیحی جوآبادی فرزند حیدر 
بشماره کالسه 099۴ و به شماره شناسنامه 10۵۳ صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 11۴08۴7۴22 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 10۵/66 مترمربع 
مفروز ومجزی شــده از پالک 99 فرعی مجزی از ۳7۴  اصلی واقــع در جوی آباد 
بخش 1۴حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند ۴128۴ مورخ ۵۳/0۵/2۴ دفترخانه 

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

22- رای شماره 20۵۵ مورخ 9۵/08/2۳ آقای حسن بدیحی جوآبادی فرزند حیدر 
بشماره کالسه 099۵ و به شماره شناسنامه 10۵۳ صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 11۴08۴7۴22 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 16۵/۳7 مترمربع 
مفروز ومجزی شــده از پالک ۳7۴ فرعی مجزی از 99  اصلی واقــع در جوی آباد 
بخش 1۴حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند ۴128۴ مورخ ۵۳/0۵/2۴ دفترخانه 

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

2۳- رای شــماره 2129 مورخ 9۵/08/2۵ آقای احمد علــی رحیمی   فرزند کرمعلی 
بشماره کالسه 6۳68 و به شماره شناســنامه 28 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 11۴1622۴08 نسبت به ششــدانگ یکباب مغازه به مساحت 229/7۵ مترمربع 
مفروز ومجزی شده از پالک 88  اصلی واقع در بخش 1۴حوزه ثبت ملک خمینی شهر 

شامل سند 2۳0۴۳۵ مورخ 9۴/10/09 دفترخانه 7۳  مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

2۴- رای شــماره 2۳21 مورخ 9۵/08/27 آقای محمد صالحی امینه خوزانی فرزند 
اصغر بشماره کالسه 0996 و به شــماره شناســنامه ۴01 صادره به شماره ملی 
11۴166۴7۴7 نسبت به ۴ دانگ مشاع از  ششــدانگ یکباب خانه مساحت 128/۵0 
مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 81۳ فرعی مجــزی از 111  اصلی واقع در 
صحرای نخود جاری اندان  بخش 1۴حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل ثبت در 

صفحه 20۳ صفحه ۳۴8 دفتر ۵8۵ و ۵76 امالک مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

2۵- رای شــماره 2۳22 مورخ 9۵/08/27 خانم ناهید بیگی خوزانی فرزند کرمعلی 
بشــماره کالســه 099۵ و به شــماره شناســنامه ۳۳87 صادره به شــماره ملی 
11۴12۳6۵67 نسبت به 2 دانگ مشاع از  ششــدانگ یکباب خانه مساحت 128/۵0 
مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 81۳ فرعی مجــزی از 111  اصلی واقع در 
صحرای نخود جاری اندان  بخش 1۴حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل ثبت در 

صفحه 20۳ صفحه ۳۴8 دفتر ۵8۵ و ۵76 امالک مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

26- رای شماره 2081 مورخ 9۵/08/2۴ آقای محسن ابوطالبی حسین آبادی فرزند 
حسین بشــماره کالسه 00۳9 و به شــماره شناســنامه 21978 صادره به شماره 
ملی 1282688۵96 نسبت به ششدانگ یکباب ســاختمان تجاری پزشکی مساحت 
19۴/۳8 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 20 فرعی مجزی از 11۳  اصلی واقع 
در صحرای بوستان سهم خوزان   بخش 1۴حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 
19۴۳۳6 مورخ 88/10/1۴ دفترخانه 7۳ ثبت در صفحه ۳2۳ دفتر 1۴2 امالک مالحظه 

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

27- رای شــماره 201۳ مــورخ 9۵/08/2۳ خانم میمنت یاوری فروشــانی  فرزند 
محمدباقر بشماره کالسه 068۵ و به شماره شناسنامه ۳۴7 صادره به شماره ملی 
11۴1۴787۴9 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 2۴8/17 مترمربع مفروز 
ومجزی شده از پالک 212 فرعی مجزی از 120  اصلی واقع در ورنوسفادران بخش 
1۴حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 20969۳ مورخ 90/11/۳0 دفترخانه 7۳ 

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

28- رای شــماره 2079 مورخ 9۵/08/2۴ خانم عزت کریمی فرزند رضا بشــماره 
کالسه 0801 و به شماره شناسنامه 6 صادره به شماره ملی 11۴1۵۳۵۵80 نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت ۳06/۵ مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 
۳28 فرعی مجزی از 111  اصلی واقع در صحرای نخودجاری اندان   بخش 1۴حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شــامل ثبت در صفحه 2۵9 دفتر 18۳ امالک مالحظه و محرز 

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

29- رای شــماره 2018 مورخ 9۵/08/2۳ خانم محترم تاج الدیــن خوزانی فرزند 
علی اکبر  بشماره کالسه 6۵۳7 و به شماره شناســنامه ۳2 صادره به شماره ملی 
11۴161۵029 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 70/۵0 مترمربع مفروز 
ومجزی شــده از پالک ۴7 فرعی مجزی از 82  اصلی واقــع در  بخش 1۴حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل سند 8۳296 مورخ 7۳/10/22 دفترخانه 6۳ مالحظه و محرز 

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

۳0- رای شــماره ۳711 مورخ 9۵/0۳/19 خانم ســمیه هــوازاده جوآبادی فرزند 
غالمرضا  بشماره کالسه 0171 و به شماره شناسنامه 909 صادره به شماره ملی 
11۴2۴88896 نســبت به 1 دانگ مشاع از  ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 2۴۵ 
مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 1721 فرعی مجزی از 99  اصلی واقع در  بخش 
1۴حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 1667۵۴ مورخ 8۵/07/20 دفترخانه 7۳ 

ثبت در صفحه ۵9۳ دفتر 298  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

۳1- رای شماره ۳710 مورخ 9۵/0۳/19 آقای کرامت جوانمرد  فرزند محمد  بشماره 
کالسه 0102 و به شماره شناســنامه 1621 صادره به شماره ملی 11۴118۴8۵0 
نسبت به ۵ دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 2۴۵ مترمربع مفروز 
ومجزی شده از پالک 1721 فرعی مجزی از 99  اصلی واقع در  بخش 1۴حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل سند 1667۵۴ مورخ 8۵/07/20 دفترخانه 7۳ ثبت در صفحه 

۵9۳ دفتر 298  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

۳2- رای شــماره 20۳۵ مورخ 9۵/08/2۳ آقای حجت ابراهیمیــان خوزانی فرزند 
شکراله  بشماره کالسه 0782 و به شماره شناسنامه 18۴۳ صادره از خمینی شهر 
به شماره ملی 11۴1221128 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه دو طبقه به مساحت 
1۴۳/۳۴ مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 111 فرعی مجزی از 110  اصلی واقع 
در صحرای کک موش اندان  بخش 1۴حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 21988 

مورخ 87/12/2۴ دفترخانه 1۳9 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

۳۳- رای شــماره 218۳ مورخ 9۵/08/2۵ خانم لیال روغن چراغی ورنوسفادرانی  
فرزند حسینعلی  بشماره کالسه 0972 و به شماره شناســنامه 22۵۴6 صادره به 
شماره ملی 11۴022۵0۳0 نسبت به ششدانگ یکباب ســاختمان تجاری مسکونی  
به مساحت 69/82 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک ۵۴8/1 فرعی مجزی از 
87  اصلی واقع در ورنوسفادران   بخش 1۴حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 

9۴۴۳6 مورخ 9۵/12/0۴ دفترخانه ۴6 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

۳۴- رای شماره 0608 مورخ 9۵/07/26 آقای احسان رضایی آدریانی  فرزند حسن  
بشماره کالسه ۵911 و به شماره شناسنامه 11۳01698۳9 صادره به شماره ملی 
11۳01698۳9 نسبت به ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 1۴۵/7۵ مترمربع مفروز 
ومجزی شده از پالک 786 فرعی مجزی از 109  اصلی واقع در  بخش 1۴حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل سند 2۵76 مورخ 89/0۴/۳1 دفترخانه ۳0۵ مالحظه و محرز 

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

۳۵- رای شماره 0606 مورخ 9۵/07/26 آقای محسن رضایی آدریانی  فرزند حسن  
بشماره کالسه ۵910 و به شماره شناسنامه 11۳0100677 صادره به شماره ملی 
11۳0100677 نسبت به ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 1۳9/88 مترمربع مفروز 
ومجزی شده از پالک 786 فرعی مجزی از 109  اصلی واقع در  بخش 1۴حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل سند 2۵7۵ مورخ 89/0۴/۳1 دفترخانه ۳0۵ مالحظه و محرز 

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

۳6- رای شماره 19۵7 مورخ 9۵/08/2۳ خانم مریم براهیمی ورنوسفادرانی  فرزند 
حسینعلی  بشماره کالسه 0۴27 و به شماره شناسنامه 117۵ صادره به شماره ملی 
11۴1111۳۴9 نسبت به ششدانگ یکباب خانه دو طبقه  به مساحت ۳0۵/17 مترمربع 
مفروز ومجزی شــده از پالک ۳۴۵ و 762 فرعی مجزی از 87  اصلی واقع در  بخش 
1۴حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل ثبت در صفحه ۳29 دفتر 281 و صفحه ۵09 

دفتر 280  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

۳7- رای شــماره 20۴7 مورخ 9۵/08/2۳ خانم پروانه کارخیــران خوزانی  فرزند 
محمود  بشماره کالسه 1۳۵۴ و به شماره شناســنامه 11۳ صادره به شماره ملی 
11۴11007۴6 نسبت به 1 دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه دو طبقه  به مساحت 
2۵۳/77 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 1۴19 فرعی مجزی از 8۵  اصلی واقع 
در خوزان  بخش 1۴حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند ۳۵۴82 مورخ 88/12/08 

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

۳8- رای شــماره 20۴6 مورخ 9۵/08/2۳ آقــای رحمت اله خانی  فرزند شــکراله  
بشماره کالسه 1۳۵۳ و به شماره شناسنامه 81 صادره به شماره ملی 11۴16۳۵۳۵6 
نســبت به ۵  دانگ مشــاع از  ششــدانگ یکباب خانه دو طبقه  به مساحت 2۵۳/77 
مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 1۴19 فرعی مجــزی از 8۵  اصلی واقع در 
خوزان  بخش 1۴حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند ۳۵۴82 مورخ 88/12/08 

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

۳8- رای شماره 0۵18 مورخ 9۵/07/2۵ خانم مریم مجیدی جوی آبادی  فرزند سید 
جمال  بشماره کالسه 1۳76 و به شماره شناســنامه 1278 صادره به شماره ملی 
128۴922871 نسبت به ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 12۴/70 مترمربع مفروز 
ومجزی شده از پالک 1۳22 فرعی مجزی از 99  اصلی واقع در بخش 1۴حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل سند 9۴66۵ مورخ 72/0۳/2۳ دفترخانه 7۳ مالحظه و محرز 

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

۳9- رای شــماره 6۵1۴ مــورخ 9۵/0۵/19 آقــای علــی پرنــده خوزانــی  فرزند 
غالمعلی  بشماره کالسه 01۳8 و به شــماره شناسنامه ۳۵1 صادره به شماره ملی 
11۴1206161 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 167/2۴ مترمربع مفروز 
ومجزی شده از پالک 9 فرعی مجزی از 1۵6  اصلی واقع در بخش 1۴حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل ســند 19۳77۴ مورخ 88/09/1۴ دفترخانه 7۳ مالحظه و محرز 

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

۴0- رای شــماره 2069 مورخ 9۵/08/2۴ آقای عبدالمجیــد گوهریان فرزند محمد 
کاظم  بشماره کالسه 68۴7 و به شماره شناسنامه 222 صادره اصفهان  به شماره 
ملی 128۴۵12۴01 نسبت به ششدانگ یکباب مغازه  به مساحت ۳9 مترمربع مفروز 
ومجزی شــده از پالک 88  اصلی واقع در  قرطمان بخش 1۴حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر مع الواسطه از مالک رسمی علی اکبر کریمی ، غالمرضا کریمی ، صادق و رضا 

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

۴1- رای شــماره 2068 مورخ 9۵/08/2۴ آقای عبدالمجیــد گوهریان فرزند محمد 
کاظم  بشماره کالسه 68۴۵ و به شماره شناسنامه 222 صادره اصفهان  به شماره 
ملی 128۴۵12۴01 نسبت به ششدانگ یکباب مغازه  به مساحت ۳9 مترمربع مفروز 
ومجزی شــده از پالک 88  اصلی واقع در  قرطمان بخش 1۴حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر مع الواسطه از مالک رسمی علی اکبر کریمی ، غالمرضا کریمی ، صادق و رضا 

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

۴2- رای شماره 2210 مورخ 9۵/08/26 آقای عبدالمجید گوهریان فرزند محمد کاظم  
بشماره کالسه 68۴۴ و به شماره شناســنامه 222 صادره اصفهان  به شماره ملی 
128۴۵12۴01 نسبت به ششدانگ یکباب کارگاه  به مساحت 99/60 مترمربع مفروز 
ومجزی شــده از پالک 88  اصلی واقع در  قرطمان بخش 1۴حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر مع الواسطه از مالک رسمی علی اکبر کریمی ، غالمرضا کریمی ، صادق و رضا 

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

۴۳- رای شماره 2208 مورخ 9۵/08/26 آقای عبدالمجید گوهریان فرزند محمد کاظم  
بشماره کالسه 68۴6 و به شماره شناســنامه 222 صادره اصفهان  به شماره ملی 
128۴۵12۴01 نسبت به ششــدانگ یکباب کارگاه  به مساحت 26۴ مترمربع مفروز 
ومجزی شــده از پالک 88  اصلی واقع در  قرطمان بخش 1۴حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر مع الواسطه از مالک رسمی علی اکبر کریمی ، غالمرضا کریمی ، صادق و رضا 

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

۴۴- رای شماره 2207 مورخ 9۵/08/26 آقای عبدالمجید گوهریان فرزند محمد کاظم  
بشماره کالسه 67۴۴ و به شماره شناســنامه 222 صادره اصفهان  به شماره ملی 
128۴۵12۴01 نسبت به ششدانگ دوباب  مغازه  به مساحت 81/۵0 مترمربع مفروز 
ومجزی شــده از پالک 88  اصلی واقع در  قرطمان بخش 1۴حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر مع الواسطه از مالک رسمی علی اکبر کریمی ، غالمرضا کریمی ، صادق و رضا 

کریمی و کاظم کریمی  مالحظه و محرز گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
۴۵- رای شــماره 20۵9 مــورخ 9۵/08/2۴ آقــای حامد فخاری اســفریزی فرزند 
نادعلی  بشماره کالسه ۵۳۴8 و به شماره شناســنامه ۵۳۴8 صادره به شماره ملی 
11۴2281۵1۵ نسبت به ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 1۴۴/88 مترمربع مفروز 
ومجزی شــده از پالک 797 فرعــی از 11۵  اصلی واقع در  صحــرای کهندژ بخش 
1۴حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 2 دفتر ۴11 امالک  مالحظه و 

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

۴6- رای شــماره 2181 مورخ 9۵/08/2۵ آقای مهدی قانعــی خوزانی فرزند صمد   
بشماره کالسه 0۵7۳ و به شماره شناسنامه 11 صادره به شماره ملی 11۴170۵۴۴۳ 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 2۴0/۳۴ مترمربع مفروز ومجزی شده 
از پالک 1۵2 فرعی از 11۴  اصلی واقع در  صحرای کهندژ بخش 1۴حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شــامل ثبت در صفحه 217 دفتر ۳06 امالک  مالحظه و محرز گردیده 

است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

۴7- رای شــماره 20۳2 مورخ 9۵/08/2۳ آقای محمد حسین صرامی فرزند محمد 
مهدی  بشــماره کالســه 1199 و به شــماره شناســنامه 8 صادره به شماره ملی 
11۴1۵01988 نسبت به ۵ دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 2۵7/۳۴ 
مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 2۳2۴ و 2۳2۳  فرعی از 72  اصلی واقع در  
فروشان بخش 1۴حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل ثبت در صفحه دردفتر 2۴1 

62 و 119  صفحه ۴81 109 ۴8۴ ۴2۴ ۴78 امالک  مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

۴8- رای شماره 20۳1 مورخ 9۵/08/2۳ خانم بتول عسگری فر فرزند یداهلل  بشماره 
کالسه 1200 و به شماره شناسنامه 9۳ صادره به شماره ملی 11۴1۵68268 نسبت 
به 1 دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه  به مســاحت 2۵7/۳۴ مترمربع مفروز 
ومجزی شــده از پالک 2۳2۴ و 2۳2۳  فرعی از 72  اصلی واقع در  فروشــان بخش 
1۴حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه دردفتر 2۴1 62 و 119  صفحه 

۴81 109 ۴8۴ ۴2۴ ۴78 امالک  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

۴9- رای شــماره 1971 مورخ 9۵/08/2۳ آقای غالمحســین گلی فرزند محمدعلی  
بشــماره کالســه ۳۵۳۳ و به شــماره شناســنامه 2۵9 صــادره به شــماره ملی 
11۴1۵91928 نســبت به ششــدانگ یکباب مغازه  به مســاحت 1۳۵/80 مترمربع 
مفروز ومجزی شده از پالک 18۴9  فرعی از 72  اصلی واقع در  بخش 1۴حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل ســند 127۳۳۴ مورخ 87/12/2۴ دفترخانه 6۳   مالحظه و 

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

۵0- رای شماره 211۵ مورخ 9۵/08/2۳ خانم اعظم کریمی اندانی فرزند تقی  بشماره 
کالسه 07۳۵ و به شماره شناســنامه 1217 صادره به شماره ملی 11۴11۳۴۴70 
نسبت به 1/۵ دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 26۵ مترمربع مفروز 
ومجزی شده از پالک ۴2  فرعی از 7۳  اصلی واقع در  صحرای جوتنده اندان بخش 
1۴حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ســند 978۵2 مورخ 77/0۳/2۳ دفترخانه 6۳   

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

۵1- رای شماره 2108 مورخ 9۵/08/2۴ آقای غالمحسین قاسمی اندانی فرزند حسن  
بشماره کالسه 07۳9 و به شماره شناسنامه ۳9 صادره به شماره ملی 11۴16۵8917 
نسبت به 1 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه  به مســاحت 26۵ مترمربع مفروز 
ومجزی شده از پالک ۴2  فرعی از 7۳  اصلی واقع در  صحرای جوتنده اندان بخش 
1۴حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ســند ۵1۵۴ مورخ 91/0۳/2۵ دفترخانه ۴11   

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

۵2- رای شــماره 2097 مورخ 9۵/08/2۴ آقای علی قاســمی فرزند حسن  بشماره 
کالسه 07۳8 و به شــماره شناسنامه 9۵8 صادره به شــماره ملی 11۴10867۳۵ 
نسبت به 1 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه  به مســاحت 26۵ مترمربع مفروز 
ومجزی شده از پالک ۴2  فرعی از 7۳  اصلی واقع در  صحرای جوتنده اندان بخش 
1۴حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ســند ۵1۵۴ مورخ 91/0۳/2۵ دفترخانه ۴11   

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

۵۳- رای شــماره 211۳ مــورخ 9۵/08/2۴ خانم ســلطنت عمــادی اندانی فرزند 
رمضانعلی  بشماره کالسه 07۳7 و به شماره شناسنامه ۳۳ صادره به شماره ملی 
11۴1۴۵۳۳71 نســبت به 1 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه  به مساحت 26۵ 
مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک ۴2  فرعی از 7۳  اصلــی واقع در  صحرای 
جوتنده اندان بخــش 1۴حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل ســند ۵1۵۴ مورخ 

91/0۳/2۵ دفترخانه ۴11   مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

۵۴- رای شــماره 211۴ مــورخ 9۵/08/2۴ خانم زهره طاهری اندانــی فرزند اکبر  
بشماره کالســه 07۳6 و به شــماره شناســنامه 10۵97 صادره به شــماره ملی 
11۴2۳۳0826 نسبت به 1/۵ دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 26۵ 
مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک ۴2  فرعی از 7۳  اصلــی واقع در  صحرای 
جوتنده اندان بخش 1۴حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل ســند 108992 مورخ 

80/12/2۳ دفترخانه 6۳   مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

۵۵- رای شــماره 209۵ مورخ 9۵/08/2۴ آقای ناصر کربالئی  فرزند علی  بشماره 
کالسه 0۴26 و به شماره شناسنامه 1۵69۵ صادره به شماره ملی 11۴01۵۵768 
نسبت به 2 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه دو طبقه به مساحت 2۴0 مترمربع 
مفروز ومجزی شده از پالک ۳۴۵0 و 762   فرعی از 87  اصلی واقع در  ورنوسفادران 
بخش 1۴حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 229 دفتر 67۳   مالحظه 

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

۵6- رای شماره 2096 مورخ 9۵/08/2۴ خانم زهره شاهین ورنوسفادرانی  فرزند 
یداله  بشماره کالسه 0۴2۵ و به شماره شناســنامه 16019 صادره به شماره ملی 
11۴01۵900۳ نسبت به ۴ دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه دو طبقه به مساحت 

2۴0 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک ۳۴۵0 و 762   فرعی از 87  اصلی واقع 
در  ورنوسفادران بخش 1۴حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 617۴ 

صفحه ۵۴8 و سند 1۵۴20۵ مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

۵7- رای شماره 0۴12 مورخ 9۵/07/2۴ آقای حسین جعفری  فرزند حیدر  بشماره 
کالسه 06۴7 و به شماره شناسنامه 26 صادره به شماره ملی 1209812691 نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 206/7 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 
6۳1   فرعی از 107  اصلی واقع در  بخش 1۴حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 
۴1667 مورخ 61/01/17 دفترخانه 6۳ ثبت در صفحه ۳89 دفتر 88 امالک مالحظه 

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

۵7- رای شــماره 20۳۴ مورخ 9۵/08/2۳ خانم معصومه محمــدی  فرزند مرداس  
بشــماره کالســه 09۵۵ و به شــماره شناســنامه 822 صــادره به شــماره ملی 
۵7۵9۴090۵0 نســبت به 2 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 1۵2 
مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک ۵10   فرعی از 99  اصلی واقع در  جوی آباد 
بخش 1۴حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 1۳0۴86 مورخ 89/06/01 دفترخانه 

6۳  مالحظه و محرز گردیده است.
رای اصالحی:

۵8- پیرو رای شماره ۴2۵۳ مورخ 9۵/10/0۵ آقای غیب اله محمدی  فرزند لطف اله  
میزان مالکیت نامبرده از پالک ۵10 فرعی از 99 اصلی ۴ دانگ مشاع از ششدانگ می 

باشد که اشتباهًا ششدانگ قید گردیده است بدین ترتیب اصالح می گردد. 
میزان مالکیت صحیح ۴ دانگ مشاع از ششدانگ خانه صحیح است. 

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
۵9- رای شــماره 199۵ مورخ 9۵/08/2۳ آقای حامد مانــدگاری پور  فرزند جعفر  
بشــماره کالســه 0۳96 و به شــماره شناســنامه 60۵7 صادره به شــماره ملی 
11۴2288609 نســبت به ۳ دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب زمین دارای اعیانی به 
مساحت 218 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 9   فرعی از 1۵6  اصلی واقع در  
هانهای مارچی )خیرآباد( بخش 1۴حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 868۵9 

مورخ 91/0۴/19 دفترخانه ۴6  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

60- رای شــماره 1996 مــورخ 9۵/08/2۳ آقــای مهــدی ماندگاری پــور  فرزند 
جعفر  بشماره کالسه 0۳9۵ و به شماره شناســنامه 2601 صادره به شماره ملی 
11۴1۳۳۵001  نســبت به ۳ دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب زمین دارای اعیانی به 
مساحت 218 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 9   فرعی از 1۵6  اصلی واقع در  
هانهای مارچی )خیرآباد( بخش 1۴حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 868۵9 

مورخ 91/0۴/19 دفترخانه ۴6  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

61- رای شماره ۴282 مورخ 9۵/10/0۵ آقای قاسم آقایی  فرزند محمدعلی  بشماره 
کالسه 0۳8۵ و به شــماره شناسنامه 661 صادره به شــماره ملی 11۴0700۵02  
نسبت به ششدانگ یکباب زمین محصور و انباری احداثی در آن به مساحت 27۴/97 
مترمربع مفروز ومجزی شــده از پــالک 7   فرعی از 77  اصلــی واقع در  صحرای 
وراکوه بخش 1۴حوزه ثبت ملک خمینی شــهر مع الواســطه از مالک رسمی محمد 
حسن صرامی صورت مجلس تفکیکی 2091 مورخ ۴۳/0۴/09 و تقسیم نامه ۵787 

مورخ ۴۳/08/28 دفترخانه ۵9   مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

62- رای شــماره 802۵ مورخ 9۵/06/28 خانم لطیفه پارســا  فرزنــد عبداللطیف  
بشــماره کالســه 0118 و به شــماره شناســنامه ۳۵۵2 صادره به شــماره ملی 
11۴1۳۴۴۵۳1  نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 119/19 مترمربع مفروز 
ومجزی شــده از پالک 17۳9   فرعی از 1۵9  اصلی واقع بخــش 1۴حوزه ثبت ملک 

خمینی شهر شامل ثبت در دفتر ۳67 دفتر ۴09   مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

6۳- رای شــماره 21۴۵ مورخ 9۵/08/2۵ آقای مرتضی بلوچــی  فرزند محمدعلی  
بشــماره کالســه 0700 و به شــماره شناســنامه 11۵۵ صادره به شــماره ملی 
1290۵9۵22۴  نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 29۴/1۴ مترمربع مفروز 
ومجزی شده از پالک 1۵6۵   فرعی از 99  اصلی واقع در جوی آباد بخش 1۴حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 100۴8 مورخ 9۵/06/1۵ دفترخانه ۴16    مالحظه 

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

6۴- رای شــماره 2020 مــورخ 9۵/08/2۳ آقــای براتعلــی هاشــم پــور  فرزند 
 غالمعلی  بشماره کالســه 080۳ و به شــماره شناســنامه ۳۵6 صادره به شماره 
ملی 11۴1۵۵2۴77  نســبت به ششــدانگ یکباب خانه مخروبه به مساحت 166/6۵ 
مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 768   فرعی از 72  اصلی واقع بخش 1۴حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه ۳22 دفتر 167 مالحظه و محرز گردیده 

است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

6۵- رای شــماره 2019 مورخ 9۵/08/2۳ آقای ســید مهدی مصطفوی فروشانی 
 فرزند سید علی  بشماره کالسه 0802 و به شماره شناسنامه 188 صادره به شماره 
ملی 11۴1079070  نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 108/08 مترمربع 
مفروز ومجزی شــده از پالک 768   فرعــی از 72  اصلی واقع در فروشــان  بخش 
1۴حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در دفتر ۵61 صفحه 21 و وکالتنامه 66۴2۴ 
 مورخ 9۵/08/19 دفترخانه 172 از براتعلی هاشــم پور  مالحظــه و محرز گردیده 

است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

66- رای شماره 2166 مورخ 9۵/08/2۵ خانم فریبا پرنده  فرزند غالمرضا  بشماره 
کالسه 0۴6۳ و به شماره شناســنامه 1۴629 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 
11۴0۵19689  نسبت به 2 دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب ساختمان تجاری مسکونی  
به مساحت 117/7۵ مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 1۳1۵  فرعی از 11۴  اصلی 
واقع در صحرای شــمس آباد  بخش 1۴حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در 

صفحه 180 دفتر ۵۵۴ امالک مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

67- رای شماره 216۵ مورخ 9۵/08/2۵ آقای محمد باقری  فرزند حسین  بشماره 
کالســه 0۴62 و به شــماره شناســنامه 17۳8 صــادره از کویت به شــماره ملی 
۴722082812  نسبت به ۴ دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب ساختمان تجاری مسکونی  
به مساحت 117/7۵ مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 1۳1۵  فرعی از 11۴  اصلی 
واقع در صحرای شــمس آباد  بخش 1۴حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در 

صفحه ۳0 دفتر ۵۵6 امالک مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

68- رای شماره 20۴۴ مورخ 9۵/08/2۳ خانم زهرا مشتاقی خوزانی  فرزند قربانعلی  
بشماره کالسه 0۳1۴ و به شماره شناسنامه 211 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 11۴1۵872۳8  نسبت به ششــدانگ یکباب خانه  به مساحت 1۵2/۳0 مترمربع 
مفروز ومجزی شده از پالک ۳21 و  ۳22 فرعی از 82  اصلی واقع در صحرای سکته 
الزهرا خوزان  بخش 1۴حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه ۳1۵ دفتر 

۳86 و صفحه ۴۵9 دفتر ۴7۳  امالک مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

69- رای شماره 20۴۳ مورخ 9۵/08/2۳ خانم زهرا مشتاقی خوزانی  فرزند قربانعلی  
بشماره کالسه 0۳1۳ و به شماره شناسنامه 211 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 11۴1۵872۳8  نسبت به ششــدانگ یکباب خانه  به مساحت 190/19 مترمربع 
مفروز ومجزی شده از پالک ۳21 و  ۳22 فرعی از 82  اصلی واقع در صحرای سکته 
الزهرا خوزان  بخش 1۴حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه ۵18 دفتر 
60۴ و صفحه 169 دفتر 6۵ و ثبت در صفحه 272 دفتر ۳87  امالک مالحظه و محرز 

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

70- رای شماره 20۴2 مورخ 9۵/08/2۳ خانم فاطمه افتادگان  فرزند رحمان  بشماره 
کالسه 0۳1۵ و به شماره شناسنامه 11۳002۳0۳6 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 11۳002۳0۳6  نسبت به ششــدانگ یکباب خانه  به مساحت 188/0۳ مترمربع 
مفروز ومجزی شده از پالک ۳21 و  ۳22 فرعی از 82  اصلی واقع در صحرای سکته 
الزهرا خوزان  بخش 1۴حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه ۴۵6 دفتر 

۴7۳ و صفحه ۵61 دفتر ۴71 و مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

71- رای شماره 2060 مورخ 9۵/08/2۴ آقای علی فخاری اسفریزی  فرزند نادعلی  
بشماره کالسه 09۵۳ و به شــماره شناســنامه 2۳168 صادره از خمینی شهر به 
شــماره ملی 11۴02۳1278  نسبت به ششــدانگ یکباب خانه  به مساحت 1۴2/۳۳ 
مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 797 فرعی از 11۵  اصلــی واقع در کهندژ 
بخش 1۴حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه ۳17 دفتر 682 مالحظه 

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

 72- رای شــماره 2190 مــورخ 9۵/08/26 خانم شــیوا هارون الرشــیدی  فرزند
 محمد رسول  بشماره کالســه 1۳2۴ و به شماره شناسنامه 110 صادره از خمینی 
شهر به شماره ملی 11299۵۴277  نسبت به ششــدانگ یکباب خانه و طبقه فوقانی  
به مســاحت 11۳/۵0 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پــالک 12۴8 فرعی از 99  
اصلی واقع در جوی آباد بخش 1۴حوزه ثبت ملک خمینی شهر مع الواسطه از مالک 
 رسمی اشرف کیانی سند 186926 مورخ 87/11/1۳ دفترخانه 7۳  و محرز گردیده

 است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

7۳- رای شماره 1976 مورخ 9۵/08/2۳ خانم ســکینه شاه محمدی فرزند رجبعلی  
بشماره کالسه 116۳ و به شماره شناسنامه ۴7 صادره از شهرکرد به شماره ملی 
۴6229۴۴6۴2  نسبت به ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 126/۵0 مترمربع مفروز 
ومجزی شده از پالک ۵91 فرعی از 99  اصلی واقع در جوی آباد بخش 1۴حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه ۳22 دفتر ۴7۳ مالحظه و محرز گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
7۴- رای شــماره 80۴0 مورخ 9۵/06/28 آقای محمود جعفریــان آدریانی فرزند 
مرتضی  بشماره کالســه 1۴۵6 و به شماره شناســنامه ۴ صادره از خمینی شهر 
به شماره ملی 11۴21۵02۵9  نســبت به ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 161/۳1 
مترمربع مفروز ومجزی شــده از پــالک ۳۵8 فرعی از 107  اصلــی واقع در بخش 
1۴حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه ۳17 دفتر 682 مالحظه و محرز 

گردیده است 
ادامه در صفحه 9
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اقتصاد مقاومتی به عنوان یک شــعار و عمل چند سالی است که 
مورد توجه مسئوالن کشــور وهمچنین تاکید مقام معظم رهبری 
قرار گرفته است، از این رو دولت برای فعال کردن اقتصاد مقاومتی 

وروستایی به طور جدی در صحنه حضور دارد.
با توجه به اینکه محور اصلی اقتصاد مقاومتی این اســت که از همه 
ظرفیت های درونی برای توســعه کشور اســتفاده کنیم ،عشایر و 
روستاییان در مناطق مختلف کشور ظرفیت های بزرگی هستند که 
هم می تواند به اشتغال و اقتصاد کشور کمک کند و هم باعث رشد و 

توسعه کشور شود. 
این ظرفیت ها در بخش های مختلف نظیر کشــاورزی، دامداری، 
صنایع دستی و گردشگری است و به عنوان مثال در بخش صنایع 
دستی، فرش ایرانی یک کاالی مهم و شناخته شده در سطح جهان 
است که هم بار صنعتی و هم بار فرهنگی بر دوش دارد و فرهنگ و 

تمدن ایران زمین را معرفی می کند.
دولت یک ماه قبل الیحه ای را به مجلس شورای اسالمی ارائه کرد 
تا بر اســاس آن بتواند 1/5میلیارد دالر یعنی حدود 5 هزار میلیارد 
تومان وام با بهره پایین برای اشتغال زایی در روستاها و به خصوص 

روستاهای مرزی کشور هزینه کند.
 امیر صفر پور رییس اداره جهاد کشاورزی شهرستان دهاقان در این 
زمینه ، اظهار داشت:جلسه اي با حضور مدیر و کارشناسان مدیریت 
جهادکشــاورزي ، فرماندهي و همکاران بسیج شهرستان ، رییس 
اداره دامپزشــکي با عنوان پیگیري طرح هاي اقتصاد مقاومتي در 

محل مدیریت برگزار شد .
وی افزود: در این زمینه مســئوالن ضمن ارائه گزارشي از وضعیت 
پیشــرفت کار درخصوص طــرح هاي مصوب در جلســات قبل ، 
مباحث مربوط به روند کار و چگونگي شناسایي افراد واجد شرایط، 
میزان جذب اعتبارات توســط همکاران بســیج و راهکاري جهت 
جذب اعتبارات براي واحدهاي دامي را مورد بحث و بررســي قرار 
دادند .  رییس اداره جهاد کشاورزی شهرستان دهاقان گفت:تاکنون 
70درصــد از اعتبارات تخصیص داده شــده طرح هــاي اقتصاد 

مقاومتي به شهرستان شده است.

جلسه مجمع متولیان حســینیه و زائرســرای آرانی ها با حضور 
متولیان، در محل سالن تشــریفات آستان مقدس حضرت محمد 
هالل بن علی)ع( برگزار شــد. در این نشســت عباسعلی منصوری 
رییس مجمع، حســین چاقیان رییس هیئــت اجرایی، مهندس 
محمودآبادی مشاور پروژه و سعید رزمی منش مسئول امور مالی، 
از روند فعالیت های اجرایی ساخت حسینیه و زائرسرای آرانی ها در 
مشهد مقدس گزارشی ارائه کردند. مجمع عمومی متولیان در این  
جلسه ضمن تایید روند جاری و مالی هیئت اجرایی، مدت فعالیت 
اعضای این هیئت را برای یک دوره چهارساله دیگر تمدید کردند. 
گفتنی است برای اجرای این پروژه با چهارهزار و پانصد متر مربع در 

نه طبقه، تاکنون مبلغ 550 میلیون تومان هزینه شده است.

رییس اداره جهاد کشاورزی شهرستان دهاقان خبرداد:

جذب70درصدی وام های اقتصاد 
مقاومتی از سوی کشاورزان دهاقان

 تشکیل  زائرسرای آرانی ها 
در مشهد مقدس رضوی

اخبار

فرمانده ســپاه ناحیه خوانسار در نشســت خبری  که 
در خصوص گرامیداشت روز حماســه و ایثار خوانسار 
برگزار شــد ضمن پاسداشــت یاد و خاطره شهیدان و 
امام شــهیدان، وفات حضرت فاطمــه معصومه )س(و 
درگذشت رییس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام 
را تســلیت گفت. سرهنگ  پاسدار محســن پاشایی با 
اشــاره به اهمیت و جایگاه 25 دی، »روز حماسه و ایثار 
مردم خوانسار« اظهار کرد: مراســم روز حماسه و ایثار 
خوانسار همراه با نماز مغرب و عشاء در هیئت حسینی 
ارسور شهرستان برگزار می شود. وی با بیان لزوم تقدیر 
از حماسه ســازی مردم خوانســار در 25 دی سال 65 
گفت: براســاس فرمایش رهبر انقالب زنده نگه داشتن 
یاد شهدا کمتر از شــهادت نیست و در روز 25 دی سال 
65 نیز مردم شهرستان با حضور خود برای شهدا سنگ 
تمام گذاشتند. فرمانده سپاه ناحیه خوانسار افزود: این 
مراسم با حضور اقشار مختلف مردم، خانواده های معظم 
شــهدا، رزمندگان و ایثارگران برنامه سخنرانی مسئول 
نمایندگی ولی فقیه در هوا فضای سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی و مداحی مرتضی طاهری برگزار می شود. وی 
اضافه کرد: این مراسم برای تقدیر از یاد و خاطره شهدای 
شهرستان و به ویژه شهدایی که در عملیات کربالی پنج 
و گردان امام ســجاد علیه السالم به شــهادت رسیدند 
برگزار می شود. سرهنگ پاشایی با تاکید بر لزوم اطالع 
رسانی و تبلیغ از ســوی اصحاب رســانه برای حضور 
پررنگ و موثر مردم شهرســتان در این مراسم تصریح 
کرد: این مراســم در حقیقت تقدیر از حضور ستودنی 
مردم خوانسار در تشیع پیکر شهدای عملیات کربالی 

پنج است. 
وی خاطر نشــان کــرد: رونمایی از کلیــپ تولیدی با 
مضمون شــهدای مدافع حرم که توســط هنرمندان 
شهرستان تولید و به جشــنواره عمار نیز راه یافته است 
از دیگر بخش های مراســم ویژه پاسداشت روز حماسه 
و ایثار مردم خوانسار است. محمدمهدی حبیبی سازنده 
این نماهنگ با بیان اینکه موضــوع اصلی این نماهنگ 
شــهدای مدافع حرم اســت گفت: این نماهنگ سخن 
نسل چهارم انقالب اســت که برای تداوم راه شهدا هم 
قسم شده اند. وی با اشاره به عوامل تولید این اثر افزود: 
خواننده نماهنگ هم قســم محمد حســین رضایی، 
آهنگســاز پیمان فروتن، مدیر صحنه حسین دشتی و 
مسئول جلوه های ویژه میدانی آن نیز مهران ذوالفقاری 

است.

وی با بیــان اینکه هیــچ شــرایط ســختی را در انقالب 
نمی شناسم که هاشمی رفسنجانی در آنجا حضور نداشته 
باشــد، افزود: قبل از انقالب در حوادث سخت ستم شاهی 
زندان ها، اســتبداد و شــکنجه ها آیت ا... هاشــمی حضور 
داشت. دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام تصریح کرد: 
در روزهای ســخت پیروزی انقــالب و حکومت  نظامی در 
تهران در سال های اول انقالب که کودتاچی ها، تروریست ها 
و منافقان در تهران و کردســتان و سیســتان و بلوچستان 
آرامش را از کشــور ســلب کرده بودند هاشمی رفسنجانی 
حضور داشت. وی همچنین به نقش تعیین  کننده هاشمی 

رفســنجانی در دفاع مقدس و انتخاب جانشین صالح امام  
خمینی)ره( اشاره داشــت و اضافه کرد: تا همین روزهای 
آخر هر جا سختی و فشار بوده است هاشمی رفسنجانی نیز 
حضور داشته و همراهی کرده است. رضایی حضور میلیونی 
مردم از تمام نقاط ایران اســالمی در مراسم وداع و تشییع 
هاشمی رفسنجانی را نشان  دهنده قدرشناسی و وابستگی 
عمیق بین مردم و مســئوالن نظام جمهوری اسالمی ایران 
دانست. وی با اشــاره به پیام تســلیت رهبر انقالب در پی 
ارتحال آیت ا...هاشمی رفســنجانی که از وی با عنوان رفیق 
دیرین یاد کرده اند، آیه 69 سوره نسا را مصداق این فرمایش 

مقام معظم رهبری دانســت و گفت: رفاقت و برادری جزو 
ارزش های انقالب اســت و این برادری در راه خدا با اطاعت 
از احکام الهی و سنت رســول اکرم)ص( و مسیر ائمه اطهار 

سرشته شده است.
دشمنی ما با آمریکا یک مسئله جدی است

دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام با بیان اینکه مؤمنان 
اشــداء علی الکفار و رحمــاء بینهم هســتند، اضافه کرد: 
دشــمنی ما با آمریکا و مبارزه علیه استکبار و استعمار یک 
مسئله لفظی نیست بلکه مسئله ای جدی است. وی اضافه 
کرد: در شــخصیت و منش مقام معظم رهبــری به  خوبی 
می شــود این دو بعد را دیــد و رحلت آیت ا... رفســنجانی 
فرصت خوبی اســت تا به هر دو بعد این مســئله اجتماعی 
بیندیشیم. رضایی در ادامه خاطرنشان کرد: باید با دشمنان 
جدی باشیم و از ســهل انگاری پرهیز کنیم و با دوستانمان 
نیز در جبهه انقــالب و نظام جمهوری اســالمی رفاقت و 
برادری مان را حفظ کنیم. وی ادامه داد: نمایش با شــکوه 
ملت ایران در تشــییع  جنازه هاشمی رفســنجانی یک  بار 
دیگر ما را به وحدت، بــرادری، انقالبیگری و مجاهدت دهه 
اول انقالب برگرداند. دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام 
به آخرین جلســه خود با هاشمی رفســنجانی )کمسیون 
زیر بنائی مجلس( اشــاره کرد و گفت: تاکید وی بر مسئله 
وحدت و همراهی با رهبری و انســجام قوای سه گانه برای 
پیشبرد اهداف بزرگ انقالب اســالمی بود. وی اظهار کرد: 
این مرد بزرگ نشان داد که اعتبار همه ما به ادامه راه انقالب 
و دلسوزی، فداکاری و تالش برای تحقق اهداف و آرمان های 
انقالب است. رضایی شرط رســیدن به قدرت را حرکت در 
راه امام)ره( و انقالب دانســت و ادامه داد: حضور مردم، صدا 
و ســیما، علما و مراجع به  ویژه پیام مقام معظم رهبری در 
مراسم هاشمی رفسنجانی نشــان داد که اگر با هم باشیم 
قدرت واقعی ملت ایران این است. وی در پایان خاطرنشان 
کرد: زندگی هاشمی رفسنجانی یک مدل سیاست ورزی و 
حرکت در مســیر انقالب بود و همه ما باید تالش کنیم که 

وحدتمان را حفظ و در مسیر انقالب حرکت کنیم.

 فرمانده سپاه ناحیه خوانسار عنوان کرد:

 لزوم حضور پررنگ مردم 
در روز حماسه و ایثار خوانسار

با مسئوالن
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام  در مجلس ترحیم آیت ا...هاشمی رفسنجانی در کاشان:

حضور با شکوه مردم یادآور مجاهدت دهه اول انقالب بود

پیشنهاد سردبیر: 
برگزاری همایش مدافعان حرم  در نطنز

باید با دشمنان 
جدی باشیم و 
از سهل انگاری 

پرهیز کنیم و با 
دوستانمان نیز 

در جبهه انقالب 
و نظام جمهوری 

اسالمی رفاقت 
و برادری مان را 

حفظ کنیم

محسن رضایی در مجلس ترحیم آیت ا...هاشمی رفســنجانی در مسجد صادقیه کاشان اظهار کرد: هاشمی 
رفسنجانی یک مجاهد و مبارز خستگی ناپذیر بود که همه وجود خود را برای نظام جمهوری اسالمی تقدیم 

کرد.

رییــس اداره تبلیغات اســالمی نطنز در جلســه کمیته 
تشــکل های دهه فجر انقالب اســالمی که در محل اداره 
تبلیغات برگزار شد، اظهار کرد: در ایام ا... دهه مبارک فجر دو 
برنامه شاخص محفل انس با قرآن با حضور قاریان برجسته 

 کشــوری و همایش مدافعــان حرم در شهرســتان برگزار
 می شــود.حجت االســالم ابوالفضل مجیدی تبــار افزود: 
همایش مدافعان حرم روز جمعه 15 بهمن  ماه از ساعت 10 
صبح در مسجد الزهرا )س( و با حضور روحانیون، هیئت های 
مذهبی و مداحان اهل بیت )ع( برگزار می  شود. وی تصریح 
کرد: با برنامه  ریزی انجام  شده برنامه های گرامیداشت دهه 
فجر در 25 مسجد شهرســتان و با همکاری امام جماعت، 
 هیئت امنا، پایگاه بســیج و کانون فرهنگی و هنری برگزار 
می شود.رییس اداره تبلیغات اســالمی نطنز با بیان اینکه 

 برنامه جشن هر شــب در دو مســجد نطنز و بادرود برگزار
 می  شود گفت: مســاجد با محوریت امام جماعت و پایگاه 
بســیج و همچنین کانون های فرهنگی و هنری که محل 
تجمع اقشار مختلف مردم است، مکانی مناسب برای تبیین 
اهداف و نحوه پیروزی انقالب اســت. وی تاکید کرد: تبیین 
اهداف انقالب و اندیشــه های امام خمینی )ره( باید محور 
سخنان ائمه جماعات در مساجد باشد و سعی شود تا زمینه 
برای حضور قشر جوان در این مراســم و بهره گیری آنها از 

محتوای برنامه ها نیز فراهم شود.     

رییس اداره تبلیغات اسالمی خبر داد:

برگزاری همایش مدافعان حرم 
در نطنز

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
75- رای شماره 4085 مورخ 95/09/30 خانم نفیسه نصوحیان  فرزند محمد  
بشماره کالسه 0886 و به شماره شناسنامه 2182 صادره از اصفهان به شماره 
ملی 1287248438  نسبت به 1 دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب ساختمان تجاری 
و فوقانی  به مساحت 286/37 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 9 فرعی از 
159  اصلی واقع در خوزان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در 

صفحه 460 و 463 دفتر 559 امالک مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

76- رای شــماره 4084 مورخ 95/09/30 آقای محمد زلقی پرچل  فرزند علی  
بشماره کالسه 0887 و به شماره شناسنامه 620 صادره از الیگودرز به شماره 
 ملی 4171480183  نســبت به 5 دانگ مشــاع از  ششــدانگ یکباب ساختمان

 تجاری و فوقانی  به مســاحت 286/37 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 
9 فرعی از 159  اصلی واقع در خوزان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر 
 شــامل ثبت در صفحه 460 و 463 دفتر 559 امالک مالحظــه و محرز گردیده

 است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

77- رای شــماره 4124 مورخ 95/10/01 آقای یداله صفاریان  فرزند اسداله  
بشماره کالسه 3507 و به شماره شناســنامه 114 صادره از خمینی شهر به 
شماره ملی 1141684391  نسبت به 4 دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه  به 
مساحت 185 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 279 فرعی از 82  اصلی 
واقع در خوزان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 285 

دفتر 616 امالک مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

78- رای شــماره 1982 مورخ 95/08/23 خانم اعظم عشــقی خوزانی  فرزند 
ابراهیم  بشماره کالسه 3508 و به شماره شناســنامه 847 صادره از خمینی 
شهر به شماره ملی 1141095467  نسبت به 2 دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب 
خانه  به مساحت 185 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 279 فرعی از 82  
اصلی واقع در خوزان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل ثبت در 

صفحه 69 دفتر 594 امالک مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

79- رای شــماره 3983 مورخ 95/09/29 خانم مریم ســالمی خوزانی  فرزند 
حسن  بشماره کالسه 2163 و به شماره شناسنامه 22633 صادره از خمینی 
شهر به شماره ملی 1140225901  نسبت به 3 دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب 
خانه  به مساحت 281/50 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 185 فرعی 
از 82  اصلی واقع در صحرای ســکه الزهرا خوزان بخــش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شــامل ســند 216569 مورخ 92/01/18 دفترخانه 72 مالحظه و 

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

80- رای شــماره 3984 مورخ 95/09/29 آقای محمــد حبیبی خوزانی  فرزند 
براتعلی  بشماره کالسه 2164 و به شماره شناســنامه 224 صادره از خمینی 
شهر به شماره ملی 1141063591  نسبت به 3 دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب 
خانه  به مساحت 281/50 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 185 فرعی از 
82  اصلی واقع در صحرای سکه الزهرا خوزان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل سند 216569 مورخ 92/01/18  ســند 118702 مورخ 78/12/12 

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

81- رای شماره 3985 مورخ 95/09/29 آقای احمدرضا افشاری  فرزند تیمور  
بشماره کالسه 0483 و به شماره شناســنامه 1203 صادره از به شماره ملی 
5759314297  نسبت به ششــدانگ یکباب خانه  به مساحت 103/30 مترمربع 
مفروز ومجزی شده از پالک 1250 فرعی از 99  اصلی واقع در جوی آباد بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل ســند وکالتنامه از مالک رسمی فاطمه 
هوازاده به شماره سند 84954  مورخ 95/04/23 دفترخانه 112 مالکیت رسمی 

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

82- رای شــماره 3971 مورخ 95/09/28 خانم زهرا مفیــدی خوزانی  فرزند 
رضا  بشماره کالسه 5338 و به شماره شناسنامه 51 صادره از خمینی شهر به 
شماره ملی 1141100126  نسبت به ششدانگ یکباب خانه و فوقانی  به مساحت 
179/66 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 95 و 94  فرعی از 84  اصلی واقع 
در فتح آباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 170 دفتر 
250 امالک و سند 52657 مورخ 95/07/14 دفترخانه 139 دفتر 240 صفحه 586 

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

83- رای شماره 0925 مورخ 95/01/31 شــرکت توزیع برق استان اصفهان   
بشماره کالســه 0811 و به شــماره ملی 10260304489  نسبت به ششدانگ 
یکباب ساختمان شرکت توزیع برق به استثنای بهای ثمنیه اعیانی  به مساحت 
1300 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پــالک 320/1 و 320/3 فرعی از 85  
اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 66151 مورخ 

68/11/23 دفترخانه 63 و ســند 82165 مورخ 69/02/08 دفترخانه 73 و سند 
66450 مورخ 68/12/23 دفترخانه 73 و 66431 مورخ 68/12/21 دفترخانه 63 
و سند 66798 مورخ 69/02/22 دفترخانه 63 و سند 67203 مورخ 69/04/14 
دفترخانه 63 و سند 67300 مورخ 69/04/28 دفترخانه 63 و سند 83328 مورخ 
69/05/08 دفترخانه 73 و ســند 68214 مورخ 69/08/17 دفترخانه 63 و سند 

133860 مورخ 90/12/24 دفترخانه 63  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

84- رای شــماره 1972 مورخ 95/08/23 خانم فاطمه پرنــده خوزانی  فرزند 
عباسعلی  بشماره کالسه 3506 و به شماره شناسنامه 37301 صادره اصفهان  
به شــماره ملی 1282300423  نســبت به ششــدانگ یکباب خانه  به مساحت 
159/55 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 215 فرعی از 115  اصلی واقع 
در صحرای کهندژ بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 206710 

مورخ 90/06/22 دفترخانه 72 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

85- رای شــماره 2185 مورخ 95/08/25 آقای ولی اله حاجی حیدری  فرزند 
رضا  بشماره کالسه 1098 و به شماره شناسنامه 397 صادره از خمینی شهر 
به شــماره ملی 1141041601  نســبت به ششــدانگ یکباب خانه  به مساحت 
209/60 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 649 فرعی از 107  اصلی واقع در 
صحرای بابا فضلگاه بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 172900 

مورخ 86/05/09 دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است.
تاریخ انتشار نوبت اول : 95/10/23
تاریخ انتشار نوبت دوم : 95/11/7

م الف: 2406 نبی اله یزدانی رییس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر
ابالغ وقت رسیدگی

10/369 در خصــوص پرونــده کالســه 951392 خواهــان مریــم حیدری 
دادخواســتی مبنی بر مطالبه مبلغ 4/360/000 ریال به طرفیــت کریم بدیعی 
تقدیم نموده اســت وقت رســیدگی برای مــورخ 95/12/2  ســاعت 10 تعیین 
گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شعبه واقع در 
خیابان ارباب روبروی مدرسه نیلی پور مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 
اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت 
عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف:32067 شــعبه 45 مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )105 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

10/371 در خصوص پرونده کالسه 950822 خواهان آقای احمدرضا قدسی با 
وکالت آقای مستأجران دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت آقای حسین 
مردانی نظرآبادی تقدیم نموده است وقت رســیدگی برای روز دوشنبه مورخ 
95/12/2  ساعت 8 صبح تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان 
ابتدای خیابان ارباب مجتمع شماره یک شورای 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:32085 شعبه 
9 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )118 کلمه، 1 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
10/371 در خصوص پرونده کالسه 852/95 خواهان وحید غیاثی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت فرشــته عفیفی تقدیم نموده اســت وقت رســیدگی 
برای مورخ 95/11/30  ســاعت 4/30 عصــر تعیین گردیده اســت با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان شیخ صدوق چهار 
راه وکال مجتمع شماره دو 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:32098 شعبه 39 مجتمع شماره دو شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان )100 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

10/372 در خصوص پرونده کالســه 1176/94 خواهان محمد علی یوســفی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه به میزان 41/900/000 ریال  به طرفیت سید 
محسن منانی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 95/11/30  ساعت 
4/30 عصر تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرســی مدنــی مراتب در جراید 
 منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شــعبه واقع در اصفهان ابتدای 
خ ارباب مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید و همچنین استماع شهادت شهود. در صورت 
عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف:32131 شعبه 24 مجتمع شــماره دو شــورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )120 کلمه، 1 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
10/373 در خصوص پرونده کالسه 986/95 خواهان بانک ملت با مدیریت هادی 
اخالقی با وکالت الهام فخر نائینی دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت شیرین 
قرقانی تقدیم نموده اســت وقت رسیدگی برای روز شــنبه مورخ 95/11/30  
ساعت 10/30 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 بهارســتان- انتهای خیابان الفت- جنب شرکت عمران- مجتمع 
قضائی بهارستان مراجعه و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. 
در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 
می شود. م الف:32083 شــعبه 46 مجتمع شماره چهار شــورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )110 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

10/374 شــماره ابالغنامــه: 9510100352704807 شــماره پرونــده: 
9509980362600653 شماره بایگانی شــعبه: 950971  شاکی مهدی محمد 
شریفی  دادخواســتی به طرفیت متهم مســعود محمد شــریفی فرزند مهدی 
خواسته توهین به اشخاص عادی و تهدید و ضرب وجرح عمدی تقدیم دادگاه 
های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 101 دادگاه 
 کیفری دو شهر اصفهان) 101 جزایی ســابق( واقع در اصفهان خ چهار باغ باال  
خ شهید نیکبخت ساختمان دادگســتری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 
336  ارجاع و به کالسه 9509980362600653 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن  1395/11/30 و ســاعت 9 تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن 
خوانده/ متهم  و درخواست خواهان/ شــاکی  و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/ متهم  پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
حاضر گردد. م الف:32047 شــعبه 101 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان)101 

جزایی سابق( )182 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

10/375 در خصــوص پرونده کالســه 951295 خواهان مرضیه ســلطانی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه چک به طرفیت بصیره امانی بنی تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای مورخ 95/11/27 ساعت 9/30 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 مدرسه نیلی  پور- جنب ســاختمان صبا- پالک57 کدپستی 
8165756441 مجتمع شــورای حل اختالف اصفهان شــعبه 13 شورای حل 
اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید.در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 
می شــود. م الف: 32136 شــعبه 13 مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )116 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

10/376 در خصــوص پرونده کالســه 951294 خواهان مرضیه ســلطانی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه چک به طرفیت بصیره امانی بنی تقدیم نموده است 
وقت رســیدگی برای مورخ 95/11/27 ســاعت 9 صبح 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 13 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: 32088 شــعبه 13 مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف 

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

10/377 در خصوص پرونده کالســه 951016 خواهان آقای احمد ابن نصیر 
دادخواســتی مبنی بر الزام به انتقال ســند خــودرو به طرفیــت آقای مهدی 
طوقانی پور تقدیم نموده اســت وقت رســیدگی برای روز چهارشــنبه مورخ 
95/11/27  ســاعت 10 صبح تعیین گردیده اســت با توجه بــه مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی 
 مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شعبه واقع در

 اصفهان ابتدای خیابان ارباب مجتمع شــماره 1 شورای حل اختالف اصفهان 
مراجعه و نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم 
حضور وقت رســیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شــود. 
م الف:32058 شعبه 9 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

)118 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

10/378 شــماره ابالغنامــه: 9510106836507207 شــماره پرونــده: 
9509986836501117 شماره بایگانی شعبه: 951280 نظر به اینکه خانم طال 

اسدی ارجنکی فرزند ولی دادخواستی به طرفیت شما مبنی بر اذن ازدواج به این 
دادگاه تقدیم نموده که مقید به وقت رسیدگی مورخ 95/11/27 ساعت 8 صبح 
تعیین گردیده لذا مقتضی اســت در موعد مقرر در جلسه دادگاه حاضر شوید 
واال دادگاه تصمیم خود را خواهد گرفت ضمنًا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
در دفتر دادگاه می باشــد در صورت تمایل به دفتر شعبه مراجعه و آن را اخذ 
نمایید. م الف:32145 شعبه 5 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان) مجتمع شهید 

قدوسی( )96 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

10/379 در خصوص پرونده کالسه 951284 خواهان علی خادمی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت سید محسن حسینی تقدیم نموده است وقت رسیدگی 
برای مورخ 95/11/26  ســاعت 10/30  صبح تعیین گردیده اســت با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان برابر مــاده 73 قانون 
آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به 
این شــعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان شیخ صدوق شمالی چهار راه وکال 
شورای 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:32095 شعبه 7 مجتمع شــماره دو شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )111 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

10/380 شــماره ابالغنامــه: 9510106825311029 شــماره پرونــده: 
9509986825300751 شماره بایگانی شعبه: 950908  خواهان/ شاکی مهدی 
محسنی دهنوی دادخواســتی به طرفیت  خوانده/ متهم حمید شکوهی پور به 
خواسته استرداد سند )غیرمالی(  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 9509986825300751 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  1395/11/26 و ساعت 8/30 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 نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف:32062 شعبه 31 دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان)171 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

10/381 در خصــوص پرونــده کالســه 931/95 خواهــان اصغر ســلمانی 
دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت پژمان زمانی تقدیم نموده اســت وقت 
رسیدگی برای مورخ 95/11/26  ســاعت 5 عصر تعیین گردیده است با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون 
آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به 
این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2  شورای حل 
اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 

می شود. 
م الف:32113 شعبه 29 مجتمع شــماره دو شــورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )108 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

10/382 شــماره ابالغنامــه: 9510106825311009 شــماره پرونــده: 
9409986825301332 شــماره بایگانی شــعبه: 941490  خواهان/ شــاکی 
منصور رفیعی دادخواستی به طرفیت  خوانده/ متهم اسماعیل طحانی و مریم 
گودرزی و بدرالزمان ســلیمانی فرد و مهدی کوزه دانی و داریوش قاسمی و 
حسینعلی سعادت خو و آرش قاســمی و محمد محمدی و فروغ الزمان قاسمی 
و حمیدرضا قاسمی و کامران خدادوستان شــهرکی به خواسته تنفیذ قرارداد 
و اثبات مالکیت ) مالی غیرمنقول( و مطالبه خســارت دادرســی  تقدیم دادگاه 
های عمومی شهرســتان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 31 دادگاه 
 عمومــی حقوقی شهرســتان اصفهان واقــع در اصفهان- خ چهار بــاغ باال - 
خ شهید نیکبخت- ســاختمان دادگستری کل اســتان اصفهان- طبقه اول اتاق 
121  ارجاع و به کالسه 9409986825301332 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن  1395/11/26 و ساعت 10 تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن 
خوانده/ متهم  و درخواست خواهان/ شــاکی  و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شــود تا خوانده/ متهم  پس 
از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی حاضر گردد. 
م الف:32063 شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)213 کلمه، 

2 کادر(
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10 مدیرکل عتبات سازمان حج و زیارت:

26 دی ماه، دور جدید اعزام به 
عتبات عالیات آغاز می شود

یک شهر دغدغه!

مدیرکل عتبات ســازمان حج و زیــارت گفــت: از 26 دی تا 24 
اسفند ماه، اعزام زائران به عتبات عالیات آغاز می شود.

محســن نظافتی، مدیر کل عتبات ســازمان حج و زیارت، اظهار 
داشــت: اعزام بعدی عتبات دانش آموزی از بهمن مــاه، به همراه 
والدین و یک تا 2 نفر از مربیــان فرهنگی آموزش و پرورش خواهد 
بود. وی بــا بیان اینکه کاروان های پســران و دختــران به صورت 
جداگانه اعزام می شوند، تصریح کرد: با حضور مربیان، برنامه های 
فرهنگی در هتل های محل اقامت و غیــره با هماهنگی بعثه مقام 

معظم رهبری به دانش آموزان، آموزش داده خواهد شد.
نظافتی با بیان اینکه هر ماهه، 2 هزار دانش آموز به همراه خانواده 
و 50 کاروان به عتبات عالیات اعزام می شــوند، ادامه داد: در حال 
حاضر بیش از یکسال از اعزام عتبات دانش آموزی می گذرد، اما در 
دور قبلی به دلیل ایام امتحانات و ثبت نام کنندگان جدید اعزام ها 
متوقف شد. مدیرکل عتبات سازمان حج و زیارت با اشاره به ثبت نام 
دور جدید ســفر عتبات عالیات که از پنجشنبه 9 دی ماه آغاز شده 
اســت،گفت: زائران این کاروان ها از 26 دی تا 24 اســفند ماه، به 

عتبات عالیات اعزام می شوند.

 از زمانی که ایران به ســمت شهرنشــینی حرکت کــرد )قبل از 
انقالب(، برنامه های آن بــدون قائده و برنامه ریــزی جلو رفت؛ به 
صورتی که کشور از 30درصد شهرنشینی و 70درصد روستانشینی، 
به وضعیتی برعکس تبدیل شــد. شــهر ظرفیت میزبان این همه 
میهمان را نداشت و نتیجه آن آمار نوزده  میلیونی جمعیت حاشیه 
نشــین )برحســب اعالم مهندس آخوندی وزیر محترم مسکن و 

شهرسازی در برنامه پایش آبان ماه 95( شد و این یعنی فاجعه! 
تفسیر آن جالب است: حاشــیه نشــینی قانونی یعنی زندگی در 
شهرهایی که انبوه سازان در حاشیه شهرها ایجاد کرده اند که مثال 
بارز آن مسکن های مهر است و حاشیه نشــینی غیر قانونی یعنی 

زندگی بدون زیرساخت های شهری.
بازهم کاغذ اینجا حرف اول را می زند! چشــم انداز برنامه 20ساله 
کشور که در کاغذ ها جا ماند و محقق نشــد؛ چون دولت نتوانست 
زیرســاخت هایی ایجاد کند تا از کوچ روســتایی جلوگیری شود. 
موضوع بسیار رنج آور است؛ صحبت از انســان هایی که در جوار ما 
زندگی می کنند ولی از کمترین خدمات بی بهره اند. این مشکالت 
از جنس تخریب و تخلیه نیســت، بلکه پاک کردن صورت مسئله 
اســت و نه حل آن. ما در حق مردمی ظلم کردیم کــه وام دار آنها 
هستیم. این مســائل ربطی به مسائل سیاسی کشــور ندارد. اینها 
نتیجه بی تدبیــری و معضالت ضعف قانون اســت. نمایندگانی را 
انتخاب کرده ایم که نه تنها مدافع اکثریت این جامعه نیستند بلکه 
وضع موجود را توجیه می کنند. ما هر ســه ماه یکبار شاخص های 
اقتصادی را اعالم می کنیم و روی آن مانور می دهیم؛ اما تا به امروز 
سنجش شاخص ســالمت اجتماعی را انجام نداده ایم. مسئولین 
باید بدانند این دماســنج نیاز مردم ما و جامعه اســت که اگر آن را 
مدیریت نکنیم، گرما و هیجان ایجاد شــده، امنیت ملی ما را تحت 
الشــعاع قرار خواهد داد. ما در حوزه اجتماعی در این ســال ها چه 
کرده ایم؟ جمعیت حاشیه نشینان کشــور طبق آمار منتشر شده 
19میلیون نفر است و با بررسی های انجام شده در 91 شهر کشور، 
974 منطقه حاشیه نشین شناسایی شده اســت. ما این جمعیت 
را غیر قانونــی و درجه دوم قلمداد می کنیــم و هیچ نگاه امنیتی و 
انتظامی به این افراد نداریم. متاسفانه این مناطق به باراندازی برای 
مشکالت اجتماعی و جرم و جنایت تبدیل شــده است. اینها همه 
نشانه بی تدبیری دولت بوده و سوال این است: آیا برنامه ششم هم بر 
این مبنا تدوین خواهد شد؟ این حاشیه نشینان، قربانیان نامتوازن 
بودن توســعه اقتصادی و بزرگ ترین معضل قانون کار ناکارآمدی 
هستند که به قول نماینده محترم کارگران فقط مخصوص کارگران 
است و به خیال خود باال می رویم در حالی که با طناب پوسیده خود 

نیز در قعر این چاه خواهیم افتاد. 
با هدف گیری این افراد که در ظاهر به توســعه اقتصادی و معیشت 
کارگر فکر می کنند، باعث رونق و ظهور نو کیســه های اقتصادی 
شــده اند و فقر و نابرابری را در جامعه گسترش دادند.آنچه امروز به 
عنوان حاشیه نشین عنوان می کنیم، همه و همه زیر مجموعه هایی 
هستند از فقر، جرم،  جنایت، بز ه کاری و آسیب های اجتماعی. ما 
در این حاشیه نشینی با افرادی روبه رو هستیم که حتی حداقل ها را 
هم ندارند!  این باید مطالبه ما مردم از نمایندگان باشد که حتی اگر 
دولت پیشنهاد نداده اســت،  نمایندگان به این مهم اهتمام ورزند. 

مسئولین به مردم بگویند که متولی این کار کیست؟
با ارائه طرح مستثنی کردن این افراد از قانون کار با رعایت ماده 10 
قانون مدنی و اصل حاکمیت اراده در قراردادها و با ایجاد اشتغال این 
افراد در روستاهای خودشــان در کارگاه های کوچک و متوسط، با 
ایجاد اشتغال و رونق صنایع روســتایی، امکان برگشت این افراد به 
ســکونتگاه های خود را فراهم آوریم. این طرح هیچ گونه بارمالی 
برای دولت نخواهد داشت. متاســفانه مثل برنامه های قبل، باز هم 
در برنامه ششم یک برنامه با رویکرد 5 ساله تدوین می شود و این در 
حالی است که عمر دولت چهارسال است! به همین دلیل هیچوقت 
به نتیجه نمی رسد.  متاسفانه ما به صورت جزیره ای عمل می کنیم 
و این خود یک آفت است. قانون باهم هماهنگ نیست. از یک طرف 
ماده 10 قانون مدنی را داریم و از طرفی قانــون کار به کارگر اجازه 
دورزدن کارفرما را می دهد که طی آن، قراردادهای خصوصی را زیر 
پا له می کند و به آن احترام نمی گــذارد. این عدم توازن مملکت را 

بررسی کنید! این علت است و به دنبال معلول بگردید. 
مزایای ایجاد طرح موصوف الذکر، معکوس شدن مهاجرت از روستا 
به شــهر، کاهش ترافیک، قیمت زمین و مســکن، جرم و جنایت، 
کارتن خوابی، گــور خوابی و در نهایت کاهــش هزینه های دولت 
جهت نظم و امنیت اســت. در روستا امکان اشــتغال ایجاد کنید. 
نبود شغل مهم ترین مسئله و عامل مهاجرت است. این بی اعتمادی 
در جامعه ما نتیجه چیست؟ چه شــده که این ملت زمانی با گوشه 
چشــمی جان فدا می کردند، ولی االن از مبلغ ناچیزی که هرساله 
به دستمزد آنان اضافه می شــود )و همین مسئله نیز باعث بیکاری 
6درصد از شاغلین می شــود( دســت بر نمی دارند و جنجال به پا 
می کنند ؟ این وضعیت بیکاری و حاشــیه نشــینی، یکی از تبعات 
قانون ضعیف و نا کارآمدی است که در ســایه سار آن تا چند سال 
آینده سونامی بیکاری به راه خواهد افتاد. رفع معضل حاشیه نشینی، 
اقدامی از سراخالص می طلبد که فقط معامله ای است با خداوند و 

حرکت به سوی جامعه ای عاری از بیکاری.
نوشین زارع

 خیریه نذر اشتغال امام حسین )ع(

ویژه

پیشنهاد  سردبیر:
آیا کمک به گدا، »کمک به همنوع« است؟

با مسئوالن

اخبار کوتاه 

سوادآموزی بیش از 1۸ هزار تبعه خارجی 
در سال جاری

زن در جامعه ایران به عنوان پایه و اصل 
خانواده محسوب می شود

مهدهای کودک 
ستاره دار می شود

معاون فنــی و درآمد ســازمان تامین اجتماعی با اشــاره به 
تصویب پیشنهاد این ســازمان در رابطه با تمدید و تسهیل 
قانون بخشــودگی جرائم بیمه ای کارفرمایان خوش حساب 
توسط هیئت وزیران، گفت: بخشــنامه مربوط به اجرای این 
قانون، به تمامی واحدهای اجرایی ســازمان در سراسر کشور 

ابالغ شده و این قانون اجرایی می شود.
محمد حسن زدا درباره قانون بخشودگی جرائم بیمه ای اذعان 
کرد: این قانون از خرداد تا شهریور ماه گذشته اجرا شده بود و 
با توجه به بازخوردهای اخذ شده و بررسی های صورت گرفته، 
پیشنهاد تمدید و تسهیل آن به مبادی مربوطه ارائه شد. وی 
گفت: قانون بخشــودگی جرائم در رابطه با کارفرمایانی اجرا 
می شود که حق بیمه کارگران تحت پوشش خود را به صورت 
منظم و مطابق با قانون به سازمان تامین اجتماعی پرداخت 
می کردند؛ اما به دلیل بروز مشــکالت ناخواســته ازجمله 
حوادث و بالیــای طبیعی، تحریم های ظالمانه و نوســانات 
نرخ ارز، با مشکل مواجه شــده و از پرداخت حق بیمه و ایفای 
تعهدات خــود در قبال نیروی کار، بازمانــده اند. معاون فنی 
و درآمد ســازمان تامین اجتماعی  بیان کرد: در مرحله قبلی 
اجرای این قانون، خوش حسابی کارفرمایان برای بهره مندی 
از بخشــودگی جرائم بدهی های معوقه بر اســاس پرداخت 

منظم حق بیمه به مــدت 16 ماه، طی 1٨ مــاه قبل از بروز 
مشکل مشخص می شد و قانون جدید شرط پرداخت منظم 

حق بیمه، از 16 ماه به 4 ماه کاهش یافته است.
زدا افــزود: این قانون به مــدت 3 ماه در واحدهــای اجرایی 
سازمان تامین اجتماعی اجرا می شود و کارفرمایان می توانند 
برای پرداخت یا تعیین تکلیف بدهی خود، به شــعب تامین 

اجتماعی سراسر کشور مراجعه کنند.
 معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی گفت: در صورت 
پرداخت نقدی یا تقسیط بدهی تا حداکثر یک سال، تمامی 
جرائم بیمه ای کارفرما بخشــیده می شــود و در صورتی که 
کارفرمایان تمایل به تقسیط بدهی در اقساط بیشتری داشته 
باشند، بخشی از جرائم آنان متناسب با مدت تقسیط، مشمول 

بخشودگی قرار می گیرد. 
وی ادامــه داد: کارفرمایان درصــورت پرداخت بدهی های 
معوقه ظرف 1٨ ماه از بخشودگی معادل ٨5 درصد، درصورت 
پرداخت ظرف مدت 24 ماه از بخشودگی معادل 75 درصد، 
درصورت پرداخت بدهی های معوقه ظــرف مدت 30 ماه از 
بخشودگی معادل 60 درصد و در صورت پرداخت بدهی های 
معوقه حداکثر ظرف مدت 36  ماه نیز از بخشــودگی معادل 

50درصد جرائم مربوطه برخوردار خواهند شد.

مدیر کل بهزیســتی  ازکســب رتبه برتر بهزیستی استان 
برای دومین ســال متوالی در جشنواره شــهید رجایی و 
برگزاری رضایت بخش چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر 

معلولین امیدآفرین تقدیر کرد. 
صادقی خطاب به رؤســای شهرســتان ها و کارشناســان 
مســئول ســتادی بهزیســتی اســتان اصفهان، گفت: از 
دیدگاه حضرت علی)ع( معیارهای ارزشــی مدیر شــامل 
ســخاوت، وفــاداری، تواضع، تســلط برخشــم، عدالت، 
گشاده رویی، صبرو بردباری، امانتداری، عدم تبعیض بین 
مراجعین، جاذبه و دافعه اســت و مدیــران با خوش بینی 
نسبت به دیگران، باید مشورت را ســرلوحه کار خود قرار 
دهند. فرشــاد معاون اجتماعی اداره کل بهزیستی استان 
اصفهان گفت: باید بــر بازدید مســتمر از مراکز، تقویت و 
توســعه کیفیت خدمات به ویژه در مراکز شــبه خانواده و 
مهدهای کودک، توانمندسازی، نظارت برعملکرد و اجرای 
صحیح و به موقع بخشــنامه های ارسالی از سوی سازمان، 
بررسی و شناســایی آســیب های اجتماعی شهرستان ها 
و هماهنگــی مــوارد آســیب های اجتماعی بــا اورژانس 

اجتماعی، تاکید کرد.
معاون توان بخشی اداره کل بهزیستی استان اصفهان ابراز 

داشت: باید سعی ما بر این باشد که حداقل های توانبخشی 
را مطابق با دستورالعمل های موجود فراهم کنیم. 

فیاض، درخصــوص نظارت بــر امور توان بخشــی مراکز 
غیردولتی و تعامل با انجمن های غیردولتی و خیریه ها در 
امور فرهنگی، هنری و ورزشی، شرایط اعتبارات ابالغی در 
حوزه توان بخشی، دقت در ارســال لیست بیماران آسیب 
نخاعی و اعزام تیم کارشناســی برای بازدید و بررســی و 

پاسخگویی به مکاتبات، توصیه  هاي الزم را ارائه کرد. 
معاون مشــارکت های مردمی بهزیســتی استان اصفهان، 
ضمن تشــکر و قدردانی از زحمات و تالش های همکاران 
شهرســتانی در حــوزه اشــتغال، مســکن، مجتمع های 
روستایی و مراکز غیردولتی، خواستار اعمال نظارت دقیق 

بر مراکز غیردولتی از سوی رؤسای شهرستان ها شد.
در ادامه، معاون پیشگیری بهزیستی استان اصفهان با بیان 
درخواست های حوزه پیشــگیری از رؤسای شهرستان ها، 
بر نظارت دقیق، توســعه و ارتقای ســطح کیفی خدمات 
به ویژه توســعه خدمات آموزشــی در حوزه پیشــگیری، 
ارســال به موقع آمار وگزارشــات، ورود اطالعات کودکان 
معاینه شده در طرح های غربالگری و شرکت فعال رؤسا در 

جلسات شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر تاکید کرد.

رییس ســازمان نهضت ســوادآموزی گفت: امســال 1٨ هزار و 600 نفر از اتباع 
خارجی در طرح آموزش ســوادآموزی ثبت نام شده اند. علی باقرزاده گفت: نهضت 
سوادآموزی، آموزش افراد 10 تا 49 ســال را برعهده دارد و برای افراد زیر 10 سال 
نتوانسته ایم مداخله موثر کنیم. وی افزود: سال گذشــته 23 هزار و ٨00 نفر زیر 
20 سال را آموزش دادیم و امســال نیز 19هزار و 700 سوادآموز در این رده سنی 
خواهیم داشت. باقرزاده در ادامه، درباره سوادآموزی اتباع خارجی نیز تصریح کرد: 
درصد باســوادی اتباع خارجی، از 6 درصد در ابتدای انقالب به 60 درصد در سال 

95 رسیده است.
رییس سازمان نهضت ســواد آموزی  با بیان اینکه در حال حاضر تعداد 700 هزار 
نفر اتباع را آموزش داده و باسواد کرده ایم، گفت: امسال نیز 1٨ هزار و 600 نفر در 
طرح آموزش سوادآموزی ثبت نام شده اند. باقرزاده با بیان اینکه سوادآموزی اتباع 
رایگان است، گفت: ٨0 درصد با هزینه دولت ایران، 1٨ درصد با هزینه کمیساریای 
عالی پناهندگان و 2 درصد هم توسط کشور نروژ بابت یک طرح تحت پوشش قرار 
گرفته اند. وی درباره اعطای بن یک میلیون تومانی نیز گفت: این بن به بی سوادان 
مطلق اهدا می شــود که تا معادل ســوم ابتدایی مدرک دریافت کرده اند. باقرزاده 
ادامه داد: این طرح را با 10هزار نیرو در 7 اســتان به صــورت پایلوت اجرا خواهیم 
کرد. رییس سازمان نهضت ســوادآموزی گفت: بن یک میلیونی به نام بی سوادان 
مطلق صادر شده است که مسئوالن محلی باید به منزل آنها مراجعه کنند و اطالع 

دهند که دولت برای آنان یک بن یک میلیون تومانی در نظر گرفته است.

مدیرکل زندان هاي استان با حضور مدیرعامل ستاد دیه اصفهان، از زندان نسوان و 
بخش هاي اصالحی و تربیتی، خوابگاه ها و کارگاه های اشتغال و حرفه آموزی بازدید 
کرد. مدیرکل زندان هاي استان با تاکید بر منزلت زن در جامعه گفت: زن در جامعه 
ایران به عنوان یک پایه و اصل در خانواده و جامعــه حضوری فعال دارد، به نحوی 
که در بسیاری از پست های مدیریتی کالن کشــور نیز امروز زنان حضوری فعال و 

آگاهانه دارند.
اسدا... گرجی زاده تصریح کرد: زن به عنوان پایه و ســتون اصلی زندگی و الگویی 
نمونه و بارز، باید از تمام جهات در صحنه حضور داشــته و در زمینه تربیت صحیح 
فرزندان و رفع مشکالت خانواده کوشا باشــد و از هرگونه تخلف و بی قانونی پرهیز 
نمایند. وی در بخش دیگری از سخنانش به موضوع کاهش جمعیت کیفری و رأفت 
اسالمی اشــاره کرد و افزود: نظام مقدس جمهوری اســالمی همان گونه که براي 
متخلفین و قانون شــکنان برخورد و مجازات در نظر می گیرد، در مقابل نیز پس از 

اصالح، انواع تخفیفات و رأفت اسالمي را ارائه می کند.
مدیرکل زندان های استان در پایان سخنانش مددجویان را به دینداری و تمسک 
به قرآن توصیه کرد و افزود: اگر کسی در طول زندگی به قرآن و اهل بیت و فرامین 
دینی و قرآنی تمسک داشــته باشد، در طول زندگی با مشــکالت خاص و عدیده 
مواجه نخواهد نشــد. در این بازدید، کیشانی، مدیرعامل ســتاد دیه اصفهان نیز 
حضور داشت و مسائل و مشکالت تعدادی از زندانیان محکوم مالی و غیرمالی مورد 

بررسی قرار گرفت و دستورات الزم در این خصوص صادر شد.

معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با تاکید بر افزایش کیفیت خدمات 
مهدهای کودک اظهار کرد: قرار اســت مهدهای بیشتری از نظر نوع کیفیت 

خدماتشان با گرفتن ستاره ، درجه بندی شود.
حبیب ا... مسعودی فرید افزود: در زمان حاضر ، مهدها از بدون ستاره تا سه 
ستاره در کشور فعالیت می کند اما در صدد هســتم که همه مهدها به ویژه 
مهدهای شهری، با توسعه شــرایط کیفی حتما سه ســتاره شود که در این 

راستا به زودی دستورالعمل جدیدی ابالغ می شود.
معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، شمار مهدهای کودک سه ستاره 
در کشــور را خیلی کم عنوان کــرد و گفت: فقط هزار مهــد از 17هزار مهد 

کودک در کشور سه ستاره است.
مسعودی فرید اظهار کرد: مهدها برای دریافت ســتاره از چند وجه بررسی 
می شــود؛ به طورمثال این مهدها از لحاظ فضای فیزیکــی، مهارت نیروی 
انسانی و شرایط کاری مورد بررســی قرار می گیرد و مهد کودکی که امتیاز 
بیشتری بگیرد، می تواند هر سه ســتاره را دریافت کند. وی شمار مهدهای 

شهری را هشت هزار مهد کودک عنوان کرد.
 ایــن مقام مســئول دربهزیســتی کشــور، پیش از ایــن اعالم کــرده بود 
که فقط 10درصد کودکان ایرانی وارد مهدهای کودک می شــوند؛ در حالی 
که در کشــوری مانند ژاپن تمام کودکان سه تا 6 ســال باید به مهدکودک 

بروند.

معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی خبر داد:

اجرای قانون بخشودگی جرائم بیمه ای کارفرمایان خوش حساب 
معاون توان بخشی اداره کل بهزیستی استان اصفهان تاکید کرد:

فراهم کردن حداقل هاي توان بخشي

روان شناسی

تنبیه به موقع و ســازنده، یکی از مولفه های تاثیرگذار 
در تربیت و رشــد و پــرورش اصولــی افراد به شــمار 
می رود؛ موضوعی که اِعمال نادرست و معیوب آن نیز با 

آسیب های جدی و خسران آوری همراه خواهد بود.
تنبیه از نمونه راهکارهایی اســت کــه در نظام تربیتی، 
آموزشی و پرورشــی مورد اســتفاده قرار می گیرد و به 
اعتقاد بســیاری از کارشناســان و صاحب نظران حوزه 
روان شناختی و جامعه شناختی، از عوامل موثر در هدایت 

صحیح و هدفمند افراد به شمار می رود.
صدیقه نوبهار،روان شناس و کارشــناس علم، با اشاره به 
نقش نافذ و تعیین کننده تنبیه در رشد و اعتالی روحی، 
فکری و روانی افراد اظهار داشت: از دیرباز سیستم تنبیه و 
پاداش به عنوان یکی از ارکان اساسی در نظام پرورشی و 

تربیتی به شمار می رفته است.
وی افزود: بــه واقع، تنبیــه از نمونه افعــال، روش ها و 
راهکارهایی محســوب می شــود که از ســوی والدین 
یا متولیان آموزشــی و تربیتی، بــرای حذف،کاهش یا 
کنتــرل رفتارهای نامطلــوب و نامتعارف کــودکان یا 
 افرادی که تحت آموزش قرار دارند، مورد اســتفاده قرار 

می گیرد.
 نوبهار گفت: بر اســاس یــک قاعده و قانون نانوشــته و 
البته نادرســت، برخی به تنبیه، صرفا از حیث برخوردها 
یا خشونت های جســمی و فیزیکی می نگرند و این در 
شرایطی است که تنبیه بدنی یا جســمی از نازل ترین 
شیوه ها برای کنترل رفتارهای نادرست به شمار می رود. 
روان شناس و کارشناس علوم رفتاری عنوان کرد: تشویق 
و در نقطه مقابل آن تنبیه، از راهکارهای موثر در تقویت 
رفتارها و کردارهای مثبت و کاهــش و حذف رفتارها و 
کردارهای نامتعارف و نابهنجار محسوب می شود که در 
تمامی سیستم های آموزشی،تربیتی و پرورشی جوامع 
و کشورهای توسعه یافته مورد اســتفاده قرار می گیرد 
و به نوعی کارشناســان از آن به عنوان یکی از مؤلفه های 
شــاخص و تعیین کننده در پیشــبرد  اهداف تربیتی 

یادمی کنند.
روان شناس و کارشــناس علم رفتاری گفت: متاسفانه 
استفاده از روش های نامتعارف تنبیهی همچون تحقیر، 
ســرزنش، ایجاد و تحمیل تــرس، دلهره، اســترس و 
اضطراب به فرزندان و کودکان، باعث می شــود فرآیند 
آموزش و پرورش و تربیت، با انســدادها و آســیب های 
جدی مواجه شود که به واقع ثمره چنین شیوه هایی، نه 
 تنها سازنده نیســت بلکه ضریب تخریبی آن پررنگ تر

 خواهد بود.

انزوا و افسردگی؛ نتیجه تنبیه 
نادرست در کودکی

پرســش از تکدی گری، یک پرســش فکــری، فرهنگی و 
اجتماعی است که در رابطه با دیگر عناصر جامعه موضوعیت 
می یابد و نمی توان آن را به گونه ای مجزا مورد تحلیل قرار داد. 
با توجه به اینکه گاهی تکدی گری در برخی فرهنگ ها ظهور 
و بروز برجسته  تری دارد و بالعکس فرهنگ هایی هم هستند 
که این پدیده را برنمی تابند و آن را به شــدت پس می زنند؛ 
باید دید این تفاوت های فرهنگی در کجا ها و چه مؤلفه هایی 

است.
با شروع عصر جدید، »مِن اندیشنده« آغازگر »دانش« شد؛ 
اما این »من« بیش از هرچیز به »برون« معطوف شد و کمتر 
»درون« را محل اعتنا قرار داد. کافکا، جیمز جویس و پروست 
در ادبیات، کوس رسوایی این »من«ی را زدند که معطوف به 

بیرون شده بود.
 به این اعتبار، می توان گفت که تکدی گری تنها آن نیست که 
در خیابان تقاضای پول و نانی  کند؛ آنکه رشوه می گیرد، کسی 
که برای پیشبرد طرحی تقاضای پول می کند، آنکه گردن کج 
می کند تا طرحی را از آن خود کند، ورزشکاری که با غیرت در 
میدان رقابت حاضر نمی شود، آنکه مدرک جعل می کند، آنکه 
تنها با روابط و بدون توانایی، پستی را صاحب می شود، همه در 

»ارکســتر تکدی گری« قرار می گیرند که فاقد عزت نفس و 
سرافرازی اند. اینها همه فرم های یک پدیده اند؛ پدیده»پوکی 
و خالی بودن درون« که ترجمان عدم خودبســندگی، نبود 
سرافرازی و نداشتن عزت نفس بوده و ناشی از فرهنگی است 

که »خالی درون« به ایجاد آن دامن می زند.
 اما فرهنگ، چگونه این »درون خالی« را می آفریند؟ فرهنگی 
که »من« یا »ســوژه« از آن رخت برمی گیرد، »حقیقت« به 
جای اینکه مأوای آن »درون« شــود، همواره بــا ارجاع به 
»برون« مشــروعیت می گیرد. اما چگونه »درون بودگی« به 
حاشیه رفته و »برون بودگی« برجسته می شود؟ ریشه های 
آن را می توان از جنبه فکری و فلسفی در برداشتی جست وجو 
کرد که از جنبه تمدنی و فرهنگی در دوران جدید تاریخ مان 
پیدا کرده ایــم. هنگامی که بتوان این »مــن« را به آن »من 
ایرانی« گفت، خود را بازیافت و جز من را از خود تشــخیص 
داد، جهان را درک می کند و دســت بــه تفکیک می زندکه 
کجا ایران و کجا غیرایران است و مناسبات این دو را تنظیم 
می کند. آنگاه به کلیت جامعه ایرانی می نگرد و می کوشد این 
کلیت را به مفهوم  بکشاند. از آنجا که می داند جامعه در بستر 
تاریخی خاِص خود تحول یافته  است، می کوشد تاریِخ جامعه 

را بنویسد؛ تاریخی که در آموزه و تکوین با تاریخ جوامع دیگر 
متفاوت بوده و تاریخ ایران اســت؛ آنگاه به دولت بپردازد و از 

بطن آن تاریخ، نظریه دولت را استنتاج  کند.
پس روند حرکت این »من«، به طرف »جامعه«، از جامعه به 
»فهم تاریخ« و از آنجا به »فهم دولت« اســت؛ نه آنچنان که 
به طور معمول »بدون فهم خــود بالفاصله بر دولت متمرکز 
شود« که در غیر این صورت به ناگزیر »من« اش در دیگری 
منحل می شــود. این انحالل، خود ابعــاد گوناگونی دارد و 
»تکدی گری« یکی از مصادیق عریان آن اســت. عبور از آن 
مســتلزم پرداختن به بحث »آگاهی« است و فلسفه ای که 
بنای آن بر »آگاهی« باشد، به سوی »خودآگاهی« می رود. 
از این رو، بیش از هر چیز به »درون بود گی« تاکید می ورزد و 
از »برون بود گی« امتناع می کند. بر اساس این مبانی، می توان 
گفت فرهنگی که تکدی گری را ترویج می دهد، می خواهد 
همه چیز را از »دیگری« بگیرد و فاقد »من« ویژه خود است. از 
این رو، همه کنش فرهنگی اش ترجمه می شود به اینکه تنها 
در ذیل »دیگری« می خواهد خود را ساماندهی کند و تنها از 
طریق »دیگری« می خواهد مشروعیتش را کسب کند. اگر 
ورزشکار یا هنرپیشه است، معیار او طرفداران و تماشاچیان اند 
و نه معیاری که »درون ماندگار« باشد. پس »تکدی گری« را 
تنها به گدایان درون مترو و خیابان تقلیل ندهیم؛ این آخرین 
حلقه زنجیر فرهنگی است که »درون بودگی« را پس می زند 
و الجرم دربستر »برون  بودگی« عزت نفس و سرافرازی را به 

حاشیه می راند.
دکترعباس محمدی اصل، استاد جامعه شناسی، تکدی گری 
و گدایی را می توان »درخواســت برخورداری از دســترنج 
دیگران« تعریف کرد. افرادی که حرفه و تخصص مشخصی 
ندارند و خود را از مسئولیت های اجتماعی معاف می بینند، 
اما درخواست برخورداری از دسترنج دیگران را با روحیه ای 
طلبکارانــه دارند، به عنــوان متکدی معرفی و شناســایی 
می شوند. به این ترتیب می توان گدا ها را در زمره کسانی دید 
که از کار و تولید گروهی جامعه برخوردار می شوند، در عین 

حال که خود در تولیدات جامعه نقشی ایفا نمی کنند.
تکدی گری اغلب در دو وجه »آشکار« یا »پنهان« بروز پیدا 
کرده و در هر دو مورد بــه ناهنجاری های اجتماعی، منجر و 
باعث می  شود تا کســانی که نقشی در تولید و عرضه جامعه 
ندارند، در نتیجه و چرخه تولید اقتصادی جامعه نیز اختالل 

ایجاد کنند.
متکدیان چون تحقیر شدن را تجربه کرده  اند، طبیعی است 
که جسارت حضور در زندگی مستقل اجتماعی و نوآوری و 
پیشرو بودن را نداشته باشــند و در عوض نوعی دغلکاری و 

فرهنگ »توقع نابجا از دیگری« را در جامعه رواج دهند.
 براســاس »مطالعات جامعه شــناختی«، پرداخت پول به 
این افراد نه تنها »کمک به همنوع« محســوب نمی  شود که 
به لحاظ اخالقی نیز »فعل اخالقی« به شــمار نمی رود؛ چرا 
که به نوعی تقویت، بازتولیــد و دامن زدن به یک ناهنجاری 
اجتماعی است که با پرداخت  پول نابجا، ما نیز در بسط این 

ناهنجاری سهیم خواهیم بود.

 پدیده تکدی گری اغلب در نبود »عزت نفس« رخ می نمایاند. انسانی که از درون تهی می شود، »سرافرازی« 
و »عزت نفس« را هم پشت سر می گذارد. دوری از عزت نفس تنها بسترســاز تکدی گری نیست؛ دریافت 

رشوه، جعل مدرک، گدایی محبت و گدایی توجه و... از »نبود فرهنگ عزت نفس« پیدا و آشکار می شود.

یادداشت

پرداخت پول به 
این افراد به نوعی 
تقویت، بازتولید و 
دامن زدن به یک 

ناهنجاری اجتماعی 
است که با پرداخت  
پول نابجا، ما نیز در 
بسط این ناهنجاری 

سهیم خواهیم بود

نگاهی فلسفی به پدیده تکدی گری؛

آیا کمک به گدا، »کمک به همنوع« است؟
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پیشنهاد سردبیر: 
منزل پدری آیت ا... هاشمی رفسنجانی ثبت ملی می شود

اخبار

رییس جامعــه هتلداران ایران مصوبه مســتثنی شــدن 
تاسیسات گردشــگری از شــمول قانون صنفی را بهترین 
مصوبه مجلس دانســت و گفت: نگرانی ما دخالت سازمان 

میراث فرهنگی در تشکیل تشکل هاست.
جمشید حمزه زاده رییس جامعه هتلداران پیرامون مصوبه 
نماینــدگان مجلس 
اســامی  شــورای 
مبنی بــر مســتثنی 
تاسیســات  شــدن 
گردشگری از شمول 
قانون نظام صنفی که 
روز نوزدهم دی ماه به 
تصویب رسید، گفت: عمری در بین فعاالن بخش خصوصی 
یک نگرانی وجود داشت که آن هم به دلیل نوع نگاه وزارت 
صنایع بر ســر نحوه تشکیل تشــکل های گردشگری بود. 
وزارت صنعت و معــدن مدعی بود که مراکز گردشــگری 

مشمول صنف هستند و باید در قالب اتحادیه مجوز بگیرند.

حمزه زاده ادامــه داد: فعاالن و تشــکل های غیردولتی نیز 
مدعی بودند که مشــمول نظام صنفی نمی شوند. متولیان 
گردشگری هم نظرشــان بر آن بود که چون قانون توسعه 
وجود دارد، تاسیســات گردشگری مشــمول نظام صنفی 
نخواهند شد. این اختاف همیشه وجود داشت و به هر حال 
زور سازمان میراث فرهنگی به آنها نمی رسد. به همین دلیل 

بخش خصوصی باتکلیف بود.
وی افزود: برخی از هتلداران حتی در اســتان های کوچک 
مجبور شدند از اتحادیه های چلوکبابی مجوز فعالیت بگیرند 
و در این شرایط تنها بخش خصوصی بود که متضرر می شد. 
این مشکات در اســتان های کوچک بیشتر از استان های 

بزرگ بود.
 حمزه زاده افزود: ما همیشــه به دنبــال آن بودیم که این 
فعالیت شفاف شود که خوشبختانه مصوبه مجلس در برنامه 
ششم و در قالب بند ب ماده ۱۱۳ این دغدغه را برای همیشه 
پایان داد و به صراحت اعام کرد که تاسیسات مشمول نظام 

صنفی  نیستند.

رییس هیئت مدیره انجمن موسســات و مراکز آموزشــی 
گردشــگری گفت: ســازمان میراث فرهنگی از یاد برده که 
موسسات آموزشی را در مصوبه تاسیسات گردشگری وارد کند 

ما هم به دیوان عدالت اداری شکایت کردیم.
محسن اسامی رییس هیئت مدیره انجمن موسسات و مراکز 
گردشگری  آموزشی 
گفت: زمانی که آیین 
اصاح،  ایجــاد،  نامه 
تکمیل، درجه بندی و 
تاسیسات  نرخ گذاری 
اباغ  گردشــگری را 
کردنــد گفتیــم که 
چرا وقتی همه می گویند تعلیم و آموزش افراد مهم اســت، 
موسسات آموزشی را در این مصوبه نیاوردید. گفتند می گوییم 
 که یک اصاحیه بزنند؛ اما تغییرات در رده  رییس ســازمان

 به وجود آمد.
وی ادامه داد: در مصوبه ســال ۸۴ آمده اســت که موسسات 

آموزشی جزو تاسیسات آموزشی محسوب می شوند و از لحاظ 
مالیات و .... مشمول بخش صنعت می شوند.  اگر آژانس ها و 
هتل ها جزو تاسیسات گردشگری هستند موسسات آموزشی 
نیز جزو همین تاسیسات خواهند شــد و همان تخفیفات و 
ماحظات گردشگری برای آنها نیز اعمال می شود .  در قانون 
ایرانگردی سال ۷۰ تاسیسات گردشگری نام برده شده بود و 
سازمان میراث فرهنگی می خواســت که آن را به روز کند به 
همین دلیل مصوبه را در شــهریور ماه سال ۹۴ مصوب کرد  
و هفت تاسیسات گردشگری را به ۱۶ تاسیســات ارتقا داد. 
اســامی بیان کرد: در بخش معرفی تاسیسات گردشگری 
آمده است که واحدهای پذیرایی ترمینال های مسافربری جزو 
تاسیسات گردشگری هستند من به سازمان میراث فرهنگی 
گفتم جگرکی یک ترمینال جزو تاسیسات گردشگری تعریف 
شده است؛ اما چرا کســانی که موسسه آموزشی گردشگری 
و هتلداری دارند،  نباید جزو تاسیسات قرار بگیرند؟ با وجود 
چنین مواردی در این آیین نامه و دستورالعمل، شهریور سال 

گذشته آن را مصوب کردند بدون اینکه نظر ما را اعمال کنند.

حذف موسسات آموزشی از مصوبه تاسیسات گردشگریهتلداری با مجوز چلوکبابی!

معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری می گوید: 
در حال حاضر پرونده الواح هخامنشی تنها پرونده از آثار تاریخی ایران 

است که برای بازگرداندن   آنها  به ایران تاش می کنیم.
به گزارش ایســنا، دی ماه ســال ۹۳ بود کــه دادگاه بلژیک رای به 
بازگشــت آثار »خوروین« به ایران داد، دومیــن محموله  تاریخی 
ایران اردیبهشت ۹۴، شامل ۱۰۸ شیء ارزشمند متعلق به محوطه  
»چغامیش« را پس از ۵۱ سال از موسسه  شرق شناسی شیکاگو پس 
گرفت و به ایران برگرداند. مرداد ماه سال گذشته نیز خبر پیدا شدن 
مجموعه ای تاریخی از آثار ایران در کشــور ایتالیا رسید و سرانجام 
براساس کنوانســیون »یونیدروا« درمورد اســترداد اموال فرهنگی 
 مسروقه، رای به بازگشت این آثار داده شــد و آنها در موزه  ملی ایران

 به نمایش درآمده اند.
آثاری تاریخی مانند »الواح هخامنشــی« که هنــوز پرونده آن در 
 دادگاه آمریکا باز است و فقط یک رای مانده تا بازگشتش به ایران، یا 
»سر سرباز هخامنشی« که ســال های گذشته بحث های بیشتری 
درباره  احتمال بازگشت آنها به کشور مطرح می شد؛ اما در حال حاضر 
محمدحسن طالبیان، معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی 
و گردشگری به ایسنا می گوید: در حال حاضر تنها پرونده  در دست 
 بررسی از سوی ایران »الواح هخامنشــی« است که منتظر رای آخر 

آنها   هستیم.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری استان اصفهان 
گفت: پایگاه ملی پل های تاریخی اصفهان همزمان با دهه فجر راه اندازی 
می شود. فریدون الهیاری پیرامون وضعیت پل تاریخی ورزنه اظهار داشت: 
ساختار کلی این پل محکم بوده و تنها نیاز به بندکشی است و اکنون در 
وضعیت اضطرار قرار ندارد. وی در پاسخ به این سوال که آیا جاری شدن 
مجدد آب رودخانه زاینده رود به پایه های این پل تاریخی آسیبی می رساند 
یا خیر، بیان کرد: جاری شدن زاینده رود هیچ آسیبی برای پل های تاریخی 
اصفهان به همراه نــدارد.  وی با بیان اینکه مرمــت و حفاظت از پل های 
تاریخی در برنامه کاری میراث فرهنگی است، تصریح کرد: در همین راستا 
پایگاه ملی پل های تاریخی اصفهان همزمان با دهه فجر راه اندازی می شود.

وی درباره آخرین جزئیات آبراهه صفوی بیان کرد: مطالعات تا کنون وجود 
یک آبراهه تاریخی را در زیر مسجد امام)ره( نشان داده است. 

مدیر حوزه های علمیه کشــور گفت: امروز از منظر معمــاری حوزوی 
 با خطر جدی مواجه هســتیم و مدارسی شــبیه به فیضیه، دارالشفا و ... 
کــم داریم.آیــت ا... اعرافی  در دیــدار اعضای کنگره تاریــخ معماری و 
شهرسازی استان قم اظهار داشت: اهمیت میراث فرهنگی روشن است و 
مقوله راهبردی این میراث به تدریج، مقداری جا افتاده؛ اما هنوز به سطح 
مطلوب نرسیده است. وی ابراز داشت: در حوزه میراث در اقسام گوناگون 
آن همچون سخت، نرم، ملموس و ناملموس  باید فعالیتی اسامی انجام 
بگیرد؛ البته مباحثی وجــود دارد، اما به نظر می آید که کار بیشــتری را 
می طلبد. مدیر حوزه های علمیه خاطرنشان ساخت: باید پایه های فکری 
و معرفتی این میراث را استخراج و کامل کرد. عضو شورای عالی حوزه های 
علمیه تصریح کرد: »صیانت از داشته ها« و »بازآفرینی گذشته در شرایط و 

اشکال جدید« دو مقوله مهمی است که باید به آن پرداخت . 

پنجاهمین مجلس از برنامه اصفهان گردی های موسســه فرهنگی 
رویش 2۴ دی ماه برگزار می شود.

 اصفهان گردی های موسســه رویش بر نوعی ایده مبتنی است که
 بر اساس آن اصفهان گردی فقط بازدید از چند بنای تاریخی نیست و 
تنها به تفحص تاریخ و آثار باستانی محدود نمی شود؛ همچنین هیچ 
بنایی را نباید مجزا و منفصل از شهر دید. بازدیدها بر این نکته مبتنی 
است که شهر را باید براساس یک ایده یا ساختار یا روندی پیوسته و 
نظام مند دید. بر این اساس، موسسه فرهنگی رویش نسبت به اجرای 

ایده اصفهان گردی اقدام کرده است.
پنجاهمین مجلس اصفهان گردی های رویــش جمعه 2۴ دی ماه 
ساعت ۹ صبح صورت می گیرد و محل گردهمایی، ابتدای خیابان 

مادی فرشادی، روبه روی دروازه حسن آباد خواهد بود.
عاقه مندان برای ثبت نام و کسب اطاعات بیشتر درباره این برنامه 
می توانند به موسســه فرهنگی رویش مهر واقع در چهارراه حکیم 
نظامی، خیابان نظر غربی، نرسیده به خواجه پطروس، شماره ۱۳۵ 

موسسه  فرهنگی رویش مراجعه  کنند.

نماینده ولــی فقیه در امور حــج و زیارت درباره دعوت ســعودی 
از کشــورمان برای حضور در مناســک حج تمتع امســال گفت: 
هیئــت ایرانی پنجــم اســفندماه به عربســتان ســفر می کند.

به گزارش فارس، حجت االسام والمسلمین سیدعلی قاضی عسکر 
گفت: ان شاءا... در همان تاریخی که مقامات عربستان اعام کرده اند 
هیئت ایرانی برای مذاکره به کشــور عربستان ســفر خواهد کرد.

روابــط عمومی بعثــه مقام معظــم رهبــری با اعــام این خبر 
اعام کــرد نماینــده ولــی فقیــه درامورحــج دربــاره اینکه 
هیئت ایرانــی در چــه تاریخــی به عربســتان ســفر می کند، 
خاطرنشــان کرده هیئت ایرانی پنجم اســفند ماه به عربســتان 
ســفر می کند و ما امیدواریــم بتوانیــم مواضع خــود را در این 
دیدار تشــریح کرده و به نتیجه مشــخص دســت پیــدا کنیم.

راهنمایان گردشــگری از کشــورهای مختلف جهان از مجموعه 
سعدالسلطنه   قزوین بازدید خواهند کرد.

محمدرضا پوینده، مدیرعامل صنــدوق احیاء، ضمن اعام این خبر 
افزود: کنوانسیون جهانی راهنمایان گردشگری جهانی در سال 2۰۱۷ 
به میزبانی کانون انجمن های صنفی کارگری راهنمایان گردشگری 
سراسر کشور در بهمن ماه سال جاری در ایران برگزار خواهد شد.وی 
افزود: با عنایت به برنامه ریزی کانون مذکور برای برگزاری مقدمات 
این رویداد، شهر قزوین اولین میزبان این گردهمایی با حضور ۳۵۰ 
راهنمای گردشگری در تاریخ ۶ بهمن ماه خواهد بود. رییس هیئت 
مدیره صندوق احیاء ادامه داد: با توجه به نقش تاثیرگذار رویدادهایی 
از این دست در معرفی مجموعه های تاریخی بر آن شدیم تا با انجام 
هماهنگی با سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری قزوین مجموعه 
تاریخی سعدالسلطنه را به عنوان میزبان راهنمایان گردشگری جهانی 

در روز ۶ بهمن معرفی و انتخاب کنیم. 
پوینده تاکید کــرد: ویژگی های منحصر به فــرد مجموعه تاریخی 
سعدالسلطنه و کیفیت مناســب احیاء و بهره برداری از آن می تواند 
نمونه خوبی از یک جاذبــه تاریخی و گردشــگری را به راهنمایان 
گردشگری جهانی معرفی کند و قطعا باعث بهبود شرایط گردشگری 

قزوین خواهد شد.

راه اندازی پایگاه ملی 
پل های تاریخی اصفهان

صیانت از میراث فرهنگی 
ضرورت است

 اصفهان گردی رویش 
در میدان نقش جهان

هیئت ایرانی برای مذاکرات 
حج به عربستان می رود

۳۵۰ راهنمای جهانی گردشگری 
میهمان سعدالسلطنه می شوند

پیگیری

اتفاقات روز

دولت عربســتان ســعودی اعام کرد قصد دارد پس از 
پنج سال ســهمیه  حضور حجاج از کشورهای مختلف را 

افزایش دهد.
وزیر حــج و عمره عربســتان تاییــد کرد که با ارســال 
دعوت نامه به همه کشــورهای اســامی از جمله ایران، 
مشــغول تدارک و برنامه ریزی برای مناسک حج امسال 
است.روزنامه الشرق االوسط نیز به نقل از وزیر حج و عمره 
عربستان نوشــت: این دعوت نامه ها به مقامات مرتبط با 
حج و زیارت کشورهای مختلف ارسال شده و نه به ورازت 

امور خارجه کشورهای مسلمان. 

و  دســتی  صنایــع  فرهنگــی،  میــراث  مدیــرکل 
 گردشــگری اســتان اصفهان با اشــاره به روند احیای 
چهارباغ صفوی گفت: کاوش های باستان شناسی برای 
احیای چهارباغ عباســی دوران صفوی همچنان ادامه 

دارد.
فریدون  الهیاری با اشاره به طرح احیای چهارباغ صفوی 
اظهار داشت: این طرح با همکاری ســازمان نوسازی و 
بهسازی شهرداری و با نظارت کارشناسان ارشد میراث 
فرهنگی اســتان اصفهان برای احیای چهارباغ تاریخی 

دوران صفوی در حال انجام است.

به گزارش ایســنا، حــدود ۱۰ روز پیش زمیــن در بازار 
تهران دوبار فرونشست. رجبعلی خســروآبادی، مدیرکل 
میراث فرهنگــی اســتان تهــران می گوید: بــروز این 
اتفاق)فرونشســت های متعدد در بازار تهران( یک هشدار 
بود. معتقدم باید متولیان حوزه  شهری به خصوص سازمان 
آب و فاضاب و محیط زیست وضعیت قنات های منطقه در 
زیر بازار و منطقه  تاریخی تهران را بررسی کنند. وی ادامه 
می دهد: احتمال بسته شدن قنات های منطقه   ۱2 تهران 
بعد از این همه گودبرداری و ساخت وســازهای زیاد وجود 

دارد.

رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری 
 رفســنجان از تدویــن پرونده ثبــت ملی خانــه پدری 

آیت ا... هاشمی رفسنجانی خبر داد.
 حسن حسینی با اعام این خبر گفت: منزل پدری آیت ا... 
هاشمی رفسنجانی یک بنای تاریخی متعلق به دوره پهلوی 
اول است که در بهرمان واقع شده و پرونده این خانه تاریخی 
برای ثبت در فهرســت آثار ملی در حال تدوین است. وی 
افزود: قدمــت این خانه تاریخــی بــه دوران پهلوی اول 
بازمی گردد و ۱2۰۰ متر مســاحت و ۳۵۰ مترمربع زیربنا  

دارد.

سهمیه حج پس از ۵ سال 
افزایش می یابد

ادامه کاوش های باستان شناسی 
برای احیای چهارباغ عباسی

 هشدار جدی برای 
»بازار تهران«

منزل پدری آیت ا... هاشمی 
رفسنجانی ثبت ملی می شود

مدیرکل نظارت و ارزیابی خدمات گردشــگری گفت: 
تاکنون گزارشــی از اقامتگاه های غیرمجاز مشابه آنچه 
چینی ها در شهر تهران اداره می کنند، دریافت نکرده ایم 
اما در صــورت صحت، غیرقانونی اســت. ولی تیموری 
درحالی دربــاره  فعالیت غیرمجــاز اقامتگاه های اتباع 
خارجی از جمله چینی ها در ایران، ابراز بی اطاعی کرده 
که چند وقتی از رسانه ای شــدن این جریان می گذرد 
و  اتباع چینی هم مدت هاســت بی ســر و صدا مشغول 
خدمات دهی به شــهروندانی از کشورشان هستند که 
برای گردش به ایــران می آیند، فعالیتــی که متولیان 
گردشــگری آن را غیرمجــاز اعام کرده انــد و معاون 
گردشگری استان تهران هم پرونده  آن را برای رسیدگی 
بیشتر به کمیسیون ارتقای امنیت گردشگران خارجی 
فرســتاده، هرچند او از نوعی برخورد همــراه با رعایت 
احتیاط سخن گفته و تاکید کرده به خاطر حساسیت ها 
نمی خواهند برخورد قهری با این قضیه داشته باشند، با 
این حال مدیرکل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری 
با صراحت گفت: طبق قوانیــن و ضوابط موجود، ایجاد 
اقامتگاه غیرمجاز، کاری غیرقانونی است که باید طبق 

ضابطه با آن برخورد شود.

در سال 2۰۱۶ مشهورترین گالری ها و موزه های هنری 
پاریس با کاهش چشمگیر تعداد بازدیدکنندگان خارجی 

روبه رو  شدند.
پس از حمات تروریستی که شــهر پاریس را در سال 
2۰۱۵ به لرزه درآورد،  میل گردشگران خارجی به دیدن 
گالری ها و موزه های مشــهور پایتخت فرانســه به طور 
نگران کننده ای کاهش پیدا کرده اســت.آمارها نشــان 
می دهد تعــداد بازدیدکنندگان موزه » لوور« در ســال 
گذشــته میادی با 2۰ درصد کاهش به پنج میلیون و 
۳۰۰ هزار نفر رســیده است. طی ســال 2۰۱۶ در کل، 
سه میلیون نفر از موزه »ورسای« دیدن کردند که این به 
معنای نزول ۱۳ درصدی این رقم است. مرکز »پمپیدو« 
هم با ۹ درصد کاهش بازدیدکننده خارجی،  سه میلیون 
و ۳۰۰ هزار نفر را به خود جذب کرد؛ البته فرانســوی ها 
اعام کرده اند اســتقبال گردشگران داخلی، جای خالی 
گردشــگران بین المللی را جبران کرده و ایــن آمار در 

ماه های اخیر   روبه  افزایش است.

فعالیت »خالف قانون« چینی ها 
در بازار گردشگری ایران

ریزش ۲۰ درصدی 
بازدیدکنندگان » لوور«

اخبار کوتاه

مهرداد قزوینیان، راهنمای حرفه ای کویر که برای یافتن این 
تبعه فرانسوی تاکنون سه عملیات جست وجو در لوت انجام 
داده، درباره  نتیجه  آخرین تجسس ها که به تازگی پایان یافته 
است، به ایســنا گفت: ما در آخرین پیگرد، ۱۳ نفر بودیم که 
به همراه چهار ماشــین، حدود ۶۰۰ کیلومتر از دشت لوت، 
ناحیه ای بین ریگستان، طبس و نایبندان را گشتیم، یعنی 
همه مناطقی که طبق نقشه  ســفر مرد فرانسوی، احتمال 
می دادیم ردی از او پیدا کنیم، اما کوچک ترین نشــانی از او 
نیافتیم. وی همه احتماالتی را که از سوی برخی رسانه های 
فرانسوی و حتی دولت آن کشور با توجه به جایگاهی که آن 
تبعه داشته است، رد کرد و افزود: پنج ماه از آخرین بار که این 
مرد در کویر دیده شده می گذرد، با توجه به تجهیزات ضعیفی 
که همراه داشته، معلوم است چه اتفاقی افتاده است.قزوینیان 
بیان کرد: بعید می دانم این شخص گرفتار اشرار شده باشد، 
چون اگر توسط آنها دستگیر می شــد، حتما خانواده اش یا 
نماینده دولت آنها تماســی دریافت می کرد،  ولی این اتفاق 
نیفتاده اســت.وی گفــت: کار قاچاقچی ها هــم نمی تواند 
باشــد، چون آنها دنبال کار خودشان هســتند، باالخره در 

آمدوشــدهای پی در پی به کویر، برخوردهای زیادی با این 
افراد داشــته ایم.این راهنمای کویر براساس اطاعاتی که از 
این گردشگر فرانسوی در اختیار داشت، اظهار کرد: دوم اوت 
)نیمه های مردادماه( این شهروند فرانسوی با موتورسیکلت 
شخصی اش به ایران آمد. او در گذشــته چندبار در مسابقه 
»رالی داکار« شرکت کرده بود، یعنی تجربه  سفر در کویرهای 
سخت را داشته اما شاید مهم ترین علتی که در ناپدید شدن 
او در کویر ایران نقش داشــته، زمان سفرش بوده است. او در 
هوای گرم بدون داشتن تجهیزات لجستیکی و ماهواره ای، 

تنها و بدون راهنما وارد کویر شده است.
قزوینیان ادامــه داد: ما حدود دو ماه پیش، از ناپدید شــدن 
این گردشگر فرانسوی مطلع شــدیم. همان روزها از طرف 
خانواده اش تماســی دریافت کردیم که برای جســت وجو 
درخواست کمک داشــتند. با ســازمان میراث فرهنگی و 
گردشگری هم تماس گرفتیم، آن موقع هیچ کس از ماجرای 
ناپدید شــدن این مرد فرانســوی اطاع نداشت. به آخرین 
محل اقامتش که هتلی در »خور« بود هم سر زدیم، صاحب 
هتل می گفت: روزی که آن مرد به ایــن هتل آمده، گرمای 

زیاد هوا  او را به شــدت ضعیف کرده بود، طوری که دست و 
پاهایش می لرزید. قزوینیان اضافه کــرد: از زمانی که مطلع 
شدیم این گردشگر فرانسوی در کویر ایران مفقود شده است، 
ســه عملیات خودجوش برای یافتن او انجام دادیم، در هر 
سفر دیگری هم که به آن مناطق داشتیم، تا جایی که امکان 

داشت، جست وجوها را ادامه دادیم.
 به گفته  این راهنمای لوت، شــهروند فرانســوی آخرین بار 
در معدنی نزدیک به منطقه ریگســتان دیده شــده و طبق 
گزارش ها، تاکنون از ایران هم خارج نشده و برخاف برخی 
اظهارات، حتی موتورش هم پیدا نشــده است. »قزوینیان«  
معتقد است: مسیری که این گردشــگر فرانسوی برای گذر 
از کویر مرکزی و دشــت لوت ایران انتخاب کرده بود، بسیار 
پیچیده و عجیب بــوده، مخصوصا بــا آن تجهیزات کمی 
که همراه داشته است. ورود به مســیر کویری که گردشگر 
فرانسوی انتخاب کرده بود، حتما به تجهیزات لجستیکی نیاز 
داشت، درحالی که آن شــخص اصا چنین امکاناتی همراه 

نداشت. واقعا ماجراجوی بی  حساب و کتابی بوده  است.
این راهنمــای طبیعت، پیدا کردن ســوزن در انبــار کاه را 
راحت تر از یافتن این گردشــگر موتورســوار در کویر ایران 
دانســت و افزود: مناطق کویــری ایــران، مخصوصا لوت، 
طبیعت بســیار عجیبی دارند. خاطرم اســت زمانی هلی 
کوپتر نیروی انتظامی در این منطقه مفقود شــده بود، سه 
ماه گشتند، اما هیچ اثری از آن پیدا نکردند و دست آخر هم 
یک ساربان )شتربان( آن را پیدا کرد. حاال وضعیت حاضر را 
در نظر بگیرید، چیزی به بزرگی هلی کوپتر را نمی توانستند 
پیدا کنند، چطور یک موتورسیکلت را در پهنه  وسیع کویر 
می توان پیدا کرد؟ حتما برای یافتن اثــری از او، به امکانات 
بیشتری نیاز است.قزوینیان گفت: با وجود ا ینکه سرنوشت 
آن مرد برای ما مشخص اســت، اما همچنان جست وجوها 
را ادامه می دهیم تا اثری از او پیدا کنیم.  به گزارش ایســنا، 
»گوتیه لکلرک«، نوه  مارشــال لکلــرک، نظامی عالی رتبه 
فرانسوی که آزادسازی پاریس از اشغال نازی در پایان جنگ 
جهانی دوم مدیون فرماندهی او است، حدود پنج ماه پیش 
سفرش را با موتورسیکلتی شــخصی در ایران به قصد گذر 
از کویر مرکزی و لوت شــروع کرد. او از مرنجاب وارد شــد و 
آخرین بار در منطقه ای به نام ریگســتان در لوت دیده شــد 
و بعد از آن تا به امروز ناپدید شــده است. آن طور که روزنامه 
»فیگارو« نوشته، دولت فرانسه از خانواده  این تبعه خواسته 
بود در این باره حرفی را برما نکنند، امــا آنها یک ماه پیش 
در گفت وگو با همین روزنامه، ســکوت خود را شکســتند. 
»او تصمیم داشــت کویر مرکزی ایران را با موتورسیکلتش 
بپیماید.«  فرد ناپدیدشــده یک ورزشــکار حدودا ۵۰ ساله 
است که پیشــینه دو بار حضور در مســابقات رالی پاریس، 
داکار و نیز چندین مســابقه در کویر مراکش را داشته است.

آن موقع هویت این مرد فاش نشده بود و رسانه های فرانسوی 
با توجه به وابستگی نظامی آن شخص، سعی داشتند با ایجاد 
 سوءظن های سیاســی، ناپدید شــدن او را در ایران مرموز 

جلوه  دهند.

 مهم ترین علتی 
که در ناپدید 

شدن او در کویر 
ایران نقش داشته، 

زمان سفرش 
بوده است. او در 
هوای گرم بدون 

داشتن تجهیزات 
لجستیکی  و 

ماهواره ای ،تنها و 
بدون راهنما وارد 

کویر شده است

آخرین پرونده  آثار تاریخی ایران
در انتظار رای دادگاه آمریکا

جست وجوها برای یافتن »گوتیه لکلرک« در کویر لوت ادامه دارد؛

مورد عجیب گردشگر فرانسوی!

ایسنا: پنج ماه پس از ناپدید شدن گردشگر فرانسوی در دشت لوت، با وجود جست وجوهای پی درپی، هنوز هیچ 
اثری از او پیدا نشده است.

گروه همیاران دانش آموزی 
میراث فرهنگی تشکیل شد

 گروه همیاران دانش آموزی میراث فرهنگی برای اولین بار در کشور، 
در سطح  مدارس میبد تشکیل شد.

به گزارش ایسنا، »حمید مشــتاقیان« رییس اداره میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشــگری شهرســتان میبد در این رابطه گفت: 
 به منظــور ارتقای ســطح آگاهی عمومی نســل جــوان در رابطه

 با حفظ، حراست، معرفی مواریث فرهنگی و تصویب خدمات سفر 
 شهرســتان میبد، تشــکل دانش آموزی همیاران میراث فرهنگی

 ایجاد شد. 
 این مســئول افزود: این تشــکل در مرحله اول شــامل 2۰۰ نفر از 
دانش آموزان عاقه مند در مقاطع مختلف تحصیلی در شهرســتان 
میبد اســت که با حمایت فرمانــداری شهرســتان،  ادارات میراث 
فرهنگی، آموزش و پرورش، بنیاد میبدی و انجمن یاوران فرهنگی، 
ضمن آموزش های الزم در حوزه های میراث فرهنگی، صنایع دستی و 

گردشگری فعالیت خود را آغاز می کنند. 
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پیشنهاد  سردبیر:
آبی که برای عده ای نان شده است ريیس اداره حفاظت محیط زيست فالورجان:

سه واحد صنعتی آلوده کننده هوا 
در فالورجان پلمب شد

با توجه به فرارسیدن روز هواي پاك ) ۲۹ دي ماه (:

همه با هم به سوی هوای پاك

بارورسازی ابرها 
گزينه ای مناسب يا انتخابی دشوار

 رييــس اداره حفاظت محيط زيســت شهرســتان فالورجان 
از پلمب ســه واحد صنعتی آلوده کننده هوا در اين شهرســتان 
خبر داد. محمد وليد مغربی از پلمب ســه واحــد صنعتی آلوده 
 کننده هوا و محيط زيســت به دليل عدم رعايت استانداردهای 
زيســت محيطی و ضايــع کردن حقــوق شــهروندان در اين 
 شهرســتان خبر داد و گفت: اين ســه واحــد صنعتی متخلف، 
به دليل عدم رعايت مقررات زيســت محيطــی، ايجاد آلودگی 
شــديد، تهديد عليه بهداشــت عمومــی و به خطــر انداختن 
 سالمتی مردم با حکم قضايی پلمب شــد. رييس اداره حفاظت 
محيط زيست شهرستان فالورجان بيان کرد: در پی عدم توجه 
به اخطاريه ها و توصيه های کتبی جهت رفع آلودگی واحدهای 
آالينده، دســتور پلمب و جلوگيری از فعاليت سه واحد صنعتی 
صادر و اقدام شــده اســت. وی عنوان کرد: با توجــه به اهميت 
ســالمت عمومی و تاکيــد قانون گذار بر آن و ضــرورت رعايت 
استانداردهای زيســت محيطی، از ادامه فعاليت همه واحدهای 
آالينده جلوگيری به عمل خواهد آمد. وليد مغربی خاطرنشــان 
کرد: امسال اين اداره با جديدت بيشــتری برای رفع يا کاهش 
 آلودگی های زيســت محيطی اقدام کرده اســت کــه می توان 
 به پايش مستمر و آنالين صنايع استان، ارايه مشوق های قانونی 
 بــه واحدهــای صنعتــی و خدماتــی و ارايــه راهکارهــای 

زيست محيطی اشاره کرد.

ستاد هم انديشي روز هواي پاک با شــعار ملي » با هم به سوي 
هواي پاک « در کاشان تشکيل شد.

با توجه به فرا رسيدن روز هواي پاک ) ۲۹ دي ماه ( و در راستاي 
ترويج فرهنگ زيست محيطي، ســتاد هم انديشي در خصوص 
هر چه پربار برگزار کردن اين روز و اجــراي برنامه هاي متنوع 
فرهنگي - آموزشــي در ســطح شهرســتان با حضــور ادارات 
ذي ربط، سمن هاي زيســت محيطي، تعدادي از صنايع، هيئت 

کوهنوردي و دوچرخه سواري جلسه اي برگزار شد.
رييس اداره حفاظت محيط زيســت شهرســتان کاشان در اين 
جلســه توضيحاتي در خصوص لــزوم اطالع رســاني و ارتقاي 
 فرهنگ زيســت محيطــي در بين اقشــار مختلــف و دعوت 
 بــه هماهنگي بين دســتگاهي جهــت تقويت بــازده اقدام ها 
 و همچنين آماري از تعداد روزهاي ســالم و ناســالم شهرستان 

و مقايسه اي با سال هاي قبل ارايه کردند.
همچنين در اين جلســه با نظر نهادهاي شــرکت کننده مقرر 
شد که به مناســبت روز هواي پاک با حمايت و همکاري ديگر 
نهادها اقدام هاي زيســت محيطي از جمله اجراي برنامه هاي 
فرهنگي و آموزشي در مدارس، تشــديد عمليات پايش صنايع، 
بررسي معاينه فني اتوبوس ها، عمليات پاکسازي توسط هيئت 
کوهنوردي و ســمن هاي زيســت محيطي و رونمايــي از نماد 
دوچرخه سواران کاشاني منقش به گونه جانوري ) آهو ( و موارد 

متعدد ديگر انجام شود.

وقتی از » بارور کردن ابرها « ســخن به ميان می آيد، بيشــتر مردم 
می پرسند که چرا با وجود اين فناوری راحت و مشکل گشا،  استفاده 

چندانی از آن نمی شود.
 بيش از70 ســال از آغاز تالش ها برای بارور کــردن ابرها می گذرد، 
اما هنوز علم بشر به جايی نرسيده که بتواند بی دغدغه ابرها و بارندگی 
 را مديريت کند و از آن به عنوان راهکاری برای مقابله با خشکسالی 

و کم آبی استفاده کند.
اولين جرقه مديريت ابرها در ســال 1۹46 در آزمايشگاه تحقيقاتی 
 شــرکت جنرال الکتريک آمريکا زده شــد؛  در آنجا محققی به نام 
» وينسنت شــيفر « بلورهای » يخ خشــک « را با دمای منفی 78 
درجه به داخل ابرهای مصنوعــی توليد شــده در اتاقکی رها کرد 
 که از طريق فرآينــد انجماد به بلور يخ تبديل شــد و به  صورت برف 

در اتاقک باريد.
 چند ماه بعد مشــابه همين آزمايش اين بار بر روی يک ابر پوششی 
در ايالت نيويورک انجام شد و منجر به بارش برف شد البته گرمای هوا 

آن را قبل از رسيدن به زمين بخار کرد.
 در مقابل اين فرآيند که با » بارش سرد « مشهور است، » باران گرم «

هم وجــود دارد؛ به اين معنی که ابرهای مناطق گرمســيری هرگز 
به نقطه انجماد نمی رســند و قطرات باران در آن جذب يک هسته 
 بــاران ) ذره ای مانند نمک يا گــرد و غبار ( می شــوند که برخورد 
 اين قطره های کوچک سبب تشــکيل قطره هايی بزرگ و سنگين 

و قابل باريدن می شود.
 بيشــترين موادی که به ابرهــا تزريق و موجب بارش بــاران و برف 
 می شــود، » پديد نقره و يخ خشک ) دی اکســيد کربن منجمد ( 
و گازهای مايع ) مانند نيتروژن مايع ( « است؛ برای توليد باران گرم 
هم معموال از » انــواع نمک ) مانند نمک معمولی و خشــک کلريد 
کلسيم ( « استفاده می شود که باعث جذب بخار آب ابرها، تشکيل 

قطره و اضافه شدن به قطره های ابر و در نهايت بارش می شود.
 انتقال اين مواد و باروری ابرها به کمک هواپيما، شــليک موشــک 

يا ژنراتور زمينی انجام می شود. 
طبق اعالم مرکز ملی تحقيقات و مطالعات باروری ابرها، بارورسازی 
 ابرها در ايران به  وســيله دو فروند هواپيما که ده ســال پيش برای 

اين کار تجهيز شده، انجام می شود. 
بيش از۹0 درصد از ابرهای ايران ابر سرد است و عمليات بارورسازی 

از آبان تا ارديبهشت سال بعد انجام می شود. 
آغاز اين روش علمی در ايران ســال 1353 بود که توســط وزارت 
 نيرو و با همکاری يک شــرکت کانادايی بر روی حوزه آبريز سد کرج 
و جاجرود انجام شــد، اما از ســال 1376 و با تاســيس مرکز ملی 
تحقيقات و مطالعات باروری ابرها در يزد وجهه رسمی به خود گرفت. 
برای بسياری از مردم هنوز شرايط، شــيوه و تاثير بارور کردن ابرها 
سوال برانگيز است و عالقه زيادی به دانستن در اين زمينه وجود دارد؛ 
اين موضوع با توجه به خشکسالی سال های اخير به ويژه در مناطق 

کم آب، اهميت بيشتری پيدا کرده است.
مقدمات و تاثیر بارور کردن ابرها

مدير عامل آب منطقه ای استان کرمانشــاه تاکيد دارد که برای بارور 
کردن ابرها ابتدا بايد ابر باران  زايی وجود داشته باشد که بتوان آن را بارور 
کرد و در جايی که آســمان صاف است، اين کار شدنی نيست.کياست 
اميريان افزود: بايد همه شرايط بارندگی از جمله ابر، هوای سرد، بارش 

و... وجود داشته باشد تا بارور کردن ابرها بتواند عملی و موثر باشد.

اخبار 

دریچه

اين روزها بر پايی نمايشگاه ها وکارگاه ها به مناسبت های 
گوناگون توان اندک مالی را از اداراتی مانند محيط زيست 
که وظيفه اصلی شــان وظايف حاکميتی نظارتی اســت، 

بريده است.
نفس بر پايی نمايشــگاه محيط زيســت برای شناساندن 
تکنولوژی های جديد در موضوعات زيست محيطی مانند 
سيســتم های جديد تصفيه فاضــالب، روش های جديد 
مصرف بهينه مصرف آب در صنعت و کشاورزی و خانگی، 
آلودگی هوا، صنعت ســبز و ... نه تنها بد نيست بلکه الزم 

هم هست. 
اما موضوعــی که به دل مشــغولی تبديل می شــود، اين 
 اســت که وقتی فراخوان شرکت در نمايشــگاه به ادارات 
محيط زيست اســتان ها ارسال می شــود گويی که اين 
فراخوان وحی منزل است، همه مديران استان ها به تکاپو 

می افتند تا در نمايشگاه شرکت کنند.
اولين چيزی که به ذهن شــان می رسد فراهم کردن پول 
الزم برای شرکت در نمايشگاه است. بعضا اداراتی هستند 
 که پول بنريــن برای گشــت زنی خودرويــی در مناطق 
محيط زيســت  را ندارنــد، توان پرداخت حــق ماموريت 
محيط بانان را ندارند، برای اوليه ترين مايحتاج برای رتق 
 و فتق امــورات اداری خود مانده اند و هزاران ســند روی 
 دســت شــان مانده، اما برای ايــن حضور بايــد از جيب 
 حيــات وحــش و مناطــق هزينــه کننــد چــون تنها 
مجموعــه ای در محيط زيســت که زبان گلــه و اعتراض 
ندارند، همين بخش اســت. ممکن اســت اســتان هايی 
 وجود داشــته باشــند که صنايع  در آنها رشــد بيشتری 
 داشــته باشــد و بعضا برای فراهم کردن بخشــی از اين 
هزينه ها به صاحبان اين صنايــع رو بيندازند که البته آن 
هم تبعات خاص خور را دارد. برای يک حضور در نمايشگاه 

طی اين مدت  بايد عالوه بر هزينه ريالی بخشی از نفرات و 
خودرو هم در استان حذف فيزيکی شوند که برای مناطق 

و امور جاری کارشناسی استان خسران است.
در نهايت اين مسئله را می خواهم عنوان کنم، استانی که 
چيزی بــرای گفتن و عرضه کردن در نمايشــگاه ها ندارد 

چرا بايد اصرار به شرکت در نمايشگاه را داشته باشد؟
آيا صرفا برای نمايش چند پوستر از مناطق وحيات وحش 
يا حمل و برگرداندن تروفه و ماکتی زوار در رفته الزم است 

اين همه هزينه را متحمل شد؟
اين موارد در ســال های دور شــايد جذابيتی داشت، اما 
 اکنون به لطف اينترنت و هزاران ســايت محيط زيســت 
 هــر لحظه مــی توان بــه آخريــن اطالعــات، عکس ها 
و پوسترها و حتی دســت آورد های هر منطقه دسترسی 
پيدا کــرد. بنابراين پيشــنهاد می شــود در اين خصوص 
تجديد نظر يا اينکــه اعتبار آن کامل تاميــن و به ادارات 
 کل ابالغ شــود. هزينه هايی که هرســاله برای شــرکت 
در نمايشــگاه هــا ) بــرای اســتان هايــی کــه چيــز 
 خــاص و يونيکی بــرای عرضــه در نمايشــگاه ندارند (

می شــود، به صورت ويژه صرف حضور بيشتر در مناطق 
برای گشت و کنترل وشناســايی گونه ها و توليد آمارهای 
صحيح از حيــات وحش  و جلوگيــری از تخريب وتصرف 
 مناطق شــود. اين امــر موضوعی اســت که ايــن روزها 

در اولويت نيست و کمتر کسی از آنها خبر می گيرد. 
با توجه به اهميتی که حفــظ منابع طبيعی ومناطق تحت 
 مديريت و تنــوع زيســتی در زندگی همه مــا دارد نبايد 
به عنوان موضوع با اهميت درجه چندم تبديل شود. بهتر 
اســت امورات ديگر اداری در اولويت اول قرار گيرد و اين 
طور نباشــد که اول تمام چاله چوله ها ی اداری را پر کنند 

و اگر پولی باقی ماند خرج حفاظت از منابع زيستی کنيم. 

 ،m3 کارشــناس ارشد محيط زيســت گفت: اســتفاده از ماسک
 نخــوردن غذاهای چرب، نوشــيدن آب زياد، مصرف ســبزيجات 
و لبنيات ازجمله مواردی است که برای کاهش تاثيرات آلودگی هوا 

بر بدن ضرورت دارد.
شايان صادقی کارشــناس ارشد محيط زيســت، درباره اقداماتی 
که بايد در مواجهه با آلودگی هوا داشــته باشــيم، اظهار داشــت: 
در هوای آلــوده بايد آن دســته از مــواد غذايــی را مصرف کرد 
 کــه خاصيت خنثــی کنندگی مــواد ســمی موجود در هــوا را 
داشــته باشــند. وی گفت: هر فرد روزانه نزديک بــه ۲۲ هزار بار 
تنفس می کند از اين رو تقريبا به 15 کيلوگــرم هوا در روز نيازمند 
است. کارشناس ارشــد محيط زيســت ادامه داد: بنابراين هنگام 
 آلودگی هوا از بينــی تنفس کنيد نــه از دهــان و در هنگام تردد 

در فضای خارج از منزل از ماسک m3 استفاده کنيد.
 صادقــی درباره چگونگــی مصرف مــواد خوراکی، بيان داشــت: 
در هنگام مواجهه با آلودگی هوا از خــوردن غذاهايی با چربی های 
 جامد حيوانی و گياهی و تنقالت کم ارزشــی چون چيپس، پفک 

و موادی چون سوسيس و کالباس پرهيز کنيد.
 وی ادامه داد: ســير، پيــاز و تــره فرنگی حاوی گوگرد هســتند 
و می توانند از مخاط دســتگاه تنفســی در برابر آلودگی محافظت 
کنند. کارشــناس ارشد محيط زيســت با تاکيد بر اينکه نوشيدن 
آب زياد در زمان هايی که هوا آلوده اســت به شدت ضروری است، 
افزود: نوشــيدن آب زياد به کليه ها کمک می کند تا امالح اضافی 
 از بدن خــارج شــود و ذرات آلوده ناشــی از تنفس هــوای آلوده 
مدت کمتری در بدن بماننــد. صادقی تصريح کرد: نوشــابه های 
 گازدار مصــرف نکنيد کــه باعث اختــالل جــذب عناصر مفيد 
در بدن می شود. وی با اشــاره به خوردن غذاهی حاوی اسيدهای 
چرب امگا3، گفت: ماهی های روغنی سرشــار از اسيدهای چرب 
 امگا3 هســتند که تنگی نفس و اثرات زيان بار ترکيبات التهاب آور

 را کاهش می دهد، بهتر اســت نحــوه مصرف به صــورت بخار پز، 

آب پز يا تنوری باشد. کارشــناس ارشد محيط زيست با بيان اينکه 
در زمان آلودگی هوا بايد از مواد غذايی آنتی اکسيدان های سلنيوم 
و بتاکاروتن ها استفاده کنيم، افزود: وجود بتاکاروتن در سبزيجات 
و ميوه هايی مثل طالبی، انبه، کدو تنبل، فلفل، اسفناج، کلم و زرد 
 آلو وجود دارد. صادقی ادامــه داد: غذاهای دريايی، مرغ، نان، آجيل 
 و غالت ســبوس دار هم دارای ســلنيوم هســتند که مصرف آنها 

در زمان آلودگی هوا موثر است.
وی درباره مصرف ديگــر مواد الزم برای کاهــش تاثيرات آلودگی 
هوا، گفت: مصرف مــوادی چون کرفس، اســفناج، گوجه فرنگی، 
 C ليمو شيرين، نارنگی، پرتقال و برگه سبز کاهو که دارای ويتامين

هستند، در زمان آلودگی کمک کننده است.
کارشناس ارشــد محيط زيســت ادامه داد: مصرف موادی چون 
 جوانه گنــدم، روغن هــای گياهی،  گــردو، بادام، زيتــون، جگر 
و ســبزيجات دارای برگ ســبز، ويتامين E دارند کــه در کاهش 
تاثير آلودگی مفيد هســتند. صادقی توضيــح داد: مصرف موادی 
 چون شــير، کره، زرده تخم مــرغ که دارای ويتامين D هســتند،

در زمان آلودگی هوا موثر است.
وی با بيان اينکه آن دسته از مواد غذايی که شامل پکتين هستند، 
ســرب موجود در هوا را می گيرند، گفت: مصــرف روزانه يک عدد 
ســيب، پرتقال يا توت فرنگی در زمان آلودگی هوا تاثير بسزايی در 
کاهش آثار هوای ناسالم دارند چرا که اين مواد شامل پکتين هستند. 
کارشناس ارشد محيط زيست تاکيد کرد: افرادی که کمبود کلسيم 
دارند، بيشتر در معرض خطر آلودگی با سرب قرار می گيرند، بنابراين 
خوردن غذاهای حاوی فســفر، منيزيم و کلسيم هم ضرورت دارد. 
صادقی در پايان گفت: مصرف شير، ماست و دوغ کم چرب به عنوان 
خنثی کننده سموم و کاهش صدمات دســتگاه تنفسی و التهاب 
 دستگاه گوارش موثر است، البته افرادی که کمبود کلسيم دارند بايد 
با مصرف بيشــتر لبنيات بدن خود را در برابر آلودگی هوا واکسينه 

کنند.

از جیب حیات وحش و منابع طبیعی هزينه نکنیمدر زمان آلودگی هوا چه کنیم؟

» زاينــده رود « رودخانه ای زندگی بخــش در فالت مرکزی 
 ايران است که سال های پيش با قوت و ابهتی مخصوص به خود 
از کوه های زاگرس مرکزی به ويژه زردکوه بختياری سرچشمه 
می گرفت و در کوير مرکزی ايران به ســمت شرق حدود۲00 
کيلومتر پيش می رفت و درنهايت به مانداب گاوخونی سرازير 
می شــد. اين رودخانه که يک صد و هجدهميــن اثر طبيعی 
ثبت شده در فهرست ميراث طبيعی ايران است امروزه در مسير 

تحوالت زيادی خواسته يا ناخواسته درگير شده است.
اين رودخانــه که حاال ديگر جــان و رمق ســال های پيش را 
ندارد گاه به علت برداشت های بيش از حد، گاه به دليل برخی 
فرصت طلبی هــا و گاه به دليــل زياده خواهی های انســان ها 
آسيب ديده اســت، اما اين ها تنها مشــکالت آن رودخانه که 
هم اکنون حجم کمی از آب دارد و بيشتر بسترش خشک است، 

نيست.
آسيب هايی که به جانداران و آبزيان اين رودخانه وارد شده هم 
از خطرهايی است که کمتر موردتوجه کارشناسان و مسئوالن 

حوزه محيط زيست قرار گرفته است.
جمع آوری 30 هزار متر تور غیرمجاز در ســواحل 

زاينده رود
 امسال در ســواحل شهرســتان چادگان بيش از30 هزار متر 
تــور ماهيگيــری غيرمجــاز توســط مامــوران حفاظت از 

محيط زيست چادگان جمع آوری شده است.
رييس اداره حفاظت از محيط زيســت شهرســتان چادگان 
دراين باره می گويد: شــکارچيان بســياری از استان همجوار 
 و تعــداد کمی شــکارچی بومی ايــن منطقه به زيســت بوم 
 اين رودخانه هجــوم آورده و در حال تخريب محيط زيســت 

اين منطقه  هستند.
مجتبی حاجتی ادامه می دهد: رودخانه زاينده رود زيســتگاه 
آبزيان مختلفی است، از ماهی های رودخانه زاينده رود می توان 
به خانواده کپور، ماهيان دندان  دار و قــزل آالی رنگين کمان، 
آمور و زرده پر اشــاره کرد، همچنين حشــرات آبزی، مارهای 
 آبی و الک پشــت نيز از ديگر جانداران زاينده رود هســتند که 

در شکارهای غيرمجاز از بين می روند.
وی می افزايد: يکی از بزرگ ترين تهديدهای درياچه زاينده رود 
صيدهای غيرمجاز هســت که ايــن اتفاق تاثيــر زيادی روی 

زيست بوم جانوران آبزی رودخانه داشته است.
رييس اداره حفاظت از محيط زيست شهرستان چادگان ادامه 
می دهد: ما بايد اين حس را در خود ايجــاد و تقويت کنيم که 
عالوه بر لذت بردن از مواهــب طبيعی، وظيفه حفاظت از آن را 

هم بر عهده داريم.
وی با اشــاره به اينکه حفاظت از محيط زيســت، وظيفه آحاد 
جامعه است که هم در اصل50 قانون اساسی و هم در دين مبين 

اسالم نسبت به آن تاکيد شده است، می گويد: اين ديدگاه که 
حفاظت از طبيعت، فقط وظيفه سازمان حفاظت محيط زيست 

و سازمان منابع طبيعی است، ديدگاه اشتباهی است.
حاجتی تاکيد می کند: مردم، دســتگاه های اجرايی و در راس 
 آن سازمان حفاظت از محيط زيست، ســازمان منابع طبيعی 
 و تشــکل های مردم نهاد زيست محيطی، ســه ضلع حفاظت 

از محيط زيست  هستند.
متولیان محیط زيست چه کسانی هستند؟

متولی اصلی محيط زيســت در ايران را بايد سازمان حفاظت 
محيط زيست دانســت. مهم ترين اهداف اين سازمان اقداماتی 
مثل تحقق اصل50 قانون اساســی جمهوری اســالمی ايران 
به منظور حفاظت از محيط زيست و تضمين بهره مندی درست 

و مستمر از آن و حفاظت از تنوع  زيستی کشور است. 
قانون حفاظت و بهسازی محيط زيســت ازجمله وظايف اين 
سازمان را پيشگيری و ممانعت از آلودگی و هر اقدام مخربی که 
موجب بر هم خوردن تعادل و تناســب محيط زيست می شود، 
می داند.عالوه برنهادهــای دولتی ســازمان های خودجوش 
غيردولتی زيادی برای حفظ محيط زيســت تالش می کنند.

سمن های زيســت محيطی از نظر کمی رشد خوبی داشته اند، 
اما رشد کيفی اين تشکل ها نتوانسته است همچون رشد کمی 
آن ها، منحنی رو به بااليی داشته باشد که بايد موردبررسی قرار 
گيرد. وابســته نبودن به بودجه های دولتی و ايجاد بسترهای 
مناسب برای توانمندســازی اين سازمان های زيست محيطی 
غيردولتــی، دادن آزادی عمل بــه آن ها بــرای فعاليت های 
آموزشــی، اجتماعی و فرهنگی و به رســميت شناختن آن ها 
به عنوان نهادهای غيردولتی و غيرسياسی می تواند تشکل های 
زيســت محيطی را به مهم تريــن اهرم های اجرايــی در رفع 
مشکالت زيســت محيطی جامعه بدل کند. اين سازمان های 
 مردم نهاد برای فعاليت می توانند در ســازمان محيط زيســت 

يا وزارت کشور يا سازمان ملی جوانان به ثبت برسند.
درمجموع بايد گفت وضعيت محيط زيست در کل دنيا و ازجمله 
کشورها واجد وضعيت اميدبخشی نيســت؛ به طوری که اين 
 سرمايه مشترک بشری رو به  زوال می رود؛ بر اين اساس قوانين 
و مقرراتی به تصويب رسيده است تا بلکه اين روند نگران کننده را 
متوقف کند؛ اما در کنار اين قوانين و مقررات آنچه می تواند حل 
مشکل تخريب محيط زيست را به دنبال داشته باشد، نهادينه 
کردن اخالق زيست محيطی است به گونه ای که هر شخص خود 
را ملتزم به حفظ محيط زيست بداند. در کنار آن تصويب قوانين 
 بازدارنده و کارآمد و مهم تــر از آن، اجرای جدی آن ها می تواند 

در حفاظت بهتر از محيط زيست موثر باشد.
طبيعت از قديم مورد احترام انسان های اوليه بوده است و نتيجه 
استعمار اين بود که اين احترام از بين رفت. اگر ما به اصل خود 
بازگرديم، درک می کنيم که جزيی از خلقت هستيم و توجهی 
که به خود می کنيم را بايد به محيط مــان نيز معطوف کنيم. 
 اکنون وقت عمل اســت، وظيفه مان را با برداشتن آشغالی که 
بر روی زمين انداخته ايم و انداختن آن در ســطل زباله شروع 

کنيم.

رودخانه زاينده رود به عنوان يکی از آثار طبیعی ثبت شده در فهرست میراث طبیعی ايران امروز در مسیر 
تحوالت زيادی خواسته يا ناخواسته درگیر شده است.

وقتی زيست بوم زاينده رود محل جوالن شکارچیان می شود!

آبی که برای عده ای نان شده است

قانون حفاظت 
و بهسازی 

محیط زيست 
ازجمله وظايف 
اين سازمان را 

پیشگیری و ممانعت 
از آلودگی و هر اقدام 

مخربی که موجب 
بر هم خوردن 

تعادل و تناسب 
محیط زيست 

می شود، می داند

تصاویری از حضور پرندگان و حیات وحش در بهشت میانکاله

خبر

 يک گياه شــناس گفت: با کاشــت گياهانی چون انگور 
و پاپيتال در باغچه و حياط منازل می توانيد هوای آلوده 

محيط را تصفيه کنيد.
حســين آخانی گياه شــناس و استاد دانشــگاه؛ اظهار 
داشــت: تمامی گياهــان تصفيه کننده هــوای منازل 
هستند چرا که آنها co2 را گرفته و با عمليات فتو سنتز 

اکسيژن به هوا پس می دهند.
وی با بيان اينکــه گياهان از هر نوعــی تلطيف کننده 
هوای منازل هســتند، افزود: ميــزان تصفيه کنندگی 
هوای محيط به حجم گياه و پربرگ بودن آن بســتگی 
دارد، اما اگر گياهی ثابت بوده و رشد نکند نقش زيادی 

در تصفيه هوا نخواهد داشت.
اين استاد دانشگاه بيان داشت: گياهانی که در تاريکی 

رشد می کنند هم فتوسنتز کمتری دارند.
آخانی گفت: اگر می خواهيم با حضــور گياهان قدرت 
تصفيه کنندگی محيط را بــاال ببريم بايد فضای اطراف 

خانه را با گياه پر کنيم.
وی ادامــه داد: بــه طور نمونــه می توانيــم در حياط 
يا باغچه منــازل يا آپارتمــان ها گياهان دارچســب 
 co2 روی ديوار بنا کنيــم، اين اتفاق عــالوه بر جذب 
 و تلطيف هوای آلوده، از جذب نور توســط ساختمان ها 
 و آزاد شدن انرژی شيميايی و آسيب به ابنيه جلوگيری 

می کند.
اين گياه شــناس در باره گياهان دارچسب توضيح داد: 
درخت مو ) انگور ( ميوه ده بوده و رشــد و سايه بسيار 

خوبی دارد، البته فضای زيادی الزم ندارد.
آخانی گفت: پاپيتال گونه ديگری از گياهان دارچسب 
محسوب می شــود که قدرت روندگی و پوشش بسيار 

خوبی ايجاد می کند.

هوای آلوده منازل خود را 
با گیاهان تصفیه کنید 
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پیشنهاد   سرد  بیر: 
آرزوی بر باد رفته 

مجید همســایه دیوار به دیوارمان بود و از بچگی با هم بزرگ 
شده بودیم، اما وقتی 18 سالم شــد، احساس کردم عالقه 

 خاصی بــه او دارم و ایــن عالقه فراتر از همســایگی 
و روابط نزدیک و صمیمی دو خانواده است.

از آنجا که از همان بچگــی محرم راز هم بودیم 
و تا آن ســن به دید خواهر و بــرادری به هم 
نگاه می کردیم، قضیــه را با مجید در میان 
گذاشتم و او هم که 19 ســاله بود و آماده 
رفتن به خدمت سربازی، اعتراف کرد که 

همین حس را نسبت به من دارد.
 مــن و مجیــد بــه دور از چشــم پــدر 
 و مادرهای مان با هم قرار ازدواج گذاشتیم 

 و تصمیــم گرفتیم بعــد از پایــان خدمت 
سربازی اش به خواستگاری ام  بیاید. 

 مجید به خدمت ســربازی رفت و یک ســال بعد 
در حالی که به مرخصی می آمد، به خاطر سرعت زیاد 

یک موتور سوار ناشی پاهایش شکست و عدم تسلط کافی 
پزشک معالجش در درمان، باعث شد که یکی از پاهایش کوتاه 

شده و پای چپش هم نیمه فلج شود. 
 تمام آرزوهایم با این تصادف وحشــتناک بر باد رفته بود چون 
با شناختی که از خانواده ام داشتم، مطمئن بودم که آنها به این 

ازدواج رضایت نمی دهند. 
 اوضاع روحی مجید هم رضایت بخش نبــود و برایم دلتنگی 
می کرد، اما مادرم می گفت که نباید بیش از حد به او نزدیک 
شوم تا در این شرایط وابســتگی عاطفی بین ما ایجاد نشود؛ 
 مادرم خبر نداشــت که این وابســتگی از مدت ها قبل ایجاد 

شده است. 
 سن و ســالم جوری بود که انواع و اقســام خواستگارها برایم 
می آمد و من و خانواده ام هر کدام را با به دالیلی رد می کردیم 
تا اینکه خواهر زاده رییس شرکتی که پدرم آنجا کار می کرد 

مرا از پدرم خواستگاری کرد. 
شرایط کاری و مالی و اخالقی یونس طوری بود که پدر و مادرم 
برای این ازدواج رضایت کامل داشتند و من هم نمی توانستم 
عیب و ایراد خاص یا بهانه ای برای ازدواج نکردن با او پیدا کنم. 

ماجرا را با مجید هم در میان گذاشــتم و او هم که از سالمتش 
ناامید بود، در حالی که بغض گلویش را فشار می داد، مظلومانه 
گفت: خودت بهتر می دانی که شرایط جسمی ام طوری شده 
که پدر و مادر هرگز رضایت نمی دهنــد با این وضعیت با هم 
عروسی کنیم، پس حاال که خواستگار خوبی برایت پیدا شده 

برو و به زندگی ات برس. 
اشک از گوشه چشمم سرازیر شده بود و چشم در چشم مجید 

بودم و با لحنی غمگین پرسیدم:
پس تو چه می شوی؟ آن همه عشق و عالقه چه می شود؟ 

لبخند تلخی زد و گفت: قسمت من و تو هم این بوده. 
 به هر حــال ازدواج من و یونــس ســرگرفت و میهمان ویژه 
عروســی مان هم مجید بود که روی ویلچر نشسته و با نگاهی 
پر از غم به افتخار عروس و داماد دست می زد و در دقایق آخر 

مراسم برای من و یونس نیز آرزوی خوشبختی کرد. 

 یک ماه اول زندگی مشترک مان با پاگشــا و ماه عسل و آداب 
و رسوم و رفت و آمدهای سنتی بعد از عروسی سپری شد، اما 
از ماه دوم کج خلقی های من شروع شد تا در کمتر ازچهار ماه 

یونس به زانو در آید. 
 بهانه ها و ایرادگیری های وقت و بی وقت من و عدم سازگاری 
با او باعث شد تا شکایت مرا نزد خانواده ام ببرد و تازه آنجا بود 
که پدر و مادرم با ســواالتی که از من پرســیدند فهمیدند که 

ازدواجم با یونس اجباری بوده و من عالقه ای به او ندارم. 
مادرم که از این مسئله شوکه شده بود، عصبانی و بیقرار به من 
سرکوفت زد و گفت: آخر دختر حسابی! تو باید اعماق دلت را 
حداقل برای مادر رو کنی تا زندگی یک پســر جوان و امیدوار 
به زندگی و آینده نابود نشــود! تو که مجیــد را برای زندگی 
مشــترکت انتخاب کرده بودی و او  هم عاشــقت بوده نباید 

حداقل به من می گفتی تا زندگی یونس بیچاره تباه نشود؟
حرفی برای گفتن نداشتم و سکوت کرده بودم قبول داشتم که 
اشتباه بزرگی مرتکب شده ام ولی راه بازگشتی وجود نداشت 
چون هر کاری می کــردم برخالف تمام خوبــی ها و نجابت 

یونس، نمی توانستم فکر مجید را از سرم بیرون کنم. 
طالق توافقی تنها چاره کار بود، طالقی که کمتر از ســه ماه 

طول کشید. 
 بعد از طالق برای دیدن مجید که در حال درمان پاهایش بود 
به خانه شــان رفتم که با دیدن من خیلی خوشحال شد ولی 
وقتی ماجــرای زندگی ام را برایش تعریف کــردم و گفتم که 
طالق گرفته ام، عصبانی شــد و رو به من گفت: درست است 
که من و تو همدیگر را از صمیم قلب دوست داشتیم ولی بازی 
 سرنوشت و دســت تقدیر چیز دیگری برای مان رقم زده بود 

و چاره ای جز تسلیم نداشتیم. 
 بعد هم در حالی که دســتهایش را دائم به ســوی من نشانه 
 می گرفت و حالت خط و شــانه به آنها مــی داد، عصبانی تر 

از قبل ادامه داد:
مهشــید خانم! ظلمی که به یونس کــردی، قابل جبران 
نیست؛ اگر می خواســتی چنین کاری کنی، حداقل 
 به قول مــادرت همانه روزهای خواســتگاری او 
به مــادرت می گفتی که عالقــه ای بین من و 
 تو هســت و حاضری حتی با این شــرایط 
جســمی ام با من زندگی کنی و شجاعانه 

پای حرفت می ایستادی. 
دومین باری بود که برای اشــتباه بزرگم 
سرکوفت می خوردم، آن هم از سوی دو 
نفر که برایم عزیزترین کســان در زندگی 
بودند، اما ســعی کردم بر خودم مســلط 
شوم؛آب دهانم را قورت دادم و با پاک کردن 
قطره های اشک از گوشه چشمم، رو به مجید 

گفتم:
 بچگی کردم، عاقالنه فکر نکردم؛ عشــق تو را داشتم 
و نمی دانســتم چه کنم؛ از یونس هم قبل و بعد از طالق، 
بارهــا عذرخواهی کردم اگر چــه می دانم فایــده ای ندارد و 
 زندگی متالشی شده و تلخ او به این زودی ها سامان نمی گیرد 
و خاطرات بسیار بد زندگی کوتاهش با من هرگز از ذهنش پاک 

نمی شود. 
حرف هایم به اینجا که رسید به مجید گفتم:

 آرزوی بر بــاد رفته زندگی مــن نباش و اگر از میزان عشــق 
و عالقه ات به من کم نشده، به خواستگاری ام بیا. 

مجید سکوت تلخی کرد و بعد گفت:
 خودت هم می دانی که عالقه خاصی به تــو دارم ولی با توجه 
به مشکل جسمی ام و شرایط تو باید فکر کنم تا حداقل تو برای 

دومین بار در زندگی مشترکت شکست نخوری. 
چهار ماه بعد، اوضاع پاهای مجید کمی بهبود پیدا کرد و من هم 
مشکلی برای ازدواج مجدد نداشتم، اما او جوابی به من نداده بود 
به بهانه سر زدن به او و مادرش راهی خانه شان شدم و در میان 
صحبت های مان، غیر مستقیم از او راجع به پیشنهاد ازدواجم 

پرسیدم. 
لبخندی زد و رو به من گفت:

من که حرفی ندارم، اما مطمئنی کــه می توانی با من زندگی 
کنی؟!

جواب مثبتش را غیر مستقیم گرفته بودم، ذوق زده گفتم: 
 اوال دکترت گفته کــه چند ماه دیگر بهتر می شــوی و حتی 
 می توانی با عصــا راه بروی که اگــر درمانــت را ادامه بدهی 
 نیمه فلج بودن پایت به کمتر از ده درصد می رســد، ثانیا دل 
و روحت که مشکلی ندارد و عاشق من است؛ من هم که عاشق 

تو هستم پس همه چیز حل است!
 پنج مــاه بعد پای ســفره عقد نشســتیم و بــه آرزوی چند 
ساله مان رسیدیم و حاال که سرگذشــت زندگی مان را برای 
 تان می نویسم، مجید در یک شرکت تزیینات ساختمانی کار 
 می کند و در حالی که که پســرک مان امید ســه ساله است 
و در بغلش بازی می کند، کنارم نشسته و در نوشتن سرگذشتم 

کمکم می کند.

این نیز بگذرد
 اگــر مــدام بــا خودمــان زمزمــه کنیم کــه ســختی ها 
و مشــکالت مان قرار اســت تا همیشــه مــا را در خود غرق 
 کنند چیزی جز افســردگی و احســاس بدبختــی در ما باقی 
نمی ماند. مشکالت ما هیچ گاه به همین شکل، در زندگی مان 
باقی نمی مانند بلکه آنها همان طور که در یک روز خاص شروع 

می شوند، در زمان مشخصی نیز به اتمام می رسند.
 اگر مســیر حرکت مشــکالت شــناخته شــود، دیگر با آنها 
به گونــه ای برخورد نمــی کنیم که انــگار قرار اســت برای 
همیشــه در زندگی ما ریشــه داشــته باشــد یا منشأ همه 
افســردگی های شــخصی باشــد. یک خانم باردار، در دوره 
 نه ماهــه بــارداری خود ســختی هــای زیــادی را تحمل 
 می کند؛ از بی خوابی های شبانه گرفته تا تغییرات فراوانی که 
در هورمون ها و ظاهر او ایجاد می شــود. اما بــرای همه این 
 تغییرات ناگهانی در وجــود خود، محدوده زمانــی را متصور 
 می شــود که نهایتا می تواند 9 مــاه یا40 هفته باشــد. بعد 
 از گذشــت این زمان او با خیالی آســوده فرزند شیرین خود را 

در آغوش خواهد داشت.
نگاهی امیدوارانه به مسیر حرکت

همین مشــخص بودن انتهای مســیر، باعث می شود تا یک 
 خانم باردار مانند یک آهنربا که براده های آهنی را جذب خود 
می کند، همه مشقت های گذشته و آینده را در لحظه حال به 
روح و جســم خود وارد نکرده و چهره آینده را زشت و ناپسند 

نبیند. زیرا او به آینده امیدوار است.
داالن تنگ و تاریک مشــکالت قرار اســت چقــدر از روح ما 
 را مســخر خود کند؟ تــا چه قســمتی از ظــرف روح مان را 

می توانیم به تحمل یک سختی اختصاص دهیم؟! 
بهترین راه نجات دیدن نور امیدی در انتهای مسیر است. یعنی 

بدانیم جایی مشکل تمام می شود و گشایش وجود دارد. 
در نگاهی باالتر، نه تنها در انتهای مســیر می توان گشایش را 
همراه با خود سختی  تصور کرد بلکه خود این سختی سکویی 
 برای رســیدن به خواســته های دیگر می شــود. اینها یعنی 

آب دادن به بذر امید و امیدواری.

- بهتر اســت هیچ بهانه ای نیاوری، تــا اینکه بخواهی 
بهانه ای بد تحویل دهی. 

 - همزمــان با گســترش دایــره دانش مــا، تاریکی 
 که ایــن دایــره را احاطــه می کنــد نیز گســترده 

می شود. 
 - آدمیان در راه کسب ثروت هزار بار بیشتر می کوشند 
 تا در کســب فرهنگ؛ آنچه هســتیم بیشــتر موجب 

سعادت مان می شود تا آنچه داریم!

زندگی بهتر

دانستنی ها

 - کســی که چرخ خریــد را ابداع کــرد در ابتدا به مدت دو ســال 
 در فروشگاه ها به مشــتری پول می داد تا از اختراع او برای سهولت 

در خرید استفاده کنند و با این اختراع آشنا بشوند. 
- از لحاظ آمــاری خانم ها و آقایانی که شــب ها تا دیــر وقت بیدار 
 هســتند، نســبت به ســایرین میل به تنهایــی بیشــتری دارند 
 و احتمال اینکه بتواننــد در یک رابطه باقی بماننــد در آن ها کمتر 

است. 
 - زنان در مقایســه با مردان قادرند طیف بیشــتری از رنگ قرمز را 

ببینند. 
- در ایالت کالیفرنیا بــرای خاموش کردن آتش ســوزی جنگل ها 
از زندانیان داوطلب اســتفاده می شــود و در ازای این عمل میزان 
محکومیت آن ها کاهش داده شده و به آن ها دستمزد قابل توجهی 

اعطا می شود. 
- در ایســلند به دلیــل ســرمای زیاد هــوا در زمســتان، در کف 
 پیــاده روهــا سیســتم گرمایشــی کار مــی گذارند تــا معابر یخ 

نزنند. 
- شما قادر نیستید حرکت کره چشــم خود را در آینه ببینید، زیرا 
مغز هنگام حرکت دادن کره چشــم دید شــما را مسدود می کند و 
دچار کوری لحظه ای می شــوید، بــه همین دلیل انســان در روز 

حدود40 دقیقه را در کوری می گذراند. 
 - اگر ســکه های بریتانیا را کنار هم بگذارید آن ها به شکل یک سپر 

در می آیند. 

موفقیت

برنامه ریزی قبلی مناسب، مانع عملکرد ضعیف می شود 
وقتی می فهمید که برنامه ریــزی تا چه حد می توانــد در باال بردن 
کارایی و عملکرد شما مفید باشد تعجب می کنید که پس چرا تعداد 

بسیار کمی از مردم برای کارهای شان برنامه ریزی می کنند. 
ضمنا برنامه ریزی واقعا کار بسیار ساده ای است. تنها چیزی که برای 
این کار الزم دارید یک صفحه کاغذ و یک خودکار اســت. اساس کار 
پیچیده ترین پالم پایلــوت یا برنامه کامپیوتری که موعد سررســید 
 اقســاط را اعالم می کند، نیز همین است؛ بنشــینید و قبل از انجام 
هر کاری لیســتی از کارهایی که باید انجام شود، تهیه کنید. همیشه 

کارها را بر اساس لیست تهیه شده، انجام دهید. 
هنگامی که کار جدیدی پیــش می آید قبل از آنکه دســت به انجام 
آن بزنید آن را به لیســت اضافه کنید. از همان اولین روزی که انجام 
 کارهای خود را برای همیشه از لیست آغاز می کنید به میزان کارایی 

و بازدهی شما 25 درصد یا بیشتر اضافه می شود. 
لیســت کارهای روز بعد را شــب قبل از آن و پس از آن و پس از تمام 
شــدن کار روزانه تهیه کنید. ابتدا کارهایی را که هنوز تمام نکرده اید 
و ســپس کارهایی را که باید روز بعد انجام دهید وارد لیســت کنید. 
هنگامی که لیســت کارهای تان را شــب قبل آماده می کنید ذهن 
ناخودآگاه شما تمام مدت شب که در خواب هستید روی این لیست 
 کار می کند و اغلــب مواقع هنگامــی که از خواب بیدار می شــوید 
 ایده هایی دارید که با اســتفاد از آنها می توانیــد کارهای تان را بهتر 
و ســریع تر از آنچه در ابتدا تصور می کردید انجام دهید. هر چه قبل 
از انجام کار وقت بیشــتری برای آماده کردن و نوشــتن لیست تمام 
کارهایی که باید انجام دهید صرف کنید، کارایی شما بیشتر می شود. 

قورباغه را قورت بده!

داستان های کوتاه

20
49

ره 
ما

 ش
کو

د  و
سو

20
48

ره 
ما

 ش
کو

د  و
سو

ب 
جوا

6 9 2 4 8 3 5 7 1 
5 4 1 7 9 2 8 3 6 
8 3 7 1 5 6 4 2 9 

2 6 4 3 1 9 7 5 8 
9 8 5 2 6 7 1 4 3 
7 1 3 5 4 8 9 6 2 

1 2 9 6 7 4 3 8 5 
4 5 6 8 3 1 2 9 7 
3 7 8 9 2 5 6 1 4 

 

 6  4 7 5 8   
4   8    9 3 

 7     5 6  
5    2   8  
6  4    2  1 

 3   4    5 

 1 2     4  
7 5    4   9 

  3 2 1 9  5  
 

کوهنوردی که خیلی به خود ایمان داشــت 
قصد باال رفتن از کوهی را کرد. 

تقریبا نزدیک قلــه کوه بود کــه مه غلیظی 
سراســر کوه را گرفت. در این هنــگام از روی 

سنگی لغزید و به پایین سقوط کرد.
 کوهنــورد مــرگ را جلوی چشــمانش دید 
 و در حال ســقوط از صمیم قلــب فریاد زد: 

» خدایا کجایی! «
 ناگهان طناب ایمنی که او را نگه می داشــت 
دور کمرش پیچید و او را بین زمین و هوا معلق 
نگه داشت. مه غلیظ بود و او جایی را نمی دید 

و نمی توانست عکس العملی انجام دهد. 
پس دوباره فریاد زد: » خدایا نجاتم بده! «

صدایی از آسمان شــنید که می گفت: » آیا تو 
ایمان داری که من می توانم نجاتت دهم؟ «

کوهنورد گفت: » بله « 
صدا گفت: » طناب را ببر! «

کوهنورد لحظه ای فکر کرد و سپس طناب را 
محکم دو دستی چسبید. 

 صبح زمانــی که گــروه نجات بــرای کمک 
به کوهنــورد آمدنــد چیز عجیبــی دیدند؛ 
کوهنورد را دیدند که از سرمای هوا یخ زده بود 
و طنابی که به دور کمرش بســته شده است 
 را دو دســتی و محکم چســبیده است ولی او 

با زمین فقط یک متر فاصله داشت!

- مهم نیست احساستان چگونه است، برخیزید، لباسی 
زیبا بر تن کنید، خودتان را نشان دهید و هیچ گاه تسلیم 

نشوید...
- امروز یکی از کارهایی که ازش می ترســی رو بی هیچ 
فکری انجام بده اون وقت می تونی با شــادی نابود شده 

ترستو تماشا کنی.
- اجازه ندهید دیروز، وقت امروز شما را بگیرد!

 - بی ســرو صدا ســخت تالش کنید، بگذارید موفقیت 

سرو صدا کند. 
 - تصویر ذهنی و عادت های انســان با هــم مرتبطند. 
 با تغییــر یکی از آنها دیگــری هم خود بــه خود تغییر 
 می کند. وقتی آگاهانــه عادت بهتــری در خود ایجاد 
می کنیم، تصویر ذهنی جدیدی جــای عادات قدیمی 
 را می گیــرد و چیــز جدیــدی را پرورش مــی دهد. 

به خوشبختی عادت کنیم!
 - گاهی اوقات ســکوت بهترین پاسخ اســت زیرا هیچ 

کلمه ایی نمی تواند غوغایی را کــه در ذهن و قلب تان 
برپاست، نشان دهد. 

- هر گاه دعا مــی کنی، گمانت این باشــد که حاجتت 
پشت در آماده است. 

- وقتت را با توضیح دادن  هدر نده! مردم فقط چیزی را 
می شنوند که می خواهند بشنوند!

- هر انسانی عطر خاصی دارد گاهی برخی عجیب بوی 
خدا می دهند. 

آفتی عجیب و ناشــناخته به جــان ذرت های دهکده 
 شــیوانا افتــاده بــود و محصــوالت تعــداد زیادی 
از کشــاورزان را از بین برده بود. شــیوانا شــاگردان 
مدرســه را فراخواند و گفت: » دوســت کشــاورزی 
دارم در یکی از روســتاهای دوردست که حتما روش 
دفع این آفت را می داند.  می خواســتم یکی از شما را 
انتخاب کنم و همراه بــا نمونه محصوالت آفت زده نزد 
او بفرستم تا روش پیشــنهادی او برای درست کردن 
ســم و دفع آفت از مزارع ذرت را یاد بگیرد. چه کسی 

پیش قدم می شود؟ «
یکی از شــاگردان شــیوانا که حافظه ای بسیار قوی 

داشت و در جمع شاگردان به زیرکی و زرنگی معروف 
 بود، قدم پیش گذاشــت و گفت: » مــن آن قدر دانش 
و اطالعات دارم که به محض این که دوست شما اصول 
 درست کردن ســم را یاد بدهد ســریع یاد می گیرم. 

من می روم! «
شیوانا با تبســم موافقت کرد و گفت: » اجازه بده یکی 
از شاگردان معمولی و تازه کار را هم همراه تو بفرستم 
تا تنها نباشی. فقط چون این شاگرد خیلی ساده است 

از زرنگی و هشیاری ات علیه او استفاده نکن! «
همه به این جملــه خندیدند و آن دو نفــر صبح روز 
بعد راهی دهکده دوردســت شــدند. چند هفته بعد 
 آنها برگشــتند و همه با شــوق و عالقه منتظر بودند 
 تا روش دفع آفت را از زبان آنها بشنوند. شاگرد زرنگ 
با غرور گفت: » چند ماده ســاده را اگر با هم مخلوط 

  کنیم، می توانیــم ضد آفــت را بســازیم و در عرض 
 یک هفته مــرض را از محصوالت ذرت دور ســازیم. 

اصال نیازی به این مسافرت نبود. «
او به ســرعت مواد مورد نظر خودش را مخلوط کرد و 
روی بعضی از مزارع آفت زده پاشید. اما بعد از دو هفته 

هیچ تغییری حاصل نشد و اوضاع از قبل هم بدتر شد.
شیوانا شــاگرد ســاده و معمولی را احضار کرد و از او 

خواست هر چه را یاد گرفته، برای بقیه نقل کند. 
آن شــاگرد با جزییاتی وصف ناپذیــر تک تک مراحل 
را از تمیز کــردن ظروف ســم تا میــزان دقیق مواد 
 ترکیبی و نحوه استفاده از سم و آب ندادن مزارع قبل 
از سمپاشی به مدت مشــخص و سپس مخلوط کردن 
آب و سم با هم و اســتفاده از آن را توضیح داد. وقتی 
طبق دستورات شاگرد معمولی سم ساخته و استفاده 

شــد بالفاصله در عــرض کم ترین مــدت قابل تصور 
آفت ها از مزارع محو شدند و همه چیز درست شد. «

شاگردان با تعجب نزد شــیوانا رفتند و از او پرسیدند: 
آن شاگرد زرنگ اطالعات بسیار زیادی داشت و هوش 

و حافظه او در بین جمع بی نظیر بود. 
در حالی کــه این همــراه دوم یک شــاگرد معمولی 
اســت. چگونه آن فرد زرنگ نتوانست جزییات دقیق 
را به خاطر بســپارد و یاد بگیرد و این شاگرد معمولی 

توانست به این خوبی همه چیز را یاد بگیرد. «
شیوانا پاسخ داد: »آن شــاگرد زرنگ و باهوش فریب 
هوش و زرنگی خــودش را خورد و بــه همین خاطر 
 موقع یاد گرفتن درس ها از استاد، حواسش به خودش 
و غرور خودش و دانش خودش بود. برای همین دانش 
او تبدیل به پرده ای شد بین او و درسی که می گرفت.«

سود وکو

کوهنورد

رمزپیروزی در زندگی

غرور

وقتی نمی توانید به آرزویتان برسید 
چه باید بکنید ) 1 (

اگر به آرزوی تان نرسیده اید، شاید آرزوی تان بسیار بزرگ تر از چیزی 
باشد که تصورش را دارید .

 خیلی هیجان زده ایــد. آرزویی دارید که باید به آن برســید. به همین 
خاطر همه انرژی و وقت تان را برای به واقعیــت تبدیل کردن این آرزو 

می گذارید. ولی با گذشت زمان حتی به آن نزدیک هم نمی شوید. 
 به همین خاطر انرژی تان کم کم کمتر می شــود و وسوسه می شوید که 

از تالش دست بکشید.
شور اولیه تان فروکش کرده است ولی خودتان را به زور جلو می کشید. 
لحظه به لحظه، ساعت به ســاعت، روز به روز، سال به سال تا اینکه یک 
روز می بینید که دیگــر نمی توانید ادامه دهید. ناامید می شــوید چون 
نتوانسته اید به آرزوی تان دســت پیدا کنید.  حاال چه باید بکنید؟ قدم 
بعدی تان چیســت؟ به نقطه ای رســیده اید کــه از کاری که می کنید 

متنفرید. مطمئن نیستید که اصال این آرزو را می خواهید یا نه.
اگر شما هم در این موقعیت گیر کرده اید و به قدم بعدی تان فکر می کنید 

و اینکه دست بکشید یا نه، یک لحظه صبر کنید. دست نکشید.
 احتماال آرزوی اشتباهی داشته اید 

قبل از اینکه از آرزوی تان دست بکشید، آیا به این فکر کرده اید که ممکن 
است آرزوی اشتباهی داشته اید؟ ما معموال انگیزه بسیار زیادی را روی 
آرزو داشــتن می گذاریم ولی هیچ کس درمورد داشتن آرزوهای اشتباه 

حرف نمی زند. 
تصور این است که تا زمانی که آرزویی داشــته باشید، می توانید به آن 

دست پیدا کنید ولی به این سادگی ها که تصور می کنید، نیست.
 امیدوارم که با این حــرف ناراحت تان نکرده باشــم ولی این حقیقت 
 دارد. آدم ها ممکن اســت به روش هــای مختلفی آرزوهای اشــتباه 
داشته باشند. مثال آرزوی خیلی ها را پدر و مادرشان ساخته اند یا حتی 

دوستان و معلمان شان.
 حتی دوستی را می شناسم که می گفت آرزو دارد پزشک شود و وقتی 
از او پرسیدم چرا، گفت که مادرش به او گفته است که برایش بهتر است. 

بعد درمورد آرزوی مادرش برای مان حرف زد.

مثبت اندیشی

هایالیت 

دلنوشته

کاریکاتور

آرزوی بر باد رفته 
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پیشنهاد سردبیر: 
استارت دوباره اصفهان روی خط نیم فصل

حسین چرخابی یکی از چهره های 
محبوب اهالی رسانه استان اصفهان 
است. سرمربی سابق سپاهان که هر گاه به سراغ او می 
رویم، با روی گشــاده و با حوصله پاسخگوی سواالت 
خبرنگاران است و فنی و کارشناسی به تحلیل اتفاقات 
فوتبالی می پردازد. شروع نیم فصل دوم بهانه ای شد تا 
به سراغ حسین آقا برویم و گفت وگویی را ترتیب بدهیم. 

با ما همراه شوید.
- آقای چرخابی عملکرد دو تیم اصفهانی سپاهان و ذوب 

آهن در نیم فصل اول را چطور ارزیابی می کنید؟  
قرار گیری ذوب آهن درجایگاه ســوم جــدول رده بندی لیگ 
برتر حاکی از عملکــرد مثبت تیم ذوب آهــن در نیم فصل اول 
است که به نظر من سبزپوشان اصفهانی ثمره چند سال صبر و 
بردباری شان را می گیرند چون با جوانگرایی در چند فصل پیش 

حتی به مرحله پلی آف لیگ برتر هم رســیده بودند؛ ولی صبر و 
بردباری تماشاگران و مجموعه تیم و همچنین مدیریت باشگاه  
باعث شد تا بازیکنان جوان ذوب آهن کم کم تجربه پیدا کنند و 
این تیم اکنون جزو یکی از بهترین تیم های فوتبال ایران است و 
هر شخص منطقی و بدون تعصبی قبول دارد که ذوب آهن از نظر 

فوتبالی بازی هایی با سطح باال انجام می دهد.
عملکرد تیم ســپاهان را هم می توان با توجه به شرایطی که بر 
باشگاه در این فصل لیگ برتر حکم فرما شد مثبت در نظر گرفت. 
نتایج نه چندان خوب تیم سپاهان در فصل گذشته و همچنین 
تقلیل هزینه ها سبب شــد تا هیئت مدیره این باشگاه دست به 
جوانگرایی بزند و از این رو عبدا... ویسی که سابقه جوانگرایی در 
تیم خوزستان داشت را به کادر فنی تیم اضافه کرد  ولی سپاهان 
نتوانســت تمام بازیکنان موردنظر خود در زمان نقل و انتقاالت 
را جذب کند و جوانگرایی تیم ســبب شد تا زردپوشان اصفهانی 

نتوانند در جایگاهی که شایســته آن هســتند قرار بگیرند. باید 
اضافه کنم که ســپاهان در این فصل درست در همان موقعیتی 
که ذوب آهن چندسال پیش در آن قرار داشت قرار گرفته؛ با این 
تفاوت که طرفداران سپاهان بیشترهستند و از این تیم همیشه 
توقع قهرمانی دارند  و همین مسئله کار سپاهانی ها را با مشکل 

مواجه کرده است.
تغییر کادر مدیریتــی ذوب آهن چه تاثیری در عملکرد 

این تیم داشت ؟
انتخاب مجتبی حسینی به عنوان ســرمربی تیم کار خوبی بود 
که توســط آذری صورت گرفت؛ چرا که حسینی تمرین دهنده 
بازیکنان ذوب آهــن در تمرینات این تیم بود و به شــرایط تیم 

کامال آگاهی داشت. 
در واقع ذوب آهن با رفتــن یحیی گل محمدی نه تنها ضرر نکرد 
بلکه بســیار خوب فوتبال بازی می کند چون مجتبی حسینی 
بازی های حریــف را می خواند و تیم را  به نحو احســن هدایت 

می کند.
تیم های اصفهانــی در نیم فصل دوم مــی توانند جزو 

مدعیان قرار بگیرند؟

با توجه به روند فوتبالی تیم ذوب آهن می توان پیش بینی کرد 
که این تیم بتواند در نیم فصل دوم هــم بازی های خوبی را ارائه 
کند. در فوتبال ایران تیم هایی که دچار حواشــی نشــوند و به 
کارشان ادامه دهند موفق خواهند شــد، عالوه بر این باشگاه ها 
باید از تیمشان حمایت کرده و به کار مربی هایشان اعتقاد داشته 
باشند، نظر من این است که ذوب آهن می تواند روند رو به رشدی 
را به نحو احسن ادامه دهد مگر اینکه اتفاقات و حواشی بخواهد 
این تیم خوب را وارد حاشیه کند؛ ولی درباره ذوب آهن باید این 
مطلب را اضافه کرد که این تیم اگر بخواهد در آسیا خوب ظاهر 
شود نیاز به جذب بازیکنان خارجی دارد تا بتواند مقابل تیم های 

آسیایی قرار بگیرد.
سپاهان چطور؟

درباره سپاهان هم باید گفت هر چند این تیم هم اکنون در رده 
هشتم جدول رده بندی قرار دارد ولی تفاوت امتیازش با تیم های 
مدعی به حدی نیست که نشود جبران کرد؛ سپاهان می تواند با 
اضافه کردن بازیکنانی به این تیم در پست های موردنیاز مانند 

دروازه بان، دفاع وسط وخط حمله مشکالت خود را برطرف کند.
 به عنوان یک کارشــناس فوتبالــی، بهترین بازیکنان 

تیم های اصفهانی در نیم فصل اول چه کسانی هستند؟
درسپاهان حاج صفی عملکرد خوبی داشت و بازی های خوبی به 
نمایش گذاشت و همچنین رسول نویدکیا انصافا پرتالش ظاهر 
شد و در ذوب آهن مرتضی تبریزی به جز بازی نیمه نهایی جام 

حذفی و مهدی رجب زاده خوب ظاهر شدند.
درمجموع نیم فصل اول لیگ راچه طور ارزیابی می کنید؟ 
لیگ ما روز به روز درحال پیشــرفت اســت و بازی های زیبایی 
در این نیم فصل شــاهد بودیم که می توان گفــت مقرراتی که 
فدراسیون فوتبال برای تیم ها گذاشت از جمله پایین آمدن سن 
تیم ها سبب شــد تا دوندگی های بازیکنان  بیشتر شده وبازی 

های زیبا از سوی تیم ها ارائه شود.
پیش بینی می کنید کدام تیم بتواند در پایان فصل عنوان 

قهرمانی را از آن خود کند؟ 
هرچند پیش بینی سخت اســت و احتمال شگفتی وجود دارد؛ 
ولی تیم های پرسپولیس تهران و تراکتورسازی تبریز شانس اول 
قهرمانی در این فصل هستند، حضور بهترین بازیکنان ایران در 
این تیم ها و ســرمربیان باتجربه به قهرمانــی این تیم ها کمک 

فراوانی می کند.

 پیش از شروع فصل پیش بینی می شد سپاهان با هدایت 
ویســی یکی از مدعیان قهرمانی و کسب سهمیه آسیا 
باشد، اما اینگونه نشد و سپاهان در پایان نیم فصل اول با 
عملکردی پر فراز و نشیب در میانه های جدول جا خوش 

کرد.

ذوب آهنی ها که در ابتدای فصل نتوانســته بودند نتایج 
خوبی کسب کنند، با تغییر در کادر فنی خود توانستند به 
رقابت ها برگردند و با بردهایی که کسب کردند به رده سوم 

جدول رده بندی برسند.

یحیی گل محمدی در این چند فصل همراه با تیم ذوب آهن توانســته بود 
ضمن ارائه بازی تماشاگرپسند در امر نتیجه گیری هم موفق عمل کند. 

این کارنامه، هواداران این تیم را امیدوار کرده بود تا بتوانند امسال 
به اولین قهرمانی خود در لیگ برتر برســند؛ 

اما با شروع فصل ورق برگشت و ذوب آهن 
نتوانست نتایج درخور یک مدعی قهرمانی 

را بگیرد. آنها حتی تا رده چهاردهم هم پایین آمدند که این مســئله 
باعث شد یحیی گل محمدی به صورت توافقی از این تیم جدا شود. پس 
از او سید مجتبی حسینی که سال ها تجربه کار با گل محمدی را داشت 
و به نوعی مغز متفکر تیم های یحیی بود، به عنوان ســرمربیگری این 
تیم رسید. با روی کار آمدن حسینی ذوب آهن به بازی های لیگ برتر 
بازگشت و توانست با نتایج خوبی که کسب کرد در پایان نیم فصل به 

رده سوم صعود کند.

زردپوشان زاینده رود در این فصل سکان هدایت خود را 
به بازیکن سابق خود سپرده اند که فصل گذشته توانست 

استقالل خوزســتان را قهرمان کند که دو فصل پیش 
حتی تا یک قدمی سقوط به لیگ دسته یک پیش رفت. 
عبدا... ویســی که در ابتدای فصل با قول کسب سهمیه 
آسیا به سپاهان پیوست، تیمش بعد از 1۵ بازی، ثبات الزم 

را نداشــته و با قرار گرفتن در رتبه هشتم کار سختی برای 
عملی کردن وعده خود دارد.

ویسی همانند زمان حضورش در صبا و اســتقالل خوزستان، در 
سپاهان نیز جوانگرایی کرده است و ســعی کرده پدیده هایی 

دیگری را به فوتبال ایران معرفی کند؛ البته ســپاهان با  اضافه کردن 
نام های مهرداد محمدی وطالب ریکانی ســعی کرده کیفیت فنی تیم 

خود را نیــز ارتقا دهد؛ اما مهم ترین نقل  و انتقاالت ســپاهان در 
شروع لیگ بازگشت کاپیتان دوم تیم، احسان حاج صفی بود. کیفیت 
تیم ویســی، از زمان بازگشــت حاج صفی از آلمان دو چندان شده 

است؛ البته کاپیتان نخست سپاهان محرم نوید کیا در اواسط فصل  
کفش های خود را آویخت و در تیم محبوبش بازنشسته شد و در 

غیاب او برادرش رســول توانست عملکرد خوبی را به نمایش 
بگذارد.

ذوب آهن از جمله تیم هایی است که در بیشتر 
پست ها بهترین های لیگ برتر را در اختیار دارد. 
آنها با در اختیار داشــتن بازیکنان با تجربه ای 
مانند مهــدی رجب زاده و قاســم حدادی فر 
و جوانانی مانند احســان پهلــوان و مرتضی 
تبریزی، تلفیق خوبــی از جوانان و باتجربه ها 
 را در تیمشــان به وجود آورده اند؛ البته قاسم 
حدادی فر در ابتدای فصل با مصدومیت سختی 

که دچارش شد، فصل را از دست داد.

باخت:  و  بــرد  1۵ تعداد  در  ذوب آهن 
چهار بازی نیم فصل نخست خود،  برد،   هفت 

این مساوی و چهار باخت کسب  از  اســت.  کرده 
تعداد چهار برد، دو مساوی و یک باخت در خانه و سه برد، دو 
مساوی و سه شکست هم در بازی های خارج خانه ثبت شده 

است.
گل زده: ذوب آهن با ۲۳ گل زده در مجموع 1۵ دیدارش 
توانسته به دومین تیم هجومی لیگ برتر تبدیل شود. از این 
تعداد، 11 گل را در خانه و 1۲ گل را در بازی های خارج از خانه 
به ثمر رسانده اند. میانگین گل زده در هر بازی 1.۵ گل که این 
آمار برای بازی های خانگی 1.۵۷ گل در هر بازی و در خارج از 

خانه 1.۵ گل در هر بازی بوده است.
زمان گل های زده شده:

ذوب آهن ۶۹ درصد گل هایی که به ثمر رسانده در نیمه دوم 

بوده است. 
گل خورده: ذوب آهن با 1۳ گل خورده 
در مجموع 1۵ دیدار نیم فصل نخســت، 
چهارمین خط دفاعــی لیگ را در اختیار 

دارد. از این تعــداد، چهار گل در بازی های 
خانگــی و ۹ گل در بازی های خــارج از خانه دریافت 

کرده اند. میانگین گل خورده در هر بازی ۰.۸۶ گل در هر بازی 
که این آمار برای بازی های خانگی ۰.۵۷ گل در هر بازی و برای 
بازی های خارج از خانه 1.1۲ گل در هر بازی بوده اســت که 
نشان می دهد این تیم در بازی هایی که میهمان بوده است، 

نتوانسته به خوبی از دروازه خود دفاع کند.
کارت های زرد و قرمز: ذوب آهــن از تیم های کم کارت 
رقابت های لیگ برتر است که بازیکنان این تیم تا اینجای کار 
1۶  کارت زرد دریافت کرده اند. هیچکدام از بازیکنان ذوب  

آهن تا اینجای کار با کارت قرمز داور جریمه نشده اند.

تعداد برد و باخت:
شــاگردان عبدا... ویسی در 1۵ بازی 
این فصل، ۶ بــرد، چهار تســاوی و پنج 
شکست کسب کرده اند که سه پیروزی، 
دو باخت و سه تساوی داخل خانه و سه 
پیروزی، سه شکست و یک تساوی 
نقش  از  خــارج  را 
کسب  جهان 
 . نــد ه ا د کر

امتیازات  خانه میانگین  داخــل 
طالیی پوشان 1.۵ امتیاز در هر بازی و 
میانگین امتیازات خارج از خانه این 

تیم، 1.4۲ امتیاز در هر بازی است.
گل زده: 

ســپاهان در این فصل 1۹ گل به ثمر 
رسانده اســت که آمار مناسبی برای 
تیمی که بخواهد برای ســهمیه آسیا 
بجنگد نیســت. ســپاهان در بازی های 
خانگی خود، 1۹ گل زده است که میانگین 
1.۶۲ گل در هر بازی است. در خارج از خانه 
نیز آمار نه چندان مطلوب ۰.۸۵ گل در هر 

بازی را دارد.
گل خورده: ســپاهان در 1۵ 
بازی، 1۷ بار دروازه اش را باز شده 
دیده اســت که همین تعداد زیاد 

گل خورده، باعث شده تفاضل گل 
شــاگردان ویسی نســبت به بقیه 

مدعیان کمتر باشد. سپاهان 1۰ گل 
در خانــه دریافت کرده اســت که 

میانگین 1.۲۵ گل در هر دیدار است. 
میانگین گل خورده نیز یک گل است.

تعداد پنالتی هــا: در دیدارهای ســپاهان در این فصل 
خطاهای زیادی در داخل محوطه جریمه شکل می گیرد که 
داور نقطه پنالتی  را نشان می دهد. چهار پنالتی  برای این تیم 
و سه پنالتی  به ضرر این تیم در دیدارهای این سپاهان صورت 

می گیرد.
کارت های زرد و قرمز: ســپاهان در ایــن فصل یکی از 
خشن ترین تیم های لیگ شانزدهم بوده است. بازیکنان این 
تیم ۳۰ بار با دریافت کارت زرد از سوی داور جریمه شده اند. 
همچنین آرمین سهرابیان تنها کارت قرمز سپاهان در این 
فصل را از داوران دریافت کرده اســت. آرمین سهرابیان را 
می توان خشن ترین بازیکن طالیی پوشان در لیگ شانزدهم 

معرفی کرد.

سعید آذری مدیرعامل با سابقه تیم ذوب آهن که از مدیران خوب فوتبال کشور محسوب می شود 
در این چند سال توانسته بود ثبات خوبی در این تیم ایجاد کند. او امسال هم شایستگی های خود را 
نشان داد و پس از رفتن گل محمدی با یک انتخاب هوشمندانه، مجتبی حسینی را به عنوان سرمربی 
انتخاب کرد تا تیمش را از بحران خارج کند که موفق هم بود. همچنین او در این چند سال توانسته در 
جذب بازیکن هم موفق باشــد و بازیکنانی که به کار تیمش می آمدند را جذب کند. از همه مهم تر با 

قراردادهایی که با بازیکنانش بسته، هیچ کدام از آنها را به راحتی از دست نمی دهد.

باشگاه سپاهان که زمانی در ثبات مدیریتی الگویی برای ســایر تیم های مدعی بود، در سه، 
چهار سال اخیر این ویژگی خوب خود را از دست داده  و شاید علت نتیجه  نگرفتن این تیم نیز 
همین تغییرات زیاد مدیریتی است. در سال ۹4 و پس از اختالف بین خلیلیان و هیئت مدیره 
این باشگاه، اصغر باقریان، مدیر عاملی سپاهان را بر عهده گرفت، اما باقریان نیز از سمت خود 
استعفا کرد تا محســن طاهری از تاریخ ۲۰ مهر ۹۵ به عنوان مدیرعامل جدید سپاهان معرفی 

شود.

مدیریت:

نیمکت:

پا به توپ ها:

پا به توپ ها:

سپاهان از نگاه آمار:

ذوب آهن  از نگاه آمار:

نیمکت:

مدیریت:

ذوب آهن ؛سربلند با حسینیسپاهان ؛ امیدوار با ویسی

حسین چرخابی در گفت وگو با زاینده رود:

سپاهان در موقعیت سابق ذوب آهن  قرار گرفته است
سمیه 
مصور

 نیم فصل دوم شــانزدهمین دوره رقابت های لیگ برتر، جام خلیج فارس عصر فردا با بازی تیم های سپاهان- پدیده و 
ذوب آهن- سیاه جامگان برای اصفهانی  ها درحالی آغاز می شود که این دو تیم درتالشندباکسب امتیاز های الزم ،ناکامی 

در جام حذفی را جبران کنند. در گزارش پیش رو نگاهی خواهیم داشت به جنبه های مختلف این دو تیم در نیم فصل اول.

قطار لیگ به راه افتاد؛
استارت دوباره اصفهان روی خط نیم فصل

زاینده 
رود
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پیشنهاد سردبیر: 
انفجار خیابان زینبیه، تا 80 درصد ساختمان ها را تخریب کرد

ویژه

به گزارش فارس، نیروهای امنیتی روز ســه شنبه  یکی از عوامل 
و سرشبکه های اصلی منافقین را در اصفهان به دام انداختند. بنا 
بر این گزارش، یکی از ماموریت های اصلی این فرد ســازماندهی 
جهت ایجاد تشنج و اغتشــاش در جریان تشــییع پیکر آیت ا... 
هاشــمی در تهران بوده که در اطراف سی و سه پل دستگیر شده 
اســت. طبق اطالعات واصله، این فرد قبل از ورود به کشور در تور 
اطالعاتی دستگاه های امنیتی کشور قرار داشته و از او ویدئوهای 
متعددی جهت ارســال به شــبکه ماهواره ای وابســته به گروه 

تروریستی منافقین نیز به دست آمده است.

رییس کمیسیون حمل و نقل، محیط زیست و فناوري اطالعات 
شوراي اسالمي شهر اصفهان گفت: در صورت تحقق شهر هوشند، 
مردم عالوه بر ارزیابــي برنامه هاي خود، مــي توانند از اطالعات 

دقیق تري نیز بهره مند شوند.
غالمرضا شــیران اظهار کرد: از این پس باید شــهر هوشــمند 
الگوي کار ما باشــد و تمام برنامه هاي خودمان را با سیستم هاي 

ماهواره اي انجام دهیم.
وي افزود: با تحقق ایــن هدف، تمام برنامه ها به صورت شــفاف 
اطــالع داده خواهد شــد که از نمونــه آن مي توان بــه دریافت 

پروانه هاي ساختماني اشاره کرد.
رییس کمیسیون حمل و نقل، محیط زیست و فناوري اطالعات 
شوراي اسالمي شهر اصفهان، حاصل تشــکیل شهر هوشمند را 
خود ارزیابي توســط مردم دانســت و اذعان کرد: اگر به این مهم 
دســت پیدا کنیم، مي توانیم از جزئیات مالیــات و عوارض خود 

مطلع شویم.
شــیران افزود: در این صورت، هر ارگاني براي خود کار نمي کند؛ 
بلکه تمام کارها طبق یك هدف دنبال مي شود و موازي کاري ها 

به حداقل خواهد رسید.
وي با اشاره به چگونگي انجام این کار افزود: این کار باید به وسیله 
یك کریدور اطالعاتي قوي انجام شود که شامل سیم و کابل هاي 

قوي است.
رییس کمیسیون حمل و نقل، محیط زیست و فناوري اطالعات 
شوراي اســالمي شــهر اصفهان، به مهم ترین اقداماتي که باید 
توســط این سیســتم انجام شــود، اشــاره کرد و گفت: صدور 
پروانه هاي ســاختماني و پرداخت جرائم رانندگــي، جزو اولین 
و مهم ترین کار هایي اســت که باید به وســیله ایــن تجهیزات 

صورت گیرد.
شیران یك شهر هوشــمند را این گونه توصیف کرد: در یك شهر 
هوشمند فرد مي داند که باید براي انجام یك کار، چه برنامه هایي 

را دنبال کند تا سر درگم نباشد.
وي خاطرنشــان کرد: بــراي دســتیابي به این مهم، جلســاتي 
را با ســازمان فاوای شــهرداري، برگــزار و آن را ملــزم کردیم 
که بــا معاونت هــاي مالي و ترافیــك، هماهنگــي الزم را براي 
 تحقق این برنامه ها داشــته باشــند تا خدمــات یکپارچه اي را

ارائه دهند.
رییس کمیســیون حمــل و نقل، محیــط زیســت و فناوري 
اطالعات شوراي اســالمي شــهر اصفهان، در ادامه صحبت هاي 
خود با اشاره به ســایر اقدامات این کمیســیون اضافه کرد: این 
کمیســیون متشــکل از 7 نفــر از متخصصان حــوزه ترافیك، 
 حمل و نقل و محیط زیســت اســت که جلســات آن هر هفته

برگزار مي شــود. شیران ادامه داد: بخشــي از کار این کمیسیون 
مربوط به لوایحي اســت که از سوي شــهرداري ارسال مي شود؛ 
تعیین نرخ هاي تاکسي، اتوبوس، قطار شهري و بي.آر.تي هم جزو 

وظایف این کمیسیون است.

مدیرمنطقــه 2 شــهرداری اصفهان اظهــار کرد: بــه منظور 
زیباسازی ســیما و منظر شهری و دسترسی آســان جانبازان، 
معلوالن و ســالمندان، مناســب سازی ایســتگاه های اتوبوس 

منطقه در دستور کار قرار گرفت.
حسین جعفری فشارکی افزود: این پروژه با اعتبار 500میلیون 

ریال تا پایان سال جاری تکمیل می شود. 
مدیرمنطقه 2 شــهرداری اصفهان با اشــاره به دیگر پروژه های 
منطقه ادامه داد: مناسب سازی معابر منطقه نیز برای تردد روان 

معلوالن، جانبازان و سالمندان در دست اجراست.
جعفری فشارکی اعالم کرد: در این راســتا مناسب سازی معابر 
ضلع غربی خیابــان خرم حدفاصل میدان جمهوری تا ســه راه 

صمدیه در حال انجام است.

مدیر منطقه یك شهرداری اصفهان اظهار کرد: روکش آسفالت 
 خیابان شــیخ بهایی، پس از پایان جابه جایی تاسیسات شهری

آغاز می شود.
حمید عصارزادگان افزود: جابه جایی تاسیســات شهری ابتدای 
اســفندماه تکمیل می شــود؛ بر این اســاس، روکش آسفالت 
 خیابان شــیخ بهایی اجرایی شــده و تــا پایان اســفند ماه به

پایان می رسد.
مدیر منطقه یك شهرداری اصفهان با اشاره به دیگر پروژه های 
منطقه ادامه داد: مناسب ســازی معابر منطقه برای تردد روان 

معلوالن و جانبازان در دستور کار قرار گرفت.
عصارزادگان اعالم کرد: در این راســتا مناســب ســازی معابر 
خیابان چهارباغ پایین حدفاصل خیابان شهدا تا چهارراه تختی 

با اعتبار 400 میلیون ریال تکمیل شد.

ماموریت ناکام برای ایجاد تشنج در مراسم تشییع پیکر 
آیت ا... هاشمی رفسنجانی؛

بازداشت سرکرده منافقین
در اصفهان

رییس کمیسیون حمل و نقل شوراي شهر اصفهان گفت:

اطالع رساني شفاف
با تحقق شهر هوشمند

مدیرمنطقه 2 شهرداری اصفهان خبر داد:

مناسب سازی
ایستگاه های اتوبوس منطقه

مدیرمنطقه یک شهرداری اصفهان خبر داد:

اجرای روکش آسفالت خیابان 
شیخ بهایی در اسفند ماه سال جاری

معاون حمــل و نقــل اداره کل راهــداری و حمل و نقل 
جاده ای استان اصفهان اظهار داشت: گردشگری هم  باید 
در دستور کار شــرکت ها قرار گیرد و از این طریق کسب 
و کار خود را توســعه دهند. علیرضا صفاتاج با بیان اینکه 
بزرگ ترین مشکل در حمل و نقل مسافر، کمبود مسافر 
و نبود سفرهای برنامه ریزی شده با ناوگان عمومی است، 
ادامه داد: در همین راســتا طی دو سال گذشته جلساتی 
با کانون انجمن های صنفی استان، تشکیل و در اتاق های 

فکر، راهکارهای مناسب مطرح شده است.
وی تصریح کرد: افزایش ســطح کیفی خدمات، تقویت 
ســرمایه گذاری واقعــی، خــروج از وضعیت ســنتی و 
به روز شــدن، تنــوع در فعالیت حوزه عملکــردی برای 
سرمایه گذاران واقعی، رفع آسیب ها و افزایش درآمدهای 
غیر بلیتی و ارتقای سطح رضایت مندی مسافرین با تهیه 

منشور جدید حقوق مسافر، از اهداف این سازمان است.
صفاتاج بیان داشت: شناســایی کریدورهای مجاز تردد 
ناوگان و افزایش تردد در مســیرهای پرجاذبه و نظارت 
بر رعایت استانداردهای ناوگان مســافری شامل فاصله 
صندلی ها، سیستم های صوتی و تصویری، سیستم های 
گرمایشی و سرمایشــی و نوع خدماتی که در ناوگان ارائه 

می شود، از دیگر اهداف سازمان است.

مدیرکل ثبــت احوال اســتان اصفهان با اشــاره به 
وضعیت ثبت واقعه ازدواج و طالق در استان اصفهان 
گفت: در 9 ماهه ســال جاری بیش از 28 هزار واقعه 
ازدواج در استان اصفهان ثبت شــده که این آمار در 
مقایسه با زمان مشــابه سال گذشــته بیش از هزار 
واقعه کاهش داشــته اســت. تورج حاجی رحیمیان  
افزود: امســال بیــش از 8 هزار واقعه طــالق نیز در 
اســتان اصفهان به ثبت رسیده اســت که این واقعه 
نســبت به 9 ماهه سال گذشــته بیش از 500 مورد 
افزایش یافته و بر اســاس این آمار، امسال با کاهش 
ازدواج و رشــد طــالق در اســتان اصفهــان مواجه 

بوده ایم.
 حاجــی رحیمیان ادامــه داد: کمك بــه رفع موانع 
ازدواج و تسهیل شرایط زندگی و کمك به ساماندهی 
مشکالت زوج های جوان، در کاهش طالق و افزایش 
ازدواج نقش موثری دارد که در صورت ادامه وضعیت 
فعلی، شاهد کاهش بیشتر ازدواج و در پی آن کاهش 
جمعیت نیز هســتیم. وی از صدور کارت های ملی 
هوشمند و شناســنامه های مکانیزه خبرداد و گفت: 
در 9 ماهه ســال جاری بیش از 594 هزار شناسنامه 

مکانیزه در استان اصفهان صادر شده است.

کمبود مسافر؛ چالش پیش 
روی حمل و نقل اصفهان

ثبت بیش از 28 هزار واقعه 
ازدواج در استان اصفهان

ثبت احوالاصنافحمل و نقل

پاکسازي کامل بستر 
زاینده رود در آستانه بازگشایي

تهدید سالمت بانوان
در آرایشگاه های زیرزمینی

کارشناس مرکز بهداشت شماره 2 اصفهان گفت: یکی 
از مهم ترین مسائل در فعالیت آرایشگاه های غیرمجاز 
زنانه، اســتفاده از مواد تقلبی، تاریخ مصرف گذشته و 
بدون ســند از ســازمان غذا و داروی وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی کشور بود که مشکالتی برای 

شهروندان ایجاد کرده است.
خانم فریبا فرحــی افــزود: موادآرایشــی تقلبی در 
آرایشگاه های زیرزمینی و بدون مجوز، سالمت بانوان 
را تهدید می کند. او گفت: 50 درصد لوازم آرایشــی و 
بهداشتی از راه قاچاق وارد کشور شده و  بدون نظارت 
بهداشتی پخش می شود و کاســبان زیبایی در مراکز 

غیرقانونی، سالمت مشتریان را به خطر می اندازند.
خانم فرحی استفاده از داروهای تاریخ مصرف گذشته 
برای تاتوی ابرو، خالکوبی بخشــی از بدن یا تمام آن و 
انجام امور بوتاکس بدون حضور پزشــك را بخشی از 
کارها در این آرایشــگاه های غیرقانونی عنوان کرد و 
گفت: انجام تاتو ، بوتاکس، کاشت ناخن و اپیالسیون 

بدون حضور پزشك در آرایشگاه ها ممنوع است!
او با اشاره به اینکه 1800 آرایشــگاه زنانه با مجوز در 
اصفهان فعالیت می کنند، افزود: بیش از 3 هزار و 600 

آرایشگاه بدون مجوز است.

مدیرعامل سازمان خدمات موتوري شهرداري اصفهان، 
با اشاره به بازگشــایي رودخانه زاینده رود و لزوم توجه 
به پاکسازي بســتر این رودخانه پیش از ورود آب به آن 
اظهار کرد:  نیروهاي سازمان خدمات موتوري شهرداري 
اصفهان از چند روز گذشته با تمام توان مشغول نظافت 

بستر رودخانه زاینده رود شده اند.
به گفتــه حمیدرضا صبــور، در حال حاضــر 50 نفر از 
نیروهــاي ســازمان خدمات موتــوري، با اســتفاده از 
5 دســتگاه حمل پســماند در نزدیکي پل هاي شهر از 
باالدست رودخانه در حال جمع آوري زباله و آماده سازي 

بستر آن براي ورود آب هستند.
وی از آماده کردن یك دســتگاه جرثقیل این ســازمان 
خبرداد و گفت: در هنگام بازشــدن رودخانه، کنده هاي 
درخت وزن زیادي پیدا کرده و تنها با جرثقیل مي توان 

آنها را از آب بیرون کشید.
صبور ادامــه داد: عمده فعالیت هاي ســازمان خدمات 
موتوري، قبل و به هنگام بازگشــت آب به بستر رودخانه 
زاینده رود اســت؛ چراکه قبل از بازگشــایي، زباله هاي 
فراواني در بســتر آن وجود دارد و بــه همین دلیل براي 
داشتن رودخانه اي بدون زباله، فعالیت هاي این سازمان 

اهمیت بیشتري پیدا می کند.

شهرداریخبر

شورا

 مدیر روابــط عمومی آتش نشــانی شــهرداری اصفهان گفت: 
بر اثر انفجار یك منزل در زینبیه، شــش منزل مســکونی دیگر 
50تا80درصد تخریب شدند و شیشــه های 19 واحد دیگر نیز 
تا مســاحت 150متری پرتاب شد. محمد شــریعتی با اشاره به 
حادثه انفجار منزل مســکونی در خیابان زینبیه اصفهان اظهار 
داشــت: این حادثه در ساعت 20:34 سه شــنبه اتفاق افتاده و 
پس از اعالم این حادثه به سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شــهرداری اصفهان، نیروهای امدادی از ایستگاه های 7 و 19 به 

محل اعزام شدند.
وی با اشــاره به اینکه عالوه بر نیروهای امدادی آتش نشــانی، 

نیروهای امدادی اورژانس، نیروی انتظامی و شــرکت گاز نیز در 
محل حادثه حضور یافتند، تصریح کرد: پس از حضور نیروهای 
امــدادی، خوشــبختانه تنها یك نفــر مصدوم در ایــن حادثه 
شناســایی شــد که با حضور به موقع نجاتگران در محل حادثه 
و با رعایت کلیه نکات ایمنی و انجــام عملیات تفحص در میان 
آوارها، نجاتگران، مصدوم را به عوامــل اورژانس تحویل دادند و 

پس از مداوای اولیه، وی به بیمارستان منتقل شد.
مدیر روابط عمومی ســازمان آتش نشــانی و خدمــات ایمنی 
شــهرداری اصفهان با اشــاره به اینکه در اثر انفجــار این منزل 
مســکونی، مالك کانون حادثه به شــدت مصدوم و خســارات 

گســترده ای به منازل اطراف وارد شــد، اضافه کرد: همچنین 
باید توجه داشــته باشــیم کــه در ایــن حادثه شــش منزل 
مسکونی دیگر 50 تا 80 درصد تخریب شــده اند و شیشه های 
19 منزل دیگر نیز تا مســاحت 150 متری پرتاب شــده است. 
وی ضمن تاکید بــر اینکه علت دقیق وقوع این حادثه توســط 
کارشناسان در دست بررسی است، گفت: براساس بررسی های 
 اولیه کارشناســان، نشــت و تجمع گاز شهری ســبب انفجار

شده است.
شــریعتی با بیان اینکه در ایــن حادثه حضور مــردم و ازدحام 
جمعیت، تردد خودروهای امدادگران آتش نشــانی را با مشکل 
روبه رو کرده بود، افزود: تماشــای صحنه حادثه نه تنها کمکی 
به امدادگران نمی کند بلکه در ارائه خدمات ســریع تر و بهتر نیز 

مشکالتی را به وجود می آورد.

مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی شهرداری اصفهان مطرح کرد:

انفجار خیابان زینبیه، تا 80 درصد ساختمان ها را تخریب کرد

مدیرعامل ســازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری 
اصفهان، از 3 برابر شــدن جریمه قطع درختان شهر 

خبر داد.
احمد سلیمانی پور در جلســه هم اندیشی با همیاران 
فضای ســبز  اصفهان اظهارکرد: جریمــه های قطع 
درخــت، در جلوگیــری از آن تاثیری نداشــت؛ به 
همین منظور طرحــی ارائه کرده ایم بــرای افزایش 
جریمه افرادی که چه به عمد و چــه با مجوز اقدام به 
قطع درختــان می کنند که بر اســاس آن، رقم فعلی 
جریمه 3 برابر می شود تا قدرت بازدارندگی بیشتری 

داشته باشد.
به گفتــه وی، در برخی شــهرها بــرای قطع درخت 
جریمه های ســنگینی حتی تا 79 میلیون تومان در 
نظر گرفته شــده است. مدیرعامل ســازمان پارک ها 
و فضای ســبز شــهرداری اصفهان، در ادامه با اشاره 
به تصویب طــرح خرید اکســیژن در شــورای عالی 
کالن شهرها گفت: این طرح از سوی سازمان پارک ها، 
پیشــنهاد و زوایای مختلف آن از ســوی کارشناسان 
بررسی شده است. سلیــــمانی پــور یــادآور شــد: 
بــا اجرای ایـن طـــرح، زیرساخت های انتقال آب به 
باغ های شــهروندان در ناژوان فراهم شده و کوچه باغ 
های آن ساماندهی و نهال ها واکاری می شود؛ در واقع 
در این طرح شــهرداری به کمك شهروندان می آید تا 
باغ ها را حفــظ کند. وی افــزود: در گام اول، طرح در 
200هکتار از فضــای ناژوان به صــورت پایلوت اجرا 
می شود. به گفته ســلیمانی پور،  اولین ردیف بودجه 
برای خرید اکسیژن در شــورای عالی کالن شهرها، به 
اصفهان اختصاص یافت. مدیرعامل سازمان پارک ها 
و فضای سبز شهرداری اصفهان، با اشاره به مشکالت 
نهال کاری با توجه به کم آبی در اصفهان خاطرنشــان 
کرد: با توجه به مشــکالت کم آبی و خشکســالی در 
اصفهان، دیگر نباید نهال بکاریم؛ بلکه باید به ســمت 

استفاده از درخت های بزرگ حرکت کنیم.
سلیمانی پور ادامه داد: این دانش که بتوانیم درختان 
بــزرگ را جابه جا کنیم بدون آنکه خشــك شــوند، 
در اصفهان وجــود دارد و در همین راســتا از جمله 
پروژه هایی که قصــد اجرای آن را داریــم، در میدان 
استقالل است که فضای سبز اطراف آن به صورت ویژه 
دنبال می شود تا همزمان با افتتاح پروژه، فضای سبز 
آن اجرا شود و درخت های بزرگ، کنار بزرگراه مستقر 

شده باشند.

مدیرعامل سازمان پارک های شهرداری اصفهان:

جریمه قطع درختان شهر 
سه برابر می شود

بامسئوالن

می گفت »دوست دارم زمانی شهید شوم که 
از شهادت خبری نیست« و »شهیدعرفه« به 

آرزوی خود رسید.
امروز مراسم بزرگداشت سالروز شهادت مردی »آسمانی« 
برگزار می شــود که اگر »زمینی« بود، 58 ســاله می شد؛ 
شــهید احمد کاظمــی. نمی گوییــم سردارسرلشــکر یا 
سردارسپهبد شهید احمد کاظمی؛ چون حتما این عناوین 
صفت هایی کوچك  و بی ارزش هســتند بــرای مردی که 
در 22 ســالگی و در اوایل سخت جنگ، دســته چند نفره 
خودســاخته اش را در محاصره شــهر آبادان، بــه گردان و 
سپس همین گردان سیصدنفره و ســپس تیپ را، تنها در 
عرض کمتر از یك سال و در چند عملیات پی در پی رزمی، 
بــرای آزادی وجب به وجــب مناطق وطن و شــهرهای از 
دست رفته و در چنگال دشمن بعثی مانده همچون بستان، 
سوسنگرد، خرمشهر و مناطق شــوش و رقابیه، به لشکری 
واقعی و جنگ آزموده تبدیل کــرد. او به دنبال این القاب و 

عناوین نبود. شــهید کاظمی مردی بود از نسل مردان مرد 
جنگ؛ از نســل »خرازی«ها، »همت« هــا، »باکری«ها و 
»زین الدین«ها؛ کسی که »بسیجی« بود، چون »انقالبی« 
بود و بسیجی ماند، چون پس از جنگ غرق دنیا نشد و مثل 
بعضی ها پشت پا نزد به ســال ها اعتقاد و آرمان مقدس که 
برای آنها جنگیده بود؛ کســی که شــاهد به خون غلتیدن 
هم رزمانش بود. در خط رهبر و والیت فقیه ماند و گوش به 

فرمان ولی امرمسلمین جهان بود.
فرمانده پس از جنگ ماند و ســال ها، بار ســنگین شهادت 

 دوســتان و یاران را تحمــل کــرد و هــرروز بی قرارتر از
دیروز می شد.

در وصیتنامه اش نوشــته بود: » خداوندا! فقط می خواهم 
شهید شوم؛ شــهید راه تو، خدایا مرا بپذیر و در جمع شهدا 
قرار بده. خداوندا! روزی شهادت می خواهم که از همه چیز 
خبری هست اال شهادت، ولی خدایا! تو صاحب همه چیز و 
همه کس هستی و قادر توانایی. ای خداوند کریم و رحیم و 
بخشنده! تو کرمی کن، لطفی بفرما و مرا شهید راه خودت 
قرار ده. با تمام وجود درک کردم عشق واقعی تویی و عشق 
به شــهادت، بهترین راه برای دســت یافتن به این عشق. 
نمی دانم چه باید کــرد، فقط می دانم زندگــی در این دنیا 

بسیار سخت است!« 
خوش به حالت فرمانده دالور! خوشــا به سعادتت که الیق 

بودی؛ که برای کبوترشدن، پر و بال داشتی...
آن قدر عزیز بودی که رهبرمعظــم انقالب، خود بر پیکرت 
نماز خواندند و هنگام خواندن نماز، چشمانشان اشکبار شد. 
می فرمودند: »دو هفته پیش شهید کاظمی پیش من آمد 
و گفت از شما دو درخواست دارم: یکی اینکه دعا کنید من 
روسفید شوم؛ دوم اینکه دعا کنید شهید شوم. گفتم شماها 
واقعا حیف است بمیرید؛ شماها که این روزگارهای مهم را 
گذراندید، نباید بمیرید؛ شماها همه تان باید شهید شوید؛ 
و لیکن حاال زود است و هنوز کشــور و نظام به شما احتیاج 
دارد. بعد گفتم آن روزی که خبر شــهادت صیاد را به من 
دادند، من گفتم صیاد، شایسته شــهادت بود؛ حقش بود؛ 
حیف بود صیاد بمیرد! وقتی این جمله را گفتم، چشم های 
شهید کاظمی از اشك پر شــد و گفت: ان شاءا... خبر من را 

هم به شما بدهند!«
و خبرشما را سرانجام به آقا دادند؛ در آن روز که به آرزویت 
رســیدی و به قافله هم رزمان شهیدت پیوســتی. جایتان 
خالی است اما دلخوشــیم که به آرزویتان رسیدید. ماندن 
در این دنیا برایت ســخت بود و حاال البد کنار »خرازی« و 
»همت« و »زین الدین« و »باقری« و... قرار گرفته ای. ما را 

هم دعا کن فرمانده!

شهید کاظمی 
مردی بود از نسل 

مردان مرد جنگ؛ از 
نسل »خرازی«ها ، 

»همت« ها،  »باکری«ها 
و »زین الدین«ها. کسی 
که »بسیجی« بود، چون 
»انقالبی« بود و بسیجی 
ماند، چون پس از جنگ 

غرق دنیا نشد و مثل 
بعضی ها پشت پا نزد به 
سال ها اعتقاد و آرمان 

مقدس که برای آنها 
جنگیده بود

به بهانه برگزاری مراسم بزرگداشت سالروز شهادت شهید احمد کاظمی؛

ان شاءا... خبر من را هم به شما بدهند...

مراسم بزرگداشت سالروز شــهادت سرلشگرپاسدار شــهید احمد کاظمی 
و شهدای عرفه، امروز از ســاعت 14:30 در خیمه حســینی گلستان شهدا 
برگزار می شــود و مردم شــهیدپرور شهرشهیدان، با شــهدا عهدی دوباره 

می بندند؛ عهدی از جنس عشق و وفاداری...

زینب 
ذاکر
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چی بخوریم ، چی نخوریم

باغ کاغذی

کتاب اســرارو رموزعدد هفــت در تاریخ و ادیان الهی، نوشــته 
دکتر »حسن کمالی« را انتشــارات فرهنگی »امام مهدی )عج(« 
چاپ کرده اســت.  بســیاری از فرهنگ ها و تمدن هــای قدیم و 
جدید، برای عدد هفت احترامی بیش از ســایر اعداد قائلند. ایام 
هفتگانه هفته در نظر بنی اســراییل، طبقات آســمان و زمین در 
نظر مردم قدیم بابل، هفت بار زنده شدن انسان در مذهب برهما، 
هفت قدم همراهی عروس و داماد در هند، هفت فرشــته مقرب 
زرتشــتیان، هفت نر و مــاده در تورات، هفــت روح پلید و هفت 
گناه کبیره مســیحیت، طبقات هفتگانه آسمان در اسالم، هفت 
گاو الغر و هفت گاو فربه در روایت حضرت یوســف)ع( در قرآن، 
قراء سبع )هفتگانه(، قرارگرفتن هفت قسمت بدن در سجده نماز 

مسلمانان بر زمین، هفت وادی ســلوک در تصوف، هفت انسان 
نقش شــده در باالی در آرامگاه داریوش هخامنشی، هفت خوان 
رستم در شــاهنامه و پله های هفتگانه آرامگاه کوروش کبیر در 

پاسارگاد همگی از همین نمونه اند.
در ادبیات فارســی نیز عدد هفت نقش مهمــی دارد. هفت پیکر 
نظامی و هفت اورنگ جامی از کتب معتبر شــعر فارسی هستند. 
در فرهنگ امروزه نیز عدد هفت نشــانگر زیادی و بیشــی است: 
هفت قلم آرایش، مجلس هفتمین روز درگذشــت و هفت پشت 
دورتر نیز مثال هایی از این دســت هســتند. رقم اســرارآمیز و 
مقدس گونه هفت، از ترکیب دو عدد سه و چهار ایجاد شده است 
که بنابر حکمت فیثاغورثی و زمانی بســیار دورتر از آن، اعدادی 
خوش یمن شــناخته می شــدند. بابلیان، مصریان و تمدن های 

باستانی دیگر نیز، به وجود هفت سیاره مقدس اعتقاد داشتند. 

پلویسیروکلم

لبخندک

گوناگون

قصهگو

سیر و کلم برگ،  ماهیتی گرم دارند و این 
غذا با توجه به مواد اولیه آن نظیر گوشت، 
برنج، لوبیا و روغن حیوانی، بســیار مقوی 
است . پلوی ســیر و کلم در صورت مصرف 
مناسب و با رعایت فاصله سه ساعته از زمان 
خواب می تواند باعث بهبود خواب شــود و 
برای شب های امتحان و یا کنکور مناسب 
اســت. برای جلوگیری از مضرات آن بهتر 
است در پخت برنج از ادویه پلویی، گشنیز 

و شوید استفاده شود.
موادالزم:برنج500 گرم ،کلم خرد شده یک عدد ، لوبیا سبز 300 گرم،روغن مایع  2 
قاشق سوپ خوری ،پیاز داغ 3 قاشق سوپ خوری،نمک، فلفل، زردچوبه به  میزان الزم،سیر و 
شوید 500 گرم،گوشــت گوســفند 500 گرم،ادویه پلویی یک قاشــق چای خوری،روغن 

حیوانی 2 قاشق سوپ خوری،زعفران دم  کرده یک قاشق چای خوری
طرزتهیه: پیاز را نگینی خــرد کرده و تفت دهید.  ادویه را به پیــاز داغ اضافه کرده و 
گوشــت را درون آن تفت دهید. کمی آب درون آن بریزید و بگذارید تا گوشت نیم پز شود. 
کلم خرد شده، لوبیا سبز و سیر و شــوید را به ترتیب اضافه کرده و بگذارید تا گوشت و مابقی 

مخلفات کامل بپزد. 
 در آخــر زعفران را اضافه کنیــد. برنج را آبکش کــرده و این مایه را ماننــد پلوهای مخلوط 

ال به الی برنج ریخته و بگذارید تا دم بکشد. برای داخل برنج از روغن حیوانی استفاده کنید.

 داســتان زندگی افراد مشهور و ثروتمند که زمانی 
در ماشــین هایشــان زندگی می کردنــد و حتی 
توانایی مالی برای اجاره کردن جای کوچکی را نیز 

نداشتند بسیار آموزنده است.
 این افراد که برخی از آنها از جمله »جیم کری« و 
»هیالری سوانک« باعث تعجب هستند ، بسیاری 
از ایده های بازیگری خود را در میان آن دشواری ها 

یافته اند.
جیم کری کمدین معروف نیــز روزگاری را در  ون 
خود و در مقابــل حیاط منزل خواهرش ســپری 

می کرد.
کری، بعد از آنکه از دبیرســتان اخراج شد، در ونی 
که داشت  به زندگی خود ادامه داد. وی در مناطق 
مختلفی از کشــور کانادا ون خود را پارک می کرد 
و در نهایت به منزل خواهــر بزرگ ترش رفت و در 
چمن های روبه روی منزل او اقامــت کرد. وی در 
مورد ایجاد روحیه شــاد خود به تمام سختی های 
مالی که در این دوران همراه او بودند اشاره می کند. 
دکتر »فیل« پزشــک معروف و مجری تلویزیونی 

نیز به همراه پدرش در یک ون زندگی می کردند.
زمانی که دکتــر »فیل مک گرو« ۱2 ســاله بود، 
بی خانمان بود و در ماشینی در »کانزاس سیتی« 
به همراه پدرش زندگی می کرد. بعد ها تحصیالت 
خود را ادامه داد و بــه کار روان درمانی در تگزاس 
مشغول شد. در ســال های ۱۹۹0 به برنامه »اُپرا 
وینفری« دعوت شــد و بارها و بارها در این برنامه 
ظاهر شــد، همین امر سبب شــد که بعدها خود 
بتوانــد برنامه تلویزیونــی پردرآمــدی را به طور 

مستقل هدایت کند.
»سوز اورمان« از بهترین مشــاوران مالی نیز چند 
ماهی را در ســال ۱۹۷3 میــالدی در  ون خود به 

سر برد.
مشــاور برگزیده و نامی »اِمی« که مطالب فراوانی 
را در »نیویورک تایمز« به چاپ رسانید، بر اساس 
گزارش های »هافینگتون پســت« در سال های 
۱۹۷0 و در زمانی که در »برکلی« کالیفرنیا زندگی 
می کرد حتی توانایی مالی زندگی کردن در بیرون 
از ون خود را نیز نداشــت. بعد از گذشــت 2 ماه او 

و دوســتش کاری با درآمد 
ساعتی 3 دالر و 50 سنت 
به دســت آوردند و بدین 
ترتیب توانست در خـارج 

از آن ون زندگــی 
کند. وی اکنون 
فهرســت  در 
ی  ها نر میلیو
قرار  آمریکا 

دارد.

زندگیکردنافرادمشهور
درخودروهایشان!)2(

خیلی ها اساســا کتاب خواندن را دوست 
قصــه  امــا  ندارنــد 
شــنیدن را دوســت 
 دارند. آنها حـــوصله 
نمی کنند که یک جا 
بنشینند، گردنشان را 
روی دسته مبل میزان 
کنند، پاهایشان را بند 
دیوار کنند و چند ساعتی بی حرکت سرشان را با مطالعه کردن 
گرم کنند. همان هایی کــه وقتی کتاب دستشــان می گیرند، 
خوابشــان می برد و اگر ســالی یک بار به کتاب فروشی ها سر  
بزنند برای خرید لیوان های تزئینی اســت! اینترنت فقط دنیای 
خواندن یا دیدن نیســت، جایی برای شنیدن هم هست. آنجا پر 
از آدم های خوش صدای خالقی است که برای ما شعر و داستان 
می خوانند، موسیقی پخش می کنند، نمایشنامه اجرا می کنند 
و به ما فرصت می دهند که هر زمان و هرکجا که دلمان خواست 

مشغول ادبیات بشویم. 
کتاب های صوتــی، رادیوهای اینترنتی و پادکســت ها یا همان 
فایل های صوتی که در اینترنت منتشــر می شــوند دوای درد 
تنبلی است، راستش را بخواهید سنت داستان شنیدن، درخون 

ماست. 
ما نسل اندر نسل، شب های بلند زمستان دور کرسی نشسته ایم 
و یک نفر برایمان شاهنامه، گلستان و کلیله و دمنه خوانده است. 
اول قصه گوها رفتند و بعد کرســی ها، کالغ هــا را هم به خاطر 
آلودگی صوتی از شــهرها فــراری دادیم تا دیگــر هیچ وقت به 

خانه شان نرسند!
 این طور شــد که خودمان ماندیم و یک ســکوت بی پایان که 
ساعت ها و ســاعت ها در تاریکی پخش می شــود. اگر چیزی 
باشــد که بتواند ســر ما را از یقه خودمان بیرون بکشد، چراغ را 
برایمان روشن کند، یک لیوان چای دستمان بدهد و چند خطی 
رمان برایمان بخواند یکی از همین رادیوهای اینترنتی اســت. 
مثل این می ماند که آن وقت  شــب، ناگهان در باز شــود و یک 
دسته آدم سرخوش و پرانرژی خودشــان را توی اتاق بیندازند 
و با خودشــان یک عالم کتاب، صفحه موسیقی و فیلم بیاورند تا 

جای سکوتمان را با صدایشان پرکنند.

اسرارورموزهفتدرتاریخوادیانالهی

اصولیکهدیابتیهانبایدفراموشکنند)2(
وعده صبحانه بهترین وعده برای افزایش مصرف فیبر از طریق میوه ها و فرآورده های 
لبنی اســت. انتخاب گزینه های صحیح غذایی در این وعده عالوه بر اینکه سوخت و 
ســاز بدن را در تمام طول روز باال می برد، راهی مناســب برای کنترل قند خون در 

مبتالیان به دیابت است.
 تحقیقات نشان می دهد صرف نظر کردن از صبحانه باعث ابتال به چاقی و مقاومت به 

انسولین می شود.
اصلپنجم

بلغور جوی دو ســر: یکی از بهترین گزینه های صبحانه برای دیابتی هاســت و در هر 
فنجان 4 گرم فیبر دارد به طوری که باعث کنترل قند خون می شود. مطالعات نشان 
داده که مصرف یک فنجان بلغور جو برای 5 تا 6 بار در هفته خطر ابتال به دیابت نوع 2 

را تا 3۹ درصد کاهش می دهد.
اصلششم

شیر یا ماست کم چرب: شیر عالوه بر اینکه حاوی کلسیم و ویتامین دی باالیی است 
خطر ابتال به ســندروم متابولیک یعنی مجموعه ای از عالئمی را که منجر به دیابت و 

بیماری های قلبی می شوند کاهش می دهد. 
ویتامین دی موجــود در محصــوالت لبنی کم چــرب همچنین بــا کاهش میزان 

کلسترول و بهبود سطح انسولین در ارتباط است.
اصلهفتم

چای دارچین: دارچین بهترین گزینه برای کاهش قند خون اســت و اضافه کردن آن 
به چای یا قهوه برای کنترل و مدیریت دیابت می تواند مفید باشد.

نداشاهنوری

نهمین جشــنواره نخســتین واژه آب با حضور بیــش از ۹00 
دانش آموز کالس اولی از مــدارس صادقه، داورپناه 2۱، داورپناه 2۷، 
دکترحسابی یک، ایمان، ابوریحان یک، رابعه، شــهید شعرباف، هجرت، 

شهیدباهنر و ... برگزار شد.
در این جشنواره معاون فرماندار خمینی شــهر، اعضای شورای شهر درچه، مدیر 
آموزش و پرورش شهرستان خمینی شــهر و معاون منابع انسانی و بهبود مدیریت 

آبفای استان اصفهان حضور داشتند.
مهری لطفی معلم کالس اول دبســتان دکتر حســابی آموزش دانش آموزان کالس 
اولی را در مصرف صحیح آب بســیار موثر دانســت و گفت: بعــد از اینکه درس آب 
را به دانش آموزان یــاد دادم به آنها برخی از نکات مصــرف صحیح آب را آموزش 
دادم و از دانش آموزان خواســتم که نه تنها خــود آب را صحیح مصرف کنند 
بلکه اگر پدر و مادر هم درســت آب را مصرف نکردند بــه آنها تذکر دهند. 
نکته جالب این است که روزی یکی از والدین دانش آموزان به مدرسه 
مراجعه کرد و گفت: دیدم دخترم در آشپزخانه کنار یخچال خود 
را پنهان کرده، بعد که متوجه شدم از او پرسیدم چرا اینجا 
ایستاده ای گفت: می خواهم ببینم شما چقدر آب 
هنگام ظرف شســتن مصرف می کنی 
و اگــر زیاد بود به شــما 

تذکربدهم. بســیاری از دانش آموزان کالس اولی حاضر در این جشنواره می گفتند 
نه تنها خودشان در منزل آب را به درســتی مصرف می کنند بلکه اگر متوجه شوند 
اعضای خانواده شان آب را صحیح مصرف نمی کنند به آنها تذکرهای الزم را می دهند 
که این خود بیانگر نقش آموزش در فرهنگ ســازی مصرف آب اســت. در این میان 
محمدجواد قمی معاون آمــوزش ابتدایی آموزش و پرورش خمینی شــهر گفت: در 
3 سال اخیر، آموزش و پرورش شهرستان خمینی شهر با اجرای طرح های خالقیت 
و جابربن حیان در صدد آمــوزش مصرف صحیح انرژی به دانش آموزان بوده اســت 
به گونه ای که در این طرح ها از دانش آموزان خواســته شــده که در قالب نقاشــی، 
کاردستی، شعر و مقاله به روش های صحیح مصرف انرژی بپردازند این درحالی  است 
که مصرف صحیح آب هم یکی از این موارد بوده اســت و پیش بینی می شود اجرای 
چنین طرح هایی تاثیر بســزایی در فرهنگ صحیح مصــرف دارد، همچنین محمود 
بدیهی مدیر آموزش و پرورش شهرســتان خمینی شهر برگزاری جشنواره نخستین 
واژه آب را در فرهنگ ســازی مصرف صحیح آب بســیار موثر دانست و گفت: به نظر 
می رســد اگر به غیر از دانش آموزان کالس اولی بقیه پایه های تحصیلی هم در این 
جشنواره حضور داشــتند تاثیرگذاری این برنامه به مراتب بیش از این بود، از سویی 
نهادینه کردن فرهنگ هر کاری باید در سنین پایین صورت پذیرد تا موثر واقع شود 
که خوشبختانه شــرکت آب و فاضالب در این زمینه خوب عمل کرده است. مطمئن 
باشید با آموزش کودکان، مسیر فرهنگ ســازی مصرف بهینه آب در جامعه هموارتر 
می شــود، همچنین مجتبی قبادیان معاون منابع انســانی و بهبود مدیریت شرکت 

آب و فاضالب اســتان اصفهان گفت: برگزاری همایش ها و 

جشــنواره هایی از این قبیل در فرهنگ سازی مصرف بهینه آب 
بسیار موثر است.

 این درحالی  است که می توان با همکاری اداراتی مانند آموزش و پرورش 
مصرف آب را به خوبی مدیریت کرد چرا که با وجود محدودیت شــدید منابع 

آبی می طلبد برای دسترسی پایدار آیندگان به منابع آبی، مصرف صحیح آب در 
جامعه نهادینه شود که این مهم با همکاری آموزش و پرورش بهتر انجام می شود و 

انتظار می رود اجرای چنین برنامه هایی همچنان در دســتور کار قرار گیرد. در ادامه 
این جشنواره جمشیدیان مدیر آبفای خمینی شــهر با اشاره به اقدامات فرهنگی این 
منطقه در راستای فرهنگ سازی مصرف بهینه آب میان اقشار مختلف جامعه گفت: 
درچند سال اخیر آبفای شهرستان خمینی شــهر با اجرای فعالیت های فرهنگی 

در صدد مصرف صحیح آب میــان تمام مردم بوده که در ایــن زمینه می توان 
به برگزاری همایش» ایســت! آب نیســت«، برگزاری جلسه شورای اداری 

شهرســتان در محل تصفیه خانه آب باباشــیخعلی، راه اندازی اکیپ 
مروجین مصرف بهینه آب، توزیع اقالم فرهنگی مدیریت مصرف 

آب در محل مصالی نماز جمعــه و برنامه ریزی به منظور 
بازدید مبلغین خانم شهرستان از تصفیه خانه آب 

باباشــیخعلی، از جمله اقدامات در این 
خصوص بوده است.

برگـزاری نهمین جشنواره  نخستین  واژه آب
 درخمینی شهـر

14
-5

11
-4

امام علی)علیه السالم(:
برترين توانگرى، آن است كه آبرو با آن حفظ گردد.
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