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دیروز حاضــران در مصــای بزرگ امــام خمینی )ره( 
اصفهان در اجتمــاع بزرگ مدافعان حــرم، بانگ عظیم 
»لبیک یا زینب« ســر دادند. بیش از پنج سال است که 
گروه های مسلح و تکفیری در کشورهای اسامی ازجمله 
عراق و ســوریه آتش جنگ را برافروخته اند و هر از گاه، 

تهدید به حملــه و تجاوز به مکان های مقدس اســامی 
ازجمله بقاع باعظمت اهل بیت ســام ا... علیها در عراق 
و ســوریه می کنند. یادمان نرفته که گاهی پا را از تهدید 
فراتر گذاشته و جساراتی هم به حریم اهل بیت)ع( در این 

کشورها داشته اند؛ به ویژه حمله خمپاره ای ...

اجتماع مدافعان حرم در مصالی بزرگ امام خمینی)ره(؛ 
بانگ »لبیک یا زینب«

در اصفهان طنین انداز شد

ترافیک دیپلماتیک با طعم اقتصاد!

مدیر عامل باشگاه سپاهان:

راضی به رفتن ویسی نیستیم

استقبال کم از جشنواره فجر در روز اول؛

تماشاگران اصفهانی
راضی نبودند

اصفهان در دو روز پایانی هفته، میزبان چهره های سیاسی و مسئوالن کشورشد؛

ادامه در صفحه 3

   دوروز پایانی هفته، روزهــای پررفت و آمدی برای نصف جهان بود. روزهــای ترافیک رفت و آمدهای 
دیپلماتیک البته با طعم اقتصاد! ابتدا »مهرداد بذرپاش« عضو هیئت رییسه مجلس و سردبیر روزنامه منتقد 
دولت »وطن امروز« قرار بود به اصفهان بیاید که البته نیامد! او قرار بود در نشست بسیج مهندسین اصفهان 
به مناسبت روز صنعت فضایی شرکت کند اما درنهایت نیامد تا در ارتباطی تصویری برای جامعه مهندسین 

استان سخنرانی کند و کنایه ای هم به دولت و دستاوردهای برجامی دولت تدبیر و امید بزند...
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استاندار چهارمحال و بختیاری در نشست خبری عنوان کرد:

پرداخت ۳۱۳ میلیارد تومان تسهیالت 
به واحدهای تولیدی استان

7

دست هایی در کار است
تا پیشرفت نکنیم

بیشتر دانشمندان هسته ای 
از اصفهان بوده و هستند

لشکر بیکاری؛ تهدید 
جدی پیش روی کشور 

ایران؛ مدیون سرپنجه 
تدبیر اصفهانی ها

در چهارمین روز دهه فجر، طرح توســعه شرکت 
چدن اصفهان در نجــف آباد در غــرب اصفهان با 
اعتبار 200 میلیــارد ریال، با حضــور محمدباقر 
نوبخت معــاون رییس جمهوری بــه بهره برداری 
رســید. به گزارش ایرنــا، شــرکت صنایع چدن 
اصفهان یکــی از کارخانجات پیشــرو در صنعت 
ریخته گری ایران است که در ســال 61 با سرمایه 
گذاری بخش خصوصــی در زمینی به مســاحت 

150هــزار و زیربنای 40 هزار متر مربع تاســیس 
شــد. این شــرکت با توانمندی تولید ساالنه 20 
هزار تن محصوالت ریخته گری، ماشــین کاری و 
تامین قطعات و مجموعه خودروهای ســنگین و با 
260 نیروی کاری مشــغول به فعالیت است. چرخ 
پنجم، قطعات شاسی و اکسل، سیستم های چرخ، 
سیســتم ترمز کامیون و تریلر با اســتانداردهای 
کیفــی، از جمله محصوالت این شــرکت صنعتی 

است. محمدباقر نوبخت، عصر پنجشنبه در سومین 
روز از دهه مبارک فجر، به منظور افتتاح چند طرح 
عمرانی و خدماتی وارد اصفهان شــد و در فرودگاه 
بین المللی شهید بهشتی اصفهان، مورد استقبال 

استاندار و مسئوالن محلی قرار گرفت.
دو هزار و 406 پروژه مخابراتی با اعتبار چهار هزار 
و 900 میلیارد ریال نیز عصر پنجشــنبه با حضور 
معاون رییس جمهوری در اصفهان به بهره برداری 

رسید.
 FTTA در این مراســم همچنین مرحله دوم طرح
)اتصال فیبر نوری تا منازل و مشــاغل(، نوســازی 
کل شبکه تلفن همراه اول اســتان و نسل چهار و 

4/5تلفن همراه بهره برداری شد.
هچنین پیــش از ظهر دیــروز، عملیــات اجرایی 
و بهره بــرداری از 14 طــرح آموزشــی، خدماتی، 
فرهنگی و بهداشــتی در شاهین شــهر اصفهان، با 

حضور معاون رییس جمهوری آغاز شد.
شهرستان شاهین شــهر در 15 کیلومتری شمال 
غربی اصفهان قرار دارد و شــهرهای میمه، وزوان 
و گز، از شــهرهای تابعه این شهرســتان محسوب 

می شود.

چند طرح عمرانی و خدماتی با حضور نوبخت در اصفهان افتتاح شد 
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پیشنهاد سردبیر:
بازداشت نخست وزیر نروژ به دلیل سفر به ایران

عکس روز

 فرمان ترامپ 
جان نوزاد ایرانی را تهدید می کند

یک هیئت امنیتی روس 
به ایران می آید

تغییر زمانبندی انتخابات شوراها

ارجاع نامه »حسین فریدون« به 
هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان

پنجمین روز از سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر ظهر پنجشنبه 
چهاردهم بهمن با حضور چهره های سیاسی و هنرمندان سینما 

در مرکز همایش های بین المللی برج میالد تهران برگزار شد. 

تارنمای شبکه فاکس نیوز نوشت که فرمان اخیر رییس جمهوری 
آمریکا در محدودیت ســفر اتباع هفت کشور اسالمی، موجب شد 
تا یک نوزاد ایرانی نتواند برای عمل فوری قلب باز به آمریکا ســفر 
کند. ســام تقی زاده عمــوی فاطمه چهارماهه به شــبکه فاکس 
گفت که قرار بود بــرادرزاده اش را برای جراحــی هفته آینده به 
بیمارســتان دانشــگاه اورگون بیاورند ولی در نتیجه این فرمان 
ترامپ، سفرش لغو شده اســت. به گفته تقی زاده، خانواده فاطمه 
هفته ها در تدارک مقدمات این سفر بودند و زمانی که برای دیدار 
با کنســول آمریکا به دبی رفتند، به آنان گفته شــد با وجود آنکه 
پدربزرگ و مادربزرگ فاطمه شــهروندان آمریکا هستند، اجازه  

سفر به این کشور را ندارند.
عموی فاطمه به فاکس گفت: »مثل یک کابوس اســت. یک شبه 
همه چیز عوض شــد. االن نمی دانیم چه کنیــم. ما برای زندگی 
بهتر به آمریــکا آمدیم ولی حس می کنم کــه دیگر هیچ جا امن 

نیست.«

منابع خبری روسیه از ســفر یک هیئت امنیتی روس به ایران در 
اوایل ماه آینده میالدی خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری ریانووســتی روســیه، یک هیئت از کمیته 
دفاع و امنیت شــورای فدرال روســیه اوایل ماه آینده برای بحث 
درباره پاره ای از مسائل از جمله همکاری پارلمانی بین دو کشور 

به ایران سفر می کند.
این خبرگــزاری به نقل از ویکتور اوزیــروف رییس کمیته دفاع و 
امنیت شورای فدرال روسیه نوشت: این هیئت از یکم تا ششم ماه 

مارس آینده به تهران سفر می کند.
وی افزود: قرار اســت نشســت هایی در وزارتخانه هــای دفاع و 

خارجه با کمیته ویژه در پارلمان ایران برگزار شود.
به گفته اوزیروف، این نشست ها روی همکاری بین پارلمان های 
دو کشــور و وفق دادن قوانین در دو کشــور در زمینــه مبارزه با 
تروریســم و همکاری در زمینه نظامی و فنی بــه همراه افق های 

حل و فصل مسالمت آمیز اوضاع در سوریه متمرکز خواهد بود.

دبیر ستاد انتخابات کشــور از تغییر زمانبندی انتخابات شوراهای 
اسالمی شهر و روستا خبر داد.

علی پورعلی مطلق با اشــاره به طــرح اصالحیــه مجلس برای 
انتخابات شوراها که هفته گذشــته به تصویب رسید اظهارداشت: 
در صورتــی که این طــرح به تایید شــورای نگهبان هم برســد 
زمانبندی مربوط به انتخابات شــوراهای اســالمی شهر و روستا 

تغییر می کند.
وی در ادامه تاکید کرد: بر همین اســاس زمان ثبت نام داوطلبان 
انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روســتا که قبال ٣٠ اسفندماه 

اعالم شده بود به ٢٣ اسفندماه لغایت ٢٩ اسفند تغییر می کند.
دبیر ســتاد انتخابات کشــور همچنیــن درباره زمان تشــکیل 
هیئت های اجرایی انتخابات شــوراها گفت: قبل از اصالح قانون 
توســط مجلس زمان تشــکیل هیئت های اجرایی این انتخابات 
٢٥ اسفندماه اعالم شــده بود که این زمان ٧ روز جلوتر یعنی ١٨ 

اسفندماه انجام خواهد شد.
پورعلی مطلق تاکید کــرد: طرح اصالحیه انتخابات شــوراها به 
تصویب مجلس رســیده که باید به تصویب شــورای نگهبان هم 

برسد.

عضو هیئت رییسه مجلس از ارجاع نامه حسین فریدون به رییس 
مجلس برای بررسی در هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس 

خبر داد.
اکبر رنجبرزاده عضو هیئت رییســه مجلس شــورای اسالمی در 
گفت وگو بــا خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تســنیم، از ارجاع نامه 
حســین فریدون به رییس مجلس درباره رد ادعاهای نمایندگان 
مبنی بــر اتهامات وارده بــه وی در موضوع مفاســد اقتصادی به 
هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان خبــر داد و گفت: در نامه ای که 
برادر رییس جمهور به مجلس واصل داشته، اعالم شده ادعاهای 

نمایندگان باید در هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان بررسی شود.
عضو هیئت رییســه مجلس بــا اعــالم اینکه برخــی از اعضای 
هیئت رییســه مخالف قرائت نامه بــرادر رییس جمهور در صحن 
علنی مجلس بودند، اظهار داشت: طبق آیین نامه داخلی مجلس، 
باید بخشــی از نامه برادر رییس جمهــور در صحن علنی مجلس 

قرائت می شد که این کار صورت گرفت.

بین الملل

از ابتدا هم مشــخص بود »آزمایش موشکی« تنها یک بهانه است 
برای اینکه جنجال رسانه ای راه بیندازند و درنهایت به اینجا برسند: 
»برگرداندن تحریم ها«. بعد از چند روز جو سازی پیرامون آزمایش 
موشکی ایران و در حالی که مایکل فلین مشاور امنیت ملی دولت 
ترامپ طی بیانه ای به ایران در خصوص این آزمایش ها هشــدار 
داد، خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه خبر داد که دولت ترامپ قصد 

دارد بر سر این جریان تحریم هایی جدید علیه ایران وضع کند.
به نظر می رسد که مقامات آمریکایی در دولت ترامپ از همین آغاز 

کار سعی دارند، ایران را در یک مخمصه دیپلماتیک قرار دهند.
ابتدا مایکل فلین، مشاور ارشد امنیت ملی کاخ سفید در اظهاراتی 
تند و تحریک آمیز، اقدام به هشــدار به ایران در خصوص تهدید 
متحدان آمریکا- عربستان ســعودی- و همچنین آزمایش های 
موشکی کشور کرد و گفت: »اقدامات اخیر ایران، از جمله آزمایش 
تحریک آمیز موشــک بالســتیک و حمله به یک ناو عربســتان 
سعودی که توسط شبه نظامیان حوثی تحت حمایت ایران انجام 
شــد، بار دیگر آنچه باید در تمام مدت رفتارهای ثبات زدای ایران 
در خاورمیانه برای جامعه  بین المللی آشکار می بود را تقویت کرد.

آزمایش موشکی اخیر نیز بر خالف قطعنامه ٢٢٣١ شورای امنیت 
ســازمان ملل متحد اســت که از ایران می خواهد، هیچ فعالیتی 

مرتبط با موشک هاي بالستیکی طراحی شده براي قابلیت حمل 
سالح هاي هسته اي، شامل پرتاب با استفاده از چنین فناوري هاي 

موشک هاي بالستیک، صورت ندهد.«
فلین هشــدار داد: دولت اوباما به اقدامات مخرب تهــران اعم از 
انتقال سالح، حمایت از تروریســم و سایر موارد نقض هنجارهای 
بین المللی پاسخ مناسب نداد. دولت ترامپ این اقدامات ایران که 
امنیت، رفاه و ثبات در سرتاسر منطقه خاورمیانه و فراسوی آن را 
تهدید کرده و زندگی آمریکایی ها را در معرض خطر قرار می دهد 

محکوم می کند. 
ترامپ به شدت توافق های مختلف حاصل شده بین ایران و دولت 
اوباما و همچنین با ســازمان ملل را ضعیف و غیرموثر دانسته و از 
آنها به شدت انتقاد کرده است. ایران به جای سپاسگزاری از آمریکا 
بابت این توافقات اکنون احساس جرأت می کند و از همین امروز ما 

رسما ایران را تحت نظر قرار می دهیم.
   

گستاخی آمریکایی ها به همین جا ختم نشــد. در ادامه اظهارات 
فلین و به فاصله یک ساعت، یکی دیگر از مقامات ارشد آمریکایی 
بدون ذکر نام ، پروژه تخریب و جوسازی را ادامه داد و گفت: »رفتار 
به شدت تحریک آمیز ایران«، از جمله آزمایش موشکی اخیر این 

کشور »عامل بی ثبات کننده در منطقه« است. دولت آمریکا طیفی 
از گزینه ها علیه ایران را در دست بررسی دارد.

 این مقام ارشــد علی رغم این، از اظهارنظر درباره اینکه آیا اقدام 
نظامی نیز جزو گزینه های مورد بررسی است، خودداری کرد. این 
مقام آمریکایی گفت: »به نحو مناسب اقدام خواهیم کرد. در حال 

بررسی طیف کاملی از گزینه ها و  در مرحله بررسی هستیم.«
در همین حال »کریس شــروود« ســخنگوی پنتاگون در اظهار 
نظری کوتاه درباره ایران گفت که تغییری در موضع نظامی آمریکا 
علیه ایران ایجاد نشده است  و درنهایت نوبت به دونالد ترامپ رسید 
که در آخرین ساعات روز پنجشنبه و در پیامی توئیتری ادعا کرد: 
ایران در حال تسلط بیشتر و بیشــتر بر عراق است. دونالد ترامپ 
در این توئیت نوشت: ایران به سرعت در حال تسخیر بخش های 
بیشتر و بیشتری از عراق اســت حتی بعد از آنکه ایاالت متحده 
آمریکا ٣ تریلیون دالر در آنجا هدر داده اســت. ترامپ این توئیت 
را نوشت تا کامال مشخص شــود که آمریکایی ها بعد از روی کار 
آمدن رییس جمهور جدید از هر بهانه ریز و درشــتی برای درگیر 
 کردن ایران با یک تله دیپلماتیک و مخمصه سیاســی اســتفاده 
می کنند. این بار بهانه آمریکایی های »غیرقابل اعتماد« استفاده 
ایران از حق مشروع خود در برنامه موشــکی بوده است. بهانه ای 
که باعث شــد ترامپ تهدید کند که گزینه نظامــی علیه ایران 
همچنان روی میز است و ازسوی دیگر رویترز خبر بدهد که رییس 
جمهورقصد دارد در اولین اقدام، تحریم های جدیدی علیه ایران 
وضع کند. بنا بر خبر رویترز قرار است یک دو جین از شخصیت های 
ایران، چند شرکت و احتماال چند نهاد و شرکت دولتی نیز در این 
تحریم های جدید آمریکا قرار داشته باشند. رویترز نوشت که در 
تحریم های جدید، ٨ شــرکت ایرانی به اتهام حمایت از تروریسم 
در لیســت ســیاه جای گرفته اند. همچنین ١٧ شــرکت ایرانی 
هم به دلیل حمایت از برنامه ســاخت موشــک های بالستیک، 
تحریم خواهند شد.حاال دموکرات ها هم به صف حامیان ترامپ 
پیوسته اند. پنجشنبه شب هم دموکرات ها و هم جمهوری خواهان 
در کمیته روابط خارجی سنا به ســایر قانون گذاران برای تشویق 
ترامپ به برخورد با ایران پیوستند. این سناتورها در نامه ای خطاب 
به ترامپ نوشتند: رهبران و مقامات ایران باید به اندازه کافی فشار 
را احساس کنند تا دست از اقدامات بی ثبات کننده و تحریک آمیز 
خود بردارند.آمریکا با وقاحت و گستاخی به پروژه جوسازی های 
جهانی و منطقه ای خود علیه ایران ادامه مــی دهد و ما اینجا به 
یاد فرمایشات مکرر رهبرمعظم انقالب درخصوص غیرقابل اعتماد 
بودن آمریکایی ها مــی افتیم که بارها حتــی در زمان مذاکرات 
هسته ای نسبت به آن هشــدار دادند.  به یاد روزی که معظم له در 
مراســم مشــترک دانش آموختگی، تحلیف و اعطای سردوشی 
دانشجویان دانشگاه های افســری ارتش جمهوری اسالمی ایران 

فرمودند: آمریکا غیرقابل اعتماد، خودبرتربین وعهدشکن است.

آمریکایی ها بعد 
از روی کار آمدن 

رییس جمهور 
جدید از هر بهانه 

ریز و درشتی 
برای درگیر کردن 

ایران با یک تله 
دیپلماتیک و 

مخمصه سیاسی 
استفاده می کنند

بعد از چند روز جنجال رسانه ای و جو سازی پیرامون آزمایش موشکی ایران و در حالی که مایکل فلین  سما مطیعی 
مشاور امنیت ملی دولت ترامپ طی بیانه ای به ایران در خصوص این آزمایش هاهشدار داد، اکنون 

برخی از رسانه ها خبر از آن داده اند که دولت ترامپ قصد دارد بر سر این جریان تحریم هایی جدید علیه ایران وضع کند.

 محمدرضا عارف در 
سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

اخبار

آستانه؛ میزبان نشست سه جانبه 
با موضوع آتش بس سوریه

 ترامپ انتقال سفارتخانه 
آمریکا به قدس را لغو کرد

پوتین، 16 ژنرال را برکنار کرد

پایتخت قزاقستان دوشنبه هفته جاری میزبان نشست 
ایران، روســیه و ترکیه پیرامون اجــرای آتش بس در 
ســوریه خواهد بود. وزارت امور خارجه قزاقستان روز 
پنجشــنبه با صدور بیانیه ای اعالم کرد که نمایندگان 
سه کشور ایران، روسیه و ترکیه در تاریخ ۶ ماه میالدی 
فوریه )١٨ بهمن( بــا هدف بحث پیرامــون چگونگی 
اجرای آتش بس سوریه، نشســتی در آستانه، پایتخت 
قزاقســتان برگــزار خواهند کــرد.  گفتنی اســت که 
مذاکرات صلح ســوریه با ابتکار عمل سه کشور ایران، 
روســیه و ترکیه در روز هــای ٢٣ و ٢۴ ژانویه ســال 
 جاری میالدی در شــهر آســتانه پایتخت قزاقســتان

 برگزار شد.

خبرنگار روزنامه »هاآرتص« از لغو انتقال ســفارتخانه 
آمریکا به »قدس« توسط رییس جمهور این کشور خبر 
داد. منابع خبری اســرائیلی می گویند »دونالد ترامپ« 
رییس جمهور آمریکا طی دستوری انتقال سفارتخانه 
این کشــور در فلسطین اشغالی از شــهر »تل آویو« به 
»قدس« را متوقف کرده است. »باراک راوید« خبرنگار 
برجســته روزنامه »هاآرتص« طی یــک توئیت اعالم 
کرد: ترامپ همچنین پیامی را ضد شهرک ســازی های 
صهیونیســتی )در کرانــه باختری و قدس اشــغالی( 

فرستاده و خواستار اجرای راهکار ٢ دولتی شد.

والدیمیــر پوتین رییس جمهور روســیه طی حکمی 
١۶ ژنــرال را از دو وزارتخانه کشــور و امور اضطراری 
و همچنیــن کمیته تحقیــق و بازرســی برکنار کرد. 
به گــزارش خبرگزاری روســی راشــاتودی، پوتین 
طی یک حکــم ١٣ ژنرال وزارت امــور اضطراری، دو 
ژنرال مســئول در وزارت کشــور و کمیته تحقیق و 
بازرســی ایالت خانتی مانسیســک و نیز دادســتان 
ایالت یاروســالول را برکنار کــرد؛ همچنین در حکم 
رییــس جمهور روســیه، دو معــاون جدیــد وزارت 
امور اضطراری و دو دادســتان جدید نیــز برای ایالت 
لنینگراد و جمهوری کریمه تعیین شــدند. والدیمیر 
پوتین در پاییز گذشــته نیز چهار ژنرال وزارت کشور 
 روسیه را برکنار کرد.گفتنی است هنوز دلیل برکناری 

١۶ مقام ارشد روسی اعالم نشده است.

پارلمانسیاست خارجهسپاهدیدگاه

کافه سیاست

 جام نیـــوز بــه نقــل از ســی ان ان نوشــت: صادق 
زیبا کالم تحلیلگر مسائل سیاســی در دانشگاه تهران 
طی گفت وگوی ویژه با کریســتین امانپــور خبرنگار 
ارشد ســی ان ان گفت: تندروها می خواهند ترامپ را 
امتحان کنند وگرنه آنها معیارهایی برای نحوه برخورد 

با ترامپ دارند که طبق آنها عمل می کنند.
زیبــا کالم در ادامه بــه خبرنگار ســی ان ان گفت: از 
 آنجا که ایــران با روســیه هم پیمان اســت، تندروها

 نمی خواهند مشکالتی در مسیر نزدیک شدن روابط 
مسکو با ترامپ ایجاد کنند.

بنا بر این گــزارش، این اظهارات زیبــا کالم در حالی 
ایراد می شود که کاخ سفید از زبان مایکل فلین مشاور 
امنیت ملی آمریکا اخیرا به ایران هشدار شدید اللحنی 
داده بود و در پی آن هم ترامــپ گفته که از این به بعد 

ایران رسما تحت نظر آمریکا قرار خواد گرفت.
مایکل فلین طی ســخنانی بی اســاس مدعی شد که 
اقدام ایــران مبنی بــر آزمایش موشــکی، آنچه را که 
همیشــه درمورد رفتار بی ثبات کننده این کشــور در 

خاورمیانه آشکار بوده است، تقویت می کند.

»حســین امیرعبداللهیــان« مشــاور رییس مجلس 
شورای اســالمی ایران در امور بین الملل روابط میان 

تهران و جنبش حماس را محکم توصیف کرد.
وی در مصاحبه با روســیا الیوم ، ابتدا بــه حمله رژیم 
صهیونیســتی به نوار غزه در تابستان ٢٠١۴ پرداخت 
و گفت: به دلیل اوضاع منطقه عربــی و عدم ثبات در 
مصر و تونس و نیز شــرایط در ســوریه، عراق و برخی 
کشــورهای حاشــیه خلیج فارس، اســرائیلی ها فکر 
کردند کــه فرصت برای حملــه به نوار غزه و اشــغال 
دوبــاره آن فراهم شــده، اما چه چیزی اتفــاق افتاد؟ 
جنگ چند روزی )٥١ روز( ادامه پیدا کرد و در نهایت 
اسرائیلی ها نتوانستند در مقابل موشک های حماس و 

جهاد اسالمی ایستادگی کنند.
وی تصریح کــرد: در مرحله ای، یک دســته از حماس 
جدا شــد و دیدگاه هایش را در خصوص ســوریه ارائه 
داد که بــا دیدگاه هــای جریان کلــی در این جنبش 
اختالف نظــر پیدا کرد؛ اما جنبــش حماس به صورت 
کلی، از تهــران به ویــژه در دفاع از ملت فلســطین و 

حقوقش دور نشد.

صادق زیباکالم :

 تندروها می خواهند ترامپ 
را امتحان کنند 

مشاور رییس مجلس:

  رابطه ایران و حماس 
محکم است

جانشین فرماندهی کل سپاه:

گلوی دشمنان را در تمام نقاط 
جهان اسالم فشرده ایم

کنایه نماینده اصالح طلب به  قالیباف:

گزارش پالسکو شبیه تبلیغاتی 
برای رییس جمهور شدن بود

سردار حسین سالمی در کنگره شــهید خادمی و هزار و 
٧٠٠ شهید شهرستان کاشــان ضمن تبریک فرارسیدن 
دهه مبارک فجر در مــورد واکنش مقامــات غربی و به 
خصوص آمریکایی در مورد برنامه موشــکی ایران اظهار 
کرد: امروز گلوی دشــمنان را در تمام نقاط جهان اسالم 
فشرده ایم، آنها بیش از این قدرت آفرینش تحول ندارند، 
مجبورند به حقیقت قدرت این ملت شــکوهمند و سایر 

ملت هایی که به انقالب ما پیوسته اند، تن دهند.
وی با اعالم اینکه دشــمنان ما را رها نمی کنند، تصریح 
کرد: امروز می بینید، فشــار سنگین سیاســی بر برنامه 
موشــکی ما وارد کرده اند؛ دشمنان بســیار ترسیده اند 
و قــدرت ایــران را درک کرده اند که این چنیــن رفتار 

می کنند.
جانشین فرماندهی کل سپاه پاســداران انقالب اسالمی 
ادامه داد: دشــمنان ما هر زمان از چیزی بســیار نگران 
می شــوند و از ظهور یک قدرت، احساس عجز می کنند، 
با هم متحد می شوند؛ فشــار می آورند، تهدید می کنند 

تا از طریق عملیات روانی بر اراده این ملت تاثیر بگذارند.

غالمرضا حیدری نماینــده مردم تهــران در مجلس 
شــورای اســالمی در مورد گزارش قالیباف در مورد 
حادثه ساختمان پالســکو در صحن مجلس گفت: به 
نظر من این گــزارش واقعی و منصفانه نبود و بیشــتر 
شــبیه تبلیغات برای انتخابات ریاست جمهوری بود.

شهرداری باید در مورد این اتفاق پاسخگو باشد و حتی 
قوه قضائیه و سازمان های امنیتی هم باید به این قضیه 

ورود پیدا کنند. 
نماینده مردم تهران در مجلس گفت: باید علت اصلی 
این اتفاق کشف شــود. درست اســت این ساختمان 
نا ایمن بوده اما ابهاماتی در این قضیــه وجود دارد که 
الزم است مشخص شود. شهرداری در این قضیه قطعا 
مقصر اســت و باید قوه قضائیه به عنوان مدعی العموم 
وارد این قضیه شود.  وی افزود: ریاست مجلس هم بعد 
از شنیدن گزارش وزیر کشــور و شهردار تهران گفتند 
که این قضیه ملی اســت و باید گــزارش ملی برای آن 
تهیه شود؛ اما مشخص نیست بعد از تهیه این گزارش 

چه ضمانت اجرایی وجود دارد.

وقتی حق مشروع ایران، بهانه آمریکایی ها برای اعمال تحریم های جدید می شود؛

این دشمن »غیرقابل اعتماد خودبرتربین عهدشکن«

ابوالنور نویسنده و تحلیلگر سیاسی عرب ، در یک 
گفت وگوی تلفنی با شبکه » اکسترانیوز« گفت: 
آزمایش موشــکی ایران در پاسخ به اقدامات اخیر 
آمریکا از جمله ممنوع کردن ورود شهروندان هفت 
کشور که ایران جزو آنهاست، صورت گرفت و هدف 
از آن این است که به آمریکا بفهماند ایران توانایی 
پاسخگویی به آنها را دارد، زیرا دولت جدید آمریکا 
به دنبال جنگ با ایران است. وی در ادامه گفت: اگر 
امور همانند زمان  رییس جمهور پیشــین آمریکا 
ادامه می یافت، ایران این گام را برنمی داشــت و 

سامانه موشکی خود را توسعه نمی داد.

نخست وزیر سابق نروژ به دلیل سفر به ایران در آمریکا 
بازداشت شد.

 به گزارش ای بی ســی، نخست وزیر ســابق نروژ به 
علت اینکه در ســال ٢٠١۴ به ایران سفر کرده بود، 
روز سه شنبه گذشته به مدت یک ساعت در فرودگاه 

دولس واشنگتن مورد بازجویی قرار گرفت.
 )Kjell Magne Bondevik( کیل ماگنه بوندویک
روز سه شــنبه از اروپا وارد فرودگاه دولس شد اما به 
علت این که ماموران گمرکی مهر سفر به ایران را در 
گذرنامه اش دیدند، اجازه ندادنــد از فرودگاه خارج 

شود و به مدت یک ساعت از او بازجویی کردند.

نظر نویسنده عرب درباره آزمایش موشکی ایران بازداشت نخست وزیر نروژ به دلیل سفر به ایران
کشــورهای عضو کمیته ضد ایرانی اتحادیه عرب 
در نشستی در ابوظبی بیانیه ای علیه ایران صادر و 
مدعی دخالت آن در امور داخلی کشورهای منطقه 
شدند. طبق گزارش پایگاه »الخلیج آنالین«، در این 
بیانیه همچنین ادعا شده است که ایران قطعنامه 
شــماره ٢٢١۶ شــورای امنیت درباره یمن که بر 
ممنوعیت واردات ســالح تاکید دارد، نقض کرده 
که این امر مشــروعیت بین المللــی و تالش های 
ســازمان ملل برای حل بحران یمن به روش های 
مســالمت آمیز را تضعیف می کند و با مقتضیات 

روابط دوستانه بین کشورها منافات دارد.

صدور بیانیه اتحادیه عرب علیه ایران
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پیشنهاد سردبیر:
خداحافظی ایران با دالر!

دوروز پایانی هفته، روزهای پررفت و آمدی 
برای نصف جهــان بود. روزهــای ترافیک 
رفت و آمدهای دیپلماتیــک البته با طعم 
اقتصاد! ابتدا »مهرداد بذرپاش« عضو هیئت رییسه مجلس 
و ســردبیر روزنامه منتقد دولت »وطن امروز« قرار بود به 
اصفهان بیاید که البته نیامد! او قرار بود در نشســت بسیج 
مهندسین اصفهان به مناسبت روز صنعت فضایی شرکت 
کند اما درنهایت نیامد تا در ارتباطی تصویری برای جامعه 
مهندسین استان سخنرانی کند و کنایه ای هم به دولت و 

دستاوردهای برجامی دولت تدبیر و امید بزند!
بذرپاش در این ارتباط تصویری گفت:»دست هایی در کار 
است که به نقطه مطلوب در صنعت فضایی نرسیم، با وجود 
سرمایه گذاری ها و کارهای خوب دانشگاهیان در صنعتی 
کردن این تکنولوژی هنوز به نقطه مناســبی نرسیده ایم.« 
نماینده مجلــس در ادامه همچنین تاکیــد کرد:»بعضی 
مدعی  هستند که سی ســال تجربه دارند اما در حال تکرار 
مکررات هستند و اسم این تکرار را تجربه می گذارند، امروز 
برخی مسئوالن فرسنگ ها از گذشته خود فاصله گرفته اند 

که این روحیه باید اصالح شود.«
بذرپاش با اشــاره به اینکه در یک پروژه ماهواره ای میزان 
زیادی هزینه صورت گرفت، اضافه کــرد: این هزینه ها به 
نتیجه نرسید و باید برای اجاره ماهواره دست چندم هزینه 
بپردازیم. ســردبیر وطن امروز باتاکید بــر اینکه نیازمند 
یک کار و نگاه متفاوت هســتیم، گفت: در شــرایط فعلی 
مشــکل ســاخت ماهواره نداریم، در خصوص پرتابگرها 
نیز ابتدا باید از پرتابگرهای دیگر کشــورها استفاده کنیم 
و بعد پرتابگر هم بســازیم. نباید دســت هایی در کار باشد 
که جلــوی پیشــرفت را بگیــرد، عدالت حکــم می کند 
 صدای خود را منتقل کنیم تــا آزادی خواهان دنیا حق را

دریافت کنند.
بذرپاش ادامــه داد: صنایــع فضایی برای مــا یک نقش 
راهبردی دارد؛ برای مثال در پروژه ای که در کشور مصوب 
شده بود بیش از 250 میلیارد تومان برای ماهواره مصرف 
شد بعد از گذشت هشت سال پول خرج شــد اما ماهواره 

ساخته نشد.
بذرپاش کــه این روزهــا زمزمــه هایی دربــاره احتمال 
کاندیداتوری او در انتخابات سال 96 هم به گوش می رسد، 
در پایان بــا عذرخواهــی از عدم حضور در برنامه بســیج 
مهندسین اصفهان، در ســخنانی کنایه وار گفت: نیت من 
حضور در این مراســم بود در روز صنعــت فضایی باوجود 
ایرباس هایی که خریداری شــده با یک مشــکل کوچک، 

پرواز کنسل شد و از دیدار شما بی نصیب شدم!
      

بیشتر دانشمندان هسته ای از اصفهان بوده و 
هستند

میهمان بعدی »فریدون عباســی« رییس سابق سازمان 
انرژی اتمی کشورمان بود که شامگاه پنجشنبه در مجتمع 

باقرالعلوم خمینی شهر به سخنرانی پرداخت.
عباســی در این مراسم گفت: ســانتریفیوژهای هسته ای 
محصول تالش فکری ملت ایــران در تمام حوزه های علوم 
پایه و فنی مهندسی است، اگر ما این فن آوری و توانمندی 
را به دســت نمی آوردیم، چرخه زندگی مــا نمی چرخید. 
سانتریفیوژهای هسته ای باعث اختالل زندگی مردم نبود، 
امروز فن آوری فضایــی و ماهواره ای ما نیــاز به فن آوری 

هسته ای دارد.
رییس سابق سازمان انرژی اتمی کشور با بیان اینکه امروز 
رشته های فنی مهندسی، فضایی و هسته ای ما به یکدیگر 
مرتبط اســت، اعالم کرد: ایــن روزها به بهانــه آزمایش 
موشکی علیه ما تبلیغات می شــود و به بهانه اینکه امنیت 

آمریکا مورد تهدید است ما را تهدید می کنند.
عباسی با بیان اینکه فن آوری هسته ای به ما کمک می کند 
تا ابزار دقیق اندازه گیری رشــد داشــته باشــیم، گفت: 
خوشبختانه در منطقه استان اصفهان تولید مواد هسته ای 

امکان پذیر بود، اســتان اصفهــان به  عنوان یک اســتان 
صنعتی و با مردمی سخت کوش استعداد زیادی دارد. وی 
با بیان اینکه سایت سوخت هســته ای در اصفهان است و 
اصفهانی ها نشــان دادند توانایی تولید ســوخت هسته ای 
را دارند، گفت: بیشــتر دانشمندان هســته ای ما از استان 

اصفهان بوده و هستند.
رییس ســابق ســازمان انرژی اتمــی، حوزه ســاخت و 
بهره برداری از ســانتریفیوژها در اســتان اصفهــان را از 
افتخــارات این اســتان دانســت و اعالم کــرد: در زمان 
مسئولیت این  طرح در حال اجرا بود چون استان اصفهان 
با وجــود دانشــگاه صنعتی اصفهــان و صنایــع مختلف 
اســتان ظرفیت این حرکت را دارد. عباسی گفت: نظام ما 
در حال حاضر یک قدرت منطقه ای محســوب می شود و 
با وجود مشــکالت و کمبودهــا در حال تبدیل شــدن به 
یک قدرت جهانی هستیم. عباســی با بیان اینکه نظام ما 
در یک پیچ تاریخی قرار دارد، بیان داشــت: مردم ما باید 
چــادر فرماندهــی معاویه را ســرنگون کنند و مــا نباید 
فریــب عمروعــاص و قرآن های بــر ســرنیزه را بخوریم، 
مالک اشــترهای زمان را تنها نگذاشــته و والیتمان را رها 

نکنیم تا اینکه بتوانیم از این پیچ تاریخی عبور کنیم.
      

لشکر بیکاری، تهدیدی جدی پیش روی کشور 
است

صبح جمعه اما اصفهان یک میهمان ویژه و نام آشنا داشت 
که زیاد هم به نصــف جهان می آید و این بــار هم قرار بود 
در نشســتی با عنوان »فرصت ها و تهدیدهــای انتخابات 
96 « در کتابخانه مرکزی شــهرداری شرکت کند. به نظر 
می رســید این نشست بیشــتر پیرامون مسائل سیاسی و 
گمانه زنی های انتخاباتی باشد اما بخشی از سخنان باهنر 
به مسائل و مشکالت اقتصادی کشور اختصاص پیدا کرد. 
نایب رییس ســابق مجلس گفت:طوماری که برای انقالب 

وجود دارد بلنــد و افتخارآمیز اســت، بعضی ها می گویند 
وضع رفاه قبل از انقالب بهتر بــود اما آن زمان 35 میلیون 
جمعیت بود و امروز با هفتاد میلیون جمعیت ســالی یک 
میلیون ماشــین می خرند. امروز 100 میلیون سیم کارت 
در کشور در حال کار کردن است و بعضی ها می گویند رفاه 

بدتر شده و این بی انصافی است.
دبیر کل جامعه اســالمی مهندســین کشــور ادامه داد: 
کاســتی ها را انکار نمی کنیم اما یک زمانی شــاخصه های 
بهداشــت این بود از هر هزار کودک 72 نفــر بعد از تولد 
می مردند و ایــن عدد االن بــه 17 رســیده و در موضوع 

بهداشت در آسیا در جایگاه سوم هستیم.
باهنر تاکید کرد: نمک نشناســی در مــورد انقالب نکنیم، 
همه دولت ها کارها را انجام داده اند حاال یکی بیشتر و یکی 
ضعیف تر کار کرده اســت. باهنر به تهدیدهای پیش روی 
کشوراشاره کرد و گفت: لشــکر بیکاری در کشور تهدیدی 
جدی بــرای فاصله بین مــردم و حاکمیت اســت اما اگر 
رونق اقتصادی هم ایجاد شــود به این معنا نیست که همه 

بیکارها شاغل می شوند.
نماینده سابق مردم تهران در مجلس گفت: خبری از رونق 
اقتصادی نیست، مســئوالن باید مردم را هم از رکود عبور 
دهند؛ بله اگر همه جا را بهشت زهرا کرد و اقتصاد متقاضی 
نداشته باشــد معلوم اســت که تورم صفر می شود، چرخ 

اقتصاد باید بچرخد.
دبیر کل جامعه اسالمی مهندسین کشــور ادامه داد: یک 
ماه فروش نفت باال می رود بعد می گویند هفت درصد رشد 
اقتصادی داشتیم اما جوجه را آخر پاییز می شمارند و کل 

رشد اقتصادی سال مهم است.
باهنر با بیان اینکه خانواده ای که ســه میلیون درآمد دارد 
دیگر نیازمند یارانه نیســت و باید یارانه ها را مدیریت کرد، 
گفت: اگر با این پول کار عمرانی می شد بیکاری هم کم کم 
رفع می شد، گاهی تدبیر هست، شــجاعت نیست و گاهی 

شجاعت هست و تدبیر نیست.
دبیر کل جامعه مهندســین کشــور افزود: ضریب جینی 
مقداری اصالح شــده اما باز می تواند بهتر شود و برداشت 
من این اســت که ریزش رأی دولت یازدهم ریزش باالیی 
است و نارضایتی در کشور باالســت. نماینده ادوار مجلس 
شورای اســالمی گفت: اگر رونقی هم هست به ذائقه مردم 
نچســبیده  و بعضی از شــاخصه های اقتصادی با دو سال 

تأخیر خود را نشان می دهند.
      

ایران مدیون سرپنجه تدبیر اصفهانی هاست
و در نهایــت روز پنج شــنبه  محمدباقر نوبخــت معاون 
رییس جمهور و رییس ســازمان برنامه  و بودجه هم برای 
افتتاح و بهره برداری از چند طرح و پروژه به اصفهان آمد. 
نوبخت شامگاه پنجشنبه در مراسم افتتاح دو هزار و ۴06 
پروژه در مرکز تلفن اســتقالل اصفهــان، گفت: افتتاح دو 
هزار و ۴06 پروژه در مخابرات اصفهان بســتر ســاز دولت 
الکترونیک است که از این طریق این اســتان از دو امکان 
ویژه به صورت هم زمان در سطح کشور برخوردار می شود. 
بخش نخســت اتصال فیبر نوری به منازل در گذشــته با 
حضور دکتر ظریف در استان اصفهان انجام شد. امروز این 
اتفاق به همراه اســتفاده از دانش و فنــاوری های روزآمد 
4G برای موبایل هــا نیز رخ داد. رییس ســازمان برنامه و 
بودجه کشــور در ادامه افزود:  در عرصه مدیریت، مدیرانی 
که متعلق به جغرافیای متمایز اصفهان هســتند مدیرانی 

بسیار زیرک، فهیم و کارآمد هستند.
نوبخت با اشاره به اینکه خوشبختانه آنچه را در این عرصه 
از جهت برخــورداری از دانــش و فناوری هــای روز، در 
عرصه های مختلف که در حال حاضر برای کل کشور مفید 
است بیان شــد باید محصول ســرپنجه تدبیر اصفهانی ها 
بدانیم،  تصریح کرد: در فاصله دی ماه سال گذشته تا دی 
ماه ســال جاری بر اساس آمار رســمی11/5 میلیارد دالر 

فرصت سرمایه گذاری که 
برخی از آنها فرصت انتقال 
دانش و فناوری های روز را 
به همراه داشت در کشور 
صورت گرفت. البته تا این 
ســرمایه های ثبت شــده 
فرصت اجرایی پیدا کنند 

زمان می برد.
معاون رییس جمهوری با 
اشاره به اینکه دولت بعداز 
دوران رخوت و رکود طی 
ســال های تحریم در دو 
عرصه در حال بازســازی 
است، ادامه داد: نخستین 
عرصه، حرکت در مســیر 
بخش غیر دولتی اســت 
که در این راستا طرح های 
عمرانی راکد و نیمه راکد 
با حدود 16 هزار میلیارد 
تومان در حال فعال شدن 

است.
نوبخت گفت: الزم اســت 
نیز  اصفهــان  اســتاندار 

گزارش دهد که طی ســال جاری چه تعــداد از واحدهای 
تولیدی نیمه فعال بخش خصوصی توانستند از تسهیالت 

بانکی استفاده کنند و فعال تر شوند.
معاون رییس جمهوری با بیــان اینکه نکته قابل توجه این 
است که ســه روز قبل صندوق بین المللی پول اعالم کرد 
ایران در بین کشــورهای جهان هجدهمین اقتصاد بزرگ 
جهان اســت، گفت: ایران نسبت به کشــورهای استرالیا، 
هلند و امــارات از نظر قدرت و حجم اقتصــادی به مراتب 

رتبه بهتری دارد.

بعضی ها می گویند 
وضع رفاه قبل از 

انقالب بهتر بود اما 
آن زمان 35 میلیون 
جمعیت بود و امروز 

با هفتاد میلیون 
جمعیت سالی یک 

میلیون ماشین 
می خرند. امروز 100 
میلیون سیم کارت 

در کشور در حال 
کار کردن است و 

بعضی ها می گویند 
رفاه بدتر شده و این 

بی انصافی است.

یادداشت

حــذف دالر از معامالت توســط ایــران با خطرهایــی مواجه 
اســت؛ چرا که این ارز، مســئله فروش نفت این کشور را تحت 
تاثیر قرار داده است. به گزارش جام نیـــوز یه نقل از وب سایت 
مصــری »صدی البلــد«، روزنامه ایندیپندنت نوشــته اســت 
دولت ایــران اعالم کــرده در آینــده ای نزدیک دیگــر از دالر 
اســتفاده نخواهدکرد. منبع مذکور افزود: این اقدام دولت ایران 
پاســخی به دونالد ترامپ اســت که قانون منع صدور روادید را 
برای ایرانی هایی کــه می خواهند به آمریکا ســفر کنند، وضع 
کرد. ایندیپندنت افزود: حذف دالر از معامالت توســط ایران با 
خطرهایی مواجه اســت؛ چرا که این ارز، مسئله فروش نفت این 

کشور را تحت تاثیر قرار داده است.

به گزارش جام نیـوز، 6 هزار میلیارد تومان بدهی به صنعت دارو 
و درمان که از 1393 تاکنون انباشــت شده این صنعت را به مرز 
تعطیلی رسانده است. »نجفی عرب« رییس کمیسیون سالمت 
اتاق تهران با صراحت می گوید اگر این بدهی ها پرداخت نشــود 
عالوه بر احتمال تعطیلی، داروخانه ها نیز از اول اسفندماه ممکن 
اســت داروهای مورد نیاز متقاضیان دارو را کــه دفترچه های 
تامین اجتماعــی دارند ندهند و برایشــان نســخه نپیچند. او 
می گوید معاون اجرایی رییس جمهور وعده داده است مشکالت 
را برطرف کند و معتقد اســت طلبــکاران از دولــت، حاضر به 
پذیرش اوراق نیستند زیرا قدرت نقدشــوندگی آنها کم است و 

باید پول نقد بدهند. 

سازمان هواشناسی کشور توصیه های هواشناسی کشاورزی را تا 
19 بهمن ماه به کشاورزان سراسر کشورو از جمله اصفهان ارائه 

کرد که به شرح زیر است:
باغبانــی: باتوجه به کاهش محســوس دما، بــاغ داران درمناطق 
مرکزی وشرق استان نســبت به محافظت تنه درختان اناروزیتون 

اقدام نمایند.
خودداری از انجام عملیات آبیاری به دلیل وجود نزوالت جوی

باتوجه به ســرد شــدن هوا درمناطق شــرقی ومرکزی اســتان، 
باغ داران نسبت به پوشاندن نهال های جوان خصوصا خرما، زیتون 

وگردوی کشت بافتی اقدام نمایند.
پســته کاران مناطق شرق وشــمال ازروغن ولک خصوصا دررقم 
 اکبری به دلیل عدم تامین نیازســرمایی از15 بهمن ماه استفاده 
نمایند. برای جلوگیری ازآفتاب ســوختگی، باغ داران نســبت به 

رنگ آمیزی تنه درختان اقدام نمایند.
باتوجه به کاهش دما به کشــاورزان مناطق غرب وجنوب اســتان 
توصیه می شــود نســبت به تنظیم درجه حرارت انبارهای سیب 

زمینی اقدام نمایند.
باغ داران محترم باتوجه به بارش های فصلی نســبت به احداث و یا 

ترمیم تشتک های پای درختان اقدام نمایند.
برای جلوگیری ازگســترش آفت زنبــور مغزخواربادام نســبت 
به جمــع آوری وازبین بردن بادام های باقی مانــده درباغ ها  اقدام 

نمایند.
گلخانه داران ،تولیدکنندگان مرغ وطیوروسالن های تولیدقارچ به 
منظور مقابله باخسارات احتمالی، تمهیدات الزم دربرابر وزش باد 

وکاهش دما را به عمل آورند.
زنبورداری: محافظت از کندو ها

پرورش دهندگان ماهی برای جلوگیری از یخ بستن آب استخرها 
و کاهش اکســیژن محلول در آب نســبت به شکســتن یخ ها و 

هوادهی استخرها  اقدام نمایند.

خداحافظی ایران با دالر!

تهدیدی که قرار است از اول اسفند اجرایی شود؛

داروخانه ها به دفترچه های بیمه 
دارو نمی دهند

قیمت انواع
دستگاه فکس در بازار

اصفهان در دو روز پایانی هفته، میزبان چهره های سیاسی و مسئوالن کشورشد؛

ترافیک دیپلماتیک با طعم اقتصاد!

در میان انبوهی از میوه هــای خارجی و قاچاق، میوه هایی هســتند که با ثبت 
ســفارش قانونی و از مبادی قانونی وارد کشــور شــده اند. آناناس، موز، انبه و 
نارگیل، در لیست میوه هایی هســتند که به صورت رســمی وارد می شوند. به 
گزارش قدس آنالین ، حســین مهاجران می گوید:»آناناس از سنگاپور و مالزی، 
موز از کشورهای فیلیپین، ســومالی، بولیوی و اکوادور و انبه از کنیای آفریقا و 

پاکستان، به صورت قانونی وارد کشور می شوند.«
بر اساس اعالم رییس اتحادیه فروشندگان میوه و تره بار، نارگیل های موجود در 
بازار که قیمتشــان از پنج هزار تا 6 هزار تومان متغیر است، از کشورهایی مثل 
پاکستان، هندوستان، سنگاپور و مالزی و از مبادی رسمی وارد کشور می شوند. 
این درحالی است که شــبرنگ و آلوســیاه های بازار، همگی به صورت قاچاق از 
آفریقا وارد شــده و به ترتیب با دو هزار و 500 و هشــت هزار تومان در بازار به 

فروش می رسند.
به گفته او، به غیر  از آناناس، موز، انبه و نارگیل، همه میوه هایی که وارد کشــور 
می شــوند، همچون گالبی آمریکا، سیب سبز فرانســه، لیمو ترش ویتنام، سیر 
چینی، گالبی هــای چینی و زردآلوی آفریقا، به صورت قاچاقی وارد می شــوند. 
عالوه بر میوه های قاچاق موجود در بازار، کشــورهایی هم هســتند که بیشتر 
از همه در تیررس قاچاقچیان قــرار دارند. نیاورانی توضیــح می دهد:»لیچی، 
رامبوتان، دراگون فروت یا میوه اژدها و منگوستن هندی، از آن دسته میوه های 
کم طرفداری هســتند که عمدتــا از امارات و به صــورت قاچاق وارد کشــور 

می شوند.«
همچنین به گفته او، همــه بادام های آمریکایی موجود در بــازار هم به صورت 

قاچاق وارد کشور شده اند.

مصرف گاز در بهمن امسال نســبت به بهمن سال گذشــته 70میلیون متر 
مکعب افزایش یافته اســت؛ این رقــم یعنی معادل 3فاز پــارس جنوبی که 
رقمی فاجعه بار اســت! به گزارش ایسنا، میزان رشــد مصرف گاز در کشور 
هم زمان با برودت شــدید هوا به حد نگران کننده ای رســیده، به طوری که 
مسئوالن شرکت گاز را با این هشــدار مواجه کرده است که در صورت تداوم 
روند کنونی مصرف، روزهای نخســت هفته آینده برخی شهرهای شمالی با 
بحران کمبود گاز مواجه شــوند. درحال حاضر مصرف روزانه گاز در کشور به 
رکوردی بی سابقه رسیده است. میزان مصرف گاز از 500میلیون متر مکعب 
گذشــته و پیش بینی می شــود با ادامه این روند به 530میلیون متر مکعب 
برسد. درحالی که اســتان های مرکزی مانند تهران و البرز، مصرف گاز را در 
سطوح فوق العاده باال و غیر استاندارد ادامه می دهند، این نگرانی وجود دارد 
که تداوم رفتار غیرمسئوالنه شــهروندان در مصرف گاز، استان های شمالی 
همچون مازندران و گلستان را با مشــکالت جدی گازی مواجه کند. بررسی 
روند مصرف گاز در کشور، آمارهای نگران کننده ای را از مسئولیت اجتماعی 
شهروندان نسبت به یکدیگر نمایان می کند؛ به طوری که فقط تهران و البرز 
به اندازه یک پنجم کل اتحادیه اروپا مصــرف گاز دارند که این روند مصرف 
به طور قطع استان های شــمالی را با بحران کمبود فشار گاز و حتی احتمال 

قطع گاز روبه رو می کند.
این درحالی اســت که شــرکت ملی گاز ایران بارها اعالم کرده اســت اگر 
مشترکان در سراسر کشور، تنها دودرجه از حرارت محیط خود کم کنند، 50 
میلیون متر مکعب صرفه جویی در مصرف کل گاز کشــور خواهد داشت که 

رقم قابل توجه و گره گشایی است.

سه فاز پارس جنوبی بلعیده شد!اینها اسم میوه های قاچاق است!

انرژیخبرمیوه و تره بار

افزایش حقوق بازنشستگان نیروهای 
مسلح

معاون پارلمانی وزارت دفاع و پشــتیبانی نیروهای مســلح در همدان 
گفت: 663 هزار بازنشســته نیروهای مسلح در کشــور وجود دارد که 
حقوق آنها تا میزان 90 درصد حقوق شــاغالن هم تــراز خود افزایش 

خواهد یافت.
به گزارش خبرآنالین، سردار رضا طالیی نیک که در مراسم قدردانی از 
بازنشسته های نمونه نیروهای مسلح اســتان همدان سخن می گفت با 
اعالم مطلب فوق از تصویب قانونی برای افزایش حقوق بازنشســتگان تا 
میزان نود درصد حقوق شــاغالن هم تراز خود در برنامه پنج ساله آینده 
خبر داد و خاطرنشان کرد: وضعیت اقتصادی مردم در شرایط فعلی قابل 

مقایسه با قبل از انقالب اسالمی نیست.
وی تصریح کــرد: ولی با این وجود در این عرصه هنــوز به نقطه مطلوب 
نرســیده ایم و باید تالش های بیشــتری، در این خصوص صورت گیرد.

معاون پارلمانی وزارت دفاع و پشــتیبانی نیروهای مسلح اظهار داشت: 
انقالب اســالمی ایران برای مردم ما قدرت فکــری، فرهنگی، علمی و 
دفاعی به ارمغان آورد و قرار گرفتن ایران در ردیف ده کشــور برتر دنیا 
به لحاظ پیشــرفت های علمی نیز، در مســیر انقالب اسالمی به دست 
آمده اســت.گودرزی، مدیر ارشد وزارت دفاع در اســتان همدان و مدیر 
کل تامین اجتماعی نیروهای مسلح اســتان نیز در این مراسم از اعطای 
بیش از چهار میلیارد و هشتصد میلیون تومان تسهیالت به بازنشستگان 
و شاغالن نیروهای مســلح در اســتان خبر داد و گفت: از ابتدای سال 
 بیش از ســی میلیارد تومــان در حوزه درمــان این نیروها در اســتان

هزینه شده است.

کافه اقتصاد

بازار

هشدار

معاون بهبود تولیدات 
دامی سازمان جهاد 
کشاورزی اصفهان:

گوشت قرمز 
ارزان می شود

معاون بهبــود تولیــدات دامی ســازمان جهاد 
کشاورزی اســتان اصفهان گفت: مردم نگرانی از 
بابت قیمت گوشت قرمز نداشته باشید، چرا که 
تا پایان ســال قیمت این فرآورده پروتئینی سیر 
 نزولی خواهد داشــت. امیرحســین افیونی در 
گفت و گو با ایمنا با اشاره به اینکه استان اصفهان 
یکی از استان های برتر کشور در زمینه تولیدات 
دامی است، اظهار داشت: باوجود خشکسالی های 

اخیر توانسته ایم در تولید بسیاری از محصوالت 
به خودکفایی برســیم و صادرات هم در ســطح 
مطلوب داشــته باشــیم. وی با بیان اینکه نباید 
گوشــت قرمز را تنها گوشت گوســفند قلمداد 
کنیــم، افزود: 90 درصد گوشــت قرمــز دنیا از 
گوشت گوســاله و 10 درصد گوسفندی است.

معاون بهبــود تولیــدات دامی ســازمان جهاد 
کشــاورزی اســتان اصفهان پیرامــون افزایش 

قیمت گوشــت قرمز در اســتان، بیان داشــت: 
گوشت گوساله براساس تورم 10 درصدی، تنها 
1/5 درصد افزایش یافته و گوســفندی هم 30 
درصد رشد داشته است. وی تصریح کرد: اکنون 
هیچ گونه کمبودی در تامین گوشت گوساله در 
استان و کشــور نداریم و بسترهای مناسب برای 
تامین گوشــت گوســاله وجود دارد، اما سلیقه 
مصرف را باید از گوشت گوسفندی به گوساله ای 

تغییر دهیم، زیرا از نظر اقتصادی، بهداشــتی و 
پروتئینی به صرفه تر اســت. افیونی تاکید کرد: 
مردم نگرانی از بابت قیمت گوشت قرمز نداشته 
باشند، چرا که تا پایان سال قیمت آن سیر نزولی 
می یابد. وی بــا بیان اینکه رقابــت منفی خوب 
نیســت،گفت: اتحادیه گوشــت قرمز صالحیت 
تایید ســالمت و بهداشــتی بودن گوشت را در 

بازارهای کوثر ندارد.

KX-FT987CX - پاناسونیک

305،000
تومان

385،000
تومان

KX-FL501 - پاناسونیک

320،000
تومان

325،000
تومان

زینب
ذاکر
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تازههایپزشکیيادداشت
پیشنهادسردبیر:

قسمتیازمغزدرزمانخستگیبهخوابمیرود

شاید شما هم شنیده باشید که نوعی آنتی اکسیدان به نام لوتئین برای 
چشم ها مفید است، اما مطالعات علمی چنین چیزی را تایید نکرده اند. 
با این حال، همین مطالعات نشــان می دهد کــه لوتئین می تواند در 

مقابل سرطان از انسان ها محافظت کند.
اســفناج، ســبزی مهمی اســت که مقدار قابل توجهی از لوتئین، 
زیگزانتین و کاروتنوئیدها را برای بدن فراهم می کند. البته اســفناج 
خام یا کمتر پخته شده، حاوی لوتئین بیشتری است. این مواد مهم، 
مولکول های ناپایــدار )رادیکال های آزاد( را قبل از آسیب رســانی به 
ســلول های بدن، از بین می برند. بعضی از مطالعات نشان داده اند که 
همین عناصر می توانند از افراد در مقابل ســرطان های دهان، مری و 
معده محافظت کنند. مطالعات دیگر هم نشــانگر این هســتند که 
کاروتنوئیدهای موجود در اسفناج، خطر ابتال به سرطان های تخمدان، 
ریه،  اندومتریال و کولورکتال را کاهــش می دهند. نکته دیگر اینکه 

اسفناج خام یا کمتر پخته شده، حاوی لوتئین بیشری است.
از آنجایی که فوالت و فیبر زیادی در اسفناج وجود دارد، محققان فکر 
می کنند که مصرف این ســبزی می تواند خطر ابتال به سرطان های 
 DNA زیادی را کاهش دهد. فوالت در تولید سلول های جدید و ترمیم
به بدن کمک می کند. این نکته خصوصا در ســن باروری برای زنان 
مهم است، چون می تواند از مبتال شــدن جنین به نقص لوله عصبی 

جلوگیری کند.

 به گفته محققان، تست تنفس برای تشــخیص سرطان های معده و 
مری امیدبخش اســت. مطالعه جدید محققان نشان می دهد در این 
آزمایش ۵ ماده شــیمیایی موجود در نفس اندازه گیری می شــود. 

تشخیص این سرطان ها در بیش از ۳۰۰ بیمار، ۸۵ درصد درست بود.
هر ساله 1/4میلیون مورد ابتال به سرطان معده و روده در سراسر جهان 
تشخیص داده می شود. به گفته محققان، هر دوی این سرطان ها در 
مرحله پایانی تشخیص داده می شــوند و 1۵ درصد از بازماندگان این 

سرطان ۵ سال بعد از تشخیص سرطان زنده می مانند. 
دکتر »شراز مارکار« سرپرســت تیم تحقیق از کالج امپریال لندن، در 
این باره می گوید: »در حال حاضر تنها شیوه تشخیص سرطان معده یا 
مری ازطریق آندوسکوپی اســت. این شیوه پرهزینه و تهاجمی بوده و 

عوارضی را به همراه دارد.«
به گفته وی، »تست تنفس می تواند به عنوان آزمایشی غیرتهاجمی 

برای کاهش شمار آندوسکوپی های غیرضروری استفاده شود.«
 وی در ادامه می افزاید: »از آنجایی که ســلول های سرطانی متفاوت 
از سلول های سالم هستند، ترکیب متفاوتی از مواد شیمیایی را ایجاد 

می کنند. 
این مطالعه بیان می کند که ما می توانیم این تفاوت ها را تشــخیص 
دهیم و برای نشــان دادن اینکه کدام بیماران مبتال به ســرطان های 

مری و معده بوده و کدام یک نیستند، از تست تنفس استفاده کنیم.«

 برای مقابله بــا ایجاد زخم در معده چندین راهــکار درمانی موثر 
را مدنظر قــرار دادیم. برخــی از غذاها می توانند باعث تشــدید 
این عارضه شــوند. ســوزش معده با مصرف برخی از خوراکی ها 
و موادغذایی افزایش پیــدا خواهد کرد. اگر مبتــال به این عارضه 

هستید بهتر است بیشتر به سالمتی خود اهمیت دهید .
در زخم های معده به دلیل ترشــح بیش از حد اســید، بهتر است 
ترکیبات غذایی اســیدی مثل مرکبات به دلیل میزان باالی اسید 
ســیتریک، کیوی و برخی میوه های تــرش در دوره حاد بیماری 

مصرف نشود.
همچنین برخی از مواد غذایی مثل فرنی یا حتی خود شیر به دلیل 
خاصیت تامپونی که دارند، باعث خنثی ســازی میزان اسید معده 
می شوند و می توان مصرف آنها را برای رفع زخم معده توصیه کرد.

همچنین مصرف غذا با فاصله زمانی کوتاه، بــه این دلیل که مانع 
 تاثیر اســید بر مخاط معده و سوزش بیشــتر خواهدشد، توصیه 

می شود.
 باید توجه کرد که بیشــتر مشــکالت گوارشــی از استرس ناشی

 می شــوند؛ بنابراین توصیه به کاهش استرس با پیاده روی و سایر 
ورزش ها هم مفید است.

مصرف غذا در حجم زیاد و پرخوری، ترشح اســید را بیشتر و کار 
گوارش را شــدیدتر خواهد کرد؛ پس مصرف غــذا در حجم کم و 
دفعات بیشتر توصیه می شود. لبنیات پروبیوتیک هم مفید است و 
اگر فرد به طور کلی شیر را تحمل نمی کند، باید از سایر مواد لبنی 

قابل تحمل استفاده شود.
از مصرف چای تیــره و پر رنــگ، ترکیبات کافئیــن دار، قهوه و 
شــکالت، مواد پر چرب و ثقیل الهضم مثل کتلت، ســاالد الویه و 

کباب های کوبیده و... پرهیز شود.

زمانی که فرد احساس کســالت می کند یا خســتگی زیادی دارد، 
بخشــی از مغز او به صورت موضعی به خواب می رود. دانشمندان در 
مطالعه جدید به این نتیجه رســیدند که وقتی احســاس خستگی 
شدید می کنیم یا کسل هستیم، حتی اگر کامال بیدار باشیم، بخشی 
از مغز مــا به طور کامل خوابیده اســت و در حالت غیرفعال به ســر 

می برد. 
دکتر »جِرمی اسالتر« و همکارانش در دانشگاه تگزاس، در مطالعات 
جدید خود به این نتیجه رســیدند که مغز انســان می تواند »خواب 
موضعی« را تجربه کند و بر این اســاس در طول شبانه روز برحسب 
نحوه فعالیــت بدن، بخش هایــی از مغز می تواند به خــواب رفته یا 
بیدار شود. میزان خواب موضعی و نحوه بروز آن، در طول روز تغییر 
می کند و دانشــمندان با مطالعات علمی خود به این نتیجه رسیدند 
که شــدت خســتگی که انســان در پایان یک روز تجربه می کند، 
می تواند نشانگر این باشد که چه میزان از مغز او به خواب رفته است. 
در این مطالعه، 6 فرد حضور داشتند که به مغز هر یک از آنها بیش از 
1۰۰ الکترود نصب شده بود تا نحوه فعالیت های مغز و سیگنال هایی 

که ارسال می کند به دقت تحلیل شود. 
محققان در پایان متوجه شــدند زمانی که فرد احســاس کســالت 
می کند یا خستگی زیاد دارد، بخشــی از مغز او به صورت موضعی به 
خواب می رود و به همین خاطر اســت که در چنین شرایطی انسان 

نمی تواند تحلیل های عمیق و درستی انجام دهد.

اينسبزیراخامبخوريد
تاسرطاننگیريد!

محققاندريافتند؛

تشخیصزودهنگامسرطانمعده
باتستتنفس

برایمقابلهبازخممعده
میوهترشنخوريد

قسمتیازمغزدرزمانخستگی
بهخوابمیرود

دالیل زیادی وجــود دارد که ما از یک فنجــان چای داغ 
لذت ببریــم. ما عطر گونه هــای مختلف چای را دوســت 
داریم. در دســت گرفتن یک لیوان چای داغ در یک صبح 
سرد زمســتانی و گرم شــدن دســت ها، آرام بخش بوده و 
مزه مزه کردن چای مقابل شــومینه یــک راه عالی برای 
رســیدن به آرامش اســت و مهم تر اینکه پس از گذراندن 
یک روز پراســترس، بهترین معجون برای رفع خستگی و 
تجدیدقوای جسمی است. توصیه به مصرف این چای ها زیر 

نظر پزشک باید باشد.
1.چایبهارنارنج)طبیعتگرم(

خواص: آرام بخش، تقویت کننده قلب و اعصاب، نشاط آور.
طرزتهیه: یک قاشــق غذاخوری بهارنارنج+ دو لیوان آب 

جوش+  نبات.
تذکر:افــرادی که دچار فشــارخون هســتند، با احتیاط 

مصرف کنند.
2.چایبابونه)طبیعتگرموخشک(

بابونــه ازنظر طــب قدیم ایران گرم و خشــک اســت و از 
تقویت کننده های تلخ به حســاب می آید. یکی از مهم ترین 
خواص بابونه، درمان زخم و ورم معده اســت. برای درمان 
زخم معده یک لیوان چای غلیظ بابونه درست کنید )چهار 
قاشــق چای خوری بابونه در یک لیوان آب جوش یا چهار تا 
چای کیسه ای بابونه در یک لیوان آب جوش( و صبح ناشتا 
آن را بنوشید؛ ســپس در رختخواب به پشت دراز بکشید و 
بعد از چهار دقیقه بخوابید و البته بعد از یک ربع می توانید 
صبحانه خود را میل کنید. این عمــل را به مدت دو هفته 

ادامه دهید تا زخم و ورم معده به کلی شفا یابد.
3.چایدارچین)طبیعتگرموخشک(

خواص: محرک اعصاب، ضد وســواس و جنــون، موثر در 
درمان ناراحتی های گوارشی، دیابت، دردهای استخوانی و 

سردی بدن، تقویت کبد و معده، انرژی بخش.
طرزتهیه:چند قلم دارچین + دو لیوان آب جوش+ نبات.

4.چایزنجبیل)طبیعتگرموخشک(

خــواص: باالبرنده فشــارخون، ضــد ضعــف اعصاب، 
تقویت کننده حافظه، ضد درد مفاصل، تقویت کننده قوای 

جنسی، مقوی معده، خون ساز، ضد سم غذایی.
طرزتهیه: یک قاشــق چای خوری کوبیده زنجبیل + دو 

لیوان آب جوش + نبات.
5.چایاسطوخودوس)طبیعتگرموخشک(

خواص: آرام بخش اعصاب، تقویت کننده سلول های مغزی، 
ضد میگرن، آسم و برونشــیت، ضد اگزما، موثر در درمان 

روماتیسم.
طرزتهیه: یک قاشق غذاخوری اسطوخودوس+ دو لیوان 

آب جوش+ نبات.
6.چایآويشن)طبیعتمعتدل(

خواص: باالبرنده فشــارخون، تقویت کننده اعصاب، رفع 
کولیت های مزمن، مدر )ادرارآور(، ضد انگل و رطوبت بدن، 
ضد صفرا، موثر در درمان زکام، ســرفه و آســم، اشتهاآور، 
کاهش دهنده غلظت خون، مقوی جهاز هاضمه )گوارش(، 

تقویت بینایی.
طرزتهیه: یک قاشــق غذاخوری آویشــن+ دو لیوان آب 

جوش+  نبات.
7.چاینعناعياپونه)طبیعتگرم(

خواص: ضداســهال و اســتفراغ، ضد نفخ، مقــوی معده، 
خوشــبوکننده دهــان، رفــع خســتگی، موثردردرمان 
بیماری های ریوی از جمله تنگی نفس، آسم و سرفه، مقوی 

قلب، موثردر درمان سرماخوردگی.
طرزتهیه:یک قاشق غذاخوری نعناع یا پونه+ دو لیوان آب 

جوش + نبات.
8.چایپونهکوهیوآويش

خواص: این نوشــیدنی برای فصل پاییز و زمستان بسیار 
مناســب اســت. خاصیت ضدعفونی کنندگی دارد و برای 
سرماخوردگی و دردهای پریود خانم ها بسیار مناسب است.

طرزتهیه: یک قاشــق غذاخــوری آویش+ یک قاشــق 
غذاخوری پونه+ ســه لیوان آب جوش )بهتراست در زمان 

مصرف با عسل شیرین شود(.
9.چایسبز

خواص:ضد ســرطان، محرک سیســتم ایمنــی بدن، 
کاهش دهنده پرفشاری خون، ضدافسردگی، کاهش دهنده 

خطر بیماری انسداد شریان ها، لخته شدن خون و سکته.
10.چایسیاه)چایمعمولی(

خواص چای سیاه کمتر از چای سبز است.
عوارض: افزایش ترشــح اســید معده که باعث تشــدید 
ناراحتی های معده می شــود. چای سیاه مانع از جذب آهن 

می شود و کم خونی ناشی از فقر آهن را تشدید می کند.
تذکر:

1. برای دم کردنی هــای گیاهی بهتر اســت از قوری های 
چینی یا شیشه ای استفاده شود.

2. هرگز فراموش نکنید که مصــرف یک نوع چای گیاهی 
به طور مداوم، باعث بروز عوارض زیادی می شــود؛ ازاین رو 
پیشنهاد می شود در طول هفته چای های گیاهی مختلفی 

را بنوشید که برای شما مفید هستند.

دانستنیها

خواصخوراکیها

آموزشمعاينه
شخصیمنظم

گردنبرای
بیماریهای

تیروئید

معاینه شــخصی منظم گردن بــه شناســایی زودرس بیماری های 
غده تیروئید بخصوص ســرطان تیروئید یاری می رســاند. شــیوع 
ســرطان تیروئید در حال افزایش بوده و با اینکه با درمان های موجود 
پیش آگهی این بیماری در اغلب موارد خوب اســت، برخی از بیماران 
در مراحل پیشرفته سرطان تیروئید به پزشک مراجعه می کنند و این 
وضعیت درمان را مشکل می کند. با اینکه اغلب موارد سرطان تیروئید 
بدون نشانه یا شــکایت خاصی بروز می کند، اما کسانی که درمعرض 
دوزهای باالی پرتوتابی بوده  یا ســابقه ســرطان تیروئید در بستگان 

درجه اولشان دارند، باید بیشــتر مراقب باشند. تغییر صدای ناگهانی 
یا ایجاد توده در گردن ممکن است نشانه هشداردهنده بروز سرطان 
تیروئید باشــد. برای اینکه معاینه شــخصی گردن را انجام دهید، از 
یک آینه اســتفاده کنید تا بتوانید به جلوی گردن نگاه کرده و محل 
قرارگیری غــده تیروئید، یعنی بخش پایینی میانــه گردن را معاینه 
کنید. درحالی که توجهتان را بر این نقطه متمرکز کرده اید، ســرتان 
را کمی به عقب ببرید و هم زمان یک لیوان آب بنوشــید و درحقیقت 
آب را ببلعیــد. در هنگام بلعیدن آب، مراقب ایجاد هر برجســتگی یا 

برآمدگی در این ناحیه باشید. مراقب باشید که سیب آدم را با تیروئید 
اشــتباه نگیرید. ســیب آدم پایین تر از غده تیروئیــد و نزدیک تر به 
استخوان ترقوه در جلوی گردن قرار دارد. اگر برآمدگی یا برجستگی 

در این منطقه دیدید، باید به پزشک مراجعه کنید.
ممکن اســت تیروئیدتان بزرگ  شده باشــد یا دارای گره تیروئیدی 
باشــید. پزشــکتان می تواند تعیین کند که آیا بررسی برای سرطان 
تیروئید الزم اســت یا اینکه در صورت وجود بیماری های تیروئیدی 

دیگر نیازی به درمان هست یا نه.

میوه »به« در حالت نارس به رنگ ســبز بــوده و پرزهای 
طوسی رنگی آن را پوشانده اســت. با رسیده شدن به، این 
میوه به رنگ زرد متمایل می شود. درخت آن در بسیاری از 
ملل دنیا به عنوان سمبل باروری، عشق و زندگی شناخته 
شده اســت. میوه، دانه و برگ های به را از زمان های بسیار 
دور به عنوان دارو اســتفاده می کردند. این میوه برای تهیه 
مربا، مارماالد، پودینگ و... بســیار کاربــرد دارد و مربای 
آن برای تســکین مشــکالت روده ای اســتفاده می شود. 
هر1۰۰گرم از میوه به ۵۷ کالری انــرژی دارد؛ همچنین 
سرشــار از فروکتوز، گلوکز، پکتین، لمون، مالیک اسید، 
نمک پتاسیم، سدیم، کلسیم، منیزیم، منگنز، آهن، روی، 
فسفر، مس، کلر، ســولفور، کاروتن، ویتامین A، ویتامین 
C، ویتامین E، ویتامیــن B۱، ویتامیــن B۲، ویتامین 
B۳ و ویتامین B۶ اســت. این میوه دارای پروتئین، فیبر، 

کربوهیدرات و... است.
درمانآنمی

 C یکــی از مهم ترین ترکیبــات موجود در بــه، ویتامین
است که نقش کلیدی در ســالمت ذهنی و فیزیکی دارد. 
ویتامین C یک آنتی اکســیدان بسیار قوی است و از تولید 
رادیکال های آزاد توســط چربی های غیراشباع جلوگیری 
می کند. همچنین وجود ویتامین C در رژیم غذایی، باعث 

افزایش جذب آهــن از مواد غذایی می شــود؛ در نتیجه از 
کم خونی هایی که به علت کمبــود آهن به وجود می آیند، 

جلوگیری می کند.
اثراتآرامبخشی

دانه بــه دارای آمیگدالین یا همان ویتامین B۱۷ اســت 
که اثــرات ضد ســرطانی دارد و البته در مصــرف آن باید 
جانب احتیاط را رعایت کرد؛ زیرا اســتفاده مقدار زیادی 
از آمیگدالین ســمی اســت. دانه های به همچنین سرشار 
از تانن، شکر، پکتین، مالیک اســید، آمیگدالین و... است. 
دمنوش تهیه شــده از این دانه ها خاصیت آرام بخشی دارد 

و بی خوابی را درمان می کند.

ایجاد تغییرات اندک در برنامــه غذایی کودکتان، به او کمک 
خواهد کرد که در آینده زندگی سالم تر و با کیفیت تری داشته 
باشد. شــما می توانید تا حدود زیادی از بروز سرطان، دیابت، 
بیماری قلبی و سایر بیماری  های نگران کننده و خطرناک در 

آنها جلوگیری کنید.
چگونهازبروزســرطاندرکــودکانجلوگیری

کنیم؟
- یک الگوی مناسب برای فرزندتان باشید. اگر برنامه غذایی 
شما درست و ســالم باشــد می توانید فرزندتان را به خوردن 

غذاهای سالم تشویق کنید.
- سیگار نکشید؛ چون آنها از شما الگو می گیرند. هرگز اجازه 
ندهید هیچ یک از اطرافیان شــما در حضور فرزندتان سیگار 
بکشد. کودکان عالوه بر الگوبرداری، در معرض خطرات ناشی 

از مواد خطرناک دخانیات نیز قرار می گیرند.
- تا حد امکان دوران شیردهی مادر را کوتاه نکنید.

سعی کنید حداقل نه ماه به فرزندتان شیر بدهید تا سیستم 
دفاعی او قوی تر شود. این کار نه تنها برای فرزندتان خوب است 

بلکه از بروز سرطان سینه در مادر نیز جلوگیری می کند.
- به آنها بگویید و حتما تاکید داشــته باشــید که سبزیجات 

بخورند؛ مثل کلم، بروکلی، کاهو، هویج، کلم برگ و...
- هر روز روغن ماهی مصرف کنید. روغن ماهی برای سالمتی 

انسان ها بسیار مفید اســت و با افســردگی مقابله می کند؛ 
همچنین رفتارهای تهاجمــی را کاهش می دهــد و باعث 

افزایش IQ می شود.
- مصرف نمک و شکر را متوقف کنید، نمک سلول های سالم 
بدن را مسموم می کند و شکر باعث تقویت و تغذیه سلول های 
سرطانی می شود؛ بنابراین مصرف مواد غذایی فرآوری شده را 

محدود کنید.
- اجازه ندهید کودکتان از تلفن همراه و گوشــی بی ســیم 
اســتفاده کند. وای فای اینترنت منزل تان را شب ها خاموش 

کنید.
- از مصرف انواع تنقالت مضر پرهیز کنید.

»به«؛میوهایسرشارازموادمغذی

به گفته محققان اعضای مختلف بدن دارای ســاعت مخصوص 
خودشان هستند و این مسئله بر نحوه کنترل غذا در زمان های 
متفاوت شــب و روز تاثیر دارد. ماری پیر ســنت آنژ، سرپرست 
تیم تحقیق از دانشــگاه کلمبیا نیویورک، در این باره می گوید: 
»به عنوان مثال در اواخر شــب، برای بدن فرآوری گلوکز )قند( 
در  مقایسه با اوایل روز دشوار اســت.« بیانیه جدید این انجمن، 
بر زمان بندی غذا و ســالمت قلب تاکیــد دارد؛ اما در آن قاعده 
خاصی نظیر »هرگز ساعت ۸ شــب غذا نخورید« یا »همه باید 

صبحانه بخورند« عنوان نشده است.
با این حال به افراد توصیه می شــود که میــزان کالری مصرفی 
خود را در طــول روز پخش کــرده و مقادیر زیــادی را در یک 
مدت زمان کوتاه مصرف نکنند. برهمین اســاس، محققان این 
انجمن معتقدند بهترین راهکار این اســت که ســهم زیادی از 

کالری در اوایل روز مصرف شود.

 محققان بار دیگر با اشــاره به توصیه های قبل تایید می کنند که 
مکمل های اسیدفولیک موجب کاهش ریسک نقایص لوله عصبی 
می شــوند. طبق توصیه های قبلی محققان، زنان بــاردار یا دارای 
توانایی بارداری، باید روزانه مکمل حــاوی 4۰۰ و ۸۰۰ میکروگرم 
اسیدفولیک مصرف کنند تا از نقایص احتمالی مادرزادی پیشگیری 
شــود. نقایص لوله های عصبی زمانی روی می دهد که مغز یا نخاع 
به شکل مناسبی رشــد نکرده باشند و این مســئله، منجر به بروز 
معلولیت های جدی یا حتی مرگ شــود. اگر زنان ماهی یک عدد 
مکمل اســیدفولیک قبل از بارداری مصرف کنند بسیار سودمند 
خواهد بود و باید مصرف آن را در سه ماهه اول بارداری ادامه دهند. 
به طورطبیعی اسیدفولیک همراه با ویتامین B در بسیاری از میوه ها 
و سبزیجاتی نظیر سبزیجات پربرگ سبز، بروکلی و آب پرتقال یافت 
می شود. با این حال بسیاری از زنان میزان توصیه شده اسیدفولیک 

را از طریق رژیم غذایی خود به دست نمی آورند.

کاهشريسکبیماریقلبی
بازمانبندیوعدههایغذايی

اسیدفولیک،ازنقايص
مادرزادیپیشگیریمیکند

غذاهایضدسرطانبرایبچهها

زيبايی

در این مبحث با کمک کارشناســان چند باور درمورد 
رشد و ریزش مو، بررسی و درست یا نادرست بودن آنها 

تعیین شده است. 
برخی از این باورها که بیشتر مردم به آن اعتقاد دارند، 

درست نیست.
1.اضطرابمداوم

تمام متخصصان بر ایــن باورند که اضطــراب به طور 
قطع بر ســالمت عمومی بدن تاثیــر منفی می گذارد؛ 
بنابراین، پوســت و مو نیز از این قاعده مستثنی نبوده 
و نســبت به ســطوح مختلف اضطراب، واکنش هایی 
 نظیر آکنه، اگزما، پسوریازیس یا ریزش مو از خود بروز 

می دهند.
 به طور کلی، ما به سه شــکل موهای خود را از دست 
می دهیم: در شــکل اول قطر موها نازک می شود، اما 

ممکن است با ریزش همراه باشد یا نباشد. 
در شکل دوم، ریزش موی سر به صورت ناحیه ای و تکه 
تکه شــده و درنهایت در حالت سوم، موها می شکنند. 
بنابراین اگر با ریزش موی سر مواجه شده اید، ابتدا باید 

نوع ریزش را تشخیص بدهید.
به طور کلی، اضطراب باعث نازک شدن و ریزش موها 
می شود؛ یعنی نوع اول ریزش مو که در باال مطرح شد. 
در واقع اضطراب چرخه تولید و رشــد مــو را مختل و 
بخصوص مرحله آناژن )که رشــد مو را دربر می گیرد( 

را کوتاه می کند. 
معمــوال زمانی که ۳ تــا 4 ماه از یک واقعــه اضطراب 
آور می گذرد، عالئم ریزش مو مشــاهده شــده و دوره 
بهبود آن حدودا 6 ماه به طول می انجامد.بدین ترتیب، 

اضطراب به طور چشمگیری روی موها تاثیر دارد.
2.آرايشوکارکردنبیشازاندازهرویموهای

سر
متخصصان معتقدند کــه آرایــش و کار کردن بیش 
 ازحــد روی موها، باعث شکســتن و تخریب بافت آنها 
می شــود.  حرارت دادن و اســتفاده از مواد شیمیایی 
مختلف، قشــر روی موها را از بین برده و منجر به رنگ 
پریدگی، سفید و زبر شدن و پیری زودرس در آنها می 
شود. همچنین هســته اصلی الیاف مو، آسیب دیده و 

باعث می شود تارهای مو به راحتی بشکنند.
اســتفاده زیاد از مواد آرایشــی، باعث بروز آلوپسیایا 
طاسی منطقه ای و ســپس ریزش موها می شود. نکته 
مهم این است که آلوپسیا در مراحل اولیه برگشت پذیر 
اســت؛ اما اگر مدتــی از ایــن بیماری بگــذرد، دیگر 
نمی توان آن را معالجه کــرد و در نهایت به ریزش مو و 

طاسی می انجامد.

باورهایدرست
درخصوصرشدوريزشموها

سالمتکودک

10 معجون معجزه آسا برای رفع خستگی

درايرانوبسیاریازکشورهامردمتمايلبسیارزيادیبهاستفادهازدمنوشهابارنگهاوطعمهایمختلفدارند.جدا
ازخواصبینظیرآنها،احساسآرامشولذتپسازنوشیدنايندمنوشهايکیديگرازمواردتمايلمردمبهاستفادهاز
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برایدرمانزخم
معدهيکلیوان
چایغلیظبابونه

درستکنید
)چهارقاشق

چایخوریبابونه
دريکلیوان

آبجوشياچهار
تاچایکیسهای

بابونهدريک
لیوانآبجوش(
وصبحناشتاآن

رابنوشید
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پیشنهاد سردبیر: 
فرش؛ ایرانی ترین بازی موبایل

کافه اپهوش سنج

از یک تلفن هوشــمند هم می توان خروجی هایی در سطح 
یک دوربیــن حرفه ای گرفت، به شــرط آنکــه بدانید چه 
اپلیکیشــنی را به کار بگیرید. اگر به دنبــال چنین ابزاری 
 در اندروید می گردید شــاید بد نباشــد که نیــم نگاهی به

Cinema FV-5 داشته باشید.
 Camera FV-5  پس از ساخت اپلیکیشن FGAE تیم
برای عکاســی حرفه ای تصمیم گرفت که ابزاری تخصصی 
 Cinema FV-5 برای فیلم برداری هم بســازد. در نتیجه
را توســعه داد و در دو نســخه رایــگان و حرفــه ای برای 

اندرویدی ها منتشر کرد.
Cinema FV-5 مثل یک دوربین فیلم برداری حرفه ای 
اجازه دسترســی به تنظیمات دســتی را به کاربر می دهد، 
تنظیماتــی فراتــر از اپ پیش فــرض دوربین تــا بتوانید 

فیلم های حرفه ای تری ضبط کنید.
تنظیم دستی ISO، قفل فوکوس، تعیین فرمت و رزولوشن 

خروجی، تنظیم بیت ریت ویدئو و مانیتورینگ صدا از جمله 
این امکانات حرفه ای هســتند. حتی می توانید با وصل یک 
میکروفون حرفه ای به موبایل ســورس ضبط صدا را نیز به 

آن تغییر دهید.
برای تسلط بهتر روی کادربندی و یافتن نسبت طالیی هم 
خطوط شبکه )Gridline( می توانند به کمکتان بیایند و 
هیستوگرام زنده رنگی هم میزان روشنایی رنگ ها در کادر 

را به شما نشان می دهد.
خوشــبختانه Camera FV-5 از رزولوشــن 4K هــم 
پشــتیبانی می کند تــا بتوانیــد ویدئوهایی بــا جزئیات 
فوق العاده ضبط کنید اما مشــکل اینجاست که این قابلیت 
و بعضی موارد دیگر فقط در نســخه حرفه ای اپلیکیشن باز 

می شوند که3/99 دالر قیمت دارد.
اگر موبایلتان دوربین قدرتمنــدی دارد و آن را برای مقاصد 
حرفه ای می خواهید، مطمئنا چهار دالر برای دسترسی به 
همه امکانات فوق العاده Camera FV-5 هزینه زیادی 
برایتان نیســت بنابراین توصیه می کنیم برای لذت بردن از 

اپ حتما نسخه حرفه ای را خریداری نمایید.
شما می توانید برای دریافت این اپلیکیشن مراجعه کنید به  

.  goo.gl/02p18f

 Camera FV-5  معرفی اپلیکیشن

تجربه فیلم برداری حرفه ای در 
اندروید

تاثیر آب و هوا بر گویش مردم 
جهان 

یک گروه از دانشــمندان زبان شــناس پس ا زســال ها 
مطالعه به این نتیجه رسیدند که زبان های رایج مردم در 
کشورهای مختلف تحت تاثیر شرایط عوامل آب و هوایی و 

اقلیمی آنها شکل گرفته است.
اعضای این متخصصان بین المللی زبان شناس ، بیش از 
3700 زبان دنیا را مورد بررســی قرار دادند تا ثابت کنند 
 که عوامل آب و هوایی و شــرایط اقلیمی تا چه میزان بر 

شکل گیری زبان تاثیر گذار بوده است.
در این پژوهش با کمک متخصصان زبان شناس، مشخص 
شد که چگونه میزان رطوبت هوا بر خشکی دهان و تارهای 
صوتی تاثیر می گذارد. بدیــن ترتیب، زبان های پیچیده 

نمی توانستند در شرایط اقلیمی خشک تشکیل شوند.
در این آزمایش، گویش نیمی از زبان های رایج در سراسر 

کره زمین مورد مطالعه قرار گرفت.
اعضای تیــم محققان به این نتیجه رســیدند که گویش 
صریح و شیوا تنها مختص ســاکنان مناطق سرد و بسیار 
خشک نیســت، بلکه این گویش ها تنها در مناطق گرم و 
مرطوب و به ویژه در جنوب شرق آسیا، در جنوب صحرای 
بزرگ آفریقا، منطقه آمازون، گینــه نو و برخی از مناطق 

آمریکای شمالی به گوش می رسد.
محققان این تیم در نهایت موفق به ایجاد نقشه ای شدند 
که در آن زبان های گامی و آوایی با نقاط قرمز مشــخص 

شده اند.
این بدان معناست که در این زبان ها اهمیت زیادی برای 
زیر و بمی صدا و گویــش لغات قائل شــده و کلمات در 
گام های مختلف و با ضربه هــای آوایی پس و پیش تلفظ 
می شوند. در این دســته از زبان ها می توان به زبان های 

چینی و ویتنامی اشاره کرد.
زبان های فارسی و روسی نیز جزو زبان هایی هستند که 

گویش ساده تری دارند.
دانشمندان دلیل اصلی عدم شکل گیری گام در گویش 
روســی را به ســرمای آب و هوا و تاثیر مستقیم شرایط 
اقلیمی بر انعطاف پذیری تارهای صوتی حنجره ساکنان 

این سرزمین می دانند.

دانشمندان مولکول سنتزی ساخته اند که اندازه دانه و میزان نشاسته گندم را 
در آزمایشگاه ۲0 درصد افزایش می دهد.  به نقل از رویترز، با توجه به افزایش 
جمعیت زمین در آینده و کمبــود منابع و منابع غذایی برای انســان، چنین 
روش هایی کارآمد خواهد بود. این روش توســط محققان موسسه روتردام و 
دانشگاه آکسفورد در انگلیس انجام شده است.  در این روش مولکول سنتتیک 
با آب ترکیب شده و به گندم ها پاشیده می شــود.  به این ترتیب گیاه هنگام 
رشد شکر بیشــتری جذب می کند. این نوع خاص از شــکر  ژن هایی را فعال 
می کند که نشاســته را پرورش می دهد بنابراین ظرفیت بیشتری برای رشد 
و بزرگ تر شدن دانه ها فراهم می کند.  این نخســتین مرتبه است که از مواد 
شیمیایی برای افزایش محصول اســتفاده می شود،تا پیش از این اصوال از این 
مواد برای از بین بردن آفات در گیاهان اســتفاده می شده است. روش جدید 
تاکنون در آزمایشگاه اجرا شــده و موفقیت آمیز بوده است اما در سال جاری 

میالدی به طور گسترده از آن استفاده خواهد شد.

افرادی که دچار نشانگان قفل شدگی هستند اکنون به وسیله یک تداخل مغزی 
می توانند با بقیه ارتباط برقرار کنند. این سیســتم تداخــل مغزی کامپیوتری 
به این افراد کمک می کند تا افکار خود را منتقل کننــد. محققان امیدوارند این 
دســتگاه بتواند کیفیت زندگی را  برای افراد مبتال به این بیماری بهبود بخشد. 
محققان مرکز ویس در ژنو برای کمک به این بیماران یک سیستم تداخل مغزی- 
کامپیوتری ســاخته اند. در این تحقیق که شــامل بیمارانی در مراحل پیشرفته 
نشانگان قفل شــدگی بود، محققان سواالتی شــخصی را با پاسخ های معمول از 
بیماران پرسیدند؛ مانند نام همسر شما یواخیم اســت؟ آیا خوشحال هستید؟ و 
شرکت کنندگان نیز در حالی به این سواالت پاسخ دادند که یک کاله مخصوص، 

میزان تغییرات اکسیژن  مغز را در بیمار بررسی می کرد. 
نتایج نشان داد این دستگاه تا 70 درصد پاسخ های درست را منتقل می کند.

 پروفسور »نیل بیربائومر« رهبر این تحقیق می گوید: این نتایج نظریه های پیشین 
درباره عدم توانایی مبتالیان به نشانگان قفل شدگی را به طور کامل رد می کند.

 محققان با الهــام از اوریگامــی، رادیاتوری ســاخته اند کــه در صورت نیاز 
کوچک تر یا بزرگ تر می شــود و به این ترتیب میزان انتشــار گرما را باتوجه 
به محیط ســریع تر یا کندتر می کند.  به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تک 
کرانچ، محققان مرکز گودارد اسپیس و دانشــگاه یانگ بلژیک این رادیاتور را 
برای ماهواره ها ساخته اند. دســتگاه هایی که انســان در فضا به کار می برد 
در حال کوچک تر و ســبک تر شدن هستند. از ســوی دیگر انعطاف پذیری و 
فشردگی دســتگاه نیز از موارد مهم است. در همین راســتا برایان ایورسون 
پروفســور BYU و ریدج مولفورد دانشــجوی کارشناسی ارشــد رادیاتوری 
ماهواره ای را با الهام از ویژگی های هنر اوریگامی ساخته اند که انتشار و حفظ 
گرما را به وسیله تغییر شــکل دارد. این رادیاتور جدید می تواند هنگامی که 
دما باالست، گسترده تر شــود تا گرما سریع تر منتشر شــود و در برابر سرما 
کوچک تر می شــود تا گرمای بیشــتری را در خود نگهدارد. طرح فعلی این 

رادیاتور باتوجه به الگوی سه بعدی الماس ساخته شده است.

رشد بی سابقه دانه های گندم 
با یک ماده جدید

برقراری ارتباط با معلوالن به وسیله 
تداخل کامپیوتر و مغز

ساخت رادیاتوری با الهام از اوریگامی

آخرین آمار ارائه شده از ثبت پسوندها و دامنه های اینترنتی از عبور 
این دامنه ها از مــرز ۸۵0 هزار دامنه، حکایــت دارد و در ۱0ماه اول 
امســال، بالغ بر ۱00 هزار دامنه اینترنتی در ایران ثبت شده است. 
مرکز ثبت پســوندها و دامنه های اینترنتی پژوهشــگاه دانش های 
بنیادی در تازه ترین آمار خود از ثبت ۸۵0 هزار و ۸۶9 دامنه اینترنتی 
خبر داده است که در مقایسه با سال گذشته با ثبت ۱00 هزار دامنه 
جدید طی ۱0 ماهه امســال، ایران بزرگ ترین کشور خاورمیانه در 
تعداد دامنه های ثبت شده محسوب می شود. این آمار در پایان سال 
9۴ بالغ بر 7۵۴ هزار دامنه اعالم شده بود و بررسی ها نشان می دهد 
که پسوند »ir« همچنان در صدر دامنه های ثبت شده فعال اینترنتی 
با هویت ایرانی قرار دارد و پســوند net.ir نیز کمترین میزان ثبت 
دامنه را به خود اختصاص داده است. آخرین وضعیت ثبت دامنه های 
اینترنتی نشان می دهد که هم اکنون تعداد ۸۴۲ هزار و ۱0۲ دامنه 
با پسوند ir در کشور فعال است که بیشترین تعداد دامنه اینترنتی را 
شامل می شود؛ همچنین شمار پسوندهای ثبت شده co.ir بالغ بر 3 
هزار و 9۱۱ دامنه، شمار دامنه های ثبت شده با پسوند ایران یک هزار 
و 9۵۲ دامنه و شمار دامنه های ثبت شده با پسوند ac.ir حدود یک 
هزار و ۵0۸ دامنه فعال اعالم شده است. این درحالی است که تعداد 
دامنه های اینترنتی فعال حاکمیتی و دستگاه های اجرایی با پسوند 
gov.ir بالغ بر ۲77 دامنه اســت. در همین حال تعداد دامنه های 
فعال به ثبت رسیده با پســوند sch.ir حدود 3۲۵ دامنه، با پسوند 
org.ir بالغ بــر 3۱۸ و id.ir بالغ بر ۴3۶ دامنه برآورد می شــود. 
تاکنون ۴0 دامنه نیز با پســوند net.ir به ثبت رسیده و در مجموع 
۸۵0 هزار و ۸۶9 دامنه در پایگاه ثبت دامنه های اینترنتی در ایران 
تا بهمن ماه 9۵ ثبت شده و فعال است. هم اکنون ایران از نظر تعداد 
دامنه اینترنتی فعال، نه تنها بزرگ ترین کشور در منطقه است؛ بلکه 
از کشورهایی نظیر ســنگاپور، مالزی، هنگ کنگ، ترکیه، اسلواکی، 
یونان و فنالند هم عبور کرده و با رشــد ساالنه ۴۵ درصدی، در میان 

چهار کشور برتر جهان از نظر رشد دامنه اینترنتی قرار دارد.

سونی گزارش مالی خود  را برای فصل آخر سال ۲0۱۶ ارائه کرده که 
بنا بر آن، موفق به فروش ۵ میلیون دستگاه گوشی اکسپریا شده است. 
گزارش مالی سونی برای سه ماهه  سوم سال مالی ۲0۱۶ این شرکت 
منتشر شده اســت و ما نیز در ادامه آمار بخش سونی موبایل را مرور 
خواهیم کرد. این بخش سونی ســود عملیاتی ۱۸7 میلیون دالری 
گزارش کرده است که این سود حاصل از فروش ۲/۲ میلیارد دالری 
بوده است. سونی در فصل آخر سال ۲0۱۶ موفق به فروش۵/۱ میلیون 
دستگاه گوشی اکسپریا شده اســت که در مقایسه با مدت مشابه در 
سال ۲0۱۵، افتی۲/۵ میلیون دســتگاهی را  نشان می دهد. سونی 
می گوید این شــرکت عمده کاهش فروش خــود را در اروپا تجربه 
کرده است و البته در مناطق دیگر که از دید سونی سود چندانی ندارند 
نیز گوشی های اکسپریا افت فروش داشته اند. در مجموع سونی موفق 
به فروش ۱۵ میلیون دستگاه گوشی اکســپریا در سال ۲0۱۶ شده 
است که کمترین مقدار از سال ۲0۱۲ - که زمان تشکیل بخش سونی 
موبایل بود - به حساب می آید. البته به نظر می رسد سونی فروش کمتر 

را به زیان ده بودن بخش موبایل خود ترجیح می دهد.

همین چند روز پیش بود که زمزمه هایی از معرفی یک اسمارت فون 
جدید از جانب هواوی به نام آنر ۸ الیت به گوشــی رسید. شایعات 
پیرامون این اســمارت فون خیلی زود رنگ واقعیــت گرفت و این 
دســتگاه در ســکوت کامل معرفی شــد که به زودی  هم عرضه 
خواهد شد. آنر ۸ الیت در حال حاضر برای دو کشور فنالند و سوئد 
به صورت پیش فروش، عرضه شده اســت. تاریخ فروش اصلی این 
اســمارت فون برای کشور ســوئد، ۱۴ فوریه و در فنالند ۱7 فوریه 
خواهد بود. هواوی آنر ۸ الیت، ظاهری همچون آنر ۸ داشــته و از 
بدنه ای شیشه ای در کنار فریم فلزی بهره می برد. این هندست در 
ابتدا با دو رنگ سفید و سیاه عرضه می شود و رنگ بندی های بیشتر 
این محصول با کمی تأخیر عرضه خواهند شد. البته این تأخیر تنها 
برای کشور فنالند خواهد بود اما در سوئد تمامی رنگ ها برای فروش 
در یک زمان عرضه خواهد شد. در بخش مشخصات سخت افزاری 
آنر ۸ الیت، می توانیم پردازنده کایرین ۶۵۵ و نمایشگر۵/۲ اینچی 
فول اچ دی را مشاهده کنیم. این اســمارت فون به 3 گیگابایت رم 
مجهز و حافظه داخلی به کار رفته در آن ۱۶ گیگابایتی خواهد بود. 
خوشبختانه اسالت کارت حافظه در این اسمارت فون وجود دارد و 
حافظه در دسترس تا ۱۲۸ گیگابایت قابل ارتقا خواهد بود. برخالف 
نمونه استفاده شده در آنر ۸، در این اسمارت فون از یک دوربین تکی 
با وضوح ۱۲ مگاپیکســل و دیافراگم f/2.2 استفاده شده است. 
دوربین به کار رفته در بخش سلفی ۸ مگاپیکسلی است. تولید نیرو 
در آنر ۸ الیت توسط یک باتری 3000 میلی آمپری صورت می گیرد. 
در بخش نرم افزاری می توانیم اندروید7/0 نوقا را مشاهده کنیم که با 
رابط کاربری EMUI 5.0 شخصی سازی شده است. هواوی آنر ۸ 
الیت را می توان یک محصول اقتصادی دانست که مختص بازار اروپا 
خواهد بود. این اســمارت فون با قیمت ۲۶9 یورو در یک وب سایت 
خرده فروشی سوئدی در دسترس است و انتظار می رود به زودی در 

دیگر کشورهای اروپایی نیز معرفی و روانه بازار شود.

مطابق گزارشــی کــه کمپانی سامســونگ در خصــوص دالیل 
بروز مشکل گلکسی نوت 7 منتشــر کرده، به نظر می رسد هر دو 
شرکت طرف قرارداد سامسونگ برای تولید باتری دچار مشکالتی 
در چرخــه تولید بوده اند کــه منجر به آتش گرفتــن فبلت های 
شرکت کره ای شده است. همین مسئله باعث شده تا سامسونگ 
به سراغ یک تولید کننده جدید ژاپنی برود. شایعات جدید حاکی 
از آن اســت که مقامات ارشــد غول کره ای بــرای تامین باتری 
 موبایل پرچم دار تازه خود بــه فکر عقد قرارداد با شــرکت ژاپنی 
»Murata Manufacturing« افتاده اند. الزم به ذکر اســت 
که این شــرکت یکی از منابع اصلی تامین باتری آیفون های اپل 
در چند سال اخیر بوده است. شنیده شــده سامسونگ قصد دارد 
گلکسی S8 را با باتری بزرگ تری نســبت به S7 روانه بازار سازد. 
به این ترتیب نسخه معمولی این موبایل از باتری 3۲۵0 میلی آمپر 
ساعتی و نسخه »پالس« از باتری 37۵0 میلی آمپر ساعتی بهره مند 
خواهد بود. عالوه بر همه اینها، شرکت کره ای با تعریف یک پروسه 
کنترل کیفیت ســختگیرانه قصد دارد به هر ترتیب احتمال تکرار 

بحران گلکسی نوت 7 را به صفر برساند.

تعداد دامنه های اینترنتی در ایران از 
مرز ۸۵۰ هزار گذشت

سونی در فصل پاییز چند گوشی 
اکسپریا فروخته است؟

هواوی آنر ۸ الیت، بی سر و صدا در 
اروپا معرفی شد    

باتری گلکسی S8 در کجا به تولید 
خواهد رسید؟

فناورانه

بــــرای گرفتــن 
این نرم افــزار، کد 
روبه رو را اســـکن 

کنید.

معمای  2۰6۸
حســن و مینا ، با هم خواهر و برادر هســتند، تعداد 
خواهر و برادرهای حســن با هم برابرنــد ، اما تعداد 
خواهرهای مینا نصــف تعداد برادرانش اســت، در 
 این خانواده حداقل چند پســر و چند دختر زندگی 

می کند؟

جواب معمای  2۰67 
رنگ خرس سفید اســت، چون خانه ای که هر چهار 
دیوارش رو به ســمت جنوب پنجره داشته باشد باید 

در نوک قطب جنوب باشد.

کســانی که به معمای ۲0۶7  پاســخ صحیح 
داده اند: 

- خانم زینب نجف پور از اصفهان.

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

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

جدا از بهبودهای گرافیکی و حــذف بعضی از اجزای  اضافی، 
 بزرگ ترین المــان مثبــت ورژن اندروید فرش نســبت به

 آی او اس را می توانیم رابط کاربری آن بنامیم. جای دکمه ها 
از قابلیت های لمسی استفاده شده و نقشه کمک شایانی به 

تصمیم های شما می کند.
فرش ابتدا برای رایانه های شخصی عرضه شد و سال ۲0۱3 
دارنــدگان آی دیوایس هــا توانســتند آن را تجربه نمایند. 
بعضی از اســتودیوها تنها به بخش بیرونی ساخته هایشان 
توجه نموده و این ایده را همانند لباســی به آنها می پوشانند 
که البته بد نیســت ولی نکته اینجاســت؛ بیــن هیاهوی 
این عناویــن بازی هایی هســتند کــه فرهنــگ ایرانی نه 
 فقط در محیط یا شــخصیت هــا، بلکه توانســته راهش را 
ال بــه الی مکانیزم هــای گیم پلــی هم پیدا کنــد، همان 
بازی هایی که بیش از بقیه عناوین، مخاطبان را شیفته خود 
نموده و بعضا افتخارات زیادی نیز کســب می کنند. پیش از 
عرضه فرش روی د ســتگاه های اندرویدی، شاید موتوری ۱ 
بهترین اپلیکیشن دسته باال باشد اما حاال و با ساخته مهدی 

بهرامی، بی شــک باید این لقب را به عنوان او بدهیم. چون 
از 0 تا ۱00 تمام مکانیزم های فرش ایرانی هســتند و همین 
ترکیب درست آنها با یک گیم پلی جالب، موجب شده تا یکی 
از خالقانه ترین عناوین تلفن های هوشمند حتی طی مقایسه 
با بهترین بازی های جهانی را تجربه نمایید. جدا از بهبودهای 
گرافیکی و حذف بعضی از اجــزای  اضافی، بزرگ ترین المان 
مثبت ورژن اندروید فرش نســبت به آی او اس را می توانیم 
رابط کاربری آن بنامیم. جای دکمه ها از قابلیت های لمسی 
استفاده شده و نقشــه کمک شــایانی به تصمیم های شما 
می کند. درتمام مرحله ها تنها یک وظیفه دارید؛ شخصیت 
داستان را که همان فرش است به واسطه پهن و لوله کردنش 
به مکعب رنگی برسانید. برای این هدف هم کاشی ها به کمک 
شــما آمده و بازیکن ها فرش را روی همین اجســام حرکت 
خواهند داد. حاال این ایده استثنایی چیست؟ بخش سخت 
ماجراجویی با این کاالی ایرانی آنجاست که کاشی ها چینش 
درستی نداشته و خودتان باید راهی درست به وجود بیاورید. 
 اتفاقا جالب ترین قســمت فرش همین جا خودش را نشان 

می دهد؛ جایی که توســعه دهنده برای پیاده سازی المانش 
از ایده »کاشــی های رنگی با کارآیی های مختلف« استفاده 
نموده و به واســطه بعضــی از آنها، قابلیــت چرخش بقیه 
کاشــی ها را دارید. به عنوان نمونه با یکی از این کاشی ها که 
رنگ سرخی داشته می توانید اجسامی  را که قالی روی آنها 
پهن شده طی ۴ جهت چپ، راست، باال یا پایین ]البته با نبود 
هیچ گونه راه بند[ جا به جا کنید. متاســفانه خالف بازی های 
مشــابه، توســعه دهنده بخشــی برای انتخاب مرحله ها یا 
بیرون رفتن از محیط گیم پلی نگذاشته است. صحبت های 
باال تنها مربوط به یکی از کاشــی های رنگی بود و طبیعتا با 
پیشروی، جسم های گوناگونی خواهید دید. همین مسئله و 
معرفی به جای آنها موجب گشته تا معماهای فرش هیچ گاه 
رنــگ بازیافت قبلی هــا  را به خود نگرفته و همیشــه طعم 
چالشــی متفاوت را به بازیکن ها بدهند. البته سختی واقعی 
و نهایت هوشمندی توســعه دهنده برای پرداخت مناسب 
به ایده عنوانــش را هنگامی می بینید کــه طی یک مرحله، 
تمام کاشی ها با هم ترکیب شــوند. این نکته را اضافه کنیم 
که مکانیزم بعضی از مرحله ها تقریبا یکســان است اما چون 
تمام آنها مربوط به بخش های آموزشی هستند، بنابراین به 
ســادگی می توانیم از این نقطه ضعف چشم پوشی کنیم. از 
گیم پلی که بگذریم به گرافیک و موسیقی می رسیم، شاید 
طراحی محیط و اجزای ســاده یا اصطالحا مینیمالیســم 
باشــند ولی تمام قســمت های این بخش متناسب با هدف 
خود اپلیکیشــن بوده و برای عنوانی ویدئویی، همین مسئله 
خیلی مهم اســت. با فرش به یک ماجراجویی 3۲ مرحله ای 
با معماهای هوشمندانه می روید؛ به گونه ای که بعضی از آنها 
با وجود ذات ساده خود، به خوبی شما را به چالش می کشند. 
البته دوست داشــتیم تا معماهای بیشــتری را ببینیم و اما 
موســیقی؛ نگوییم بهترین ولی فرش بی شک دارای یکی از 
برترین قطعه ها بین عناوین داخلی است و گوش مخاطبان 
را با نت هایش نوازش می دهــد. آهنگ های فرش همگی با 
سنتور ساخته شــده اند و چون این جنس از صدا را خیلی از 
ایرانی ها دوست دارند، بنابراین به سادگی می توانید شیفته 
قسمت شنیداری ساخته مهدی بهرامی شوید،  البته موسیقی 
با وجود تمام جذابیت هایش، بعــد از چندین مرحله زیبایی 
ابتدایی را از دست می دهد بنابراین جا داشت تا توسعه دهنده 
از چندین قطعه برای عنوانش استفاده کند. فرش اپلیکیشنی 
عالی بوده و تمام بازیکــن های ایرانی باید طعم دلنشــین 
معماهای آن را بچشــند. فقط به یاد داشته باشید که بخش 
زیادی از موفقیت های صنعت بازی های ویدئویی بر عهده ما 
مصرف کنندگان است، وقتی که از ساخته های خوب داخلی 

حمایت نکنیم، چگونه می توانیم پیشرفت آنها را ببینیم؟
شما می توانید برای دریافت این اپلیکیشن مراجعه کنید به   

.  goo.gl/nnEGLh

 بعد از موفقیت های قسمت ابتدایی اپلیکیشن»موتوری 2« استفاده از »فرهنگ داخلی« توانست خودش را به 
عنوان یکی از ساده ترین راه های جذب مخاطبان بشناساند و به دنبال آن  هم خیلی از توسعه دهندگان همین 
رویه را ادامه دادند. سرانجام این اتفاقات بازی هایی بودند که بعضا با محبوبیت مواجه شدند و البته عناوینی 

هم شکست خوردند.

فرش؛ ایرانی ترین بازی موبایل

 بخش زیادی از 
موفقیت های 

صنعت بازی های 
ویدئویی 

بر عهده ما 
مصرف کنندگان 

است، وقتی که 
از ساخته های 
خوب داخلی 

حمایت نکنیم، 
چگونه می توانیم 

پیشرفت آنها را 
ببینیم؟
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پیشنهاد سر دبیر: 
تماشاگران اصفهانی راضی نبودند

اخبار فرهنگی

فیلم هایی که به تازگی به لیســت اکران اصفهان اضافه شــده اند 
عبارتنــد از: انــزوا، یــک روز بخصــوص، خانه دیگــری، آزادی 
 به قید شــرط، کمدی انســانی، دعــوت نامه، دریاچــه ماهی و

خوب، بد، جلف. به گزارش ایمنا، در آستانه آغاز اکران فیلم های سی 
و پنجمین جشنواره فیلم فجر، خبر خوش افزایش دو برابری تعداد 
فیلم های آماده اکران از ســوی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
اصفهان اعالم شد و وعده داده شده با همت استاندار اصفهان عملی 
شود تا کام هنر دوستان شیرین و در نهایت شاهد اکران 16 فیلم در 

سینما ساحل و فلسطین باشیم.
جدول اکران فیلم های این دو سینما  به شرح زیر است:

سینما   فلسطین:
16 بهمن، فیلم »خانه دیگری«، در سه سانس 17، 19 و 21

17 بهمن، فیلم »آزادی به قید شرط«، در سه سانس 17، 19 و 21
18 بهمن، فیلم »کمدی انسانی«، در سه سانس 17، 19 و 21

19 بهمن، فیلم »دعوت نامه«، در سه سانس 17، 19 و 21
20 بهمن، فیلم »دریاچه ماهی«، در سه سانس 17، 19 و 21

21 بهمن، فیلم »خوب، بد، جلف«، در سه سانس 17، 19 و 21
سینما  ساحل:

16 بهمن، فیلم »بن بست وثوق«، در سه سانس 17، 19 و 21
17 بهمن، فیلم »ماه گرفتگی«، در سه سانس 17، 19 و 21

18 بهمن، فیلم »اسرافیل«، در سه سانس 17، 19 و 21
19 بهمن، فیلم »چراغ های ناتمام«، در سه سانس 17، 19 و 21
20 بهمن، فیلم »ماجرای نیمروز«، در سه سانس 17، 19 و 21

21 بهمن، فیلم »سارا و آیدا«، در سه سانس 17، 19 و 21

 گروه موســیقی »طوبی« در هنرسرای خورشــید روی صحنه 
می رود.سرپرســتی گروه موســیقی »طوبی« بر عهــده فرزاد 
کبیری اســت و ســعید شــرکت به عنــوان خواننــده گروه، 
حمید خلیفه ســلطانی بــه عنوان نوازنــده پیانــو، حمیدرضا 
دری نوازنده گیتــار، علی نعمت اللهــی نوازنده بم تــار، وحید 
قیصری نوازنــده ویلون و همچنیــن داوود قهــرودی به عنوان 
نوازنــده تنبک کاخــن و دایره در ایــن گروه فعالیــت خواهند 
داشــت. کنســرت موســیقی »طوبــی« 16 و 17 بهمــن ماه 
ســاعت 19 در هنرســرای خورشــید واقع در خیابان کاوه، پل 
شــهید چمران، جنب شــهرداری منطقه 7 برگزار می شــود. 
 عالقه مندان برای اطالعات بیشــتر می توانند به نشانی اینترنتی

navayemehr.ir مراجعه کنند.

جدول اکران فیلم های جشنواره 
فجر در سینما ساحل و فلسطین

کنسرت موسیقی »طوبی« 
در هنرسرای خورشید

تحدید حدود اختصاصی
11/343 شماره صادره : 1395/43/327922نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ 
یکباب خانه پالک شــماره 45/404 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق رای 
قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند ثبت غرب اصفهان  به نام شهریار عیوضی 
فرزند عیدی محمد مفروز و در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی 
آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق 
تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز یکشــنبه مورخ 95/12/08 
ساعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به 
کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل 
حضور یابنــد و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق مــاده 20 قانون ثبت از 
تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیــدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. تاریخ 
انتشــار: 1395/11/16 م الف: 35425 رئیس منطقه ثبت اســناد و امالک غرب 

اصفهان)150 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

11/341 شماره صادره : 1395/43/329809نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ 
پالک شماره 14/675 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده 
ثبتی به نام عبدالرســول سلطانی فرزند حســن در جریان ثبت است و عملیات 
تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 
15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز ســه 
شنبه مورخ 95/12/10 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا 
به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر 
در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 
20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد 
شد. تاریخ انتشار:  شنبه 1395/11/16 م الف: 35428 رئیس منطقه ثبت اسناد و 

امالک غرب اصفهان)141 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

11/266 شــماره صــادره : 1395/43/327916نظــر به اینکــه تحدید حدود 
ششدانگ پالک شــماره 32/1159 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق رای 
قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند ثبت غرب اصفهان  به نام فریبا درخشان 
فرزند غالمرضا مفروز و در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن 
به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق 
تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز یکشــنبه مورخ 95/12/08 
ساعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به 
کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل 
حضور یابنــد و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق مــاده 20 قانون ثبت از 
تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیــدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. تاریخ 
انتشــار: 1395/11/16 م الف: 35070 رئیس منطقه ثبت اســناد و امالک غرب 

اصفهان)147 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

11/292 کالســه پرونــده: 190/95  شــماره دادنامــه:533-95/7/28 مرجع 
رسیدگی: شعبه 16 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: احسان رحمانیان به 
نشانی اصفهان خ عبدالرزاق روبه روی مسجد امامی فروشگاه عروسک اتل متل 
با وکالت مجید ذبیحی به نشانی اصفهان شمس آبادی روبه روی  بیمارستان 
عیســی بن مریم  ســاختمان 71 طبقه اول، خوانده: رضا محمدی به نشــانی 
مجهول المکان، خواســته: مطالبه مبلغ 200/000/000 ریال طبق رسید عادی،  
با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی 
را اعالم و به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورای 
حل اختالف: در خصوص دعوای آقای احسان رحمانیان به طرفیت آقای رضا 
محمدی  به خواســته مطالبه مبلغ 200/000/000 ریال طبق رسید عادی مورخ 
1393/11/1 به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه  به محتویات پرونده و  
بقای اصول مســتندات در ید خواهان و  اینکه خوانده علی رقم ابالغ قانونی در 
جلسه رســیدگی حضور نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه 
پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده 
لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت تشخیص داده و با استناد مواد 198 و 515 
و 519 و 522  قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ 200/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 3/120/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خســارت تاخیر در تادیه از 

تاریخ تقدیم دادخواست تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می 
نماید. رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید 
نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:34638 شعبه 

16 شورای حل اختالف اصفهان )281 کلمه، 3 کادر(  
ابالغ رای

11/293 کالســه پرونده: 188/94 شــماره دادنامــه: 394-95/10/29 مرجع 
رسیدگی: شعبه 49 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: سید مجید هاشمیان 
به نشانی اصفهان خ احمدآباد مجتمع گلســتان فروشگاه سام، خوانده: حمیده 
فخریان نجفی  به نشــانی اصفهان  آپادانــا دوم کوچه باغ تــوت مجتمع تریا، 
خواسته: مطالبه، گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی 
اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رســیدگی با استعانت از خداوند متعال 
به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص 
دادخواست سید مجید هاشــمیان به طرفیت حمیده فخریان نجفی به خواسته 
مطالبه مبلغ 13/900/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 95/3/10-151881 
عهده بانک ملی فردوسی به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با توجه 
به دادخواست تقدیمی و مال حظه اصول مستندات دعوی و اینکه خوانده با ابالغ 
قانونی وقت و انتظار کافی در جلســه شورا حاضر نشــده و در قبال دعوی و 
مستندات ابرازی خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و مستندات ابرازی نیز 
حکایت از اشتغال ذمه خوانده به خواهان را حکایت می کند. علی هذا ضمن ثابت 
دانستن دعوی به استناد مواد 198 ، 519، 522 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 
315، 310، 309، 307، 249 قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ 13/900/000 ریال به عنوان اصل خواســته و پرداخت 460/000 ریال به 
عنوان خسارت دادرسی و پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید  
لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزی در حق خواهان 
صادر و اعالم می گردد. رای صــادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل 
وا خواهی در این شعبه خواهد بود.  م الف:34637 شعبه 49 مجتمع شماره سه 

شورای حل اختالف اصفهان) 271 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

11/294 کالســه پرونــده 589/95 شــماره دادنامــه: 798-95/8/12 مرجع 
رسیدگی: شعبه 15 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: احسان رحمانیان 
به نشانی اصفهان خ عبدالرزاق روبه روی مسجد امامی فروشگاه عروسک اتل 
متل با وکالت مجید ذبیحی به نشانی اصفهان شمس آبادی روبروی بیمارستان 
عیسی بن مریم ساختمان 71 طبقه اول، خوانده: رضا محمدی به نشانی مجهول 
المکان، خواســته: مطالبه مبلغ 199/316/000 ریال ثمــن معامله موضوع یک 
فقره فاکتور به شماره 4604 به انضمام مطلق خسارات قانونی، گردشکار: پس 
از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و 
اخذ نظریه مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر 
مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی شورا: در خصوص دعوی احسان 
رحمانیان به وکالت مجید ذبیحی به طرفیت رضا محمدی به خواسته مطالبه مبلغ 
199/316/000 ریال موضوع یک فقره فاکتور به شماره 4604 به انضمام مطلق 
خسارات قانونی با عنایت به مستندات ابرازی خواهان که ظهور در اشتغال ذمه 
خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و نیز اظهارات شهود 
تعرفه شده در جلسه رسیدگی و همچنین عدم حضور خوانده دعوی با وصف 
ابالغ قانونی و اینکه مشارالیه هیچگونه الیحه و دفاعی مبنی بر برائت ذمه خویش 
به شعبه ارائه ننموده شورا دعوی مطروحه را مقرون به صحت تشخیص داده 
و مســتنداً به مواد 198-515-519-522 قانون آئین دادرســی مدنی حکم به 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 199/316/000 ریال بابت اصل خواســته 
و پرداخت مبلغ 5/235/000 ریال بابت هزینه های دادرســی و خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 95/5/23 لغایت زمان وصول و نیز حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد و رای صادره 
غیابی و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس 
از آن ظرف مدت 20 روز قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می 
باشد. م الف:34636 شعبه 15 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان 

) 315 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

11/295 کالسه پرونده 372/95 شــماره دادنامه: 872/95-95/10/18 تاریخ 

رسیدگی: 95/10/12 مرجع رسیدگی: شعبه 41 شورای حل اختالف اصفهان، 
خواهان: سید مجید هاشمیان فرزند سید مهدی به نشانی اصفهان خ احمدآباد 
مجتمع گلستان طبقه اول فروشگاه حسام،  خوانده: سعید اشرفی فرزند محمد 
حسن به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه  یک فقره چک به شماره 
12112262-93/10/27 به مبلغ 11/000/000 ریال به انضمام مطلق خسارات 
دادرسی و خسارت تاخیر تادیه ، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه 
و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشــریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا، 
قاضی شورا ختم رســیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می 
نماید: رای قاضی شــورا: در خصوص دادخواســت ســید مجید هاشمیان به 
طرفیت سعید اشرفی به خواسته مطالبه مبلغ 11/000/000 ریال وجه یک فقره 
چک به شماره 12112262-93/10/27 عهده بانک پست بانک شعبه محالت به 
انضمام خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با توجه به محتویات پرونده 
و گواهینامــه عدم پرداخت وجه چــک از ناحیه بانک محال علیــه و با توجه به 
اظهارات خواهان در جلسه رســیدگی مورخه 95/10/12 و دفاعیات غیر موثر 
خوانده در جلسه رسیدگی شورا و نظر به اینکه اصل سند تجاری در ید دارنده 
چک حکایت از مدیونیت صادرکننده و ظهور در اشتغال ذمه وی دارد و نظر به 
اینکه از ناحیه خوانده دلیلی که حکایت از پرداخت وجه چک نماید ارائه نگردیده 
فلذا با توجه به نظریه مشورتی اعضا شورا به شــرح صورتجلسه و با احراز 
اشتغال ذمه خوانده و استحصاب دین و مســتنداً به ماده 11 قانون شوراهای 
حل اختالف و مواد 310، 311، 313 از قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب 
مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198، 519 و 
522 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده و به پرداخت مبلغ 
11/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سررسید چک تا زمان اجرای حکم بر اساس شــاخص اعالمی از ناحیه بانک 
مرکزی و پرداخت 725/000 ریال در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای 
صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از آن قابل واخواهی در همین شعبه 
و پس از آن ظرف مدت بیســت روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی 
حقوقی اصفهان می باشد. م الف:34635 شــعبه 41 مجتمع شماره یک شورای 

حل اختالف اصفهان )376 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

11/296 کالسه پرونده 374/95 شــماره دادنامه: 871/95-95/10/18 تاریخ 
رسیدگی: 95/10/12 مرجع رسیدگی: شعبه 41 شورای حل اختالف اصفهان، 
خواهان: ســید مجید هاشــمیان فرزند مهدی به نشــانی اصفهان خ احمدآباد 
مجتمع گلســتان طبقه اول فروشگاه حســام،  خوانده: ســعید محمدی فرزند 
محمود به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه  یک فقره چک به شماره 
457148-94/8/5 به مبلغ 75/000/000 ریال عهده بانک صادرات به انضمام 
هزینه دادرسی و خســارات تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چک، گردشکار: 
پس از ارجاع پرونده به این شــعبه و ثبت آن به کالســه فوق و طی تشریفات 
قانونی و اخذ نظریه مشــورتی اعضا، قاضی شورا ختم رســیدگی را اعالم و 
به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی شورا: در خصوص 
دادخواست سید مجید هاشمیان به طرفیت سعید محمدی به خواسته مطالبه مبلغ 
75/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 457148-94/8/5 عهده بانک 
صادرات شعبه بروجرد شعبه کاشانی به انضمام خسارات دادرسی و خسارت 
تاخیر تادیه با توجه به محتویات پرونده و گواهینامه عدم پرداخت وجه چک از 
ناحیه بانک محال علیه و با توجه به اظهارات خواهان در جلسه رسیدگی مورخه 
95/10/12 و دفاعیات غیر موثر خوانده در جلسه رسیدگی شورا و نظر به اینکه 
اصل سند تجاری در ید دارنده چک حکایت از مدیونیت صادرکننده و ظهور در 
اشتغال ذمه وی دارد و نظر به اینکه از ناحیه خوانده دلیلی که حکایت از پرداخت 
وجه چک نماید ارائه نگردیده فلذا با توجه به نظریه مشــورتی اعضا شورا به 
شرح صورتجلسه و با احراز اشتغال ذمه خوانده و استحصاب دین و مستنداً به 
ماده 11 قانون شوراهای حل اختالف و مواد 310، 311، 313 از قانون تجارت و 
تبصره الحاقی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور 
چک و مواد 198، 519 و 522 از قانون آیین دادرســی مدنی حکم به محکومیت 
خوانده و به پرداخت مبلغ 75/000/000 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت 
خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چک تا زمان اجرای حکم بر اساس 
شــاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی و پرداخــت 1/555/000 ریال در حق 
خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز 

پس از آن قابل واخواهی در همین شعبه و پس از آن ظرف مدت بیست روز قابل 
تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:34633 

شعبه 41 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان )380 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

11/297 کالسه پرونده 332/95 شــماره دادنامه: 757/95-95/10/22 مرجع 
رسیدگی: شــعبه 19 خانواده شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: راضیه 
احمدی به نشــانی اصفهان خ زینبیه خ دکتــر مفتح کوچه حکیم شــفایی دوم 
بن بست شقایق پ 87، خوانده: مجتبی اشکبوسی به نشــانی مجهول المکان، 
خواسته: مطالبه نفقه فرزندان مشترک، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این 
شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشــریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی 
اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور 
رای می نماید: رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست خواهان خانم راضیه 
احمدی فرزند غالم به طرفیت مجتبی اشکبوســی فرزند نعمت اله به خواســته 
مطالبه نفقه فرزندان مشترک به نام های ابوالفضل و امیر اشکبوسی از تاریخ 
تنظیم دادخواست به صورت مستمر با جلب نظر کارشناسی به انضمام مطلق 
خســارات قانونی مقوم بر 10/000/000 ریال با توجه به جمیع اوراق پرونده 
مفاد دادخواست خواهان و سند نکاحیه شــماره 8664 مورخ 1385/4/25 که 
در دفتر ازدواج 186 اصفهان به ثبت رسیده است و احراز رابطه زوجیت و نظر 
به اینکه خوانده علیرغم نشــر آگهی در جلسه رسیدگی حضور نیافته و دلیل و 
مدرکی دال بر پرداخت نفقه فرزندان مشترک به شــورا ارائه ننموده است و با 
توجه به گزارش کارشناسی مورخ 95/8/15 که مصون از اعتراض مانده است 
لذا شورا دعوی مطروحه را ثابت دانسته مستندا به ماده 1106، 1105 خوانده را 
به پرداخت مبلغ ماهیانه 2/400/000 ریال از تاریخ 95/6/2 لغایت مستمر بابت 
نفقه فرزند مشترک به نام ابوالفضل و مبلغ 1/850/000 ریال بابت نفقه فرزند 
مشــترک به نام امیر از تاریخ 95/6/2 لغایت مستمر به انضمام هزینه دادرسی 
به مبلغ 300/000 ریال و هزینه کارشناســی به مبلغ 1/500/000 ریال در حق 
خواهان محکــوم و اعالم می نماید رای صادره غیابی ظرف بیســت روز قابل 
اعتراض و واخواهی در همین شــعبه می باشد. م الف:34630 شعبه 19 مجتمع 

شماره یک شورای حل اختالف اصفهان )19 خانواده( )309 کلمه، 3 کادر(
مزایده

11/231 شــعبه نهم اجرای کیفری در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص 
کالسه پرونده 950226 در روز دوشــنبه مورخ 95/12/2 از ساعت 10 تا 11 
صبح در محل این اجرا اتاق 30 طبقه همکف دادگســتری شهید نیکبخت جهت 
فروش هزار متر زمین واقع در )اتوبان فرودگاه حصه کوچه پارس بتون( متعلق 
به محکوم علیه: جواد جابر انصاری فرزند منوچهر به شرح کارشناسی زیر که 
مصون از تعرض طرفین باقیمانده است برگزار نماید، لذا طالبین خرید 5 روز 
قبل از جلســه مزایده، قادر به بازدید از ملک خواهند بود تــا با تودیع نقدی 10 
درصد قیمت پایه در جلسه مزایده شرکت نمایند پیشنهاد دهنده باالترین قیمت 
برنده مزایده است. هزینه های اجرایی بر عهده خریدار است. اوصاف ملک بر 
 ، 571620=x اساس نظر کارشــناس: ملک مورد نظر با مختصات جغرافیایی
y=3619718 ) مطابق عکس های هوایی( به مســاحت تقریبی 5000 متر مربع 
به صورت زمین بایر محصور بــا دیوار آجری در حال تخریب از ســه ضلع 
شــرق و جنوب و غرب و دیوار گلی مخروبه ازضلع شمال به مساحت تقریبی 
5000 متر مربع با حدود اربعه: شمااًل به طول تقریبی 90 متر به کارگاه تیرچه 
بلوک قاسمیان غربًا به طول تقریبی 60 متر به زمین زراعی بایر جنوبا به طول 
تقریبی 90 متر به کوچه 8 متری شــهید فریدون منصوریان) کوچه کمپ ترک 
اعتیاد معجزه امید اصفهان( شرقا به طول تقریبی 60 متر به کارگاه تیرچه بلوک 
قاسمیان که به موجب مفاد قولنامه مورخ 83/12/03 و پشت نویسی آن مقدار 
هزار متر مربع این ملک به صورت مشاع از سوی آقای حاج علی نجار خدابخش 
درتاریخ 83/12/03 به آقای اکبر هاشمیان فروخته شده و آقای اکبر هاشمیان 
نیز آنرا به آقای جــواد جابر انصاری انتقال داده اســت. ارزش روز هزار متر 
مذکور با توجه به نداشتن سند ثبتی، کاربری کشاورزی، مشاع بودن، موقعیت 
مکانی و نزدیکی آن به اتوبان و داشتن راه دسترســی و در نظر گرفتن جمیع 
عوامل موثر در قضیه از قرار هر متر مربع 750 هزار ریال و در سطح هزار متر 
مربع به مبلغ 750 میلیون ریال معادل هفتاد و پنج میلیون تومان برابر و ارزیابی 
می گردد. م الف: 34615  اجرای احکام کیفری شعبه 9 دادگاه عمومی و انقالب 

اصفهان )355 کلمه، 4 کادر(

سینما

بازیگر فیلم »ماجرای نیمروز« به جزئیات نقش خود در 
جدیدترین اثر بلند سینمایی محمدحسین مهدویان 

اشاره کرد.
هادی حجــازی فر بازیگر ســینما و فیلــم »ماجرای 
نیمروز«، با اشــاره به نقش متفــاوت از خودش و فیلم 
جدید محمدحســین مهدویــان گفت:مخاطبان به 
نسبت »ایستاده در غبار« شاهد نقش و فیلمی متفاوت 
خواهند بود.نقش من جزو چند کاراکتر اصلی فیلم بوده 
و در قیاس با دیگر کاراکترها متفاوت  اســت. وی افزود: 
هرکدام از کاراکترها در »ماجرای نیمروز« روش خودش 
را دارد  و طبعا نقش مــن نیز از این قاعده مســتثنی 
نیست و فقط بگویم که شخصیت پر شر و شوری دارم.

حجازی فر تصریح کرد: فکر می کنم مخاطبان با یکی از 
متفاوت ترین فیلم های سینمای ایران مواجه می شوند 
که در اذهان باقی خواهد مانــد. حجازی فر عنوان کرد: 
»ماجرای نیمروز« نسبت به »ایســتاده در غبار« فیلم 
بهتری اســت و با آن تفاوت دارد، هرچنــد با هم قابل 
قیاس نیســتند، البته این حس درونی من است. این 
بازیگر با اشاره به حرف اصلی فیلم عنوان کرد: »ماجرای 
نیمروز« بخشی از تاریخ را بازگو می کند در عین حالی 
که قصه هایی از زندگی آدم ها در جریان است. اینکه چه 
روزهایی را گذراندیم و چه اتفاقاتی در دل تاریخ برای ما 
افتاده است. از سویی ارتباط آدم ها و تنش های موجود 
در آن را نیز نشــان می دهد. وی افزود:همیشه حوادث 
 می توانند منشأ اتفاقات انســانی باشند و فکر می کنم

» ماجرای نیمروز«ایــن موضــوع را  در دل خود دارد. 
بازیگر »ایستاده در غبار« با اشــاره به تجربه همکاری 
مجدد با مهدویان گفت:طبعا اگر همکاری در »ایستاده 
در غبار« نبود این اتفاق هم نمی افتــاد. آن فیلم باعث 
آشنایی و رفاقتمان شد و خوشبختانه در این فیلم نیز، 
کارگردان یکی از نقش های مهم را به من سپرد و بسیار 
کمکم کرد. این فضای امن را داشتم که پیشنهاد بدهم، 
گپ بزنیم، دستم به نســبت دیگر کارها بازتر بود، این 

دوستی به همه بخش ها می چربید.

»ماجرای نیمروز«  
متفاوت ترین فیلم تاریخ سینما

به گزارش فارس،  »فصل نرگــس« و »انزوا« دو فیلمی بود 
که در شــب اول اکران های هفتمین جشنواره فیلم فجر در 
اصفهان روی پرده ســینما های فلســطین و ساحل رفت 
 تا جشنواره امســال به صورت رســمی در اصفهان شروع

 به کار کند.
حضور کم رنگ تماشاگران

حضور اهالی ســینما در روز اول جشــنواره کمتر به چشم 
می خورد در حالی که انتظار می رفت بــا توجه به تعداد کم 
اکران های امســال همین تعداد فیلم را نیز غنیمت شمرده 
و در اکران ها با حضور گرم  خود جشــنواره امسال را از رونق 
نیندازند؛ اما این طور نبود که البته باید دلیل آن را بررســی 
کرد.  این را هم باید در نظر گرفت که دالیل مختلفی بر این 
عدم حضور تماشــاگر در روز اول تاثیر می گذارد، روز اول و 
عدم تبلیغات کافی در مورد شــروع جشنواره، تبلیغات کم 
روی فیلم هایی که در روز اول اکران می شد، خود فیلم ها که 
ممکن است از نظر عده ای فیلم های برتری به حساب نیاید 
و یا حتی سردی ناگهانی هوا در این روزها که مانع از خروج 
همشهریان از خانه هایشان می شــود همه دالیلی است که 
شاید همه با هم دست به دست داده اند تا استقبال روز اول به 
شکل قابل توجهی صورت نگیرد. در روز اول و البته سانس 
اول سینما ساحل یعنی ســاعت 17 در اکران فیلم »فصل 
نرگس« حجت االســالم حبیب رضا ارزانــی مدیرکل اداره 
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان نیز حضور پیدا کرد 

تا در جمع مردم به تماشای این فیلم بنشیند.
فصل نرگس

سینما ســاحل در شــب اول به اکران دومین ساخته نگار 
آذربایجانی پرداخت که در بخش ســودای ســیمرغ سی و 
پنجمین جشــنواره فیلم فجر حضور دارد و با نگاهی انسان 
دوســتانه، قصه ای امیدبخــش را از جنوبی تریــن نقطه تا 
شــمالی ترین منطقه پایتخت به شیوه ای متفاوت به تصویر 
کشیده است. پس از گذشت چهار ســال از آخرین اثر نگار 
آذربایجانی به نام »آیینه های رو به رو« و دوری وی از سینما 
سال گذشته »فصل نرگس« را به تهیه کنندگی سحر صباغ 
و حمایت موسســه آوای هنر ســالمت در راستای اهدافی 
مثل ترویج فرهنگ سالمت و ســبک زندگی سالم کلید زد 
تا آن را به جشنواره سی و پنجم برساند. پژمان بازغی، ریما 
رامین فر، یکتا ناصر، شایســته ایرانی و سام نوری با حضور 
در نقش های ایلیا، گیســو، آیالر، ســپیده و رضــا در فیلم 
ســینمایی »فصل نرگس« به کارگردانی نگار آذربایجانی 
بازی می کنند. تماشاگر جوانی پس از دیدن این فیلم گفت: 
در کل فیلم خوبی بود اما نه در حد جشــنواره فجر؛ چرا که 
وقتی به آثار ســال های گذشته جشــنواره نگاه می کنم و 
آثار قوی امســال، به نظرم این فیلم در حد جشنواره امسال 
نبود و انتظار فیلم قوی تری از نگار آذربایجانی داشــتم. وی 
افزود: موضوعات این فیلم برای من اهمیت بســیاری دارد 
چرا که یک نیــاز در جامعه کنونی ما به حســاب می آیند و 

پرداختن نگار آذربایجانی به آنها قابل تقدیر اســت. اهمیت 
این موضوعــات را وقتی بهتر متوجه می شــویم که به آمار 
اهدای عضو و افرادی که به این خاطر ســالیانه جان خود را 
از دســت می دهند همچنین مفهوم کلی که کارگردان به 
دنبال القای آن بود یعنی امید در آمار بیماری های روانی این 
سال ها توجه می کنیم. وی خاطرنشان کرد: همان طور که از 
پوستر فیلم می شــد حدس زد این فیلم روایت کننده چهار 
داستان مختلف بود که در انتها به نوعی در هم گره می خورد 
و این سبک فیلم را در بعضی فیلم های برتر خارجی البته در 
سال ها پیش نیز شاهد بودیم که هر چند سبکی قدیمی به 

حساب می آمد؛ اما استفاده بجایی از آن صورت گرفته بود.
انزوا

»انزوا« در سه سانس سینما فلسطین در شب اول به نمایش 
در آمــد که اســتقبال از 
آن بــه مراتــب کمتر از 
فیلــم »فصــل نرگس« 
بود تا جایــی که حضور 
تماشــاگران بالکن سالن 
سینما فلسطین را حتی تا 
نیمه هم پر نکرد چه رسد 
به ســالن اصلی سینما. 
این فیلم نخســتین فیلم 
ســینمایی بلند مرتضی 
علــی عبــاس میرزایی 
محســوب می شــود هر 
چند خود او در نشســت 
خبری این فیلــم گفته 
بود: اعتقادی نــدارم که 
فیلم اولی هستم؛ چرا که 
قبل از این فیلم های کوتاه 
فیلم  زیادی ســاخته ام، 
اولی برای کسی محسوب 

می شــود که تا به حال کار دکوپاژ و کارگردانی نکرده باشد. 
بازیگران »انــزوا« را امیرعلی دانایی، بهنــوش بختیاری، 
اندیشــه فوالدوند، لیندا کیانی، شــقایق فراهانی، همایون 
ارشادی، سیامک صفری، علی استادی، مهران  رجبی، امید 
روحانی، وحید نفر و نادر فالح به همراه هشت بازیگر کودک 
تشکیل می دهند. پسر جوانی که به تماشای این فیلم آمده 
بود پس از تماشــا نظر خود را مطرح کرد: »انزوا« فیلم نامه 
خاصی نداشــت و کارگردان فقط با تدوین فیلم را به نتیجه 
رسانده بود، نداشتن فیلم نامه که در یک فیلم بسیار هم مهم 
است موجب می شد تا نتوان با آن ارتباط برقرار کرد و ایجاب 
می کرد تا این خــأ را تدوین گر برطرف کند تا محســوس 
نباشــد. جوان دیگری در رابطه با موسیقی فیلم تاکید کرد: 
موسیقی فیلم هیچ سنخیتی با فیلم نداشت و جو کاذب در 
فیلم به وجود می آورد تا کارگــردان را به هیجان بیاورد و از 
این طریق بتواند مخاطب جذب کند اما از نظر فنی موسیقی 

تناسبی با موضوع و زمینه اصلی فیلم نداشت.

استقبال کم از جشنواره فجر در روز اول؛

تماشاگران اصفهانی راضی نبودند

»فصل نرگس« و »انزوا« که جزو 10 فیلم برتر آرای مردمی در ســی و پنجمین جشنواره فیلم فجر در پایتخت به 
حساب می آمد در اصفهان با استقبال خوبی رو به رو نشــد و سانس های اولیه این فیلم ها حتی نیمی از سالن های 

سینما را نیز پر نکردند.

سینما ساحل در شب 
اول به اکران دومین 

 ساخته 
نگار آذربایجانی 

پرداخت که در بخش 
 سودای سیمرغ 
سی و پنجمین 

جشنواره فیلم فجر 
حضور دارد
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پیشنهاد سردبیر:
دشمن هرگز از دشمنی خود با انقالب دست بر نداشته است

اخبار

نماینده ولی فقیه در چهارمحــال و بختیاری با تاکید 
بر اینکه دشمن هرگز از دشمنی خود با انقالب دست 
بر نداشته است، گفت: خیانت دولت های قبلی آمریکا 
به انقالب هیچ تفاوتی با خیانت هــای دولت اکنون او 

ندارد و همه نسبت به انقالب خائن هستند.
به گزارش ایســنا حجت االســالم محمدعلی نکونام 
در خطبه های نماز جمعه شــهرکرد، با تبریک میالد 
حضرت زینب)س( و روز پرســتار، گفت: این بانو در 
مقاومت، والیت مــداری، پایــداری در ایمان، عفت، 
پاک دامنی و عبودیت پروردگار یــک الگوی بی نظیر 

است.
نماینــده ولی فقیه در اســتان با قدردانــی از نیروی 
انتظامی استان در برخورد با اشــرار، عرضه کنندگان 
مواد مخدر و قاچاقچیان، افزود: نیروی انتظامی استان 
بااقتدار در برابر اخالل گران امنیت مردم ایستاده است 
و خبرهــای خوبی از حضورشــان در ارتقای امنیت و 

آرامش مردم استان به گوش می رسد.
امام جمعه شــهرکرد بــه روز 19 بهمــن روز نیروی 
هوایی اشــاره کرد و ادامه داد: این روز به دلیل بیعت 
همافران نیــروی هوایی با امام راحــل)ره( نام گذاری 
شده است که در پی این بیعت ایستادگی و صالبت را 
تا امروز از نیروی هوایی مشــاهده کرده ایم. وی بابیان 
 اینکــه در دوران ابتدایی انقالب دولــت موقت نیز با

 امام خمینی)ره( بیعت کردند ولی بــر بیعت خود با 
انقالب و امــام)ره( پایبند نبودند، اظهــار کرد: آنچه 
ارزش است ماندن، صالبت، ایســتادگی و نلغزیدن تا 
به آخر است. حجت االسالم نکونام با اشاره به ایام دهه 
فجر انقالب و در پیش بــودن 22 بهمن، تصریح کرد: 
مردم با حضور منســجم خود در راه پیمایی 22 بهمن 
با امام)ره(، انقالب، رهبری، ارزش ها و شــاخص های 
انقــالب بیعت مجــدد خواهند کرد. وی بــا تاکید بر 
اینکه دشمن هرگز از دشــمنی خود با انقالب دست 
بر نداشته اســت، عنوان کرد: خیانت دولت های قبلی 
آمریکا به انقــالب هیچ تفاوتی بــا خیانت های دولت 

اکنون او ندارد و همه نسبت به انقالب خائن هستند.
خطیب جمعه شــهرکرد با اشــاره به اینکــه حق و 
باطل دو راه جدا از هم هســتند و هرگــز با هم جمع 
نمی شــوند، گفت: حق باید راه پیامبران و اســتقالل 
انســانی را حاکــم کنــد ولی دشــمنان بــه دنبال 
استکبارورزی و دنیاطلبی هســتند و این دو در کنار 

هم نمی توانند باشند.

خطیب جمعه شهرکرد:

دشمن هرگز از دشمنی خود با 
انقالب دست بر نداشته است

خطبه

نمایشگاه کاالی ایرانی با عنوان نشان شاخص و اقتصاد مقاومتی 
با حضور غالمرضا شــافعی رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 

کشاورزی در محل میدان امامزادگان دوخاتون)س( افتتاح شد.
در این نمایشــگاه 57 محصول جدید صنعتی اســتان در حوزه 
موکت و تافتین، قطعات خودرو، مکمل غذایی، فرآورده های نسوز، 
چادر مشــکی و پارچه های جدید، نوعی از آرد ســوخاری برای 

نخستین بار در کشور و کیس و قطعات کامپیوتر رونمایی شد.
نمایشگاه کاالی ایرانی شامل 70 غرفه است که عرضه کاال در این 

غرفه ها از 14 تا 20 بهمن ماه به صورت مستقیم انجام می شود.
معرفــی و ترویج مصــرف کاالهای تولیدی اســتان، آشــنایی 
شــهروندان با برندهای اســتانی و همچنین معرفــی برندهای 

شاخص از اهداف برپایی این نمایشگاه است.

رییس اتــاق بازرگانــی چهارمحــال و بختیاری گفــت: گروه 
سرمایه گذار چینی برای بررسی ۳ طرح ملی وارد استان شد.

محمدرضا نبوی در نشســت مشــترک ســتاد اقتصاد مقاومتی 
و فعاالن اقتصادی اســتان اظهار داشــت: این گروه چینی برای 
بررســی ۳ طرح راه آهن شــهرکردـ  اصفهان، شهرک سالمت و 
جاده لردگانـ  ایذه وارد استان شــده اند که در حال رایزنی با آنها 

هستیم.
وی با بیان اینکه فعاالن اقتصادی،ســرداران اقتصادی هســتند، 
افزود:  آنان در این شرایط سخت که عالوه  بر تحریم های خارجی 
شاهد تحریم های داخلی نیز هستیم همچنان به سازندگی ادامه 
می دهند. در ادامه سفر غالمرضا شــافعی رییس اتاق بازرگانی، 
نمایشگاه فرصت های ســرمایه گذاری در شــهرکرد از 14 تا 16 
بهمن ماه در اتاق بازرگانی افتتاح شــد که عالوه  بر دستگاه های 
عضو کمیته، 1۳ دســتگاه اجرایی نیز در این نمایشــگاه حضور 
دارند. صنعت و معدن، میراث فرهنگی، راه و شهرســازی، منابع 
طبیعی، ورزش و جوانان، جهاد کشــاورزی، پارک علم و فناوری، 
آب منطقه ای، شرکت شهرک ها، شهرداری، دانشگاه آزاد و علوم 
پزشــکی و اداره تعاون با اســتفاده از کتاب، کتابچه، لوح فشرده، 
عکس و بروشور به تشریح فرصت های ســرمایه گذاری در استان 

پرداخته اند.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع و کشــاورزی ایــران گفت ظرفیت ها 
و امکانات اســتان ها برای جذب سرمایه گذار شناســایی و از لحاظ 
سرمایه گذاری اولویت بندی می شوند. غالمحسین شافعی طی سفر 
اخیر خود به چهارمحال اظهارداشت: در برنامه ششم توسعه درصد 
قابل توجهی از تامین منابع به توسعه کشــور و جذب سرمایه گذار 
اختصاص می  یابــد و ما بایــد در این برنامه 22 درصــد از ظرفیت 
سرمایه گذاران خارجی در کشور استفاده کنیم. وی با بیان اینکه نگاه 
به سرمایه گذاری یک نگاه منطقه ای است، افزود: تمام هیئت هایی 
که برای مذاکره وارد کشور می شوند در تهران هستند در صورتی که 
کشور ما از تنوع بســیاری برخوردار و در کشور ما امکانات بالقوه ای 
وجــود دارد که به صورت کامل شناســایی نشــده اند. رییس اتاق 
بازرگانی، صنایع و کشاورزی ایران با بیان اینکه در این شرایط جدید 
نگاه به توسعه منطقه ای کشــور یک اولویت باال در سرمایه گذاری 
داخلی و خارجی اســت، بیان کرد: متاســفانه ظرفیت ســنجی و 
مکان یابی در توسعه کشور کمتر مورد توجه قرار گرفته که باید بخش 
خصوصی و دولتی به خاطر رســیدن به توسعه، یک نگاه متوازن به 
امکانات کشور داشته باشند.شــافعی با بیان اینکه ما با چشم بسته 
حرکت کردیم کــه باید این رویه را تغییر دهیم، خاطرنشــان کرد: 
شرایط استان ها مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد و امکانات بالقوه 
شناسایی و استان ها به لحاظ سرمایه گذاری اولویت بندی می شوند. 
وی با بیان اینکه امکانات براســاس اولویت اســتان ها توزیع شود، 
افزود: استان چهارمحال و بختیاری با توجه به موقعیت جغرافیایی، 
طبیعت متفاوت و منابع بخش کشاورزی می تواند از امکانات برای 
جذب ســرمایه گذار با کمک اتاق بازرگانی اســتفاده کند. رییس 
اتاق بازرگانی، صنایع و کشاورزی ایران تصریح کرد: امسال نسبت 
به سال های گذشــته در جذب ســرمایه گذار توفیقاتی را داشتیم 
اما اگر بخواهیم این اعداد و ارقام به دســت آمــده را با ظرفیت های 
کشور مقایســه کنیم این میزان رقم ناچیزی است. شافعی با اشاره 
به صادرات غیرنفتی کشور خاطرنشان کرد: کشور مالزی که حدود 
یک چهارم جمعیت ما را دارد نزدیک به 200 میلیون دالر صادرات 
غیرنفتی دارد در صورتی که صادرات کشور ما با چند برابر جمعیت و 

ظرفیت های بسیار به 40 میلیون دالر هم نمی رسد.

مراســم میهمانی الله ها بعــد از ظهر پنج شــنبه در 2۸1 گلزار 
چهارمحال و بختیاری برگزار شد.

مدیرکل بنیاد شــهید چهارمحال و بختیاری در مراسم برگزاری 
میهمانی الله ها در گلزار شهدای شــهرکرد اظهار داشت: مراسم 

میهمانی الله ها در 2۸1 گلزار چهارمحال و بختیاری برگزار شد.
فریبرز نجفی عنوان کرد: انقالب اسالمی مسیر توسعه و پیشرفت 
کشور را فراهم کرد و دســت بیگانگان را از غارت ثروت های این 
کشور قطع کرد. وی عنوان کرد: شهدای انقالب اسالمی در مسیر 
آزادی و حفظ اسالم و قرآن حرکت کردند.  مدیر کل بنیاد شهید 
چهارمحال و بختیاری گفت: مراســم میهمانی الله ها به صورت 

ویژه در ۳۸ گلزار شهدای این استان برگزار شد.

افتتاح نمایشگاه کاالی ایرانی در 
چهارمحال و بختیاری

رییس اتاق بازرگانی چهارمحال و بختیاری:

گروه سرمایه گذار چینی وارد استان 
چهارمحال و بختیاری شد

رییس اتاق بازرگانی ایران در شهرکرد اظهارکرد:

شناسایی سرمایه گذار برای 
ظرفیت ها و امکانات استان ها

برگزاری مراسم میهمانی الله ها در 
چهارمحال و بختیاری

به گزارش تسنیم از شــهرکرد، قاسم سلیمانی در نشست 
با خبرنــگاران اظهار داشــت: برجــام با همه نوســانات 
گره گشایی هم داشــت، اینکه برخی افراد بگویند برجام 
شکســت خورد و کاری از پیش نبرد اشتباه است چرا که 
همه شــاهد افزایش صادرات نفت، رفع تحریم ها، بیمه و 

حق تردد کشتی ها و صادرات کاالها بودیم.
وی با تاکید بر اینکــه نباید همپای آمریــکا به خودمان 
حمله کنیم، افزود: هر دولتی نقاط ضعف و قوتی دارد اما 
مهم این است که دولت پاسخگو باشد و ضعف های خود را 

بپذیرد و آنها را رفع کند.
استاندار چهارمحال و بختیاری به انتخابات شهر و روستا و 
ریاست جمهوری اشاره و بیان کرد: از نظر مسائل امنیتی 
و اعتقادی اعتقاد داریم انتخابات شــهر و روستا به دلیل 
وجود مســائل قومی و خانوادگی نیاز به امنیت بیشتری 
دارد از همین رو الزم است فرهنگ سازی الزم در خصوص 

انتخاب افراد اصلح با مالک هایی مانند ارزش ها، کارآیی و 
توانمندی افراد و توسعه همه جانبه استان صورت گیرد.

ســلیمانی با اشــاره به تجمع برخی کارگــران کارخانه 
فوالد سفیددشــت مقابل ساختمان اســتانداری استان، 
خاطرنشــان کرد: این پروژه دارای فازهای مختلف احیا، 
تولید فوالد ذوب یک، تولید فوالد ذوب2، نورد یک و نورد 

2 است که به صورت ساالنه تکمیل می شوند.
وی با بیان اینکه بحث مشکالت مالی و فاینانس کارخانه  
برطرف شده و 15 ماه بعد از سفر رییس جمهور به استان 
به نتیجه رســید، ادامه داد: مشــکل بعدی در مسیر این 

واحد مشکل آب و قضایای بلداجی بود.
اســتاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به تفاوت نیروی 
کار در مرحله ســازندگی و تولید یک پروژه، تصریح کرد: 
افــرادی که امــروز مقابل اســتانداری تجمــع کرده اند 
کارگرانی هســتند کــه در مرحلــه ســازندگی فاز یک 

این پروژه مشــغول کار بوده اند و به دلیــل نیاز به نیروی 
متخصص در دوران تولید امکان اســتفاده از این افراد در 

این دوران نبوده است.
سلیمانی با اشــاره به شروع و پیشــرفت فیزیکی بیش از 
40 درصدی فــاز 2 این پــروژه، خاطرنشــان کرد: همه 
کارکنان دوران ســازندگی فاز یک این پروژه بجز 70 نفر 
در فاز 2 مشغول کار هســتند و توافق شد پیمانکار برنده 
مناقصه اولویــت جذب نیروی کار در فــاز 2 را به این 70 
نفر اختصاص دهــد و در نهایت از این تعــداد 17 نفر که 
تخصص بیشتری داشــتند با توافق خود این افراد جذب 

شدند.
وی بیــان کــرد: اکنــون بحــث ایــن افــراد ایــن 
 اســت کــه چــرا 17 نفر جــذب شــده و بقیــه جذب

 نشده اند.
اســتاندار چهارمحال و بختیــاری با بیــان اینکه اجازه 
نمی دهیم در توسعه کارخانه به دالیل پوچ مشکلی پیش 
آید، تاکید کرد: اگر کسی مخل کار کارخانه باشد از طریق 
مراجع قضائی با وی برخورد می شــود اما چنانچه حقوق 
کسی از بین رفته باشد ما پیگیر احقاق حق آنها می شویم.

سلیمانی به فعالیت های صورت گرفته در راستای اقتصاد 
مقاومتی اشاره و خاطرنشــان کرد: تاکنون ۳1۳ میلیارد 
تومان تســهیالت برای فعال شــدن واحدهای تعطیل و 
نیمه فعال استان پرداخت شــده است اما مشکل بیکاری 
و اشتغال با توجه به ورود متولدین دهه 60 و 70 به بازار و 
افزایش نرخ مشارکت اجتماعی همچنان در استان وجود 

دارد.
وی در ادامه ضمــن ابراز مخالفت با تونــل گالب و تاکید 
بر اهمیــت حفظ زاینــده رود، افزود: موافق اجرای ســد 
بهشــت آباد در اســتان هســتیم اما باید میــزان آورد و 
برداشت آن تراز شود تا به 2 استان چهارمحال و بختیاری 
و خوزستان آســیبی وارد نشــود و پیگیر این موضوع نیز 

هستیم.
اســتاندار چهارمحــال و بختیاری با اشــاره بــه فراوانی 
آزمون و خطا در اســتان، افزود: به دلیل غلبه احساسات 
و مســائل قومی بر کار کارشناســی و علمی دو اشــتباه 
فاحش در خصوص مــکان احداث فــرودگاه و برج های 
دوقلو در شهرکرد وجود داشته است که امروز تبعات آن را 
می بینیم.سلیمانی تاکید کرد: به شورای شهر و شهرداری 
شــهرکرد پیشــنهاد داده ایم  بــرای کنتــرل ترافیک، 
 ســاختمان برج های دوقلو حداکثــر در 16 طبقه احداث 

شود.

تاکنون 313 میلیارد 
تومان تسهیالت برای 
فعال شدن واحدهای 

تعطیل و نیمه فعال 
 استان پرداخت

 شده است اما مشکل 
 بیکاری و اشتغال 

با توجه به ورود 
متولدین دهه 60 و 70 
به بازار و افزایش نرخ 

مشارکت اجتماعی 
همچنان در استان 

وجود دارد

استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: تاکنون در راستای ستاد اقتصاد مقاومتی 313 میلیارد تومان تسهیالت 
به واحدهای تولیدی نیمه فعال و تعطیل استان پرداخت شده است.

استاندار چهارمحال و بختیاری  در نشست خبری عنوان کرد:

پرداخت ۳۱۳ میلیارد تومان تسهیالت به واحدهای تولیدی استان

مدیرکل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری با اشــاره به اینکه در 
دهه فجر هیچ پروژه ای افتتاح نمی شود گفت: هیچ یک از پروژه های 
در حال ســاخت به اتمام نرســیده اند. به گزارش ایسنا عبدالرحمن 
قاسمی با اشاره به اینکه پروژه های زیادی در سطح استان نیمه تمام 
اســت گفت: اعتبار الزم برای تکمیل پروژه های ورزشی ۳5 میلیارد 
تومان است. وی با اشاره به افتتاح نشدن این پروژه ها برای ایام دهه 
فجر خاطر نشــان کرد: درایام دهه فجر هیچ پــروژه ای افتتاح نمی 
شــود و همچنین هیچ پروژه ای کلنگ زنی نخواهد شد. وی با تاکید 
بر نبود اعتبار و زمان کافی اظهار کرد: 60پروژه نیمه تمام دراســتان 
وجود دارد واعتبار الزم بــرای آنها ۳5 میلیارد تومان اســت و اکثرا 
حدود 70 درصد پیشرفت داشــته اند. از جمله پیست تارتان بروجن 
با 97 درصد پیشــرفت که تالش بود برای دهه فجرآماده شــود اما 
به علت نبود یک میلیــارد تومان هزینه آماده بهره برداری نیســت، 
و همچنین مجموعه انقالب شــهرکرد با 20درصد پیشرفت- سالن 
وردنجان با 60 درصد وچند ســالن تیراندازی در ســطح اســتان با 
حداقل 50درصد پیشرفت. وی با اشاره به اینکه در حال حاضرسرانه 
فضای ورزشــی به ازای هر نفر 26 ســانتی متر اســت گفت: بعد از 
تکمیل پروژه های نیمه تمام این ســرانه به 47 سانتی متر می رسد 
که نسبت به میانگین کشوری که یک متر است، بسیار پایین است و 

دلیلش را هم نبود زیر ساخت های ورزشی دانست.

معاون آموزشــی وزیر علوم گفت: تعداد دانشجویان مقطع دکتری 
 در »منطقه 6« آموزش عالی شــامل اســتان هــای اصفهان، یزد

 و چهار محال و بختیاری از میانگین کشوری باالتر است. 
مجتبی شریعتی نیاسر در پایان نشست معاونان آموزشی این منطقه 
که در دانشگاه اصفهان برگزار شد، به خبرنگاران گفت: دانشجویان 
مقطع دکترای تخصصی در کشور1/96 درصد از کل دانشجویان را 
شامل می شوند در حالی که این شاخص در منطقه 6 آموزش عالی 
۳ درصد اســت. وی با بیان اینکه این منطقه از نظــر تعداد اعضای 
هیئت علمی با 9 هزار عضو در رتبه ســوم مناطق دهگانه کشور قرار 
دارد، اظهار کرد: اعضای هیئت علمی ایــن منطقه 11 درصد از کل 
جمعیت هیئت علمی کشور را دربرمی گیرد. وی با اشاره به تحصیل 
4۳0 هزار دانشــجو در منطقــه 6 آموزش عالی تصریــح کرد: این 
منطقه در بین 10 منطقه آموزش عالی از نظر تعداد دانشجو که9/۸ 
درصد از کل دانشــجویان کشور را شامل می شــوند، در رتبه پنجم 
قرار دارد. شــریعتی نیاســر با تاکید براینکه منطقه 6 آموزش عالی 
شــامل اســتان های اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری، جایگاه 
ویژه ای در بین مناطق ده گانه آمــوزش عالی دارد، گفت: 2۳ درصد 
از جمعیت دانشــجویی این منطقه در مقطــع تحصیالت تکمیلی 
تحصیل می کنند و 17 درصد از اعضای هیئت علمی دانشگاه های 

این منطقه در رتبه دانشیار به باال هستند. 

اعتبار الزم برای تکمیل پروژه های ورزشی
35 میلیارد تومان است

تعداد دانشجویان دکتری در
اصفهان، یزد و چهارمحال از میانگین کشور باالتر است

شهرستان

مدیرکل جهاد کشــاورزی چهارمحــال و بختیــاری گفت: تولیــدات بخش 
کشــاورزی در ســال جاری به یک میلیون و ۳72 هزار تن رســیده که ارزش 

اقتصادی این میزان سه هزار میلیارد تومان بوده است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری جهاد کشــاورزی چهارمحال 
و بختیاری، ذبیــح ا... غریب ضمن تبریک به مناســبت دهه فجــر، اظهارکرد: 
 در این ایام بایســتی شــاخص های مهــم انقالب بــرای مردم به طــور کامل

تشریح شوند.
وی افزود: خوشبختانه نظام و ساختار اداری جهاد کشاورزی استان از ساختاری 

نظام مند، مردم نهاد و انقالبی تشکیل شده است.
غریب، با اشاره به عملکرد مطلوب جهاد کشاورزی استان، تصریح کرد: به دلیل 
انقالبی بودن این دستگاه اجرایی، همه مدیران بخش های مختلف این سازمان 

در قبال کارهایی که برای مردم انجام می دهند پاسخگو هستند.
مدیــرکل جهاد کشــاورزی چهارمحال و بختیــاری، گفت: در ســال جاری با 
اقدامات خوبی که از طرف دولت انجام شــده اســت، 69 هزار و 500 تن گندم 
از گندم کاران اســتان خریداری شــده اســت که بیش از 90 میلیــارد تومان 
از مطالبات گنــدم کاران پرداخت و همچنیــن 14 میلیارد تومــان مطالبات 
 جو به کشــاورزان پرداخت شــده که رکورد خرید گندم بعد از مدت 10 سال

شکسته شد.
غریب ادامه داد: در بخش بیمه کشــاورزی، با توجه به خســارت هایی که سال 
گذشــته به محصوالت زراعــی و باغی وارد شــد مبلغ مورد نظر خســارت به 

کشاورزان پرداخت شده است.

مدیرکل جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری:

یک میلیون تن محصول کشاورزی در 
چهارمحال و بختیاری تولید شد

ســفر رییس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی کشــور به استان 
چهارمحال و بختیاری به دلیل بارش برف تهــران  لغو و به زمان 

دیگری موکول شد.
به گزارش ایسنا ، قرار بود در ســفر محمدباقر نوبخت، نمایشگاه 
توانمندی های سرمایه گذاری چهارمحال و بختیاری و چندطرح 
دیگر بهــره برداری شــود. از این رو ســفر محمد باقــر نوبخت 
سخنگوی دولت و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به 

چهارمحال و بختیاری به زمان دیگری موکول شد.

سفر نوبخت به چهارمحال و 
بختیاری لغو شد

لوح روابط عمومی برتر در چهاردهمین جشــنواره  روابط عمومی های برتر کشــور بــه روابط عمومی 
دانشگاه علوم پزشکی شــهرکرد تعلق گرفت. این لوح توســط دکتر مهدی باقریان مدیر عامل موسسه 
کارگزار روابط عمومی و عضو هیئت مدیــره انجمن متخصصان روابط عمومی های ایران تقدیم شــد. 
روزنامه زاینده رود این موفقیت را به مجموعه خدوم و پرتالش دانشــگاه علوم پزشکی شهرکرد و روابط 

عمومی فعال و موفق این دانشگاه تبریک می گوید.

افتخاری دیگر برای دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد؛

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، برتر شد
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مفاد آراء
11/344 آگهی موضوع ماده سه قانون وماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی    
نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر درمنطقه ثبت جنوب اصفهان 
ولذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود 
در صورتي كه اشخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضي اعتراضي 
داشته باشــند مي توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض،دادخواســت خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي اســت در 
صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد .
1- رای شماره 13992 مورخ 94/7/24 و رای اصالحی شماره 13999 مورخ 
94/7/24  هیات دوم  خانم شیدا سلیماني زاده فرزند علي نجات در ده و دو هفتم 
حبه مشاع نسبت به ششــدانگ یکباب خانه  باســتثناءبهای ثمنیه اعیانی آن به 
مساحت 156 مترمربع پالك شماره 277 فرعي از 4348 اصلي واقع در اصفهان 
بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه 

مفروز گردیده است
2- رای شــماره 14960 مــورخ 94/8/12 و رای اصالحــی شــماره 11055 
مورخ 95/9/9  هیات اول آقاي ناصر صنیعي فرزند علي نســبت به ســه دانگ 
مشاع ازششــدانگ یکباب ســاختمان به مســاحت 73/20 مترمربع مفروزی 
 از پــالك شــماره 2961 اصلي واقــع در اصفهــان بخش 5 حــوزه ثبت ملك
 جنوب اصفهان  كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است 

3- رای شــماره 14961 مورخ 94/8/12 و رای اصالحی شماره 11056 مورخ 
95/9/9  هیات اول خانم ملیحه ساعي نژاد فرزند حسن نسبت به سه دانگ مشاع 
ازششدانگ یکباب ســاختمان به مســاحت 73/20 مترمربع مفروزی از پالك 
شماره 2961 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه 

در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
4- رای شــماره 20053 مورخ 94/12/8 و رای اصالحی شماره 10525 مورخ 
95/8/24  هیات اول خانم پروانه صالحي موركاني فرزند نصراله نسبت به دو 
دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 121/85 مترمربع مفروزی از 
پالك شماره 470 فرعي از4348 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك 

جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
5- رای شماره 20289 مورخ 94/12/14 و رای اصالحی شماره 11050 مورخ 
95/9/7  هیات دوم  آقاي ابراهیم وحید دســتجردي فرزند ابوالقاسم نسبت به 
ششدانگ  یکباب خانه به مســاحت 116/50 مترمربع پالك شماره970 فرعي 
از4348 اصلي واقع در اصفهان بخــش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در 

ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
6- رای شــماره 18356 مــورخ 94/10/30 و رای اصالحی شــماره 11088 
مورخ 95/9/13  هیات اول  آقاي محمود پیش خوان فرزند محمد علي نســبت 
به ششــدانگ یکبابخانه بــه مســاحت 127/89 مترمربع مفــروزی از پالك 
شــماره 1 فرعــي از1020 اصلي واقــع در اصفهان بخش 6 حــوزه ثبت ملك 
 جنوب اصفهــان كه در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیه مفــروز گردیده

 است
7- رای شماره 18980 مورخ 94/11/12 و رای اصالحی شماره 11420 مورخ 
95/9/25  هیات دوم آقاي یوســف علي مرادي دو مکاني فرزند محمد نســبت 
به ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 73/47 مترمربع پالك شماره 99فرعي 
از4348 اصلي واقع در اصفهــان بخش5 حوزه ثبت ملك جنــوب اصفهان كه 
به موجب بیع نامه عادی و مع الواســطه از آقای غالم عباس وحید دستجردی 

خریداری شده است
8- رای شماره 20797 مورخ 94/12/26 و رای اصالحی شماره 10529 مورخ 
95/8/24  هیات اول  آقاي علي آقا كریمي دســتجردي فرزند حسینعلي نسبت 
به  113 سهم مشاع از 137 سهم ششدانگ یکبابخانه به مساحت 142مترمربع 
مفروزی از پالك شــماره 128 فرعي از 4348 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 
حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز 

گردیده است
9- رای شماره 20798 مورخ 94/12/26 و رای اصالحی شماره 10530 مورخ 
95/8/24  هیات اول خانم عزت بي ننده دهاقاني فرزند رضا نسبت به 24 سهم 
مشاع از 137 سهم ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 142مترمربع مفروزی از 
پالك شماره 128 فرعي از 4348 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك 

جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
10-  رای شماره 4415 مورخ 95/3/14 و رای اصالحی شماره 11496 مورخ 
95/9/29  هیات دوم  آقاي  مسیب شهسواري عباس نسبت به در هفتاد دو پنج  
سهم مشاع از یکصد و ســی و چهار سهم ششــدانگ  یکباب خانه به مساحت 
136 مترمربع پالك شــماره39 فرعي از4485 اصلي واقــع در اصفهان بخش 
5حوزه ثبت ملــك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیه 

مفروز گردیده است
11- رای شــماره 4414 مورخ 95/3/14 و رای اصالحی شماره 11494 مورخ 
95/9/29  هیات دوم  خانم خدیجه پورجم علویجه فرزند اســماعیل نســبت به  
پنجاه و نه سهم مشاع از یکصد و سی و چهار  ســهم ششدانگ  یکباب خانه به 
مساحت 136 مترمربع پالك شماره39 فرعي از4485 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه 

مفروز گردیده است
12- رای شماره 4649 مورخ 95/3/22 و رای اصالحی شماره 12171 مورخ 
95/10/20  هیات اول  آقاي رحمت اهلل دوستي نسبت به ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 96/81 مترمربع مفروزی از پالك شماره 1 فرعي از2942 اصلي واقع 
در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی 

مشاعی اولیه مفروز گردیده است
13- رای شــماره 3646 مورخ 95/2/30 هیات اول  خانم شیدا نصراصفهاني 
فرزند فتح اله نسبت به 451/38 سهم مشاع از 15220سهم مشاع از 27500 سهم 
شش دانگ پالك شماره 49 فرعي از2248 اصلي واقع در اصفهان بخش6حوزه 
ثبت ملك جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای سید 

اصغر اخوت خریداری شده است
14- رای شماره 7617 مورخ 95/5/23 هیات اول آقاي حسین چلمقاني فرزند 
محمد نسبت به ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 165/28 مترمربع مفروزی از 
پالك شــماره 1613 فرعي از 5000 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت 
ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشــاعی اولیه مفروز گردیده 

است
15- رای شــماره 8778 مورخ 95/6/28 هیات اول خانم مرضیه سعیدي زاده 
اصفهاني فرزند حسینعلي نســبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 151 
مترمربع مفروزی از پالك شماره 119 فرعي از 4483 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه 
از محمدعلی فروتن دستجردی و سید حمید خداكرم زاده خریداری شده است

16- رای شماره 9753 مورخ 95/7/28 هیات اول آقاي  اكبر حبیبی دنبه فرزند 
حسن نسبت به ششدانگ یکبابخانه مســکونی  به مساحت 138 مترمربع پالك 
شــماره 4786 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان 
كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواســطه از خانم فاطمه عسگری خریداری 

شده است
17- رای شــماره 18290 مورخ 94/10/27 هیات اول  آقاي منصور شمســي 
ارمندي فرزند جعفر نســبت بــه ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 156/72 
مترمربــع مفروزی از  پــالك شــماره 131 فرعــي از4483 اصلــي واقع در 
اصفهــان بخش5 حــوزه ثبت ملك جنــوب اصفهان كــه به موجــب بیع نامه 
 عادی و مــع الواســطه از خانم محترم صانعی خوانســاری خریداری شــده

 است

18- رای شــماره 18350 مورخ 94/10/30 هیات دوم  آقــاي امین رضا امین 
زاده فرزند حیدر نســبت به دو دانگ مشاع ازششــدانگ یکباب خانه مسکونی 
به مساحت 353/60 مترمربع پالك شــماره 4730 فرعي  از 5000 اصلي واقع 
در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان  كه در ازای مالکیت رسمی 

مشاعی اولیه مفروز گردیده است 
19- رای شــماره 18351 مورخ 94/10/30 هیات دوم  آقاي عشرت تاغونکي 
فرزند غالمرضا نســبت به دودانگ مشــاع از ششــدانگ  یك باب ساختمان 
مسکونی  به مساحت 353/60مترمربع پالك شماره4730 فرعي از5000 اصلي 
واقع در اصفهان بخــش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كــه در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
20- رای شــماره 8005 مورخ 95/5/30 هیات اول آقــاي خانم مهري وحیدي 
دستجردي فرزند یداله نسبت به ششدانگ به مساحت 40/34 مترمربع مفروزی 
از پالك شماره 151 فرعي از 4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت 
ملك جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای علی واحد 

دستجردی خریداری شده است
21- رای شــماره 8755 مورخ 95/6/27 هیات اول  آقــاي نامدار موالئي ثاني 
فرزند مرادعلي نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 138 مترمربع مفروزی 
از پالك شــماره 4786 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب 
اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواســطه از آقــای علی رمضانپور 

خریداری شده است
22- رای شــماره 9845 مــورخ 95/7/29 هیــات اول  خانم مریــم همت كار 
دســتجردي فرزند عبدالرحیم نســبت به سه دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب 
ساختمان  به مساحت 139مترمربع مفروزی از پالك شماره54 فرعي از4348 
اصلي واقع در اصفهان بخش 5حــوزه ثبت ملك جنوب اصفهــان كه در ازای 

مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
23- رای شماره 9847 مورخ 95/7/29 هیات اول آقای محمد حسین ابراهیمي 
فرزند یداله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت 
139مترمربع مفروزی از پالك شماره54 فرعي از4348 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه 

مفروز گردیده است
24- رای شــماره 9874 مورخ 95/7/29 هیات دوم  آقاي ســید محمد رفیعي 
پور علوي علویجه فرزند سیدعلي نســبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
183/98 مترمربع پالك شماره 23340 فرعي از 5000 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه 

مفروز گردیده است
25- رای شــماره 9579 مــورخ 95/7/19 هیات دوم  آقاي خــداداد رمضاني 
تشنیزي فرزند شهریار نسبت به ششــدانگ  یکباب خانه به مساحت 238/50 
مترمربع پالك شــماره 1 فرعــي از 4471  و 4469 الــی 4473 اصلي واقع در 
اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملــك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رســمی 

مشاعی اولیه مفروز گردیده است
26- رای شماره 11596 مورخ 95/9/30 هیات دوم آقاي شاهین صبور فرزند 
غالمحسین نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 100 مترمربع پالك 
شماره 4 فرعي از 2186 اصلي واقع در اصفهان بخش 6 حوزه ثبت ملك جنوب 
اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواســطه از آقای مصطفی انصاری 

خریداری شده است
27- رای شــماره 3286 مــورخ 95/2/25 هیــات دوم آقــاي ابراهیم صفري 
دستجردي فرزند عبداله نسبت به ششــدانگ یکباب خانه دو طبقه به مساحت 
234/50 مترمربع پالك شماره 4447 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت 
ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشــاعی اولیه مفروز گردیده 

است
28- رای شماره 9596 مورخ 95/7/19 هیات دوم  آقاي  اصغر غالمیان حسین 
آبادي به فرزند عباس نسبت به ششــدانگ یك باب خانه  به مساحت 171/22 
مترمربع پالك شــماره باقیمانده  1865 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه 
ثبت ملك جنوب اصفهــان كه در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیه مفروز 

گردیده است
29- رای شماره 10257 مورخ 95/8/15 هیات اول  آقاي علي محمد جمشیدیان 
قلعه ســفیدي فرزند اكبر نسبت به ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 43/84 
مترمربع مفروزی از پالك شماره 4507 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه 
ثبت ملك جنــوب اصفهان  كه در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیه مفروز 

گردیده است
30- رای شماره 11342 مورخ 95/9/23 هیات اول  آقاي حسینعلي كاظمي اسفه 
فرزند عوض نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
696 مترمربع مفروزی از پالك شماره 99 اصلي واقع در اصفهان بخش 6حوزه 
ثبت ملك جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای عباس 

اسماعیل دنارتی خریداری شده است
31- رای شــماره 11341 مــورخ 95/9/23 هیــات اول آقاي زیــن العابدین 
كاظمي اســفه فرزند مصطفي نسبت به ســه دانگ مشاع ازششــدانگ یکباب 
ســاختمان به مســاحت 696 مترمربع مفــروزی از پالك شــماره 99 اصلي 
واقع در اصفهــان بخش6 حوزه ثبت ملــك جنوب اصفهان كه بــه موجب بیع 
 نامه عادی و مع الواســطه از آقای عباس اســماعیل دنارتی خریداری شــده

 است
32- رای شــماره 10065 مورخ 95/8/8 هیات اول  خانم فاطمه میرزارضائي 
دستجردي فرزند حسن نســبت به ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 111/17 
مترمربع مفروزی از پالك شــماره 51 فرعي از 4348 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه 

مفروز گردیده است
33- رای شماره 9862 مورخ 95/7/29 و رای اصالحی شماره 10528 مورخ 
95/8/24  هیات اول آقاي علي ظهیري دستجردي فرزند مهدي نسبت به دو دانگ 
مشاع ازششدانگ یکبابخانه به مســاحت 276/35 مترمربع مفروزی از پالك 
شــماره 4450 اصلي واقع در اصفهان بخش5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان 
كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواســطه از آقای اسمعیل وحید دستجردی 

خریداری شده است
34- رای شماره 9861 مورخ 95/7/29 و رای اصالحی شماره 10527 مورخ 
95/8/24  هیات اول خانم مینا ظهیري دستجردي فرزند مهدي نسبت به یك دانگ 
مشاع ازششدانگ یکبابخانه به مســاحت 276/35 مترمربع مفروزی از پالك 
شــماره 4450 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان 
كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواســطه از آقای اسمعیل وحید دستجردی 

خریداری شده است 
35- رای شــماره 9858 مورخ 95/7/29 و رای اصالحی شماره 10526 مورخ 
95/8/24  هیات اول  خانم فاطمه جنت دستجردي فرزند یداله نسبت به سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 276/35 مترمربع مفروزی از پالك 
شــماره 4450 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان 
كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواســطه از آقای اسمعیل وحید دستجردی 

خریداری شده است
36- رای شماره 10368 مورخ 95/8/19 هیات اول خانم طاهره ابراهیمي هراتمه 
فرزند تقي نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 103/84 
مترمربع مفروزی از پالك شماره 342 فرعي از 4348 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه 

مفروز گردیده است
37- رای شــماره 10366 مــورخ 95/8/19 هیــات اول  آقاي رســول برنجي 
دستجردي فرزند غالمرضا نسبت به چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 103/84 مترمربع مفروزی از پالك شماره 342فرعي از4348 اصلي 
واقع در اصفهان بخــش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كــه در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
38- رای شــماره 11358 مورخ 95/9/23 هیات اول آقاي محمدرضا ترحمي 

هرندي فرزند محمدتقي نســبت به ششــدانگ یکبــاب باغ ویال به مســاحت 
950 مترمربــع مفروزی از پالك شــماره 257فرعــي از1762 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 6حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه بــه موجب بیع نامه عادی 
 و مــع الواســطه از آقای عبدالخالــق صیامپور اشــکاوندی خریداری شــده 

است
39- رای شــماره 10254 مــورخ 95/8/15 هیــات اول  آقــاي محمدحســن 
جهانیان فرزند شــکراله نســبت به ششــدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 
216/32 مترمربع مفــروزی از پــالك شــماره19فرعي از4483 اصلي واقع 
در اصفهان بخش 5حــوزه ثبت ملك جنــوب اصفهان كه به موجــب بیع نامه 
 عادی و مــع الواســطه از خانــم صدیقه فیاض دســتگردی خریداری شــده

 است
40- رای شــماره 11403 مورخ 95/9/25 هیات اول  آقاي  رضا ملك محمدي 
فرزند ابراهیم نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 152/6 مترمربع 
مفروزی از پالك شــماره16 فرعــي از 4483 اصلي واقــع در اصفهان بخش 
5حوزه ثبت ملــك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیه 

مفروز گردیده است
41- رای شــماره 10752 مــورخ 95/8/27 هیات دوم  آقــاي مصطفي نوابي 
فرزند حسین  نسبت به ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت     170/96 مترمربع 
پالك شــماره فرعي از اصلي واقع در اصفهان بخش 6 حوزه ثبت ملك جنوب 
اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای محمد شفیع شفیعی 

خریداری شده است
42- رای شــماره 10432 مورخ 95/8/22 هیات اول آقاي سعید عابدي كیچي 
فرزند محمد نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 198/28 مترمربع 
مفروزی از پالك شــماره 99 اصلي واقع در اصفهان بخــش 6حوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان كه به موجــب بیع نامه عادی و مع الواســطه از آقای حســن 

اسماعیلی خریداری شده است
43- رای شــماره 8744 مــورخ 95/6/27 هیــات اول  آقــاي آقایــار بیگــي 
هرچگاني فرزند حاتم نســبت به ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 116/85 
مترمربع مفــروزی از پــالك شــماره 131 فرعــي از4483 اصلــي واقع در 
 اصفهــان بخش5 حــوزه ثبت ملك جنــوب اصفهان كــه به موجــب بیع نامه

  عــادی و مع الواســطه از آقــای نجفقلــی اســدی آقبالغی خریداری شــده 
است

44- رای شــماره 10258 مــورخ 95/8/15 هیــات اول  خانم نجمه عباســي 
فرزند محمد نســبت به ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب ســاختمان به 
مســاحت 297 مترمربــع مفــروزی از پالك شــماره 1098 فرعــي از 2248 
 اصلي واقع در اصفهان بخش6 حوزه ثبت ملك جنــوب اصفهان كه به موجب 
 بیــع نامه عــادی و مــع الواســطه از خانــم طاهــره طایبی خریداری شــده 

است
45- رای شــماره 10259 مــورخ 95/8/15 هیــات اول  آقاي محمد عباســي 
فرزند رضا نســبت به ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب ســاختمان به 
مســاحت 297 مترمربــع مفــروزی از پالك شــماره 1098 فرعــي از 2248 
 اصلي واقع در اصفهان بخش 6حوزه ثبت ملك جنــوب اصفهان كه به موجب

  بیع نامه عــادی و مــع الواســطه از خانــم طاهــره طایبی خریداری شــده 
است

46- رای شــماره 11408 مــورخ 95/9/25 هیات اول  آقــاي منصور عطائي 
كچوئي فرزند رحمت اله نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 231 مترمربع 
مفروزی از پالك شماره 3200 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك 

جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
47- رای شــماره 11343 مورخ 95/9/23 هیات اول آقاي محمدرضا سلطاني 
وشاره فرزند محمد نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 215/30مترمربع 
مفروزی از پالك شــماره99 اصلي واقع در اصفهان بخــش 6 حوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواســطه از آقای محمد علی 

اسماعیلی خریداری شده است
48- رای شــماره 11470 مــورخ 95/9/28 هیات اول  خانم رقیه ادیبي ســده 
فرزند احمد نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 165/56 
مترمربع مفروزی از پالك شــماره 1فرعي از2988 اصلــي واقع در اصفهان 
بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه 

مفروز گردیده است
49- رای شماره 11471 مورخ 95/9/28 هیات اول آقاي  نبي اله صالحي سده 
فرزند جعفرقلي نســبت به سه دانگ مشاع ازششــدانگ یکبابخانه به مساحت 
165/56 مترمربع مفروزی از پالك شــماره 1فرعــي از2899 اصلي واقع در 
اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملــك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رســمی 

مشاعی اولیه مفروز گردیده است
50- رای شــماره 11393 مــورخ 95/9/24 هیــات دوم آقــاي تقي ســعیدي 
زاده اصفهاني فرزند كریم نســبت به ششــدانگ یکبابخانه  به مســاحت 179 
مترمربع پــالك شــماره 3618 اصلي واقــع در اصفهان بخــش 5 حوزه ثبت 
 ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشــاعی اولیه مفروز گردیده

 است
51- رای شــماره 11397 مورخ 95/9/25 هیــات اول  خانم قمر محمدرضائي 
دستگردي فرزند اسمعیل نسبت به سه دانگ مشــاع از ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 359/50 مترمربع مفروزی از پالك شماره53 فرعي از4348 اصلي واقع 
در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی 

مشاعی اولیه مفروز گردیده است
52- رای شــماره 11397 مــورخ 95/9/25 هیــات اول  آقــاي حســن اقابابا 
دستجردي فرزند قربانعلي نسبت به سه دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 359/50 مترمربع مفروزی از پالك شماره 53فرعي از4348 اصلي واقع 
در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی 

مشاعی اولیه مفروز گردیده است
53- رای شــماره 11472 مــورخ 95/9/28 هیــات اول آقاي اصغــر آقاجان 
دستجردي فرزند حسن نســبت به ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 272/03 
مترمربع پالك شــماره 131 فرعــي از 4483 اصلي واقــع در اصفهان بخش 
5حوزه ثبت ملــك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیه 

مفروز گردیده است
54- رای شــماره 10903 مــورخ 95/9/4 هیــات اول  آقــاي اصغــر آقاجان 
دستجردي فرزند حسن نسبت به چهار دانگ مشــاع از ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 167/17 مترمربع مفروزی از پالك شماره 131 فرعي از 4483 اصلي 
واقع در اصفهان بخــش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كــه در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
55- رای شــماره 10902 مــورخ 95/9/4 هیــات اول  خانم شــکوه فیاضي 
دستگردي فرزند ابوالقاسم نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 167/17 مترمربع مفروزی از پالك شماره131 فرعي از4483 اصلي 
واقع در اصفهان بخــش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كــه در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
56- رای شــماره 11345 مــورخ 95/9/23 هیات اول  آقاي ابراهیم ســماعي 
باغبادراني فرزند فتحعلي نسبت به سه دانگ مشــاع از ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 185/46 مترمربع مفروزی از پالك شماره102 فرعي از4483 اصلي 
واقع در اصفهان بخــش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كــه در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
57- رای شماره 11346 مورخ 95/9/23 هیات اول  خانم زهرا مختاري افجدي 
فرزند علي نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 185/46 
مترمربع مفروزی از پالك شــماره102 فرعي از4483 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه 

مفروز گردیده است
58- رای شــماره 10355 مــورخ 95/8/19 هیات اول  آقــاي عبدالصمد زارع 
دســتگردي فرزند غضنفر نسبت به ســه دانگ مشاع ازششــدانگ یکبابخانه 

به مســاحت 170/25 مترمربع مفــروزی از پالك شــماره26 فرعي از 4348 
اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنــوب اصفهان كه به موجب 
 بیع نامه عادی و مع الواســطه از آقای ســید عباس قمشــه خریداری شــده

 است
59- رای شــماره 10356 مورخ 95/8/19 هیات اول  خانــم راضیه رحیمیان 
دســتجردي فرزند ابوالقاســم نســبت به ســه دانگ مشاع ازششــدانگ به 
مســاحت 170/25 مترمربع مفــروزی از پالك شــماره26 فرعــي از 4348 
اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنــوب اصفهان كه به موجب 
 بیع نامه عادی و مع الواســطه از آقای ســید عباس قمشــه خریداری شــده

 است
60- رای شماره 11359 مورخ 95/9/23 هیات اول  خانم نفیسه بخشیان فرزند 
عبدالکریم نسبت به دو دانگ مشاع ازششــدانگ یکبابخانه به مساحت 113/5 
مترمربع مفروزی از پالك شــماره341 فرعي از5000 اصلي واقع در اصفهان 
بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه 

مفروز گردیده است
61- رای شماره 11362 مورخ 95/9/23 هیات اول  آقاي رحمت اله درعلي بني 
فرزند صفر نسبت به چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 113/5 
مترمربع مفروزی از پالك شــماره 341فرعي از5000 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه 

مفروز گردیده است
62- رای شماره 11339 مورخ 95/9/23 هیات اول  آقاي  خیراله كارگري فرزند 
اكبر نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 206/90 مترمربع مفروزی 
از پالك شــماره 3626 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب 
اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از خانم سکینه خیر اندیش 

خریداری شده است
63- رای شــماره 11344 مورخ 95/9/23 هیات اول  آقاي حسین افتحي فرزند 
علي نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مســاحت   494/30مترمربع مفروزی از 
پالك شــماره 3751 اصلي واقــع در اصفهان بخش 5حوزه ثبــت ملك جنوب 

اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
64- رای شماره 11450 مورخ 95/9/28 هیات اول  آقاي بهرام كیاني هرچگاني 
فرزند علي ضامن نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 138/45 مترمربع  
مفروزی از پالك شــماره 131فرعي از4483 اصلي واقــع در اصفهان بخش 
5حوزه ثبت ملــك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیه 

مفروز گردیده است
65- رای شــماره 11464 مورخ 95/9/28 هیات اول  خانم زهرا مهرعلي فرزند 
رحیم نســبت به دو دانگ مشاع ازششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 150/22 
مترمربع مفروزی از پالك شــماره 5 فرعي از 4369 اصلــي واقع در اصفهان 
بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه 

مفروز گردیده است
66- رای شــماره 11465 مورخ 95/9/28 هیات اول  آقــاي  اصغر ملك محمد 
فرزند تقي نســبت به چهار دانگ مشــاع ازششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 
150/22مترمربع مفروزی از پالك شــماره 5 فرعــي از 4369 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملــك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رســمی 

مشاعی اولیه مفروز گردیده است
67- رای شــماره 11463 مــورخ 95/9/28 هیــات اول  آقــاي غالم حســین 
یارمحمدیان فرزند حســین نسبت به ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 71/90 
مترمربع مفروزی از پالك شماره فرعي از 3058 اصلي واقع در اصفهان بخش5 
حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز 

گردیده است
68- رای شــماره 11379 مــورخ 95/9/24 هیــات دوم آقاي  مهــدي مرادي 
دســتجردي فرزند غالمرضا نســبت به ششــدانگ یکباب ســاختمان اداری 
تجاری مســکونی  به مســاحت 50 مترمربع پالك شــماره فرعــي از اصلي 
واقع در اصفهــان بخش 5 حوزه ثبــت ملك جنوب اصفهان كــه به موجب بیع 
 نامه عادی و مع الواســطه از آقای محمد شــیخ دســتجردی خریداری شــده 

است 
69- رای شــماره 9756 مــورخ 95/7/28 هیــات دوم  آقاي ناصر اســمعیلي 
اصفهاني فرزند حسین نســبت به ششــدانگ یکباب خانه دو طبقه به مساحت 
218/64 مترمربع پالك شــماره 1186 فرعي از  2248 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 6 حوزه ثبت ملــك جنوب اصفهان كه بــه موجب بیع نامــه عادی و مع 

الواسطه از مونس چم انگیز خریداری شده است
70- رای شماره 9653 مورخ 95/7/25 هیات اول  آقاي علیرضا شیرازي تهراني 
فرزند مسیب نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 126 مترمربع مفروزی از 
پالك شماره 443 فرعي از 4348 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك 

جنوب اصفهان  كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
71- رای شــماره 11434 مورخ 95/9/28 هیات اول خانم عزت ابراهیمي دنبه 
فرزند قاسمعلي نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 175/32 مترمربع پالك 
شماره فرعي از اصلي واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان 
كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای مرتضی لری خریداری شده 

است
72- رای شــماره 11442 مورخ 95/9/28 هیات اول  آقاي رســول مشایخي 
موجاني فرزند احمد نســبت به ششــدانگ  یکباب خانه به مســاحت 155/67 
مترمربع مفروزی از پالك شماره 4786  اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه 
ثبت ملك جنوب اصفهان كــه به موجب بیع نامه عادی و مع الواســطه از آقای 

مرتضی لری خریداری شده است
73- رای شماره 10379 مورخ 95/8/19 هیات اول  آقاي محمدرضا اسماعیلي 
فرزند ابراهیم نســبت به ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 150 مترمربع پالك 
شماره 107فرعي از4348 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب 

اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
74- رای شــماره 10754 مورخ 95/8/27 هیات دوم آقاي یداله اســماعیلیان 
دستجردي فرزند حسن نســبت به ششــدانگ یکبابخانه مخروبه به مساحت 
172/60 مترمربع پالك شــماره 119 فرعي از 4483 اصلــي واقع در اصفهان 
بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه 

مفروز گردیده است
75- رای شــماره 10437 مورخ 95/8/22 هیات اول  آقــاي مرتضي دهقاني 
دنبه فرزند احمد نسبت به ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 311/73 مترمربع 
مفروزی از پالك شماره 4786 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از خانم فاطمه عسگری 

خریداری شده است
76- رای شــماره 11426 مورخ 95/9/25 هیات دوم خانــم فاطمه علي بابایي 
فرزند ید اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 122 
مترمربع پالك شــماره 2936 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك 

جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
77- رای شــماره 11425 مورخ 95/9/25 هیات دوم  آقاي حفیظ اله كرچگاني 
فرزند محمد ابراهیم نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
122 مترمربع پالك شــماره 2936 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت 
 ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشــاعی اولیه مفروز گردیده

 است
78- رای شماره 12343 مورخ 95/10/28 هیات اول  خانم نجمه اسمعیل زاده 
فرزند مراد علي نسبت به ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 81/42 مترمربع 
مفروزی از پالك شــماره 3083 اصلــي باقیمانده واقــع در اصفهان بخش 5 
حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز 

گردیده است.
تاریخ انتشار نوبت اول : 95/11/16
تاریخ انتشار نوبت دوم : 95/12/1
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ابالغ رای
11/298 کالســه پرونده: 950725 شــماره دادنامــه: 9509976793801829-

95/10/27 مرجع رســیدگی: شــعبه 8 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: 
ســعید مهری فرزند احمدرضا به نشــانی اصفهان خیابان آتشگاه نبش بن بست 
6 )سعادت( ساختمان محک طبقه اول موسســه حقوقی مدافعین عدالت اصفهان، 
خوانده: رسول شریفی ولدانی فرزند مرتضی به نشانی مجهول المکان، شورا با 
عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشــورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را 
اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای شورای حل اختالف: در 
خصوص دعوی  سعید مهری فرزند احمدرضا به طرفیت رسول شریفی ولدانی 
به خواسته مطالبه مبلغ 14/000/000 ریال وجه قسمتی از یک فقره چک به شماره  
548217-92/8/29  به عهده بانک صادرات ایران به انضمام مطلق خسارات قانونی 
با توجه  به دادخواست تقدیمی، تصویر مصدق چک  و گواهی عدم پرداخت توسط 
بانک محال علیه که ظهور در اشــتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه 
وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلســه رسیدگی حضور 
نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام دفاع نسبت به 
دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به 
نظر می رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198و515و519و522 
قانون آیین دادرســی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت  قسمتی از یک 
فقره چک به مبلغ 14/000/000 ریال بابت اصل خواســته و 485/000 ریال بابت 
هزینه دادرسی و هزینه نشــر آگهی به مبلغ 120/000 ریال و خسارت تاخیر در 
تادیه از تاریخ سررســید چک موصوف )92/8/29(  تا تاریخ اجرای حکم در حق 
خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز 
قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:34658 شعبه 8 

مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان ) 304 کلمه، 3 کادر(  
ابالغ رای

11/299 کالســه پرونده: 950724 شــماره دادنامــه: 9509976793801830-
95/10/27 مرجع رسیدگی: شعبه 8 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: سعید 
مهری فرزند احمدرضا به نشانی اصفهان خیابان آتشگاه نبش بن بست 6 )سعادت( 
ساختمان محک طبقه اول موسسه حقوقی مدافعین عدالت اصفهان، خوانده: بتول 
حیدری فرزند حسین به نشانی مجهول المکان، شورا با عنایت به محتویات پرونده 
و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت 
به صدور رای می نماید. رای شــورای حل اختالف: در خصوص دعوی  ســعید 
 مهری فرزند احمدرضا به طرفیت بتول حیدری فرزند حســین به خواسته مطالبه
 مبلغ 27/500/000 ریال وجه قســمتی از یــک فقره چک به شــماره  851652-

92/5/22  به عهده بانک صادرات ایران به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه  
به دادخواســت تقدیمی، تصویر مصدق چک  و گواهی عدم پرداخت توسط بانک 
محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن 
دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و 
هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام دفاع نسبت به دعوی 
 خواهان از خود ابــراز و ارایه ننموده لــذا دعوی خواهان علیــه خوانده ثابت به 
نظر می رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198و515و519و522 
قانون آیین دادرســی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت  قسمتی از یک 
فقره چک به مبلغ 27/500/000 ریال بابت اصل خواســته و 822/500/000 ریال 
بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی به مبلغ 120/000 ریال و خسارت تاخیر 
 در تادیه از تاریخ سررســید چک موصــوف )92/5/22(  تا تاریــخ اجرای حکم

 در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیســت 
روز پس از ابالغ قابــل واخواهی در این شــعبه و پس از اتمــام مهلت واخواهی 
ظرف بیســت روز قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 
م الف:34657 شعبه 8 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان ) 304 کلمه، 

3 کادر(  
حصر وراثت

11/300  خانم ســیمین گنجی دارای  شناسنامه شــماره 25 به شرح دادخواست 
به کالســه  6081/95  از این دادگاه درخواســت گواهی حصــر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شــادروان ســیف اله گنجی مهیاری به شناسنامه 619 در 
تاریخ 94/10/17 اقامتگاه دائمــی خود بدرود زندگی گفته ورثــه حین الفوت آن 

 مرحوم منحصر است به 1- مصطفی گنجی، ش.ش 16، 2- مجتبی گنجی مهیاری،
  ش.ش 8، 3- عباســعلی گنجی مهیــاری، ش.ش 22، 4- پروانــه گنجی مهیاری، 
ش.ش 21، 5- سیمین گنجی مهیاری، ش.ش 25 ، 6- الهه گنجی، ش.ش 8، 7- شهناز 
گنجی، ش.ش 2، 8- ایران گنجــی مهیاری، ش.ش 1، 9- طلعــت صادقی، ش.ش 
 7 . اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یــک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 
شد. م الف: 35043 شعبه 10  مجتمع شماره دو شورای حل اختالف استان اصفهان 

)161 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

11/301  خانم زهرا اخوان دارای  شناسنامه شــماره 2433 به شرح دادخواست 
به کالسه  6078/95  از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شــادروان پرویز اخــوان به شناســنامه 421 در تاریخ 95/9/8 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به 1- زهرا اخــوان، ش.ش 2433 فرزند 2- بتول مصنوعی، ش.ش 903 همســر 
3- اصغر اخوان، ش.ش 1308 فرزند. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 35044 شعبه 10  مجتمع شماره دو شورای 

حل اختالف استان اصفهان )125 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

11/302  خانم اعظم شیخی پور دارای  شناسنامه شماره 249 به شرح دادخواست 
به کالسه  6093/95  از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان حسن صالحی فردجونقانی به شناسنامه 11 در تاریخ 
95/10/25 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثــه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به 1- نیلوفر صالحی فردجونقانی، ش.ش 1272250563 فرزند 
2- نســترن صالحی فردجونقانی، ش.ش 1272820858 فرزند 3- اعظم شیخی 
پور، ش.ش 249 همسر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی 
صادر خواهد شد. م الف: 35045 شعبه 10  مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

استان اصفهان )130 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

11/303  آقــای امیر ناصر کورنگی دارای  شناســنامه شــماره 631 به شــرح 
دادخواست به کالســه  6018/95  از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنیــن توضیح داده که شــادروان زهرســادات موســوی مورتانی به 
شناســنامه 16 در تاریخ 95/9/1 اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- مهدی کورنگی، ش.ش 42097 فرزند 
2- مسعود کورنگی، ش.ش 572 فرزند 3- امیر ناصر کورنگی، ش.ش 631 فرزند 
4- مرضیــه کورنگی، ش.ش 518 فرزنــد 5- بهناز کورنگــی، ش.ش 218 فرزند 
6- حسن کورنگی، ش.ش 15 همسر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 35031 شعبه 10  مجتمع شماره دو شورای 

حل اختالف استان اصفهان )146 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

11/304  آقای فضل اله راستی دارای  شناسنامه شــماره 3 به شرح دادخواست 
به کالسه  6024/95  از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان حسین راســتی مولنجانی به شناســنامه 3 در تاریخ 
95/6/8 اقامتــگاه دائمی خود بدرود زندگــی گفته ورثه حین الفــوت آن مرحوم 
منحصر است به 1- فضل اله راستی مولنجانی، ش.ش 3 فرزند 2- مرتضی راستی 
مولنجانی، ش.ش 2 فرزند 3- صدیقه بیگم راســتی مولنجانی، ش.ش 169 فرزند 
4- سکینه راستی مولنجانی، ش.ش 3 فرزند 5- خدیجه راستی مولنجانی، ش.ش 1 
فرزند 6- عزت زمانی رادانی، ش.ش 492 همسر.  اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا 

تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 35032 شعبه 10  مجتمع شماره 
دو شورای حل اختالف استان اصفهان )153 کلمه، 2 کادر(

حصر وراثت
11/305  آقای مرتضی یارعلی  دارای  شناسنامه شماره 256 به شرح دادخواست 
به کالسه  6085/95  از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان پریوش گگل به شناســنامه 22923 در تاریخ 84/1/9 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به 1- مرتضی یارعلــی، ش.ش 256 فرزند 2- مجید یارعلــی، ش.ش 228 فرزند 
3- اســمعیل یارعلی، ش.ش 1145 فرزند 4- عصمت یارعلی، ش.ش 1194 فرزند 
5- صدیقه یارعلی، ش.ش 585 فرزند 6- زهرا یارعلی، ش.ش 36 فرزند 7- بتول 
یارعلی، ش.ش 1249 فرزند 8- زهره یارعلی، ش.ش 702 فرزند 9- عباس یارعلی، 
ش.ش 1236 همسر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر 
خواهد شد. م الف: 35033 شعبه 10  مجتمع شماره دو شورای حل اختالف استان 

اصفهان )161 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

11/306  آقای ســید محمود صفوی دارای  شناســنامه شــماره 8567 به شرح 
دادخواست به کالســه  6084/95  از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان سید نصراله صفوی به شناسنامه 24 در 
تاریخ 95/5/6 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به 1- سید مهدی صفوی، ش.ش 897 فرزند 2- سید محمود صفوی، 
ش.ش 8567 فرزند. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر 
خواهد شد. م الف: 35034 شعبه 10  مجتمع شماره دو شورای حل اختالف استان 

اصفهان )123 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

11/307  آقای مهدی رناسیان دارای  شناسنامه شماره 809 به شرح دادخواست 
به کالســه  6080/95  از این دادگاه درخواســت گواهی حصــر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان زهرا شیروانچی به شناسنامه 30166 در تاریخ 
94/11/12 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفتــه ورثه حین الفوت آن مرحوم 
 منحصر اســت به 1- مهدی رناســیان، ش.ش 809 فرزند 2- حســن رناسیان، 
ش.ش 543 همسر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر 
خواهد شد. م الف: 35035 شعبه 10  مجتمع شماره دو شورای حل اختالف استان 

اصفهان )119 کلمه، 1 کادر(
حصر وراثت

11/308  آقای جواد علی زاده دارای  شناسنامه شماره 947 به شرح دادخواست 
به کالسه  6054/95  از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان هادی علی زاده شــمس آبادی به شناسنامه 5030 در 
تاریخ 95/10/3 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به 1- سهیال کریمیان سیچانی، ش.ش 303 مادر 2- جواد علی زاده 
شمس آبادی، ش.ش 947 پدر و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 35036 شعبه 10  مجتمع شماره دو شورای 

حل اختالف استان اصفهان )129 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

11/309  خانم فریال گلزار دارای  شناسنامه شــماره 1787 به شرح دادخواست 
به کالســه  6020/95  از این دادگاه درخواســت گواهی حصــر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شــادروان فرخنده صالحی درچه عابدی به شناســنامه 9 
در تاریخ 95/9/14 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگــی گفته ورثه حین الفوت آن 
 مرحوم منحصر است به 1- رامین گل زار، ش.ش 1085 فرزند 2- فریال گل زار، 
ش.ش 1787 فرزند.  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 

مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر 
خواهد شد. م الف: 35037 شعبه 10  مجتمع شماره دو شورای حل اختالف استان 

اصفهان )123 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

11/310  آقای نعمت ا... نصر اصفهانی دارای  شناســنامه شــماره 6 به شــرح 
دادخواست به کالســه  6028/95  از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنیــن توضیح داده که شــادروان فاطمه نصر اصفهانی به شناســنامه 
537 در تاریخ 95/3/4 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگــی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر اســت به 1- مهری نصر اصفهانی، ش.ش 42 فرزند 2- زهرا 
 نصر اصفهانــی، ش.ش 1237 فرزند 3- زینب نصــر اصفهانی، ش.ش 34 فرزند

 4- نعمت اله نصــر اصفهانی، ش.ش 6 فرزند 5- احمد نصــر اصفهانی، ش.ش 9 
فرزند 6- محمد علی نصــر اصفهانی، ش.ش 30 فرزند. اینک با انجام تشــریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه 
به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 35029 شعبه 10  مجتمع 

شماره دو شورای حل اختالف استان اصفهان )154 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

11/311  آقای امراله همتی دارای  شناسنامه شماره 40607 به شرح دادخواست 
به کالسه  6034/95  از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان ماه ســلطان همتی قمبوانی به شناسنامه 83 در تاریخ 
95/5/18 اقامتگاه دائمی خــود بدرود زندگی گفته ورثه حیــن الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به 1- امراله همتی، ش.ش 40607 فرزند 2- نصراله همتی، ش.ش 
1237 فرزند 3- محســن همتی، ش.ش 1477 فرزند 4- شهناز همتی طالخونچه، 
 ش.ش 9271 فرزنــد 5- مهنــاز همتــی، ش.ش 48862 فرزند 6- نفیســه همتی، 
ش.ش 428 فرزند. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر 
خواهد شد. م الف: 35030 شعبه 10  مجتمع شماره دو شورای حل اختالف استان 

اصفهان )146 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

11/312  آقای علی روخانی دارای  شناســنامه شماره 13 به شرح دادخواست به 
کالسه  6039/95  از این دادگاه درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان منوچهر روحانی قلعه قاسمی به شناسنامه 12 در تاریخ 
95/10/13 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفتــه ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به 1- علی روخانی، ش.ش 13 فرزند 2- سعید روخانی، ش.ش 1320 
فرزند 3- حمیدرضا روخانی، ش.ش 17350 فرزند 4- مریم روخانی، ش.ش 371 
فرزند 5- گیتی شــرافت قلعه قاسمی، ش.ش 25 همســر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه 
به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 35024 شعبه 10  مجتمع 

شماره دو شورای حل اختالف استان اصفهان )141 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

11/313  آقای سعید متقی دســتجردی دارای  شناسنامه شماره 20997 به شرح 
دادخواست به کالســه  6031/95  از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان غالمرضا متقی دستجردی به شناسنامه 
67 در تاریخ 95/1/30 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگــی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر اســت به 1- سعید متقی دســتجردی، ش.ش 20997 فرزند 
2- ابوالقاســم متقی دســتجردی، ش.ش 69 فرزند 3- حمید متقی دســتجردی، 
ش.ش 20735 فرزند 4- مجید متقی دستجردی، ش.ش 19301 فرزند 5- فخری 
متقــی دســتجردی، ش.ش 5 فرزند 6- عصمــت ناظر دســتجردی، ش.ش 143 
 همسر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
 نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 35023 شعبه 10  مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف استان اصفهان 

)151 کلمه، 2 کادر(

حصر وراثت
11/314  آقای محمد توانگر دارای  شناسنامه شــماره 206 به شرح دادخواست 
به کالسه  6045/95  از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان منصوره توانگر به شناسنامه 1258  در تاریخ 92/7/27 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به 1- محمد توانگــر، ش.ش 206 برادر فرزند رضا 2- علــی توانگر، ش.ش 652 
برادر فرزند رضا 3- حســین توانگر، ش.ش 62520 برادر فرزند رضا 4- زهره 
توانگر، ش.ش 35349 خواهر فرزند رضا 5- مرضیه توانگر، ش.ش 64452 فرزند 
خواهر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 
شد. م الف: 35025 شعبه 10  مجتمع شماره دو شورای حل اختالف استان اصفهان 

)146 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

11/315  خانم مهرنوش پیروزمند دارای  شناســنامه شــماره 1596 به شــرح 
دادخواست به کالســه  6079/95  از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شــادروان احمد پیروز مند به شناسنامه 46829 
در تاریخ 95/6/14 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگــی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به 1- مهرنوش پیروزمند، ش.ش 1596 فرزند 2- توران شاه 
مرادپور، ش.ش 41894 همسر 3- علی پیروزمند، ش.ش 64084 فرزند 4- نسرین 
پیروزمند، ش.ش 2760 فرزند 5- نسیم پیروزمند، ش.ش 1288 فرزند 6- نرگس 
پیروزمند، ش.ش 61928 فرزند.  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 
گواهی صادر خواهد شد. م الف: 35026 شعبه 10  مجتمع شماره دو شورای حل 

اختالف استان اصفهان )145 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

11/316  آقای سید محمد جواد ابودردا دارای  شناسنامه شماره 1270844407 
به شرح دادخواست به کالســه  6062/95  از این دادگاه درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان سید محمد حســین ابودردا به 
شناســنامه 679 در تاریخ 94/10/3 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- سید محمد ابودردا، ش.ش 2360 فرزند 
2- ســید محمد جواد ابودردا، ش.ش 1270844407 فرزند 3- ســپیده السادات 
ابودردا، ش.ش 11536 فرزند 4- ســعیده متین خواه، ش.ش 1528 همسر. اینک 
با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید 
تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر 
 نخستین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 35027 شعبه 10  مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف استان اصفهان 

)140 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

11/317  آقای محمد علی تاجی زادگان دارای  شناسنامه شماره 42030 به شرح 
دادخواست به کالســه  6064/95  از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شــادروان غالمعلی تاجی زادگان به شناســنامه 
598 در تاریخ 95/7/7 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به 1- محمود تاجی زادگان، ش.ش 326 فرزند 2- عباسعلی 
تاجی زادگان، ش.ش 16 فرزند 3- محمد علی تاجی زادگان، ش.ش 42030 فرزند 
4- زهره تاجی زادگان، ش.ش 1698 فرزند 5- زهــرا تاجی زادگان، ش.ش 320 
فرزند 6- بتول تاجی زادگان، ش.ش 293 فرزند. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 35028 شعبه 10  مجتمع شماره 

دو شورای حل اختالف استان اصفهان )153 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

11/318 شماره صادره: 1395/43/328923 نظر به اینکه سند مالکیت ششدانگ 
پالک ثبتی شــماره 5419 فرعی از 12 اصلی  واقع در بخش 14 اصفهان ذیل ثبت 
18886 در صفحه 532 و 535 دفتر امالک جلد 302 به نام حســن امانی جوآبادی 
تحت شماره چاپی مسلسل 204849/2 ثبت و صادر و تسلیم گردیده است، سپس 
نامبرده با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده 25012093 مورخ 1395/06/04 
به انضمام چهار برگ استشهادیه محلی که امضا شــهود آن ذیل شماره 14481 
مــورخ 1395/03/27 و 14612 مــورخ 1395/04/13 به گواهــی دفترخانه 288 
اصفهان رسیده است مدعی است که سند مالکیت آن به علت جابجایی مفقود گردیده 

است و درخواست صدور المثنای سند مالکیت ملک فوق را نموده اند  لذا مراتب به 
استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی 
می شود چنانچه کســی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود سند 
مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض 
خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید 
اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد 
گردد بدیهی اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض 
اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق 
مقررات خواهد شد. م الف: 35117 اداره ثبت اسناد و امالک غرب استان اصفهان 

)233 کلمه، 3 کادر(
اخطار اجرایی

11/319 شــماره: 125/95 به موجب رای شــماره 760 تاریخ 95/8/2 حوزه 39 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه سحر 
طاهری به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ نود و هفت میلیون 
ریال بابت اصل خواســته و 1/630/000 ریال هزینه دادرســی و خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ سررسید چک به شماره های 793490-94/3/8 و 837/654400-

94/2/25 و 793489-94/2/31 و 380928-93/9/20 و 793488-94/2/20 و 
793492-94/3/28 و 793491-94/3/17 و 793496-94/2/20 و نیــم عشــر 
حق االجرا و حق الوکاله وکیل و هزینه های نشر آگهی در حق محکوم له علیرضا 
افشار نژاد با وکالت مرتضی زارعی و مرتضی قانعیان به نشانی خ سجاد ابتدای 
پل چمران ساختمان اداری آفتاب ط 1 واحد 1، ماده 34 قانون اجرای احکام: همین 
 که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد 
آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی بــرای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی 
 کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود 
را قادر بــه اجرای مفــاد اجرائیه نداند، بایــد ظرف مهلت مزبــور صورت جامع 
دارایی خود را به قســمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. 
م الف:34670 شعبه 39 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

)207 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

11/320 شــماره: 950611 به موجب رای شــماره 1228 تاریخ 95/8/3 حوزه 5 
شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه سید 
حسین میرعلی اکبریان فرزند سید تقی به نشانی مجهول المکان محکوم است به 
پرداخت مبلغ یک میلیون ریال بابت اصل خواسته وجه چک به شماره 138494-

76/3/15 و 1/020/000 ریال بابت هزینه دادرســی و خسارت تاخیر در تادیه از 
تاریخ سررسید چک فوق الذکر به انضمام نیم عشر دولتی در حق محکوم له مسعود 
رحمتی نژاد به نشانی اصفهان خ آتشگاه بعد از پارک بعثت پ 57.  ماده 34 قانون 
اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است 
ظرف ده روز مفاد آنــرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی بــرای پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشد و 
در صورتی که خود را قادر به اجرای مفــاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا 
اعالم نماید. م الف:34672 شعبه 5 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )182 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

11/321 شماره: 657/94 به موجب رای شــماره 525 تاریخ 94/6/31 حوزه 22 
قضایی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 
1- حسن موسوی لردجانی 2- حســن تیموری 3- صفر نادری همگی به نشانی 
مجهول المکان محکومند به پرداخت تضامنی خواندگان به مبلغ سی و پنج میلیون 
ریال به عنوان اصل خواسته و هزینه دادرسی به مبلغ یکصد و هفتاد هزار ریال و 
پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 94/3/20 چک شماره 1481/014991/44 به 
مبلغ سی و پنج میلیون برای شاخص نرخ بانک مرکزی در حق خواهان بهزاد فرنیا 
فرزند منصور شغل آزاد به نشانی اصفهان سپاهان شهر بلوار غدیر گالری طالی 
آریا محکوم و اعالم می گردد نیم عشر حق االجرائیه در حق صندوق دولت الزم 
به ذکر است که پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و هزینه نشر آگهی روزنامه 
محکوم می باشــد. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا 
ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه 
نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قســمت اجرا تسلیم 
کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:34706 شعبه 22 مجتمع شماره 

یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )230 کلمه، 3 کادر(

اخطار اجرایی
11/322 شماره: 344/94 به موجب رای شــماره 527 تاریخ 94/6/31 حوزه 22 
قضایی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 
علیرضا شریعت روضاتی فرزند سید محمود شغل آزاد به نشانی مجهول المکان 
محکوم است به پرداخت مبلغ 44/500/000 ریال بعنوان اصل خواسته و پرداخت 
یکصد و هفتاد هزار ریال به عنوان خســارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه یک 
فقره چک به شماره 701009 مورخه 93/6/26 از تاریخ سررسید 93/6/26 لغایت 
زمان وصول و ایصال آن طبق شــاخص بانک مرکزی و هزینه نشر آگهی و حق 
الوکاله وکیل و پرداخت حق االجرا نیم عشر در حق صندوق دولت در حق محکوم 
له ابوالقاسم پیشه فرزند محمد شغل آزاد به نشــانی اصفهان خیابان ولی عصر 
جنب بانک تجارت فروشــگاه ولی عصر. ماده 34 قانون اجــرای احکام: همین که 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا 
به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که 
اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به 
اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به 
قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:34705 شعبه 
22 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )215 کلمه، 2 کادر(

اخطار اجرایی
11/323 شماره: 950079 به موجب رای شماره 1363 تاریخ 95/8/16 حوزه 12 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه مجید 
دهقانی به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 110/000/000 ریال 
وجه چک شماره 305850-94/6/25 تعاونی اعتبار ثامن االئمه بابت اصل خواسته 
و مبلغ 2/270/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی و خسارت تاخیر 
تادیه ازتاریخ تقدیم دادخواســت 95/1/18 تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان 
فرهاد جابری اول دورکی به نشــانی اصفهان چهار باغ عباســی پاســاژ مهدی 
منسوجات جابری صادر و اعالم می گردد. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا 
به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که 
اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به 
اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به 
قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:34688 شعبه 
12 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )184 کلمه، 2 کادر(

اخطار اجرایی
11/324 شماره: 271/94 به موجب رای شــماره 511 تاریخ 94/6/31 حوزه 22 
قضایی شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم 
علیه مرتضی علی جان پور فرزند غالم حسین شغل آزاد به نشانی مجهول المکان 
محکوم است به پرداخت مبلغ چهل و نه میلیون و چهار صد و شصت هزار ریال به 
عنوان اصل خواسته و هزینه دادرسی به مبلغ دویست و بیست و پنج هزار ریال و 
هزینه نشر آگهی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه دو فقره چک 
به شماره های 285793 مورخه 92/6/18 به مبلغ بیست میلیون ریال و چک شماره 
285786 مورخه 92/6/1 به مبلغ ده میلیون و وجه ده فقره فاکتور در حق خواهان 
علی قربانی فرزند یارعلی شغل آزاد به وکالت فرید سلگی به نشانی اصفهان میدان 
تره بار بنگاه و کارگاه 110 تاالر غرفــه 19 ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا 
به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که 
اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر 
 به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبــور صورت جامع دارایی خود

 را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:34719 
شعبه 22 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )230 کلمه، 

3 کادر(
اخطار اجرایی

11/325 شماره: 950399 به موجب رای شماره 1326 تاریخ 95/7/29 حوزه 14 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه حمید 
جاللیان به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت صد میلیون ریال وجه 2 
فقره چک بانک صادرات به شماره های 464634-91/7/20 و 91/8/20-464635 
و مبلغ یک میلیون و نهصد هزار ریال بابت هزینه دادرسی حق الوکاله وکیل و نشر 
آگهی و خسارت تاخیر درتادیه از سررســید چکها در حق محکوم له محمدرضا 
ســواری با وکالت مهدی مظاهری کلهرودی به نشانی اصفهان خ بزرگمهر چهار 
راه هشت بهشت ساختمان سارا ط 4 و نیم عشر حق االجرا. ماده 34 قانون اجرای 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده 
روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی 

معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، بایــد ظرف مهلت مزبور صورت جامع 
دارایی خود را به قســمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. 
م الف:34712 شعبه 14 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

)193 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

11/326 شماره: 950307 به موجب رای شماره 1072 تاریخ 95/6/18 حوزه 11 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه نریمان 
زمان آبادی به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 28/757/800 
ریال بابت اصل خواسته مطالبه وجه چک شماره 944855/27 برعهده بانک ملت 
و مبلغ 916/360 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی به مبلغ 120/000 
ریال و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 92/2/5 تا تاریخ 
اجرای حکم در حق محکوم له احمدرضا دهش به نشانی خ شیخ بهایی کوچه شهید 
ارفعی نبش پاســاژ نوین پالک 32 صادر و نیم عشــر حق االجرای اجرای احکام 
اعالم می گردد. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ 
شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم 
به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قســمت اجرا تسلیم کند و اگر 
مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:34711 شعبه 11 مجتمع شماره دو شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان )200 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

11/367 شماره صادره : 1395/43/327920نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ 
پالک شماره63 فرعی  از 39/11 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق رای قانون 
تعیین تکلیف اراضی فاقد سند ثبت غرب اصفهان  به نام حسنعلی نصر اصفهانی 
فرزند مرتضی  مفروز و در جریان ثبت اســت و عملیات تحدید حدود قانونی آن 
به عمل نیامده اســت. اینک بنا به دستور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق 
تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز یکشــنبه مــورخ 95/12/08 
ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه 
مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور 
یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق مــاده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: 1395/11/16 

م الف: 35529 رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان)150 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9510110354402262 نامــه:  شــماره   11 /365
9509980364601453 شــماره بایگانــی شــعبه: 951645 محاکــم کیفری دو 
دادگســتری شهرســتان اصفهان به موجب کیفرخواســت در پرونده کالســه 
9509980364601453 و 951645 ک 118 شــکایت حمیدرضا جاللی فرزند علی 
اکبر علیه حامد کریمی به اتهام توهین، ضرب و جرح عمدی با چاقو تقاضای کیفر 
نموده که رسیدگی به موضوع به این شــعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه 
95/12/18 ساعت 11 تعیین گردیده است. با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم 
دسترسی به متهم و در اجرای مقررات مواد 344 قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام 
انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم حضور، 
مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد. م الف: 35144 شعبه 118 دادگاه 

کیفری دو شهر اصفهان)118 جزایی سابق( )140 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

11/290  آقای محمد حســین شجاعی فرزند اســماعیل دارای شماره شناسنامه 
5131  به شرح دادخواســت به کالسه 667/95 از این شــورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان اسماعیل شجاعی فرزند 
ماشااله به شماره شناسنامه 338 در تاریخ 1395/08/22 در اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگــی گفته ورثه آن مرحوم منحصر اســت به: 1- آقای محمد حســین 
شجاعی فرزند اســماعیل به شماره شناســنامه 5131 صادره از حوزه مرکزی 
تهران 2- آقای پژمان شجاعی فرزند اسماعیل به شماره شناسنامه 0011469188 
صادره از حوزه 13 تهران 3- خانم پوران شــجاعی فرزند علی اصغر به شماره 
شناسنامه 17215 صادره از حوزه یک شهری خوانسار.  اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او می باشد ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی 
به شورا تحویل دارد بدیهی اســت با انقضای مهلت مقرر گواهی انحصار وراثت 
صادر خواهد شد. م الف: 426 شعبه 1 حقوقی شورای حل اختالف خوانسار) 165 

کلمه، 2 کادر(  
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مسابقه بزرگ کتابخوانی پیام 

سازندگی برگزار شد

معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی:

هیچ واحد تولیدی به دلیل بدهی 
بیمه ای تعطیل نشده است

کودکان کار از حقوق و مزایای کافی 
برخوردار نیستند

کارشناس مسئول سنجش نهضت سواد آموزی استان اصفهان گفت: 
مدیریت آموزش و پرورش ناحیه 6 ، میزبان برگزاری مسابقه بزرگ 

کتابخوانی پیام سازندگی شد. 
در این مسابقه حضور 80 نفر سواد آموز دوره انتقال و اشتیاق آنها به 

کتابخوانی قابل تحسین بود.
کارشناس مسئول سنجش نهضت ســواد آموزی استان اصفهان با 
اشاره به برگزاری مسابقه بزرگ کتاب خوانی گفت: مدیریت آموزش 
و پرورش ناحیه 6  میزبان برگزاری مســابقه بزرگ کتابخوانی پیام 

سازندگی شد.
احمد سعادت تصریح کرد: این مســابقه با حضور بهمن امید قائمی 
معاونت سواد آموزی استان اصفهان، هاشم زاده رییس اداره سنجش 
و ارزشیابی استان و بابایی کارشناس اداره سنجش و ارزیابی استان در 

ناحیه 6 استان اصفهان برگزار شد.
وی با اشاره به اهداف برگزاری این مســابقه افزود: اهداف این آزمون 
نهادینه کردن شعار سال 95 اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل بود که با 
مومنیان مشارکت معاون پشتیبانی با مسئولیت حوزه امتحان انجام 

شد.
 مسئول سنجش نهضت سواد آموزی اســتان اصفهان بیان کرد: در 
ادامه برگزاری این برنامه ، نبوی معاون پرورشــی به ارائه ســخنانی 
 درباره مضمــون تاریخ انقالب پرداخت و ســپس اجرای مســابقه
  با مضمــون تاریخ انقالب توســط حجه االســالم حــاج صادقی

 ادامه یافت.به گفته ســعادت، در مســابقه بزرگ کتاب خوانی پیام 
سازندگی، حضور چندین نفر سواد آموز دوره انتقال و اشتیاق آنها به 
کتابخوانی قابل تحسین بود و فضای این برنامه را در دهه فجر سرشار 

از شادی و نشاط کرد. 

 معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه بسته شدن 
واحدهای تولیدی، خط قرمز سازمان تامین اجتماعی است، گفت: 

هیچ واحد تولیدی به دلیل بدهی بیمه ای تعطیل نشده است.
محمد حســن زدا گفت: از ابتدای ســال جاری و با اجــرای قانون 
بخشــودگی جرائم بیمــه ای کارفرمایان خوش حســاب، نهایت 
همکاری و مساعدت برای رفع مشــکالت و پرداخت بدهی بیمه ای 

کارفرمایان صورت گرفته است.
وی با اشاره به برخی مطالب منتشر شده در شبکه های اجتماعی در 
رابطه با بدهی بیمه ای شرکت کنتور ســازی ایران، گفت: از ابتدای 
سال جاری و با اجرای قانون بخشودگی جرائم بیمه ای کارفرمایان 
خوش حساب، این شرکت برای استفاده از مزایای بخشودگی جرائم 

مراجعاتی داشته است.
زدا ادامه داد: ما برای بخشودگی جرائم و تقسیط اصل حق بیمه این 
شرکت اعالم آمادگی کردیم اما مسئولین شــرکت اقدامات الزم را 

انجام ندادند و مدارک مورد نیاز را به تامین اجتماعی ارائه نکردند.
زدا با تاکید بر آمادگی ســازمان تامین اجتماعی برای مساعدت به 
واحدهای دارای بدهی، افزود: بهترین شــرایط برای رفع مشکالت 
بیمه ای تمامی کارفرمایان از جمله شرکت مورد اشاره فراهم شده 
است تا با مراجعه به ســازمان تامین اجتماعی با پرداخت یا تقسیط 

اصل حق بیمه از بخشودگی جرائم برخوردار شوند.
معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه خط قرمز 
ما جلوگیری از بســته شــدن واحدهای تولیدی است، گفت: حتی 
یک مورد تعطیلی واحد تولیدی از ســوی سازمان تامین اجتماعی 
صورت نگرفته زیرا دوام و قوام سازمان تامین اجتماعی در گرو رونق 

واحدهای تولیدی است.
زدا اقدامات این سازمان برای وصول حق بیمه را در راستای خدمت 
رسانی به جامعه شریف کارگران و بازنشستگان عنوان کرد و گفت: 
ســازمان تامین اجتماعی طبیعتا از ابزارهای قانونی مناسبی برای 
دریافت مطالبات برخوردار است؛ اما هدف ما در سازمان خدمت به 

کارگران عزیز و کارفرمایان محترم است.
وی ادامه داد: غیرممکن است که کارگاهی به خاطر بدهی به سازمان 
تامین اجتماعی تعطیل شده باشد و مسائل فعلی شرکت ایران کنتور 

ارتباطی با سازمان تامین اجتماعی ندارد.

رییس کمیته اجتماعی شورای اســالمی شهر تهران گفت: بیشتر 
کودکان کار از حقوق و مزایای کافی برخوردار نیستند و این موضوع 

به دلیل غفلت زدگی از سوی دستگاه های اجرایی رخ داده است.
فاطمه دانشــور رییس کمیته اجتماعی شــورای اســالمی شهر 
تهران، با اشــاره به خرید و فروش کودکان کار، اظهار داشــت: اکثر 
کودکان کار زمانی که به ســن 10 تا 12 سال می رســند به ناچار 

مجبورند به ازدواج های پولی تن دهند.
وی با بیان اینکه بیشــتر کــودکان کار از حقــوق و مزایای کافی 
برخوردار نیســتند، گفت: این موضــوع به دلیــل غفلت زدگی از 
طرف دســتگاه های اجرایی رخ داده است.  رییس کمیته اجتماعی 
شورای اسالمی شهر تهران ادامه داد: امروزه راهکارهای برون از این 
موضوع را کسانی نوشــته اند که اشراف کافی به موضوع و مشکالت 
نداشــته اند. دانشــور با بیان اینکه در بحث بحران های اجتماعی و 
سیاست گذاری ها همیشــه مشکالتی وجود داشــته است، تاکید 
کرد: بدون شک اگر مدیری کارشناس در خصوص حل این معضل 

داشتیم، می توانستیم به درستی موضوع کودکان کار را حل کنیم.
وی با تاکید بر اینکه باید کارها را به صــورت تخصصی حل کنیم، 
گفت: به دلیل گزینشــی انتخاب کردن مدیریت ها، در بسیاری از 

مسائل و مشکالت ناکام مانده ایم.

اخبار

پیشنهاد  سردبیر:
آموزش و نظارت عامل مهم پیشگیري از جرم

با مسئوالن

در جامعه امروز، اقدام بــه ازدواج در ابتدا به شــرایط مالی و 
تحصیلی فرد بســتگی دارد تا ترس از عدم توانایی در تامین 
مخارج زندگی از آنان دور و انگیزه ورود به زندگی مشــترک 

افزایش یابد.
 غول های ترسناک پیش روی زندگی یک ایرانی از 

نوجوانی تا جوانی
در یک جامعه توسعه یافته تمامی ســاز و کارهای الزم برای 
مرحله به مرحله رشــد افراد برنامه ریزی می شود، به گونه ای 
که از لحظه تولد تا مرگ زمینه شکوفاسازی استعدادها برای 
کودکان، نوجوانان و حتی جوانان فراهم خواهد شد. در واقع 
مســئوالن و کانون های تصمیم گیرنده به درستی و با انجام 
کارهای کارشناسی و دقیق از انتظارات و نیازهای افراد جامعه 

باخبرند.
اینگونه می شــود که در جامعه با برنامه ریزی تمامی اهداف  
و انتظارات به درســتی پیــش خواهد رفــت و دیگر جوان 
فارغ التحصیل از دانشگاه، به دلیل نبود اشتغال در به در پیدا 
کردن شغلی حتی خارج از رشته تحصیلی خود نخواهد بود، 
بنابراین هنگامی که جامعه و افــراد آن برای لحظه به لحظه 
زندگی خود هدف داشته باشــند، همه آنچه که باید در زمان 
مناســب اتفاق بیفتد، مانند یک برنامه از قبل تعیین شده از 

انتخاب رشته تا ازدواج برایشان رقم خواهد خورد.
اما متاســفانه در جوامع غیر پیشــرفته و نــاآگاه از نیازهای 
جامعه، مشــکالت از آنچه که فکر می کنیم بحرانی تر است. 
بدین گونه که از همان ابتدای تولد به دلیل نبود کانون هایی که 
خانواده ها را به رایگان برای چگونگی رشد فرزند و شکوفایی 
استعدادهایشــان راهنمایی کنند، کودک با آموزش بسیار 
ابتدایی پرورش یافته و در سن نوجوانی باز هم برای انتخاب 
رشــته بدون مشــاوره و کوچک ترین مطالعه ای از عالیق و 
استعداد های خود، انتخاب رشته می کند زیرا در طول دوران 
تحصیلی توانایی های خود را نشناخته و حتی نمی داند به چه 

شغلی عالقه مند هستند.
حال پس از گذرانــدن دوران تحصیلــی دانش آموزی وقت 
آن می شود که دانشجو شوند و اینجاســت که سد کنکور و 
شکستن آن برای ورود به دانشگاه تمام هم و غم یک نوجوان 

می شود.فرد بیشتر از فکر کردن به رشته ای که قصد تحصیل 
در آن را دارد، همه توجهش به مبارزه با این غول بی شاخ و دم 
و رتبه کنکورش بوده که در نهایت با اعالم رتبه ها، هر رشته ای 
که پذیرش در آن صد درصد باشد به اجبار انتخاب و حال وارد 
دانشــگاه می شــود، درس می خواند و پس از فارغ التحصیل 

شدن، نوبت به شکستن و مبارزه با سدی دیگر است.
افراد در بسیاری از مواقع شغل مناسب با رشته تحصیلی خود 
را نمی یابند و پس از تالش های بســیار به دستیابی حرفه ای 
خارج از تخصص خود راضی می شــوند و اگر شانس باآنها یار 
باشد، شغل کم درآمدی نصیبشان می شود که با آن هم باید 
روزگار بگذراننــد و هم پس اندازی بــرای آینده خود ذخیره 

کنند.
 و اما ازدواج ...

دیگر از وقت ازدواجش گذشــته و او همچنان به دنبال اندک 
پس اندازی برای آینده و تشــکیل زندگی مشــترک است، 
خانــواده و اطرافیان هر روز گذشــتن از زمــان ازدواجش را 
یادآوری می کنند؛ اما او به تامین هزینه هــای اولیه زندگی 

مشترک و اجاره بهای سنگین مسکن فکر می کند.
با خود می گوید حتی اگر از پس هزینه هــای زندگی برآید، 

هیــچ گاه نمی تواند با این حقــوق کم، خانــه ای اجاره کند. 
روزهایش اینگونه می گذرد کــه در همان گیر و دار خبرهای 
تازه ای می شــنود »وام ازدواج از 3 بــه 10 میلیون افزایش 

یافت« خبری شیرین که نور امید را در دلش روشن می کند.
با تحقیق در خصوص صحت و سقم تصویب قانون افزایش وام، 
تصمیم به ازدواج گرفته و پس از متأهل شدن به همراه همسر 
به دنبال دریافت وام می روند که با سایت بسته شده بانک ها 

مواجه می شوند.
با پیگیری های فــراوان و حرف و حدیث های بی شــمار در 
خصوص لغو افزایــش وام، روزهای شیرینشــان دوباره تلخ 
می شــود و هر روز خبرها را پیگیری می کنند و چشم انتظار 

تصمیم و همت مسئوالن هستند.
 زوج های جوان همچنان در صــف دریافت وام

 10 میلیونی
با تصویب افزایش وام 3 میلیونی ازدواج به 10 میلیون تومان 
از سوی مجلس شورای اسالمی در راستای اقتصادمقاومتی 
و کمک به تسهیل ازدواج جوانان، مسئوالن مربوطه نظرات 

متفاوتی در این خصوص دارند.
ناصر صبحی، مدیر کل دفتر ازدواج و تعالــی خانواده وزارت 
ورزش و جوانان در این باره معتقد است: با وجود تاکید مجلس 
شورای اسالمی به پرداخت وام 10 میلیون تومانی ازدواج به 
جوانان در زمانی که می توانیم به جوانان هدیه بدهیم، نیازی 
نیســت که 10 میلیون تومان وام بدهیم در حالی که شــأن 

جوان ما بیش از پرداخت این مبالغ است.
وی می گوید: وزارت ورزش و جوانان هیچ مخالفتی با پرداخت 
این وام ها به جوانان در آســتانه ازدواج ندارد اما بعید به نظر 
 می رسد با این شــرایط مالی بانک ها بتوانند در پرداخت وام

 10 میلیون تومانی  مساعدت کنند.
صبحی با اشاره به مشــکالت فعلی بانک ها در پرداخت وام 3 
میلیونی افزود: در حال حاضر که برخی از بانک ها در پرداخت 
وام 3 میلیون تومانی دچار مشکالتی هستند، این موضوع که 
آیا منابع مالی پرداخت وام 10 میلیون تومانی جدید، فراهم 
است یا خیر، باید به طور جدی روشن شود، بنابراین در ابتدا 
باید مشکالت فعلی در پرداخت مد نظر قرار گیرد و متناسب با 

شرایط واقعی جامعه حرکت کنیم.
این در حالی است که میر محمد صادقی، مدیر کل اعتبارات 
بانک مرکزی با بیان اینکه پول برای پرداخت وام 10 میلیونی 
نداریم، می گوید:  اجرای مصوبه اخیر مجلس برای افزایش وام 
ازدواج به 10 میلیون تومان مستلزم توجه به چند نکته است، 
بارها در کمیسیون های مختلف مجلس عملکرد قرض الحسنه 
را ارائه داده ایم و به دفعات گفته ایم که با کمبود منابع مواجه 
هســتیم. وی تاکید کرد: در صورت اجرای وام 10 میلیونی 

ازدواج تا پایان ســال، نظام بانکی به 12 هزار و 500 میلیارد 
تومان منابع نیاز دارد، این در حالی  است که کل موجودی هر 

سال قرض الحسنه بانک ها 5 هزار میلیارد تومان است.
از ســوی دیگر پروانه سلحشور، رییس فراکســیون زنان و 
خانواده مجلس شورای اســالمی  اظهار داشــت: در قانون 
تســهیل ازدواج، وام 10 میلیونی، از جملــه قوانین مصوب 
شده و به اجرا در نیامده اســت که در حال پیگیری و مذاکره 
با مسئوالن اجرایی برای پرداخت این وام به تمامی جوانان در 

صف مانده هستیم.
سلحشــور ادامه داد: 
امیدواریم با رایزنی ها 
و صحبت هــای انجام 
شــده بــا بانک ها و 
برای  دیگر مسئوالن، 
ســال 96 دیگر هیچ 
زوج جوانی در انتظار 
دریافت این وام نباشد.

رییــس فراکســیون 
خانــواده  و  زنــان 
گفت: بــا برگــزاری 
نهایت  در  جلســات، 
مقرر شــد تا در ابتدا 
بانک ها  کــه  موانعی 
می زننــد،  دم  آن  از 
برداشــته و با تامین 
اعتبــارات الزم ایــن 
 قانون به طــور کامل

 اجرا شود. 
حال پــس از کش و 

قوس های فراوان و چشم انتظاری از سرانجام وام 10 میلیونی، 
ناصر صبحی با اعالم این خبر کــه افزایش وام 10 میلیونی از 
مرداد ماه در تمامی بانک ها پرداخت می شــود، بار دیگر اما و 
اگرهای این موضوع پرحاشیه را رقم زد، به طوری که سلمان 
خدادادی، رییس کمیسیون اجتماعی مجلس دهم شورای 
اسالمی با اشاره به نامعلوم بودن ســرانجام پرداخت وام 10 
میلیونی ازدواج می گوید: با وجود زوج های بی شمار در صف 
دریافت وام 3 میلیونی، پرداخــت وام 10 میلیون تومانی از 
سوی بانک ها که قانون شــکنی را از دیرباز بلد بوده اند، امری 

غیرممکن به نظر نمی رسد.
وی با بیان اینکه متاســفانه نظام سیســتم بانکی در کشور 
فلج اســت، افزود: با وجود تصویب قانونــی وام 3 میلیونی، 
خرید خودرو، خرید کاال و غیره در دوره های مختلف شــاهد 
قانون شــکنی بانک ها در اجرای کامل قوانین تصویب شده 
بوده ایم، بنابراین با وجود پیشینه موجود در خصوص عملکرد 
بانک ها، چشــممان از اجرا و پرداخت وام 10 میلیون تومانی 
آب نمی خورد. اکنون با شــرایط پیش آمده، سرانجام وام 10 
میلیونی ازدواج چه خواهد شد؟ آیا چشم جوانان در صف مانده 

به دریافت این وام روشن می شود؟

افزایش وام 3 میلیونی ازدواج بــه 10 میلیون تومان از 
جمله خبرهای شیرین در روزهای ناامید زوج های جوانی 
بود که با اما و اگرهای اجرای آن، کامشان تلخ شد. این 
روزها بسیاری از جوانان پس از فارغ التحصیلی و تالش 
برای دستیابی به شغل هر چند کم درآمد، با شوق و ذوق 
فراوان برای تشکیل زندگی مشترک و ورود فرد جدید 

به زندگیشان رویابافی می کنند.

زوج های در صف مانده وام 10 میلیونی، باز هم صبر کنند؛

آیا قانون شکنی بانک ها ادامه خواهد داشت؟

با برگزاری جلسات، 
در نهایت مقرر شد 

تا در ابتدا موانعی 
که بانک ها از آن دم 

می زنند، برداشته و با 
تامین اعتبارات الزم 

 این قانون
  به طور کامل

 اجرا شود

مسئول توزیع شیر آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: 
تعداد افرادی که در اســتان اصفهــان در فرآیند این طرح 
 قرار دارند، 890 هزار نفر اســت که روزانه این تعداد افراد در 
6 هزار و630 واحد آموزشی از شیر مدارس استفاده می کنند.

رمضان همت در خصوص توزیع شــیر در مدارس اســتان 
اصفهان اظهار کرد: با توجه به تصمیم کارگروه توزیع شیر، 
توزیع شیر در مدارس اســتان اصفهان از 4 بهمن آغاز شده 
است. وی با بیان اینکه توزیع شیر مدارس در سال جاری به 
صورت دو مرحله ای انجام می شــود که در هر دو مرحله به 
مدت 27 نوبت شیر در مدارس استان ها توزیع خواهد شد، 
افزود: اکنون در اجرای مرحله اول این طرح قرار داریم که تا 
به امروز سومین نوبت شیر در استان اصفهان در حال توزیع 
است. مسئول توزیع شــیر آموزش و پرورش استان اصفهان 
تصریح کرد: اگر طرح توزیع شیر در مدارس استان اصفهان 
بعد از عید نوروز ادامه پیدا کند؛ احتمال روی دادن عوارضی 
این طرح را تهدید می کنند که از جمله آنها می توان به گرم 

شدن هوا، امتحانات و انتخابات اشاره کرد.
وی با بیان اینکه طبق برنامه ریزی ها، 27 نوبت توزیع شــیر 
مدارس تا قبــل از عید نوروز تمام خواهد شــد، تاکید کرد: 
برخی از شرکت هایی که در سال گذشته با آموزش و پرورش 

برای توزیع شیر همکاری داشــتند، در سال جاری به دلیل 
مشکالت مالی و قراردادی همکاری خود با این ارگان را ادامه 

ندادند.
همت با بیان اینکه عــدم همکاری برخی از شــرکت های 
تولیدکننده شیر برای توزیع شیر در مدارس هیچ وقفه ای در 
اجرای این طرح در آموزش و پرورش ایجاد نکرد، خاطرنشان 
کرد: جامعه هدف آموزش و پرورش برای توزیع شیر مدارس 
از پیش دبستانی تا دوره دوم متوسطه است، به عبارت دیگر 
همه دانش آموزان اســتان اصفهان از شیر مدارس بهره مند 
هستند. وی با بیان اینکه هیچ دانش آموزی در سطح استان 
اصفهان از استفاده طرح ارائه شیر در مدارس، محروم نیست، 
اضافه کرد: تعداد دانش آموزان، کادر اداری و آموزشــی اداره 
آموزش و پرورش استان اصفهان که در این فرآیند قرار دارند، 
890 هزار نفر است که روزانه این تعداد افراد در 6 هزار و 630 

واحد آموزشی از شیر مدارس استفاده می کنند.
مسئول توزیع شیر آموزش و پرورش استان اصفهان با بیان 
اینکه شــیرها در مدارس به دو صورت استریل و شیرهای 
پاســتوریزه توزیع می شــوند، عنوان کرد: به طور کلی 70 
درصد شیر پاستوریزه و 30 درصد شــیر استریل در استان 

اصفهان برای دانش آموزان توزیع می شود.

مدیــرکل آموزش های فنــی و حرفــه ای وزارت آموزش و 
پرورش با بیان اینکه برای شاخه فنی و حرفه ای تا پایان سال 
97، رشــد 20/26 درصدی در نظر گرفته شده است،گفت: 
در حال حاضر قریب 3 هزار هنرســتان با 300 هزار هنرجو 
در کشور فعال هستند. سید محسن حسینی مقدم مدیرکل 
آموزش هــای فنی و حرفــه ای وزارت آمــوزش و پرورش، 
درخصوص »تعداد هنرستان های فنی و حرفه ای در کشور«، 
اظهارداشت: در حال حاضر در شاخه فنی و حرفه ای، قریب 3 
هزار هنرستان و حدود 300 هزار هنرجوی پایه دهم و سوم 

نظام قدیم داریم.
وی در خصوص »توسعه هنرســتان های فنی و حرفه ای در 

کشور«، عنوان کرد: شــورای عالی، شاخص های ارزشیابی 
ارائه داد کــه در اواخر ســال 92 با امضــای رییس جمهور 
ابالغ شد و برای 5 سال آینده رشــد 48/26درصدی را برای 
شاخه های فنی و حرفه ای و کارو دانش پیش بینی شده است.

 حسینی مقدم با بیان اینکه برای شاخه فنی و حرفه ای رشد 
20/26 درصدی در نظر گرفته شده اســت، گفت: در حال 
حاضر برای سال تحصیلی جاری رشد و پوشش 17 درصدی 
از میزان رشد در نظر گرفته شده پیش بینی کرده بودیم که 
به این عدد رســیده ایم و طبق برنامه ای که در شاخص های 
ارزیابی گفته شده است، باید طی 3 سال آینده به عدد 20/26 
درصد یعنی تا پایان سال 97 برسیم. مدیرکل آموزش های 
فنی و حرفه ای وزارت آموزش و پرورش متذکر شد: منتظر 
هستیم ببینیم برنامه ششم برای ما چه در نظر گرفته است 
و فکر می کنم، در این برنامه در مجموع برای شاخه های فنی 
و حرفه ای و کاردانش، رشد و پوشــش 50 درصدی در نظر 
گرفته شده اســت که در این صورت خود را مقید به افزایش 
پوشش می دانیم.  وی با تاکید بر اینکه توسعه کیفی مهم تر 
است،تصریح کرد: باید برنامه ریزی، به خصوص برای تجهیز 
رشته های جدید هنرستانی داشته باشیم؛ چرا که بسیاری 

از تجهیزات مربوط به نظام قدیم است و کارایی الزم را ندارد.

مسئول توزیع شیر آموزش و پرورش استان:

روزانه 890 هزار نفر در اصفهان از طرح توزیع شیر استفاده می کنند
مدیرکل آموزش های فنی و حرفه ای وزارت آموزش و پرورش خبرداد:

تحصیل 300 هزار هنرجو در 3 هزار هنرستان کشور

اخبار کوتاه 

  توزیع بسته حمایت غذایی
 برای نیازمندان

فرصت یک ساله برای معرفی
فارغ التحصیالن مشمول نظام وظیفه

وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی از توزیع مرحله دوم بسته حمایت غذایی برای نیازمندان 
از هفته جاری خبر داد و گفت: در این مرحله 11 میلیون نفر از جمعیت کشــور تحت 
پوشش قرار می گیرند. علی ربیعی اعتبار پیش بینی شده برای اجرای این طرح را در این 
مرحله 200 میلیارد تومان دانست و از نیازمندانی که تاکنون شناسایی شده اند خواست 
برای دریافت بسته غذایی خود از امروز منتظر دریافت پیامک از طریق تلفن های همراه 
خود باشند. وی درباره افرادی هم که تحت پوشش ســازمان بهزیستی و کمیته امداد 
امام خمینی)ره( قرار دارند گفت: وظیفه توزیع و اطالع رســانی بسته های غذایی برای 
نیازمندان تحت پوشــش ، برعهده این دو نهاد حمایتی است که همزمان اجرا می شود. 
ربیعی ارزش ریالی هر بســته غذایی را بین 30 تا 120 هزارتومان برای خانوارهای کم 
 جمعیت و پرجمعیت اعالم کرد و افزود: در این مرحله تالش شــده بسته های غذایی

 پیش بینی شــده از تنوع کاال برخوردار باشــد . وی گفت: به محض اطالع رســانی به 
نیازمندان و جامعه هدف ، این افراد می توانند با مراجعه به فروشــگاه های زنجیره ای 
و یا شرکت های تعاونی اقالم پیش بینی شــده را تحویل بگیرند . وزیرتعاون کار و رفاه 
اجتماعی همچنین افزود : مرحله سوم توزیع بسته حمایت غذایی در آستانه عید نوروز 
 اســت. ربیعی با بیان اینکه دولت برای حمایت غذایی از نیازمندان 4 بســته حمایتی 
پیش بینی کرده حمایت از کودکان و زنان باردار در معرض ســوءتغذیه را از مهم ترین 
برنامه های دولت برشمرد و گفت : براین اســاس تالش کردیم در این مدت یک بسته 

غذایی را در قالب غذاهای گرم و توزیع شیردر مدارس به این افراد تحویل دهیم .

جانشین سازمان نظام وظیفه عمومی نیروی انتظامی اعالم کرد: مشموالن خدمت 
نظام وظیفه که اکنون مشــغول به تحصیل هســتند و باالی 18 ســال سن داشته 
باشــند، بعد از فارغ التحصیلی یک ســال فرصت دارند خود را بــرای خدمت دوره 

ضرورت معرفی کنند.
سردار ابراهیم کریمی، افزود: مشموالنی که 18 ســالگی خود را به اتمام رسانده اند 
باید خود را بــرای خدمت ضرورت معرفی کنند در صورتی که مشــغول به تحصیل 

هستند باید گواهی اشتغال به تحصیل ارائه دهند.
وی ادامه داد: بعداز فارغ التحصیلی نیز یک سال فرصت دارند تا خود را معرفی کنند 

درغیر این صورت، شامل اضافه خدمت می شوند.
جانشین نظام وظیفه عمومی ناجا اضافه کرد: چنانچه مشموالن نظام وظیفه سه ماه 
بعد از یک سال از فارغ التحصیلی، خودشــان را معرفی کنند، سه ماه اضافه خدمت 

می خورند.
ســردار کریمی اضافه کرد: چنانچه مشــموالن نظام وظیفه بعد از یک سال خود را 
معرفی نکرده و بیش از سه ماه از مدت یک ساله آنها گذشته باشند، شش ماه اضافه 

خدمت می خورند.
وی به مشموالن نظام وظیفه توصیه کرد برای جلوگیری از اضافه خدمت، بعد از یک 
ســال از فارغ التحصیلی حتما اقدامات الزم برای اعزام به خدمت ســربازی را انجام 

دهند.

آموزش و نظارت عامل مهم 
پیشگیري از جرم

رییس سازمان قضائي نیروهاي مسلح استان گفت: آموزش و نظارت دو 
عامل مهم پیشگیري از جرم هستند که این مهم به خوبي توسط نیروهاي 

مسلح استان  از جمله نیروي انتظامي اجرا مي شود .
مهدي تشکري رییس ســازمان قضائي نیروهاي مسلح استان اصفهان 
در دیدار با کارکنان پلیس آگاهي و پلیس فتاي این استان گفت: تامین 
امنیت براي مردم کار بســیار ســخت و طاقت فرســایي است و نیروي 

انتظامي به عنوان مظهر قدرت نظام در عرصه امنیت است .
وي ادامه داد: مقام معظم رهبري )مدظله العالي( همواره توجه ویژه اي به 
ناجا داشته اند و اقتدار معنوي، عزت و احساس مهرباني و خدمت به مردم 

را عامل اقتدار نیروي انتظامي می دانند.
این مقام قضائي افزود: مومن واقعي کسي است که داراي سه خصلت 1- 
کتمان اسرار مردم 2- مدارا با مردم 3- تحمل مشکالت و شدائد باشد و 
کارکنان نیروي انتظامي در چهارچوب این سه خصلت خدایي و نبوي و 

واالیي، باید سنگ صبور و حافظ اسرار مردم باشند.
رییس ســازمان قضائي نیروهاي مســلح اصفهان در پایان با اشــاره به 
علل مهم پیشــگیري از جرم بیان کرد: آموزش و نظــارت دو عامل مهم 
پیشگیري از جرم هســتند که این مهم به خوبي توسط نیروهاي مسلح 

استان و از جمله نیروي انتظامي اجرا مي شود.
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پیشنهاد سردبیر: 
قدیمی ترین نامه عاشقانه به زبان انگلیسی

دانستنی ها

گنجینه تاریخ

این نامه که به زبان انگلیسی نوشته شده است، احتماال قدیمی ترین نامه 
عاشقانه به زبان انگلیسی است که سالم بر جای مانده است. نامه را بانویی 
به نام مارجری بروز )Margery Brews( برای نامزد خود جان پاستون 
)John Paston( در فوریه ۱۴۷۷ نوشــته است. مارجری در نامه خود 

با عشق و عالقه ای تمام، جان را معشوقه راســتین خود دانسته و در ادامه 
توضیح می دهد که از ناخوشی بدن و قلب رنج می برد. 

در واقع مارجری درگیر اختالف نظری خانوادگی شده و داستان هایی فکر 
او را به خود مشغول کرده بود.

 مادر مارجری به پدر او اصرار می کرد کــه جهیزیه دختر را افزایش دهند 
و مارجری از فکر آن که مبادا جان او را به ســبب شرایط سخت ترک کند، 

نگران و کسل بود. ماجری در انتها می نویسد:
اگر دوستم داری، که حقیقتا عشق تو را باور دارم، مرا ترک نخواهی کرد...

خوشبختانه پایان خوش نصیب این دو زوج عاشق شد و با شادمانی به عقد 
یکدیگر درآمدند. 

این نامه عاشقانه در یکی از بزرگ ترین مجموعه های مکاتبات خصوصی 
در قرن پانزدهــم و در کتابخانه بریتانیای لندن نگهداری می شــود. این 
مجموعه که با عنوان »نامه های پاســتون« شــناخته می شــود، در واقع 
مکاتبات خانواده پاستون می باشــد. خوب است بدانید که جان پاستون و 
پســرش ویلیام، از اعضای کلیدی و مهم دربار سلطنتی شاه هنری هشتم 

بوده اند.

خانه مشروطه تبریز یکی از معروف ترین خانه های قدیمی و مورد توجه در 
شهر تبریز است که در غرب بازار این شــهر قرار دارد. مالک این خانه، فردی 
به نام حاج مهدی کوزه کنانی، یکی از تاجران بازار تبریز بود. به درخواســت 
او این خانه در دو طبقه، با بخش های اندرونی و بیرونی و به ســبک معماری 

دوران قاجار بنا شد. 
حاج مهدی یکی از بازاریانی بود که با اوج گرفتن داســتان مشروطه خواهی 
همراه شد، به مشروطه خواهان پیوست و از خانه خود برای برگزاری جلسات 
انقالبیون اســتفاده می کرد و در نتیجــه به یکی از حامیــان مالی انقالب 
مشروطه بدل شد. عالوه بر جلسات، از خانه حاج مهدی برای چاپ و توزیع 
اعالمیه ها اســتفاده می کردند. جالب آنکه بدانید این خانه در ســال های 
۱۳۲۴ و پس از جنگ جهانی دوم، به مرکز اجالس ســران فرقه دموکرات 

آذربایجان تبدیل شد.
خانه حاج مهدی پس از گذر زمان، در ســال ۱۳۷۵ به عنوان موزه مشروطه 
گشایش یافت و تندیس هایی از مشــروطه خواهان در این خانه در معرض 
دید گذاشته شــد. همچنین مجموعه ای از ابزارها و وسایلی تاریخی در این 
موزه نگهداری می شود که مهم ترین وسیله آن، اسلحه کمری سردار بزرگ، 
ستارخان اســت.  ســتارخان یکی از ســرداران مهم و تاثیرگذار در انقالب 
مشروطه بود و خدمات و جانفشانی های بسیاری در این راه انجام داد. اسلحه 
کمری او در واقع یک قبضه تپانچه ماوزر ۱۰ تیر روســی است که به همراه 

غالف چرمی اش به این موزه تقدیم شده است.

اسلحه کمرى ستارخانقدیمی ترین نامه عاشقانه به زبان انگلیسی

1. بخشــی از وقت خود  را به انجام کارهــاى داوطلبانه 
اختصاص بدهید

در طول ســفر، از مهارت هایتان برای تغییرات مثبت در زندگی 
مردم استفاده کنید. می توانید چند روز در مدرسه های روستایی 

مشغول تدریس زبان بشوید.
 می توانید به پروژه های محافظت از حیوانات بپیوندید و بسیاری 
از کارهای دیگر. مطمئنا این کارها برای خودتان هم تجربه های 
جالبی می شوند؛ البته قبل از اینکه کار داوطلبانه ای انجام بدهید 
خوب بررسی کنید که آیا کاری که انجام می دهید واقعا سودمند 

است یا نه.
۲. از افراد محلی خرید کنید

موقع غذا خوردن، خوابیدن و خرید ســوغاتی، انتخاب مکانی که 
می خواهید پول خــود را خرج کنید می توانــد تاثیر زیادی روی 
جامعه بگذارد. با غذا خوردن در یک رستوران کوچک، اقامت در 

میهمان خانه  محلی و یا خرید زیورآالت ارزان از دست فروش های 
خیابانی. با این انتخاب ها شما کمک می کنید که پول مستقیما به 

اقتصاد منطقه تزریق شود.
در کنار داشتن تجربه  واقعی تر از ســفرخود، به افراد دیگر کمک 
می کنید که زندگی بهتری داشــته باشند. با خرید از یک شرکت 
چندملیتی بیشــتر دالرهای گردشــگری شــما مســتقیم به 
جیب سهامداران و مدیران شــرکت ها ریخته می شود. به جای 
مکان های زنجیــره ای بین المللی، پول تان رو خرج دادوســتد با 

افراد محلی کنید.
۳. به فرهنگ محلی احترام بگذارید

همیشه قبل از سفر سعی کنید درباره فرهنگ و رسم و رسومات 
مقصد مطالعه کنید تا مطمئن شــوید به کسی به طور غیر عمد 

توهین نمی کنیــد. خیلی از کشــورها در مورد نحوه پوشــش 
محافظه کار هستند و پوشیدن شلوارک های کوتاه یا زیرپیراهنی 
رکابی ممکن است نامناسب به نظر بیاید. در حین مسافرت بسیار 
مهم است که به سنت ها و رسوم افراد احترام بگذاریم. اگر کمی 
زبان محلی مقصد مورد نظرتان رایاد  بگیرید برای ارتباط با مردم 

محلی بسیار مفید است.
۴. به حداقل رساندن تولید زباله

مدیریت زباله ها در خیلی از کشــورها مشــکل بزرگی است و ما 
مسافران اغلب ندانسته به این مشکل اضافه می کنیم. حاال برای 
اینکه تولید زباله را در سفر به حداقل برسانیم، کارهایی هست که 

می توانیم انجام دهیم.
وقتی فروشنده ها به شما کیسه پالستیکی می دهند قبول نکنید 

و خرید ها را داخل کوله پشــتی یا کیف پارچــه ای بگذارید. در 
کافه ها نوشــیدنی و غذای تان را بخورید تا مجبور به استفاده از 
ظرف های یک بار مصرف نشــوید. بطری های آب قابل استفاده 

مجدد در سفر همراهتان  داشته باشید. 
۵. مکان هاى اقامت و تورهاى گردشگرى با تاثیرات مثبت 

را انتخاب کنید
بهترین انتخاب ها برای تورهای گردشگری، شرکت هایی هستند 
که به حفظ محیط زیست اهمیت می دهند و باعث از بین رفتن 
طبیعت نمی شوند. شاید پیدا کردن چنین شرکت هایی زمان بر 
باشد ولی ارزشش را دارد. اینکه بدانید تفریحات شما باعث آسیب 
زدن به محیط زیست نمی شــود باعث می شود احساس بهتری 

داشته باشید.

۶. تولید گازهاى گلخانه اى را کاهش دهید
می توانید برای گردش در شــهر از وسایل حمل و نقل عمومی به 
جای تاکسی اســتفاده کنید؛ البته می توانید با کرایه  دوچرخه 
منطقه های مختلف شــهر را ببینید. این کار هــم برای محیط 

زیست هم هزینه های مسافرت و سالمت خودتان  مفیداست.
۷. به گداها پول ندهید

درست اســت که بیشــتر ما وقتی افرادی )مخصوصا بچه ها( را 
درحال گدایی می بینیم ناراحت می شــویم و دلمان می خواهد 
کمک کنیم، ولی پول دادن به گداها باعث تشــویق افراد  محلی 
برای درخواســت پول از گردشــگران می شــود. نهایتا مناطق 
گردشگری تبدیل به مکان هایی می شــود که مردم مشغول به 

گدایی شده  تا از گردشگران خارجی پول اخاذی کنند.

راهکارهایی براى اینکه مسافرى 
مسئولیت پذیر باشیم

سیا
ی نظیر در آ

ی ب
طبیع

ی  
گفتی ها

  ش

در بخش شمال شرق هند جنگل های انبوه و سرسبزی وجود دارد که به عنوان غنی ترین تنوع زیستی در آســیا در نظر گرفته می شود. در اینجا گیاهان 
منحصر به فرد و مختلفی، مانند فیکوس و االستیکا  رشد می کنند و مردم محلی می توانند از ریشه های این گیاهان برای ساختن پل استفاده کنند. ساخت چنین 

پل هایی در این منطقه می تواند بین ۱۰ تا ۱۵ سال طول بکشد و از لحاظ زیبایی صحنه های شگرفی از همکاری انسان و طبیعت محسوب شود ، سنت ساخت 
چنین پل هایی به بیش از ۵۰۰ سال پیش باز می گردد.

دریاچه اصلی که بخشی از مجموعه دریاچه های گوکیو است، در سرتاسر » پارک ملی ســاگارماتا «پراکنده شده است. یخچال های طبیعی منبع تغذیه 
دریاچه هایی است که در محیطی کوهستانی قرار گرفته و برای هر دو هندوها و بودایی ها از لحاظ مذهبی محلی ویژه در نظر گرفته می شود .

کوه آتشفشان اندونزی سه دهانه آتشفشانی شگفت انگیز با دریاچه هایی از رنگ های مختلف دارد. آب این دریاچه ها قرمز، سبز یا آبی است. با این حال، با 
توجه به دود خروجی از آتشفشان و بروز واکنش های شیمیایی تغییر رنگ می دهد.

آبشار های دیدنی بان جیوک خطی مرزی را بین این دو کشــور ایجاد کرده است. در واقع دو آبشار به دلیل قرارگیری در مسیر 
سنگ ها به قطعات کوچک تری تقسیم شــده و در گودالی اصلی فرو می ریزند. در واقع این آبشار چهارمین آبشار بزرگ پس از 

ایگوزو، ویکتوریا و نیاگاراست که به عنوان یک مرز ملی محسوب می شود.

 این مکان خوش منظره و زیبــا در زبان چینی به معنی » اژدهای زرد« اســت. هوانگلنگ در دامنه کوه 
» مینشان« قرار گرفته و توسط یونســکو به عنوان  یک میراث جهانی در نظر گرفته شــده است. در میان 

شگفتی های مختلف طبیعی، استخر های رنگارنگ این منطقه یکی از شناخته شده ترین و زیباترین مکان های ممکن 
روی زمین است. طبیعتی زیبا در کنار معابد و مجسمه های بودا، یکی از ویژگی های بارز این منطقه است.

اورســت بلندترین کوه روی زمین و در مرز نپــال، تبت و چین 
است. دامنه هیمالیا خود چشــم اندازی شگفت انگیز با دریاچه های 

 کوهســتانی و خــوش منظره اســت کــه فرصتی هــم بــرای کوهنوردی
 فراهم می کند.

پل هاى زنده در چراپونجی؛ هند

دره گل ها در اوتاراکند؛ هند

دریاچه گوکیو چو؛ نپال

جزیره کلیموتو؛ اندونزى

بان جیوک، چین، ویتنام

هوانگلنگ؛ چین

کوه اورست؛ هیمالیا

قاره آسیا 
بخش اعظمی 

از سیاره ما را تحت 
پوشش قرار می دهد. 

از این رو می توان بسیارى از 
شگفتی هاى طبیعی را در این منطقه 

از زمین پیدا کرد. از بلندترین کوه جهان 
تا آفتاب گیر ترین سواحل مالدیو. در ادامه 

با ۷ شگفتی طبیعی زیبا آشنا خواهید شد که هر 
فردى باید در طول عمر خویش حداقل یک بار آن را 

ببیند.
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۳

۴

۵

۶

۷
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۳

در ماه های اوت و سپتامبر این دره درخشــش خیره کننده ای دارد . اگر »نام آکوالند« در مسیر شما نباشد، این دره یکی از زیبا ترین مناظر جهان را به شما 
نشان خواهد داد ! این دره در دامنه هیمالیا قرار گرفته  و همچون خانه ای برای طیف وسیعی از گونه های گیاهی در معرض خطر است. نزدیک ترین شهر به این دره 

» جوشیماس« بوده که از طریق جاده ای به این دره مرتبط می شود. برای رفتن به آنجا باید کفش های کوه نوردی خود را آماده کنید؛ چراکه ماجراجویی بی نظیری 
انتظار شما را می کشد.

۶
۷

تا به حال به تاثیرى که بر فرهنگ و محیط مقصد سفرتان 
می گذارید فکر کرده اید؟ با ســفر کردن، این شانس را 
دارید که تغییرات مثبتی در وضعیت زندگی مردم ایجاد 
کنید. بهتر است این توانایی را دست کم نگیرید و از آن 
اســتفاده کنید. در این مطلب راهکار هاى مفیدى براى 

شما آماده کرده ایم:

۵
۴

۲
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پیشنهاد  سردبیر:12
بحران آب باید رسانه ای شود تاالب های بین المللی چهارمحال 

وبختیاری؛ مامنی برای پرندگان مهاجر
تاالب های ملی و بین المللی چهارمحال وبختیاری، مامنی برای 
فرود پرندگان مهاجر و پرندگان بومی آبزی در فصول ســرد و گرم 

سال استان است.
تاالب بین المللی چغاخور و گندمان، علی آباد و سولقان و 2 تاالب 
چال تر و چال خشــک، از جمله تاالب های اســتان چهارمحال و 
بختیاری اســت که به صورت زنجیر وار از ضلع جنوبی شهرستان 
بروجن در امتداد کوه کالر به طرف غرب منطقه گســترده شــده 

است.
این تاالب ها به عنوان یک مجموعه بزرگ زیستی، برای پرندگان 
مهاجر و ماهیان و گونه های منحصر به فرد است که در سال های 
اخیر به دلیل اجرای طرح احیای تاالبی، ساالنه بیش از 160هزار 

پرنده مهاجر در آن سکنی می گزیند.
تاالب بین المللی چغاخور با مساحت بیش از یک هزار و 500 هکتار 
و منطقه شکار ممنوع پیرامون این تاالب با یک هزار هکتار، یکی از 
مناطق بکر گردشگری انسانی و حضور پرندگان مهاجر و بوم است.

یک مرغزار وسیع با مساحت 700 هکتار این تاالب را در برگرفته 
که از اردیبهشت تا مهرماه هر سال که سطح وسعت آب در تاالب 
به دلیل کاهش بارندگی کمتر می شود، افزایش پیدا می کند. در 
تاالب بین المللی چغاخور 58 گونه گیاهــی و آبزی وجود دارد و 
در فصل بهار و تابستان حاشیه ســبز و طبیعت اطراف این تاالب، 
به یک مکان سیاحتی برای حضور گردشــگران تبدیل می شود. 
پوشش گیاهی این تاالب از گونه های حاشیه ای، نم پسند و شناور 
و غوطه ور از جمله بید، مرغ پگن، پتامژتون، پلیگونیوم و ساز است.

مرغابــی، انــواع حواصیل، کولــی، لک لک ســفید، کشــیم، 
مرغابی سانان، فالمینگو، باکالن، یلوه، اکراس، قو، سلیم، کاکانی ها 
و آبزیانی مانند ماهی کپــور، ماهی گورخری و خزندگانی از جمله 
الکپشت و چهارپایانی از جمله گراز، گرگ، روباه، شغال و خرگوش 

از گونه های بومی این تاالب بین المللی است.

ویژه

خبر

مدیر کل حفاظت محیط زیست خوزستان، خواستار ثبت 
تاالب هورالعظیم در کنوانسیون رامسر شد.

به گزارش ایرنــا، احمدرضا الهیجــان زاده در همایش روز 
جهانی تاالب ها در گیت بوستان اهواز اظهار کرد: 25درصد 
مساحت تاالب های کشور در خوزســتان بوده و شادگان با 
530 هزار هکتار و هورالعظیم با 130هزار هکتار مساحت، 
از مهم ترین تاالب های این استان هستند. وی با بیان اینکه 
400 هزار هکتار از تاالب شادگان در کنوانسیون رامسر ثبت 
شــده و این تاالب به تنهایی 50 درصد وسعت تاالب های 
بین المللی کشــور را به خود اختصاص می دهد، خواستار 
ثبت 130 هــزار هکتار تاالب هورالعظیم در این فهرســت 

بین المللی شد.
الهیجان زاده، خوزســتان را نماد توســعه ناپایدار دانست 
و افزود: در گذشــته پرآب ترین رودخانه های کشور در این 
اســتان جاری بودند؛ امــا اکنون فقط مــی توانیم بگوییم 
رودخانه های دائمی در این استان جاری هستند و برخی از 

آنها از جمله رودخانه زهره کامال خشک شده اند.
کابوس 16 ساله خشکسالی 

مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان نیز در این همایش 
گفت: پنج رودخانه دائمی خوزستان در 16 سال گذشته با 

خشکسالی مواجه بوده اند.
محمدرضا شمســایی با بیان اینکه تاالب هــا از مهم ترین 
اکوسیستم ها هستند، افزود: امروزه با بروز پدیده ریزگردها 
اهمیت تاالب ها بیش از پیش مشــخص شــده است. وی 
اضافه کرد: تاالب ها زیستگاه انواع پرندگان و جانوران بوده 
و 2 تاالب بااهمیت کشور، در خوزستان قرار دارد. شمسایی 
با بیان اینکه سازمان آب و برق خوزستان در سه سال گذشته 
برای محقق شــدن حقابه تاالب های اســتان تالش کرده 
است، اظهار کرد: تا چندسال پیش بخش اعظم تاالب های 
خوزستان خشــک بوده، اما اکنون توانسته ایم بخش قابل 
توجهی را آبگیری کنیم. وی اظهار امیــدواری کرد که این 
گردهمایی فتح بابی باشد برای تنظیم سیاست گذاری های 
دقیق تر و دستیابی به مدیریت خردمندانه تاالب های کشور.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان:

تاالب هورالعظیم در کنوانسیون 
رامسر ثبت شود

عباسعلی نوبخت به تشــریح شــیوه های بهره برداری از 
جنگل پرداخت و افــزود: اولین نوع جنگل داری شــیوه 
پناهــی )قطع یکســره( بوده اســت. بعــد از مدتی بدنه 
ســازمان به این نتیجه رســیده که این شــیوه برای کل 
جنگل های سطح شمال کشور کارآیی ندارد. سپس شیوه 

بهره برداری، به تک گزینی تغییر کرده است.
به گفته وی، شــیوه تک گزینــی در جنگل هــای اروپا 

امتحان شده بود. 
همچنین شــیوه پناهی در اروپا نزدیک به یک قرن برای 
بهره برداری مورد اســتفاده قرار گرفت تا اینکه فهمیدند 

اشتباه کرده اند.
نوبخت ادامه داد: ســازمان جنگل ها بعد از امتحان شیوه 
تک گزینی و بررسی آثار تخریبی آن بر طبیعت به واسطه 
فشــاری که به آن وارد می شد، به ســمت شیوه همگام با 

طبیعت تغییر مسیر داده است.
معاون امور جنگل ســازمان جنگل ها بــا تاکید بر اینکه 
حفاظت از جنگل با رویکرد صیانــت از آن اکنون در حال 
پیگیری است، افزود: بر این اســاس مردم و جوامع محلی 

مورد توجه قرار گرفته اند.
وی درباره چگونگی مشارکت جوامع محلی در طرح های 

حفاظت از جنگل هــا، توضیح داد: بــرای آرامش جوامع 
محلی و مردم، بایــد برنامه ریزی به گونه ای باشــد که با 
حداقل خســارت به طبیعت، حداکثر انتفاع حاصل شود. 
این وضعیت هم باید در شــرایطی ادامه پیدا کند که کل 
جامعه منتفع شــود و کل جامعه هنگامی سود خواهد برد 

که پوشش جنگل های هیرکانی حفظ شود.
نوبخت با اشــاره به تبعات تخریب جنگل های هیرکانی، 
عنوان کــرد: اگر درخصوص حفظ پوشــش کل کشــور 
تصمیم گیری نشــود، ســیل حرکت جمعیت به ســمت 
شــمال زاگرس و شــمال ایران افزایش پیدا می کند و در 
آینده به دلیل کم آبی استان های فالت مرکزی، برخی از 

مناطق ممکن است خالی از سکنه شوند.
مجری پروژه مدیریت چندمنظوره جنگل های هیرکانی، 
بااشــاره به موانع اجرایی ســازمان جنگل هــا به عنوان 
متولی جنگل در اجــرای پروژه، یادآور شــد: این پروژه و 
پروژه های مشــابه آن به دلیل بی اعتمادی مردم نســبت 
به دولت و مقامات درخصوص مــوارد مرتبط با طبیعت، 
ابتدا کند پیش می رفت؛ اما خوشــبختانه این اعتماد در 
محدوده های آزمایشــی به واســطه فعالیت مشــاوران و 
تشکیالت مختلف جز سازمان جنگل ها ایجاد شده است 

و به نظر می رسد سرعت رشد فعالیت پروژه افزایش یابد.
وی در پاســخ به اینکه اهداف پروژه پس از اعتمادسازی 
جوامع محلــی و همراهی بــا آنان چیســت، حفاظت از 
جنگل توســط ســاکنان آن را از اهــداف اصلی توصیف 
کرد و گفت: سیاســت کلی ما حفظ پوشــش برای حفظ 
آب و آبخوان داری و با حداقل خســارت، بردن بیشترین 
نفع از جنگل اســت. در این پروژه هم بنا بر این اســت که 
اگر آزمایش های صــورت گرفته در محــدوده و مناطق 
آزمایشی پاســخگو باشــد، از این مدل برای تمام پوشش 

جنگلی کشور استفاده کنیم.
نوبخــت در ادامه توضیــح داد: ایران در شــاهراهی بین 
اقلیم های مختلــف دنیا قرار دارد و بیــش از 8 هزار گونه 

گیاهی در آن دیده شده 
که اکثر آنهــا خاصیت 
از طرفی  دارویی دارند؛ 
دارویی  گیاهــان  چون 
ارگانیک هستند، ارزش 
اقتصادی بســیار باالیی 
در ســطح دنیــا دارند 
و خوشــبختانه پــروژه 
هیرکانی این مــوارد را 
هم دنبــال می کند. این 
رویکرد می تواند تا آنجا 
پیــش رود که بــا اتکا 
به توان جوامــع محلی 
بتــوان این گیاهــان را 

صادر کرد.
معــاون امــور جنــگل 
با  ســازمان جنگل هــا 
اشاره به وضعیت بحرانی 
آب، متذکر شــد که این 
شــرایط بایــد مدیریت 

شــود و افزود: اگرچه ایران امروز به واردات آب نیاز ندارد 
اما درصــورت ادامه ایــن فرآیند، ممکن اســت قحطی و 
کمبود آب، بخش هایی از کشــور و در آینده کل کشور را 

فرابگیرد و با مشکل مواجه شویم.
وی با بیان اینکه ممکن اســت برای تصمیم ســازها مهم 
نباشد، اما اگر دچار قحطی شویم این ما هستیم که باید به 
نسل بعد پاسخگو باشیم، گفت: امروز بدترین زمان قبول 
این مسئولیت اســت چون در حال گذار از یک مرحله به 
مرحله دیگر هستیم و این زمان گذر، بیشترین فشار را بر 

همه وارد خواهد کرد.
نوبخت در پایان تاکید کــرد: تمام متخصصان امور جنگل 
باید مشــکل بحران آب را رســانه ای کنند و ایران برای 
برون رفت از این بحران، نیازمند استقرار گونه های مختلف 
گیاهی است که می توانند ســطح ایستابی را تغییر دهند. 
باید ســایر کارکردهای طبیعت را دید؛ چون به این شعار 

اعتقاد داریم: »طبیعت با مردم، برای مردم«.

 معاون امور جنگل سازمان جنگل ها گفت: اگر پروژه مدیریت چندمنظوره جنگل های هیرکانی در محدوده های 
آزمایشی، پاسخگوی حفظ جنگل باشد، برای حفظ تمام پوشش جنگلی کشور مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

اگرچه ایران امروز 
به واردات آب نیاز 

ندارد اما درصورت 
ادامه این فرآیند، 

ممکن است قحطی 
و کمبود آب، 

بخش هایی از کشور 
و در آینده کل 

کشور را فرابگیرد 
و با مشکل مواجه 

شویم

معاون سازمان جنگل ها:

بحران آب باید رسانه ای شود

گاوخونی؛ نقطه پایان زاینده رود 
هر جمله  ای با یک نقطه پایان می  یابد و نقطه، نشانگر پایان یک 

جمله است؛ این را در اولین درس های نگارش می  خوانیم.
به گزارش ایرنا، زاینده رود جمله اســت؛ جمله  ای زیبا و رســا. 
جمله  ای که حیاتبخش اســت؛ که تکرار و تداومش در درازای 
زمان، انواع گوناگون حیــات را گرد هم  آورد و از آن شــبکه ای 
ســاخت؛ شــبکه  ای از حیات. بوم ســازگانی آفرید و آن را غنا 

بخشید؛ به یمن معجزه  آب که پیام  آورآسمان است.
زندگی جانــداران در کنــار زاینــده  رود بســتری را به  وجود 
آورد تا انســان در کرانه  هایش ســکنی گزیند و سکنی گزید. 
ســکنی گزیدگان، تمدن را پدید آوردند و تمــدن در گذر زمان 
دگرگون و بالنده شــد تا شــهری به  وجود آید که فخر جهان و 

نصف جهان شد. 
اما این تمام میوه زنده  رود نبود. شــهرها و روســتاهای دیگری 
هم پدیدار شــدند که با بوم پیرامون خود در کنش و واکنش و 
هماهنگ بودند؛ شــهر و روســتاهایی که هنوز هستند یا دیگر 

نیستند ولی پیشینه  شان از آثار به جا مانده پدیدار است.
زنده  رود بستری پر آب بود تا پیش از آن که سدی ساخته و سد 
راهش شود؛ تا پیش از آنکه چاه ها و پمپ های اطراف، جانش را 

خسته کند و بیازارد. 
پس از ساخت ســد هم اگرچه همچون گذشته پرخروش نبود، 
اما آنقدر قابل اطمینــان بود که بتــوان در پیرامونش صنایعی 

بزرگ را به محیط تحمیل کرد. 
اینها همه بــود؛ ولی همه ماجرا نبــود. پایــان و پایابش، اگر از 
باالترین نقطه آسمان به آن می  نگریستی، یک نقطه بیش نبود؛ 
یک نقطه آبی، سفید یا سبز. مثل یک قطره اشک بود. گاهی آبی 
بود و گاهی که آبش کم می  شد، سفیدی نمک  ها در آن نمایان 
می  شد؛ و آن روزها که حالش خوب بود سبزی حیات هم در آن 

به چشم می خورد. 
نامش گاوخونــی بود؛ نقطــه  ای در پایــان آن رود حیاتبخش 
شــگفتی  آفرین. در روزگاران قدیم باتالقش می  خواندند و اهل 
فِن روزگار نو، آن را »تاالب« نامیدند. اما هرچه بود، پر از شگفتی 
بود. آبزیان، پرندگان و چهارپایان در درون و پیرامونش به تکاپو 
بودند و ساز حیات کوک می  کردند. اما حیات زیست مندانش به 

محدوده تاالب منحصر نمی شد.
هر سال میهمانانی به ســاکنان همیشــگی آن اضافه می  شد؛ 
ده ها هزار پرنــده مهاجر از صدها و هزارها کیلومتر آن ســوتر؛ و 
این میهمانان ضیافتی برپا می  کردند بــا ده ها رنگ؛ رنگ  هایی 
زیبا و دلنشین که گاه در آیینه پرهای رنگین دسته  های بزرگ 
پرندگانی همچون فالمینگو منعکس می  شــد و از دوردست  ها 
پیدا بود. از همین نقطه بود که سرچشمه  زاینده  رود به طبیعت 

بیکران ایران و جهان پیوند می  خورد؛ از ضیافتکده  گاوخونی.
در کنار این تاالب و ضیافت بزرگ، باز انســان ها بودند که آمدند 
و زیستند و شهرها و روستاها در پیرامونش گواه روزگار خوشی 

هستند که این تاالب به خود دیده است.
گاوخونی نقطه  ای اســت در پایــان زاینده  رود کــه بدون آن، 
جمله  زاینده رود ناتمام می  ماند و واژه هایش پراکنده و بی معنا 
می  شــود؛ کما اینکه از روزی که نادیده اش گرفتیم، زاینده  رود 
نیز پراکنده شد و هر بخشی از آن به گوشــه  ای رفت و به کامی 

ریخت و داغش بر دل ها ماند!
اما امروز باید بپذیریــم که رمز مداومــت و تمامیت زاینده  رود 
همین نقطه اســت: گاوخونی. تنها در این صورت اســت که به 
آرزویی خواهیم رسید که ســال ها تکرار کردیم: »زاینده  رود را 
زنده می  خواهیم، زاینده  رود را همیشه می  خواهیم و زاینده  رود 

را کامل می خواهیم.«
اوایل دهه 60 کــه دانش  آموز دوره راهنمایــی بودم، در کالس 
جغرافیا یکی از همکالســی ها، از معلم که دربــاره زاینده  رود 
توضیح می  داد، پرســید: چرا جلوی آب رودخانه را نمی  گیرند 
تا در کشاورزی از آن اســتفاده کنند و در گاو خونی هدر نرود؟! 
 پاســخ معلم را درســت به یاد ندارم اما تا جایی کــه به خاطر 
مــی  آورم، ضمن اشــاره به احداث ســد زاینده  رود در شــرح 
اقدامات انجام شده، از آن پاسخ هایی بود که وعده می  داد دولت 
این»مهم« را در آینده به انجام برســاند و به یــاد دارم که معلم 

چیزی از اهمیت و ارزش  های گاوخونی نگفت. 
آن روزها کســی به نقطه پایان و تمامیت رودها توجه نداشت و 
شــوربختانه هنوز هم این نکته آنچنان که باید، مورد توجه قرار 
نگرفته است. امیدوارم نسل جدید دوباره رودها را کامل ببیند؛ 

با نقطه پایان!

دریچه

مدیرکل حفاظت محیط زیســت هرمزگان گفت: هفتمین 
قالده پلنگ ایرانی در حال انقراض در سال جاری در ارتفاعات 

شهرستان میناب مشاهده شد.
مجید وفادار با بیان اینکه پیش از ایــن، 6 قالده پلنگ ایرانی 
در ارتفاعات شهرستان های میناب، بندرعباس و حاجی آباد 
مشاهده شده اســت، افزود: تصویر هفتمین قالده پلنگ نیز 
با دوربین تله ای یکی از فعاالن محیط زیســت در ارتفاعات 
شهرستان میناب ثبت شد. وی با اشاره به مشخصات ظاهری 
پلنگ های ایرانی، بیــان کرد: پلنگ ایرانی جــزو گونه های 
در خطر انقراض محســوب می شــود که طــول آن حدود 

160سانتی متر با وزن بین35 تا 90 کیلوگرم است. 
وفادار تصریح کرد: پلنگ ایرانی گونه در خطر انقراضی اســت 
که جمعیت اصلی آن در ایران زیســت می کند و پراکنش آن 
در جنوب غرب آسیاست که افزایش جمعیت آن مورد حمایت 
قرار دارد. وی خاطرنشــان کرد: گربه جنگلی، گربه وحشی، 
کل و بز، قوچ، تشی)از خانواده خارپشت( و بزرگ ترین جونده 
ایران، خفاش میوه خوار، خفاش دم موشــی و جغد ایران، از 
کمیاب ترین گونه های جانوری هستند که در حیات وحش 

رشته کوه های شهرستان میناب زندگی می کنند. 
پلنگ گربه ســانی اســت که جمعیــت اصلــی آن در ایران 
باقی مانده است و تقریبا در سراسر کشور زیست می کند؛ اما 
عوامل متعددی مانند شکار، طعمه مسموم و حوادث جاده ای، 

زندگی این گونه ارزشمند را تهدید می کند.
پلنگ  ایرانی جزو گونه های درمعرض خطر انقراض اســت که 

بیشتر در نقاط کوهستانی زیست می کند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست هرمزگان خبر داد:

مشاهده هفتمین قالده پلنگ 
ایرانی در ارتفاعات میناب 

رییس ســازمان حفاظــت محیط زیســت گفــت: در حال 
حاضر تمــام تاالب های کشــور دچار مشــکل و بحران های 

زیست محیطی است.
به گزارش فارس، معصومه ابتــکار با بیان اینکه ارزش تاالب به 
اندازه چندین برابر زمین های کشاورزی است، اظهار کرد: دولت 
یازدهم از ابتدای کار تاکنون توجه ویژه ای به مســئله تاالب ها 
داشــته و آن را در دســتور کار خود قرار داده است. وی با بیان 
اینکه مســئله تاالب ها در دولت های قبل به فراموشی سپرده 
شده بود و نتایج آن هنوز وجود دارد، تصریح کرد: با عزم جدی 
دولت و با همــکاری وزیر نفت، بخش های اساســی تاالب ها 
آبگیری شد. رییس ســازمان حفاظت محیط زیست با تاکید 
بر اینکه در حال حاضر تمام تاالب های کشــور دچار مشکل و 
بحران های زیست محیطی هستند، توضیح داد: تاالب میقان 
واقع در مرکز شــهر اراک، یکی از این تاالب هاست که در حال 
برنامه ریزی برای حفاظت و احیای آن هستیم. ابتکار ادامه داد: 

تاالب بزنگان، تنها تاالب آب شیرین در استان خراسان رضوی، 
با سیاست های دولت و همت مدیران زیست محیطی احیا شد.

وی با اشاره به وضعیت تاالب های بنگان و ارژن واقع در استان 
فارس، افزود: تاالب های اســتان فارس به دلیل خشکســالی، 

سد سازی و توسعه بی رویه کشاورزی خشک شده است.
ابتکار با اشــاره به بی آبی تاالب گاوخونی و رودخانه زاینده رود 
متذکر شد: با وجود اینکه سه دوره حقابه تاالب گاوخونی تامین 
شد، همچنان وضعیت خوبی ندارد؛ به همین دلیل برای اولین  

بار ردیف اعتباری دریافت کرد.
رییس سازمان حفاظت محیط زیست، برداشت بی رویه از تاالب 
جازموریان مشترک بین استان کرمان و سیستان و بلوچستان 
را از عوامل مهم خشک شدن این تاالب برشمرد و افزود: 10هزار 
چاه غیر مجاز در این تاالب، حفر و ســبب خشک شدن کامل 

تاالب شد.
ابتکار، بــه گســتردگی پدیده گــرد و غبار در حــوزه تاالب 

جازموریان اشاره کرد و گفت: طوفان شدید چند روز گذشته، 
سبب شد گرد و غبار تاالب جازموریان وارد بندرعباس شود.

وی تاالب کاله واقع در حاشیه دریای خزر را از جمله تاالب هایی 
عنوان کرد که دولت یازدهم، طرح ویــژه ای برای احیا و خارج 

کردن آن از وضعیت موجود دارد.
معاون رییس جمهوری، تاالب های مونت بوشهر، هور العظیم و 
شــادگان را از جمله تاالب های ارزشمند، مهم و دارای رویکرد 
زیســت محیطی عنوان و خاطرنشــان کرد: امروز قرار است 
مرکزی برای بازدیدکنندگان از تاالب افتتاح شود و این نشان 
می دهد دولت نگاه ویژه ای به گردشــگری، معیشــت مردم 
وفعالیت های اقتصادی تاالب دارد. وی گفت: در دولت یازدهم 
با تفاهم نامه مشترکی که با وزارت نیرو صورت گرفت، تعیین 
حقابه تاالب ها به وزارت نیرو، ابالغ و به عنوان تکلیف در رابطه 
با آن تصمیم گیری شــد. ابتکار با بیان اینکه بــرای اولین بار 
است که حقابه تاالب ها تعیین تکلیف می شــود، تاکید کرد: 
طبق تعیین تکلیف وزارت نیرو در رابطه با حقابه تاالب ها، اگر 
رودخانه ای مسدود شده یا جایی سد سازی صورت گرفته، این 

حقابه بنا بر دستور باید انجام شود.
رییس سازمان حفاظت محیط زیست با اشــاره به توجه ویژه 

شــورای عالی آب به معضالت رودخانه کارون توضیح داد: دو 
جلسه خاص رودخانه کارون، در شــورای عالی آب، تشکیل و 

ردیف اعتباری خاصی برای آن تعیین شد.
ابتکار با تاکید بر اینکه یکی از آسیب هایی که متوجه تاالب ها 
می شود بحث سد ســازی و طرح انتقال آب است، متذکر شد: 
در دولت یازدهم موضــوع کارون از حالت بروکراتیک و اداری، 
خارج و به یک فرآیند جدی و عملی تبدیل شد. وی تاکید کرد: 
در دولت یازدهم تاکنون مجوز برداشــت آب از سرشاخه های 
کارون صادر نشده و صحبت هایی که در این خصوص می شود، 
تنها نقل و قول اســت که در دولت های قبل اتفاق افتاد. معاون 
رییس جمهوری با انتقاد از آبگیری ســد گتوند بیان کرد: سد 
گتوند با دســتور سیاســی در دولت نهم و دهم آبگیری شد و 
اکنون این دولت با مشکالت زیست محیطی آن مواجه است. 
وی با بیان اینکه دولت یازدهم مصمــم بوده و گام های بزرگی 
در حوزه محیط زیست برداشته است، گفت: پیگیری های دولت 
سبب تحول بزرگی در حوزه مسائل زیست محیطی شد. ابتکار 
در پایان با انتقاد از سیاست های ناپایدار دولت های قبل اظهار 
کرد: دولت تدبیر برای سیاست های خود برنامه های علمی دارد 

و وعده های توخالی نمی دهد.

رییس سازمان حفاظت محیط زیست:

تمام تاالب های کشور دچار بحران زیست محیطی است

با مسئوالن

در همایش روز جهانــی تاالب ها در اهواز، برای نخســتین بار  
محیط بانان نمونه تاالبی کشور، معرفی و تقدیر و همچنین طبق 

روال سال های گذشته، قهرمانان تاالب ها معرفی شدند.
در همایــش روز جهانی تاالب ها که با حضور رییس ســازمان 
حفاظت محیط زیست، نماینده ســازمان ملل متحد در ایران 
و سفرای کشورهای افغانستان، آلمان و نروژ، عراق و استرالیا و 
مسئوالن خوزستان و نماینده ولی فقیه، در استان برگزار شد، 
برای نخستین بار محیط بانان نمونه تاالبی کشور معرفی شدند. 
جواد عباســی مهرآبادی از اداره کل حفاظت محیط زیســت 
قزوین، روح ا... عســگری از اداره کل محیط زیست چهارمحال 

و بختیاری، مجید قــزاق از اداره کل حفاظت محیط زیســت 
سیستان و بلوچســتان و ســرتیپ طرفی از اداره کل حفاظت 
محیط زیست خوزستان، به عنوان محیط بانان نمونه تاالبی در 

سال جاری معرفی شدند.
 همچنین قهرمانــان تــاالب در بخش اجرایــی و مدیریتی، 
حسین علی ابراهیمی کارنامی مدیرکل حفاظت محیط زیست 
مازندران و مدیرکل اسبق حفاظت محیط زیست استان مرکزی 
و شــهرام احمدی فارســانی مدیرکل حفاظت محیط زیست 
چهار محال و بختیاری، به عنوان قهرمان تاالب معرفی شدند 
و اکبر محمدیان از اداره کل حفاظت محیط زیست شهرستان 

میاندوآب آذربایجان غربی، در این بخش تقدیر شد.
در بخش مشــارکت های مردمی نیز خانم ســیما طواف زاده 
مدیرعامل موسسه سبزکاران باالنس قهرمان تاالب، معرفی و 
از فیصل عامری از فعاالن عرصه محیط زیســت خوزستان نیز 

تقدیر شد.

یادداشت

برای نخستین بار در کشور؛

محیط بانان نمونه تاالبی ایران 
معرفی شدند

خفاش ماهی ها
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پیشنهاد   سرد  بیر: 
گفت وگوی ماهی و سلیمان 

زمانی که ما خودمان را بــرای زندگی در لحظه آموزش 
می دهیم، خود را در آن لحظه فرو می بریم و زیبایی آن 
را کشف می کنیم. ما یاد می گیریم که روی انرژی خود 
تمرکز و آن را مدیریت کنیم. ورزشکاران حرفه ای طرز 
استفاده از این نوع تمرکز را بســیار خوب می دانند. آنها 
می دانند که کمال و موفقیت، نتیجه مدیریت مهارت و 

متعادل ساختن انرژی شان است.
 برای اینکه هر لحظه را بشــماریم، بایستی پذیرای آن 
باشــیم. هرکاری که انجام می دهیم و با هر شــخصی 
که در ارتباط هســتیم، تمام توجه خودمــان را به آنها 
اختصاص دهیم. حتی زمانی که اســتراحت می کنیم، 
بایســتی آن لحظه را مزه مزه کنیم. ایــن به ما فرصتی 
برای دوباره شارژشــدن، دوباره تازه شدن و پیدا کردن 
شــفافیت می دهد. در اغلب موارد ما انتظارات بســیار 
بزرگی از خود و زندگی مان داریــم و به منظور انجام این 
امور هجوم می بریم و با شــتاب کاری را انجام می دهیم؛ 
بدون آنکه واقعا از فرآیند آن لذت ببریم. این هجوم بردن 
برای چیســت؟ فکر می کنیم به کجا مــی رویم؟ اگر ما 
توقف نکرده و درباره اینکه به کجا می رویم، فکر نکنیم، 
احتماال جهت مان را گم خواهیم کــرد. در عوض، وقتی 
قدر هر لحظه را می دانیم و درس های آن را برداشت می 
کنیم، آگاهانه، هدفمند و مسئوالنه زندگی می کنیم.  به 
عالوه، وقتی در گذشــته زندگی می کنیم و اجازه نمی 
دهیم تجارب دردناک، اشــتباهات پیش آمده یا روزگار 
سخت، بگذرند، خود را به حال و آینده ای مشابه محکوم 
می کنیم. باید بپذیریم که نمی توان گذشته را تغییر داد. 
ما تنها می دانیم که در آن به سر می بریم، سپس به پایان 

می رسد؛ در نتیجه به جلو حرکت می کنیم.

- مرغ ماهی خوار ســاعت ها کنار آب می نشیند تا ماهی 
کوچکی را پیدا کند و آن را تک بزند؛ اما از شــاهینی که 

باالی سرش رقص مرگ می کند، بی خبر است. 
- درک جهان به همان شکلی که وجود دارد، خیلی بهتر 
از خیال بافی هر چند راضی کننده و اطمینان بخش است. 

- انســان یگانه حیوانی اســت که تا وقتی طعمه خود را 
نخورده، با او خیلی دوستانه رفتار می کند. 

- همه ما درون گودالیم؛ اما بعضی از ما از همان اعماق، به 
ستاره ها نگاه می کنیم.

- ما بــه همان انــدازه بــرای غریزه هــای طبیعی خود 
گناهکاریم که رود نیل به خاطر ســیل یــا دریا به خاطر 

موجش.

دانستنی ها

- یک پزشــک ایتالیایی به نام کلودیو ویتالــه در جریان یک عمل 
جراحی مغز، دچار سکته شــد؛ ولی با این حال چون می دانست اگر 
عمل را متوقف کند جان بیمار به خطر خواهــد افتاد، جراحی را تا 

پایان با موفقیت ادامه داد.
- دریاچه مرموز گفســا به عمق 10 متر در سال 2014 توسط یک 
چوپان در بیابان خشک تونس کشف شد. هنوز دلیل یک شبه پدیدار 

شدن و ریشه آب این دریاچه مشخص نشده است.
- در ژاپن، افراد بین سنین 45 تا 74 ساله، به اندازه گیری دور کمر 
به صورت ساالنه ملزم شده اند و سازمان هایی که دور کمر کارمندان 
آنها از مقادیر تعیین شده بیشتر باشد، توسط دولت جریمه خواهند 

شد.

موفقیت

قورباغه ات را قورت بده!

در لحظه زندگی کردن

داستان های کوتاه

برنامه ریزی 

 تلنگری بر روحسود وکو

هایالیت

لذت زندگی

روح شاد با این 12 نکته ساده )2(
قبل از آنکه برای شــادتر شــدن قدمی بردارید، یک قلم و کاغذ 
پیدا کنید و فهرســتی از دلتنگی های تان را بنویسید و اینکه چه 
چیزهایی بیشتر در زندگی شــما را آزار می دهد. در سمت دیگر 
فهرســت، کارهایی را بنویســید که مدت هاســت دوست دارید 

انجام شان دهید اما نتوانسته اید.
4. گناهکار را ببخشید

محققان می گویند بخشیدن، درســت مثل پیروی کردن از یک 
رژیم سالم، برای ســالمتی ما مفید است و بر سالمت قلب و باالتر 
رفتن خلــق اثر می گذارد؛ اما شــاید تاثیر انتخــاب رژیم غذایی 
درســت در 100 ســاعت چندان واضح نباشــد. پس می توانید 
میانبر بزنید و با بخشیدن یکی از کسانی شــروع کنید که تصور 

ناخوشایندی در ذهن تان حک کرده است.
کار ساده ای نیست اما می توانید به بســتری که او در آن زندگی 
می کند، سن و سالش، ویژگی های شخصیتی و بسیاری از عوامل 

دیگر توجه کنید و برای گذشتن از اشتباه او تالش کنید.
5. صبح زود،توچال

نمی خواهیم صحبت های کلیشــه ای در مــورد طبیعت گردی و 
معجزه کوه را تکرار کنیم؛ اما از شما می خواهیم که چند دقیقه ای 
خودتان را در دمای9/13 درجه ســانتی گراد قرار دهید. محققان 
می گویند هوای تازه به ویژه اگر تا این اندازه خنک باشد، حال شما 
را خوب می کند. نگران نباشید؛ این بار نیازی به چند ساعت صرف 
وقت برای خوشــحال تر شدن ندارید. کافی اســت 20 دقیقه در 
هوای پاکی که تا این اندازه خنک است قرار بگیرید تا شادتر شوید. 
خوشبختانه صبح های پاییزی، پیدا کردن جای خنک برای تازه 

کردن نفس کار سختی نیست.
6. کمی میکروب الزم است

آلودگی همیشــه هم بد نیســت. محققان می گوینــد بعضی از 
باکتری های موجود در خاک دوســت شما هستند و باعث ترشح 
بیشتر ســروتونین در مغز شما می شــوند. از آنجا که سروتونین 
هورمونی شــادی آور و ضدافســردگی اســت، ترشــح بیشتر 
آن می تواند حال شــما را بهتر کنــد؛ پس اگــر در خانه باغچه 
دارید، بیلچه را برداریــد و یک خانه گلی درســت کنید. اگر هم 
آپارتمان نشین هســتید، بازی در ســاحل یا طبیعت خاک آلود 

اطراف شهر را انتخاب کنید.

روزی یکی از حیوانات دریایی سر از آب بیرون آورده و عرض کرد: 
ای سلیمان، امروز مرا به ضیافتت میهمان کن! سلیمان امر کرد 
آذوقه یک ماه لشکرش را لب دریا جمع کردند تا مثل کوهی شد، 
پس تمام آنها را به آن حیوان دادنــد. همه را بلعید و گفت: بقیه 

قوت من چه شد؟ این مقداری از غذاهای هر روز من بود.
ســلیمان تعجب کرد و فرمود: آیا مثل تو دیگر جانوری در دریا 
هســت؟ آن ماهی گفت: هزار گروه مثل من هســتند؛ پس هر 
کســی که بر خدا توکل کرد، خداوند از جایــی که گمان ندارد، 

اسباب روزی او را فراهم می کند.

در عصر خالفت ابوبکر، گروهی از مســیحیان به سرپرستی اسقف و عالم بلندپایه 
خود به مدینه آمده و جویای خلیفه رسول خدا)ص( شدند. مردم ابوبکر را معرفی 
کردند، آنها نزد ابوبکر رفته و ســواالتی را مطرح کردند. ابوبکر برای گرفتن پاسخ 
صحیح، آنها را به محضر امام علی )ع( فرســتاد، آنها نزد امام)ع( آمدند درحالی که 
یکی از سواالتشان این بود: خدا کجاست؟ امام )ع( آتشی افروخت و گفت روی آن 
حساب می شود؛ پشت و رو ندارد. ســپس ادامه داد: وقتی برای آتش که مصنوع 
خداست، روی خاصی نیست، آفریدگار آن که هیچ مشابهی ندارد، باالتر از آن است 
که پشت و رو داشته باشد. مشرق و مغرب از آن خداست؛ به هر سو رو کنی، همان 

سو روی خداست و چیزی بر او پوشیده نیست.

روزی امام ســجاد )ع( بــه اصحاب خــود فرمودنــد: آیا 
می دانید دلیــل وجود کبوتران در کعبه چیســت؟ گفتند: 
نه یابن رسول ا...، شــما بفرمایید. حضرت فرمود: در زمان 
قدیم مردی بود که در میان خانه اش درخت نخلی داشــت 
و کبوتری در شــکاف آن آشــیانه کرده بود؛ هــر زمان که 
جوجه های آن کبوتر متولد می شــدند، مــرد باالی نخل 
می رفت و آنها را می کشــت. مدتی بر این منوال گذشت تا 
آن کبوتر از دســت مرد به خدا شــکایت کرد. به آن کبوتر 
گفته شــد این بار که خواســت جوجه های تو را بردارد، از 
درخت می افتد و می میرد. بار دیگر کبوتر جوجه گذاشت 
و مرد دوباره باالی درخت رفــت. کبوتر منتظر بود تا ببیند 

چه اتفاقی رخ می دهد. زمانی که مــرد باالی درخت رفت، 
صدای سائلی از در بلند شــد. پایین آمد و به او چیزی داد 
و برگشــت باالی درخت و جوجه ای را برداشت و کشت اما 
به او آسیبی نرسید. کبوتر به خدا نالید و گفت: خدایا! پس 
وعده ای که به من داده بودی چه شــد؟ به او گفته شد که 
این مرد جان خود را به واسطه صدقه ای که داد، خرید و بال 
از او دفع شد؛ اما به همین زودی نســل تو را زیاد می کنیم 
و جایی مسکن می دهیم که هیچ کس نتواند تا روز قیامت 
آزاری به تو و جوجه هایت برســاند. خداوند آنها را در خانه 
کعبه، در امن و امان قرار داد و دیگر کســی نتوانست آنها را 

صید و شکار کند.

وقتی شــما به جای تاکید بر بهره وری، برای رسیدن به آن، 
محیط ایده آل و مورد نیازش را برای ذهن خود آماده کنید؛ 
بهره وری خود به خود پدیدار می شــود. پس با استفاده از 
این نکات می توانید شــرایط ذهنی را ایجــاد کنید که به 

افزایش بهره وری ختم خواهد شد.
1. قبول کنید کــه اکثر کارهای روزانه شــما مهم 

نیستند
اگر نگاهی به 40 ســاعت گذشــته خود بیندازید، احتماال 
30 ســاعت آن را مشــغول کارهای برنامه ریزی نشــده، 
غیرضروری یا حتی کامال غیرســازنده بوده ایــد. البته این 
مسئله مختص به 40 ساعت گذشــته نیست؛ بلکه مشکل 

هفته های متمادی زندگی شماســت. اگر فکــر می کنید 
زندگی شــما این گونه نیســت، کارهای هــر 15دقیقه از 

40ساعت آینده خود را بنویسید.
بعد از هر 15 دقیقه کارهای انجام شده خود را هم بنویسید. 
در پایان 40 ساعت، همه این نوشــته ها را در کنار هم قرار 
دهید. حتی اگر حاال اعتقاد داشــته باشــید که ۸0 درصد 
کارهای شــما ســازنده اســت، آن وقت از حجم کارهای 
غیرســازنده خود شگفت زده خواهید شــد. احتماال به این 
نتیجه خواهید رسید که برای بهره وری بیشتر چندان مهم 
نیســت کار جدیدی انجام دهید، بلکه ابتــدا باید کارهای 
اضافــی را از فعالیــت های خود حــذف کنید. اگــر موارد 
غیرضروری را حذف کنید و این 40 ساعت را به 10 ساعت 
مفید تبدیل کنید، آن گاه می توانید اندکی از کارهای دیگر 

را به فهرست خود اضافه کنید.

برای مثال اگر پس از کاهش 40 ســاعت کار غیرضروری به 
10 ساعت فعالیت سازنده، ســعی کنید 10 ساعت فعالیت 
ســازنده دیگر به آن بیفزایید، در نیمی از زمان، با نیمی از 
استرس و با کاهش ریسک خستگی و مضرات دیگر، دو برابر 

گذشته فعالیت مفید انجام می دهید.
2.پاداش گرفتن را به تاخیر نیندازید

اگر کار خوبی انجام دادید، بالفاصلــه پس از آن به خودتان 
پاداش دهید. این کار به مغز شما می آموزد که پاداش ارائه 
شده به خاطر انجام به موقع، صحیح و با رعایت اولویت کار 
بوده است. اگر دائما این کار را انجام دهید، انگیزه بیشتری 
برای انجام کارهای ضــروری و نیز کارهای مورد نیاز هر روز 
خواهید داشت. حتی ممکن است پس از آن، ترک کارهای 
کم اهمیت تر برای شما راحت تر باشد و خودشان به کناری 

بروند.
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او هیچ مشابهی ندارد گفت وگوی ماهی و سلیمان  کبوتران کعبه 

از خودت تشکر کن )2(

هر بار به اندازه یک بشکه جلو بروید 
حتی افرادی که توانایی متوســطی دارند می توانند کارهای بزرگ 
انجام دهند؛ اگر هر بار تمام نیروی خود را به طور خســتگی ناپذیر 

روی یک موضوع متمرکز کنند.
یک ضــرب المثل قدیمی انگلیســی می گوید: یک متــر، یک متر 
سخت است؛ ولی یک ســانتی متر، یک سانتی متر مثل آب خوردن 

است. 
یکی از مهم ترین روش های غلبه بر تنبلی این است که به جای فکر 
کردن به تمام کار عظیمی که در برابرتــان قرار گرفته، ذهن خود را 
فقط روی همان قسمت از کار که در حال انجامش هستید متمرکز 
کنید. یکی از بهتریــن راه ها برای خوردن یــک قورباغه بزرگ این 

است که هر بار یک لقمه از آن را بخورید.
کنفوســیوس می گوید: طی کردن راهی که هزار فرسنگ است، با 
برداشــتن یک قدم آغاز می شــود؛ این یکی از بهترین استراتژی ها 

برای غلبه بر تنبلی و انجام کار بیشتر در زمان کمتر است.
چندین ســال پیش من از قلب صحــرای آفریقا عبــور می کردم؛ 
صحرای تانزوروفــت در اعماق الجزایــر فعلی که ســال ها قبل از 
آن، توســط فرانســوی ها به حال خــود، رها و پمــپ بنزین های 
میان راه همه متروکه شــده بود. آن صحرای بــی آب و علف بیش 
از ۸00کیلومتر پهنا داشت و حتی یک پشــه هم در آن پر نمی زد؛ 
مثل یک پارکینگ ماسه ای زرد وســیع و صاف که از هر طرف نگاه 

می کردی تا افق گسترده بود.
بیش از 1300 نفر در ســال های قبل هنگام عبــور از این صحرای 
پهناور ناپدید شده بودند. اغلب شــن های روان، مسیر را پوشانده و 

مسافران شب ها در صحرا گم شده بودند.
برای نشانه گذاری مسیر، فرانسوی ها از بشکه های سیاه رنگ پنجاه 
و پنج گالنی نفت استفاده کرده و آنها را به فاصله های 5کیلومتری، 
یعنی فاصلــه ای که خمیدگی زمیــن افق دیــد را در صحرای بایر 
محدود می کند، قرار داده بودند. به ایــن ترتیب در طول روز در هر 
کجای مسیر که بودیم، می توانســتیم دو بشکه را ببینیم: بشکه ای 
که تازه از آن گذشــته بودیم و بشــکه ای که پنج کیلومتر بعد از آن 
در برابر ما قرار داشــت و همین کافی بود. تنهــا کاری که باید انجام 
می دادیم، این بود که اتومبیل را به طرف بشکه بعدی هدایت کنیم. 
در نتیجه می توانســتیم از بزرگ ترین صحرای جهان عبور کنیم؛ 

فقط به این صورت که هر بار به اندازه یک بشکه جلو برویم.

 رامین چند ســاعت بعد و رضا فرداي آن روز باالي سر او 
بودند. معلوم نشد چه کســي به مینا خبر داده بود که دو 

شب بعد، از فرانکفورت خود را به پدر رساند.
راحله عصباني بود و نمي توانســت خواهــر و برادرانش را 
درک کند. او خوب مي دانســت آنها براي پدر نیامده اند. 
پدر سه شــب بعد درگذشــت. هفتم پدر نگذشته بود که 
برادران تصمیــم گرفتند خانه پدري را بفروشــند. راحله 
مقاومت مي کرد؛ اما آنها مادرشان را بهانه کردند که دیگر 
سخت اســت در خانه اي زندگي کند که دستشویي آن در 

حیاط قرار دارد.
خانه پدري فروخته شــد و ســهم مادر و راحله را دادند. 
قرار بود آپارتماني براي آنها خریده شــود اما قرارها خیلي 
زود فراموش شد. وقتي حساب ها بسته شد، همه رفتند و 

راحله بار دیگر تنها ماند.
راحله را خوب مي شناختم؛ آدمي نبود که تن به خستگي 
دهد. باورش مشــکل بود اما وام گرفت و یــک آپارتمان 
کوچک خریــد، کار چند شــرکت را به خانــه می آورد، 
به ســختي تالش مي کرد و در اوقاتي کــه اداره نبود، از 

مادرش پرستاري مي کرد.
از بــر و بچه هاي دانشــگاه تقریبا همه هــم دوره اي هاي 
ما ازدواج کرده بودنــد، اما راحله حاضر نبــود مادرش را 
ترک و حتي به دوري او فکــر کند. میالد را یک بار در پیچ 
کوچه مان دیده بودم. درباره او از راحله شــنیده بودم اما 
باورم نمي شد بعد از گذشت هفت هشــت سال، دوباره پا 
به این محل بگذارد. چند بار سرتاســر کوچه بن بســت را 
رفت و برگشت تا باالخره زنگ خانه قبلي راحله را نواخت. 
مردد بودم پایین بروم یا نه؛ مي دانســتم که راحله دلش با 
میالد اســت اما از زخم زبان هاي نامادري او هنوز ناراحت 

و دلگیر است.
- ببخشید، آقاي فرحزادي؟

- بله؟

- سالم، دنبال راحله هستین؟
- بله، شما؟!

- من دوســت و همســایه سابق شون هســتم. اونا خیلي 
وقته از اینجا رفتــن. اینجا رو بــرادراش فروختن. مدتي 
اجاره نشین بودن اما یکي دو ســالي هست که قسطي یه 

آپارتمان خریده و با مادرش زندگي مي کنه.
- کجا خانوم؟ آدرسي دارین؟

- مي دونم. من راجع به شما از راحله شنیدم اما...
- پس مي دونین که من اومدم تا بــه قولم عمل کنم. االن 

پنج شش سالي هســت که مي یام و مي رم اما کسي از اونا 
خبر نداره.

- ما اینجــا رو اجــاره داده بودیــم، تازگي برگشــتیم. 
چند وقتي شهرستان بودیم. اما من آدرس راحله رو دارم؛ 

ولي خونوادتون قبول مي کنن که...
- دیگه کسي نیســت که بخواد واســه من تصمیم بگیره. 
پدرم ســه ســال پیش بــا زن و بچه هاش رفتــن آلمان 
موندگار شــدن، نمي خوام فرصتم از دســت بره. من جز 

راحله، هیچ وقت کسي رو در نظر نگرفتم.
آن روز که میالد را دیدم در همان چند دقیقه فهمیدم که 
چقدر به راحله عالقه مند اســت. او هرگز نتوانسته بود بعد 
از گذشت سال ها عشق پاکش را فراموش کند و حاال آمده 
بود تا با او عهد کند که بیشتر از همه و بي نهایت دوستش 
دارد. من هم که راحله را خوب مي شناختم، بدون معطلي 
نشــاني خانه اش را به میالد دادم. چشــمانش از اشک پر 
شد، از شدت خوشــحالي دیگر نتوانســت حرفي بزند و 
درحالي که ســعي مي کرد بغضش را فرو دهد، به نشــانه 

تشکر سري تکان داد و رفت.
فــرداي آن روز راحلــه تمــاس گرفت و خبــر داد که به 
خواســتگاري میالد جواب مثبت داده و چند روز دیگر با 
جشني مختصر به خانه بخت مي روند. از اینکه من شماره 

و نشاني اش را به میالد داده بودم کلي تشکر کرد.
اما من گفتم که خواســت خدا و عشــق پاکي که در دل 

هردوي آنها بود، باعث به هم رسیدن شان شده است.
دو هفته بعد، خاطره انگیزتریــن و صمیمي ترین مجلس 
عروسي آن هم در هواي سرد زمســتاني در محفلي گرم و 
تنها با حضور 14 نفر از آشــنایان، مراسمي برگزار شد که 

نمي توان از یاد برد.
مادر راحله اشــک هایش را پــاک مي کرد، اما نشــاط و 
شــادابي از چهره تکیــده و بیمارش مي باریــد و راحله و 

میالد، دو پرستوي عاشق، آشیانه عشق شان را بنا کردند.

عشق هاي ماندگار
) قسمت آخر (

آخرین بار کی خندیدی؟
خندیدن برحســب تحقیق های علمی مثل بمب خوشبختی عمل 

می کند؛ معموال ما خنده هایمان را از یاد نمی بریم.
یادمان نمی رود آخرین بار که از ته دل خندیدیم، چه زمانی بود. شاید 
هم یادمان برود، مخصوصا اگر از آن آدم های عیب جو و کینه ای باشیم 

که نبض زندگی مان را به دست تلخی ها داده ایم.
خنده را به روز مبادا موکول نکنیم

عادت کرده ایم خنده را به تعویق بیندازیم. دست خودمان نیست، هزار 
و یک پیش شرط برای آن در نظر می گیریم: در جمع نباشد، سوژه اش 
این نباشد، سوژه اش آن نباشد، خودمان را دست نیندازیم و... در حالی 
که بیشــتر آدم های موفق می توانند خود را دســت بیندازند و از این 
شرایط لذت ببرند. از اینکه خودشان را در موقعیتی متفاوت می بینند 
و می توانند به خودشان بخندند، سودجویی می کنند و خنده شان به 
هیچ کس و هیچ چیز برنمی خورد. به همین خاطر است که پیشنهاد 
می کنیم بخندید، خودتان را دست بیندازید، اشتباهاتتان را از نزدیک 
ببینید و به امید آن روز نباشید که تمام پیش شرط هایتان برطرف شود.

 ایستگاه های اشتباه
خانم 35ساله ای که با ما خاطره اش را به اشتراک گذاشت، در آرایشگاه 
کار می کند و هرروز ساعت ۸ صبح باید خود را به محل کارش برساند. او 
متاهل است و هر صبح پس ازاینکه ناهار همسرش را در ظرف غذایش 
می کشد، از خانه خارج می شود. از خانه  تا آرایشگاه محل کارش تقریبا 
یک ساعت در راه است، تازه اگر اشتباه همیشگی را مرتکب نشود که 
در آن صورت نزدیک به یک ساعت و نیم تا رسیدن به محل کارش در 
راه خواهد بود. اشتباه همیشگی او چیست؟ سرگرم شدن با مسافران 
و گپ زدن با آنها و درنتیجه فراموش کردن ایســتگاهی که باید پیاده 
شود. او هربار ایســتگاه مورد نظرش را رد می کند. »باورتون نمی شه، 
همه می دونن، یعنی ســاعت ۸ صبح که به من زنگ می زنند کجایی، 
خودشون می دونن که من ایســتگاه رو رد کردم.« او که همه »آزی« 
صدایش می کنند، درحقیقت اســمش آذین اســت و حتی می تواند 
به اســم خودش هم بخندد؛ می تواند از اینکه آدم ها اسمش را اشتباه 
می گویند و می نویسند ساعت ها خاطره تعریف کند، بی آنکه ناراحتی 
در رفتارش باشــد. می تواند بخندد به خودش، بــه دوروبری هایش، 
به ساده ترین اتفاق هایی که در جهان می افتد. می دانید آخرین باری 
که از صمیم دل خندید کی بــود؟ دروغ چرا، همین لحظه که در حال 

مصاحبه با ما بود، صدای خنده اش تا هفت کوچه آن طرف تر می رفت.

کاریکاتورخنده درمانی
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پیشنهاد سردبیر: 
دود تصمیم ترامپ در چشم کشتی گیران آمریکایی

منهای فوتبال

وزارت امور خارجه ایران و مراجع ذی صالح در کارگروه 
ویژه با حضور تیم   ملی کشتی آزاد آمریکا در رقابت های 

جام جهانی ایران مخالفت کردند.
به دنبال دستور نژادپرستانه دونالد ترامپ، رییس جمهور 
افراطی آمریکا در جلوگیری از ورود اتباع هفت کشــور 
مســلمان از جمله ایران به خاک آمریــکا، وزارت امور 
خارجه ایران نیز با حضور تیم   ملی کشــتی آمریکا در 
جام جهانی کشتی آزاد که قرار است 28 و 29 بهمن ماه 

جاری در کرمانشاه برگزار شود مخالفت کرد.
رضا الیق، دبیر فدراسیون کشتی در گفت وگو با ایسنا، با 
اعالم این خبر اظهار کرد: وزارت امور خارجه پنجشنبه 
این موضوع را به فدراسیون کشــتی اعالم کرد و ما نیز 
در نامه ای به اتحادیــه جهانی خواســتار معرفی تیم 
جایگزین تیم آمریکا شدیم. در صورتی که تیم جایگزین 
 از ســوی اتحادیه جهانــی معرفی نشــود رقابت های 
جام جهانی بدون حضور آمریکا و با شــرکت هفت تیم 

برگزار می شود.
فدراسیون کشــتی ایران با ارســال نامه ای به اتحادیه 
جهانی کشتی خواستار اعالم تیم هشتم و جایگزین تیم 

آمریکا در جام جهانی آزاد در کرمانشاه شد.
به گزارش ایسنا، در متن نامه ارســالی به نناد اللوویچ، 

رییس اتحادیه جهانی کشتی آمده است:
رقابت های جام جهانی یکــی از مهم ترین رویدادهای 
کشتی است که در سال های اخیر با حضور هشت تیم 
برتر دنیا با جذابیت بسیار و در سطح باالیی برگزار شده 
است. آقای رییس، همان طور که اطالع دارید متاسفانه 
رییس جمهور جدید آمریکا، به تازگی در یک اقدام خارج 
از عرف دیپلماتیک، از ورود اتباع هفت کشــور از جمله 
اتباع شریف ایرانی به این کشور، ممانعت کرده است و 
بالطبع در برابر این سیاســت غیراخالقی و غیرانسانی، 
بر اســاس مواضع اصولی، متعــارف و منطقی دولت 
ایران مبنی بر اقدام متقابل، »فدراسیون کشتی ایران« 
نمی تواند پذیرای تیم کشتی آمریکا در مسابقات جام 
جهانی آزاد باشد؛ لذا با عنایت به زمان بسیار محدود باقی 
مانده تا رقابت های »جام جهانی کشتی آزاد« و ضرورت 
برگزاری مســابقات مذکور با حضور هشت تیم به طور 
کامل و خارج نشدن رقابت ها از حد نصاب قانونی مورد 
نظر »اتحادیه جهانی کشــتی«، لطفا نسبت به معرفی 
کشــور جایگزین آمریکا، جهت حضور در جام جهانی 

آزاد اقدام عاجل صورت گیرد.
رقابت های جام جهانی کشــتی آزاد روزهای 28 و 29 

بهمن ماه در کرمانشاه برگزار می شود.

دود تصمیم ترامپ در چشم 
کشتی گیران آمریکایی

فضای مجازیک

یکی از چهره های قابل توجه دیدار اســتقالل و ماشــین ســازی پیام 
صادقیان بود.  در جریان بازی ماشین سازی مقابل استقالل که در سرمای 
تبریز برگزار شد پیام صادقیان کالهی بر ســرش گذاشته بود که از دید 
غیاثی کارشــناس داوری بر خالف قانون است. غیاثی در این مورد گفته 
است:»پیام صادقیان بازیکن ماشین ســازی از کاله پشمی در این بازی 
استفاده کرده بود که بر خالف مقررات است.« صادقیان پس از این دیدار 
هم حاشیه ساز شد و این متن را در اینستاگرام خود منتشر کرد:»دوستان 

عزیز استقاللی صدر بستست از همت یا حکیم تردد کنین«

باشگاه تراکتورسازی تبریز از فعالیت در بازار نقل و انتقاالت زمستانی 
محروم شده است. تراکتورســازان زمانی متوجه این اتفاق شدند که 
پنجشنبه شب و در آخرین ساعات پنجره نقل و انتقاالت زمستانی 
برای دریافت کارت  ITCسجاد شهباززاده از سیستم TMS استفاده 
کردند. قرمزهــای تبریزی پس از اینکه از این سیســتم بین المللی 
خواستار صدور کارت بازی شهباززاده شدند، متوجه شدند که از سوی 
فیفا اجازه فعالیت در بازار زمستانی را ندارند. این اتفاق در حالی رخ 
داده که باشگاه تراکتورســازی تبریز، پیش از این روز 15 دی ماه در 
اولین روز نقل و انتقاالت فوتبال ایران دو بازیکن را به خدمت گرفته 
بود و این دو بازیکن یعنی امید عالیشــاه، احمد نوراللهی و هاشــم 
بیگ زاده برای این تیم در چهار دیدار گذشته به میدان رفته اند. باشگاه 
استقالل نیز پیش از این از سوی فیفا با این محرومیت رو به رو شده 
بود؛ اما آبی های تهرانی از هیچکدام از خریدهای تازه خود اســتفاده 
نکردند تا دردسری برای آنها ایجاد نشود. با این حساب تراکتورسازی 
اجازه جذب شهباززاده را ندارد و دو بازیکن دیگر این تیم یعنی امید 
عالیشاه، هاشم بیگ زاده و احمد نوراللهی بازیکنان غیر مجاز قرمزهای 
تبریزی محسوب می شوند. این بدترین خبر ممکن برای لیگ ایران 
است که باید از این به بعد تمامی پرونده های حقوقی را جدی بگیرد. 
علت محرومیت تراکتور که تیمی فوق العاده را برای لیگ امسال آماده 

کرده بود شکایت بازیکن استرالیایی فصل پیش آنهاست.

سایت فوربز فهرست پردرآمدترین ورزشکاران جهان را منتشر کرد 
و رونالدو با 88 میلیون دالر درآمد در صدر این فهرســت قرار گرفته 
است. فهرست امســال فوربز با قرار گرفتن دو ستاره فوتبال در صدر 
جدول آن منتشر شده است. رونالدو از رئال مادرید با 88 میلیون دالر 
در صدر این لیست است و پس از او در رده دوم، لیونل مسی با 81/4 
میلیون دالر قرار گرفته است. در بین 5 نفر اول پس از رونالدو و مسی، 
لبرون جیمز )71/5 میلیون(، راجر  فــدرر )62/9 میلیون( و کوین 
دورانت )52/2 میلیون( حضور دارند.  فوتبالیست هایی که بین 100 

نفر اول قرار گرفته اند به شرح زیر هستند.
 22- نیمار )37/5 میلیون(

23- زالتان ابراهیموویچ )34/7میلیون(
25- گرت بیل )33/5 میلیون(

60- سرخیو آگوئرو )22/5 میلیون(
80- باستین شواین اشتایگر )22/5میلیون(

83- خامس رودریگس )20/5 میلیون(
84- دی ماریا )20/5میلیون(

85- هازارد )20/4میلیون(

علی کفاشیان از کاندیداتوری برای شــورای فیفا انصراف داده است. 
کفاشیان خوب می دانسته که شــرایط برای حضورش در انتخابات 
فراهم نیســت و البی عرب ها و به خصوص قطری ها بسیار قوی تر 
از کفاشیان است. شیخ سلمان رییس بحرینی کنفدراسیون فوتبال 
آسیا هم که کفاشیان برای انتخاب شدنش در مجمع انتخاباتی فیفا به 
جای سپ بالتر زحمات زیادی کشید، به جای جبران آن حمایت ها، 
به کفاشیان توصیه کرده که نامزد نشود و نایب رییس اول فدراسیون 
فوتبال هم قبول کرده که انصراف بدهد. هوشنگ نصیرزاده البته به 
این نکته اشاره کرده که کفاشیان انتخاب کنفدراسیون فوتبال آسیا 
برای عضویت در شورای فیفاست ؛اما تاکید کرده که به نظر می رسد 
عزمی در کنفدراسیون فوتبال آســیا برای حمایت از علی کفاشیان 
وجود ندارد)! ( فیفا کاندیدای قطری یعنی شیخ سعود المهندی، نایب 
رییس فدراسیون فوتبال قطر را توســط کمیته اخالق رد کرده بود 
تا امید کفاشیان برای انتخابش بیشتر شود؛ اما ظاهرا کنفدراسیون 
فوتبال آسیا به علی کفاشیان بازی نداده و می خواهند یک عضو دیگر 
را به جای کفاشیان به انتخابات شورای فیفا معرفی کنند. هوشنگ 
نصیرزاده در بخش دیگری از حرف هایش می گوید:» کفاشیان مدیر 
زیرک و عاقلی اســت، وقتی اوضاع را به گونه ای می بیند که فضای 
مناســب برای نامزدی وجود ندارد دیگر اصراری به ماندن نخواهد 
داشت چون نمی خواهد از مسئوالن فیفا واژه »نه« را بشنود و با رای 
منفی آنها مواجه شود. خود کفاشیان هم گفته است شاید از نامزدی 

شورای فیفا انصراف بدهم بنابراین احتمال انصراف وی کم نیست.«

کاله »غیرقانونی« پیام صادقیان 

کابوس استقالل این بار برای تراکتور؛ 

محرومیت ترسناک!

فوربزمنتشر کرد:

رونالدو؛ پردرآمدترین ورزشکار جهان

انصراف کفاشیان 
از انتخابات شورای فیفا

هر تیم مــی توانــد ســه بازیکن به 
عنــوان ســهمیه آزاد در تمام طول 
فصل به لیســت خــود اضافه کند. 
وضعیت بازیکنانی که تا ساعت 24 

پنجشــنبه شب باشــگاه جدید 
خود را مشــخص نکردند در 

ادامه مرور می کنیم:
محمد آرام طبع 

این بازیکــن که صحبت 
هایی دربــاره جدایی او از 
پرسپولیس مطرح بود با 
این باشــگاه قرار دارد و 

 این قرارداد هنوز فسخ
 نشده است.

حسین  محمد
کنعانی زادگان

نــام ایــن بازیکــن 
باشــگاه  لیســت  از 

اســتقالل خارج شده و 
دیگر وارد  لیست نشــد و در حال 
حاضر هــم نمی توانند بــار دیگر 
نــام او را بــه فهرســت بازیکنان 
اضافه کنند که ایــن هم از جمله 
دردســرهای پرشــمار باشــگاه 

استقالل است.
روزبه چشمی

وی که نامش در لیست استقالل 
قرار ندارد و نمی تواند برای این 
تیم بازی کند در حال مذاکره 

با مســئوالن استقالل برای 
جدایی است و مذاکراتی 

با پرســپولیس و پیکان هم دارد که به صورت جدی 
به دنبال جذب او هســتند. از فوالد و سپاهان هم به 
عنوان دیگر مشتری های چشمی یاد شده بود که هیچ 

کدام جدی نشــد.) او تا پایان فصل در اســتقالل 
ماندنی شد(

آندرانیک تیموریان
پس از نیم فصل حضور ناموفق در ماشین 
سازی به اســتقالل برگشــت که به 
دلیل مشــکل محرومیت نقل و 
انتقاالت این تیــم قراردادش 
را با اســتقالل فســخ کرد 
و بازیکــن آزاد حســاب 
می شود. بعید است وی 
بــدون تیم بمانــد و از 
سپاهان و نفت تهران به 
عنوان گزینه های خواهان 
کاپیتان سابق تیم ملی یاد 

می شود.
ابراهیم شکوری

مدافع اسبق پرسپولیس و فعلی سایپا در لیست مازاد 
حســین فرکی قرار گرفته و هنوز تیمــی پیدا نکرده و 

باشگاهی خواهان به خدمت گرفتن او نشده است.
مهدی بدرلو

وضعیتی کامال مشابه ابراهیم شکوری دارد.
مسعود حق جو

کاپیتان صبــای قم با بخشــیدن مطالباتش 
قــراردادش را با این باشــگاه فســخ کرده و 
رضایت نامه اش را دریافت کرد. وی با باشگاه 
خونه بــه خونه به توافق رســید و تا آســتانه 
امضای قرارداد پیش رفت؛ اما انتقال او رســمی 

نشد.

هادی عقیلی
ماجراهای این بازیکن با کمیته انضباطی باشــگاه سپاهان 
ختم بــه خیر نشــد و فعال بازیکن آزاد اســت. اســتقالل 
خوزســتان، صنعت نفت، پدیده و ســیاه جامگان از جمله 
مشــتری های وی عنوان شــدند؛ اما ایــن بازیکن که نیم 
فصل اول را بیرون از لیگ ماند برای جدایی با ســپاهان 

به توافق نرسید.
محمدرضا  خانزاده

مدافع اســبق پرســپولیس و نیم فصل اول سیاه 
جامگان قراردادش را با این تیم مشــهدی فسخ 
کرد. وی که بازیکــن آزاد بوده به دنبال 

حضور در لیگ سوئد است.
شهاب کرمی

هافبک اســبق فــوالد که دو 
فصل سربازی اش در ملوان 
به پایان رســیده برخالف 
سایر ســربازان با باشگاه 
قبلــی قرارداد نــدارد و 
حســاب  آزاد  بازیکن 
می شــود. ســپاهان 
بــه  پرســپولیس  و 
های  مشتری  عنوان 
او عنوان شــدند که 
هیچ کدام به صورت 
جدی به دنبال جذب 
وی نرفتنــد تا همچنان 

بدون تیم باشد.
مهرداد جماعتی

مدافع فوالد که در لیست مازاد این تیم 
قرار گرفت و به صورت توافقی جدا شــد 
بازیکن آزاد اســت. وی مصدومیتی از 
ناحیه کمر دارد و فعال بــا تیمی توافق 
نکرده ولــی خودش مــی گوید هیچ 

مشکلی برای بازی کردن ندارد.
آرش برهانی

کاپیتــان اســبق اســتقالل پــس 
 از نیــم فصــل ناموفــق در تیــم 
مجید جاللی از پیکان جدا شــد و از 

تیم خاصی پیشنهاد ندارد.

جا مانده های نقل و انتقاالت؛

از تیموریان تا برهانی
بازیکنانی که در مهلت یک ماهه نقل و انتقاالت لیگ برتر وارد فهرست تیمی نشدند از این به بعد به عنوان 

بازیکن آزاد با باشگاه های جدید قرارداد امضا می کنند.

پشــت  خط  زن اصفهانی تیم ملی والیبال بانوان گفت: حریفان سختی در مرحله 
نهایی مســابقات انتخابی زنان جهان پیش رو داریم و کارمان  ســخت است؛ اما 
صعودمان شدنی اســت.  مائده برهانی در مورد شرایط مســابقات انتخابی زنان 
جهان در منطقه آسیای مرکزی و قهرمانی ایران در این مسابقات، اظهار داشت: 
حضور در این سطح از مسابقات اولین تجربه تیم ملی والیبال بانوان ایران بود که 
به مصاف تیم هــای نپال و مالدید رفت. تیم نپال تجربه حضور چندین ســاله در 
این مسابقات را داشت و از ســطح فنی خوبی برخوردار بود تا جایی که می توان 
گفت در حد و اندازه تیم هند قرار داشــت؛ اما طبیعتا شرایط فنی ما خیلی باالتر 
بود و خیلی بهتر از آنها بازی کردیم و توانستیم این تیم را شکست دهیم. مالدید 
که میزبان این مسابقات بود شرایط فنی خوبی نداشــت و تنها دو سال است که 
این تیم تشکیل شده است. وی گفت: روز اول مسابقات با نتیجه 3 بر صفر از سد 
نپال گذشتیم و بازیکنان خیلی خوب و بی نقص کار کردند و نگذاشتند تیم نپال 
کار خاصی انجام دهد؛ اما در این مســابقات به دلیل شرایط بسیار بد هوای سالن 
خیلی اذیت شدیم و به قول بچه ها به اندازه یک بازی پنج گیمی خسته شدیم. به 

قدری سالن گرم بود که انگار در سونا بازی می کردیم!
برهانی ادامه داد: شرایط آب و هوایی شــهرهای ویتنام، فیلیپین، تایوان و برخی 
دیگر از کشورها هم در مســابقات آسیایی نیز شــرجی و گرم بود اما به هرحال 
شرایط هوای سالن در روز مسابقه در این رقابت ها به حالت استاندارد نزدیک تر 
بود که همین امر به بازیکنان و روند عملکرد آنها کمک می کرد؛ اما در مسابقات 
انتخابی زنان جهان در منطقه آسیای مرکزی، سالن اصال تهویه مطلوب نداشت 
و تمامی درهای خروجی بســته بود و بازی ها در یک فضای بسته برگزار می شد. 
برهانی ادامه داد: در کل به تمامی بازیکنان فشار زیادی وارد شد. دو بازی نسبتا 

سبک داشتیم اما بازیکنان از نظر بدنی فشار زیادی را تحمل کردند.
کار سختی در مرحله نهایی داریم؛ اما صعودمان شدنی است

ملی پوش اصفهانی والیبال بانوان ایران با اشــاره به صعود تیم ملی کشــورمان 
به دور نهایی مســابقات انتخابی زنان جهان بیان کرد: مرحله نهایی مســابقات 
انتخابی زنان جهان در قاره آســیا مهرماه ســال آینده برگزار می شود. 10 تیم 
آسیایی راه یافته به مرحله نهایی مسابقات انتخابی برای رقابت در این مرحله به 
دو گروه پنج تیمی تقسیم می شوند که مســابقات یک گروه در قزاقستان و گروه 
دیگر در تایلند برگزار می شود، اما هنوز مشــخص نیست که ایران در کدام گروه 

قرار دارد.
وی تصریح کرد: در پایان مرحله نهایی مســابقات انتخابی زنــان جهان در قاره 
آسیا، پنج تیم آسیایی جواز حضور در مسابقات جهانی را کسب می کنند. طبیعتا 
حریفان  قدرتمندی پیش رو داریم و واقعا کار خیلی مشــکلی اســت. صعودمان 

نشدنی نیست؛ اما خیلی سخت است.

پشت  خط  زن اصفهانی تیم ملی والیبال بانوان:

صعود به مسابقات قهرمانی زنان جهان 
سخت؛ اما شدنی است

مستطیل سبز

فوتبال جهان

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی شماره 950/6012 
) شماره 200951188000019 در سامانه ستاد(

روابط عمومی شرکت برق منطقه ای اصفهان
م الف: 19749

شرکت فراخواننده: شرکت برق منطقه ای اصفهان
 موضوع فراخوان ارزیابی کیفی: تــوان نگهداری و تعمیــرات خطوط انتقال و فــوق توزیع تحت 

بهره برداری شرکت برق منطقه ای اصفهان
شــرط ورود به فراخوان: دارا بودن گواهی نامه صالحیت پیمانکاری با حداقل رتبه 4 نیرو از 

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
نحوه دریافت اســتعالم های ارزیابی کیفی: کلیه مراحل برگزاری فراخوان هــای ارزیابی کیفی 
از دریافت و تحویل اسناد اســتعالم ارزیابی کیفی تا تهیه لیســت  کوتاه، با مراجعه به سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir امکان پذیر خواهد بود. ) اطالعات تماس 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( جهت انجام مراحل عضویت در سامانه و دریافت گواهی امضاء 
الکترونیکی) توکن(: مرکز تماس: 27313131-021 دفتر ثبت نام 88969737 و 021-85193768 

تماس با کارفرما، در صورت لزوم در ساعات اداری روزهای کاری با شماره 031-36270820 (
مهلت دریافت استعالم های ارزیابی کیفی: از ساعت 9 صبح روز شــنبه مــورخ 95/11/09 لغایت 

ساعت 16 روز چهارشنبه مورخ 95/11/20 
مهلت ومحل تحویل استعالم های ارزیابی کیفی: نسخه الکترونیکی کلیه مدارک و مستندات 
استعالم ارزیابی کیفی بایستی حداکثر تا ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 95/12/07 در سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت)ستاد( بارگذاری و نســخه فیزیکی آن در موعد مذکور به آدرس: اصفهان خیابان 

چهار باغ باال، دبیرخانه شرکت برق منطقه ای اصفهان تحویل گردد.
شرایط فراخوان: 

1- پس از بررسی اســناد و مدارک واصله فراخوان در چهارچوب ضوابط و مقررات از شرکت های واجد 
شرایط برای دریافت اسناد و مدارک مناقصه دعوت به عمل خواهد آمد.

2- شــرکت برق منطقه ای اصفهان می تواند تا 2 ســال  آینــده از نتایج این فراخــوان، جهت اجرای  
پروژه های مشابه استفاده نماید.

3- سایر شرایط و اطالعات مربوط به فراخوان در استعالم ارزیابی کیفی، موجود می باشد.
ضمناً می توانید این آگهی را در سایت های اینترنتی مشاهده کنید.

www.setadiran.ir    www.erec.co.ir        www.tavanir.org.ir       http://iets.mporg.ir

همیشه از ظرفیت کامل وسایل خانگی استفاده کنید

نوبت دوم

مدیرعامل ســپاهان  در مورد نامه خداحافظی ویسی از سپاهان 
گفت: من این نامه را نخواندم؛ اما اگر کســی بخواهد استعفا یا 
خداحافظی کند باید رســما این موضوع را با باشگاه مطرح کند.  
نمی دانم ویســی در نامه اش چه چیزی را مطرح کرده اما اگر او 
درخواستی دارد باید آن را با باشــگاه در میان گذاشته هر چند 

که ما هیچ صحبتی در این خصوص با هم نداشــته ایم. محسن 
طاهری در مورد اینکه شنیده می شــود ویسی به خاطر جذب 
بدون هماهنگی جباروف، از این موضوع ناراحت شده است، گفت: 
چه کسی این حرف را زده است؟ لیست ویسی یک لیست دیگر 
بود، اما ما به واسطه تقویت تیم، بازیکنی را جذب کردیم که بتواند 
به ســپاهان کمک کند. در واقع بازیکنی را نگرفتیم که از لحاظ 
فنی بعدا در تیم دچار مشکل شــود. طاهری درباره اینکه الزمه 
مربیگری در هر تیمی این اســت که بازیکن در لیست سرمربی 

باشــد، گفت: ما اینطور فکر نمی کنیم. با هیئت مدیره تصمیم 
گرفتیم که با توجه به خریدهای اول فصــل، جباروف را جذب 
کنیم در واقع تصمیم گرفتیم بازیکنی را بگیریم که به تیم کمک 
کند. مدیرعامل ســپاهان بار دیگر تاکید کرد: نامه خداحافظی 
از سوی ویسی به ما ارجاع داده نشــده و اگر نامه بیاید آن موقع 
صحبت می کنیم و باید استدالل ویســی را هم گوش کنیم.  هر 
چند نظر ما این نیســت که این مربی تغییر کند حاال اگر نظر او 

روی رفتن است، باید ببینیم چرا چنین نظری دارد.

مدیر عامل باشگاه سپاهان:

راضی به رفتن ویسی نیستیم
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با مسئوالن

پیشنهاد سردبیر: 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی استان اصفهان خبر داد:فرهنگ ایثار و فداکاری، راهکار تقویت اقتصاد داخلی است

بهره مندی 65هزار نفر از روستاییان 
استان اصفهان از آب شرب سالم 

مدیر منطقه 7 شهرداری اصفهان خبر داد:

 احداث 3 مخزن آب فضای سبز
در شهرک ولی عصر تا سال آینده

مدیر منطقه یک شهرداری اصفهان خبر داد:

تکمیل پیاده روسازی
خیابان مسجد سید

معاون عمران شهری شهرداری اصفهان خبر داد:

تکمیل پروژه تقاطع غیر همسطح 
میدان استقالل تا پایان سال

28 پروژه بزرگ آب رســانی به روستاهای اســتان اصفهان در 
سی و هشتمین ســالگرد پیروزی شــکوهمند انقالب اسالمی 

ایران، افتتاح و  بهره برداری خواهد شد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی اســتان اصفهان در 
این خصوص گفت:  وظیفه شــرکت آب و فاضالب روســتایی، 
تامین آب شرب ســالم و پایدار و نیز جمع آوری و دفع فاضالب 
روستاهاســت که با توجــه به اهمیــت بحث آب آشــامیدنی 
بخصوص در ســال های اخیر که با تشــدید پدیده خشکسالی 
روبه رو هستیم، مسئله آب رســانی و تامین آب شرب در اولویت 

اقدامات این شرکت قرار گرفته است.
وی افزود: در راســتای منویات  و تاکیــدات رهبر معظم انقالب 
درخصوص اقتصاد مقاومتی و برای مدیریت بهینه  تامین، توزیع 
و مصرف آب شــرب، طرح آبرســانی به تعدادی از روستاها به 
صورت تجمیع شده و در قالب مجتمع آبرســانی اجرا می شود 
و در این خصوص، در شــرکت آب و فاضالب روســتایی استان 

اصفهان، 33 مجتمع آبرسانی در دست اجراست.
محمدحســین قرائتی با اشــاره به تخصیص 482 هزار میلیون 
ریال از محل اعتبارات صندوق توســعه ملی بــرای پروژه های 
آبرسانی روستایی استان اصفهان، این اقدام را که به دستور مقام 
معظم رهبری و تصویب مجلس شورای اسالمی صورت گرفت، 
بسیار مهم و کارگشــا دانست و اظهار داشــت: با تخصیص این 
اعتبارات و بهره گیری از توان تخصصی و تجربیات مهندسان و 
کارشناسان شرکت آبفار استان، توانستیم  17 مجتمع آبرسانی 
و 11 پروژه آبرسانی تک روستایی را تکمیل و در ایام ا... دهه فجر 

انقالب به روستاییان شریف استان هدیه کنیم.
قرائتــی، اجــرای 289 کیلومتــر لوله گــذاری خــط انتقال، 
26کیلومتر شــبکه توزیع آب، 100 کیلومتر اصالح و توســعه 
شــبکه، احداث 17 ایســتگاه پمپاژ و حفر 6 حلقــه چاه آب را 
از اقدامات انجام شــده بــرای تکمیل 28 پروژه آمــاده افتتاح 
در دهه فجر برشــمرد و اعالم کرد: با افتتاح و بهــره برداری از 
 این پروژه ها، 65 هزار نفر از آب شــرب ســالم و پایدار بهره مند 

خواهند شد.
88 روســتا  در شهرســتان های اردســتان، اصفهان، تیران و 
کرون، دهاقان، سمیرم، شاهین شــهر و میمه، شهرضا، فریدن، 
فریدونشــهر، فالورجان، کاشــان، لنجــان، مبارکــه، نایین و 

نجف آباد  از این پروژه ها بهره مند خواهند شد. 
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب روستایی اســتان اصفهان، 
اعتبارات هزینه شده برای تکمیل و بهره برداری از این پروژه ها 
را بالغ بر 610 هزار میلیون ریال، عنوان و ابراز امیدواری کرد که 
روستاییان محترم استان در مصرف آبی که برای تامین و توزیع 

آن هزینه های سنگین صرف می شود، صرفه جویی کنند.

مدیر منطقه 7 شــهرداری اصفهان اظهار کرد: فضای ســبز جزو 
منابع با ارزش شهر محســوب می شــود و در همین راستا برای 
آبیاری فضای ســبز این منطقــه، احداث 3 مخــزن ذخیره آب 
شهرک ولی عصر در دســتور کار قرار گرفت. علی اصغر شاطوری 
بااشــاره به اینکه این پروژه تاکنون 40 درصد پیشــرفت داشته 
اســت، افزود: احداث 3 مخزن ذخیره آب فضای ســبز با اعتبار 

3میلیارد تومان، تا اردیبهشت سال آینده تکمیل می شود.
مدیرمنطقه 7 شــهرداری اصفهان، با اشــاره به دیگر پروژه های 
منطقه ادامه داد: مناسب سازی معابر منطقه 7 شهرداری اصفهان 
برای تردد روان جانبازان و معلوالن بــا اعتبار 800 میلیون ریال 
تکمیل شد. شاطوری اعالم کرد: در این راستا مناسب سازی معابر 
پل چمران، خیابان اشراق، تقاطع پل چمران و خیابان فالطوری 

انجام شده است.

مدیر منطقه یک شــهرداری اصفهان اظهار کرد: پیاده روسازی 
ضلع جنوبی خیابان مســجد ســید حدفاصل خیابان طیب تا 
خیابان ظهیراالســالم با اعتبار 2 میلیــارد و 500 میلیون ریال 

تکمیل شد.
حمید عصارزادگان با اشاره به دیگر پروژه های منطقه ادامه داد: 
زیباسازی دیوارهای شهر به منظور بهبود سیما و منظر شهری 

در دستور کار قرار گرفته است.
مدیر منطقه یک شهرداری اصفهان عنوان کرد: در همین راستا 

زیباسازی دیوارهای خیابان زاهد در دست اجراست.

معاون عمران شــهری شــهرداری اصفهان با اشــاره به تالش 
شــبانه روزی برای بهره برداری از پروژه تقاطع غیرهمســطح 
میدان اســتقالل، گفت: این پروژه بجز پل شــماره 6 که خرداد 
سال آینده به اتمام می رســد، تا پایان ســال جاری در اختیار 

شهروندان قرار می گیرد.
 ایرج مظفر بــا بیان اینکه اجــرای پروژه تقاطع غیرهمســطح 
میدان استقالل در دو فاز تعریف شــد، افزود: در فاز اول پل های 
همسطح و روگذر مسیر اصفهان-شاهین شــهر در دستور کار 
شهرداری قرار گرفت که در خرداد ســال جاری به اتمام رسید. 
وی ادامه داد: فاز دوم این میدان شامل پروژه های دوربرگردان 
و زیرگذر دانشــگاه صنعتی، پل شــماره 6، میــدان ورودی و 
محوطه سازی های اطراف پروژه است که به جز پل شماره 6 که 
خرداد ســال آینده به اتمام می رسد، بقیه پروژه ها تا پایان سال 

95 در اختیار شهروندان قرار می گیرد. 
معاون عمران شهری شهرداری اصفهان ابراز امیدواری کرد که 
با تکمیل نورپــردازی های این میدان، زیباترین پروژه شــهری 

اصفهان تا پایان سال تحویل شهروندان شود. 

شهرداری

عضو شوراي اسالمي شهر اصفهان گفت: طبق قانون، 
بهاي بلیت اتوبوس ها به ســه دسته تقسیم مي شود 
که دولت در ســال هاي اخیر از پرداخت ســهم خود 
امتناع کرده است. غالمحســین صادقیان با اشاره به 
اینکه برخي از مردم ممکن اســت نســبت به هزینه 
اتوبوس هاي شهري گله مند باشند اظهار کرد: طبق 
دستورالعمل وزارت کشــور، هزینه سفرهاي شهري 
با وســایل نقلیه عمومي باید ســه قســمت شود که 
شهروندان، دولت و شــهرداري در این راستا سهیم 

هستند.
وي اضافه کرد: با توجه به مشکالت اقتصادي، دولت 
ســهم خود را نمي پردازد، بر این اســاس شهرداري 
ســهم دولــت را پرداخت مــي کند. عضو شــوراي 
اسالمي شــهر اصفهان بیان کرد: متاســفانه منابع 
مالي شــهرداري ها هم محدود اســت چرا که حجم 
عظیمي از این درآمدها به ساخت و ساز وابسته است. 
صادقیان تصریح کرد: با این حال باید ســعي کنیم از 
وسایل نقلیه عمومي بیشتر اســتفاده کنیم تا هواي 

پاکي در شهرها داشته باشیم.

 افزایش بهاي بلیت اتوبوس؛ 
ناشي از عدم اجراي تعهدات 

تعاونمیراث فرهنگیشورا

65درصد از جمعیت کل 
اصفهان،جمعیت کارگری است

شاه دژ اصفهان
سایت موزه می شود

معاون میراث فرهنگی اســتان اصفهان در مورد قلعه 
تاریخی شــاه دژ اظهار کرد: »ما شــاه دژ را ثبت ملی 
کردیم، اما در گذشــته پیش از ثبت این اثر، متاسفانه 
شهرداری ناخواســته  اقداماتی را در این منطقه انجام 
داده که مشــکالتی را به وجود آورده اســت؛ به عنوان 
مثــال تله کابین مجموعه گردشــگری این منطقه به 
شکلی ساخته شــده که یکی از پایه های آن با حصار 
خارجی قلعــه تداخــل دارد.« ناصر طاهــری ادامه 
داد: »اکنون تفاهماتی صورت گرفته و با شــهرداری  
هماهنگ هستیم و قرار شده که آنها پایه تله کابین را 
جا به جا کنند، البته هنوز این کار انجام نشده اســت.« 
وی افزود: هرچند هنوز موارد اصالحی انجام نشــده، 
اما  مداخله جدیدی هم از سوی تاسیسات گردشگری 
در عرصه این اثر تاریخی صورت نگرفته است. طاهری 
با اشاره به ســنگ ها و مصالح ریخته شده از اثر گفت: 
تاجایی که ممکن بود، بخش های تخریب شده را درحد 
تکمیل پالن بازســازی کردیم، اما هنوز این محوطه 
مسقف نشده اســت؛ با این حال برنامه ما این است که 

شاه دژ به یک سایت موزه تبدیل شود.«

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان اصفهان در 
یادواره شهدای کارگر استان اصفهان اظهارداشت: استان 
اصفهان از جمله اســتان های مهم کشــور در فعالیت 
های تولیدی، صنعتی و خدماتی اســت که بیشترین 
جامعه کارگری را به خود اختصاص داده است. محسن 
نیرومند افزود: 65درصد از جمعیت کل استان اصفهان 
را جمعیت کارگری تشــکیل می دهد که نشان دهنده 
میزان فعالیت تولیدی و خدماتی و صنعتی اســت که 
جمعیت کارگری استان همواره در برنامه های مختلف 
از جملــه دوران دفاع مقــدس و دوران پیروزی انقالب 
اسالمی نقش آفرینی کرده اند. نیرومند با اشاره به حضور 
نیروهای کارگــری در دوران دفاع مقــدس و پیروزی 
انقالب اسالمی، تصریح کرد: 6 هزار و 400 شهید کارگر 
کشور متعلق به استان اصفهان است که 45درصد از کل 
شهدای کارگری کشور را تشــکیل می دهد. وی ادامه 
داد: امروز نیز جامعه کارگری اســتان اصفهان با حضور 
در صحنه های مختلف تولیــد و خدمات، نقش موثری 
در چرخه اقتصادی کشــور و اســتان اصفهان دارند و 

درراستای اهداف نظام، کار و تالش می کنند.

خبر

امروز و هم زمان با دهه فجر، میزگرد تحلیلی» میراث آیت ا...« به منظور بررســی 
نقش آیت ا... هاشــمی در دوران مبارزات پیش از انقالب، افکار، اندیشه ها، آثار و 
جایگاه علمی و سیاسی و نگاهی به تفســیر قرآن این شخصیت انقالبی با عنوان 
»تفســیر راهنما«، به همت خبرگزاری ایکنا شــعبه اصفهان و با همکاری کانون 
فرهنگ و اندیشه سازمان دانشــجویان جهاددانشــگاهی واحد اصفهان برگزار 
می شود. علی نکویی، از فعاالن پیش کسوت فرهنگی و سیاسی و رییس کانون نشر 
فرهنگ اسالمی حسنات استان اصفهان، علیرضا یوسفی، استاد دانشگاه و معاون 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، در این میزگرد درخصوص  نقش آیت ا... هاشمی 
رفســنجانی در مبارزات پیش از انقالب و خدمات وی در دوران بعد از انقالب در 

عرصه های مختلف و جایگاه علمی و سیاسی وی گفت وگو خواهند کرد.

شهردار اصفهان شامگاه پنجشنبه به همراه اعضای شــورای شهر و استاندار 
اصفهان با حضور در بیمارســتان الزهــراء با اهدای شــاخه گل، از زحمات و 
خدمات پرستاران تجلیل نمودند. مهدی جمالی نژاد فرا رسیدن روز پرستار را 
بر تک تک پرستاران این بیمارســتان تبریک گفته و اظهار داشت: بدون شک 
نامگذاری روز پرستار در روز والدت حضرت زینب)س( اقدامی شایسته است.

وی ادامه داد: تبسم و همراهی پرســتار با بیمار و در عین حال صبر و تخصص 
او، می تواند التیامی بر دردهای بیماران باشــد.  شــهردار اصفهان، در ادامه 
به نقش حضرت زینب)س( در کربال نیز اشــاره کرد و گفت: این شــخصیت 
وارسته، نمونه کاملی از یک پرستار در آن دوران است و باید پرستاران ما این 

شخصیت را الگوی خود در این عرصه قرار دهد.

همزمان با دهه فجر برگزار می شود؛

میزگرد تحلیلی »میراث آیت ا...« در اصفهان
شهردار اصفهان:

پرستاران، حضرت زینب)س( را الگوی خود قرار دهند

عضو کمیسیون امور اقتصادي، حقوقي و گردشگري 
شوراي اســالمي شــهر اصفهان، با اشــاره به اینکه 
یکي از مهــم ترین عوامــل جذب گردشــگر، وجود 
زیرساخت هاي الزم اســت، اظهار کرد: یکي از عوامل 
مهم در توسعه صنعت گردشگري، تاسیس هتل هاي 
5ستاره است که متاســفانه تعداد کم آنها در این شهر 
بسیار مشهود است. سید کریم داوودي در ادامه گفت: 
گردشگران باید با فرهنگ و آداب شهري که به آن سفر 
مي کنند آشنا شوند که این کار در اصفهان با تاسیس 
یک مکان معین به این منظور، مي تواند موثر باشد. وی  
با اشاره به موانعي که ورود گردشگران به ایران را دشوار 
کرده است، گفت: از جمله دالیل عدم استقبال از این 
شهر، نبود زیرساخت هاي الزم براي گردشگري است 
و نبود امکانات و خدمات مناسب در فرودگاه، بخشی از 

این زیرساخت هاست.
او اذعان کرد: چرا باید بار مسافر نزدیک به یک ساعت 
بعد به او تحویل داده شــود؟ همین مســائل است که 
نگرش گردشگران را نسبت به یک شهر تغییر مي دهد 

و مانع ورود آنها به ایران مي شود.

نبود زیرساخت هاي الزم؛ 
مانع اصلی جذب گردشگران

نماینده ولی فقیه در دانشــگاه آزاد اســتان و امام جمعه 
موقت اصفهان، در خطبه های نمــاز جمعه اظهار کرد: 
خداوند به اهل ایمان بشارت داده است که با پیشه کردن 
تقــوای الهی، راه های تشــخیص را به مومنــان عنایت 

می فرماید.
حجت االسالم والمســلمین میردامادی، بــا بیان اینکه 
لیدرهــای شــرقی و غربی دست به دســت هــم داده 
بودند تا از هر راهی، چه سیاســی و چــه نظامی، جلوی 
تحقق انقالب اســالمی را بگیرند، تاکید کــرد: به دلیل 
هدایت هــای امام خمینــی)ره( و همراهی مــردم تابع 
والیت، دشمنان در شرق و غرب به هدف خود نرسیدند. 
وی با اشــاره به اتفاق های دوران انقالب اسالمی، گفت: 
لطف خدا همیشه پشتیبان امام راحل)ره( و مردم ایران 
بوده است تا انقالب اسالمی به پیروزی رسید که پیروزی 
انقالب اسالمی در ایران، مایه بهت شدید دشمنان شده 
بود. امام جمعه موقت اصفهان با اشــاره به دشمنی های 
رنگارنگ اســتکبار، گفت: آنها تا حدودی فهمیده اند که 
این انقالب به ایران محدود نیســت و به زودی پرچمش 
به دســت رهبر اصلی انقالب یعنی امام زمان)عج( داده 
می شــود. وی با اشاره به ســالروز بیعت همافران با امام 
خمینی)ره(، گفت: این حرکت، ضربه بزرگ و ســختی 
به نظام شاهنشاهی وارد کرد. امام جمعه موقت اصفهان 
طی توصیه ای به همه مســئوالن داخل کشــور، عنوان 
کرد: فکر نکنید با دوســتی آمریکا، هم نــان و هم آب 
پیدا می کنیم؛ آمریــکا هیچ وقت با ما دوســت نخواهد 
شــد و ما نیز با او دوست نخواهیم شــد. حجت االسالم 
میردامادی بابیــان اینکه باید به خودمــان تکیه کنیم، 
گفت: دســتاوردهای بعد از انقالب اســالمی به واسطه 
همین مردم دلســوز خودمــان به وجود آمده اســت.

امام جمعه موقت اصفهان خطاب به آمریکایی ها تصریح 
کرد: آن وقتی که سیاســتمداران شــما در رأس بودند، 
مستشــاران تان در ایران بودند و همه چیز را در اختیار 
داشتید؛ یادتان هست که هیچ غلطی نتوانستید بکنید؟ 
حجت االســالم میردامادی بابیان اینکه امروز آن قدرت 
را ندارید، گفت: آن قدر بزدل شــده اید کــه به یک بچه 
پنج ساله ایرانی در فرودگاه دستبند می زنید. وی گفت: 
تمام رجزخوانی آمریکایی ها قطعا از روی ترس اســت.

امام جمعه موقت اصفهان اظهار کــرد: اگر آمریکایی ها 
روزی خواســتند گزینه های روی میز خودشان را عملی 
کنند، خواهند دید که در نصف روز، یک اسراییلی روی 

زمین باقی نخواهد ماند.

امام جمعه موقت اصفهان:

فکر نکنید با دوستی آمریکا 
هم نان و هم آب پیدا می کنیم

خطبه

سردار غالمرضا سلیمانی با اشاره به دســتاوردهای انقالب 
اسالمی، گفت: شــهدا برای پاســداری از انقالب اسالمی و 

اسالم، از جان شیرین خود گذشتند.
انقالب اسالمی، دست نشانده امپریالیسم را نابود 

کرد
وی تاکید کرد: انقالب اسالمی درحرکتی بزرگ رژیم منحط 
شاهنشاهی دست نشانده امپریالیســم و غرب در غرب آسیا 
را به زوال کشاند. فرمانده ســپاه صاحب الزمان)عج( استان 
اصفهان با اشاره به اتفاق های قبل از پیروزی شکوهمند انقالب 
اسالمی، خاطرنشان کرد: نهاد اطالعاتی آمریکا چهار ماه قبل 
از فرار شاه از ایران در گزارشــی به هیئت حاکمه کشورشان 
گفتند هیچ تهدید جدی متوجه حکومت پهلوی نیســت. 
سردار ســلیمانی بابیان اینکه آن ســرویس های اطالعاتی 
آمریکا حرکت هــای مردمــی آن دوران را تهدیدی جدی 
به حســاب نیاوردند، تصریح کرد: در کمال ناباوری حامیان 
رژیم شاهنشــاهی، این حرکت های مردمــی با هدایت های 
امام راحل)ره( به ســرعت رژیم پهلوی را فروپاشــانید و آن 
حکومت نتوانست در برابر عزم و اراده ملت ایران دوام بیاورد. 
وی اظهار کرد: استکبار جهانی، یک فرمانده ارشد نظامی را از 

خود بیرون فرستادند تا ارتش ایران را علیه مردم رهبری کند 
ولیکن بااراده ملت، این عمل به موفقیت نرســید و به برکت 
انقالب اسالمی، ارتشیان متدین نیز به صفوف مردم پیوستند. 
فرمانده سپاه صاحب الزمان)عج( استان اصفهان گفت: امت 
ایران با تحقق پیروزی بزرگ، پایان حکومت استبداد و ظلم 
2500ساله رژیم های شاهنشاهی را رقم زدند. سردار سلیمانی 
بابیان اینکه انقالب اســالمی محدود به ســاقط کردن رژیم 
شاهنشاهی نیست، تاکید کرد: درزمانی که دموکراسی غربی 
و سوسیالیست شرقی مردم را اغوا کرده بود، انقالب اسالمی 

حرفی جدید برای گفتن داشت.
انقالب اسالمی، الگوی مردم ساالری دینی را به 

منصه ظهور رساند
وی تصریــح کرد: انقالب اســالمی به رهبــری مرجعیت و 
والیت فقیه یعنی راهبــری امام راحل)ره( نظریه سیاســی 
مردم ساالری دینی را به منصه ظهور رســاند. فرمانده سپاه 
صاحب الزمان)عج( استان اصفهان بابیان اینکه مردم کشور 
از ســفره انقالب بهره مند هستند، گفت: شــاید با توجه به 
این شــرایط، هنوز کامال متوجه تحول، کارهای اساســی و 
دستاوردهای عظیم انقالب اسالمی نبوده و از آنها غافل باشیم، 

البته مردم خارج از کشور بیشتر به عظمت انقالب اسالمی پی 
برده اند. سردار سلیمانی اظهار کرد: درواقع دوست و دشمن از 

پیروزی انقالب اسالمی غافل شدند.
وی با اشاره به فرمایشی از رهبر فرزانه انقالب اسالمی، گفت: 
نظام سیاســی مردم ســاالری دینی و رهبری والیت فقیه، 
شــکاف عمیقی در مکتب های لیبرال دموکرات و سوسیال 
مارکسیست به وجود آورد. فرمانده سپاه صاحب الزمان )عج( 
اســتان اصفهان تصریح کرد: امروزه شاهد ایجاد شکاف های 
عمیق و لرزه های سهمگین در امپراتوری آمریکا هستیم که 

هرروز بر وسعت آن افزوده می شود.
تبیین زوایای رهایی بخش انقالب اسالمی؛ وظیفه 

همگانی
سردار سلیمانی، وظیفه امروز همه را برگرفته از رهنمودهای 
شهدای گران قدر و تبیین زوایای رهایی بخش انقالب اسالمی 
دانست و اظهار کرد: جهان اسالم در حال حاضر امید خود را 
وقف انقالب اسالمی کرده اســت. وی بابیان اینکه مرزهای 
انقالب اســالمی امروز از مرزهای جغرافیایی کشــور بسیار 
فراتر رفته اســت، تاکید کرد: تفکر انقالب اسالمی مایه امید 
بســیاری از آزادی خواهان جهان شده اســت. فرمانده سپاه 
صاحب الزمان)عج( اســتان اصفهان، امنیت باالی کشور را از 
دستاوردهای بزرگ انقالب عنوان کرد و گفت: شهدای عزیز 
کشــور به ویژه بیش از 23هزار و 500 شــهید استان، ضمن 
پاسداری از انقالب اســالمی، مخاطره ای را که رژیم بعثی با 
هماهنگی آمریکا علیه کشور به وجود آورده بود، از بین بردند. 
سردار سلیمانی بابیان اینکه دفاع مقدس، یک مکتب جدید 
دفاعی امنیتی را خلق کرد، گفت: ملت شــجاع ایران تجاوز 
بزرگ کشور بعثی را که ســالیان سال در حال تجهیز نظامی 

خود بود، دفع کردند.
ســردار ســلیمانی با اذعان بر اینکه امروز به برکت انقالب 
اسالمی شاهد توسعه زیرساخت ها، رشد فرهنگی، صنعتی و... 
هستیم، تصریح کرد: حوزه اقتصادی تنها عرصه ای است که 
در آن شاهد مشکالتی متاثر از ایجاد شرایطی توسط بیگانگان 
هستیم که بخشی هم ریشــه در داخل دارد. وی بابیان اینکه 
امروز بیش ازپیش شاهد علنی شدن دشمنی استکبار جهانی 
هستیم، تاکید کرد: برای مقابله با حربه های دشمن، مقاومتی 

هوشمندانه نیاز است.
فرمانده سپاه صاحب الزمان)عج( اســتان اصفهان، فرهنگ 
ایثارگری و فــداکاری را راهکاری اساســی بــرای تقویت 
اقتصاد، عنوان و اظهار کرد: با گســترش این فرهنگ، شاهد 
 اتفاق های بزرگ خواهیم بــود و باید بدانیــم که بیگانگان 
می خواهنــد  بیشــتر،  دســت اندازی های  ایجــاد   بــا 

مانع پیشرفت های ایران شوند.

شهدای عزیز کشور 
به ویژه بیش از 23هزار 

و 500 شهید استان، 
ضمن پاسداری از 

انقالب اسالمی، 
مخاطره ای را که رژیم 

بعثی با هماهنگی 
آمریکا علیه کشور 
به وجود آورده بود، 

ازبین بردند

فرمانده سپاه صاحب الزمان)عج(:

فرهنگ ایثار و فداکاری، راهکار تقویت اقتصاد داخلی است

فرمانده سپاه صاحب الزمان)عج( اســتان اصفهان، در مراسم دومین یادواره سرداران و 6400 شهید کارگر 
استان اصفهان در حســینیه ثارا... ناحیه مقاومت بســیج امام صادق)ع( اصفهان اظهار کرد: امروز همه 
ما به منظور تجلیل از مقام شامخ شهدای کارگر و ادامه راه آن ســتارگان درخشان، در این مراسم حضور 

پیداکرده ایم.

ویژه

دیروز حاضران در مصالی بــزرگ امام خمینی )ره( اصفهان در 
اجتماع بزرگ مدافعان حرم، بانگ عظیم »لبیک یا زینب« سر 
دادند. بیش از پنج سال اســت که گروه های مسلح و تکفیری 
در کشورهای اســالمی ازجمله عراق و ســوریه آتش جنگ را 
برافروخته اند و هــر از گاه، تهدید به حمله و تجاوز به مکان های 
مقدس اسالمی ازجمله بقاع باعظمت اهل بیت سالم ا... علیها در 
عراق و سوریه می کنند. یادمان نرفته که گاهی پا را از تهدید فراتر 

گذاشته و جســاراتی هم به حریم اهل بیت)ع( در این کشورها 
داشته اند؛ به ویژه حمله خمپاره ای به حرم زینب)س( در سوریه. 
فرماندهان ارشد نظامی جمهوری اسالمی که همیشه خطر این 
گروه های تروریستی را به همه عالم، به ویژه کشورهای حامی این 
گروه های تروریســتی در غرب و کشورهای مرتجع در منطقه، 
گوشزد می کردند، خط قرمز انقالب اسالمی را هرگونه جسارت 
به حریم ائمه)ع( بیان و تاکید کرده اند. یادمان نرفته در آخرین 

روزهای ســال 2016 میالدی، خبرگزاری »اعماق« وابسته به 
گروه تروریستی داعش، طی انتشار گزارشی از عملکرد این گروه 
تکفیری در ســال 2016، اعالم کرده بود که عناصر تروریستی 
وابســته به این گروه تکفیری بیش از یک هزار و 100 عملیات 
انتحاری را در آن سال در کشــورهای عراق و سوریه انجام داده 

است.
کمک تسلیحاتی، نظامی، مالی، اطالعاتی و رسانه ای کشورهای 
غربی و عربی حــوزه خلیج فارس، دیگر بر هیچ کس پوشــیده 
نیست. حجت االسالم جوادی از فعاالن روحانی و مدافع حرم از 
تیپ فاطمیون، در این مراسم بابیان اینکه شهدا هرگز نمرده اند 

و نزد خدای خود روزی می خورند اظهار کرد: میالد عقیله بنی 
هاشم زینب کبری ســالم ا... علیها را به همه حاضران تبریک 
می گوییم. حجت االسالم جوادی به تبعیت از فرمان رهبر معظم 
انقالب که مکان های مقدس اسالم به واسطه حضور گروه های 
تکفیری درمعرض خطر قرارگرفته اســت، تاکید کرد: عزیزان 
مهاجر که این مســئله را برنتافتند گروه های فاطمیون را برای 
مبارزه با گروه های تکفیری و داعش تشــکیل داده و در مقابل 
تنها ایستادگی کردند. وی افزود: هرجا مقدسات ما مورد تهدید 
قرار گیرد، از جان خود هم خواهیم گذاشــت و به دشمن اجازه 

جسارت و تهدید نخواهیم داد.

اجتماع مدافعان حرم در مصالی بزرگ امام خمینی)ره(؛ 

 بانگ »لبیک یا زینب« در اصفهان طنین انداز شد
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چی بخوریم ، چی نخوریم

باغ کاغذی

کتاب »گفتمــان رجعت در آیــات و روایات« نوشــته»قنبرعلی 
صمــدی« از انتشــارات بنیاد فرهنگــی حضرت مهــدی موعود 
)عج( منتشــر کرده اســت. یکی از موضوعات مهم و بحث برانگیز 
در کالم اسالمی شیعه، مســئله رجعت و بازگشت دوباره برخی از 
مردگان به این دنیا در دوران ظهور حضــرت مهدی )ع( و پیش از 
قیامت اســت. اعتقاد به رجعت پیش از قیامت از مختصات عقاید 
شیعه امامیه و از مســائل پیچیده مربوط به دوران ظهور است که 
امامان بزرگوار شــیعه همواره بر آن  به عنوان یــک اعتقاد اصیل 
 تاکید داشــته و اعتقــاد به رجعت را از نشــانه هــای ایمان مردم 
برشــمرده اند. به ویژه در ادعیه و زیارات مأثوره، رجعت به عنوان 

یکی از امور خدشه ناپذیر و اعتقاد راسخ یاد شده است.

در فرهنگ اعتقادی شیعه ایمان به مســئله»رجعت« بیشتر یک 
امر تعبدی است که بر دالیل نقلی اســتوار است به گونه ای که هم 
برخی آیات قرآن بر اثبات آن داللت دارد و هم احادیث فراوانی در 

منابع حدیثی شیعه در این زمینه وارد شده است.
در کتاب حاضر  نیز طی پنج بخش تالش شــده اســت تــا با بیان 
مفهوم شناسی، پیشینه ، ویژگی ها و حکمت های مسئله رجعت ، 
دالیل عقلی و نقلی)قرآنی و حدیثی( اثبات اعتقاد به رجعت تبیین 
گردد و سپس به شبهات و پرسش های مطرح پیرامون این مسئله 

پاسخ داده شود.
عناوین بخش های پنــج گانه این کتاب عبارتنــد از: »بخش اول : 
کلیات)چیســتی، پیشــینه، اهداف و ویژگــی ها(«،»بخش دوم: 
اعتقاد به رجعت«،» بخش ســوم: امکان رجعت«،»بخش چهارم: 

وقوع رجعت« و»بخش پنجم: رجعت کنندگان.«

سس قارچ

لبخندک

گوناگون

کتاب

مــواد الزم: آبلیمــو ،فلفــل، نمک و 
کره به میــزان الزم، ماســت )چکیده و 
خامه ای( 2قاشــق غذاخوری، شــیر به 
میزان الزم،خامه )غلیظ و خیلی سفت( 
300گرم، قارچ 300گرم،پیاز 2عدد،پودر 

سیر 2قاشق مرباخوری
طرز تهیه: ابتدا پیاز را رنده کرده و 
روی حرارت قرار دهید و اجازه دهید آب 
آن تبخیر شــود، ســپس کــره را به آن 

افزوده و آن را خوب سرخ کنید تا طالیی شــود. قارچ را درشت خرد کرده و در مقداری 
آبلیمو و نمک و آب بخوابانید تا رنگ آن سفید شود)15دقیقه تا نیم ساعت(سپس آن 
را شســته و به پیاز اضافه کنید و خوب تفت دهید تا قارچ آب بیندازد.  ماســت و نصف 
خامه را با هم مخلوط کرده و در مخلوط کــن بریزید و کمی یکنواخت کنید)برای آنکه 
مخلوط شما کمی شل شود به آن به میزان دلخواه شیر بیفزایید(، مخلوط قارچ و پیاز را 
به مخلوط کن اضافه کرده و خوب هم بزنید. در انتها نمک،فلفل،پودر سیر و سایر ادویه 
دلخواه را به ســس اضافه کرده و باز مخلوط کنید. قابلمه را روی حرارت متوسط قرار 
دهید و سس قارچ را داخل آن بریزید و پس از اینکه گرم شد باقی مانده خامه را اضافه 

کنید و چند دقیقه هم بزنید تا سس غلیظ شود سپس از روی حرارت بردارید.
نکته: این سس را با هرنوع غذایی با گوشت سفید و قرمز و همچنین غذای گیاهی 

یا مخلوط گوشت و سبزیجات می توان سرو کرد.

استعدادها و مهارت های 
عجیب اما واقعی

کتاب هدیــه خوبی اســت. خریدنش هم 
راحت اســت. فکر کنم در بــازار از کتاب 
هزارتومانی پیدا می شــود تا چند میلیون تومانــی. این روزها 

بعضی کتاب ها را مخصوص هدیه دادن درست می کنند.
 مثل یک کتاب شعر با جلد پارچه ای گلدار و ورق های کاهی یا 
کتاب هایی که به چاپ چندم رسیده اند و آدم برای خریدنشان 
شــک نمی کند چون البد چیز به درد بخوری بــوده اند که این 
همه تجدید چاپ شــده اند. خریدن کتاب به عنوان هدیه فقط 
یکی دوتا ایــراد دارد. کتاب را باید بــه آدم کتابخوان هدیه داد 
وگرنه تبدیل بــه یکی از بی مــزه ترین و تــوی ذوق زن ترین 

هدیه ها می شود. 
پس اگر خواستیم به کسی کتاب بدهیم اول نگاه کنیم، ببینیم 
آن بنده خدا اصال اهل مطالعه هســت یا نــه! هدیه دادن کتاب 
به آدم های کتابخــوان هم گرفتاری خــودش را دارد. اول باید 
مطمئن باشــید که کتاب در حوزه عالئق آن فرد باشــد و بعد 

اینکه دعا کنید که قبال آن را نخوانده باشد و نداشته باشد.
 یا با نویسنده و مترجم کتاب یا حتی انتشاراتش دشمنی خونی 
نداشته باشد و چند صفحه نقد درباره همان کتاب منتشر نکرده 
باشــد. اصوال هدیه دادن کتاب یک کار ســهل و ممتنع است، 
یعنی در عین اینکه به نظر ساده می آید اما سختی های خودش 

را دارد.
 همین قدر بگویــم که حتی یک کتابخــوان حرفه ای هم بدش 
نمی آید مثال روز تولدش یک چیز متفاوت هدیه بگیرد و به قول 

خودمان سورپرایز بشود.

گفتمان رجعت در آیات و روایات

نقش اساسی رژیم غذایی در سالمت پوست)3(
زغال اخته و پوست

فواید: غنی از آنتی اکســیدان های قوی که به اســتحکام مویرگ های خونی و بافت 
کالژن کمک می کند.

مفید برای: پوست های سالخورده و آسیب دیده با نور خورشید
مواد مغذی: آنتوسیانیدین

دانه کتان
فواید: به حفظ نرمی پوســت و رطوبت پوســت کمک می کند و می تواند به کاهش 

التهاب کمک کند.
مفید برای: پوست خشک و پسوریازیس

مواد مغذی: اسیدهای چرب امگا 3، امگا 6، ویتامین
هویج

فواید: محافظت در برابر اشعه ماوراء بنفش و کاهش ظاهر زخم ها
مفید برای: آکنه، بریدگی ها و آسیب ناشی از آفتاب

مواد مغذی: بتاکاروتن
جگر

فواید: حاوی مواد مغذی است که به بهبود بازسازی پوست کمک می کند.
مفید برای: پسوریازیس، التیام زخم ها، کاهش زخم و آکنه

A مواد مغذی: ویتامین
-پرهیزهای غذایی برای ســالمت پوســت:حذف فرآورده های لبنی و شــیر 

می تواند برای مبتالیان به اگزما مفید باشد.         

نداشاه نوری

هر فردی برای گذراندن اوقات فراغت خود روش 
خاصی دارد. نگاه کردن به برنامه های ورزشــی، 
بازی های کامپیوتری و یا مهارت انجام یک حرفه 

خاص. 
در ایــن میان برخــی آدم هــا هم شــیوه های 
خاص تــری برای پر کــردن اوقــات فراغت خود 
انتخاب کــرده اند و ســرگرمی هــای عجیب و 
منحصر به فردتــری دارند که در ایــن گزارش با 

نمونه هایی از آنها آشنا خواهید شد.
»ماو ماو«، تقلید صدای گاو

 مســابقات تقلید صدای گاو که برخــی از مردم 
دنیــا عالقه زیــادی بــه آن دارند؛ این مســابقه 
 در مناطق روســتایی انگلستان شــهرت زیادی 

دارد.
مرگ ساختگی

فــردی به نــام »چاک لمــب« در ایجــاد مرگ 
ســاختگی مهارت فوق العاده ای دارد. او با نقش 
بازی کردن حرفــه ای خود همه را مــی فریبد و 
چنین وانمود می کند که مرده و یا به قتل رسیده 

است.
گرومینگ سگ )داگ گرومینگ( 

در مسابقات داگ گرومینگ، شکل شخصیت های 
کارتونــی و یــا خیالــی را روی صــورت و بدن 
ســگ ها نقاشــی و رنــگ آمیــزی مــی کنند. 
 شــرکت کنندگان می گویند هدفشان سرگرمی 

است.
جمع کردن شیشه های شیر 

 جمع کردن شیشه های شــیر سرگرمی محبوب 
شــهروندان بعضی از کشورهاســت. آقای پل تا 
به حال همه شیشه شــیرهایی را که خریده نگه 
داشــته و االن نزدیک به 10 هزار تــا از آنها را در 

کلکسیون عجیب خود جمع کرده است.
کنده کاری روی صابون

کنده کاری روی قالب صابون هم توانســته تعداد 
زیادی از مــردم دنیــا را از بیــکاری درآورده و 
سرگرمشان کند مثل خلق یک الک پشت از یک 

قالب صابون.
خالقیت با نوار کاست

 خالقیت به خرج دادن با نوارهای کاست قدیمی 
و بازیافتی، شــبیه کنده کاری با صابون اســت و 
مهــارت و ابزارهای خاص خــود را دارد. این هنر 
به ســرگرمی مورد عالقه طرفداران موسیقی جاز 

تبدیل شده بود.
نوشتن شماره قطارهایی که می گذرند

 بعضی از آدم ها هم برای سرگرم شدن شماره هر 
قطاری را که از ایســتگاه عبور می کند یادداشت 
و جمــع می کننــد. به ایــن ســرگرمی عجیب 

ترینزسپوتینگ گفته می شود.

رياست دانشگاه علوم پزشكي شهركرد به واسطه سي سال همراهي
 از مردم و مسئولين استان تقدير به عمل می آورد

رييس دانشگاه علوم پزشكي شــهركرد گفت: اين دانشگاه از 
دانشگاه هاي تيپ ۳ كشور محســوب مي شود كه از سال ۶۵ 
در حوزه هاي مختلف آموزشي، بهداشتي، درماني، پژوهشي، 
توسعه مديريت ومنابع، دانشجويي و فرهنگي و غذا ودارو ارائه 

خدمت مي نمايد.
به گزارش وب دا، دكتر مرتضي هاشم زاده در جمع مسئولين 
جهاد دانشــگاهي و خبرنگاران خبرگزاري ايســنا، از تمامي 
دســت اندركاراني كه طي اين سي سال با مجموعه همكاري و 

آن را حمايت نموده اند تقدير كرد.
وي، از برگزاري مراسم جشن سي سالگي خدمات اين دانشگاه 
در پنجم اســفندماه ســال جاري با حضور مســئولين ارشد 
كشوري و استاني و پيش كســوتان ارائه خدمات بهداشتي و 

درماني خبر داد.
به گفتــه وي، پيش از راه اندازي دانشــگاه علوم پزشــكي در 
استان، شرايط بهداشتي و درماني بســيار نامطلوب بوده و در 
كل استان تنها دو بيمارســتان كوچك در زمينه ارائه خدمات 

درماني در شهركرد و بروجن فعال بود.
دكتر هاشــم زاده ادامه داد: در آن زمان تنها تعداد محدودي 
پزشك بنگالدشي، هندي و پاكســتاني در برخي از شهرهاي 
اســتان خدمت درماني ارائه مي دادند و بحث مهم بهداشت و 
پيشــگيري مغفول مانده بود اما با پيروزي انقالب اســالمي 
موضوع بهداشــت و درمان مطــرح گرديد. به گفتــه وي، با 
برنامه ريزي انجام شده در ســال ۶۴ و فراهم شدن مقدمات، 
دانشگاه علوم پزشكي شــهركرد از ســال ۶۵ در قالب شبكه 
مراقبت و خدمــات اوليه، ارائــه خدمت نموده و ســطح اول 
خدمات پايه گذاري شــد و تالش ها در جهت توسعه خدمات 
و ارتقای سواد ســالمت و خودمراقبتي و پيشگيري براي دور 
نگه داشتن مردم از بيماري ها ادامه پيدا كرد. به گفته وي، در 
سطح ۲ ، بيمارســتان هاي جنرال براي ارائه خدمات درماني 
شكل گرفت و به مرور در ســطح ۳ ، خدمات تخصصي و فوق 
تخصصي ارائه گرديد. وي تصريح كرد: حدود ۳ ســال گذشته 
اكثر مراكز با كمبود شــديد پزشــك عمومي و دندان پزشك، 
مواجه و مردم به شــدت از اين موضوع گاليه منــد بوده و ابراز 
نارضايتي خود را ازطريق رســانه ها مطرح مي نمودند. رييس 
دانشــگاه علوم پزشكي شــهركرد اظهار داشــت: درراستاي 
رفع اين مشــكل با اعالم فراخــوان، بيش از يكصد پزشــك 
عمومي از جاي جاي كشــور جذب و به كارگيري شدند و در 
حال حاضر اين مشــكل تا حد قابل قبولي مرتفع شده است. 
دكتر هاشــم زاده گفــت: در مجموع در كل اســتان خدمات 
دندان پزشــكي توســط ۲۰ دندان پزشــك ارائه مي شد و با 
اعالم فراخوان، اخيرا تعداد ۲۵ دندان پزشــك از سراسر كشور 
به كارگيري شد و با صرف هزينه و تجهيز مراكز، بخشي از اين 

نياز بهداشتي و درماني استان نيز تامين گرديد.
وي ادامه داد: تمامي فعاليت هاي انجام شده، در راستاي بهبود 

و ارتقای شاخص هاي بهداشتي صورت گرفته و توفيقات خوبي 
نيز در اين زمينه حاصل شده است. دكتر هاشم زاده، از رسيدن 
ميزان مرگ و مير مادران باردار طي دو ســال اخير به صفر، با 
 عنوان دستاورد بزرگ دانشگاه در حوزه بهداشت ياد كرد. قائم 
مقام وزير بهداشت در اســتان همچنين گفت: نهادينه كردن 
اين موضوع كه پيشگيري مقدم بر درمان است و محقق كردن 
اهداف ارتقای سواد ســالمت و ترويج فرهنگ خودمراقبتي و 
به حداقل رســاندن مشكالت مربوط به شــيوع بيماري ها در 
آينده، از مباحث حائز اهميت براي دانشگاه است. وي، ارتقای 
خدمات درماني را از دغدغه هاي ديگر حوزه ســالمت عنوان 
كرد و افزود: در اين راســتا از روزهاي آغازين قبول مسئوليت 
رياست دانشگاه، ارتقای خدمات اين حوزه نيز در قالب تدوين 
برنامه هاي راهبــردي و عملياتي مدنظر قــرار گرفت. دكتر 
هاشــم زاده اظهار داشــت: امور دانشگاه در ســه محور اصلي 
پيگيري شــد كه در رأس آنها تامين و توســعه زيرساخت ها 
قرار گرفته و پــس از آن ارتقای عدالت و دسترســي مردم به 
خدمات ســالمت بود كه با برنامه ريزي هاي خوبي كه در اين 
راستا صورت گرفت، خدمات ســالمت در تمامي نقاط استان 
به شــكل عادالنه ارائه مي گردد. وي از شهرستان لردگان نام 
برد كه به دليل بعد مســافت و جمعيت زياد آن، هم اكنون از 
تمامي خدمات تخصصي و فوق تخصصي بهره مند شده است. 
رييس دانشگاه علوم پزشكی شهركرد اضافه كرد: ارائه خدمات 
سالمت با استانداردسازي شــاخص ها در حال پيگيري است 
و شاخص ها به حد قابل قبولی رسيده اســت.قائم مقام وزير 
بهداشت در استان و رييس دانشــگاه علوم پزشكي شهركرد 
گفت: در حوزه درمان پيش از قبول مســئوليت، استان داراي 
۷ بيمارستان بود كه با راه اندازي دو بيمارستان كوهرنگ و مال 
خليفه، هر كدام با ظرفيت ۳۲ تخت بستري و تامين تجهيزات 
الزم و راه اندازي بخش اورژانس بيمارســتان سيناي جونقان 
و تبديل شدن آن به بيمارســتان، هم اكنون استان داراي ۱۰ 
بيمارســتان مجهز و فعال اســت. وي درخصوص راه اندازي 
بيمارستان سيناي جونقان خاطرنشــان كرد: اين مركز محل 
نگهداري بيمــاران مزمن رواني بود كه بــا هماهنگي مقامات 
اســتاني و انتقال برخي از بيماران و راه اندازي بخش اورژانس 
و كلينيك هاي تخصصي براي ارائــه خدمات به مردم منطقه 
اختصاص پيدا كرد. به گفته وي، در مجموع هم اكنون حدود 
يكهزار و ۴۰۰ تخت در مراكز درماني اســتان فعال مي باشد و 
اين در حالي اســت كه برخالف پيگيري هاي فراوان همچنان 
استان نسبت به نُرم كشوري در وضعيت نامناسبی قرار داشته و 

نيازمند تامين تجهيزات به ويژه تخت بستري مي باشد.
وي بيان داشت: به ازاي هر يكهزار نفر، ۱/۷ تخت بيمارستاني 
مصوب گرديده كه ايــن رقم در چهارمحــال و بختياري ۱/۴ 
مي باشــد و با توجه به جمعيت يك ميليون نفري اســتان، در 
حال حاضر با كمبود ۳۰۰ تخت بســتري مواجه هســتيم و 

تالش ها براي تامين اين نيــاز در قالــب برنامه هاي مختلف 
توســعه اي ادامه دارد.به گفته وي، هم اكنــون چندين طرح 
نيمه تمام در اســتان در دســت اقدام اســت كه تكميل فاز 
دو بيمارستان آيت ا... كاشــاني با بيش از ۸۰ درصد پيشرفت 
فيزيكي و فاز دوم بيمارســتان شــهدای لردگان با ۹۰ درصد 
پيشــرفت فيزيكي، هر كدام در هفت هزار متر مربع از جمله 

اين پروژه هاست.
هاشم زاده، بيمارســتان جديد بروجن را از ديگر پروژه هايي 
برشمرد كه تا اواخر ســال جاري يا در ابتداي سال آتي، اتمام، 
تجهيز و بهره برداري می شــود. وي تصريح كرد: با راه اندازي 
اين پروژه ها حدود حداقــل ۳۰۰ تخت به مجموع تخت هاي 
موجود، اضافه و بخشــي از كمبودها جبران مي شود و به حد 
نرم كشوري خواهيم رســيد. رييس دانشــگاه علوم پزشكي 
شهركرد افزود: در تالشيم كه به نحوي شرايط بهتري در حوزه 
سالمت اســتان فراهم گردد لذا احداث و راه اندازي ساختمان 
بيمارســتان الحاقي مركز آموزشــي و درمانــي هاجر)س( 
شهركرد، هم اكنون با حمايت و مساعدت خيرين و استانداري، 
آغاز شده و مرحله اســكلت بتني آن به اتمام رسيده و تا پايان 
سال، ســفت كاري آن تمام و نازك كاري آن شروع مي شود و 
پيش بيني مي شــود كه حداقل تا ۲ و نهايتا ۳ سال آينده اين 
پروژه نيز بهره برداري و ۲۵۰ تخت جديد به تعداد تخت هاي 
مراكز اضافه شــود و وضعيت تخت ها نســبت به نرم كشوري 
ارتقا پيدا كند. وي، كمبود فضاي فيزيكي و تخت بســتري را 
از مشــكالت جدي حوزه درمان عنوان كرد و افزود: در برخي 
مواقع ضريب اشــغال تخت هاي بيمارســتاني به ۱۴۰درصد 
رسيده و تعدادي از بيماران در راهروهای مراكز درماني تحت 
مداوا قرار مي گيرند. به گفته هاشم زاده، در كنار اين اقدامات، 
تعميرات و نوسازي هاي متعددي در سطح مراكز درماني انجام 
شــده و در حال انجام است و زايشــگاه هاي جديد با سيستم 
نوين در حال ساخت بوده و تعدادي از آنها در بيمارستان هاي 
هاجر)س( شــهركرد، بروجن و فارسان مورد بهره برداري قرار 
گرفته و در بيمارستان لردگان با ۹۰درصد پيشرفت به زودي به 
بهره برداري مي رسند. رييس دانشگاه علوم پزشكی شهركرد 
افزود: در هر يك از اتاق هاي زايمان، يك زائو قرار گرفته و كليه 
اقدامات مي تواند در حضور يكي از محارم مادر تا انجام زايمان 
صورت بگيرد تا مادر احســاس آرامش بيشتري داشته باشد و 
در امنيت خاطر بيشــتري وضع حمل كند. بــه گفته وي، راه 
اندازي اورژانس بيمارســتان هاجر در قالب ساختمان الحاقي 
بيمارســتان، در حال احداث و اورژانس بيمارســتان لردگان 
نيز با پيشــرفت ۹۰ درصدي در دســت اقدام بوده و اورژانس 
بيمارستان سيد الشهدای فارسان به بهره برداري رسيده است. 
هاشــم زاده به بهره برداری ازكلينيك تخصصي فارسان اشاره 
كرد و گفت: عمليات احداث كلينيك تخصصي در شــهركرد 
به زودي آغاز می شــود و بروجن و اردل به ترتيب تاكنون ۶۰ 

و ۹۴ درصد پيشــرفت داشته و پيشــرفت فيزيكي كلينيك 
لردگان به حدود ۶۰ درصد رســيده است. دكتر هاشم زاده، در 
ادامه ابراز اميدواري كرد كه تمامي اين كلينيك ها در ســال 
آتي به بهره برداري برســد. به گفته وي، ضمــن پيش بيني 
مركز درمان سرطان در ســاختمان الحاقي بيمارستان هاجر، 
يك مركز جامع درمان ســرطان نيز در رحمتيه در نظر گرفته 
شده است.وي، با اشاره به حجم و كيفيت خدمات مركز درمان 
ناباروري، از اختصاص فضاي ۳ هــزار متر مربعي براي احداث 
 يك مركز بزرگ تر طي سفر وزير بهداشــت و درمان به استان 
خبر داد. قائم مقام وزير بهداشــت در استان اظهار داشت: ارائه 
خدمات ERCP براي بازنمودن مجاري صفراوي، درمان انواع 
سنگ ها و ســرطان ها، پيوند كليه در مركز آموزشي و درماني 
آيت ا... كاشــاني شــهركرد و ارائه خدمات الكتروفيزيولوژي 
و تعويض مفصل و الپاراســكوپي و PCI يا آنژيوپالســتي و 
بازنمودن رگ هاي قلب و سي تي اســكن و ارتوپدي فارسان، 
بخش اعصاب و چشم بيمارســتان لردگان و استقرار دستگاه 
پكس بيمارستان كاشــاني و راه اندازي آزمايشگاه ژنتيك در 
مركز درمان ناباروري، از ديگر خدمات حوزه درمان اســت كه 
اخيرا ارائه شده و توسعه يافته اســت. به گفته وي، در دوسال 
اخير ۱۱ واحد جديــد اورژانس و پايگاه اورژانــس راه اندازي 
شده است و فعال نمودن بيمارستان هاي صحرايي در يكسال 
گذشته در چندين شهرســتان به منظور كسب آمادگي براي 
ارائه خدمت در مواقع بحران و ارائه خدمــات رايگان به مردم 
مناطق محروم و تالش براي راه اندازي بيمارســتان صحرايي 
در كليه شهرســتان ها و ارائه خدمات تشخيصي، مشاوره اي 

و درماني با برپايي خيمه ســالمت، از ديگر توفيقات دانشگاه 
در حوزه ارائه خدمات بهداشــتي و درماني اســت. قائم مقام 
وزير بهداشت در اســتان، در ادامه به فعاليت های چشم گير و 
حمايت هاي بي دريغ اعضاي مجمع خيرين ســالمت استان 
و خيرين نيك انديش حوزه سالمت اشــاره داشت و افزود: تا 
كنون بيش از ۱۲۰ پروژه بهداشتي توسط اين مجمع، احداث 
و تامين منابع مالي شــده اســت و مجمع خيريــن از مجامع 
فعال كشور محسوب مي شــود. دكتر هاشم زاده، درخصوص 
فعاليت هاي حوزه پژوهش نيز اظهار داشــت: تاكنون چندين 
مركز رشــد فعال نموده و در حال حاضر ۱۶ هســته فناور و ۳ 
شركت دانش بنيان در اين دانشگاه فعال شده است. وي، از آغاز 
مطالعه بزرگ كوهورت با حضور بيش از ۲۵ نيروی متخصص 
براي انجــام مطالعه روي ۱۰هــزار نفر از اهالي شهرســتان 
شهركرد و اردل و بررسي و تشخيص عوامل خطر و پيشگيري 
از بيماري هاي مزمن و غيــر واگير در آينده براســاس نتايج 
مطالعات انجام شــده براي مديريت بيماري هاي غير واگير در 
اســتان خبر داد و افزود: اين مطالعه در ســطح كشور، مطرح 
و از افتخارات در حوزه پژوهش اســت. به گفته وي، دانشــگاه 
علوم پزشكي شهركرد براي سيزدهمين سال متوالي رتبه برتر 

پژوهشي را در بين ۲۳ دانشگاه هم تراز خود كسب كرده است.
رييس دانشگاه علوم پزشكی شهركرد، در پايان، دستاوردهاي 
حوزه هاي غذا و دارو، آموزشي، دانشجويي فرهنگي و معاونت 
توسعه مديريت و منابع دانشــگاه را نيز مطلوب ارزيابي كرد و 
توفيقات حاصل شده را مرهون تالش هاي كاركنان خدوم اين 

مجموعه دانست.
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امام حسین )علیه السالم(:
جز به  نزد یکی  ازاین  سه کس  حاجت  مبر؛ دیندار یا صاحب مروت و 

یا آنکه اصالت خانوادگی دارد.
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